Sida 1 av 2

Installationsguide för Ekonomispelet
Börja med att gå in på Unga Faktas hemsida (www.ungafakta.se) och klicka på den
runda knappen som leder till faktaämnet om Ung Ekonomi. Du ser hur knappen
ser ut på bilden till höger.
När du har kommit till Ung Ekonomi så väljer du menyn Ekonomispel och efter
det så klickar du på Ekonomispelet. En bit ner i texten på Ekonomispelets sida så
hittar du en rad med olika länkar, klicka på den som det står Ladda hem Ekonomispelet.

Först så kommer du att bli tillfrågad om vad du vill
göra med filen, köra eller spara den.
Väljer du Kör så kommer den efter att den har
laddats hem automatiskt att starta installationen,
väljer du Spara så får du bestämma vart du vill
spara filen och sedan starta installationen själv.
När filen har laddats hem och programmet har satt
igång så kommer du att få en säkerhetsvarning som
varnar dig om att utgivaren inte kunde verifieras, att
det är en okänd utgivare.
Välj Kör för att komma till nästa steg.
Nu kommer själva installationsguiden som guidar
dig genom installationen att starta.
För att gå vidare i guiden så klickar du på Nästa.
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Du kommer nu att bli tillfrågad om var någonstans i
din dator som du vill installera Ekonomispelet
Som standard så vill spelet installeras i programmappen bland övriga program och spel på din dator.
Vill du att spelet ska installeras i någon annan mapp
så klickar du på Bläddra och väljer vilken.
Klicka på Nästa för att fortsätta.

Nu är du vid sista steget i installationssguiden innan
själva installationen av spelet startar.
Om du är nöjd med de val du har gjort så klicka på
Installera för att gå vidare och starta installationen.

Nu har installationen börjat.
Du kan följa hela förloppet av installationen genom
de orangefärade rutorna. När de har fyllt hela den
vita ramen så är installationen färdig.

Nu är installationen färdig och du kan
klicka på Klar i installationsguiden.
På ditt skrivbord så har det nu lagt sig
tre genvägar. En går till Unga Faktas
hemsida och de två andra till
Ekonomispelet.
Med den ena kan du välja att spela i
fullskärmsläge på hela skärmen och
med den andra i ett vanligt fönster.

