
Vamos a mais um tutorial de  

 
Nova Geração em Informática 

Hoje instalaremos o Embird 2015 
 

INSTALAÇÃO DO EMBIRD 2015 
 

Para instalar o EMBIRD 2015 é necessário remover todos os arquivos do 
programa instalado anteriormente.  
Assim é necessário Desinstalar (com RevoUninstaller 
http://novageracaoeminformatica.com.br/utilitarios.html ) o “EMBIRD” e 
reiniciar o computador. 
Após o computador ser reiniciado, acessar  
MEU COMPUTADOR C:\ para deletar a pasta Embird “se existir”. 
 
Para fazer o download do arquivo é só acessar.  
http://novageracaoeminformatica.com.br/bordadoseoutros.html  
Após baixar e descomprimir, o primeiro arquivo a ser instalado será o  
01-Embird2k15b108_x86_setup 
 
Antes de começar a instalar crie uma pasta em C:\ com o nome EMBIRD32 

para que a instalação seja direcionada para esta pasta criada. Conforme... 

http://novageracaoeminformatica.com.br/utilitarios.html
http://novageracaoeminformatica.com.br/bordadoseoutros.html


 
 
 
 
1º passo) Execute o arquivo “01-Embird2k15b108_x86_setup” como 
administrador de onde foi descomprimido (click com botão direito do mouse). 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

01-Embird2k15b108_x86_setup.exe que será instalado “não pode ser 
instalado na pasta padrão. Faça uma pasta em C:\ com o nome EMBIRD32 
conforme imagem abaixo...  

 
Diferente do anterior que não tinha nenhuma especificação quanto ao local de 
instalação do arquivo e nem vários tipos de instalação, esse é necessário 
prestar “muita” atenção nos detalhes. Assim: Após clicar no arquivo:  



01-Embrd2k15b108_x86_setup.exe 
 
ATENÇÃO!! 
1) O local de instalação do arquivo deverá ser “diretamente” no C: veja 
que o padrão é instalar na pasta C:\ Progam Files (x86)\EMBIRD32 então 

precisará mudar o local de destino da instalação. Para alterar clique em que 
abrirá uma nova janela para selecionar a pasta que o programa será instalado. 
Após fazer a alteração ficará da seguinte forma: 
ANTES 
C:\Progam Files (x86)\EMBIRD32 
DEPOIS 
C:\EMBIRD32 
Após mudar o local de instalação, clique em INSTALL que abrirá uma página 
que registro; a única informação importante é REGISTRATION PASSWORD 
que deverá ser preenchido com embird@2015b108 as demais informações 

devem ser preenchidas da forma que desejar para que possa ser ativado o 
botão NEXT 

Antes de iniciar o programa é necessário instalar os plugins. 
Alphabts_setup 

Verifique se o local onde será instalado é o mesmo da instalação do Embird 
em C:\EMBIRD e estando igual, clique em UNZIP 
Estudio2k15b104_x86_setup 
Verifique se o local onde será instalado é o mesmo da instalação do Embird 
em C:\EMBIRD e estando igual, clique em UNZIP 
Voltando a pasta descompactada; será necessário copiar o arquivo 
Setup_Embird_2015 para a pasta C:\Embird32 (local onde foi instalado o 
programa). 
Após o arquivo ser copiado, executá-lo. 
ATENÇÃO!! 

A mesma senha usada na instalação inicial, deverá ser utilizada novamente 
embird@2015b108 
 
Após clicar em FINISH o programa será iniciado. 
VERIFICAÇÃO (opcional) selecione as extensões   
Para verificar se o programa foi instalado corretamente acesse Help -> 
Installed/Plug-ins. 
 

Ao final do processo, terá os seguintes ícones na área de trabalho. 
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