A Zsebtörvénytár cd frissítésének menete:
1. A változások átvezetéséhez a Zsebtörvénytár CD tartalmát rá kell másolni a számítógépre egy tetszőleges (célszerűen
egy ZSEBTÖRVÉNYTÁR nevű) könyvtárba. (ezt a könyvtárat minden bizonnyal már létrehozta a számítógépén, innen
használja Zsebtörvénytárat)
2. Menjen fel a
http://letoltes.munkavedelem.biz/frissites1
http://letoltes.munkavedelem.biz/frissites2
http://letoltes.munkavedelem.biz/frissites3
http://letoltes.munkavedelem.biz/frissites4

vagy a
vagy a
vagy a
weboldalra (attól függően, melyikhez kapott jelszót).

3. A belépéshez írja be:
Felhasználónév: frissites
Jelszó: a cd tokjában megtalálja egy papíron
4. Töltse le a számítógépére és csomagolja ki az aktuális (dátum szerint utolsó) ZIP fájlt.
5. A kicsomagolt fájlokat másolja be oda, ahol az (Ön ZSEBTÖRVÉNYTÁR könyvtárában található) azonos nevű fájlok
találhatók és a régieket írja felül. (Ha rákérdez a számítógép, kívánja-e felülírni a régit, válassza az „Igen, mindet”
parancsot.)
Kérem, nézze meg a




www.viddler.com/explore/klingved/videos/31 vagy a
http://letoltes.munkavedelem.biz/Zsebtorvenytar.frissites.video/Zzebtorvenytar.frissites1.htm

weboldalon található videót, amiben bemutatjuk, milyen egyszerűen frissíthető a cd tartalma.

Segítség a cd tartalmának gépre mentésével kapcsolatban. A mentés az alábbiak szerint történhet:
Ha van
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

a gépén Total Commander program:
Tegye be a cd-t (ha elindul, zárja be, nincs most rá szükség)
Nyissa meg a Total Commander programot, két oszlopot lát.
A bal oldali oszlopban fölül válassza ki a cd meghajtót („e” vagy „f” szokott lenni) és kattintson rá. Megjelenik a
cd-n lévő összes könyvtár és fájl.
A jobb oldali oszlopban fölül válassza ki azt a helyet („c” vagy „d” meghajtó), ahova szeretné menteni a cd
tartalmát. Hozzon létre egy új könyvtárat (F7 gomb, vagy alul „F7 Új könyvtár” gombra kattintással), aminek a
neve legyen „Zsebtörvénytár”.
Ha létrejött a könyvtár, kattintson a címére kétszer, ezzel kinyitja ezt a könyvtárat (ebben most nincs semmi,
üres).
A bal oldali oszlopban lévő összes könyvtárat és fájl-t jelölje ki (a jobb egér gombbal kattintson az első sorra, és
lenyomva tartva húzza végig hosszában az utolsó sorig), ettől az összes sor betűje piros lesz.
Kattintson alul az „F5 Másolás” gombra. A megjelenő kis üzenetablakon kattintson az OK gombra.
Kész is, a cd tartalma felmásolódik az újonnan létrehozott „Zsebtörvénytár” nevű könyvtárba.

Ha nincs Total Commander-e, a Windows Intézővel is meg tudja csinálni ugyanezt:
1. Tegye be a cd-t (ha elindul, zárja be, nincs most rá szükség)
2. Nyissa ki a „Sajátgép”-et (vagy a „Dokumentumok”-at).
3. A fölső sorban kattintson a „Mappák”-ra, két oszlopot lát.
4. A bal oldali oszlopban keresse meg a „Dokumentumok”-at, kattintson rá.
5. Hozzon létre egy könyvtárat az alábbi módon: (bal fölső sarokban az első szó) Fájl – Új – Mappa. Ettől a jobb
oldali oszlopban megjelenik egy új sor (Új mappa), ezt nevezze át „Zsebtörvénytár”-rá. Amint ez megtörtént, a
bal oldali oszlopban látni fogja a „Zsebtörvénytár” sort.
6. A bal oldali oszlopban lejjebb keresse meg a berakott cd –t („e” vagy „f”, ha minden igaz, a címét is látja:
Zsebtörvénytár), kattintson rá. Ettől a jobb oldali oszlopban megjelenik az összes könyvtár és fájl, ami a cd-n
van, ezeket jelölje ki (bal egér gombot nyomva tartva egy keretet tud köréjük húzni. Ami a kereten belül van,
kék lesz, ki van jelölve).
7. A kijelölt, sötétkék jobb oldali oszlop bármelyik során állva nyomja meg a jobb egér gombot, a megjelenő kis
üzenetablakon kattintson a „Másolás”-ra.
8. Ezután a bal oldali oszlopban keresse meg az újonnan létrehozott „Zsebtörvénytár” mappát a Dokumentumok
könyvtárban (ha fenti lépéseket követte és oda tette). Álljon rá, nyomja meg a jobb egér gombot, és a
megjelenő kis üzenetablakon kattintson a „Beillesztés”-re.
9. Kész is, a cd tartalma felmásolódik az újonnan létrehozott „Zsebtörvénytár” nevű könyvtárba.
A későbbiek során innen tudja majd használni a Zsebtörvénytár-at, nem kell minden alkalommal betenni a cd-t, elég, ha
megkeresi a gépen a „Zsebtörvénytár” mappát, amit most hozott létre, itt az „index” nevű fájl-ra kattint, megnyílik a cd
tartalma. A frissítés is itt fog történni, ebbe a most létrehozott könyvtárba kell majd belementeni a frissítéseket a feljebb
leírtak szerint (ugyanezzel a „Másolás” – „Beillesztés” paranccsal).

