
  
      
      II  NN  SS  TT  AA  LL  LL  AA  TT  II  OO  NN  
  
      KKuurrzzaannlleeii ttuunngg  zzuurr  IInnssttaall llaatt iioonn  vvoonn  LLTTpplluuss  aarrcchhii tteekkttuurr  VV1100  
  

  
  
LLTTpplluuss  aarrcchhii tteekkttuurr  ffüürr  AAuuttooCCAADD  LLTT  22000044--220011xx   iisstt  eeiinnee  AApppplliikkaattiioonn  ffüürr  AAuuttooCCAADD  LLTT..  
SSttaarrtteenn  SSiiee  aallssoo  aauuff  ddeerr  CCDD  bbzzww..  iimm  ZZiipp--AArrcchhiivv  ddaass  IInnssttaallllaattiioonnsspprrooggrraammmm  SSEETTUUPP--
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN..EEXXEE  ,,  uumm  LLTTpplluuss  aarrcchhiitteekkttuurr  iinn  ddaass  AAuuttooCCAADD--VVeerrzzeeiicchhnniiss   zzuu  iinnssttaall--
lliieerreenn..    
  
  
BBeeii  IInnssttaallllaattiioonn  uunntteerr  VViissttaa  //  WWiinn77  ddaauueerrtt  ddaass  EEnnttppaacckkeenn  ddeerr  
IInnssttaallllaattiioonn  ((660000MMBB))  wweeggeenn  ddeerr  BBeennuuttzzeerrkkoonntteennsstteeuueerruunngg    
bbiiss  zzuu  33  MMiinnuutteenn  --  wwiiee  SSiiee  aauucchh  ddeerr  IINNFFOO  ddiirreekktt  nnaacchh  ddeemm    
SSeettuupp--SSttaarrtt  eennttnneehhmmeenn  kköönnnneenn..  
  
HHaabbeenn  SSiiee  aallssoo  eettwwaass  GGeedduulldd  bbiiss  ddiiee  IInnssttaallllaattiioonn,,  ssiieehhee  BBiilldd  
rreecchhttss,,  ddaannnn  lleettzztteennddlliicchh  vvoonn  IIhhrreemm  WWiinnddoowwss  ggeessttaarrtteett  wwiirrdd..  

 
  
  
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  
  

  
  
►►  IInnssttaalllliieerreenn  SSiiee  LLTTpplluuss  aarrcchhiitteekkttuurr  iinn  IIhhrr  AAuuttooCCAADD--VVeerrzzeeiicchhnniiss   zz..BB..  iinn  CC::\\LLTT22001111..  DDiiee  
IInnssttaallllaattiioonn  mmuußß  llookkaall  aauuff  ddeemm  jjeewweeiilliiggeenn  AArrbbeeiittssppllaattzzrreecchhnneerr  uunndd  iimmmmeerr  mmiitt  AADDMMIINNII--
SSTTRRAATTOORR--RREECCHHTTEENN  dduurrcchhggeeffüühhrrtt  wweerrddeenn..  



  
  
►►  NNaacchh  ddeerr  IInnssttaallllaattiioonn  bbeeffiinnddeenn  ssiicchh  aauuff  IIhhrreemm  WWiinnddoowwss--DDeesskkttoopp  zzwweeii  nneeuuee  IIccoonnss..  MMiitt  
ddeemm  eerrsstteenn  IIccoonn  ""!!__LLTTpplluuss  NNEEUU  ssttaarrtteenn......""  ssttaarrtteenn  SSiiee  AAuuttooCCAADD  nnaacchh  ddeerr  IInnssttaallllaattiioonn  11xx   
uumm  ddaass  SSeettuupp  aabbzzuusscchhlliieesssseenn  ((ddaannnn  kköönnnneenn  SSiiee  ddiieesseess  IIccoonn  iinn  ddeenn  PPaappiieerrkkoorrbb  
vveerrsscchhiieebbeenn  uunndd  AAuuttooCCAADD  kküünnffttiigg  mmiitt  ddeemm  zzwweeiitteenn  IIccoonn  ssttaarrtteenn))..  
  
