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Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy
odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze
wskazana – nowsze wersje mają zawsze ulepszone silniki skanowania i mniej
obciążają komputer.

Pamiętaj! Na jednym komputerze powinien być zainstalowany tylko jeden program
antywirusowy. Instalacja kilku różnych programów może doprowadzić do
uszkodzenia systemu i utraty danych.

Wykonując poniższe instrukcje możesz odinstalować również inne oprogramowanie
antywirusowe, które posiadasz na komputerze.
1. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij przycisk Start.
2. Następnie:




Jeśli posiadasz system Windows XP:
o

przejdź do Panelu sterowania

o

kliknij Dodaj lub Usuń programy w wyświetlonym oknie Panelu
sterowania

Jeśli posiadasz system Windows Vista i Windows 7:
o

przejdź do Panel sterowania

o

w wyświetlonym oknie Panel sterowania kliknij Programy

o

w oknie Programy wybierz Programy i funkcje

3. Na liście programów wybierz produkt Bitdefender (lub inny program
antywirusowy, jaki posiadasz)
4. Wykonaj następujące czynności:


dla Windows XP:
o

kliknij
przycisk Zmień/Usuń (jeśli
otrzymasz
propozycję
usunięcia pewnych wspólnych plików kliknij przycisk Tak dla
wszystkich)
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dla Windows Vista i Windows 7:
o

Dwukrotnie kliknij nazwę programu

W Kreatorze instalacji potwierdź, że zgadzasz się na dezinstalację
aplikacji Bitdefender (lub
innego
programu
antywirusowego)
klikając
przycisk Tak.
Po pomyślnym odinstalowaniu programu, uruchom ponownie komputer.
W rezultacie oprogramowanie Bitdefender (lub inny program antywirusowy, jaki
posiadałeś) zostanie usunięte z komputera.
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Aby zainstalować oprogramowanie Bitdefender na początku należy pobrać
odpowiedni instalator dla swojego systemu. Instalatory dostępne są w dwóch
wersjach:

Wersja 32 bit POBIERZ>>
Wersja 64 bit POBIERZ >>

Wersja 32 bit POBIERZ >>
Wersja 64 bit POBIERZ >>

Wersja 32 bit POBIERZ >>
Wersja 64 bit POBIERZ >>

Aby sprawdzić jaką wersję systemu mają Państwo zainstalowaną należy:
1. Otworzyć okno System, klikając przycisk Start, klikając prawym przyciskiem
myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.
2. W obszarze System można wyświetlić typ systemu.
Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows XP, należy wykonać
następujące czynności:
1. Kliknij przycisk Start.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie
kliknij polecenie Właściwości.
3. Jeśli nie jest widoczne określenie „x64 Edition”, na komputerze jest
uruchomiona 32-bitowa wersja systemu Windows XP.
4. Jeśli w obszarze System jest widoczne określenie „x64 Edition”, na
komputerze jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows XP.
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Następnie należy uruchomić pobrany instalator (Instalacja każdego z trzech
powyższych programów wygląda tak samo)

Należy zezwolić programowi na pobranie najnowszych plików instalacyjnych
wybierając "Tak" po czym nastąpi aktualizacja instalatora.

W kolejnym oknie musimy wyrazić zgodę na instalację oraz zapoznać się z umową
licencyjną. Aby wyrazić zgodę na instalację oraz zatwierdzić zapoznanie się z
umową licencyjną należy wybrać „zainstaluj”.
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Po kliknięciu „Zainstaluj” rozpocznie się proces instalacji. Może on potrwać kilka
minut – program jednocześnie pobiera potrzebne pliki z Internetu oraz skanuje
system.

Kiedy program zostanie zainstalowany, należy kliknąć "Rozpocznij" aby dokończyć
instalację i konfigurację programu.
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Aktywacja
Jeśli posiadasz klucz aktywacyjny produktu, można go aktywować wybierając
"Zakupiłem Bitdefender i chcę go zarejestrować" a w polu poniżej wpisujemy klucz
licencyjny i klikamy "Zarejestruj".

Jeśli nie posiadasz klucza aktywacyjnego produktu, można wybrać opcję „Nie
posiadam klucza licencyjnego, chcę bezpłatnie wypróbować produkt” i
przetestować oprogramowanie przez 30 dni.
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Następnie należy skonfigurować program. Autopilot jest uruchamiany domyślnie, a
wraz z nim tryb profili.

