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Installationsanvisningar:
1. Ladda hem installationspaketet för Musicera (MuInst.exe) från www.meloton.com -

kör exe-filen och packa upp installationsfilerna i valfri mapp på datorn - alternativt sätt
i Musicera -CD:n  i datorns CD-spelare och öppna dess innehåll via ”Den här datorn”.

2. Kör installationsprogrammet Setup.exe.
3. Välj översta alternativet: Full - Install all files när installationsprogrammets dialogbox

visas. Du har möjlighet att välja ett annat installationsbibliotek än det föreslagna
(c:\musicera), men vi rekommenderar att du, om möjligt, använder det föreslagna för
att undvika problem vid tilläggsinstallationer etc.

4. Installationen genomförs nu. Bekräfta förslaget att skapa en programgrupp med
startikoner i Startmenyn/Programhanteraren.

5. Kvittera meddelandet att installationen är klar.

OBS – för system nyare än Windows 98:
Musicera bygger ju på s.k. 16-bitars-teknik (en 16-bitarsversion av Mulimemedia Toolbook). Detta betyder
att problem kan uppstå på de nyare systemen (Windows 2000 och XP) - ibland troligen i kombination med
vilken hårdvara och drivrutiner som används för midi- och ljudhantering.
Vi har framgångsrikt installerat och kört Musicera även på nyare XP-system, men vi har även fått rapporter
om problem.
I Windows XP  är det oftast nödvändigt att starta om datorn efter installationen. Om det  därefter
fortfarande skulle vara problem att starta de sk ToolBook-filerna (med efternamnet .TBK - via den sk
Runtime-motorn som installerats i en mapp under Windows-mappen) kan du tvingas göra följande: 

• När man installerat Musicera enligt anvisningarna för tidigare Windowsversioner  -  den
skarpa, eller demon - och försöker köra igång, så får man ett meddelande att WinXP inte
hittar programmet som skall köra den s k  TBK-filen.(OBS – prova först att starta om!) 

• Då väljer man att få leta efter rätt program på den lokala datorn. 
• Man kommer troligen till en lista med befintliga program där det rätta inte syns - väljer då

att 'Bläddra' efter fler program.
• Man tar sig till C:\Windows-katalogen, hittar där mappen ASYM, och i den mappen

RUNTIME, och i den filen MTB40RUN.EXE. 
• Man väljer denna och bekräftar, och sedan är det klart att köra. 

Att komma igång:
· Starta delprogrammet Musicera Melodi genom att öppna Musicera Meny och sedan

välja Melodi, eller genom att direkt öppna Melodi från ikonen i menygruppen Musicera
1.1.

· Kontrollera att dina MIDI-inställningar fungerar genom att följa anvisningarna på första
melodisidan. Om inget ljud hörs: Prova att ändra inställningen för Enhet från 0 till 1 i
Inställningspanelen.  

· Om ändring av enhet behövdes och allt fungerar: Avsluta Melodi och spara (den
ändrade inställningen). Starta sedan alla delprogram i tur och ordning - ändra Enhet,
avsluta och spara som ovan.

· Om det fortfarande är problem: Kontrollera inställningar för ljudvolym i datorn och på
högtalarna, samt om nödvändigt MIDI-inställningar etc. i Kontrollpanelen. Tag hjälp av
någon tekniskt kunnig vid behov.


