PHỤ LỤC 01: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FIREFOX 42.0
1. Hướng dẫn kiểm tra phiên bản firefox đang sử dụng
 Mở chương trình Firefox, bấm Help  About Firefox

 Máy tính đang sử dụng Firefox 42.0 như hình chụp bên trên, đảm bảo
yêu cầu đăng nhập hệ thống Không thực hiện các bước bên dưới.
 Máy tính đang sử dụng không phải Firefox 42, không đảm bảo yêu cầu
đăng nhập hệ thống Yêu cầu tải phiên bản 42, xóa phiên bản đang
sử dụng và cài thực hiện cài đặt như dưới.
2. Hướng dẫn cài đặt Firefox 42.0
 Bước 1: Vào trang chủ: https://vietteltelecom.vn/, tại mục “ Hỗ trợ
CSKH” => Đăng ký thông tin thuê bao trả trước  Nhấn vào hai link
sau:
Link tải Firefox42.0: Tải ở đây Firefoxwindow
Link tải Modify header: Tải ở đây Modifywindow
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Thực hiện tải cả 02 ứng dụng trên về máy tính.
 Bước 2: Giải nén
Tải file firefox 42.0: Lưu file vừa tải về máy
Gải nén FF4_ModifyHeaderWin-2.7.0: Vào thư mục lưu file vừa
tải về bấm chuột phải vào FF4_ModifyHeaderWin-2.7.0 chọn
Extract Here để giải nén.
 Bước 3: Xóa firefox đang sử dụng
Bấm vào biểu tượng Start  Control Panel  Programs and
Features

Tại cửa sổ Programs and Features bấm chuột phải vào phần mềm
Mozilla Firefox  Uninstall
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Bấm Next và Uninstall để tiến hành xóa

Chọn mục Reboot Now  bấm Finish để hoàn thành quá trình xóa
và khởi động lại máy tính

 Bước 4: Cài đặt Firefox 42.0 và Modify header
Vào thư mục lưu file Firefox_42.0.exe trên máy tính. Bấm chuột
phải vào Firefox_42.0.exe chọn Run as administrator
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Bấm Next trong các bước tiếp theo

Bấm Install để cài đặt

Bấm Finish để hoàn thành cài đặt
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Vào thư mục lưu file Firefox_42.0.exe trên máy tính. Bấm chuột
phải vào Firefox_42.0.exe chọn Run as administrator
Sau khi cài đặt xong Firefox 42.0, mở firefox 42.0 sau đó Kéo thư
mục modify Header thả vào Firefox

Nhấn Install để cài đặt modify
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