INFORMATION: your device has got a Microsoft
Office 365 Personal package pre-installed.
Your device comes with a free pre-installed
Office 365 Personal for 1 year.

***

Office 365 Personal offers:
• A package of Office apps: Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Outlook, Publisher* and Access*
• 1TB of free online storage with OneDrive
• 60 minutes per month of Skype international calls: mobile phones
in 8 countries and landlines in over 60 countries**
• Possibility of installation on one PC or MAC® and one tablet
(e.g. with Windows or iPad®).

How to activate
A

B

C

D

E

1. Turn the tablet on. You will see a couple of tiles – one of them will be orange with Office logo. (A)
2. When you click on the Office tile an Office 365 Personal activation screen will appear. You should click Activate then. (B)
3. If you already have got a Microsoft account enter your login and password and log in to your account.**** (C)
4. The next step of activation of Office 365 Personal is verification of your Country. Select your country and language.
5. You will then be redirected to your account settings where you will be able to install Office apps and activate additional services e.g.:
OneDrive and Skype. Click on the green button to install and run the downloaded file. You will be guided through the installation
process and you will have a chance to get more information on Office, as well as to choose the skin you like most.
6. Follow the guidelines. (D)
7. After the successful installation you can enjoy your Office package. You will find the icons for different applications in the MyApps section. (E)
8. To get back to the Service management panel go to: Office.com/MyAccount
**** 3. If you don’t have Microsoft account:
• Select Create an account.
• Enter your name and surname and do one of the following:
• To use your existing e-mail address (including Outlook.com, Yahoo! or Gmail), enter it in the User name field.
• To create a new e-mail account, tap or click You can now create a new e-mail account.
• Fill in the form and tap or click Create an account.
• In the case of creating an account with the use of existing e-mail address confirm that it belongs to you.
You will get an e-mail with confirmation.

Office 365 Personal activation is required within 6 months from the date of Windows activation on the device.
More information: www.office365personal.pl
Internet Access required (can be subject of data charges). A required space for a 32-bit platform is 3.5 GB (5 GB for a 64-bit platform). Technical support: www.support.microsoft.com/contactus
www.office.com/information
Apple and Mac are registered trademarks of Apple, Inc. registered in the United States and other countries. * Publisher and Access apps are not available for MAC OSX and iOS.
** The package of minutes cannot be used for connections with special numbers, premium numbers and numbers in different geographical regions. More info at: http://aka.ms/skype_faq_us
*** Assuming that one song lasts 4 minutes, an average file size of Office documents is 0.6 MB, 8 Mpix photo in JPEG format and an average video file size is 2GB.
The real capacity depends on the size and kind of files saved online.
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UWAGA: na Twoim urządzeniu zainstalowany
jest pakiet Microsoft Office 365 Personal.
Do Twojego urządzenia został dołączony bezpłatny
preinstalowany Office 365 Personal na 1 rok.

***

Office 365 Personal to:
• Zbiór aplikacji Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Outlook, Publisher* i Access*
• 1TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive
• 60 minut miesięcznie na rozmowy z całym światem przez Skype’a:
z telefonami komórkowymi w 8 krajach i stacjonarnymi w ponad 60 krajach**
• Możliwość instalacji na jednym komputerze PC lub MAC® oraz jednym
tablecie (np. tablecie z systemem Windows lub iPadzie®).

Instrukcja jak aktywować
A

B

C

D

E

1. Włącz tablet. Zobaczysz kilka kafelków - jeden z nich jest pomarańczowy i ma logo Office. (A)
2. Po kliknięciu w kafelek Office pojawi się ekran aktywacji Twojego Office 365 Personal. Należy kliknąć Aktywuj. (B)
3. Jeśli masz konto Microsoft wpisz login i hasło oraz zaloguj się.**** (C)
4. Kolejnym krokiem aktywacji Office 365 Personal jest weryfikacja Kraju. Wybierz Polskę i język polski.
5. Następnie zostaniesz przekierowany do ustawień swojego konta. Z tego miejsca będziesz mógł zainstalować aplikacje Office, a także
aktywować dodatkowe usługi, takie jak: OneDrive i Skype. Kliknij zielony przycisk zainstaluj, a następnie uruchom pobrany plik.
Zostaniesz przeprowadzany przez proces instalacji i będziesz mógł dowiedzieć się więcej o usłudze Office i wybrać skórkę.
6. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami. (D)
7. Po zakończonej pomyślnie instalacji, możesz cieszyć się z pakietu. Ikonki poszczególnych aplikacji będą znajdować w sekcji MyApps. (E)
8. Aby wrócić do panelu zarządzania usługą przejdź do strony: Office.com/MyAccount
**** 3. Jeśli nie masz konta Microsoft:
• Wybierz opcję Utwórz konto teraz.
• Wpisz imię i nazwisko, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby użyć istniejącego adresu e-mail (w tym adresów poczty Outlook.com, Yahoo! lub Gmail),
wpisz go w polu Nazwa użytkownika.
• Aby uzyskać nowy adres e-mail, naciśnij lub kliknij pozycję Możesz też utworzyć nowy adres e-mail.
• Wypełnij pozostałą część formularza i naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz konto.
• W przypadku utworzenia konta przy użyciu istniejącego adresu e-mail potwierdź, że należy on do Ciebie.
Dostaniesz mail z potwierdzeniem na Twoje konto.

Office 365 Personal należy aktywować w ciągu 6 miesięcy od momentu aktywacji Windows na urządzeniu.
Więcej informacji na www.office365personal.pl
Wymagany jest dostęp do Internetu (mogą być naliczane opłaty). Wymagane miejsce na dysku dla platformy 32-bitowej wynosi 3,5 GB (5 GB dla platformy 64-bitowej). Pomoc techniczna: www.support.microsoft.com/contactus
www.office.com/information
Apple i Mac są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. * Aplikacje Publisher i Access nie są dostępne na MAC OSX i iOS.
** Minut z puli nie można przeznaczać na połączenia z numerami specjalnymi, numerami premium ani numerami w innych regionach geograficznych. Więcej na: http://aka.ms/skype_faq
*** Zakładając, że długość piosenki to 4 minuty, średni rozmiar pliku dokumentu Office to 0.6 MB, 8-megapikselowe zdjęcie w formacie JPEG i średni rozmiar pliku video 2GB.
Rzeczywista pojemność zależy od wielkości i rodzaju plików umieszczonych na wirtualnym dysku.
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