  
  
  

  
  
►►  ""!!__LLTTpplluuss  NNEEUU  ssttaarrtteenn......""  ssttaarrtteett  nnuunn  AAuuttooCCAADD  mmiitt  eeiinneemm  IInniittiiaalliissiieerruunnggss--SSkkrriipptt  
((__LLTTiinniitt______..ssccrr))  uunndd  llääddtt  ssoo  11xx   ddiiee  LLTTpplluuss--MMeennüüss,,  FFuunnkkttiioonneenn  uunndd  WWeerrkkzzeeuuggee..  AAuucchh  
""!!__LLTTpplluuss  NNEEUU  ssttaarrtteenn......""  mmüüsssseenn  SSiiee  wweeggeenn  ddeerr  rriiggiiddeenn  VViissttaa  BBeennuuttzzeerrkkoonntteennsstteeuueerruunngg  
"" AAllss  AAddmmiinniissttrraattoorr  aauussffüühhrreenn......"" ..  DDaammiitt  iisstt  ddiiee  IInnssttaallllaattiioonn  mmeeiisstt  bbeerreeiittss  aabbggeesscchhlloosssseenn,,  
dd..hh..  kküünnffttiigg  ssttaarrtteenn  SSiiee  AAuuttooCCAADD    nnuurr  nnoocchh  mmiitt  ddeemm  zzwweeiitteenn  IIccoonn..    
  
  
  
  
  
  
  
  



AAuuttooCCAADD//LLTT  22001111  
  
LLTTpplluuss  ffüürr  AAuuttooCCAADD  LLTT  lläässsstt  ssiicchh  uunntteerr  AAuuttooCCAADD  LLTT  22001111  wwiieeddeerr  kkoommffoorrttaabblleerr  
vveerrwweennddeenn,,  wweeiill  AAuuttooddeesskk  ddiiee  EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  vvoonn  AAuuttooCCAADD  LLTT  22001100  wwiieeddeerr  bbeesseeiittiiggtt  
hhaatt..  SSoo  kköönnnneenn  bbeeiissppiieellwweeiissee  RRiibbbboonnss  uunndd  LLTTpplluuss--MMeennüüeerrwweeii tteerruunnggeenn   gglleeiicchhzzeeiittiigg  
bbeennuuttzztt  wweerrddeenn..    
  

  
  
►►  BBeerreeiittss  aannggeeppaassssttee  EEiinnsstteelllluunnggeenn  ddeerr  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchhee  kköönnnneenn  uunntteerr  WWEERRKKZZEEUUGGEE  --  
EEXXTTEENNSSIIOONNSS  ggeellaaddeenn  wweerrddeenn  --  ddaammiitt  eerrüübbrriiggtt  ssiicchh  ddiiee  mmaannuueellllee  AAnnppaassssuunngg  ddeerr  
CCUUII//CCUUIIXX  DDaatteeiieenn  vvoonn  AAuuttooCCAADD  LLTT..  DDiiee  bbeerreeiittss  vvoorrbbeerreeiitteettee  MMeennüüddaatteeii  __LLTTpplluuss22001111..ccuuiixx  
ffiinnddeenn  SSiiee  aallss  BBaacckkuupp  aauucchh  iimm  OOrrddnneerr  \\SSeerrvviicceeRReelleeaassee  22001111  bbzzww..  iimm  DDoowwnnllooaadd--
SSeerrvviicceeRReelleeaassee  22001111..  MMiitt  ddeemm  IIccoonn  AARRBBEEIITTSSBBEERREEIICCHHWWEECCHHSSEELL   rreecchhttss  uunntteenn  iimm  
SSttaattuussbbaarr  kköönnnneenn  SSiiee  zz..BB..  aauuff  ddeenn  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  LLTTpplluuss__RRiibbbboonnss  iinnkkll..  MMeennüülleeiissttee  &&  
TToooollbbaarrss  uummsscchhaalltteenn  ::  
  

  



PPRROOBBLLEEMMEE  ??  
  
