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1. Productinformatie 

Avira System Speedup is een optimalisatie- en reparatiehulpprogramma, bedoeld om de 
prestaties van uw computer te verbeteren. 

1.1 Functies  

U kunt eenvoudig en veilig ongewenste of ongebruikte bestanden verwijderen, het 
opstarten optimaliseren, programma's de-installeren en het Windows-register en de 
services en processen die op uw systeem draaien controleren. 
Functies: 
 Snelle installatiewizard 

 Automatische updates 
 Snelle System Scanner: Junk Files, Registry Cleaner, Privacy Cleaner, Smart 

Defragmenter 

 Intuïtieve scannerconfiguratie: automatische scannerplanner, lijst met 
scanneruitzonderingen 

 Back-up en herstelfuncties 

 Systeemcontrole: drivers, services, processen, internetverbindingen, privacy 
 Opstartoptimalisatie: de opstartlijst prioriteren, programma's uit de opstartlijst 

verwijderen, opstartrapport 

 Gegevens permanent verwijderen: Uninstaller, File Shredder Disk Wiper 
 Systeem-tune-up-tools: Power PC, Disk Doctor, Disk Analyzer etc. 

1.2 Licenties  

U kunt een licentie aanschaffen voor Avira System Speedup en uw activeringscode 
registreren tijdens de installatie of tijdens de proefperiode. 

 Bezoek de Avira-website om een licentie te kopen voor Avira System Speedup op 
www.avira.com/nl/for-home. 

 Registreer uw product. 

§ Tijdens de installatie: voer uw activeringscode in in de dialoog Registreer nu. 
§ Tijdens de proefperiode: klik in de Status-weergave op Registreer nu. 

1.3 Systeemvereisten  

Zorg er voor het installeren van Avira System Speedup voor dat er voldaan is aan de 
systeemvereisten. 
 Ondersteunde besturingssystemen:  
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§ Microsoft Windows 8 
§ Microsoft Windows 7, 32 bit of 64 bit 
§ Microsoft Windows XP, 32 bit 

 Processor: 300 MHz of hoger 

 RAM: 256 MB 
 Harde schijf: 12 MB (meer ruimte nodig voor tijdelijke bestanden en quarantaine) 
 Administrator-rechten, een internetverbinding en een webbrowser zijn nodig tijdens de 

installatie 
 Een internetverbinding is nodig voor het downloaden van productupdates en -upgrades 

2. Het installeren van Avira System Speedup 

 Zorg er voor het starten van de installatie voor dat er is voldaan aan de 
Systeemvereisten en dat uw computer verbonden is met het internet. 

Waarschuwing 
Het is raadzaam over een fysieke back-up van uw gegevens te beschikken, om 
ze te beschermen tegen hardwarestoringen, diefstal, natuurrampen enz. 
Hoewel Avira System Speedup ontworpen is om uw systeem schoon te houden 
en te optimaliseren, kan het uw gegevens niet beschermen tegen fysieke 
schade. 

 Plaats de product-cd. 

 Klik op Installeren. 

 Het programma wordt automatisch gedownload door onze Avira System Speedup Web 
Loader. 

 Om deze Web Loader te starten: 

§ In Windows XP: dubbelklik op het installatiebestand SystemSpeedupLoader.exe. 
§ In Windows 7/Windows 8: klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand 

SystemSpeedupLoader.exe en klik op Als administrator uitvoeren. 

 
 Als het Windows Gebruikersaccountbeheer u vraagt om te bevestigen dat u het 

programma wilt toestaan te draaien, klikt u op Ja. 

 De installatiewizard start. 
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 Als u de installatiemap wilt wijzigen, klikt u op Wijzig en selecteert u een andere map. 

 Als u een herstelpunt voor uw systeem wilt maken voordat u Avira System Speedup 
installeert, activeert u de optie Maak een systeemherstelpunt. 

 Selecteer de producttaal. 

 Lees de AVIRA Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en klik op Installeren om de 
installatie voort te zetten. 

 De registratiedialoog wordt geopend. 

 
 Registreer uw product. 

§ Voer uw e-mailadres in in de dialoog Registreer nu. 
§ Als u al een licentie heeft, voer dan uw activeringscode in en klik op Volgende. 
§ Als u nog geen licentie heeft aangeschaft, kunt u dit doen door te klikken op Nu 

kopen in de registratiedialoog. 
§ Als u het product eerst wilt testen, kunt u het later registreren tijdens de 

proefperiode. Klik op Volgende om de installatie voort te zetten. 
Avira System Speedup is geïnstalleerd op uw systeem. Dubbelklik op het desbetreffende 
pictogram op uw bureaublad om het programma te openen. 
Pas na het installeren van Avira System Speedup de instellingen van het programma en 



 4 

de scanner aan, scan uw systeem en plan vervolgens een automatische scan. 

3. Contactinformatie 

Bezoek onze website op www.avira.com/nl/support om in contact te komen met het 
klantenondersteuningsteam van Avira. Vul het ondersteuningsformulier in en vermeld uw 
aanschafreferentienummer. Wij antwoorden zo spoedig mogelijk. 
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