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 مطالب: رئوس

 محصوالت یش از فعّالسازینكات مهم پ .1

 خالصة مراحل نصب محصول .2

 دانلود و نصب محصوالت .3

 محصوالت یفعّالساز .4
  

 محصول یفعّالسازش از ینكات مهم پ .1
گر یوتر دیكامپك یبه  نقل و انتقالِ قفل ،یفعّالسازاست و پس از  یفعّالسازوتر قابل یك كامپی یرو صرفاًنكه قفل هر محصول یبا توجه با -1

 د.یکن یخود فعّالساز یشخص وتریکامپ یشده را رو یداریمحصول خربسیار دقت فرمایید که لذا لطفاً باشد،  ینه میهزپردشوار و 

 یآموزش هنگام استفاده از محصوالتشود  میه یتوصداً یاك، تقفلِ محصوالجاد اشكال در عملكرد یاا یاز هرگونه تداخل  یریشگیجهت پ -2
 .در حال اجرا نباشد یگریافزار د چ نرمی، هسایت خانة برق

ش از شروع به استفاده از محصول، یپشود  میه یداً توصید، اكیا را مطالعه نكرده تین و مقررات استفاده از محصوالت سایقوانچنانچه تابحال  -3
 د.ییابتدا آن را مطالعه فرما

انجام میشود، با این حال چنانچه پس از نصب محصول با مشكلی بروز هرگونه خطایی  گرچه نصب محصول بسیار ساده بوده و معموالً بدونِ -4
 .فرمائیدرا مطالعه  فایل سؤاالت متداولمواجه شدید، كافیست 

 نصب محصول ة مراحلخالص .2
 :شود انجام میر یزترتیب ه ببوده و  آسانار یبس خانة برقمحصوالت نصب 

 !رمائیدفرعایت را نصب پلیرها  ترتیبحتماً فاً طل :توجّه
 (EEhome_EbookPlayer.exe) اهیبوكا رِیپلو نصب دانلود  -1
 (EEhome_Player.exe) هاویدیو رِیپلو نصب دانلود  -2

 هایبوكاو ویدیوها  دانلود -3
 محصول یفعالساز -4

و بنابراین صرفاً كافیست  نیستندپلیر لزوماً دارای دو  محصوالت خانة برقتمامی اشاره شده ولی  دو پلیرگرچه در این فایل راهنما به  :توجّه
 .كنیدرا نصب  گرفته استشما قرار  پنل كاربریپلیری كه در 

 .شوند تشریح می یریبصورت تصوفوق مراحل  ،دامهدر ا

 محصولو نصب  دانلود .3
ش سرعت دانلود، یافزار عالوه بر افزا ن نرمی. اشوداستفاده  IDM ماننددانلود  تِیریمد یافزارها لها، از نرمیدانلود فا یبراشود  میشنهاد یپ نكته:

 د.یدانلود كن مختلف یمقاطع زمانلها را در یل، فایآورد تا در صورت تما یز فراهم مین امكان را نیا
شما  یكیبه آدرس پست الكترونهم و شوند  یم افزودهشما  یپنل كاربربه هم  ،دانلود محصول ینكهایة لیكل ،از پرداخت وجه پس بالفاصله -1

 :دنشو یمایمیل 

http://dl.mtaghavi.ir/setup_guide_2.pdf
http://www.mtaghavi.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
http://dl.mtaghavi.ir/FAQs.pdf
http://www.mtaghavi.ir/shop/
http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
https://soft98.ir/internet/download-manager/4-internet-download-manager.html
http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
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شما دانلود  وتریكامپتوسط  ،یبوکهااو  لمهایکنندة ف پخشپلیرهای د تا یك كنیكل پلیر هر دو نك مربوط بهیل یروزیر، طبق تصویر  -2
 و ... VLC Player ،KMPlayer، PotPlayer، Windows Media Player :رینظ یمتداول یهاPlayer كه شودلطفاً دقت . دنشو