►►  IInnssttaalllliieerreenn  SSiiee  AAuuttooCCAADD  LLTT  NNIICCHHTT  iinn  ddaass  WWiinnddoowwss--VVeerrzzeeiicchhnniiss  CC:: \\PPrrooggrraammmmee,,  
ssoonnddeerrnn  iinn  eeiinn  bbeelliieebbiiggeess  aannddeerreess  VVeerrzzeeiicchhnniiss  zz..BB..  iinn  CC::\\LLTT22001111  --  GGrruunndd  iisstt  eeiinn  FFeehhlleerr  iinn  
ddeerr  VViissttaa  //  WWiinn77  BBeennuuttzzeerrkkoonntteennsstteeuueerruunngg,,  ss..  AAII--FFoorruumm......  
  
  
►►  SSoollllttee  ddiiee  IInnssttaallllaattiioonn  mmiitt  ddeemm  FFeehhlleerr  ""FFeehhlleerr  bbeeiimm  UUmmbbeenneennnneenn  eeiinneerr  DDaatteeii ......""  
aannhhaalltteenn,,  iisstt  VViissttaa  //  WWiinn77  ggeerraaddee  mmiitt  aannddeerreenn  DDiinnggeenn  bbeesscchhääffttiiggtt..  KKlliicckkeenn  SSiiee  ddaannnn  aauuff  
WWIIEEDDEERRHHOOLLEENN..  DDiiee  IInnssttaallllaattiioonn  wwiirrdd  ffoorrttggeesseettzztt  ssoobbaalldd  VViissttaa  //  WWiinn77  wwiieeddeerr  bbeerreeiitt  iisstt  --
ddiieess  kkaannnn  bbiiss  zzuu  33  MMiinnuutteenn  ddaauueerrnn......  
  
  
►►  DDeerr  FFeehhlleerr  ""SSeettuupp--DDaatteeii   ffeehhll tt ......""  bbeeddeeuutteett,,  ddaaßß  ddiiee  BBeennuuttzzeerrkkoonntteennsstteeuueerruunngg  ddaass  
LLeesseenn  vvoonn  CCDD  mmoommeennttaann  zzuu  sseehhrr  vveerrllaannggssaammtt..  WWeennnn  SSiiee  iinn  ddiieesseemm  FFaallll  ddiiee  ggeessaammttee  CCDD  
aauuff  IIhhrree  FFeessttppllaattttee  kkooppiieerreenn  uunndd  ddaannnn  ddiiee  IInnssttaallllaattiioonn  ddiirreekktt  zz..BB..  iimm  FFeessttppllaatttteenn--VVeerrzzeeiicchhnniiss  
XX::\\LLTTpplluuss  aarrcchhiitteekkttuurr\\    ssttaarrtteenn,,  wwiirrdd  ddiiee  IInnssttaallllaattiioonn  pprroobblleemmllooss  aauussggeeffüühhrrtt  wweerrddeenn......  
  
  
►►  DDiiee  nnuuttzzlloosseenn  HHiinnwweeiissee  zzuurr  HHeerrsstteell lleerrzzeerrtt ii ff iizziieerruunngg   kköönnnneenn  SSiiee  ggeettrroosstt  iiggnnoorriieerreenn..  SSiiee  
eennttsspprriicchhtt  ddeenn  ""GGeellbbeenn  SSeeiitteenn  ffüürr  WWiinnddoowwss"",,  dd..hh..  hhiieerr  wwiirrdd  lleeddiigglliicchh  vvoonn  ddeerr  BBeennuuttzzeerr--
kkoonntteennsstteeuueerruunngg  eeiinnee  kkoosstteennppfflliicchhttiiggee  PPrrooggrraammmmhheerrsstteelllleerr--DDaatteennbbaannkk  aabbggeeffrraaggtt..  DDiiee  ssppoo--
rraaddiisscchh  bbeeiimm  BBeeeennddeenn  vvoonn  PPrrooggrraammmmeenn  aauuffttaauucchheennddee  MMeelldduunngg  ""PPrrooggrraammmm  ffuunnkktt iioonniieerrtt  
nniicchhtt  mmeehhrr ......""  bbeeddeeuutteett  lleeddiigglliicchh,,  ddaaßß  ddaass  PPrrooggrraammmm  sscchhnneellll  uunndd  ddeennnnoocchh  ssaauubbeerr  bbeeeennddeett  
wwuurrddee,,  ddiieess  aalllleerrddiinnggss  bbeevvoorr  ddiiee  llaannggssaammee  BBeennuuttzzeerrkkoonntteennsstteeuueerruunngg  eess  eeiinneerr  aauussggiieebbiiggeenn  
PPrrüüffuunngg  uunntteerrzziieehheenn  kkoonnnnttee..  LLeesseenn  SSiiee  ddaazzuu  aauucchh  ddiiee  HHiinnwweeiissee  iinn  VViissttaa..ppddff   
  
