INSTRUKCJA INSTALACJI

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI
Zanim zaczniesz instalować program Avast Premium upewnij się, że
korzystasz z profilu (konta użytkownika) Windows z uprawnieniami
administratora. Jeśli nie masz takich uprawnień, poproś
administratora o pomoc. Odinstaluj wszelkie programy antywirusowe
firm trzecich, jeśli były w użyciu. Systemowa ochrona Windows
Security zostaje, gdyż współpracuje z oprogramowaniem Avast.
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE
Minimalne wymagania systemowe programu Avast Premium Security
są następujące:
Komputer PC: MS Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (z SP2) w odmianie 32 –
lub 64-bitowej, 4 GB pamięci RAM oraz 2 GB wolnego miejsca na
dysku twardym;
Komputer Mac: macOS 10.10 (Yosemite) lub nowszy oraz 500 MB
wolnego miejsca na dysku twardym;
Urządzenie z systemem Android: Android 4.1 (Jelly Bean) lub
nowszy; iPhone/iPad: iOS 10.0 lub nowszy.
WAŻNE:
Program Avast Premium Security nie jest obsługiwany (nie jest
zgodny; nie działa i nie może zostać zainstalowany) przez wersje MS
Windows starsze od Windows 7 (z SP2) i wszelkie serwerowe odmiany
Windows (Microsoft Windows Server).

INSTALACJA
Jeśli program Avast Premium jest już zainstalowany i chcesz go
aktywować, pomiń procedurę instalacji i przejdź do kroku
AKTYWACJA.
Aby zainstalować program Avast Premium na komputerze, wykonaj
następujące kroki:

2

INSTRUKCJA INSTALACJI

Pobierz instalatora offline programu Avast Premium ze strony
www.avtrade.pl/pobierz i zapisz go w wybranej lokalizacji
na komputerze (np. na pulpicie systemu Windows).
Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny i z
menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako
administrator.

Jeśli wyświetli się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o
pozwolenie, kliknij przycisk Tak (lub przycisk Kontynuuj).
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Kliknij przycisk Instaluj, aby przeprowadzić instalację
domyślną.

Gdy instalacja dobiegnie końca, kliknij przyciskRozpocznij.

INSTRUKCJA AKTYWACJI
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Odpowiedz na pytanie o udostępnienie anonimowych danych, wedle preferencji.

Pierwsze skanowanie możesz uruchomić od razu klikając przycisk Skanuj teraz
lub zamknąć okno, przyciskiem X w prawym górnym rogu, aby przejść do okna
głównego programu.
AKTYWACJA ZA POMOCĄ KODU
Aby aktywować, wybierz w programie Menu > Moje subskrypcje
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9 Kliknij

przycisk Wprowadź kod aktywacyjny.

Wpisz otrzymany kod i potwierdź aktywację.

Instrukcje instalacji na urządzeniach z systemami Android oraz
iOS można znaleźć w odpowiednich zakładkach pod adresem:
https://support.avast.com/pl-pl/article/Install-MobileSecurity/
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