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Instalace školní licence Adobe

 Vaše předplatné služby umožňuje instalaci aplikací do dvou zařízení. 
 Předplatné je pod správou 1. KŠPA.
 Když se přihlásíte k zařízení a společnost Adobe zjistí, že jste překročili limit

počtu aktivací zařízení, zobrazí se zpráva uvádějící tento stav.
 Při překročení je nutné z nějakého ze zaregistrovaných zařízení licenci odebrat. 
 Doporučujeme zanechat jednu licenci pro přihlášení se ve škole a druhou na své

vlastní zařízení.

Ve vaší e-mailové schránce naleznete tento e-mail.

Je nutné kliknout na tlačítko Začínáme a budete přesměrování na stránky k 
dokončení účtu.
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K dokončení účtu je nutné si vytvořit vlastní heslo pro další přihlášení k účtu. Heslo 
musí splňovat zelená pravidla:
viz. přijatelné heslo v příkladu: Adobe12>
a potvrdit tlačítkem Dokončit účet

Budete automaticky přesměrování na adresu s vaším účtem, kde už si můžete vybrat, 
který produkt nainstalovat.

Při dalším pokusu o přihlášení na novém zařízení můžete použít adresu: 
https://account.adobe.com

Doporučujeme nainstalovat celé řešení Creative Cloud.
Po dokončení instalace můžete instalovat a aktualizovat všechny dostupné aplikace.
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V případě zapomenutého hesla zadejte na adrese: https://account.adobe.com

svůj e-mail a použijte obnovení hesla
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