Installationvejledning for WinFood 4.0
Download WinFood til et passede sted ved at klikke/skrive på nedenstående Link (husk der skal stå præcis
det samme incl. store/små bogstaver, mellemrum og lign:
WinFood 4.0: http://www.kosttabelforlaget.dk/download/setup.exe
Når Windows spørger om du vil åbne eller gemme filen SKAL du vælge gem, og gemme
installationsprogrammet et passende sted, eks. C:\download\
Afvent download (bemærk det fylder ca. 33 Mb, så det kan tage lidt tid på en langsom internet forbindelse).
Check at du får downloadet hele programmet, dvs. installationsfilen skal fylde ca. 33 Mb.
Såfremt du gamle versioner af WinFood installeret, anbefales det at du af-installerer disse under Start>Indstillinger->Kontrolpanel->Programmer.
Herefter kører du installationsprogrammet (setup.exe) enten ved at gå ned i mappen via stifinder/denne
computer, eller vælge Start og Kør og skrive den eksakte sti eks. C:\download/setup.exe (bemærk kommer
programmet med fejlbeskeden ”Could not initialize” er noget gået galt under din download. Prøve at
downloade igen, eller installer et ”download” managerprogram. Et sådant kan hentes gratis på eks.
www.download.com.
Herefter følger du blot installationsprogrammet. Du behøver ikke ændre noget. Når kopieringen af filer er
færdigt og installationsprogrammet er færdigt ligger WinFood nu på din computer, men er IKKE
registreret. Går du i Start, Programmer, WinFood 4.0, kan du med fordel åbne brugervejledningen og printe
den ud. Det vil hjælpe dig med både registrering og brug af programmet.
Når du starter WinFood programmet første gang vil programmet spørge om du vil registrere, og dette vil du
naturligvis da du jo har købt og betalt for programmet. Bemærk: For at WinFood kan kontrollere din
licens, skal du være på internettet og et evt. firewall program skal tillade winfood.exe i at
kommunikere ud på internettet. Driller dette kan du evt. slå firewall programmet fra mens du registrerer.
Bedst er det naturligvis at konfigurere dit firewallprogram til at winfood.exe må snakke med internettet,
også for at du kan hente vores internet produkter, men her må du søge hjælp i manual til firewall
programmet.
Husk når du skriver dit brugernavn og licensnr. at du skal skrive præcis som angivet, incl. store/små
bogstaver, bindestreger og lign. Brugernavn og licensnr. checkes herefter på vores server. Har du
senere brug for at re-installere programmet skal du kontakte os på nedenstående mailadressse,
hvorefter vi, uden beregning, gen-aktiverer dit brugernavn.

Held og lykke med WinFood.
Hilsen Kosttabelforlaget
P.S. Har du brug for at kontakte os gøres dette bedst via mail på info@kosttabelforlaget.dk, da vi ikke
sidder standby ved telefonerne, men typisk er på besøg hos kunder eller underviser.
Du er dog natuligvis velkommen til at prøve på telefon 57 80 70 70, men vær flink at lægge besked på
telefonsvareren såfremt du ikke træffer os.

