
TOP all 8 installation

Denne vejledning beskriver installation af TOP all 8 EPROM brænder software på Windows 10 / 
Windows 8 / Windows 7 x86 og x64.

Minimum pladskrav 50MB

Tilslut TOP 3000 til din PC og slå antivirus programmer fra.

Instruktioner til Windows 10 / 8.1

Bemærk! Du skal være logget på som administrator for at udføre denne installation.

1. Skift til administrator:

Gå til Start

Vælg kontrolpanel

Gå til brugerkonti

Klik på ”Administrer anden konto”

Vælg den konto du vil ændre

Klik på ”Ændr kontotype”

Sæt hak i ”Administrator”

Klik ”Ændr kontotype” for at udføre ændringen

2. Disable driver signatur (gælder kun x64)

Find ”Update & gendannelse” i Moderne UI kontrolpanel i venstre side af menuen

I ”Update & gendannelse” vælges ”Gendannelse” i venstre side af menuen

Genstart i avanceret tilstand. Vælg ”fejlsøgning”

Når ”Fejlsøgning” er valgt, klik ”Avancerede indstillinger”

Vælg ”Start indstillinger”

I listen vælges ”Slå driver signatur fra” (valgmulighed 7)

Genstart normal Windows



3. Kør setuptopall8.exe og installer programmet som normalt

Instruktioner til Windows 8

1. Skift til Administrator

Gå til Start

Vælg kontrolpanel

Gå til brugerkonti

Klik på ”Administrer anden konto”

Vælg den konto du vil ændre

Klik på ”Ændr kontotype”

Sæt hak i ”Administrator”

Klik ”Ændr kontotype” for at udføre ændringen

2. Disable driver signatur

Vælg ”Generelt”, rul helt ned i bunden og klik på ”Genstart” under ”Avanceret opstart”

Efter genstart, vælges ”Fejlsøgning”

Vælg ”Avancerede indstillinger”

Vælg ”Start indstillinger”

I listen vælges ”Slå driver signatur fra” (valgmulighed 7)

Genstart normal Windows

3. Kør setuptopall8.exe og installer programmet som normalt



Indstruktioner til Windows 7

1. Skift til Administrator

Gå til Start

Vælg kontrolpanel

Gå til brugerkonti

Klik på ”Administrer anden konto”

Vælg den konto du vil ændre

Klik på ”Ændr kontotype”

Sæt hak i ”Administrator”

Klik ”Ændr kontotype” for at udføre ændringen

2. Kør setuptopall8.exe og installer programmet som normalt

Når installationen er gennemført (fjern ikke brænderen), kan driveren findes i Enhedshåndtering

Hvis disse to linjer ikke findes, kan USB driveren genstartes ved at køre filen 

c:\Topall_ver8\Driver\Load_Usb.bat som administrator (højre-klik og vælg ”Kør som 

administrator).


