Instructiuni de descarcare si activare Windows 10
ATENTIE: Gasiti cheia/cheile de produs achizitionate in partea de jos a facturii fiscale.

Descarcarea Windows-ului se poate face accesand urmatorul link:
https://www.microsoft.com/ro-ro/software-download/windows10
Tutorial complet, in limba romana, pentru descarcare si instalare Windows 10:
https://www.youtube.com/watch?v=-gGRiI0Bkk0

Instructiuni de activare daca aveti Windows 10 instalat

Urmați acești pași pentru a activa Windows 10:
1. Faceți clic pe butonul Start de pe desktop și selectați Setări
din mijloc în colțul din stânga jos).

(pictograma

2. Dați clic pe Actualizare & Securitate și accesați Activare (vedeți imaginea de mai jos)
3. Găsiți butonul “Schimbați cheia de produs” și faceți clic pe el. Se va afișa o fereastră
care va solicita introducerea cheii de produs.
4. Introduceți cheia de produs, pe care ați primit-o în comanda dvs., faceți clic
pe Următorul și apoi urmați instrucțiunile.

Activarea telefonică
Dacă activarea prin Internet a produsului dvs. nu are succes, din diverse motive, puteți
să vă activați Windows 10 prin activare telefonică. Pentru a face activarea telefonică mai
ușor de utilizat pentru dvs., vă punem la dispoziție un sistem semi-automat de activare
telefonică unde tot ce trebuie sa faceți este să introduceți un ID. Pentru mai multe detalii
verificați articolul cu codul dvs. de eroare.

ATENTIE:
-

-

-

Pentru a nu avea probleme cu reinstalarea licentei sau transferul licentei, va rugam sa folositi si un cont
Microsoft in Windows. Contul se adauga din acelasi loc in care adaugati si licenta (Settings -> Activation).
Cu ajutorul contului veti putea reinstala si transfera licenta fara a intampina probleme.
Cheile de produs pentru Windows 10 Pro functioneaza doar daca aveti Windows 10 Home sau Windows 10
Pro. In cazul in care aveti Windows 10 Home, un upgrade automat va avea loc care va face tranzitia de la
Home la Pro.
Cheile de produs pentru Windows 10 Home functioneaza doar pe Windows 10 Home.
Nu merg activate alte versiuni inafara de Home si Pro. Daca aveti Home N, Pro N, Enterprise sau orice
altceva, aceste chei nu vor functiona. Fiecare editie are cheile ei!
Va rugam sa va asigurati ca aveti Windows original, nepiratat. Rularea unui Windows piratat va bloca
comunicarea cu serverele Microsoft ceea ce va duce la imposibilitatea activarii Windows-ului dvs.

