آموزش نصب آنتی ویروس : ESET MOBILE SECURITY

نحوه نصب و فعال سازی  ESET MOBILE SECURITYنسخه اندروید
مراحل نصب:

 .1شما می توانید آنتی ویروس را از گوگل پلی  ،کافه بازار دانلود کنید و یا اینکه به صورت مستقیم از وب سایت
شرکت سازنده دانلود نمائید.
 .2اگر فایل نصبی نرم افزار را با کامپیوتر دانلود کرده اید با استفاده از کابل  USBیا بلوتوث به دستگاه اندرویدی
خود انتقال دهید و فایل را باز کنید (آیکن فایل نصبی نرم افزار را لمس کنید) ،اگر هم فایل نصبی را با دستگاه
اندرویدی خود دانلود کرده اید فایل را باز کنید (آیکن فایل نصبی نرم افزار را لمس کنید) و اگر هم به صورت
مستقیم نصب کرده اید (با استفاده از گوگل پلی یا کافه بازار یا )...به مرحله  4بروید.
 .3دکمه  INSTALLرا لمس کنید.
 .4دکمه  OPENرا لمس کنید.
 .5زبان ،و کشوری غیر از ایران را انتخاب کنید و دکمه  Acceptرا بزنید.
 .6دکمه  Acceptرا لمس کنید.
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 .7گزینه  Connect to ESET Live Gridرا فعال کنید و دکمه  Nextرا لمس کنید.
 .8گزینه  Enable Detectionرا فعال کنید و دکمه  Nextرا لمس کنید.

 .9دکمه  Continueرا لمس کنید و سپس مجوز های الزم را به آنتی ویروس بدهید.
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 .10در این قسمت باید آدرس ایمیل خود را انتخاب یا وارد کنید.
 )aمینوانید از آدرس ایمیل خود استفاده نمائید.

 )bمیتوانید آدرس ایمیل دیگری را وارد کنید.

 .11دکمه  FINISHرا لمس کنید.
* با خرید و فعال کردن الیسنس از آرانکو امکانات کامل نرم افزار (سیستم ضد سرقت  ،فیلتر تماس و پیامک و )...
فعال می شود.
مهم :حتماً دقت فرمائید که در مرحله  4کشوری به غیر ایران را انتخاب کنید ،در غیر اینصورت نرم افزار فعال نمیشود.
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قعال سازی:
-1آنتی ویروس را باز کنید.
 -2آیکن

را لمس کنید.

 -3روی  Licenseضربه بزنید

 -4روی  Enter a License Keyضربه بزنید.
 -5کد خریداری شده و فعال شده را در قسمت  Enter a License Keyوارد کنید و  Activateرا بزنید.
 -6کار تمام است Finish ،را لمس کنید.

در صورتی که در نصب یا فعال سازی محصول با مشکل برخورد کردید میتوانید با واحد پشتیبانی آرانکو تماس بگیرید.
سامانه ثبت تیکتhttps://ticket.araanco.ir:
تلگرامhttps://t.me/araanco:
نلفن(021) 28428012 :

