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Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.4
OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.4 måste du ladda ner och installera
uppdateringen till version 1.0.3
Vilken version du använder just nu ser du om du startar Mobilus, går till fliken Hjälp och klickar på
knappen ”Om Mobilus…”.
Om du inte hittar någon sådan knapp i fliken Hjälp, så måste du uppdatera till version 1.0.3
Uppdatering till version 1.0.3 finner du på vår hemsida på följande länk:
http://www.mobilus.se/sidor/produkter_mobiluspro_update.asp
eller gå in på www.mobilus.se, klicka på PRODUKTER, sedan på Mobilus Professional, klicka
sedan på länken Uppdatera Mobilus Professional.

Så här uppdaterar du till version 1.0.4
1. Ladda ner och spara filen MobProUpd104.exe någonstans på din hårddisk.

Klicka på knappen: Spara
2. Starta sedan filen genom att dubbelklicka på den.
Ett förinstallationsprogram kommer att startas.
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3. Klicka på den översta knappen ”Hitta…” för att visa var Mobilus Professional är installerat.
Bläddra fram till den mapp där mobilus är installerat, markera filen MP.exe i listan och klicka
sedan på knappen ”Öppna”.
Sökvägen till Mobilus ska nu stå i Textrutan under knappen.

Det kan t.ex. se ut såhär.
4. Klicka på ”Uppdatera Mobilus…”
Programmet kommer att kontrollera om den senaste versionen av huvuduppdateringsprogrammet
är installerat (MPUpdate.exe), om inte så kommer den senaste versionen att läggas in.
Du kommer i så fall få ett meddelande som säger ifall filen blivit installerad.
Om programmet säger att du ska klicka på ”Uppdatera Mobilus…” igen så gör det.

Mobilus Uppdateringsprogram startas…
5. Klicka på knappen ”Starta uppdatering av applikationen”
Uppdateringsprogrammet kommer nu att uppdatera Mobilus Professional.

Mobilus är nu klart att använda.
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