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Sådan kommer du i gang – Installation og aktivering af
software
Denne vejledning beskriver, hvordan du downloader, installerer og aktiverer TI-
software.

Før du begynder
Før du går i gang med at installere softwaren, skal du løbe denne tjekliste igennem.

• Kontrollér, at din computer opfylder systemkravene. Se produktlitteraturen ved
education.ti.com/software/requirements.

• Kontrollér, at du har administratorrettigheder.

• For andre licenstyper end licens til Multi-aktivering skal du kontrollere, at du har en
internetforbindelse. (Licensen til Multi-aktivering kræver ikke en
internetforbindelse.)

• Få licensnummer/-numre eller licensfil(er). I dette kapitel kan du læse
om Erhvervelse af licenser.

• Kontrollér, at du har installationsprogrammet til TI-softwaren. I dette kapitel kan
du læse om Erhvervelse af TI-software.

• Hvis du bruger en proxy-server, skal du angive miljøvariablene, før du starter TI-
softwaren (ikke nødvendigt for enkeltbrugerlicenser). I kapitlet kan du læse
om Indstilling af miljøvariable for proxy-servere.

Erhvervelse af licenser
Du kan få adgang til licenser til TI-software på forskellige måder afhængigt af
licenstypen og købsmetoden (online eller dvd).

Ved Enkeltlicens finder du licensnummeret i e-mailen til bekræftelse eller i dvd-
boksen.

For licenser af typen Volumen, Til samtidig brug, Multi-aktivering og Skolestyret skal
du følge disse trin for at indløse det ibrugtagningsnummer, der skal bruges til at
oprette licensnumre og licensfiler.

1. Log ind på din Software Service Center-konto på
education.ti.com/go/softwarecenter.

2. Klik på Indløs kravsnummeret.

3. Skriv ibrugtagningsnummeret, du har fået i din e-mail til bekræftelse, og klik på
Indløs.

Hjemmesiden Licensaftale bliver vist.

4. Klik på Acceptér.

Hjemmesiden Gennemført indløsning af ibrugtagningsnummer bliver vist.

5. Kontrollér din ordre, herunder produktnavn, licenstype og antal pladser.
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2 Sådan kommer du i gang – Installation og aktivering af software

6. Klik på Administrer licensnumre.

Hjemmesiden Administrer licensnumre bliver vist.

7. Klik på Nyt licensnummer, og klik derefter på Administrer licens.

Hjemmesiden Allokér aktiveringer bliver vist.

8. For andre licenser end licens til Multi-aktivering skal du skrive antal pladser, du vil
allokere til det første licensnummer.

Hvis du for eksempel har i alt 30 pladser og vil allokere 10 pladser til hvert af disse
tre licensnumre, skal du skrive 10 som det første licensnummer.

9. Skriv et kaldenavn, og klik på Gem.

Hjemmesiden Administrer licensnumre bliver vist med licensnummeret eller med
et link til at downloade licensfilen.

10. Gentag trin 8 og 9, indtil alle pladser er allokeret.

Erhvervelse af TI-softwaren
Brug oplysningerne i dette afsnit til at få adgang til din TI-software.

Følgende installationsprogrammer er tilgængelige for TI-softwaren:

• Windows® .exe-installationsprogrammer til individuelle installationer

• Windows®-.msi-installationsprogrammer til brug med udrulningsværktøjer

Bemærk: Installationsprogrammet .msi er beregnet til brug med stille udrulning.
Dialogbokse er kun på engelsk.

• Mac®-.pkg-installationsprogrammer for individuelle installationer og til brug med
udrulningsværktøjer

For at få adgang til TI-softwaren skal du vælge en af disse muligheder:

▶ Hvis dit køb indeholdt en dvd, kan du finde installationsprogrammet i disse mapper:

• For Windows® -.exe- og .msi-installationsprogrammer skal du gå til \PC-
mappen.

• For Mac®-.pkg-installationsprogrammet skal du gå til /MAC-mappen.

▶ Hvis du har købt en Enkeltlicens online, skal du gå til hjemmesiden, som du finder i
din e-mail til bekræftelse.

▶ For andre licenser, som du har købt online, skal du logge ind på din Software
Service Center-konto på education.ti.com/go/softwarecenter.

a) I menuen til venstre skal du klikke på Produktliste.
b) Navigér til din software, og klik på Download software.