  
►►  ZZuurr  sscchhnneelllleenn  IInnssttaallllaattiioonn  iinn  NNeettzzwweerrkkeenn  lleesseenn  SSiiee  ddiiee  HHiinnwweeiissee  iinn  NNeettzzwweerrkk..ppddff  
  
►►  BBeeii  PPrroobblleemmeenn  wweennddeenn  SSiiee  ssiicchh  bbiittttee  ppeerr  eeMMaaiill  ddiirreekktt  aann  ddiiee  HHoott ll iinnee@@LLTTpplluuss..ddee  
  
  
  
TToooollbbaarrss  //  WWeerrkkzzeeuuggkkäässtteenn  vvss..  RRiibbbboonnss  
  
NNuurr  AAuuttooCCAADD--EExxppeerrtteenn  ssiinndd  nnoocchh  iinn  ddeerr  LLaaggee  ddiiee  CCUUII--RRiibbbboonnss  eeiinnzzuubbiinnddeenn  bbzzww..  zzuu  
vveerrwwaalltteenn,,  ssoowweeiitt  ddiieess  mmiitt  ddeerr  kkoommpplliizziieerrtteenn  uunndd  ffeehhlleerraannffäälllliiggeenn  CCUUII--HHaannddhhaabbuunngg  
üübbeerrhhaauupptt  nnoocchh  mmöögglliicchh  iisstt..  DDeesshhaallbb  hhiieerr  eeiinn  BBeeiissppiieell  zzuurr  mmaannuueelllleenn  EEiinnbbiinndduunngg  ddeerr  
RRiibbbboonnss  iinn  LLTTpplluuss--MMeennüüss  ::  
  
ZZuueerrsstt  ssoolllltteenn  MMeennüüaannppaassssuunnggeenn  uunndd  PPrrooggrraammmmiieerruunngg  bbeerreeiittss  vvoollllssttäännddiigg  iinn  ddeerr  MMNNUU  
eerrlleeddiiggtt  sseeiinn,,  wweeiill  ddiiee  AAuuttooCCAADD--CCUUII  AAnnppaassssuunngg  iimmmmeerr  nnoocchh  aauuffwweennddiigg  uunndd  ffeehhlleerraannffäälllliigg  
iisstt......  
  
11..  LLTTpplluuss  SSeettuupp--IInnssttaallllaattiioonn  aauussffüühhrreenn,,  dd..hh..  MMNNUU  wwiirrdd  ggeellaaddeenn  uunndd  eerrsseettzztt  ddiiee  AAuuttooCCAADD--
OObbeerrffllääcchhee  
  
  
22..  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  ssppeeiicchheerrnn  ::  LLTTpplluuss22001111  
  



  
  
33..  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  aannppaasssseenn  --  ÜÜbbeerrttrraaggeenn  ::  
  

aa//  rreecchhttss  aaccaaddlltt((..ccuuiixx))  llaaddeenn..  OOfftt  kkaannnn  iimm  DDaatteeiiaauusswwaahhll--PPuullllDDoowwnn  bbeerreeiittss  ddiiee  
aaccaaddlltt..ccuuiixx  aauussggeewwäähhlltt  wweerrddeenn..  IInn  ddiieesseemm  FFaallll  uunndd  wweennnn  mmaann  nnuurr  AACCAADDLLTT  ++  EENNTTEERR  
eeiinnttiipppptt  ssuucchhtt  AAuuttooCCAADD  LLTT  sseellbbsstt  iinn  ddeenn  vveerrsstteecckktteenn  VVeerrzzeeiicchhnniisssseenn..  
                

