INSTALLATIEHANDLEIDING
Magix Photo & Graphics Designer 11
- Voor Windows

Klik op de downloadlink, die je in je e-mail en productkluis vermeld staan. Je komt dan uit op het
volgende scherm:

Heb je nog geen Secure Download Manager (SDM) op je computer staan voer dan eerst ‘Step 1’ uit.
Volg de stappen en ga akkoord met de voorwaarden.

Je wordt gevraagd om toestemming te geven dat het programma aanpassingen aan je computer
maakt. Klik op ja. Je krijgt dan de installatiemanager te zien. Kies hier de taal van je installatie en klik
op ‘’Verder’’.
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De download start. De download kan enkele minuten duren.

Vervolgen kom je bij het installatie programma van Magix. Kies ‘’Volgende’’.

Lees nu vervolgens de licentievoorwaarden en kies voor ‘’Volgende’’.
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Kies nu de installatiewijze en kies voor ‘’Volgende’’.

Geef vervolgens aan welke producten je niet wilt installeren, de installatie van deze producten
worden dan overgeslagen.

Je kunt het programma nu installeren. Klik op ‘’Installeren’’ (volgende pagina).
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De installatie wordt nu gestart.

De installatie is na enkele seconden/minuten voltooid. Klik op ‘’Voltooien’’. Het programma start
vanzelf op, mocht dit niet gebeuren dan kun je op de Magix button op je bureaublad om het
onderstaande beeld te krijgen. Voer je serienummer in om het programma te activeren (zie afbeelding
volgende pagina). Het serienummer kun je vinden in de bevestigingse-mail en in je productkluis. Ga
naar bestellingen -> kies de juiste bestelling -> status is voltooid en kies voor het blauwe ‘bekijk’. Hij
staat onder productnaam.
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Vul het serienummer in. Plakken en knippen zorgt ervoor dat je niets verkeerd typt. De P is al
ingevuld. Vul ook je e-mail adres in en kies voor ‘nu online registreren en activeren’. Het programma
wordt gestart, even geduld a.u.b. Het kan enkele minuten duren. Je komt uit op het volgende scherm,
mocht je al een Magix account hebben dan kun je daarmee inloggen, mocht je dit niet hebben dan
maak je er eentje aan. Kies je optie en klik op ‘’Volgende’’.

Je moet nu op onderstaande scherm je persoonlijk gegevens invullen.
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De activatie is voltooid:

Klik op ‘’OK’’ het programma opent zich.

Je krijgt in totaal 3 mails van Magix.
1: Productregistratie
2: Hartelijk welkom bij Magix
3: Welkom in de Magix Online World
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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