NetQin Mobile Guard V2.4
rd
th
for Symbian OS S60 3 , 5

INSTALLATION

NetQin Mobile Guard 2.4 hỗ trợ cho các thiết bị chạy hệ điều hành Symbian S60 3rd và 5th. Dưới đây
là cách cài đặt NetQin Mobile Guard 2.4 lên điện thoại Nokia.
Nên dùng Nokia PC suite để cài NetQin Mobile Guard.
Bước 1: Cài phần mềm Nokia PC Suite. Vào trang www.nokia.com để cài đặt bản mới nhất của PC
suite cho điện thoại của bạn. Kết nối điện thoại với máy tính thông qua cáp data, như hình dưới.

Hình 1-1 Chọn PC Suite sau khi kết nối điện thoại với máy tính.
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Bước 2: Download bản cài đặt mới nhất của NetQin Mobile Guard Version 2.4 từ
http://www.netqin.com.vn về máy tính. Sau đó double click vào gói cài đặt và làm theo các các
hướng dẫn như hình dưới.

Hình 1-2 Theo các chỉ dẫn củaNokia PC suite và cài đặt NetQin Mobile Guard vào điện thoại.
Bước 3: Một thông báo cài đặt sẽ hiển thị như dưới đây, chọn Yes và làm theo các hướng dẫn để cài
đặt NetQin Mobile Guard 2.4 .(Nếu trên máy bạn còn đủ bộ nhớ, nên cài NetQin Mobile Guard 2.4
lên bộ nhớ của máy để phần mềm chạy nhanh hơn).

Hình 1-3 Theo các chỉ dẫn để hoàn tất cài đặt.
Bước 4: Khi thông báo “Installation in process” xuất hiện thì có nghĩa việc cài đặt đã bắt đầu. Một
khi đã cài đặt xong, bạn sẽ vào giai đoạn thứ 2: Registration and Activation.
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Hình 1-4 Đang cài đặt
Lưu ý: Nếu không có Nokia PC suit, bạn có thể cài NetQin Mobile Guard trực tiếp lên điện thoại.
1. Đầu tiên, copy gói cái đặt vào máy hoặc thẻ nhớ.
2. Mở thư mục, chọn gói cài đặt, như hình dưới.

Hình 1-5 Cài đặt NetQin Mobile Guard trực tiếp vào điện thoại.

Đăng ký miễn phí và kích hoạt
NetQin Mobile Guard là sản phẩm miễn phí, nhưng bạn phải đăng ký và kích hoạt phần mềm trước
khi sử dụng nó. Lưu ý là việc kích hoạt yêu cầu phải truy cập được Internet.
Kích hoạt:
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Bước 1: Điện thoại của bạn sẽ kết nối Internet để đăng ký và kích hoạt NetQin Mobile Guard như
hình bên dưới.

Hình 2-1 Nhấp “Activate” để kích hoạt NetQin Mobile Guard.
Bước 2: Chọn Access point, và phần mềm sẽ đăng nhập Internet để đăng ký và kích hoạt như hình
dưới.

Hình 2-2 Chọn một Access point để kết nối Internet để đăng ký và kích hoạt phần mềm.
Bước 3: Quá trình đăng ký và kích hoạt mất từ 5 đến 15 giây, tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet
của bạn. Khi phần mềm đã được kích hoạt, bạn sẽ được chuyển tới giao diện chính của NetQin
Mobile Guard.
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Xóa Spam (Clean Spam)
Nhấp vào “Clean Spam” ở giao diện chính, sau đó chọn System Spam or Message để xóa những file
và tin nhắn không mong muốn từ máy của bạn bất kỳ lúc nào. Chức năng này giải phóng bộ nhớ và
tăng tốc cho máy của bạn.

Hình 1 Clean Spam
Clean Spam Files
Nhấp vào “Clean Spam Files” và bạn sẽ được nhắc nhở “Clear Now”, như hình dưới. Chọn “Yes” để
bắt đầu việc dọn dẹp system caches, image caches, web caches, và installation logs.

Hình 2 Clean Spam Files
Clean Messages
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Để xóa SMS và MMS, chọn Messages để mở message log bởi các contact. Dùng nút ở giữa để chọn
từ tin nhắn muốn xóa, và nhấp “Delete”.

Hình 3 Clean SMS and MMS

Safe mode chuyển máy của bạn vào một chế độ an toàn
để bạn sao lưu dữ liệu khi máy bị virus hay các phần mềm độc hại tấn công.
Khi bạn khởi động safe mode, tất cả các chương trình bên ngoài hệ thống sẽ bị đóng. Trojan Horses
và các ứng dụng nguy hiểm cũng sẽ bị chặn, chúng có thể làm chậm máy, khóa phím, và tự động gửi
tin nhắn.
Nhấp vào “Mobile First Aid” trên giao diện chính, sau đó 1 thông báo sẽ xuất hiện với thông điệp
“Enter Safe Mode?” như hình bên dưới. Chọn “Yes” để vào “Safe Mode”.

Hình 1 Mobile First Aid
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Hình 2 Safe Mode

Giải phóng bộ nhớ và tăng tốc cho điện thoại của bạn
Nhấp vào “Task Manager” trên giao diện chính để xem danh sách các chương trình hiện đang chạy
và bộ nhớ chúng sử dụng. Click vào “Options”, “Close Programs” hoặc “Close All Programs” để
xóa chương trình đang chạy và giải phóng bộ nhớ, như hình dưới đây.
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Hình 1 Xem các tiến trình để quản lý các chương trình
Dùng nút bên phải để xem dung lương bộ nhớ, như hình dưới.

Hình 2 Xem sử dụng bộ nhớ
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NetQin Mobile Anti-virus

Liên hệ và Hỗ trợ
Nhà phân phối chính thức NetQin tại Việt Nam: Sacomtec Corp.
Địa chỉ:

Phòng 6.1, 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Tel:

(08) 39118802

Fax:

(08) 39118803

Email:

support@sacomtec.com

Website:

http://www.sacomtec.com

Thông tin về sản phẩm và hỗ trợ:
Email:

support@netqin.com.vn

Website:

http://www.netqin.com.vn
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