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På cd-skivan finns en komprimerad fil som ska importeras till program-
met Flexiladdaren för att överlägget ska fungerar. Det är ingen instal-
lationsfil som installerar filerna utan du måste följa denna manual för 
att överlägget ska fungera.

Gör så här för att importera överlägget med alla filer till datorn:

Sätt in cd-skivan i datorn. Om något fönster startar automatiskt ska de 
bara stängas.

Starta programmet Flexiladdaren.
Du får då upp detta fönster, det kan se lite olika ut beroende på vilka 
överlägg som finns i datorn sedan tidigare:

Gå till ”Arkiv” i menyraden och välj sedan ”Importera överlägg”.

Startmanual till överlägget 
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Du får upp denna ruta.

Du ska nu leta reda på filen på 
cd-skivan som du ska importera. 
Börja med att på ”Bläddra”.

Du får fram denna dialogruta. 

Klicka på ”Den här datorn” för 
att komma åt cd-spelaren.

Dubbelklicka sedan på  
cd-spelaren.

Markera filen som heter 
”ABC-verser”. Filen är en 
packad fil med filändelsen zip.

Klicka sedan på ”Öppna”. 



4

 

 

Du kommer nu tillbaka till 
denna dialogruta. Sökvägen till 
filen står nu på raden. 

Klicka på ”Nästa”.

Uppackning och kopiering 
av alla filerna till din dator 
startar, det kan ta en stund. 
Du behöver inte göra nå-
gonting under tiden.
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Denna dialogruta visas. 
Här står namnet på 
överlägget. Klicka på 
”Nästa”.

Du kan välja var fi-
lerna ska spara, men det 
säkraste är att klicka på 
”Slutför”.
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När det är klart får du upp denna 
dialogruta. 
Klicka på ”OK”.

Du kommer tillbaka till Flexiladdaren där det nya överlägget ligger på 
plats nr 8 i ett eget Set som heter ABC-verser

För att överlägget ska fungera måste du nu ladda Flexiboard med det 
nya överlägget. 

Se till att setet ”ABC-verser” är markerat. Gå sedan till Arkivmenyn i 
Flexiladdaren. Välj ”Ladda Flexiboard…”
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Du får nu upp denna dialog-
ruta. Klicka på ”OK”

Då får du upp denna ruta där 
det står att laddningen är klar.
Klicka på ”OK”

Nu är allt klart för att använda 
överlägget.

Starta FlexiView programmet och lägg överlägget på plats, nu är det 
fritt fram att trycka.
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