1. WAŻNE. Proszę nie wyrzucać książeczki bądź kartonowej wkładki dołączonej do Multibooka.
Jest ona potrzebna do przeprowadzenia procesu aktywacji.
2. Podłączenie
Aby uruchomić Multibooka wyjmujemy nośnik USB z pudełka i podłączamy go do wolnego
portu USB w komputerze.
3. Kliknięcie na okno autostartu
Po podłączeniu pojawi się nam okno informacji o instalacji sterownika urządzenia.
Kiedy zniknie pojawi nam się kolejne okno Autostart.
Stąd prowadzą dwie opcje.

Opcja A) Kliknięcie w opcję „Uruchom: start.exe” przeniesie nas do okna aktywacji
Multibooka.

Natomiast kliknięcie w opcję „Otwórz folder aby wyświetlić pliki” otworzy nam główny folder
nośnika.

UWAGA Pojawienie się tego okna jest zależne od ustawień autostartu na komputerze na
którym przeprowadzana jest instalacja. Po więcej informacji proszę zajrzeć do poradnika
Autostart [link do autostartu]
4. A) Otwarcie menu Multibooka – Po kliknięciu w opcję „Uruchom:start.exe” pojawi nam się
okno Aktywacja programu.
B) Otwarcie folderu Multibooka – Po kliknięciu w opcję „Otwórz folder aby wyświetlić pliki”
klikamy dwukrotnie na plik start.exe.
Następnie pojawi nam się okno „Aktywacja programu”

5. Aktywacja programu. – W okienku Kod wpisujemy 8 znakowy kod który jest podany na
ostatniej stronie książeczki dołączonej do Multibooka po czym klikamy na przycisk
„Zarejestruj” (UWAGA! Podany na zdjęciu kod jest kodem przykładowym)

6. Aktywacja drogą pocztową – Jeżeli w czasie aktywacji pokazuje się komunikat „Błąd
połączenia z Internetem” mimo iż połączenie jest prosimy o wyłączenie i ponowne

uruchomienie programu. Jeżeli problem się powtarza proszę o skorzystanie z poniższej
instrukcji
http://wsip.pl/wsparcie/pomoc/komunikat-brak-polaczenia-z-internetem/
Jeżeli przyczyna nie leży ani w zaporze sieciowej ani antywirusie prosimy o przeprowadzenie
aktywacji drogą pocztową. W tym celu klikamy na przycisk „Pomoc” następnie na „Aktywacja
telefoniczna”.

”. W oknie „Kod aktywacyjny” wprowadzamy 8 znakowy kod podany na ostatniej stronie
książeczki. Następnie pokaże się nam 32 znakowy kod rejestracji telefonicznej. Oba te kody
wklejamy do wiadomości email i wysyłamy na adres pomocmult@wsip.com.pl. W
wiadomości zwrotnej dostaniemy klucz rejestracji telefonicznej. Aktywacja drogą pocztową
jest szybsza i wygodniejsza niż aktywacja drogą telefoniczną dlatego rekomendujemy
aktywację tą drogą a nie drogą telefoniczną.
7. Aktywacja telefoniczna – Jeżeli nie możemy przeprowadzić aktywacji drogą internetową ani
drogą pocztową przeprowadzamy aktywację drogą telefoniczną.
Klikamy w „Pomoc” następnie w „Aktywacja telefoniczna”. W oknie „Kod aktywacyjny”
wprowadzamy 8 znakowy kod podany na ostatniej stronie książeczki. Następnie pokaże się
nam 32 znakowy kod rejestracji telefonicznej który podajemy konsultantowi w czasie
rozmowy. Po podaniu kodu dostaniemy od konsultanta kod zwrotny który wpisujemy w
oknie „Wpisz klucz otrzymany od konsultanta telecentrum” i klikamy w przycisk „Zarejestruj”

