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Source
Incognito mode (private browsing)

Target
Chế độ ẩn danh (duyệt kín)

This article applies to XXXX on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.

Bài viết này áp dụng cho XXXX cho Windows, Mac, Linux và Chrome OS.

For times when you want to browse in stealth mode, XXXX offers the
incognito browsing mode.
Here's how the incognito mode works:

Vào những lúc bạn muốn duyệt web một cách bí mật, XXXX cung cấp chế
độ duyệt web ẩn danh.
Đây là nguyên tắc hoạt động của chế độ ẩn danh:

Webpages that you open and files downloaded while you are incognito
aren't recorded in your browsing and download histories.

Những trang web mà bạn mở ra và những tập tin tải về khi bạn đang ẩn
danh sẽ không được lưu lại trong lịch sử duyệt web và tải xuống của bạn.

All new cookies are deleted after you close all incognito windows that
you've opened.
Changes made to your XXXX bookmarks and general settings while in
incognito mode are always saved.
Tip: If you're using XXXX, you can use the guest browsing feature as an
alternative to incognito mode.
When you are browsing as a guest, you can browse the web and download
files as normal.
Once you exit your guest session, all of your browsing information from the
session is completely erased.
Open an incognito window
Click the wrench icon tools menu on the browser toolbar.
Select New tab.
A new window will open with the incognito icon in the corner.
You can continue browsing as normal in the other window.
You can also use the keyboard shortcuts Ctrl+N (Windows, Linux, and
Chrome OS) and -Shift-N (Mac) to open an incognito window.
Browsing in incognito mode only keeps XXXX from storing information
about the websites you've visited.

Mọi cookie mới đều sẽ bị xoá sau khi bạn đóng hết các cửa sổ ẩn danh đã
được mở ra.
Những thay đổi tới mục dấu trang và các thiết lập chung của XXXX khi ở chế
độ ẩn danh sẽ luôn được lưu lại.
Lời khuyên: Nếu bạn đang sử dụng XXXX, bạn có thể sử dụng chức năng
duyệt web như khách thay cho duyệt web ẩn danh.
Khi bạn đang duyệt web như một vị khách, bạn có thể xem các trang web
và tải về tập tin như bình thường.
Một khi bạn thoát khỏi phiên duyệt web như khách, mọi thông tin duyệt
web của bạn từ phiên làm việc đó sẽ được xoá sạch.
Mở cửa sổ ẩn danh mới
Nhấn vào biểu tượng cờ lê trên thanh công cụ của trình duyệt.
Chọn Tab mới.
Một cửa sổ mới sẽ được mở với biểu tượng ẩn danh ở góc trên.
Bạn có thể tiếp tục duyệt web như bình thường ở cửa sổ kia.
Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt như Ctrl+N (Windows, Linux, và
Chrome OS) và Shift-N (Mac) để mở một cửa sổ ẩn danh.
Duyệt web trong chế độ ẩn danh chỉ khiến XXXX không lưu trữ thông tin về
các website bạn đến thăm.
Website mà bạn đến thăm vẫn có thể lưu trữ thông tin về chuyến thăm của
bạn.

The websites you visit may still have records of your visit.
Any files saved to your computer will still remain on your computer.

Mọi tập tin tải về máy tính của bạn vẫn sẽ được lưu trên máy tính.
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For example, if you sign into your Account on http://www.XXX.com while
in incognito mode, your subsequent web searches are recorded in your
Web History.

Ví dụ, nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình trên
http://www.XXX.com khi đang ở chế độ ẩn danh, các nội dung tìm kiếm
sau đó của bạn sẽ được lưu trong Lịch sử Duyệt Web của bạn.

In this case, to prevent your searches from being stored in your Account,
you'll need to pause your Web History tracking.

Ở trường hợp này, để các nội dung tìm kiếm không được lưu trong Tài
khoản của bạn, bạn sẽ cần phải tạm dừng chức năng theo dõi Lịch sử Web.
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