
A program telepítése 
 
A DVD behelyezésével a telepítő automatikusan elindul. Ha mégsem, akkor az alábbiak 
szerint kell eljárni. (Sajátgép – Optikai lemezmeghajtó – install.exe) 

 
A telepítőből indítsuk el az install.exe fájlt. Ezzel elindul a telepítés folyamata. 

 
Az első ablakban választhatjuk ki a telepítés nyelvét. (Ez még nem a telepített verzió nyelve, 
csak magáé a telepítőprogramé. 



 
A nyelv kiválasztása után elindul a program, nincs más dolgunk, csak a „tovább”-ra kattintani 

 
Ez egy fontos képernyő. Itt dől el, hogy új telepítést készítünk, vagy már a meglevő telepítést 
frissítjük. Itt most az új telepítést fogjuk végignézni. 
 



 
Itt kell megadni a telepítés helyét. Az alapértelmezett mappa a C:\program files\wow mappa, 
de ezt tetszés szerint felülírhatjuk. Fontos, hogy legalább 2 Gb szabad hely legyen a 
merevlemezen. 

 
Ezen a képernyőn határozhatjuk meg, hogy maga a program milyen nyelven legyen telepítve. 
A magyar nyelv az alapértelmezett, az ellenőrzés után kattintsunk a tovább gombra 



 
Ez egy összefoglaló képernyő, ami még egyszer megmutatja a választott beállításokat. Ezek 
után kattintsunk a tovább gombra. 

 
Elindul a másolás, telepítés, várjunk türelemmel. Ez a művelet több percig is eltarthat. 



 
Elkészült a másolás, kattintsunk a kész gombra. A program ezek után kisvártatva újraindul. 

Ilyenkor csomagolja ki az imént felmásolt adatokat. Közben csak várnunk kell, amíg a 
folyamatjelző végigér. 



A számokra kattintva kaphatunk információt az aktuális frissítésekről. 

 
A program újraindítása után egyetlen dolgot tehetünk, a Regisztráció gomba kattintani (bal 
felső sarok), hiszen ilyenkor a programot még nem lehet elindítani. 



 
ez a regisztrációs ablak, itt a regisztrációs űrlapot kell kitölteni!!!! 

 
Az űrlapon minden mezőt ki kell tölteni. Az általam megadott adatok csak például szolgálnak. 
Az ügyfélszámmal kapcsolatban keresd tanácsadód, hiszen abban CSAK Ő tud segíteni. 



 
A tanácsadód segítségével vedd fel a használandó cikkeket. Itt már kell az aktív 
telefonkapcsolat, hisz a regisztrációs kódot is csak tőle kaphatod meg. Kattints a nyomtatás 
gombra. NEM BAJ, HA NINCS NYOMTATÓ A GÉPHEZ KAPCSOLVA! 

 
A megjelenő ablakban megtalálod a regisztrációs kulcsot, amit a géped generált. Ez a „WOW-
398-091-és a többi kód. Diktáld le ezt a kódot a tanácsadódnak, mert neki ez kelleni fog a 
regisztrációhoz. A továbbiakban kövesd az utasításait! Sok sikert!!! 
Tisztelettel: A WOW Csapat 


