INSTALLATIEHANDLEIDING
Norton Security Premium 2016
- Voor Windows

Klik op downloadlink, die in je e-mail en productkluis vermeld staat. Je komt dan op deze website uit:

Klik vervolgens op ‘Account aanmaken’ en vul al de gevraagde gegevens in op deze pagina:

Als je een account bij Norton hebt aangemaakt, dan dien je dit alleen nog te activeren. Je ontvangt
van Norton een e-mail op het opgegeven e-mailadres. Je hoeft enkel op de knop ‘Nu bevestigen’ te
klikken en daarmee is je account geactiveerd.
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Nu je account bij Norton is geactiveerd, vraagt Norton om de productcode. Je voert hier de code in,
die je van ons hebt ontvangen. Je vindt deze code bij je downloadlink in de e-mail en productkluis.

Vervolgens kom je uit op jou zojuist aangemaakte account. Vanaf dit scherm kun je de software
downloaden maar ook al je accountgegevens terugvinden. Dit ziet er als volgt uit:
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Als je klikt op de knop ‘’Norton downloaden’’ krijg je vervolgens twee mogelijkheden. Om te
installeren op dit apparaat of op een ander apparaat. Hier kiezen we voor installeren op dit apparaat.
Zie onderstaande afbeelding:

Als je in bovenstaande afbeelding kies voor ‘’Akkoord en downloaden’’ worden de bestanden op je
computer binnengehaald. Dit ziet er als volgt uit:
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Vervolgens moet je dit binnengehaalde bestand openen. Dan krijg je onderstaande afbeelding in
beeld. Kies hiervoor ‘’Uitvoeren’’.

Nu krijg je onderstaande afbeelding te zien. Dit betekent dat de software succesvol is geïnstalleerd
op je computer. Wel kan het zo zijn dat je eerst moet kiezen voor de optie ‘’nu verhelpen’’ om dit
scherm te krijgen. Je kunt nu gebruik maken van de software.

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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