Installatietutorial – CASIO emulatoren
Testversie (gratis en 90 dagen geldig)
1. Surf naar de site van CASIO International en vink het
vakje « Ik heb de Softwarelicentieovereenkomst gelezen
en ga ermee akkoord ».

1.

2. Kies het gewenste model:

2.

•
•
•
•

ClassWiz Emulator voor de fx-92B Spéciale Collège
fx-Manager PLUS voor de Graph 35+e
fx-CG Manager PLUS voor de Graph 90+e (NIEUW)
ClassPad Manager voor de fx-CP400+e

Opmerking:
Kies het model « fx-92B Spéciale Collège » in de
voorgestelde lijst voor « ClassWiz Emulator » en klik op
« Downloaden ».

3.

3. De tabel invullen (beroep en land) en klik op
« Downloaden ».
4. Na het downloaden, open de .zip-map en dubbelklik op
het .exe-bestand om de software te installeren.
5. De taal van het programma kiezen voor u de installatie
begint en klik vervolgens op « Volgende ».
Volg de installatie-instructies en klik op « Beëindigen » .

4.

5.

6. Er verschijnt een snelkoppeling op het bureaublad van
uw computer.
7. Nu kunt u kiezen om de licentie van uw emulator al dan
niet te activeren:
• Activatie van de licentie met een code, 1 jaar geldig
bovenop de 3 maanden voor de testversie.
Kies « Ja, ik wil mijn licentie activeren » en volg
vervolgens de procedure op de volgende pagina.
• Gebruik van de testversie gedurende 3 maanden.
Kies « Nee, ik wil mijn huidige versie behouden ».

7.

Installatietutorial – CASIO emulatoren
Licentie (1 of 3 jaar geldig1)
Nadat u de testversie op uw computer geïnstalleerd heeft (cf.
werkwijze op de vorige pagina’s), klikt u op de snelkoppeling
en kiest u « Ja, ik wil mijn licentie activeren ». Klik daarna op «
Volgende ».

1.

1. De software vraagt u uw « License Code 2 » in te geven.
1.1 Via de website van CASIO Éducation Monde: https://edu.
casio.com (toegankelijk via de Belgische website www.casioeducation.be onder de rubriek CONTACT).

1.1.

Hou uw Claim Code of installatiesleutel bij de hand om
uw Licentiecode te verkrijgen en de volgende stappen te
kunnen uitvoeren:

- Kies « De License Code online kopen », om een code te
kopen.
- Kies « De License Code via de Claim Code of de Install Key
verkrijgen », indien u al een Claim Code of installatiesleutel
hebt.
1.2 Log in via een gebruikersaccount of maak er een aan.

1.2.

Om een gebruikersaccount aan te maken, vult u de gevraagde
gegevens in en klikt u op « Volgende ». Voltooi de registratie
en klik op « Volgende ».
1.3 Klik op de nieuwe pagina op « Nieuw ».
1.4 Geef de Claim Code in en aanvaard de licentieovereenkomst
(vakje aanvinken). Klik op « Volgende ».

1.4.

1.5 Klik op de link « Een License Code uitgeven ».
Het venster met de sleutel van de License Code verschijnt.
1.6 Vanuit de emulator (snelkoppeling), geeft u de sleutel in
hoofdletters in en klikt u op « Activeren ».
1.7 Het venster ACTIVATIE VOLTOOID verschijnt.
Klik op « Beëindigen » om de installatie te voltooien.
2. Uw licentie is geactiveerd.

GEBRUIKERSACCOUNT–PERSOONLIJKE RUIMTE
Om toegang te hebben tot uw gebruikersaccount, kiest u de taal en klikt
u op “Activation Login”. De geactiveerde licenties, de vervaldatum en het
aantal overblijvende gebruiksdagen kunnen geraadpleegd worden in uw
account.
Om een licentie te vernieuwen, klikt u op “Nieuw” en herhaalt u de
hierboven beschreven stappen.
1 - Geldigheid volgens referentie. Er bestaan verschillende types licenties voor één of meerdere werkposten (10, 30 of 100 posten).
2 - License Code: reeks van 32 karakters die u nodig hebt om de software te activeren.
3 - Claim Code: activatiesleutel, reeks van 25 karakters die u nodig hebt voor het verkrijgen van een License Code.

De gegevens verschijnen in de
samenvattende tabel.