Bitdefender Internet Security wyróżnia się prostotą użytkowania – nawet mało
doświadczony użytkownik, dzięki funkcji autopilot może korzystać z programu. Gdy
funkcja Autopilot działa Bitdefender podejmuje decyzje dotyczące bezpieczeństwa.
Dzięki temu użytkownik nie jest rozpraszany komunikatami o aktualizacji, wykryciu
zagrożenia itp.
Dzięki dynamicznej kontroli wykrywania można śledzić wszystkie działające
procesy. Bitdefender oznaczy także podejrzane aktywności, dzięki czemu
użytkownik może śledzić poziom ochrony swojego komputera.
Bitdefender automatycznie wykrywa, kiedy pracujesz, grasz lub oglądasz filmy.
Reaguje na to włączeniem odpowiedniego profilu, który zapobiega spowolnieniu
komputera przez inne aplikacje.
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Na zakończenie Instalacji i Rejestracji – należy zalogować się lub zarejestrować do
konta MyBitdefender. Pozwala ono zarządzać funkcjami Kontroli Rodzicielskiej oraz
wszystkimi licencjami Bitdefender.

W wypadku posiadania klucza aktywującego więcej niż 1 stanowisko (np. 3 lub 5
stanowisk) należy we wszystkich zainstalowanych programach zalogować się do
tego samego konta MyBitdefender. W innym wypadku program będzie wyświetlał
komunikat „Klucz został już użyty”
Po instalacji, rejestracji i konfiguracji pokaże się główne okno programu:
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Należy połączyć komputer z MyBitdefender, aby móc wykonać jedną z
następujących czynności (w zależności od programu:






Odzyskać klucz licencji, jeśli zdarzy Ci się go zgubić.
Skonfigurować Ochronę Rodzicielską,
Zlokalizować, zablokować lub wyczyścić Twój skradziony komputer,
Użyć klucza na kilku komputerach (w przypadku posiadania licencji na więcej
niż 1 stanowisko),
Zarządzać produktem Bitdefender zdalnie.

Wiele rozwiązań bezpieczeństwa Bitdefender dla komputerów, jak i innych platform,
integruje się z MyBitdefender. Możesz zarządzać bezpieczeństwem wszystkich
urządzeń połączonych z twoim kontem z jednego scentralizowanego pulpitu.
Twoje konto MyBitdefender może być dostępne z dowolnego urządzenia
podłączonego do Internetu poprzez stronę https://my.bitdefender.com.

Aby zalogować się lub utworzyć konto MyBitdefender można użyć jednego z
poniższych sposobów:

Można również uzyskać dostęp i zarządzać kontem bezpośrednio z produktu:
1. Otwórz okno produktu Bitdefender.
2. Wybierz opcję z menu rozwijanego:

o MyBitdefender
W nowym oknie zaloguj się do konta, lub utwórz nowe konto.
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Założyć konto można również na stronie: https://my.bitdefender.com. Po przejściu
na stronę należy postępować wg wskazówek na ekranie.
1. Wybierz Sign up

2. Wypełnij pola Email i wprowadź hasło (oraz je potwierdź)

3. Możesz także zalogować się przy pomocy konta Facebook, Google Plus
oraz Microsoft Windows Live.
4. W kolejnym kroku możesz wybrać język w jakim będzie wyświetlane Twoje
konto oraz swój kraj. Kliknij Next lub Dalej (jeśli wybrałeś język Polski)
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5. W kolejnym etapie możesz sprawdzić, czy na Twoich urządzeniach, na
których zainstalowany jest Bitdefender jest wszystko w porządku.

6. Następnie kliknij Next lub Dalej (jeśli wybrałeś język Polski) i Zakończ. Twoje
konto jest gotowe do użycia.

Konto można także założyć w czasie instalacji:

W wypadku posiadania klucza aktywującego więcej niż 1 stanowisko (np. 3 lub 5
stanowisk) należy we wszystkich zainstalowanych programach zalogować się do
tego samego konta MyBitdefender postępując wg. wskazówek znajdujących się na
początku punktu 5. W innym wypadku program będzie wyświetlał komunikat „Klucz
został już użyty”
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