
Hoe de JRiver Mediacenter software voor PC registreren ? (Air Music)

Na de installatie van de versie op de meegeleverde CD, werkt deze gedurende 30 dagen. Op het 
hoesje van deze CD bevindt zich een registratiecode die uit 6 groepjes van 5 alfanumerieke tekens 
bestaat. Deze code heeft U nodig om de software ook buiten de 30-dagen-periode te gebruiken. 
Maak goed het onderscheid tussen nullen en de letter O.

U kan registreren als U het programma start, vanaf het startscherm.

U kiest dan de knop 'Register'.

U kan ook registreren vanaf het 'Help' menu in de applicatie zelf :

U kiest dan de optie 'Install License ...' (Na de registratie verdwijnt deze optie uit het menu). Het 
volgend keuzeschermpje verschijnt. Vermits U nog geen licentiebestand bezit, kiest U voor de 
eerste optie 'Restore from Internet', en drukt op 'OK'
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De standaard browser op Uw systeem zal nu de volgende webpagina bezoeken :

In het invulvak van paragraaf 1 vult U met zorg de code in, die zich op de hoes van Uw CD bevindt, 
inclusief de koppeltekens.

Indien U een typfout heeft gemaakt, verschijnt volgend scherm :
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Ga met de 'Back' knop terug naar het vorige scherm, en corrigeer Uw ingave. Als de code correct is 
ingegeven, verschijnt nu een invulformulier, waar U Uw naam, e-mailadres, een paswoord en Uw 
telefoonnummer dient in te geven. Na het verzenden van dit formulier krijgt U volgend 
dialoogscherm te zien :

Het voorgestelde bestand is het licentiebestand. U kiest ervoor om deze op een veilige plaats op te 
slaan.
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Nadien opent U vanuit de JRiver Mediacenter applicatie opnieuw het helpmenu, en kiest U opnieuw 
'Install License...'. In de volgende dialoogbox kiest U nu voor de tweede optie 'Restore license from 
file (.mjr), en drukt 'OK'.

Daarna kan U de zonet gedownloade licentiefile aanwijzen :

Na de registratie verschijnt volgend scherm :

De applicatie heeft nu geen 30-dagen-limiet meer, en de licentie-installatie-optie is uit het help-
menu verdwenen.
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