
 

 

 

  

INSTALLATIEHANDLEIDING 

Adobe Premiere Elements & Photoshop Elements 14 
- Voor Mac 



 

 

Adobe Premiere Elements & Photoshop Elements 14 2 

Klik allereerst op de downloadlink in je productkluis.  Je zult dan in een scherm terecht komen waar 

je de Secure Download Manager (SDM) en het downloadbestand (SDX) kunt downloaden. 

 

Begin met het downloaden van 1. De Secure Download Manager. Dit programma zal zich vervolgens 

op je computer installeren. Hiermee kun je het .SDX bestand van stap 2 gaan installeren.  

Download vervolgens het .SDX bestand naar je computer. Dit bestand zal zich na het openen 

downloaden in de Secure Download Manager. In dit scherm kun je vervolgens de verschillende 

programma’s gaan downloaden.   

 

 

In deze handleiding zullen we als voorbeeld het programma Adobe Photoshop Elements installeren. 

De rest van de programma’s werkt hierin hetzelfde. Na het aanklikken van deze download zal de 

installatiemap van Adobe Photoshop Elements 14 zich bevinden op je computer. Klik hierin 

vervolgens op het .dmg installatiebestand 

 

Er zal zich nu een map ontvangen waarin het bestand ‘’install’’ te vinden is. Klik dit aan om de 

installatie te voltooien. 
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Na deze installatie zal Adobe je vragen het programma te activeren. Klik hiervoor op ‘’Installeren. Ik 

heb dit product aangeschaft’’. 

 

Adobe zal je vervolgens vragen in te loggen met je Adobe-Id. Je kunt in dit scherm een account 

aanmaken of je aanmelden met een bestaand account. Mocht je dit account nog niet hebben, dan zul 

je er dus een moeten aanmaken. 
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Na het aanmelden kun je de licentie invoeren om het programma te activeren. Gebruik hiervoor het 

serienummer uit de productkluis op de website. LET OP! Voor elk programma geldt een ander 

serienummer.  

 

Voer het serienummer in en klik op volgende. Hierna is een scherm te zien waarin je de taal kunt 

instellen. Je kunt hier ook een map kiezen waarnaar je het programma wilt installeren. Klik 

vervolgens op de knop ‘installeren’. 
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De installatie is nu voltooid. Je kunt nu met het programma aan de slag! Je kunt deze stappen 

herhalen om ook de andere programma’s uit de bundel in gebruik te nemen. 

We hopen dat je installatie goed is gelukt en dat je prettig met het product kunt werken. Mocht je nog 

vragen hebben over de installatie of over het gebruik van het product dan kun je contact opnemen 

met onze klantenservice info@surfspot.nl. 
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