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Adobe®
 

 

Read Me pentru Extension Manager CS4 
 
Bine aţi venit la Adobe® Creative Suite® 4 Extension Manager. Acest document conţine informaţii 
de ultimă oră despre produs, actualizări şi recomandări privind depanarea ce nu sunt acoperite în 
documentaţia Extension Manager din Creative Suite 4. 
 

Instalarea software-ului 
Dezinstalarea software-ului 
Probleme cunoscute 
Asistenţa pentru clienţi 
Alte resurse 
 

Instalarea software-ului 

1. Înainte de instalare, închideţi toate aplicaţiile care se execută în prezent de către sistem – 
inclusiv alte aplicaţii Adobe, software pentru detectarea viruşilor şi ferestre de browser.  

2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:  

Windows:  
o Introduceţi discul DVD în unitate şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran. Dacă 

programul de instalare nu se lansează automat, navigaţi către dosarul Adobe 
CS4 plasat în directorul rădăcină al discului şi faceţi dublu clic pe Setup.exe 
pentru pornirea procesului de instalare.  

o Dacă aţi descărcat software-ul de pe Web, deschideţi dosarul, navigaţi către 
dosarul Adobe CS4, faceţi dublu clic pe Setup.exe şi urmaţi instrucţiunile afişate 
pe ecran. 

Mac:  
o Introduceţi discul DVD în unitate şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran. Dacă 

programul de instalare nu se lansează automat, navigaţi către dosarul aplicaţiei 
plasat în directorul rădăcină al discului şi faceţi dublu clic pe Setup Mac OS® 
pentru pornirea procesului de instalare.  

o Dacă aţi descărcat software-ul de pe Web, deschideţi dosarul, navigaţi către 
dosarul aplicaţiei, faceţi dublu clic pe Setup.exe şi urmaţi instrucţiunile afişate pe 
ecran.  

Notă: Pentru a instala componente suplimentare sau pentru a reinstala software-ul după 
instalarea originală, va fi necesar să accesaţi programul de instalare original (CD, DVD sau 
descărcat de pe Web). 

Dezinstalarea software-ului 

1. Înainte de dezinstalare, închideţi toate aplicaţiile ce rulează curent pe sistem—inclusiv 
alte aplicaţii Adobe şi ferestre de browser.  

2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:  
o În Windows XP, deschideţi Windows Control Panel (Panoul de control) şi faceţi 

dublu clic pe Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe). 
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Selectaţi produsul pe care doriţi să îl dezinstalaţi, faceţi clic pe Change/Remove 
(Modificare/Eliminare) şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran. 

o În Windows Vista, deschideţi Control Panel (Panoul de control Windows) din 
Windows şi faceţi dublu clic pe Programs and Features (Programe şi 
caracteristici). Selectaţi produsul pe care doriţi să îl dezinstalaţi, faceţi clic pe 
Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare), apoi urmaţi instrucţiunile afişate pe 
ecran.  

o IMPORTANT: Mac OS are funcţionalitate nouă pentru dezinstalare. NU 
TRAGEŢI aplicaţiile în Trash (Coşul de gunoi) pentru dezinstalarea acestora. 
Pentru dezinstalarea în siguranţă pe Mac OS X, faceţi dublu clic pe programul de 
instalare a produsului din dosarul Applications/Utilities/Adobe Installers 
(Aplicaţii/Utilitare/Programe de instalare Adobe). Autentificaţi-vă ca administrator, 
apoi selectaţi Remove Components (Eliminare componente) şi urmaţi 
instrucţiunile afişate pe ecran. 

Probleme cunoscute 

• Dezinstalarea în fundal pe un sistem Mac OS cu parole necompletate nu reuşeşte. 
(#1680101). 

Probleme cunoscute 

Consultaţi Asistenţa Adobe pentru informaţii de ultimă oră şi probleme cunoscute aferente 
aplicaţiilor Creative Suite 4. 

Asistenţa pentru clienţi 

Serviciul pentru clienţi 
Serviciul pentru clienţi Adobe oferă asistenţă cu informaţii legate de produse, vânzări, înregistrare 
şi alte probleme care nu sunt tehnice. Dacă doriţi să aflaţi cum să contactaţi Serviciul pentru 
clienţi Adobe, accesaţi Adobe.com pentru regiunea sau ţara dvs. şi faceţi clic pe Contact. 

Opţiuni pentru planuri de asistenţă şi resurse tehnice  
Dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică pentru produsul dvs., inclusiv informaţii privind planuri de 
asistenţă şi resurse pentru depanare gratuite sau contra cost, puteţi găsi mai multe informaţii la 
http://www.adobe.com/go/support_ro/. Pentru ţările care nu fac parte din America de Nord, 
accesaţi http://www.adobe.com/go/intlsupport/ şi faceţi clic pe Modificare în dreptul numelui ţării 
pentru a selecta zona dvs. 
 
Resursele gratuite pentru depanare includ baza de cunoştinţe de asistenţă Adobe, forumurile 
pentru utilizatorii Adobe şi altele. Punem la dispoziţie online periodic instrumente şi informaţii 
suplimentare pentru a vă oferi opţiuni flexibile în vederea rezolvării problemelor cât mai prompt 
posibil. 
 
Dacă întâmpinaţi probleme la instalarea sau dezinstalarea oricăreia dintre aplicaţiile Creative 
Suite 4, încercaţi să reporniţi sistemul înainte de a contacta serviciul de asistenţă. 
 
Alte resurse 

Puteţi descărca cea mai recentă versiune Adobe Extension Manager de la pagina de descărcări 
Adobe Exchange. 

http://www.adobe.com/go/support_ro/
http://www.adobe.com/exchange/em_download/
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Adobe Exchange 
Accesaţi Adobe Exchange la http://www.adobe.com/exchange/ pentru a descărca extensii în 
vederea personalizării produselor Adobe Creative Suite 4. 
Ajutor privind formatul de fişier pentru instalarea extensiilor 
PDF-ul privind formatul de fişier pentru instalarea extensiilor de la adresa 
http://www.adobe.com/go/em_file_format descrie modul de creare a unui pachet de extensii pe 
care le puteţi partaja cu alţi utilizatori. 
 
Ajutor la încărcare 
Puteţi partaja o extensie creată încărcând extensia la Adobe Exchange. Recomandările pentru 
testare şi paşii pentru trimitere sunt prezentaţi în documentul de ajutor Încărcare pe Exchange de 
la adresa http://www.adobe.com/exchange/help/upload_help.html. 
 
Centrul pentru dezvoltatori 
Vizitaţi Centrul pentru dezvoltatori Adobe la http://www.adobe.com/devnet/ pentru a descoperi 
informaţiile tehnice care vă sunt necesare. Găsiţi idei cu ajutorul sfaturilor, articolelor, tutorialelor 
şi resurselor sau daţi avânt proiectul dvs. cu ajutorul forumurilor, exemplelor de cod, schimburilor 
şi al materialelor de referinţă ce pot fi descărcate pentru utilizare. 

Documentaţie 
Comandaţi documentaţie tipărită la adresa www.adobe.com/go/buy_books. 

Resurse online 
Experienţa Creative 
Centrul de proiectare Adobe 
Centrul pentru dezvoltatori 
Forumuri pentru utilizatori 
Instruire 
Programul de certificare Adobe 
Programele de parteneriat Adobe 
Găsiţi un centru de instruire Adobe autorizat 
Găsiţi un furnizor Adobe autorizat de servicii de tipărire 
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