Pobieranie i instalacja multibooka
1. Plik instalacyjny multibooka możesz pobrać z naszej strony internetowej klikając w przycisk
.
2. Po wybraniu Pobierz rozpocznie się jego pobieranie. Pamiętaj, że multibooki są bardzo dużymi
plikami i mogą mieć nawet 1 GB wielkości. Mogą więc ściągać się nawet parę minut (w
zależności od szybkości łącza i obciążenia serwera). Poczekaj na zakończenie tej operacji.
Jeśli system zapyta o miejsce zapamiętania pliku, to zapamiętaj wybrane miejsce.
3. Znajdź pobrany plik. Jeśli system o nic nie pytał, to najprawdopodobniej znajdziesz go
w lokalizacji Pobrane po wyświetleniu zawartości komputera. W innym przypadku będzie tam,
gdzie poleciłeś go zapisać.

Jest to tzw. archiwum .zip – po dwukrotnym kliknięciu powinno się otworzyć i w środku będą
dwa pliki. Jeden (wymagania.txt) to plik z informacją o minimalnych wymaganiach sprzętowych
potrzebnych do uruchomienia multibooka. Drugi (którego nazwa zaczyna się od mb_) to
właściwy instalator.

Kliknij dwukrotnie plik instalatora. Jeśli system wyświetli komunikat podobny do poniższego –
wybierz Uruchom.
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Jeśli archiwum .zip nie chce się otworzyć (po dwukrotnym kliknięciu zostanie wyświetlony
komunikat „System Windows nie może otworzyć tego pliku”), to zainstaluj jeden z programów
do obsługi plików skompresowanych (na przykład 77ZIP http://77zip.org.pl/ ).
Po upłynięciu chwili (plik musi się rozpakować, więc w zależności od szybkości komputera może
to zająć trochę czasu) pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz zezwolić programowi na
wprowadzenie zmian na komputerze.

Sprawdź, czy w polu wydawcy pojawi się napis „Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o.”. Jeśli tak,
to zatwierdź klikając Tak. Aby zainstalować multibooka musisz mieć prawa administratora na
komputerze, na którym to robisz.
4. Teraz uruchomi się właściwy instalator. Postępuj zgodnie z informacjami na kolejnych
ekranach. Instalator przekopiuje pliki i (jeśli się zgodzisz) zainstaluje odpowiednią ikonkę na
Pulpicie oraz doda skrót do menu Start. Dzięki temu wygodnie uruchomisz multibooka.

2

Po zakończeniu instalacji możesz usunąć plik ściągnięty z Internetu. Ewentualnie zarchiwizować
go np. na pendrivie, gdyby zaszła potrzeba instalacji na innym urządzeniu .
5. Po zainstalowaniu, multibook będzie działał offline

Życzymy miłej i owocnej pracy
z multibookami Wydawnictwa Szkolnego PWN
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