
ההתקנהמדריך 

G DATA Antivirus
- AV אנטי וירוס



הכנת המחשב להתקנה  

.  וודא כי המחשב מחובר לרשת אינטרנט•

יש לוודא כי לא מותקנת תוכנת   G DATAוירוס -בהתקנה ראשונית של אנטי•

וירוס אחרת במחשב במידה וקיימת התקנה כזו יש להסירה באופן  -אנטי

.  מוחלט דרך לוח הבקרה 

:  דרישות מערכת 
(.סיביות64)RAMזיכרון יגה'ג2( סיביות32)RAMזיכרון יגה'ג1מינימום 7/8/10וינדוס 

(סיביות32/64)RAMיגה'ג1מינימום ( או מתקדם יותרSP2)וינדוס ויסטה 

(סיביות32)RAMיגה'ג1מינימום ( מתקדם יותראו  SP3) XPוינדוס



הפעלת קובץ ההתקנה  

.  'אוטהכנס את התקליטור לכונן והמתן להפעלה •

.  ובצע הפעלהקובץ ההתקנהלחילופין הורד את •

https://secure.gd/dl-av


(.  Next" )הבא"בחר את השפה הרצויה עבורך ולחץ על •



(.Next" )הבא"סטנדרטית ולחץ על /בחר בהתקנה המלאה•



& Accept" )קבל והתקן"קרא את הסכם הרישיון לאחר מכן לחץ על • install .)



מהלך ההתקנה  

ההתקנה מתבצעת ותארך מספר דקות



התוכנה  וירוסים וחידושי בשלב זה מתבצעת הורדה והתקנה של חתימות 

.  משרתי החברה בגרמניה... העדכניים ביותר



רישוי המוצר

" הבא"ולחץ על ( Activate full version" ) הפעלת גרסה מלאה"בחר ב( חודשים12/36" )ברישיון מלא"אם ברשותך מפתח מוצר . 1

(Next.)

(  12עמוד (. )Next") הבא"ולחץ על " הפעלת גרסת ניסיון"ב" יום התנסות בחר 30במידה והנך מעוניין לבחון את המוצר במשך . 2

1

2



מלאההפעלת גרסה 

( .Enter a new registration number" )הכנס מפתח מוצר חדש"בחר ב



גרסה מלאה  הפעלת 

.הזן את מפתח המוצר1.

.את שדות החובהמלא 2.

( .Israel)שנה את המדינה לישראל 3.

את תיבת הסימון לקבלת  V-סמן ב4.

.מידע עתידי

"  כעתהפעל "לחץ על 5.

(Activate now.)

בלבדרישיון משפחתיבהפעלת . 6

/  הפעלה"יש לבצע (מחשבים5/ 3)

וביתר  1במחשב " אקטיבציה

המחשבים יש להעתיק את פרטי המייל  

שם  , ”תמיכה”G DATA-שקיבלת מ

סיסמא+ משתמש

ולהדביק בשדות המיועדים



מלאההפעלת גרסת 

-המשך-

לגרסת רישיון משפחתי בלבד

 (3PC / 5PC)

בהפעלת רישיון משפחתי  . 7

/  הפעלה"יש לבצע (מחשבים5/ 3)

וביתר1במחשב " אקטיבציה

אתהמחשבים יש להעתיק 

”G DATA-פרטי המייל שקיבלת מ
:בסוג ההפעלה לבחור,”תמיכה

Enter login credentials.

הפעלת הרישיון באמצעות שם  . 8

המשתמש והסיסמא שנשלחו למייל בו 

:ביצעת את ההפעלה של המוצר

Enter login credentials.
סיסמא+ משתמשלהעתיק שם 

המיועדיםולהדביק בשדות 

• Enter your User 
Name and Password then 
click OK.



נסיוןגרסת בהפעלת 

.מלא את שדות החובה1.

( .Israel)שנה את המדינה לישראל 2.

את תיבת הסימון לקבלת  V-סמן ב3.

.מידע עתידי

"  הפעל כעת "לחץ על 4.

(Activate now.)



המוצר הסתיים בהצלחה  רישוי 

( .OK)בקבלת הודעה על רישום בהצלחה לחץ על אישור 



סיום התקנה  

(Exit)" יציאה"בלחיצה על , לאחר תהליך רישוי המוצר תתקבל הודעה על התקנה מוצלחת 
.  המערכת תבצע הפעלה מחדש למחשב על מנת להשלים את ההתקנה במלואה






