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Slik går du frem for å installere Steam:

1. Sørg for at datamaskinen er på nett

2. Start en nettleser, f.eks. Microsoft Edge, 
Google Chrome, eller Mozilla Firefox

3. I adressefeltet øverst kan du skrive inn 
steampowered.com og trykke Enter på 
tastaturet.

4. Oppe til høyre på siden som vises er det 
en grønn knapp som det står “Installer 
Steam” på, eller “Install Steam” hvis siden 
vises på engelsk. Du kan endre språk ved 
å trykke på “Språk” helt øverst til høyre 
(litt til høyre for den grønne knappen).

5. Du kommer til en informasjonsside med 
en ny, blå knapp “Installer Steam”. Trykk 
på denne.

6. En nedlastingsdialog vil vises, og du må 
trykke på Lagre (Save File). Steam lastes 
nå ned.

7. Når nedlastningen er ferdig, kan du 
trykke på nedlastings- ikonet øverst 
i høyre hjørne (Edge), eller nederst 
i venstre hjørne (Chrome), og åpne 
installasjonsveilederen.

8. Etter å ha installert Steam, må du starte 
programmet, og logge inn. Har du 
ikke en bruker til å logge inn med, følg 
anvisningene på skjermen.

For å kunne spille Flåklypa Grand Prix på 
Windows, må du først laste ned og installere et 
program som heter “Steam”. Programmet kan 
du laste ned gratis fra dette nettstedet:
https://store.steampowered.com/

Etter du har installert og logget deg inn på 
Steam kan du bruke spillkoden din til å aktivere 
Flåklypa Grand Prix-spillet og legge det til spill-
biblioteket ditt.

1. Trykk på knappen “Legg til et spill” nede 
i venstre hjørne på skjermen og velg 
“Aktiver et produkt på Steam”.

2. Veiviser for aktivering av produktet åpnes, 
trykk “Neste” knappen.

3. Les og godkjenn betingelsene og trykk 
på “Jeg godtar” når du er klar.

4. Tast inn koden din, for eksempel:   
AAAAA-BBBB-CCCCC

5. Trykk “Neste” knappen.   
I neste rute må du godta vilkårene i 
Steams abonnementsavtalen.

6. Nå skal aktiveringen være vellykket, 
trykk på “Fullfør”.

7. Velg hvor spillet skal installeres og trykk 
“Neste”.

8. Nedlastingen starter, trykk på “Fullfør”. 
Flåklypa Grand Prix lastes nå ned i 
bakgrunnen.

9. Etter spillet er lastet ned vil du kunne 
finne det i “biblioteket” ditt. Trykk på 
“bibliotek” øverst i Steam for å få tilgang 
til spillet.
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