INSTALLATIONSGUIDE
Sikkerhedspakke (Chili Security)
til PC, Mac og Android
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PC
Sådan installerer du Chili Security på PC

Nu hentes programmet, og du kan se 3 linjer, der viser, hvordan det går med installationen. Du kan løbende følge med i, hvor stor en procentdel af installationen, der
er udført. Når installationen er færdig, vil du se nedenstående vindue, der viser,
at programmet er installeret korrekt. Tryk på “Get started”.

1)	Du modtager en mail, hvor du skal aktivere Chili Family Pack.
2)	Du modtager en mail med installationsguide samt din licensnøgle.
Dobbeltklik på den downloadede installationsfil, hvorefter installationsvinduet
automatisk åbner. Her skal du trykke på “Install”.
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I næste vindue kan du indtaste den licensnøgle, du har fået tilsendt på mail fra
Chili Security. Tryk på den øverste lille hvide cirkel og indtast din licensnøgle i
feltet midt på skærmen. Derefter trykker du “Register Now” og til sidst trykker
du på “Next”.
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Efter at have registreret produktet, kan man ved dette trin vælge forskellige profiler
i ens Chili Internet Security. Benytter man denne funktion, indstilles sikkerheden
automatisk ud fra den profil, man vælger. Det er f.eks. sikkerhed, der er tilpasset
ud fra, om man primært bruger computeren til streaming af film, arbejde eller
computerspil. Hvis du vil benytte dig af denne funktion, aktiveres den ved at trykke
på krydset. Hvis du ikke aktiverer den, kan du dog stadig indstille sikkerheden ud
fra ovenstående ting. Tryk på “Next” for at gå til sidste trin.
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Dette punkt er relevant, hvis du har fået et login til My Chili. Det er dog ikke
nødvendigt at logge ind, og punktet kan springes over ved at trykke nederst på
“Ask me later”.

Nu er Chili Internet Security Installeret og vil automatisk opdatere og scanne din
computer. Nedenstående er en forklaring på, hvad de forskellige knapper bruges til:
1) Bruges til at starte en manuel scanning af computeren.
2) Bruges til manuelt at søge efter opdateringer.
3) Bruges til sikker betaling på internettet.
4) Bruges til at optimere computeren.
5)	Her kan du se, hvor mange dage der er tilbage af dit Chili Internet Securityabonnement.
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MAC
Sådan installerer du Chili Security på Mac

Installationen starter nu op, og du er klar til at gå i gang. Fortsæt ved at trykke
på knappen “Continue”.

1)	Du modtager en mail, hvor du skal aktivere Chili Family Pack.
2)	Du modtager en mail med installationsguide samt din licensnøgle.
Dobbeltklik på den downloadede installationsfil, så følgende skærmbillede kommer frem. Her dobbeltklikker du så på anviste ikon for at starte selve installationen.
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Du vil nu se følgende skærmbillede med produktinformation. Du fortsætter blot
ved endnu engang at trykke på “Continue”.
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På næste skærmbillede kan du se og læse licensaftalen. Fortsæt ved at trykke
på “Continue” og derefter acceptere licensbetingelserne ved at trykke på “Agree”.
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Efter du har accepteret licensbetingelserne, er du nu klar til at starte selve installationen. Tryk blot på knappen “Install”. For at kunne installere programmet vil
du her blive bedt om at indtaste koden til din Mac. Når du har gjort dette, skal du
trykke på knappen “Install Software” og installationen vil så gå i gang.
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Programmet installeres nu automatisk, og du kan på ”proceslinjen” følge med
i, hvor langt installationen er nået. Du skal nu blot vente til programmet er færdiginstalleret.
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Når installationen er færdig, vil du se følgende skærmbillede, der viser, at installationen af programmet var en succes. Du kan nu afslutte ved at trykke på
knappen “Close”.

Efter installationen er fuldført vil programmet starte op, og du vil se følgende
skærmbillede. Her skal du trykke nederst på “30 days left”, hvorefter du kan
indtaste den licensnøgle, du har fået tilsendt på mail fra Chili Security.

Når nedenstående vindue kommer frem, skal du trykke på knappen “New Serial”. Licensnøglen indtastes nu i skrivefeltet, og der afsluttes ved at trykke på
“Continue”.
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ANDROID
Sådan installerer du Chili Security på Android
Inden du kan påbegynde installationen, skal du gå til www.chilisecurity.dk/aktiver

Inde i Play Store søger du efter Chili
Security ved at trykke på søgefeltet
og skrive ”Chili Security”. Søgefeltet
ses øverst på skærmen.

Her gør du følgende:
1)	Du modtager en mail, hvor du skal aktivere Chili Family Pack.
2)	Du modtager en mail med installationsguide samt din licensnøgle.
Start med at åbne din Play Store. Ikonet for Play Store kan du se her:
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Herefter trykker du på den app, der
kommer frem: ”Chili Android Security”.

Du kan nu trykke på knappen “Install”
(A) for at starte installationen.

A

Derefter kommer et vindue frem (B),
som viser, hvilke af din telefons funktioner denne applikation integreres
med. Her trykker du på “Accept” (B).

I de følgende vinduer kan du følge dit
download af applikationen (C)

B

C
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samt selve installationen (D).
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Applikationen er nu hentet og installeret og kan derfor findes blandt dine
andre programmer. Start Chili Android
Security-applikationen ved at trykke
på den. Ikonet for Chili Security-applikationen kan du se her:

Når programmet startes op første
gang, skal du acceptere licensbetingelserne ved at trykke på knappen
“Accept”.
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Tryk nu på knappen ”Buy License” og
derefter ”I already have a key”.
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Indtast så den licensnøgle du fik tilsendt på e-mail i feltet, hvor der står
”License Key”. Slut af med at trykke på
knappen “Validate”.
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KONTAKTINFORMATION
Har du spørgsmål,
eller vil du vide mere?
Så klik ind på www.eniig.dk/vejledninger
eller kontakt vores Kundecenter på
tlf. 7015 0060.
Vi sidder klar til at hjælpe dig!
Du kan finde vores åbningstider til
Kundecenteret og Teknisk Support på
www.eniig.dk/fiberkontakt

Eniig
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

