Skapa en fil med suggkort att sända med till satelliten
Om filen ska sparas på ett usb-minne börjar du med
att sätta i minnet i datorn och noterar vilken enhetsbokstav usb-minnet får (t.ex. g: )
Bild 1. Utvalda suggor
1. Suggorna skall finnas framme på bilden Utvalda
suggor (se bild 1). Gör därför gärna detta moment
på samma gång suggorna grupperas till satelliten.
Men det kan också göras i efterhand, då får man
söka efter satellitens suggor.

2. Låt bilden Utvalda suggor ligga kvar på skärmen
och gå i menyn till Arkiv, Extern datareg, Exportera
utvalda suggor till satellit. Då visas bilden "Spara
som " (se bild 2).
3. Ge filen ett namn. Programmet föreslår *.pwx i
rutan under filnamn. Ersätt stjärnan med högst
åtta bokstäver eller siffror, använd inte å, ä eller ö.
Ett förslag är att använda två bokstäver för
satellitens namn och sex siffror för datum.
Namnet blir då t.ex. CE030725.pwx för en fil till
satelliten CE med suggorna som sändes 25/7
2003. Punkten och "efternamnet" pwx måste
finnas kvar.

Bild 2. Spara som

4. Om filen ska sparas på ett usb-minne ändrar
du till den enhetsbokstav som usb-minnet har i
rutan under "Enheter:" (klicka på pilen och välj
t.ex. G: i listan). Klicka på OK.
5. Nu är det klart. Kontrollera gärna med hjälp av Utforskaren eller Den här datorn att det finns en fil på
usb-minnet innan du skickar iväg det.
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Spara filen på hårddisken för att sedan sända den med e-post
Gör punkt 1-3 på föregående sida. När du kommer till punkt 4 gör du istället så här:
4a. Kontrollera att det står "c:" i rutan
vid texten "Enheter:" längst ner till
höger på bild. Står det något annat
klickar du på den lilla pilen och väljer c: i
listan

4b. Välj vilken mapp filen skall sparas i. Det enklaste är om du i
förväg skapat en speciell undermapp till PigWin för satellitfiler. Se
instruktion nedan. Här finns det en sådan mapp kallad ”filer”.
4c. Dubbelklicka på "filer".

4d. Nu ska det stå c:\pig_win\filer under
"Mappar:" Klicka OK.

Du har nu en fil med det namnet du själv angivit i mappen "filer". Den kan t.ex. bifogas med ett e-postmeddelande.

Skapa en mapp för filer
Klicka på ”Den här datorn” och sedan på hårddisken, den som det står c: inom parantes efter.
Dubbelklicka på mappen pig_win.
Välj i menyn Arkiv, Nytt, Mapp.
Skriv namnet på mappen t.ex. ”filer”. Skriv utan att först klicka någonstans. Namnet ”Ny mapp”
kommer då att ersättas av det namn du skriver.
- Tryck enter eller klicka någonstans på skärmen.
- Stäng fönstret med ”Den här datorn”.
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