Installationsinstruktioner för BetterGeo
Detta behöver du för att spela BetterGeo:
En licens till spelet Minecraft
Java 6 release 45 (Java 7 rekommenderas)
Forge 1.7.10-10.13.2.1277 eller nyare versioner
BetterGeo mod 1.0b
För vidare instruktioner om Minecraft och din dator se
https://help.mojang.com/customer/portal/articles/325948-minecraft-system-requirements
Observera att BetterGeo endast fungerar på dator (PC och Mac) i dagsläget. Anledningen är att
man inte kan ”modda”, dvs. göra modifikationer, till andra plattformar så som Android, iOS,
Xbox och Playstation.

Installera Java och Forge
För att kunna köra BetterGeo behöver du först installera Java och Forge.
1. Ladda ner Java, kan göras här: http://java.com/sv/download/manual.jsp
Under installationen av Java kryssa ur rutan “Add the Search app by Ask”.

2. Innan du kan installera Forge måste du starta Minecraft med en 1.7.10-profil först. Köp eller
ladda ner Minecraft här: https://minecraft.net/

3. Starta Minecraft och i launchern väljer du “New profile”

4. Under “Use version” väljer du “release 1.7.10”.

5. Spara profilen och se till att den är vald. Tryck Play. När Minecrafts meny syns kan du stänga
av spelet.
6. Ladda ner Forge
Om du redan har Forge installerat - verifiera att det är rätt version. BetterGeo fungerar bäst
med Forge 1.7.10-10.13.2.1277 (eller nyare versioner). Observera att BetterGeo INTE fungerar
tillsammans med 1.6 eller 1.8 av Forge. Du kan kan skippa resten av installationen och gå till
punkt 10, “Installera BetterGeo”.
Obs! Om du har Mac och får ett felmeddelande när du försöker köra installationsfilen till Forge
se punkt 9.
Har du inte Forge installerat så ladda ner det här:
Windows:
http://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/1.7.10-10.13.2.1277/forge1.7.10-10.13.2.1277-installer-win.exe
Linux och Mac:
http://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/1.7.10-10.13.2.1277/forge1.7.10-10.13.2.1277-installer.jar
7. Starta Forges installationsprogram som du laddat ner.

Installationsprogrammet ska hitta din Minecraftinstallation automatiskt och det är bara att
klicka i att du vill installera Client och sedan på Ok.
8. Installationen av Forge är nu klar. Förbered Forge genom att skapa en ny profil enligt nedan:

Klicka på “New profile” för att skapa en ny profil. Under “Use version” ska release 1.7.10Forge10.13.2.1277 väljas. Spara profilen och välj den i “Profile”-listan och klicka på play.
När Minecrafts meny syns så kan du stänga av spelet igen.

9. Om du har Mac och försöker köra intallationsfilen för Forge kan du få ett felmeddelande om
att det inte går att öppna. För att öppna det behöver du gå till din mapp med nerladdade filer i
Finder. Där högerklickar du på filen och väljer Öppna och klicka ja på frågan du får sen.
Följ sedan instruktionerna tills du kommer till punkten där du ska kopiera in BetterGeo på sin
plats i minecraft-mappen.
Mappen Library i din hemkatalog kan vara dold. För att hitta dit ändå, gå till din hemkatalog i
Finder. Välj sedan "Go to Folder" ur menyn. Skriv Library och tryck enter. Då ska du kunna gå
vidare till mappen "Application Support/minecraft/mods" dit du ska kopiera BetterGeo.

10. Installera BetterGeo

För att installera BetterGeo laddar du ner den och kopierar modfilen till modskatalogen. På
Windows hittas den på C:\Users\<DITT
ANVÄNDARNAMN>\AppData\Roaming\.minecraft\mods och på Mac under /Users/<DITT
ANVÄNDARNAMN>/Library/Application Support/minecraft/mods
Kopiera modfilen till denna katalog och starta Minecraft. I Launchern väljer du Forge-profilen
du skapade innan.

Efter start av Minecraft kommer nu BetterGeo synas under menyalternativet [Mods].
När du skapar en ny värld kommer BetterGeo automatiskt användas.

Observera att BetterGeo även kommer vara aktivt för andra existerande Minecraftvärldar. Om
du vill spela dina existerande Minecraftvärldar utan BetterGeo så måste du döpa om
filändelsen på BetterGeo till .off istället för .jar och starta om spelet för att spela utan
BetterGeo.

