
Instalacja i aktywacja darmowej
wersji programu Rubato.

 

Aby zainstalować program proszę ściągnąć odpowiednią wersję pliku
instalacyjnego ze strony: https://www.rubato.io z zakładki pobierz.
Proszę zwrócić uwagę na ilość pamięci Ram zainstalowanej na
komputerze, wybierając odpowiednią wersję pliku instalacyjnego.

Wystarczy uruchomić pobrany plik instalacyjny programu Rubato.

Po uruchomieniu pliku system Windows może nie rozpoznać
instalatora. Wówczas pojawi się ostrzeżenie: 
"System Windows ochronił ten komputer". 

Należy rozwinąć sekcję Więcej informacji i wybrać Uruchom mimo to.

Podczas procesu instalowania programu system Windows przed
rozpoczęciem instalowania ponownie zapyta: 
"Czy chcesz zezwolić ... tej aplikacji na wprowadzenie zmian na
tym urządzeniu?"

W tym wypadku wystarczy po prostu kliknąć przycisk Tak i proces
instalacji przebiegnie już automatycznie.

Pobieranie 
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Instalacja

Instalacja na komputerach z systemem operacyjnych macOs

Wystarczy uruchomić pobrany plik instalacyjny programu Rubato.
Po uruchomieniu pliku system macOS może nie rozpoznać instalatora. 
Wówczas pojawi się ostrzeżenie: 
"Nie można otworzyć Rubato-player.app, gdyż ten program
pochodzi od niezidentyfikowanego autora"



Należy uruchomić Preferencje systemowe i przejść do działu 
Ochrona i prywatność, na kartę Ogólne.
W lewym dolnym należy kliknąć kłódkę by umożliwić wprowadzanie
zmian zatwierdzając hasłem komputera. 
Przy komunikacie "Zablokowano otwieranie "Rubato-player.app",
ponieważ nie pochodzi od zidentyfikowanego programisty" należy
wybrać Otwórz mimo to.  
Proces instalacji przebiegnie już automatycznie.  

Po zainstalowaniu Rubato przy pierwszym uruchomieniu programu
pojawi się okno zakładanie konta.

W celu aktywacji programu Rubato proszę wpisać klucz licencji 
otrzymany po opłacaniu zamówienia.

Po wpisaniu poprawnego adresu program uruchomi się z pełnym
repertuarem utworów Rubato i będzie aktywny przez 12 miesięcy od
momentu aktywacji. 

Uruchamianie i aktywacja programu
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