Erhvervelse af TI-Admin-software
For at få TI-Admin-softwaren skal du følge disse trin.



1. Åbn en webbrowser, og log ind på din Software Service Center-konto på
education.ti.com/go/softwarecenter.

2. I menuen til venstre skal du klikke på Installation og downloade det aktuelle
TI-Admin installationsprogram til en midlertidig mappe på computeren med
licenstjenesten.

Erhvervelse af properties-filer
Filerne settings.properties og deployment.properties bruges til installationer af
licenser af typerne Volumen, Multi-aktivering, Til samtidig brug og Skolestyret.

Benyt denne fremgangsmåde for at downloade properties-filere.

1. Åbn en webbrowser, og log ind på din Software Service Center-konto på
education.ti.com/go/softwarecenter.

2. I menuen til venstre skal du klikke på Installation.

3. Download filerne settings.properties og deployment.properties, og udtræk dem til
en praktisk mappe på en computer.

Indstilling af miljøvariable for proxy-servere
Hvis du bruger en proxy-server, skal du angive miljøvariablerne, før du kan bruge TI-
softwaren (ikke nødvendigt for enkeltbrugerlicenser).

Miljøvariablene forbinder til proxy-serveren og porten, så licensen kan aktiveres.

Angivelse af miljøvariabler i Windows® 10

For at angive miljøvariable i Windows® 10 skal du følge disse trin.

1. Klik på Start > Kontrolpanel > System.

(Hvis du bruger Windows® 7 eller Windows® Vista og navigerer fra hovedvinduet i
Kontrolpanel, skal du klikke på System og sikkerhed > System.)

Dialogboksen Systemegenskaber vises.

2. Klik på fanen Avancerede systemindstillinger.

3. Klik på Miljøvariable.

Dialogboksen Miljøvariable åbnes.

4. I området for Systemvariable skal du klikke på Ny.

Dialogboks Ny systemvariabel åbnes.

5. I feltet Variabelnavn skal du skrive TI.HttpsProxy.

6. I feltet Variabelværdi skal du skrive <proxy IP address or host>:<proxy
port>

7. Klik på OK for at lukke den åbne dialogboks og Kontrolpanelet.

Indstilling af miljøvariable på en Mac®

Miljøvariable på en Mac® skal angives i miljø-.plist-filen.
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Variablene skal angives med følgende syntaks:
TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

For eksempel:
TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

For yderligere oplysninger om indstilling af miljøvariable i miljø-.plist-filen henvises
der til Apple®-dokumentationen.

Brug af udrulningsværktøjer
Du kan uovervåget fordele softwaren til computere ved at bruge forskellige
udrulningsværktøjer. For vejledning om, hvordan du bruger udrulningsværktøjet,
henvises der til dokumentationen om værktøjet. Texas Instruments anbefaler ikke
specifikke produkter.

Hvis du har problemer med at udrulle TI-softwaren, skal du gå til Software Service
Center på education.ti.com/go/softwarecenter eller kontakte TI-Cares på
1.800.TI.CARES eller ti-cares@ti.com.



Installation af TI-Admin-softwaren
Softwarepakken til TI-Admin omfatter følgende hjælpeprogrammer, der skal
installeres på computeren med licenstjenesten for licenser af typen Til samtidig brug
og Skoleadministreret:

• TI-Admin-aktiveringsguide

• Licenstjeneste

• WlmAdmin applikation

Følg disse trin for at installere TI-Admin-software.

1. Dobbeltklik på TI-Admin file for at starte installationsproceduren.

Dialogboksen Velkommen til guiden Aktivering åbnes.

2. For at gennemføre installationen skal du følge vejledningen i
installationsprogrammets dialogboks.

Guiden Aktivering installeres, så computeren med licenstjenesten kan aktiveres.

For nærmere oplysninger om aktivering af din licenstjeneste henvises der til afsnittet
Aktivering af Licenser til samtidig brug og Skoleadministrerede licenser i kapitlet
Aktivering af licenser.
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Installation af TI-softwaren
Følg procedurerne i dette kapitel for at installere og udrulle TI-softwaren.

Før du starter installationsproceduren bør du gennemgå kapitlet Kom godt i gang.

Installation and udrulning af softwaren
Hvis du bruger en licens af typen Til samtidig brug eller Skoleadministreret, skal du
kontrollere, at du har installeret TI-Admin-softwaren. For yderligere oplysninger
henvises der til Installation af TI-Admin-software.

