Panda Global
Protection
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ, ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ…
1. Η ενεργοποίηση του προϊόντος είναι απαραίτητη για να διασφαλίσετε την
άψογη λειτουργία του. Για την ενεργοποίησή του, χρειάζεστε έναν κωδικό
ενεργοποίησης.
2. Πρέπει να θυμάστε ότι, εάν το προϊόν που αγοράσατε προορίζεται μόνο
για μια συσκευή, δεν θα είναι διαθέσιμη η προστασία για Mac®

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥ;
Windows® και Android™: Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να το ενεργοποιήσετε.
Mac®: Ο κωδικός ενεργοποίησης δημιουργείται αυτόματα κατά τη λήψη του
αρχείου εγκατάστασης από το λογαριασμό σας στην Panda. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εγκατάσταση σε Mac® του παρόντος οδηγού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ WINDOWS®
1. Κάντε κλικ στο αρχείο εγκατάστασης (PANDADC.exe) για να ξεκινήσει η
διαδικασία εγκατάστασης. Το αρχείο θα το βρείτε στο email επιβεβαίωσης
παραγγελίας.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης. Θα τον βρείτε στο email
επιβεβαίωσης παραγγελίας.
3. Κατεβάσετε και εγκαταστήστε το προϊόν σας για συστήματα Windows®
στη συσκευή που θέλετε να προστατεύσετε.
4. Επιλέξτε το Αποδοχή και εγκατάσταση για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης
τελικού χρήστη. Μπορείτε να την δείτε επιλέγοντας το σύνδεσμο Άδεια χρήσης.
5. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στην Panda και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια. Θυμηθείτε ότι απαιτείται ενεργοποίηση του
λογαριασμού σας στην Panda. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα Δημιουργία του λογαριασμού σας στην Panda του παρόντος
οδηγού.
Εγκατάσταση από την ιστοσελίδα
Αν δεν έχετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, έχετε πάντα τη δυνατότητα να
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προϊόντος από
τον παρακάτω σύνδεσμο.
http://acs.pandasoftware.com/Panda/PDC/190563/PANDADC.exe
Σε αυτήν την περίπτωση, θα βρείτε τον κωδικό ενεργοποίησης στο μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε κατά την αγορά του προϊόντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη δημιουργία του λογαριασμού σας
στην Panda ή αντιμετωπίζετε τυχόν προβλήματα κατά την πρόσβασή σας σε
αυτόν, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία του λογαριασμού σας στην Panda
στον παρόντα οδηγό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ANDROID™
Μεταβείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.pandasecurity.com/gp. Εναλλακτικά,
μπορείτε να εγκαταστήσετε το Panda Mobile Security από το λογαριασμό σας
στην Panda ή απευθείας από το Google Play.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας συνιστούμε να μεταβείτε στο λογαριασμό σας στην Panda ή στο
Google Play από τη φορητή συσκευή όπου πρόκειται να εγκαταστήσετε το προϊόν