  
  

bb//  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchhee  nnaacchh  lliinnkkss  kkooppiieerreenn  
  
cc//  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  ssppeeiicchheerrnn  ::  LLTTpplluuss22001111  

  
  

          
  
44..  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  uummsscchhaalltteenn  ::  22DD--ZZeeiicchhnnuunngg  uunndd  BBeesscchhrriiffttuunngg  
  



  
  
55..  OObbeenn  vviiaa  PPuullllDDoowwnn  ::  MMeennüülleeiissttee  aannzzeeiiggeenn  
  
>>  wwgg..  eeiinneess  AAuuttooCCAADD--FFeehhlleerrss  wweerrddeenn  ddiiee  MMeennüüss  jjeettzztt  nnuurr  uunnvvoollllssttäännddiigg  aannggeezzeeiiggtt,,  zz..BB..  
wweerrddeenn  MMeennüüppuunnkkttee  nnaacchh  FFUUNNKKTTIIOONN  ""..""  hhiinntteerr  ddiiee  UUnntteerrffuunnkkttiioonneenn,,  aallssoo  iinn  ddeenn  AArrbbeeiittss--
bbeerreeiicchh--MMEENNÜÜSS  ggaannzz  nnaacchh  uunntteenn  vveerrsscchhoobbeenn  bbzzww..  aabbggeesscchhaalltteett..    
          
66..  DDeesshhaallbb  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  ssppeeiicchheerrnn  ::  LLTTpplluuss22001111__RRiibbbboonnss  
  
          
77..  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  aannppaasssseenn  ::  
  

  
  
aa//  lliinnkkss  ddeenn  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  LLTTpplluuss22001111__RRiibbbboonnss  wwäähhlleenn  
  
          
bb//  rreecchhttss  iinn  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchhssiinnhhaallttee  ddeenn  BBuuttttoonn  ""AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  aannppaasssseenn""  ddrrüücckkeenn..  JJeettzztt  
kköönnnneenn  lliinnkkss  ddiiee  ""ffeehhlleennddeenn""  MMeennüüss  uunndd  zzuussäättzzlliicchh  aauucchh  ddiiee  ""KKoonntteexxttaabbhhäännggiiggeenn  
RReeggiisstteerrkkaarrtteenn""  ((RRiibbbboonnss))  uunndd  ddeerr  ggeewwüünnsscchhttee  ""SScchhnneellllzzuuggrriiffff--WWeerrkkzzeeuuggkkaasstteenn""  
eeiinnggeesscchhaalltteett  wweerrddeenn..  AAuuff  ddiieessee  WWeeiissee  wwiirrdd  jjeeddeerr  ddeerr  44  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchhee  iinnddiivviidduueellll  
aannggeeppaasssstt..  
  



  
                
cc//  AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh  nnoocchhmmaallss  ssppeeiicchheerrnn  ::  LLTTpplluuss22001111__RRiibbbboonnss  
  
  
  
  
88..  EErrggeebbnniiss  ::          
  
SSiicchheerrtt  mmaann  ddiiee  ssoo  aannggeeppaassssttee  __LLTTpplluuss..ccuuiixx  uunndd  ddiiee  ddaazzuuggeehhöörriiggee  __LLTTpplluuss..mmnnrr  ddaannnn  
uunntteerr  eeiinneemm  aannddeerreenn  NNaammeenn,,  wwiiee  zz..BB..  __LLTTpplluuss22001111..ccuuiixx//mmnnrr   kkaannnn  vviiaa  EEXXTTEENNSSIIOONNSS  VV..  
22001111  ddiiee  aannggeeppaassssttee  MMeennüüddaatteeii  kkoommffoorrttaabbeell  ddiirreekktt  ggeellaaddeenn  wweerrddeenn......  
  
  
  
  
  
  
  
WWiirrdd  ffoorr ttggeesseettzztt......  


