
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A Windows 8 és 10 rendszerek sajátossága miatt a Tangó program lemezének telepítése után egy plusz 
telepítési műveletre van szükség. Ehhez itt egy lépésről-lépésre leírást adunk. Ne ijedjen meg, a művelet 
nem bonyolult, és mindössze pár percet vesz igénybe. 
 
I. Első lépésként engedélyezni kell az aláíratlan vezérlőprogramok telepítését. 
Ennek menete Windows 10 alatt a következő:  
 

1. Nyissa meg a Start Menüt, és kattintson a Gépházra. 
2. Válassza a “Frissítés és biztonság” szekciót. 
3. Bal oldalon kattintson a "Helyreállítás" lehetőségre. 
4. Amint ezt kiválasztotta, egy "Speciális rendszerindítás" nevű szekció jelenik meg a jobb oldalon. Itt 

kattintson az “Újraindítás most” gombra. 
5. Amikor a gép újraindult, válassza a "Hibaelhárítás" lehetőséget, aztán a "Speciális lehetőségek"-et, 

itt pedig az "Indítási beállítások"-at. 
6. Most még egyszer újra kell indítani a gépet az "Újraindítás" gombbal. 
7. Újraindulás után egy listát fog kapni az újraindítási lehetőségekkel. Itt válassza a 7-es számú, azaz 

az "Illesztőprogram-aláírás megkövetelésének letiltása" lehetőséget. 
 

Windows 8. ill. 8.1 alatt ugyanez a következőképp érhető el: 
 

1. Húzza az egeret a jobb alsó sarokba.  
2. A megjelenő menüből válassza alul a fogaskerék ikont ("Beállítások").  
3. A legalsó sorban válassza ki a "Gépház"-at (az alsó ikonos rész alatt).  
4. A bal oldali listában válassza az "Általános" fület (Windows 8.1 esetén a "Frissítés és helyreállítás" 

pontot, majd a "Helyreállítás"-t).  
5. Jobb oldalon, legalul válassza a "Speciális rendszerindítás" alatt az "újraindítás most" ikont.  
6. A megjelenő új képen az ikonok közül válassza a "Hibaelhárítás"-t.  
7. Ezután alul válassza ki a "Speciális lehetőségek"-et, majd jobbra az "Inditási beállítások"-at, és 

ezután az "Újraindítás" gombot.  
8. Itt újraindul a gép, majd felkínál néhány speciális indítási lehetőséget, ezek közül a 7-es számút, 

azaz az "Illesztőprogram-aláírás megkövetelésének letiltása" lehetőséget kell kiválasztani. (angol 
felirat esetén: "Disable driver signature enforcement"). 

 
II. Ezután következik maga a hardverkulcs telepítés: 
 

1. Dugja be a hardverkulcsot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
Amennyiben nem jelenik meg semmi, tegye az alábbiakat: 

a. Győződjön meg róla, hogy a hardverkulcs be van dugva a gépbe. 
b. Nyissa meg a Windows eszközkezelőt. Windows 8 és 10 rendszerek esetén ezt a Windows 

és az X billentyűk együttes lenyomásával megjelenő menüben találja. Windows 7 esetén 
Klikkeljen a Start menüre, ezen belül a Vezérlőpultra, majd a „Hardver és hang”-ra, ezután az 
Eszközkezelőre. 

c. Az eszközkezelőben jobb oldalon látni fog egy kiugró sort "Relaxa Hardverkulcs" néven, rajta 
egy sárga felkiáltójellel. Ezen nyomjon egy jobb egérgombot, és válassza az "illesztőprogram 
frissítése" menüpontot. 

2. Amikor a gép rákérdez a telepítés módjára, válassza a "Manuális telepítés" módot, és tallózza ki a 
Tangó program mappájában a „hwkulcs-driver” nevű mappát. Ez alapértelmezés szerint - angol 
program esetén - a következő helyen található: 
   C:\Relaxa\VillamAngolTango\hwkulcs-driver 
Régebbi programverzióknál, illetve más nyelveknél (értelemszerűen) az útvonal a következő: 
   C:\Program Files (x86)\Relaxa\VillamFrancialTango\hwkulcs-driver 

3. A piros fejlécű ablakban ("A Windows nem tudja ellenőrizni a vezérlőprogram gyártóját") válassza az 
"Illesztőprogram telepítése" lehetőséget. 

4. A telepítés lefutása után húzza ki a kulcsot, indítsa újra a gépet, majd a kulcs bedugása után a 
program máris futtatható. 

Kérem, jelezzen vissza nekünk, hogy sikeres volt-e a telepítés! 
Kérdés esetén keressen bennünket elérhetőségeinken: 
Telefon: (1)267-1111 és (1)218-2764, e-mail: relaxa.titkarsag@t-online.hu 