Følg disse trin for at installere og udrulle TI-softwaren.

1. Download og gem filerne settings.properties og deployment.properties. For
yderligere oplysninger henvises der til Erhvervelse af properties-filer.

2. Hvis du bruger en teksteditor uden formatering såsom Notesblok i Windows® og
TextEdit på en Mac®, skal du åbne properties-filerne.

3. Idet du går ud fra beskrivelserne af valgmulighederne og de tilhørende værdier, der
findes i properties-filen, skal du tildele de værdier, der gælder for din installation.

Bemærk: Hvis du bruger en licens af typen Til samtidig brug eller
Skoleadministreret, skal din settings.properties-fil som minimum indeholde
indstillingen license.server for at sikre, at computere, der kører TI-software, er
konfigureret til at få adgang til licenstjenesten.

For yderlige oplysninger henvises der til Bilag B: Indstillinger for properties-filen.

4. Gem alle properties-filer.

5. Opsæt softwaren med den platform eller procedure, du ønsker, eller du kan køre
installationsprogrammet og følge prompterne i guiden.

Bemærk: Properties-filerne skal placeres i den samme mappe som
installationsprogrammet til TI-filen (.exe, .msi, eller .pkg).

Hvis en deployment.properties-fil, der indeholder en værdi for license.number, er
implementeret med installationsprogrammet til TI, forsøger
installationsprogrammet automatisk at aktivere licensen. Denne proces kan tage
op til 10 minutter, og kræver en internetadgang på klientmaskinen på tidspunktet
for udrulningen.



Aktivering af licenser
For at aktivere din software skal du følge de fremgangsmåder, der er beskrevet i dette
kapitel.

Hvis du bruger en proxy-server til en Enkeltlicens, Volumenlicens eller Licens til
samtidig brug, skal du indstille miljøvariable, inden licensen kan aktiveres. I kapitlet
Kom godt i gang kan du læse om Indstilling af miljøvariable for proxy-servere.

Aktivering af enkelt- og volumenlicenser
Dette afsnit beskriver, hvordan du aktiverer en Enkelt- eller Volumenlicens manuelt
med et licensnummer og en internetforbindelse.

1. Åbn TI-softwaren.

Dialogboksen Velkommen til guiden Aktivering åbnes.

2. Følg vejledningen i guiden for at gennemføre aktiveringen.

Bemærk: Hvis du kopierer licensnummeret, kan du indsætte hele tallet ved at
placere din markør i det første felt til venstre og trykke på Ctrl + V (Mac®: " + V).

Dialogboksen Aktivering gennemført åbnes.

3. Vælg en af disse indstillinger:

• For at starte TI-softwaren skal du klikke på Næste.
• For at afslutte guiden og bruge softwaren senere skal du klikke på Afslut.

Aktivering af licenser til multi-aktivering
En licens til multi-aktivering aktiverer softwaren gennem installation af en licensfil.
Oplysninger om, hvor du skal placere licensfilen, finder du på produktsiden i Software
Service Center.

Aktivering af licenser til samtidig brug og skolestyrede licenser
Brug oplysningerne i dette afsnit til at aktivere licenstjenesten. Når tjenesten er blevet
aktiveret, er der pladser tilgængelige til brug på de computere, der kører TI-softwaren.

Bemærk: Hvis guiden ikke kan gennemføre aktiveringen, kan du blive bedt om at
gennemføre aktiveringen ved at gå på internettet på en anden computer.

1. Vælg Programmer > TI-værktøjer > TI Admin > Aktivér TI-software (Windows®), eller
gå til /Applikationer, og dobbeltklik på TI-Admin (Mac®).

Dialogboksen Velkommen til guiden Aktivering åbnes.

2. Følg vejledningen i guiden for at gennemføre aktiveringen.

Bemærk: Hvis du kopierer licensnummeret, kan du indsætte hele tallet ved at
placere din markør i det første felt til venstre og trykke på Ctrl + V (Mac®: " + V).

Dialogboksen Aktivering gennemført åbnes.
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3. Vælg en af disse indstillinger:

• For at installere en anden licens skal du klikke på Næste.
• For at lukke guiden skal du trykke på Afslut.
• For at administrere pladser skal du vælge afkrydsningsfeltet Start WLMadmin i

dialogboksen Aktivering gennemført.



