
Instalação iKey 2000. 

Prezado Usuário, 

Para instalar o iKey 2000, por favor siga as instruções abaixo: 

1. Aponte seu Internet Explorer para http://200.196.49.73/iKey2000ASv470.ZIP 

e faça o donwload do Authentication Solution para iKey 2000; 

2. Descompacte o conteúdo do arquivo que foi baixado em um diretório 

temporário; 

3. Localize no deretório temporário o arquivo iKey2000AS.EXE e execute-o e siga 

as instruções de acordo com as telas exibidas a seguir: 

 

 

 



 

 

 

 



 

Observação: se o seu sistema operacional for o Windows 98, o conteúdo 

desta janela estará em branco; clique no botão NEXT. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Nota: Caso você receba uma mensagem de erro relativa ao driver, 

certamente o sistema operacional da sua máquina é o Windows 2000.  Para 

solucionar este problema, será necessário fazer o download a versão 3.4.4 do 

driver do iKey.  Clique no link abaixo para agilizar o download: 

- ftp://anonftp.rainbow.com/support/iKeyDriver344.exe 

 

Atualizando o driver para a versão 3.4.4 

  

Ao término do download, execute o arquivo iKeyDriver344.exe para que seja 

possível extrair os arquivos um diretório temporário.  Sugerimos que você aponte 

para C:\TEMP ou um outro de sua preferência.  Ao término desta tarefa, execute 

o arquivo iKeyDrv.exe, siga as instruções e quando terminar, reinicie o seu micro. 

 

Concluindo a instalação... 



1. Execute a aplicação CIP Utilities (Iniciar | Programas | Rainbow Technologies 

| iKey 2000 Series Software | CIP Utilities) 

 

2. Clique na opção “Options” da barra de menu e mova o mouse até a opção 

“Auto Cert Register” e clique na opção “Delete on Removal”. 

 



3. Uma nova janela de diálogo vai informar que será necessário reiniciar o micro 

para que as modificações tenham efeito. 

 

 

Nota: Cuidado ao manipular o CIP! Por favor, acesse somente os itens que nós 

estamos recomendando neste documento.  Se desejar personalizar seu iKey, 

recomendamos ler atentamente o documento “iKey 2000 User's Guide” (Iniciar | 

Programas | Rainbow Technologies | iKey 2000 Series Software | iKey 2000 

User's Guide). 


