
Installeren MaxSea Viewer 
De MaxSea Gribfile Viewer is een fraai programma dat bovendien volledig gratis is. Om onduidelijke redenen 
is de installatieprocedure echter bijzonder omslachtig. Houd deze handleiding daarom voortdurend bij de 
hand. Druk hem af of bekijk hem op een tweede scherm. 
Installeer het programma in eerste instantie zoals je dat ook met andere software doet. Het wordt pas 
ingewikkeld als je de software voor het eerst opstart. 
In Windows Vista of Windows 7 moet de installatieprocedure als ‘administrator’ worden uitgevoerd. Dit doe je  
door met de rechtermuisknop te klikken op het bestand: MaxSeaViewer_10.4.1.exe en vervolgens te kiezen 
voor: ‘Run as administrator’. 

• Na het voor het eerst starten van het programma, verschijnt een venster met de vraag ‘WHAT IS 
YOUR CHOICE’. Klik op ‘YES’ om het activatieproces te starten.

• In het volgende venster met de waarschuwing: ‘READ CAREFULLY!’ klik je op de linkerknop met de 
tekst: ‘I DO NOT NEED A HARDWARE KEY’.

• Weer verschijnt er een venster. Dit keer met de tekst: ‘PROGRAM MUST BE ACTIVATED’. Er wordt 
niets van je verwacht. Klik dus op ‘OK’ om verder te gaan. 

• In het volgende venster met de titel ‘ACTIVATION PROCESS’ kies je voor ‘METHOD 1’ en klik je op 
‘I WANT TO USE AUTOMATIC ACTIVATION THROUGH THE INTERNET’.

• De mededeling: ‘WELCOME TO THE ACTIVATION WIZARD’ verschijnt. Klik op : ‘NEXT’. 

• In het volgende venster: ‘ACTIVATION WIZARD’ wordt gevraagd om een ‘SERIAL NUMBER’. Vul in 
het daarvoor bestemde vak in: maxseaviewer104 Klik daarna op ‘NEXT’.

• Nu wordt gevraagd je persoonlijke gegevens in te vullen. Alle velden gemarkeerd met een sterretje 
(*) zijn verplicht. (Voorbeelden dat dit tot ongewilde mails heeft geleid zijn ons niet bekend.) 
Klik op ‘NEXT’. 

• Bevestig je e-mailadres. 

• Er verschijnt een melding dat de procedure correct is verlopen. Klik op: ‘FINISH’. 

• Het volgende scherm meldt dat het programma is geactiveerd. Klik op: ‘OK’.

• Ondanks de vorige mededeling zijn we er nog steeds niet. In het venster: ‘WHAT IS YOUR 
CHOICE?’ geef je aan dat je de Dongle Update wil starten. Klik op ‘YES’. 

• In het venster: ‘DUNGLEUPDATE 2.1 vul je de volgende codes in:
Code 1: 110105CC 
Code 2: 10A10D 

Je MaxSea Viewer is nu volledig geactiveerd en kan gestart worden. 

© Zilt Magazine - 2009