Bilag A: Licenstyper og -vilkår
Licenstypen og vilkårene, du har brug for, afhænger af, hvilken TI-software du har købt,
hvor mange brugere (pladser) du har brug for, og den fleksibilitet, du har brug for til
flere brugere.

Kravene til opkobling til skolens netværk og internettet afhænger af aktivering- og
licenstypen.

Licenstyper
Der findes de følgende typer af TI-softwarelicenser.

Enkeltlicenser

En enkeltlicens er gyldig for den TI-software, der er installeret på en enkelt computer.
Den aktiveres, når du begynder at bruge softwaren.

Der kræves en internetopkobling for at aktivere licensen.

Volumenlicenser

En volumenlicens er en flerbrugerlicens, der stiller TI-software til rådighed til brug på
pr. bruger og pr. computer basis.

Den er en enkelt licens, der administrerer en pulje af arbejdspladser, hvis antal
specificeres ved køb. Puljenkan deles i flere licensnumre, såsom tre numre, der hver
administrerer 10 pladser i en Volumenlicens med 30- arbejdspladser.

TI-softwaren er installeret på hver computer i puljen. Licensnummeret forbliver
på computeren som standard og aktiveres, når TI-softwaren åbnes på den computer.

En internetopkobling kræves for at aktivere licensen.

Licenser til samtidig brug

En Licens til samtidig brug er et enkelt licensnummer, der installeres på computeren
med licenstjenesten, der kører på TI-Admin-softwaren og anvendes til at administrere
brugen af arbejdspladser.

Med en licens til samtidig brug kan TI-softwaren installeres på alle skolens computere
og anvendes, når en plads er tilgængelig:

• Når en bruger åbner softwaren, henter licenstjenesten en ledig licens til brugeren.

• Når brugeren lukker softwaren, returneres licensen til puljen.

Denne proces gælder op til det maksimale antal af arbejdspladser, der blev angivet ved
køb.

Der kræves en internetopkobling for at installere og aktivere TI-Admin softwaren på
computeren med licenstjenesten. De computere, der kører TI-softwaren, skal være
opkoblet til computeren med licenstjenesten via skolens netværk for at administrere
pladser.

Bilag A: Licenstyper og -vilkår 9
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Licenser til multi-aktivering

En licens til multi-aktivering er en flerbrugerlicens, der stiller TI-software til rådighed
til brug på en pr. bruger og pr. computer basis.

Licensen leveres i en fil, der er placeret på et angivet sted på computere, hvor
softwaren er installeret.

Filen bruges til at aktivere softwaren, og brugere modtager ikke et licensnummer.

Opkobling til internettet og skolens netværk kræves ikke for computere, der bruger TI-
softwaren. Software kan installeres via hard-disk imaging og andre
installationsmetoder.

For licensen til Multi-aktivering skal softwaren på hver computer aktiveres
regelmæssigt:

• Licensen kan købes som evigtvarende (fornyet for et nyt tidsrum uden ekstra
omkostninger), eller den kan købes som et ikke-fornyeligt abonnement.

• Ved fornyelse af abonnement skabes en ny licensfil, der skal udrulles til
computerens kørende TI-software.

Skolestyrede licenser

En skolestyret licens er en flerbrugerlicens, der stiller TI-software til rådighed til brug
på pr. bruger (lærer eller elev) og pr. computer basis.

Den Skolestyrede licens administreres centralt og aktiveres på computeren med
licenstjenesten, der er opkoblet til skolens netværk.

Når en bruger åbner softwaren, kan den køres, hvis disse krav til opkobling er opfyldt:

• Computeren er opkoblet til computeren med licenstjenesten, og pladser er
tilgængelige.

• Computeren er væk fra netværket, men har været opkoblet til computeren med
licenstjenesten inden for de sidste 30 dage.

Der kræves en internetopkobling for at installere og aktivere TI-Admin-softwaren på
computeren med licenstjenesten. De computere, der kører TI-softwaren, skal være
opkoblet til computeren med licenstjenesten via skolens netværk for at administrere
pladser.

Software kan installeres på computere, der kører TI-softwaren via harddisk-
billeddannelse og andre udrulningsmetoder.

