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Nauðsynleg uppfærsla fyrir Snap Core First Windows leyfi: 
Stuttur leiðarvísir 
 
Í nóvember 2020 verður Snap Core First hugbúnaðurinn fjarlægður úr Windows-búðinni. Til að halda áfram að fá 
reglulegar uppfærslur fyrir hugbúnaðinn þinn, verður þú beðinn að flytja núverandi útgáfuna þína af Snap. Þessi leiðarvísir 
mun fara í gegnum flutningaferlið ef að þú ert núverandi Snap fyrir Windows notandi.  
 

Áður en þú hefur flutningaferlið skaltu athuga eftirfarandi: 

• Þessu ferli þarf að ljúka af þeim sem nota Snap Core First fyrir Windows, þar á meðal sérstök Tobii Dynavox tæki. 
iOS útgáfan af Snap verður ennþá fáanleg í app store. 

• Þessi uppfærsla er nauðsynleg fyrir öll síðusett Snap hugbúnaðarins – Core First, aphasia, texta, Core First 
skönnun, eða síðusett sem búin eru til frá grunni. 

• Þetta ákall til aðgerða þarf ekki að eiga sér stað núna, hins vegar mun varúðartáknið vera sýnilegt í efstu stikunni 
þar til aðgerðinni er lokið. 

• Að uppfæra þína útgáfu af Snap mun leyfa þér að viðhalda allra nýjustu útgáfunni af Windows Snap forritinu. 
• Varúðartáknið mun ekki hafa áhrif á virkni hugbúnaðarins á meðan það er sýnilegt. Þú getur haldið áfram að nota 

hugbúnaðinn fyrir samskipti þar til þú ert tilbúinn að klára flutningaferlið. 
• Við mælum með því að klára flutningaferlið þegar samskiptarinn þarf ekki röddina sína í einhvern tíma (þ.e.: á 

meðan þú ert sofandi, horfir á sjónvarpið, í pásu um daginn o.s.frv.) Tíminn til að ljúka flutningaferlinu getur verið 
mismunandi eftir fjölda notenda, vistaðar skráa og sérsniðs hugbúnaðarins. 
 

 
1. Opnaðu Snap Core First forritið. 

 
 
Notendur munu sjá eftirfarandi tilkynningu og 
varúðartákn í efstu stikunni. * 
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*Úrræðaleit: Ég sé ekki tilkynninguna að ofan. Prófaðu eitt af eftirfarandi: 

a. Prófaðu að loka hugbúnaðinum og endurræsa Snap Core First. 
b. Opnaðu Snap Core First, veldu breyta táknið, veldu kerfisflipann og veldu síðan Um. Ef að uppfærsla er í boði veldu læra 

meira, veldu síðan Uppfæra núna.  
c. Prófaðu að uppfæra Snap Core First úr Windows-búðinni.  Opnaðu búðina, veldu hlaða niður og uppfæra táknið, veldu 

síðan uppfæra Snap Core First ef að það er í boði. 
d. Þegar uppfærslu er lokið farðu til baka í Snap Core First hugbúnaðinn og fylgdu eftirfarandi skrefum: 

 

2. Þegar þú ert tilbúinn, veldu varúðartáknið. 
 

 

 

 

 
3. Veldu afrita og hlaða niður. 

 
Hugbúnaðurinn tekur síðan öryggisafrit af 
skjölunum þínum, breytir í uppfærðu útgáfuna 
sem er ekki úr búðinni og endurræsir svo Snap. 
Allar síður og sérsnið verða í boði og tilbúin til 
notkunar. 
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4. Veldu breyta táknið. 

 

 

 

 

 
 
Þú munt sjá virkjunarlykil sprettiglugga. 
Þessi sprettigluggi staðfestir að keyptir 
eiginleikar þínir hafa verið fluttir og mun sýna 
þér raun-leyfislykilinn þinn. Engrar aðgerða er 
krafist. 
 

5. Veldu Búið. 
 
Athugið: Leyfis/virkjunarlykilinn þinn má alltaf finna 
með því að velja Breyta> Kerfi> Búð. Þú munt 
eingöngu þurfa þetta ef að þú ert að setja 
hugbúnaðinn aftur upp.  

 

 

 

 

 
Fyrsta hugbúnaðaruppfærslan sem fylgir á eftir 
flutningaferlinu þarf að klára handvirkt. Til að 
uppfæra handvirkt munt þú sjá eftirfarandi 
sprettiglugga þegar þú ferð í breytingarham. 
 
 

6. Veldu Uppfæra núna ef að tíminn leyfir og 
fylgdu beiðnunum um að uppfæra. 

 
Eða 
 

Veldu Hætta við til að uppfæra seinna. 
 
Athugið: til að finna uppfærslur veldu Breyta> Kerfi> 
Um 
 

Eftir þessa fyrstu uppfærslu munu uppfærslur 
eiga sér stað sjálfkrafa ef þú lokar 
hugbúnaðinum reglulega. Ef að þú lokar 
hugbúnaðinum ekki reglulega munt þú sjá sama 
sprettigluggann og munt þurfa að halda áfram 
að uppfæra hugbúnaðinn handvirkt.  
 

 

 


	Nauðsynleg uppfærsla fyrir Snap Core First Windows leyfi: Stuttur leiðarvísir

