Jak nainstalovat Avast?
produkty pro malé firmy a domácnosti
Tento postup je určen pro produkty:
Avast Pro Antivirus,
Avast Internet Security,
Avast PREMIER.
Poznámka: Některá zde zobrazení dialogová okna se mohou částečně lišit v závislosti na
používaném operačním systému (zde zobrazená okna jsou z Windows 7).
Na stránce http://www.antivirus-avast.cz/avast/Download.aspx si stáhněte instalační
soubor produktu, který jste zakoupili.
Spusťte stažený instalační soubor (zpravidla je uložen ve složce Stažené soubory) a
postupujte dle pokynů instalačního programu:

Zobrazí se úvodní obrazovka instalačního procesu. Vyčkejte na zobrazení dalšího dialogu:

Klikněte na „Nainstalovat“:

V případě, že jste zkušený uživatel a chcete změnit některá nastavení programu, zvolte
„Přizpůsobit“ a následně můžete vybrat, které komponenty programu chcete instalovat a
pokračujte „Instalovat“.

Je zahájen instalační proces, který můžete sledovat v zobrazeném okně programu:

U programů Avast Internet Security a Avast Premier může být z důvodu instalace
komponenty Firewall po skončení instalace vyžadován restart počítače. Bez restartu PC
mohou být některé komponenty programu vypnuty až do restartu počítače.

Váš program je spuštěn ve zkušebním režimu. Zkušební režim je funkční po dobu 30 dnů. Aby
byl program funkční po celé zakoupené licenční období, je třeba toto licenční období
aktivovat pomocí Licenčního souboru, který jste obdrželi jako přílohu e-mailu při nákupu
produktu. Toto přílohu (soubor license.avastlic) uložte do počítače do zvoleného umístění
(např. Dokumenty, Stažené dokumenty, Plocha etc.), kde jej později najdete.
Otevřete uživatelské rozhraní programu. Nejjednodušeji provedete dvojklikem na ikonu
programu v oznamovací oblasti Windows:

V uživatelském rozhraní klikněte na „Nastavení“ (symbol ozubeného kola):

V zobrazeném okně „Nastavení“ zvolte v levém menu položku „Předplatné“ a zvolte „Vložit
licenční soubor“ :

Vyhledejte Licenční soubor v počítači a tento vložte do programu Avast:

V zobrazeném dialogu potvrďte vložení licenčních informací kliknutím na Aktivovat:

Po vložení Licenčního souboru zkontrolujte vložené licenční údaje.

Jan Novák <jan.novak@alwil.com>
111222333

Licenční údaje (Zákazník a Číslo zákazníka) doporučujeme opsat a uložit pro případné další
použití. Tyto údaje budete potřebovat v případě, že bude třeba vaši licenci z nějakého
důvodu obnovit (nový počítač, reinstalace operačního systému etc.)
Svůj licenční soubor si můžete nechat kdykoli nechat opětovně zaslat na adrese:
https://www.avast.com/cs-cz/resend-license-paid.php
Vaše licenční údaje uvádějte i při komunikaci s technickou podporou, kterou můžete
kontaktovat, pokud si s něčím nebudete vědět rady:
Tel: +420 274 005 333
E-mail: avast.podpora@alwil.com
Podpora je dostupná v pracovních dnes od 8 do 16 hodin.
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