
KĀ UZSTĀDĪT OFFICE 365
SAVĀ APPLE DATORĀ



Ar īsziņu

1. Raksti īsziņā tekstu KODS un sūti to uz 1688.

2. Kad būsi saņēmis atbildes īsziņu, uz to pašu 
    numuru nosūti vēl vienu ziņu ar tekstu PIRKT.

Manslmt.lv

1. Pieslēdzies savam manslmt.lv 
kontam. Ja Tev ir vairāki numuri, 
pieslēdzies ar to, kurš sistēmā 
norādīts kā galvenais.

2. Atver sadaļu Pieslēgumi.

3. Izvēlies numuru, kurš būs O�ice 
365 lietotājs.

4. Atver šī numura papildu 
pakalpojumu sadaļu un pieslēdz 
pakalpojumu OFFICE 365 
INDIVIDUĀLAI LIETOŠANAI. 
Tev būs jānorāda e-pasta 
adrese, un uz to saņemsi O�ice 
365 aktivizācijas kodu.
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1688

KODS

Ko darīt, ja O�ice 365 iegādes laikā
nesaņēmi aktivizācijas kodu?

To vari saņemt divos veidos – ar īsziņu vai manslmt.lv
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1 Dodies uz www.o�ice.com/setup. 

2 Tur piesakies ar jebkura Microsoft 
produkta lietotājvārdu un paroli – 
ja tev ir, piemēram, Skype, 
OneDrive, Xbox Live konts, 
izmanto to. Vari arī izveidot jaunu 
kontu jebkurā no ikonu rindā 
redzamajiem pakalpojumiem. 
Turpmākajos soļos visur redzēsi 
outlook.com e-pastu, kurš izveidots 
tieši instrukcijas vajadzībām.

3 Ievadi produkta aktivizācijas kodu. 
Izvēlies valsti un valodu.

INSTRUKCIJA



4 Kad aktivizācijas kods apstiprināts, Tev 
jānorāda, vai vēlies abonementu 
atjaunināt automātiski.

Ja izvēlēsies automātisko abonementu, 
saņemsi vēl vienu bezmaksas mēnesi, 
turklāt nebūs jāuzstāda atgādinājumi, 
ka laiks samaksāt par pakalpojumu, vai 
jāattopas, ka O�ice nestrādā.

Ja vēlies visu kontrolēt pats, pārslēdz 
automātiskā abonementa pogu uz O�.

5 Norādi, vai vēlies saņemt O�ice aptaujas, 
akciju ziņas un padomus. Izvēles rūtiņā 
automātiski ir pieņemts, ka vēlies. Ja 
tomēr nevēlies, atstāj rūtiņu tukšu.
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6 Tālāk Tu nonāksi savā O�ice 365 lapā. Spied pogu Install, lai sāktu instalāciju. 
Ņem vērā – visas instalācijas garumā datoram jābūt pieslēgtam internetam.



7 Kamēr notiks instalācija, būs redzams šāds logs ar 
nākamajiem soļiem. Vienkārši uzgaidi.
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8 Lai turpinātu instalāciju, atver 
sava datora Downloads mapi.  
Ja datora iestatījumos esi 
norādījis, ka lejupielādēm 
jānonāk citā mapē, tad atver to. 
Ver vaļā Microsoft O�ice 
instalācijas .pkg failu.

9 Instalācijas vednī vispirms 
spied Continue.
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10 Nākamais solis – piekrišana 
lietošanas noteikumiem. Ja vēlies, 
vari tos vispirms izdrukāt, spiežot 
Print, vai saglabāt, spiežot Save. 
Tad spied Continue.

11 Apstiprini piekrišanu lietošanas 
noteikumiem, spiežot Agree. Ja ļoti 
vēlies, vari arī spiest Disagree, bet 
tad instalācija nenotiks.

12 Izvēlies, vai instalēt O�ice visiem 
datora lietotājkontiem. Tas nozīmē, 
ka arī vieslietotāji, kuriem nav pieejas 
Tavām mapēm un dokumentiem, 
varēs lietot O�ice Tavā datorā. Šeit 
vari norādīt arī specifisku cieto disku, 
kur instalēt, ja Tavā rīcībā ir vairāki. 
Spied Continue.

13 Spied Install.
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14 Ja šajā brīdī Tavā datorā ir atvērta 
kāda O�ice programma, saņemsi 
brīdinājumu, ka tā jāaizver, lai 
varētu turpināt.

15 Ja Tavs dators ir aizsargāts ar 
paroli, tagad Tev ar to 
jāapstiprina, ka O�ice 
instalācija notiek ar Tavu ziņu.

16 Brīdi uzgaidi…

17 Gatavs! Instalācija notikusi 
veiksmīgi. Spied pogu Close.
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18 Pašās beigās Tev vēl pajautās, vai 
vēlies instalācijas pakotni izdzēst. 
Mieru, tikai mieru – tas nenozīmē, 
ka izdzēsīsi visu O�ice – tā ir tikai 
instalācijas pakotne, kas Tev vairs 
nebūs vajadzīga. Droši spied Move 
to Trash.

P. S.

Neaizmirsti arī, ka ar savu lietotājvārdu vari izmantot vēl dažas iespējas.

•  1 TB lielu One Drive mākoņkrātuvi savā telefonā, planšetē un datorā. Dodies 
   uz https://www.onedrive.com un autorizējies ar to pašu lietotājvārdu un paroli.

•  Skype komunikācijas iespējas un papildu minūtes zvaniem uz ārzemēm.

Ja, uzstādot O�ice 365, rodas vēl kādi jautājumi, droši uzdod tos mums – zvani 
pa bezmaksas tālruni 8076 8076.




