
INSTRUCKJE INSTALACJI

Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy,
skontaktuj się z nami pod adresem info@vrsoft.pl!

Dziękujemy za zakupy u nas!

Norton 360 Deluxe
Wykonaj poniższe czynności, aby aktywować produkt:
1. Zaloguj się do Nortona. Jeśli nie masz konta, kliknij Załóż konto i zakończ proces rejestracji.
2. KLIKNIJ TUTAJ!
3. W oknie Pierwsze kroki kliknij Wprowadź nowy klucz produktu, aby kontynuować.
4. Wprowadź klucz produktu i kliknij przycisk >
Uwaga: Odinstaluj poprzednie wersje przed zainstalowaniem nowej.
Produkt gotowy do użycia.

Norton Security Premium
Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować produkt:
1. Otwórz stronę www.norton.com/setup
2. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany w programie Norton, system będzie prosił o zalogowanie. 
     Wprowadź swój adres e-mail Norton i hasło, a następnie kliknij na przycisk Zaloguj się.
3. Jeśli nie masz konta, kliknij Załóż konto i zakończ proces rejestracji.
4. W oknie Zainstaluj na tym urządzeniu upewnij się, że wyświetlana nazwa produktu jest tą, którą 
     chcesz zainstalować, a następnie kliknij na przycisk Zaakceptuj i pobierz.
5. Jeśli chcesz zainstalować nowy produkt, którego nie ma na liście, kliknij Wprowadź klucz produktu, 
     a następnie wprowadź klucz produktu lub kod PIN, aby rozpocząć pobieranie.
6. W zależności od przeglądarki wykonaj jedną z następujących czynności:
7. W przeglądarce Internet Explorer: kliknij Uruchom.
8. Firefox lub Safari: w prawym górnym rogu przeglądarki kliknij Pobierz, aby wyświetlić pobrane pliki,
    a następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik.
9. W przeglądarce Chrome: w lewym dolnym rogu kliknij dwukrotnie pobrany plik.
10. Gdy pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij Kontynuuj.
      Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Twój produkt Norton jest teraz zainstalowany i aktywowany.

Alternatywnie, jeśli ta metoda nie działa, wykonaj poniższe czynności:
Pobierz oprogramowanie z tego linku:  KLIKNIJ TUTAJ!
Kliknij „Otwórz” obok Zabezpieczenia urządzenia.
Kliknij „Pomoc” obok Ustawienia.
Kliknij „Wprowadź klucz produktu” na liście INFORMACJE O KONCIE.
Wprowadź klucz produktu w nowym oknie.
Produkt gotowy do użycia.
.
Norton Security Deluxe
Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować produkt:
1. Otwórz stronę www.norton.com/setup
2, Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany w programie Norton, system będzie prosił o zalogowanie. 
     Wprowadź swój adres e-mail Norton i hasło, a następnie kliknij na przycisk Zaloguj się.
3. Jeśli nie masz konta, kliknij Załóż konto i zakończ proces rejestracji.
4. W oknie Zainstaluj na tym urządzeniu upewnij się, że wyświetlana nazwa produktu jest tą, którą chcesz
     zainstalować, a następnie kliknij na przycisk Zaakceptuj i pobierz.
5. Jeśli chcesz zainstalować nowy produkt, którego nie ma na liście, kliknij Wprowadź klucz produktu, 
     a następnie wprowadź klucz produktu lub kod PIN, aby rozpocząć pobieranie.
6. W zależności od przeglądarki wykonaj jedną z następujących czynności:
7. W przeglądarce Internet Explorer: kliknij Uruchom.
8. Firefox lub Safari: w prawym górnym rogu przeglądarki kliknij Pobierz, aby wyświetlić pobrane pliki,
    a następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik.
9. W przeglądarce Chrome: w lewym dolnym rogu kliknij dwukrotnie pobrany plik.
10. Gdy pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij Kontynuuj.
      Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Twój produkt Norton jest teraz zainstalowany i aktywowany.

Norton Security Standard
Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować produkt:
1. Otwórz stronę www.norton.com/setup
2. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany w programie Norton, system będzie prosił o zalogowanie.
     Wprowadź swój adres e-mail Norton i hasło, a następnie kliknij na przycisk Zaloguj się.
3. Jeśli nie masz konta, kliknij Załóż konto i zakończ proces rejestracji.
4. W oknie Zainstaluj na tym urządzeniu upewnij się, że wyświetlana nazwa produktu jest tą, którą
     chcesz zainstalować, a następnie kliknij na przycisk Zaakceptuj i pobierz.
5. Jeśli chcesz zainstalować nowy produkt, którego nie ma na liście, kliknij Wprowadź klucz produktu,
    a następnie wprowadź klucz produktu lub kod PIN, aby rozpocząć pobieranie.
6. W zależności od przeglądarki wykonaj jedną z następujących czynności:
7. W przeglądarce Internet Explorer: kliknij Uruchom.
8. Firefox lub Safari: w prawym górnym rogu przeglądarki kliknij Pobierz, aby wyświetlić pobrane pliki,
    a następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik.
9. W przeglądarce Chrome: w lewym dolnym rogu kliknij dwukrotnie pobrany plik.
10. Gdy pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij Kontynuuj.
     Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Twój produkt Norton jest teraz zainstalowany i aktywowany.

www.vrsoft.pl
https://my.norton.com/onboard/home/setup%20
https://my.norton.com/home/setup
https://my.norton.com/home/setup
https://buy-download.norton.com/downloads/2019/22.18.0/DSPN360/US/DSP-N360-ESD-22.18.0.213-EN.exe

