
Az Office termékkulcs átírása érdekében kérjük kövesse az alábbi lépéseket:

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓK

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Amennyiben bármilyen hibát tapasztal, 
keressen fel minket az info@codeguru.hu email címen! 

Avast SecureLine VPN Key 
A kód beváltásához kövesse az alábbi utasításokat:
1. Töltse le és telepítse a szoftvert innen: https://support.avast.com/en-ww/article/Install-SecureLine-VPN#pc 
2. Indítsa el a programot, és kattintson a Menü gombra
3. Lépjen a Saját licencek elemre, és az Előfizetés képernyőn kattintson az Aktiválás gombra
4. Adja meg a termékkulcsot!

AVAST Premium Security 2022 Key (1 Year / 1 PC)
A kód beváltásához kövesse az alábbi utasításokat:
1. Töltse le az Avast Premium Security 2022-t az Avast webhelyéről: https://support.avast.com 
2. Kattintson jobb gombbal a letöltött  avast_internet_security_setup_online.exe telepítőfájlra, 
    és válassza a Futtatás rendszergazdaként lehetőséget.
3. Megjelenik az Avast Setup Wizard.
    - Kattintson a Telepítés gombra az alapértelmezett beállításokkal való beállításhoz.
    - Válassza az Egyéni telepítés lehetőséget a programfájlok helyének kiválasztásához, 
    majd válassza ki a program összetevőit és nyelveit a következő képernyőn.
4. A program telepítése közben megjelenik a telepítés folyamatjelző sávja. Ha a beállítás befejeződött, 
    aktiválhatja előfizetését a „Már vásároltam egy előfizetést” elemre kattintva, vagy folytathatja a 30 napos próbaverziót.
5. Ha a rendszer hálózatot észlel, válasszon tűzfal módot.
    - Válassza a Privát lehetőséget, ha számítógépe otthoni vagy magánhálózathoz csatlakozik.
    - Válassza a Nyilvános lehetőséget, ha nyilvános vagy megosztott hálózathoz csatlakozik.
Az Avast Premium Security 2022 most már telepítve van a számítógépére, és használatra kész.

AVAST Ultimate 2022
A kód beváltásához kövesse az alábbi utasításokat:
1. Töltse le az Avast Premiert az Avast webhelyről: https://support.avast.com 
2. Kattintson a jobb gombbal a letöltött telepítőfájlra, és válassza a Futtatás rendszergazdaként lehetőséget. Megjelenik az Avast telepítővarázsló.
3. Kattintson a Telepítés gombra az alapértelmezett beállításokkal való beállításhoz.
4. Válassza az Egyéni telepítés lehetőséget a programfájlok helyének kiválasztásához, majd válassza ki a program összetevőit 
     és nyelveit a következő képernyőn.
5. A program telepítése közben megjelenik a telepítés folyamatjelző sávja. Ha a beállítás befejeződött, 
    aktiválhatja előfizetését a „Már vásároltam egy előfizetést” elemre kattintva, vagy folytathatja a 30 napos próbaverziót.
6. Ha hálózatot észlel, válasszon tűzfal módot.
    - Válassza a Privát lehetőséget, ha számítógépe otthoni vagy magánhálózathoz csatlakozik.
    - Válassza a Nyilvános lehetőséget, ha nyilvános vagy megosztott hálózathoz csatlakozik.
Az Avast már telepítve van a számítógépére, és használatra kész.

Avast Cleanup Premium
A kód beváltásához kövesse az alábbi utasításokat:
Letöltő link: https://www.avast.com/en-eu/download-thank-you.php?product=CLP-01#pc 
1. Töltse le és futtassa az Avast Cleanup Premium telepítőfájlt.
2. Futtassa a letöltött telepítőfájlt, és kattintson az Igen gombra a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanelen.
3. Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd kattintson az OK gombra.
4. Tekintse át a fájl helyét, majd kattintson a Tovább gombra.
5. Kattintson a Telepítés, majd a Befejezés gombra.
6. A program sikeres telepítése után megnyílik a Cleanup Premium felület.
7. Nyissa meg az Avast Cleanup Premium menüt.
8. Kattintson az Előfizetés lehetőségre.
9. Írja be a megadott aktiváló kódot!
Az Avast már telepítve van a számítógépére, és használatra kész.
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