
מדריך להתקנת אפליקציה

G DATA Mobile Security

הגנה מתקדמת לאנדרואיד



הכנה לפני התקנה

:להתקנת האפליקציה יש לבצע את הפעולות הבאות 

בשורת החיפוש  ולכתוב " Google Play"יש להיכנס לחנות האפליקציות •

"G DATA Mobile Security"מומלץ להוריד גם מהאתר שלנו בכתובת  :

https://g-data.co.il/?action=download&prdid=1272
.שניות באופן אוטומטי10הורדת הקובץ לטלפון תחל לאחר 

https://g-data.co.il/?action=download&prdid=1272


הפעלת קובץ ההתקנה  
לחילופין הורד לטלפון האנדרואיד שלך•

. מהאתר ובצע הפעלה לקובץקובץ ההתקנהאת 

https://g-data.co.il/?action=download&prdid=1272


הפעלת קובץ ההתקנה  
לטלפון האנדרואיד שלךהורד לחילופין •

. מהאתר ובצע הפעלה לקובץקובץ ההתקנהאת 

https://secure.gd/dl-av


.התקנה מתחילה הורדת האפליקציה / INSTALLבלחיצה על •

.עם תג מחיר בפינה השמאלית התחתונה, על המוצר השנילחץ •

בהן ניתן  , עם תכונות מוגבלותהקלה שלנו בסיסית" Light"המוצר הראשון הוא גרסת 

.יום30להשתמש כדי לנסות את התוכנה המלאה למשך 



(.Next" )הבא"סטנדרטית ולחץ על /המלאהבחר בהתקנה 



(.  Accept & install" )קבל והתקן"קרא את הסכם הרישיון לאחר מכן לחץ על 



מהלך ההתקנה  

.אותולהפעילהורדת הקובץ תתבקש לאחר 

חשבון אם אין לך צור חשבוןבדוק את האפשרות שכבר יש לי ראשית •

.כעת לחץ על קראתי וקיבלתי את הסכם משתמש הקצה•

.יפתח את ההסכם האמורזה 

.  אישוראותו ולחץ עלקרא •

Nextהבאעללחץ•



.בתפריט שבראשהפעלעללחץ, הבאבמסך 

.בתחתיתהתחברלאחר מכן הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך ולחץ על

:עיין במאמר הבא, אם אינך יודע היכן למצוא את אישורי הכניסה שלך

 lost the Login/ access dataשלךהכניסה אישורי או את שחזור הרישיון כיצד למצוא את 

The Activation–חשוב –לאפליקציה הפעלהביצוע  Process   
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https://www.gdatasoftware.com/lost-login-data
https://www.gdatasoftware.com/lost-login-data


האפליקציהרישוי 

 Enter a new registration number"  חדשהכנס מפתח מוצר "בחר ב

( Activate full version" ) הפעלת גרסה מלאה"בחר ב( חודשים12/36" )ברישיון מלא"ברשותך מפתח מוצר אם 1.

(.Next" )הבא"על ולחץ 

(. Next") הבא"ולחץ על " הפעלת גרסת ניסיון"ב" יום התנסות בחר 30במידה והנך מעוניין לבחון את המוצר במשך . 2

.המוצר פועל כעת באופן מלא.3

.שימוש נכון באפליקציהלקבצי המכשיר לצורך כל הרשאות הגישהאת לאפשרכעת יש. 4

.העליונההימנית בפינה זוג חצים מסתובבים על ידי לחיצה על הסמל בצורת לבצע עדכון ממליצים בסיום אנו . 5



G DATA WEB PROTECTIONשכבת ההגנה הפעלת 

.לקבצי המכשיר לצורך שימוש האפליקציההגישהכל הרשאות לאפשר את ישכעת 



–חשוב –לאפליקציה הפעלהביצוע 
The  Activation Process   

גרסה מלאה  הפעלת 

ל  "יש להזין את כתובת הדוא" הבא"בלחיצה על 

איפוס  , לרישום לרישיון מוצרשלך שתשמש 

שירות לקוחות ומידע חשוב על פרטי  , סיסמה

.הרישיון

.הזן את מפתח המוצר1.

.מלא את שדות החובה2.

( .Israel)שנה את המדינה לישראל 3.

.את תיבת הסימון לקבלת מידע עתידיV-סמן ב4.

"  הפעל כעת"לחץ על 5.

(Activate now.)

להכניסאושם" אקטיבציה/ הפעלה"לבצע יש 

סיסמא+ משתמש

ולהדביק בשדות המיועדים



–חשוב –לאפליקציה הפעלהביצוע 
The  Activation Process

פועלת באופן  נסיוןגרסת בהפעלת 

לאחר מכן יורדת  יום חינם 30-מלא ל

.להגנה בסיסית בלבד

.מלא את שדות החובה1.

( .Israel)שנה את המדינה לישראל 2.

את תיבת הסימון לקבלת  V-סמן ב3.

.מידע עתידי

"  הפעל כעת "לחץ על 4.

(Activate now.)








