
 

Trend Micro Titanium Maximum Security 

Ръководство за активиране на мобилен телефон 
 

 

След инсталация на Titanium Maximum Secutiy, всеки клиент получава достъп до  

Trend Micro Account системата, където може да си следи лицензните ключове на 

закупените от него продукти. 

Стъпките са: 

1. Инсталирайте Titanium Maximum Secutiy 

2. Изберете с десен бутон на Titanium Logo в системната летна 

3. Избирате Trend Micro Account ще бъдете пренасочени към 

https://www.trendsecure.com/my_account/signin/login (Потребителско име и 

парола се създават по време на инсталацията на Titanium). Влезте в 

системата. 

4. Може да прегледате какви лицензи имате. Изберете Trend Titanium Maximum 

Security и натиснете бутона “Manage”. 

5. Изберете “Downloads Available”. 

6. Под  Trend Micro Mobile Security натиснете бутона “click here” .  

7. Ще се появи лента, на която трябва да се изберете Download File 
 

 

Забележка: Имайте в предвид, че стофтуера може да бъде инсталиран само върху модели 
телефони от списъка 

Стъпка 2: Инсталация на Софтуера.  

a.     Пренесете файла MobileSecurity.sis, който току що изтеглихте на вашия 
телефон като използвате Bluetooth PC-Suite или подобни програми. 

b.    Отворете MobileSecurity.sis на вашия телефон и инсталирайте софтуера. 
c.     Натиснете бутона Next върху страницата, за да активирате вашата защита. 

  

https://www.trendsecure.com/my_account/signin/login


 

  

4. Стъпка 3: Вземете серийния номер. След като инсталирате софтуера изберете 

"Options" на вашия телефон, изберете "Register." Напишете серийния номре показан на 
екрана за регистрация на вашия телефон в полето в web страницата и натистене Next. 

Забележка: Серийния номер на телефона не е същия като този използван за защита на 
вашия компютър. 

 

 

5. Потвърдете, че сте въвели правилно серийния номер и натиснете Next. 

6. Стъпка 4: Въведете Активационния код. Ще получите Код за активация. За да 
активирате програмата за защита на мобилния Ви телефон, отворете процореца за 

регистрация на вашия мобилен телефон, въведете номера показан в web страницата и 
натиснете "Activate" или "Done" бутона на вашия мобилен телефон. 



 

 

7. Тrend Micro Mobile Security е вече инсталиран и активира на вашия телефон. Кликнете 
върху Done, за да затворите прозореца за активиране. 

   

 

  

 


