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Avastin rekisteröinnin uusiminen 
Yleistä 
Avast on suosittu, ilmainen virustorjuntaohjelma, jonka voi asentaa myös 
suomenkielisenä. Avast vaatii ilmaisen rekisteröinnin ja yhdellä 
rekisteröinnillä Avast toimii 14 kuukautta. Rekisteröinti on helppo ja nopea 
tehdä, tarvitset vain nettiyhteyden ja toimivan sähköpostiosoitteen. 

Ja eikun hommiin… 
Etsi Avastin kuvake ruudun oikeasta alareunasta, 
kellon vierestä. Se on se sininen pallura, jossa on 
A-kirjain. 

Klikkaa hiiren oikealla kuvaketta ja saat kuvan 
mukaisen valikon näkyviin. 

Valitse valikosta toiseksi alimpana oleva Tietoja 
ohjelmasta… 

 

Klikkaa Tietoja ohjelmasta-ruudun alareunan 
Rekisteröinti…-nappia. 

 

Klikkaa Rekisteröinti-ikkunan linkkiä Ohjelman 
rekisteröinti… 
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Klikkaus avaa nettiselaimen Avastin sivuille ja 
suoraan suomenkielisille rekisteröintisivulle. 

Tässä kohtaa voit joko klikata sinulle sopivinta 
linkkiä tai vain skrollata sivua alaspäin.  

 

Annetaan seuraavaksi rekisteröintitiedot: 

Sähköpostiosoite annetaan kahteen kertaan, 
kirjoitusvirheiden välttämiseksi. 
Sähköpostiosoitteen on oltava toimiva, koska uusi 
lisenssiavain lähetetään annettuun osoitteeseen. 

Nimen voit antaa joko oikeana tai vähemmän 
oikeana, se ei vaikuta asiaan. 

Maa on yleensä jo valmiiksi valittuna oikein. 

Varmistuskoodi varmistaa, että 
rekisteröintikoodia todellakin pyytää ihan elävä 
ihminen eikä kone. Kuvassa on kolme kirjainta ja 
sinun pitää kirjoittaa ne kuvan alla olevaan 
kenttään. 

Lopuksi klikkaa Rekisteröinti. 

 

Seuraavan vartin sisään antamaasi 
sähköpostiosoitteeseesi tulee sähköpostiviesti, 
josta löydät uuden lisenssiavaimesi. 

Valitse avain ”maalaamalla” se ja paina 
näppäimistöltä Ctrl+C (eli pikanäppäin 
komennolle Kopioi) 

Palaa Avastissa avoinna olevaan Rekisteröinti-
ikkunaan ja paina näppäimistöltä Ctrl+V (eli Liitä) 
ja lisenssiavaimesi kopioituu sille tarkoitettuun 
kohtaan. 

Klikkaa vielä OK. 

 

Jos kaikki meni hyvin, saat ilmoituksen että kaikki 
meni hyvin. Vautsi. 
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Voit vielä tarkistaa, mihin saakka päivityksesi tällä 
kertaa riittävät klikkaamalla Lisenssiavain-kohdan 
vasemmalla puolella olevaan plus-merkkiä. 

Avautuvasta luettelosta näet tarkan päivän ja 
kellonajan, milloin päivitykset vanhenevat. 

Ei kuitenkaan huolta, Avast ilmoittaa hyvissä ajoin 
ennen päivitysten loppumista rekisteröinnin 
uusimisesta ja silloin voitkin palata tämän ohjeen 
ääreen. 

Klikkaa vielä lopuksi OK ja pääset jatkamaan 
hommiasi. 

 

 