For den Skolestyrede licens aktiveres licenstjenesten regelmæssigt:

• Licensen kan købes som evigtvarende (fornyet for et nyt tidsrum uden ekstra
omkostninger), eller den kan købes som et ikke-fornyeligt abonnement.

• Abonnementet fornyer med et nyt licensnummer, der skal aktiveres til computeren
med licenstjenesten.



Krav til opkobling for licenstyper
Følgende tabel sammenfatter krav til opkobling for den computer, der kører TI-
softwaren eller softwaren til licensstyring.

Licenstype Er internetopkobling
nødvendig for
aktivering?

Kan den
bruges uden
for netværk?

Hvor lang tid kan den være
uden for netværk?

Enkelt Ja Ja Fuld licensvarighed

Rumfang Ja Ja Fuld licensvarighed

Til samtidig
brug

Kun til
licenstjeneste

Begrænset
manuel

Låneperiode (justerbar)

Multi-
aktivering

Nej Ja Fuld licensvarighed

Skolestyrede Kun til
licenstjeneste

Begrænset
automatisk

30 dage fra sidste
gennemførte opkobling til
licenstjenesten

Licensvilkår for softwarebrug
For licenser er vilkårene for brug af TI-softwaren angivne:

• Abonnement. Et abonnement er gyldigt i et begrænset tidsrum. Tidsrummet kan
udgøre en varighed eller defineres med en slutdato.

• Evigtvarende licens. En evigtvarende licens er gyldig i et ubegrænset tidsrum. Ved
nogle licenstyper kan det kræves, at du regelmæssigt fornyer og genaktiverer.

• Prøvelicens. En prøvelicens er gyldig i prøveperioden, der er angivet i softwaren.
Der kræves ikke et licensnummer .
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Bilag B: Indstillinger for properties-filen
Dette bilag sammenfatter indstillingerne for filerne settings.properties og
deployment.properties.

Bemærk: Kontrollér, at du downloader de nyeste properties-filer med de aktuelle
indstillinger.

Settings.properties Filindstillinger

Menuvalg Accepterede
værdier

Kommentar

allow.analytics Sand/Falsk Gør det muligt at aktivere (Sand) eller
deaktivere (Falsk) den automatiske
indsamling af anonyme oplysninger
om brugen af produktet og dets
pålidelighed. Brugeren kan, på et
hvert tidspunkt, aktivere eller
deaktivere analytics gennem menuen
Hjælp. For automatisk at vise en
dialog til brugeren under den første
software-opstart, skal denne værdi
være tom.

allow.subscription.warning Ja/Nej Aktivér for at give brugeren mulighed
for at blive advaret om, at en licens
udløber.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for abonnementslicenser.

max.days.borrow.license 1-365 Den tid (i dage) brugeren har
tilladelse til at låne en licens, når der
anvendes en licens til samtidig brug
med aktiveret lån.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for licenser til samtidig brug.

allow.license.borrow Ja/Nej Aktivér for at tillade licenslån (lokal
licens), når du bruger en licens til
samtidig brug med aktiveret lån.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for licenser til samtidig brug.

subscription.warning.days 1-31 Den tid (i dage) før, brugeren skal få
besked om, at en licens udløber.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for abonnementslicenser.



Menuvalg Accepterede
værdier

Kommentar

subscription.warned.alrea
dy

Sand/Falsk Aktivér for at skjule dialogboksen med
advarsel om udløb, der viser den
tilbageværende aktive tid for en
abonnementslicens.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for abonnementslicenser.

license.server.3 Værtsnavn
eller IP-adresse

Forbinder TI-softwaren til en tredje
computer med licenstjenesten til
licenshentning.
Bemærk: IP-adressen skal være IPv4.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for licenser til samtidig brug og
skolestyrede licenser.

license.server.2 Værtsnavn
eller IP-adresse

Forbinder TI-softwaren til en
sekundær computer med
licenstjenesten til licenshentning.
Bemærk: IP-adressen skal være IPv4.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for licenser til samtidig brug og
skolestyrede licenser.

allow.auto.upgrade Sand/Falsk Når indstillingen er JA, er automatiske
opdateringer til Texas Instruments-
software mulige på computere, der
kører TI-softwaren. Computer(e) får
besked om tilgængelige
softwareopdateringer.
Brugere skal have adgang til
internettet og port 80 for at få
besked.

license.server Værtsnavn
eller IP-adresse

Forbinder TI-softwaren til
computeren med licenstjenesten til
licenshentning.
Bemærk: IP-adressen skal være IPv4.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for licenser til samtidig brug og
skolestyrede licenser.

license.number Automatisk
udfyldt

Viser licensnummeret, der benyttes
til at aktivere softwaren. Gyldig for
enkelt- og volumenlicenser.

