
NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Ďakujeme za vašu objednávku! 

Ak sa vyskytnú akékoľvek chyby,
kontaktujte nás na adrese info@vrsoft.sk. 

Norton 360 Deluxe
Ak chcete produkt aktivovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Ak nemáte konto, kliknite na Vytvoriť konto a dokončite proces registrácie.
2. Kliknite sem. https://my.norton.com/onboard/home/setup%20 
3. V okne Začíname kliknite na tlačidlo Zadajte nový produktový kľúč a pokračujte.
4. Zadajte svoj produktový kľúč a kliknite na tlačidlo >.
Poznámka: Pred inštaláciou novej verzie odinštalujte predchádzajúce verzie.
Výrobok je pripravený na použitie.

Norton Security Premium
Ak chcete produkt aktivovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Prejdite na stránku www.norton.com/setup.
2. Ak ešte nie ste prihlásení do aplikácie Norton, zobrazí sa výzva na prihlásenie. 
    Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo Norton a potom kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.
3. Ak nemáte konto, kliknite na možnosť Vytvoriť konto a dokončite proces registrácie.
4. V okne Inštalácia pre toto zariadenie sa uistite, že zobrazený názov produktu je ten, ktorý chcete nainštalovať, 
     a potom kliknite na tlačidlo Prijať a prevziať.
5. Ak chcete nainštalovať nový produkt, ktorý nie je uvedený v okne, kliknite na položku 
    Zadajte kľúč produktu a potom zadajte kľúč produktu alebo kód PIN, aby sa začalo sťahovanie.
6. V závislosti od prehliadača vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
7. Pre Internet Explorer: kliknite na tlačidlo Spustiť.
8. Pre Firefox alebo Safari: V pravom hornom rohu prehliadača kliknite na položku Stiahnuť pre zobrazenie
    stiahnutých súborov a potom dvakrát kliknite na stiahnutý súbor.
9. Pre Chrome: Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor v ľavom dolnom rohu.
10. Keď sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
      Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Produkt Norton je teraz nainštalovaný a aktivovaný.

Ak vám táto metóda nefunguje, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Stiahnite si softvér z tohto odkazu. KLIKNITE TU!
Otvorte aplikáciu My Norton.
Kliknite na tlačidlo Otvoriť vedľa položky Zabezpečenie zariadenia.
Kliknite na položku Pomocník vedľa položky Nastavenia.
V zozname INFORMÁCIE O KONTE kliknite na položku "Zadajte kľúč produktu".
V novom okne zadajte kľúč produktu.
Výrobok je pripravený na použitie.

Norton Security Deluxe
Ak chcete produkt aktivovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Prejdite na stránku www.norton.com/setup.
2. Ak ešte nie ste prihlásení do aplikácie Norton, zobrazí sa výzva na prihlásenie. 
    Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo Norton a potom kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.
3. Ak nemáte konto, kliknite na možnosť Vytvoriť konto a dokončite proces registrácie.
4. V okne Inštalácia pre toto zariadenie sa uistite, že zobrazený názov produktu je ten, ktorý chcete nainštalovať, 
     a potom kliknite na tlačidlo Prijať a prevziať.
5. Ak chcete nainštalovať nový produkt, ktorý nie je uvedený v okne, kliknite na položku 
    Zadajte kľúč produktu a potom zadajte kľúč produktu alebo kód PIN, aby sa začalo sťahovanie.
6. V závislosti od prehliadača vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
7. Pre Internet Explorer: kliknite na tlačidlo Spustiť.
8. Pre Firefox alebo Safari: V pravom hornom rohu prehliadača kliknite na položku Stiahnuť pre zobrazenie
    stiahnutých súborov a potom dvakrát kliknite na stiahnutý súbor.
9. Pre Chrome: Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor v ľavom dolnom rohu.
10. Keď sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
      Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Produkt Norton je teraz nainštalovaný a aktivovaný.

Norton Security Standard
Ak chcete produkt aktivovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Prejdite na stránku www.norton.com/setup.
2. Ak ešte nie ste prihlásení do aplikácie Norton, zobrazí sa výzva na prihlásenie. 
    Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo Norton a potom kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.
3. Ak nemáte konto, kliknite na možnosť Vytvoriť konto a dokončite proces registrácie.
4. V okne Inštalácia pre toto zariadenie sa uistite, že zobrazený názov produktu je ten, ktorý chcete nainštalovať, 
     a potom kliknite na tlačidlo Prijať a prevziať.
5. Ak chcete nainštalovať nový produkt, ktorý nie je uvedený v okne, kliknite na položku 
    Zadajte kľúč produktu a potom zadajte kľúč produktu alebo kód PIN, aby sa začalo sťahovanie.
6. V závislosti od prehliadača vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
7. Pre Internet Explorer: kliknite na tlačidlo Spustiť.
8. Pre Firefox alebo Safari: V pravom hornom rohu prehliadača kliknite na položku Stiahnuť pre zobrazenie
    stiahnutých súborov a potom dvakrát kliknite na stiahnutý súbor.
9. Pre Chrome: Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor v ľavom dolnom rohu.
10. Keď sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
      Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Produkt Norton je teraz nainštalovaný a aktivovaný.
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