ΑΡΧΕΙΟ README FIRST
1. Εγκατάσταση & Ενεργοποίηση
Το παρόν λογισμικό παραχωρείται με άδεια χρήσης για μόνο ΕΝΑΝ προσωπικό
υπολογιστή. Απαγορεύεται η ενοικίαση, η εκμίσθωση, ή η χρήση του προϊόντος για
δημόσια παρουσίαση, ή η ταυτόχρονη προβολή σε περισσότερες από μία οθόνες.
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του λογισμικού γίνεται στον ίδιο υπολογιστή που θα
χρησιμοποιηθεί για να τρέχετε την εφαρμογή. Ο Κωδικός Ενεργοποίησης που
παρέχεται με το προϊόν είναι μοναδικός για κάθε DVD-ROM και είναι απαραίτητος για
τη χρήση του λογισμικού.
Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να τρέξετε το λογισμικό, είτε από τη συντόμευση
στην Επιφάνεια εργασίας, είτε από τη συντόμευση στο μενού Έναρξη / Προγράμματα
/ Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών.
Όταν εκτελέσετε για πρώτη φορά την εφαρμογή, θα εμφανιστεί η οθόνη για την
Ενεργοποίηση του προϊόντος. Για να ξεκλειδώσετε το λογισμικό Παρατηρώντας την
κίνηση των παιδιών, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και εισαγάγετε τον «Κωδικό
Ενεργοποίησης» που έχετε λάβει. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα, ηλεκτρονικά, ή
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Tacklesport τηλεφωνικά, με φαξ, ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω).
Αφού εισαγάγετε τον Κωδικό Ενεργοποίησης, αυτό το μήνυμα δεν θα εμφανίζεται
πλέον. Στην περίπτωση που θελήσετε να τρέξετε το λογισμικό και σε άλλον
υπολογιστή (π.χ. σε φορητό υπολογιστή ή σε διαφορετικό προσωπικό υπολογιστή),
επικοινωνήστε με την εταιρία Tacklesport για να προμηθευτείτε πρόσθετες άδειες
χρήσης. (sales@tacklesport.com ή τηλ.: +44 844 848 7030)
2. Πρόγραμμα QuickTime
ΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΦΙΛΜΑΚΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APPLE QUICKTIME (ΕΚΔΟΣΗ 7 Ή ΝΕΟΤΕΡΗ).
3. Πλοήγηση
Σας συνιστούμε κατά την είσοδό σας στο λογισμικό, να διαβάσετε πρώτα την ενότητα
«Πλοήγηση», η οποία σας εξηγεί τις λειτουργίες, τα κουμπιά και τα εικονίδια σε κάθε
οθόνη του λογισμικού, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθείτε για να προσπελάσετε
κάθε οθόνη.
Στην ενότητα «Πλοήγηση», χρησιμοποιήστε τα βέλη «Επόμενη» και «Προηγούμενη»
στο κάτω μέρος της οθόνης, για να δείτε όλο το υλικό της ενότητας αυτής.
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4. Ανάλυση οθόνης
Το παρόν λογισμικό έχει σχεδιαστεί με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Ανάλυση οθόνης: 1024 x 768 Χρώματα: Φυσικά χρώματα (32 bit).
Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές, ακολουθώντας τη διαδρομή:
Έναρξη (Start) – Πίνακας ελέγχου (Control Panel) – Personalization (Εξατομίκευση)
– Ρυθμίσεις οθόνης (Display Settings)
Εάν αυτές δεν είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί
να κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεών σας, μετά την έξοδό σας από την εφαρμογή.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό με ανάλυση οθόνης: 800 x 600,
αλλά υπάρχει πιθανότητα σε αυτή την ανάλυση, να μην προβάλλονται σωστά κάποια
στοιχεία του λογισμικού (π.χ. τα Πλέγματα ανάλυσης), εάν δεν μετακινήσετε το
αναδυόμενο παράθυρο.
5. Εκτύπωση από το DVD-ROM
Μπορείτε να εκτυπώσετε τα κείμενα του λογισμικού, μέσα από την αντίστοιχη ενότητα
(π.χ. Κινητική δεξιότητα – Κτίσιμο Κύβων – Ασκήσεις κινητικής ανάπτυξης).
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τα κείμενα που θέλετε να εκτυπώσετε από την
ενότητα του λογισμικού: Χρήση του λογισμικού / Εκτύπωση.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΧΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ADOBE ACROBAT
READER.

Παρατηρώντας την κίνηση των παιδιών – AfPE/Tacklesport © 2003 - 2010