Εγκατάσταση από το λογαριασμό σας στην Panda
1. Μεταβείτε στο λογαριασμό σας στην Panda. Στην ενότητα Τα προϊόντα μου,
επιλέξτε την Εγκατάσταση της ενότητας Android™.
2. Θα μεταφερθείτε στο Google Play για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το
Panda Mobile Security.
3. Σε αυτήν την περίπτωση, θα βρείτε τον κωδικό ενεργοποίησης στο μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε κατά την αγορά του προϊόντος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ MAC®
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Για πρόσβαση στην προστασία της Panda για υπολογιστές Mac® απαιτείται
λογαριασμός στην Panda. Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη δημιουργία του
λογαριασμού σας στην Panda ή αντιμετωπίζετε τυχόν προβλήματα κατά την
πρόσβασή σας σε αυτόν, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία του λογαριασμού
σας στην Panda στον παρόντα οδηγό.
1. Μεταβείτε στο λογαριασμό σας στην Panda από τον υπολογιστή Mac® που
θέλετε να προστατεύσετε: https://myaccount.pandasecurity.com
2. Στην ενότητα Τα προϊόντα μου, επιλέξτε Λήψη στην ενότητα Mac®.
3. Θα ξεκινήσει η λήψη του αρχείου εγκατάστασης και θα δημιουργηθεί ο κωδικός
ενεργοποίησης. Φυλάξτε τον σε ασφαλές σημείο, καθώς θα τον χρειαστείτε
αργότερα.
4. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα που αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει η λήψη του
αρχείου PAV4MAC.dmg, επιλέξτε Αποθήκευση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το
αρχείο στον προεπιλεγμένο κατάλογο ή να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα
περιήγησης για την επιλογή διαφορετικής τοποθεσίας.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, μεταβείτε στην τοποθεσία του υπολογιστή σας
όπου έχετε αποθηκεύσει το αρχείο εγκατάστασης και εγκαταστήστε το.
6. Τέλος, δηλώστε την άδεια χρήσης του προϊόντος Panda για υπολογιστές
Mac®, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ενεργοποίησης που δημιουργήθηκε
προηγουμένως

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ iOS®
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Panda Mobile Security για iOS® από το
λογαριασμό σας στην Panda ή απευθείας από το App Store.
Εγκατάσταση από το λογαριασμό σας στην Panda
1.

2.

Μεταβείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.pandasecurity.com/gp.
Εναλλακτικά μεταβείτε στο λογαριασμό σας στην Panda. Στην ενότητα Τα
προϊόντα μου, επιλέξτε την Εγκατάσταση στην ενότητα iOS®.
Θα μεταφερθείτε στο App Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε
το Panda Mobile Security για iOS®.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ PANDA
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myaccount.pandasecurity.com
2. Επιλέξτε Δημιουργία νέου λογαριασμού και
απαιτούμενες πληροφορίες.
3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

εισαγάγετε

τις

4. Τέλος, επαληθεύστε το λογαριασμό σας στην Panda μέσω του μηνύματος
επαλήθευσης που εστάλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην Panda. Ανοίξτε το
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση

λογαριασμού!

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ PANDA (PC)
1. Μπορείτε να εισέλθετε στο πεδίο “Τα προϊόντα μου” όπου βρίσκεται πάνω
δεξιά στην εφαρμογή του Panda στις 3 κάθετες οριζόντιες γραμμές και να
εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης σας.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έχω κωδικό ενεργοποίησης…
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση τώρα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ PANDA
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myaccount.pandasecurity.com
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης
που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην Panda.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έχω κωδικό ενεργοποίησης...
4. Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης και επιλέξτε το προϊόν του οποίου
την άδεια χρήσης επιθυμείτε να ανανεώσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εύρεση του κωδικού
ενεργοποίησής σας, ανατρέξτε στην ενότητα Πού θα βρείτε τον κωδικό
ενεργοποίησής; του παρόντος οδηγού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος σας, επισκεφθείτε την
ενότητα Τεχνική Υποστήριξη στην εταιρική ιστοσελίδα μας:
www.pandasecurity.com/homeusers/support/
Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη, την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση του
προϊόντος Panda που διαθέτετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.pandasecurity.com/homeusers/support/andnow.htm

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο : 215 215 4480
Ωράριο λειτουργίας :
Δευτέρα – Παρασκευή
9:00- 17:00
Email: support@gr.pandasecurity.com

Η χρήση του παρόντος προϊόντος προϋποθέτει την αποδοχή της Αδείας χρήσης τελικού χρήστη Panda
Security™. Τα Microsoft®, Windows® και τα λογότυπά τους αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google
Inc. Το IOS® αποτελεί εμπορικό σήμα της Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Όλες οι λοιπές ονομασίες προϊόντων ενδέχεται να αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα των
αντίστοιχων κατόχων τους.
Panda Security, S.L. Santiago de Compostela, 12, 1ª. 48003 Bilbao, Ισπανία.
© Panda Security 2018. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