 :است یالزام هاPlayerدانلود و بنابرین  باشند ینم كالسهای خانة برق لمیه پخش كردن فقادر ب

 

شود  میبعنوان ویروس شناسایی كنند، پیشنهاد  اشتباهاًرا  فایل نصبی پلیرویروسها  با توجه به اینكه ممكن است برخی آنتی نكته:
 .كنید غیرفعالویروس خود را  برای چند دقیقه آنتی صرفاًاز رفتن به مرحلة بعد،  قبلاالمكان  حتی

از حالت  پلیرر دو هتا  دیكنرا انتخاب  Extract Hereنة یو گزكرده  راست-كیكلدانلود شده فشردة  هایلیفا یرو، طبق تصویر زیر -3
 :شوندفشرده خارج 
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 د.نصب شو ایبوكها پلیركلیك كنید تا  installو روی گزینة  كردهاجرا را ایبوكها پلیر فایل اجرایی  -4

 د.نصب شو هاویدیو پلیركلیك كنید تا  installو روی گزینة  كردهاجرا را  هاویدیوپلیر فایل اجرایی  -5

، باشید و چنانچه چندین محصول از سایت خانة برق تهیه كردهشود انجام باید  یكبارو فقط فقط پلیر یك از دو  هر نصبدانلود و  :تذکر
 .نیست هاپلیر به دانلود و نصب چندبارة الزامی

 :كنیداكستركت  (C:\EEHome)مانند:  درتو غیرتوكرده و در مسیری دانلود  تان یپنل كاربراز خود را از یمورد ن یبوکهایاو  یدیوهاو -6

 

و  وستهیپبطور  تیت سا، محصوالآل دهیاو  بیرق یب، بروز ید محصولیتولو  زیان عزیشتر از دانشجویت هر چه بیحمابمنظور  :ار مهمیبس تذکر
نك رخدادنگار یل یاز چند گاههر شود  میز تقاضا یان عزیشود، لذا از دانشجو یافزوده م هابه آن یدیجد یآموزشهاتستها و و شده ت یآپدگان یرا

 .ندیز دانلود نماینرا ها تیآپد آند، یجد یتهایآپدصورت انتشار در و كنند  مطالعهرا  محصوالت

 محصول یفعّالساز .4

سپس شماره و  دهركرا اجرا ( eehome)با پسوند ی دانلود شده در مرحلة قبل به دلخواه یكی از ویدیوها، پلیر ویدیویی یفعّالساز جهت -1
و خرید محصول برای شما ایمیل شده الفاصله پس از ب سریال)این شماره  کنید تایپشود  میای كه ظاهر  در پنجرهرا  دخو رقمی 16سریال 

 است(.ؤیت رابل قنیز  پنل كاربری شمار دعالوه بر آن 

http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
http://www.mtaghavi.ir/?p=7854
http://www.mtaghavi.ir/?p=7854
https://www.mtaghavi.ir/my-account/view-license-keys/
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( را اجرا كنید و سپس eebookبه دلخواه یكی از فایلهای متنی دانلود شده در مرحلة قبل )با پسوند ، فعّالسازی پلیر فایلهای متنی جهت -2
 .تایپ کنیدشود  میای كه ظاهر  در پنجرهداً مجد رقمی مرحلة قبل را 16شماره سریال 

  نكته:
از اتصال کامپیوتر به اینترنت مطمئن  محصول،فعّالسازی هنگام  ،دیباشماینترنت به مستلزم اتصال فعّالسازی  پروسة اینكهبا توجه ب .1

 شوید.

 .بصورت دستی تایپ کنیدو حتماً شماره سریال را  فرمائیدخودداری جداً پیست كردن شماره سریال -لطفاً از كپی .2

 .و به دفعات دلخواه میتوانید محصول را نصب و فعال كنید نصب مجدد ویندوز هیچ محدودیتی در استفاده از محصول ایجاد نمیكند .3

                                      نهای بهتر یبا آرزو

(وبسایت رسمی استاد تقوی خاهن ربق )  


