Roteiro de Instalação do Manual do Usuário Sanjeevini
Em anexo você vai encontrar 6 documentos. Eles reproduzem as telas da instalação, passo a passo,
do Manual do Usuário Sanjeevini.
Tela 1 - Na tela 1 você vai ver o arquivo "manual.exe" logo após você ter feito o download. É o
último arquivo, em baixo, à direita. Lembre-se que nem sempre o arquivo baixado (download) vai
ocupar esta posição. Isto depende de que tipo de classificaçào você deu a esta Pasta ( classificada
por Nome, por Tipo, modificado em, etc.). Neste momento você vai clicar duas vezes sobre o nome
"manual.exe". Aí vai surgir a Tela 2.
Tela 2 - Na tela 2, no lado esquerdo, está escrito "Unzip to folder" e, abaixo disto,
"C:\Sanjeevinis". O que isto está dizendo é que a descompatação (trazer de um tamanho reduzido
criado para manipular para um tamanho normal que se possa usar) vai ser colocada no "disco C" e
em uma Pasta chamada "Sanjeevinis". Basta que você selecione o botão mais acima, à direita, onde
se lê "Unzip". Aí vai surgir a Tela 3.
Tela 3 - Na tela 3 você vai ver que a operação que você solicitou ("unzip") foi realizada. Lá vai
estar escrito "7 file(s) unzipped successfully". Em português isto quer dizer "7 arquivos
descompactados com sucesso". A questão é que muitas pessoas, nesta etapa, esqueceram da Tela 2
onde foi mostrado onde seriam descompactados os arquivos e, portanto, não sabem onde ir buscálos. Acontece que, na Tela 2 foi dito que os arquivos iriam para a pasta Sanjeevini, no disco C.
Então vamos para o disco C. Como se faz isto? selecione "Iniciar", em baixo, à esquerda, no seu
computador. Abre-se uma tela e lá está escrito "Meu computador". Clique duas vezes em "Meu
computador" e vai aparecer a Tela 4.
Tela 4 - Na Tela 4 estão mostrados todos os periféricos que formam o seu computador. Lá está
"disco C". Clique duas vezes em "disco C" e vai aparecer a Tela 5.
Tela 5 - Na tela 5 vão aparecer todas as Pastas que existem no disco C. Repare que, lá está, uma
Pasta chamada Sanjeevinis. Clique duas vezes sobre a Pasta Sanjeevinis e vai aparecer a Tela 6.
Tela 6 - Lá estão os 7 manuais que, reunidos formam o Manual do Usuário Sanjeevini contendo
tudo o que foi escrito por Poonamji e que devemos saber para bem professar o atendimento.