Bilag B: Indstillinger for properties-filen 13
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Menuvalg Accepterede
værdier

Kommentar

preferred.hosts Semikolon (;)-
separeret
af <Hostname
or IP
address>:<por
t>

Gør det muligt for administratoren at
angive værten/værterne for at sende
forespørgsler om klasser, når multicast
er deaktiveret på netværket.
Bemærk: Denne indstilling bruges kun
i TI-Nspire™ Student Software og TI-
Nspire™ CAS Student Software.

database.path En Unix-, UNC-
eller Windows-
filsti. Disse
stier kan bruge
miljøvariable,
men fungerer
ikke med tilde
(~)-tegnet.

Giver administratoren mulighed for at
indstille den sti, som softwaren
tjekker for en database ved start.
Indstilling af denne egenskab
deaktiverer brugerens evne til at
ændre databasestien i softwaren.
Bemærk: Denne indstilling gælder
kun for TI-Nspire™ Navigator™
Teacher Software og TI-Nspire™
Navigator™ NC Teacher Software.
Bemærk: Texas Instruments anbefaler,
at denne sti indstilles til en lokal
filsystemsti.

testmode.configurations <Configuration
Name>[XXXX-
XXXX]. Den
maksimalt
tilladte
navnelængde
er 32 tegn.
Specialtegn er
ikke gyldige.

Giver administratoren mulighed for at
specificere op til ni konfigurationer af
testtilstande.
Accepteret format for én
konfiguration:
testmode.configurations=<Configurati
on Name>[XXXX-XXXX]
Accepteret format for flere
konfigurationer:
testmode.configurations=<Configurati
on Name 1>[XXXX-
XXXX],<Configuration Name 2>[XXXX-
XXXX],...,<Configuration Name 9>
[XXXX-XXXX].
Bemærk: Denne indstilling bruges kun
i TI-Nspire™ Student Software og TI-
Nspire™ CAS Student Software.
Beregn testkode ved hjælp af "Vælg
testtilstandsbegrænsninger..." i TI-
Nspire™ Student Software eller TI-
Nspire™ CAS Student Software.



Deployment.properties Filindstillinger

Menuvalg Accepterede
værdier

Kommentar

deploy.log.dir En gyldig
Unix-, UNC-
eller
Windows-sti.

Opretter en tom fil straks efter aktivering.
Filnavnet indikerer succes eller fiasko ved at
bruge følgende format: <AppName>-
<Success/Failure>- <Host name>-<Date>-
<Time>.log
Hvis for eksempel TI-Nspire™ CAS Teacher
Software blev installeret på
KlasseSkrivebord01-computeren den 15.
august 2011 kl. 14.30 vil denne indtastning
fremkomme: TINspireCASTeacherEdition-
Lykkedes-KlasseSkrivebord01-20110815-
1430.log

license.number Et gyldigt 31-
cifres
licensnummer.

Det licensnummer for TI-softwaren, der skal
aktiveres på kundecomputeren.
Licensnummeret bør indeholde
tankestreger.

activation.time.limit 1-600 Når AKTIVÉR er indstillet til JA, vælger
softwaren en tilfældig værdi mellem 1 og
den angivne værdi til at vente inden
aktiveringsforsøget og mellem forsøg. Dette
forhindrer, at et stort antal klienter forsøger
at kommunikere med aktiveringsserveren på
samme tid.
Systemet forsøger automatisk at aktivere op
til tre gange.
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16 Generelle oplysninger

Generelle oplysninger
Online hjælp
education.ti.com/eguide

Vælg dit land for at få flere produktoplysninger.

Kontakt TI-Support
education.ti.com/ti-cares

Vælg dit land for at finde ressourcer for teknisk support og andre supportressourcer.

Service og garanti
education.ti.com/warranty

Vælg dit land for at få oplysninger om varigheden og betingelserne for garantien, eller
om produktservice.

Begrænset reklamationsret. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243

https://education.ti.com/eguide
https://education.ti.com/ti-cares
https://education.ti.com/warranty
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