
 9911-044افشار چاپ فزم ارسغیابی ضال نصب و فعالطاسی نزم
 ir/post/dl011http://form.  پظ اس دانلىد نزم افشار اس این آدرص:

 نزم افشار را نصب کنید.
 کلیک کنید.افشار که در دضکتاپ رایانه تىلید غده اضت روی یکی اس آیکن های نزم

 )ممکن اضت هنگام نصب، در دضکتاپ رایانه  دو تا ضه آیکن تىلید غىد چىن در هز رایانه ممکن اضت بزخی اس آیکن ها اجزا غىد،
 این حالت پیؼ بینی غده اضت، اگز یکی اس آیکن ها منجز به اجزای صحیح نزم افشار غد می تىاند دیگز آیکن ها را پاک)حذف( کنید.(

 مىفق به نزم افشار پنجزه اصلی نزم افشار منایؼ داده خىاهد غد.پظ اس ورود 

 
 

 که حالت چػمک سن دارد کلیک کنید. (بزای تغییز واحد ضاسمانی .... اینجا کلیک کنید ...)ضپظ در پنجزه اصلی نزم افشار روی عبارت باالی پنجزه
 پنجزه فعالطاسی منایان خىاهد غد.

 
 اید: اگز کد فعالطاسی قبال گزفته 

 می تىانید به دو غکل کد فعالطاسی خىد را به نزم افشار وارد کنید.
o :ورود کد فعالطاسی 

پنجزه فعالطاسی، در  Pasteد اس طزیق کپی کزدن آن در حافظه، و ضپظ کلیک روی دکمه یکه می تىان ،فعالطاسی در اختیار خىاهید داغتکددر این روع یک کد به عنىان 
 متنی بنفؼ قزار دهید و ضپظ روی دکمه بطنت پنجزه کلیک کنید.کد مشبىر را در کادر 

o ورود فایل کد فعالطاسی: 
 در اختیار خىاهید داغت. ActivationCode.txtدر این روع یک فایل متنی به نام 

 ( اقدام کنید: 011http://tavafi.ir/post/codeformبزای دریافت فایل کد فعالطاسی می تىانید اس طزیق آدرص ) 
 ، و ضپظ روی دکمه بطنت پنجزه کلیک کنید.کافیطت روی دکمه دریافت فایل کد فعالطاسی کلیک کنید و مطیز فایل کد فعالطاسی را به نزم افشار معزفی کنید

 

 
 :اگز کد فعالطاسی قبال تهیه نکزده اید به این آدرص مزاجعه کنید 

 
 

 
 کنید.  Pasteاکنىن کد فعالطاسی را کپی کنید تا در محل مزبىطه در نزم افشار بتىئانید 

 می تىانید فایل کد فعالطاسی را نیش دانلىد کنید.
یت دانلى فایل کد فعالطاسی این اضت که: نام واحد ضاسمانی و منطقه را هامنطىر که تایپ مش

 دهد تا هنگام فعالطاسی مغایزت تایپ اضامی پدید نیاید.کزده اید در فایل قزار می
، با عبارت ناحیه دو، مغایزت دارد؛ که این مطئله به اینصىرت حل خىاهد 2مثال: عبارت ناحیه 

 غد.

41949939039 
 طىافی

نام واحد ضاسمانی و منطقه خىد را وارد کزده و روی دکمه پزداخت کلیک 

 کنید، پظ اس پزداخت مىفق با پنجزه سیز روبزو خىاهید غد:

http://form100.ir/post/dl
http://tavafi.ir/post/codeform100

