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1. Objetivo
O objetivo desse documento é explicar como instalar uma máquina virtual em japonês para a
instalação do GX Works2 em japonês.
2. Software
1

PC com sistema operacional Windows 7 ou 8, com porta USB e drive de CD.

3. Procedimentos






Logue como administrador.
Verifique a versão do windows compatível com seu software.
Para baixar a máquina virtual gratuitamente entre no website da Microsoft:
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-inwindows-7
Clicando em baixar e instalar modo XP abrirá a seguinte tela:




Mude o idioma para japonês e clique no botão vermelho Baixar.
Feita a instalação da máquina virtual, será adicionado um item em seu menu
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Clique em Windows XP mode e abrirá um Windows em japonês em outra aba.
Faça as configurações necessárias para que esse ambiente consiga reconhecer os drivers
externos.
Insira o disco de instalação do GX Works2 em japonês.



Abra manualmente o conteúdo da mídia inserida. Tecle
Windows Explorer, onde encontra-se o dispositivo de CD.





Clique e Setup.exe.
Iniciará a instalação do software.
A primeira tela será:
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Clique em OK. A próxima tela será apresentada:



Clique no item em negrito
de sua empresa e do ID do software.



Clique em

e aparecerá a tela para inserção do seu nome,

. A tela para escolha do local de instalação será apresentada.
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Clique novamente em
e clique novamente em



. Mais uma tela com seus dados serão apresentados
.

Iniciará a instalação do software. Quando finalizada a instalação sem nenhum erro
aparecerá a seguinte tela.
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Clique em OK. A tela acima pede para que seja inserido o disco 2 de instalação para a
instalação dos manuais. Após clicar em OK, outra mensagem é apresentada, indicando
que para programar CPUs do tipo A, Safety, etc é necessário instalar o GX Developer, que
se encontra no Disco2 também.



Clicando em OK outra tela de confirmação aparecerá. Clicando em
será
apresentada uma tela (Bloco de notas) com dados de instalação como pode ser visto
abaixo.
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Fechando o bloco de notas clique em

para finalizar a instalação.
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