
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

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

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓK

Norton 360 Deluxe
A termék aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Jelentkezzen be a Nortonba. Ha nincs �ókja, kattintson a Fiók létrehozása lehetőségre,
     majd fejezze be a regisztrációs folyamatot.
2. KATTINTS IDE! 
3. Az Első lépések ablakban kattintson az Új termékkulcs megadása gombra a folytatáshoz.
4. Írja be a termékkulcsot, és kattintson a > gombra
Megjegyzés: Az új verzió telepítése előtt távolítsa el a korábbi verziókat.
A termék használatra kész.

Norton Security Premium
A termék aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a  www.norton.com/setup webhelyet
2. Ha még nem jelentkezett be a Nortonba, a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be. 
     Írja be a Norton e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.
3. Ha nincs �ókja, kattintson a Fiók létrehozása lehetőségre, majd fejezze be a regisztrációs folyamatot.
4. A Telepítés erre az eszközre ablakban győződjön meg arról, hogy a megjelenített terméknév az,
     amelyet telepíteni szeretne, majd kattintson az Elfogadom és letöltés gombra.
5. Ha olyan új terméket szeretne telepíteni, amely nem szerepel az ablakban,
     kattintson a Termékkulcs megadása lehetőségre, majd adja meg a termékkulcsot vagy 
     PIN-kódot a letöltés megkezdéséhez.
6. A böngészőtől függően tegye a következők egyikét:
7. Internet Explorer esetén: Kattintson a Futtatás gombra.
8. Firefox vagy Safari esetén: A böngésző jobb felső sarkában kattintson a Letöltés lehetőségre
     a letöltött fájlok megtekintéséhez, majd kattintson duplán a letöltött fájlra.
9. Chrome esetén: A bal alsó sarokban kattintson duplán a letöltött fájlra.
10. Ha megjelenik a Felhasználói �ókok felügyelete ablak, kattintson a Folytatás gombra.
       Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A Norton-termék most telepítve és aktiválva van.

Alternatív megoldásként, ha ez a módszer nem működik az Ön számára, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:
Töltse le a szoftvert erről a linkről. KATTINTSON IDE!
Kattintson a "Megnyitás" gombra az Eszközbiztonság mellett.
Kattintson a "Súgó" elemre a Beállítások mellett.
Kattintson a "Termékkulcs megadása" lehetőségre a FIÓKINFORMÁCIÓK listában.
Az új ablakban adja meg a termékkulcsot.
A termék használatra kész.

Norton Security Deluxe
A termék aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a  www.norton.com/setup  webhelyet.
2. Ha még nem jelentkezett be a Nortonba, a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be.
     Írja be a Norton e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.
3. Ha nincs �ókja, kattintson a Fiók létrehozása lehetőségre, majd fejezze be a regisztrációs folyamatot.
4. A Telepítés erre az eszközre ablakban győződjön meg arról, hogy a megjelenített terméknév az, 
     amelyet telepíteni szeretne, majd kattintson az Elfogadom és letöltés gombra.
5. Ha olyan új terméket szeretne telepíteni, amely nem szerepel az ablakban, kattintson a Termékkulcs megadása 
     lehetőségre, majd adja meg a termékkulcsot vagy PIN-kódot a letöltés megkezdéséhez.
6. A böngészőtől függően tegye a következők egyikét:
7. Internet Explorer esetén: Kattintson a Futtatás gombra.
8. Firefox vagy Safari esetén: A böngésző jobb felső sarkában kattintson a Letöltés lehetőségre a letöltött fájlok 
     megtekintéséhez, majd kattintson duplán a letöltött fájlra.
9. Chrome esetén: A bal alsó sarokban kattintson duplán a letöltött fájlra.
10. Ha megjelenik a Felhasználói �ókok felügyelete ablak, kattintson a Folytatás gombra. 
       Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A Norton-termék most telepítve és aktiválva van. A termék használatra kész.

Norton Security Standard
A termék aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a  www.norton.com/setup  webhelyet.
2. Ha még nem jelentkezett be a Nortonba, a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be.
     Írja be a Norton e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.
3. Ha nincs �ókja, kattintson a Fiók létrehozása lehetőségre, majd fejezze be a regisztrációs folyamatot.
4. A Telepítés erre az eszközre ablakban győződjön meg arról, hogy a megjelenített terméknév az, 
     amelyet telepíteni szeretne, majd kattintson az Elfogadom és letöltés gombra.
5. Ha olyan új terméket szeretne telepíteni, amely nem szerepel az ablakban, kattintson a Termékkulcs megadása 
     lehetőségre, majd adja meg a termékkulcsot vagy PIN-kódot a letöltés megkezdéséhez.
6. A böngészőtől függően tegye a következők egyikét:
7. Internet Explorer esetén: Kattintson a Futtatás gombra.
8. Firefox vagy Safari esetén: A böngésző jobb felső sarkában kattintson a Letöltés lehetőségre 
    a letöltött fájlok megtekintéséhez, majd kattintson duplán a letöltött fájlra.
9. Chrome esetén: A bal alsó sarokban kattintson duplán a letöltött fájlra.
10. Ha megjelenik a Felhasználói �ókok felügyelete ablak, kattintson a Folytatás gombra. 
       Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A Norton-termék most telepítve és aktiválva van. A termék használatra kész.
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