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לקוח נכבד!
אנו שמחים לשלוח בזה את התקליטור התורני השלם גירסה ┴ 15עם תוכנת אחזור המידע
של פרוייקט השו"ת המיועד לעבודה מתוך הדיסק הקשיח עם פלאג הגנה.
כולל:
תקליטור התקנה
תקליטור פרוייקט השו"ת גירסה ┴) 15צבעוני(
חוברת הדרכה
תעודת אחריות
תהליך ההתקנה:
תוכן  2התקליטורים יועתק לתיקיה חדשה בדיסק הקשיח.
ליצירת תיקיה חדשה יש להכנס ל"מחשב שלי" ולפתוח את אחד מהכוננים הקשיחים )היכן
שיש יותר מקום פנוי בדיסק הקשיח( ללחוץ על קובץ  /חדש  /תיקיה )יש לתת לתיקיה שם אנגלי(.
העתקת  2התקליטורים לכונן הקשיח תיעשה לפי ההוראות הבאות:
 .1להכניס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים )אם מתחילה התקנה אוטומטית יש
לבטלה ע"י לחיצה על ".("Cancel
 .2לפתוח את ה"מחשב שלי".
 .3ללחוץ לחיצה ימנית עם העכבר על כונן התקליטורים ולחיצה על "פתח".
 .4ללחוץ על "עריכה" ו"בחר הכל".
 .5ללחוץ על "עריכה" ו"העתק".
 .6לגשת לתקיה החדשה שיצרנו בדיסק הקשיח ובתפריט )בסרגל הכלים( יש ללחוץ על
"עריכה" ו"הדבק".
 .7להכניס את תקליטור פרוייקט השו"ת לכונן ולחזור על פעולות  2-6הנ"ל.
כדי להתקין את פרוייקט השו"ת יש ללחוץ לחיצה כפולה על הקובץ ) SETUPשבצמוד
אליו מצוייר מחשב כחול עם קופסא לצידו( .המערכת תודיע לך על מיקום התיקיה אשר בו
תותקן התוכנה .עתה יש ללחוץ על הכפתור  NEXTולאחר מכן על הכפתור .FINISH
בתום פעולת ההתקנה ,לסגור את החלון/החלונות הפתוחים על המסך ולחבר את פלאג
ההגנה למחשב ליציאה המתאימה.
המערכת תופעל על ידי לחיצה כפולה על סמל שו"ת גירסה  15פלוס )ספר פתוח עם זכוכית
מגדלת עליו( הנמצא בשולחן העבודה.

חשוב :נא לשלוח אלינו את הספח הנלווה לכתב האחריות
התמיכה הטכנית תינתן רק לפי מס' המנוי .יש לציין את מס' המנוי בכל פניה טלפונית.
אנו שמחים על הצטרפותך לקהל לקוחותינו ומאחלים לך הנאה ותועלת מהתקליטור
מס' המנוי _______________________
מוטבע גם על גבי התקליטור

בברכה
הנהלת פרוייקט השו"ת

