Uwaga!
Aby pobrać kolejne części multibooka, komputer, na którym jest uruchomiony program, musi być
podłączony do internetu. Instrukcja pobierania multibooków

Nasze „Razem w szkole” oraz Tropiciele do klasy 2

Uwaga!

1. Wyświetlenie zawartości nośnika USB
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Wyświetli się okno Autoodtwarzanie. Wybierz opcję Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
1. Wyświetlenie zawartości nośnika USB
Aby pobrać podręczniki do klasy 2, najpierw podłącz do komputera nośnik USB (pendrive) z
multibookiem do klasy 1.
Wyświetli się okno Autoodtwarzanie. Wybierz opcję Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.

Rys. 1. Okno widoczne po podłączeniu nośnika USB do komputera
W zależności od wersji systemu Windows oraz jego ustawień opisane wyżej okno może się nie
wyświetlić. W takim przypadku, aby zobaczyć zawartość nośnika USB, musisz otworzyć okno Mój
komputer, klikając odpowiednią ikonę w menu Start lub na pulpicie.
Rys. 1. Okno widoczne po podłączeniu nośnika USB do komputera
W zależności od wersji systemu Windows oraz jego ustawień opisane wyżej okno może się nie
wyświetlić. W takim przypadku, aby zobaczyć zawartość nośnika USB, musisz otworzyć okno Mój
komputer, klikając odpowiednią ikonę w menu Start lub na pulpicie.

Rys. 2. Okno Mój komputer z widocznym rozwijalnym menu
Na ekranie pojawi się okno z zawartością nośnika USB.

Rys. 3. Okno z zawartością nośnika USB

2. Uruchomienie multibooka
Otwórz folder WSiP, a następnie uruchom multibook za pomocą pliku WSIP.exe lub START.exe
(w zależności od podręcznika).
Po zalogowaniu, jeżeli wyświetli się informacja o dostępnej do pobrania aktualizacji, potwierdź ją,
klikając Aktualizuj. Aby zakończyć aktualizację, zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie
programu. Kliknij Zamknij multibooka i ponownie uruchom program. Po zalogowaniu na ekranie
zobaczysz biblioteczkę z miniaturami poszczególnych podręczników.

Rys. 4. Biblioteczka ze wszystkimi dostępnymi podręcznikami
3. Pobieranie dodatkowych części podręczników
Na każdym dostępnym do pobrania podręczniku do klasy 2 będzie umieszczony przyciski Pobierz.
Kliknij go na podręczniku, który chcesz pobrać.
Wyświetli się okno z informacjami o postępie pobierania.
Po zakończeniu pobierania na ekranie ponownie pojawi się biblioteczka z książkami. Kliknij
okładkę pobranego przed chwilą podręcznika, aby zainstalować go na komputerze.
4. Instalacja pobranych części podręczników
Proces wczytywania może trwać od niecałej minuty do kilkunastu minut, w zależności od
konfiguracji komputera. Po zakończeniu instalacji podręcznik zostanie automatycznie otwarty.
Jeżeli proces instalacji będzie trwał dłużej, np. ponad pół godziny, koniecznie wyłącz multibook za
pomocą kombinacji klawiszy ALT i F4 (wciśniętych równocześnie). Rozwiązywanie tego problemu
znajdziesz w naszym FAQ pod adresem:
http://wsip.pl/wsparcie/pomoc/multibook-2012-aktualizacja/
Uwaga!
Po wyświetleniu podręcznika i kliknięciu opcji Biblioteka wyświetlą się tylko już zainstalowane
podręczniki. Aby pobrać kolejne podręczniki, wyłącz multibook. Po wyświetleniu się biblioteczki
pobieraj kolejne części podręczników za pomocą przycisku Pobierz.

