
Cursus Mobjects freeware  

LES 1

Ga,op internet ,naar de site van Mobjects : http://www.mobjects.de/
(als u permanent aangesloten bent met internet,volstaat het op deze blauwe link te 
klikken – anders moet je het adres ,de URL,invoeren)
U krijgt dan onderstaand beeld :

In de werkbalk bovenaan ziet u 
“Download “staan. Klik er op

Opmerking: Daar het nummer 
regelmmatig wordt aangepast,
In functie van de bijwerkingen,
geef ik het hier niet meer op. 
Je zal dus steeds zien dat ik die 
vermelding tussen haakjes en in het 
blauw weergeef.Vb Huidige versie
van MO is : m_li2211.Ik geef 

dat weer als MO(nummer)
Het gaat hier om MO 5.2 versie 2211

Je krijgt nu volgend beeld :

Je klikt op de eerste lijn onder 
“M.objects AV software” :
V(nummer) nur directAV

Wil je de versie met de 
voorbeelden,dan klik je de tweede 
lijn aan:
V(nummer) nur directAV,Beispiele
 .

Je krijgt nu dit venster : 

Ga hier onderaan naar “Download”

Je krijgt dan het keuzevenster :

http://www.mobjects.de/


Je kiest uiteraard voor “Opslaan”

Ik raad u aan in uw “Verkenner” een mapje aan te maken  “Downloads”. Daar kan je 
dan alle bestanden in onderbrengen die je van internet download.
Door op “opslaan” te klikken zal men u vragen waar het bestand moet ondergebracht 
worden. In ons geval dus onder “Downloads”.Is dat duidelijk?
In onze verkenner onder “Downloads” staat nu “m_i(nummer).exe”.Dat is het 
programma dat we moeten installeren. Het bevat de allerlaatste versie van Mobjects 
Die aanduiding “m_linummer “ is vrij onduidelijk,en als er later andere programma’s 
bijkomen ,kan je nog moeilijk Mobjects herkennen. Ik klik met de rechter muis op dat 
bestand en ga naar “naam wijzigen”.Ik voeg er “Mobjects nummer aan toe. Mijn 
benaming wordt nu : 
“Mobjects reeks-nummer m_li versie-nummer”.Ik kan nu later heel gemakkelijk mijn 
programma terug vinden en weet dat het over Mobjects gaat.
Dubbelklik nu op dat bestandje Mobjects nummer en het programma installeert zich.Je 
krijgt opeenvolgende vensters :in het eerste kies je uw taal,voor ons dus nederlands.
Volg dan via de vensters de volledige installatie procedure. Ik raad u aan bij het derde 
(keuze)venster het vakje “Adaptec ASPI drivers “aan te vinken. Dat speelt hier geen 
rol voor ons ,maar blijkt wel nuttig als u later gebruik maakt van Cool Edit Pro.of 
Audition (of je wenst later je muziek rechtstreeks van een CD op te nemen)(Ik zie 
echter dat in de laatste versie die vraag over ASPI niet meer wordt gesteld)
Uiteindelijk krijg je de melding “Klaar”
Ten laatste krijg je nog een Duitse tekst met alle wijzigingen in de laatste versie. Print 
die eventueel af,want later krijg je die tekst niet meer terug.
Op uw Bureaublad staat nu het icoontje van Mobjects 

m.objects.lnk

Als je daar nu op dubbelklikt krijg je 
volgend venster (zonder dongel)
Links zie je staan :Start Freeware
Klik er éénmaal op en het 
programma opent zich.
En klaar is kees. Nu kunnen we 
starten met Mobjects,maar dat is 
stof voor een volgende les.


