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مطالعهٍ لّّیهٍ    میکىیم.  اوتخاب ي خریذاری ایه محصًل ، شما را تٍ مطالعٍ ایه راَىما دعًتشما ترای ر از تشکّضمه 

 وکهات رلر شذٌ در ایه راَىما ضهريری  تًدٌ ي تاعهث صحت لارلرد دظتگاٌ خًاَذ تًد. 

 

 :  مّحقات ظیعتم -*
 . PPSایىترفیط  -

 پیه . 66لاتل تا لاوکتًر  -

 پیه . 2پیه تٍ  66لاتل مثذل  -

 . USBلاتل راتط  -

  . ترای پصي ي ظیتريئه DVDعذد  2 -

 ترای فعال ظازی تروامٍ َا. CDیک عذد  -

 

 

 :  لًازمات مًرد ویاز ظیعتم -* 
گیگاتایهت حافههٍ خهالر تهريی َهارد       3، در حهذيد    RAMگیگا تایت رَم 2یا ريمیسی تا  Laptopلامپیًتر  -6

 .3یا  2ظريیط پک  Xpي ظیعتم عامل يیىذيز  Laptopیعک ، آداپتًر شارشر ترای لامپیًترَای د

 

 (. Laptop: اتصال آداپتَر شارصر بِ ٌّگام ًصب بزًاهِ ّا الشاهی است)بزای  (1)تَجِ 

 بِ کاهپیَتز خَدداری کٌید. PPSتا پایاى کلیِ هزاحل ًصب اس اتصال دستگاُ :  (2)تَجِ 

 را بشًید. Enterکلید ، در هٌَّای بزًاهِ  Validateدر هقابل درخَاست  : (3)تَجِ 

 را بشًید. F1کلید   Returnدر صَرت اًصزاف ٍ :  (4)تَجِ 
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 مراحل وصة: -*
1- DVD  ِهزبَط بPPS    را در داخل درایوَ روزار

 رٍبزٍدّید ، بزًاهِ بصَرت اًَهاتیک اجزا ٍ فزم 

 . ًوایش دادُ هیشَد

 

 Enterبوا سدى کلیود   ایید عولیات ًصب ، بزای ت

 ایي هزحلِ را تایید کٌید.

 

ایي هزحلوِ سبواى هوَرد اسوت ادُ اًت وا       در  -2

هیشَد ، تَجِ کٌید کِ بعضی سباًْوا ٍ اس جولوِ   

پزچن بوَدُ ٍ تواریزی در   فقظ دارای  سباى فارسی 

تغییووز سبوواى سینووتن ًدارًوود ، بٌووابزایي تَصوویِ 

یا ّز سباى دیگزی کوِ   هیشَد تا اس سباى اًگلینی

 فعال هیباشد است ادُ ًوائید.

 

 

 

 .را بشًید  بزای تائید سباى اًت ابی کلید -3
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در ایي هزحلِ درایوَی کوِ بزًاهوِ بوزٍی آى      -4

ًصب هیشَد اًت ا  خَاّد شد . درت کٌید کِ 

گیگا بایت حافظِ آساد  3ایي درایَ حدارل دارای 

 باشد.

 

 

 

 
 

ت ا  درایَ ٍ تاییود آى فزهوی بشو ل    بعد اس اً

افوشار را   ظاّز ٍ پیشزفت هزاحل ًصب ًزم رٍبزٍ

 ًوایش هیدّد.

 

 

 

 

 

 

در پایاى فزم رٍبزٍ ًوایش دادُ شدُ ٍ عولیات 

 افشار خاتوِ هیابد. ًصب ًزم
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ٍ دروت  را بِ کاهپیَتز هتصل کزدُ  USBدر ایي هزحلِ کابل  -5

بار چشوک سدُ ٍ سوپ    3دستگاُ رٍی  LEDکٌید تا دیَد ًَری 

کوِ اس ًوَ     ّوواى کابول را  سز دیگز  بغَر رابت رٍشي بواًد. حال

DB15  ُهادُ هیباشد بِ دستگاPPS هتصل ًوائید  . 

 

را اجووزا کٌیوود . تووا   PPSبزًاهووِ  با اًت ا  آی َى            -6

سهاى ظاّز شدى هٌَی کاهل بزًاهِ کِ بوِ شو ل سیوز هیباشود     

باال آهدى بزًاهِ هغلقوا  کواً تَر   )درت کٌید تا د هٌتظز بواًی

USB .)را بیزٍى ً شید 

 

 

چٌاًچِ بعد اس باال آهدى بزًاهِ فزم رٍبزٍ ًووایش دادُ  

 آًزا ببٌدید. با سدى کلید شَد 

 

 
 

 

 : (Activation)افشار  هزحلِ فعال ساسی ًزم -7

 فزم رٍبزٍ ظاّز هیشَد.  اکٌَى با سدى کلید 

را اًت ا  کوزدُ ٍ    Activation / Deactivationگشیٌِ 

 هٌتظز بواًید.
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 .کٌیدرا اًت ا    Activationحال گشیٌِ 

 

 

 

 

 

 

 .  را بشًید  دستی کلید  زٍشبزای فعال ساسی ب .بواًیدهٌتظز چپ دست ا ظاّز شدى فزم ت

 .بشًید را ًَشتِ ٍ   (001) ّز دٍ رنوت خالی عدد ، درراست دست فزم در 

 

ّوشهاى بزًاهوِ     .  )هغابق ش ل چپ(کٌیدرا اجزا  CD – PPS Toolsدر 

 راست(.دست )هغابق ش ل پاک کٌیدهقادیز پیش زض در آًزا 
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تایپ کزدُ ( 5)بجش هَرد گذاری آًْا  اکٌَى هقادیز دادُ شدُ در فزم چپ را در فزم راست با تَجِ بِ شوارُ

ٍ  روزار هیگیوزد  بغوَر اتَهاتیوک در حافظوِ    . کد ایجاد شودُ  فشار دّیدرا  Generate Activationٍ کلید 

 ٍارد کٌید. Ctrl+Vکافینت تا در فزم سوت راست ٍ در جای خالی آًزا با راست کلیک هاٍس ٍ یا 

 ًتیجِ عولیات عی فزهْای سیز گشارش هیشَد. 

. چپ ; هَفقیت آهیش  ،  راست ; ًاهَفق ( فزم ) 

 بَد با فشوار کلیود   ق ًاهَفچٌاًچِ عولیات 

بِ هٌَی اصلی باسگشتِ ٍ در اًجام عولیوات بیشوتز   

 درت کٌید.  
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 : هزحلِ ٍرٍد اعالعات خزیدار )هزحلِ پایاًی( -7

( 405تنت را اًت ا  )بزای هثال خَدرٍی هَرد 

را  99999خَاسووتِ شوودُ را ٍارد ٍ یووا عوودد عوودد 

 را فشار دّید.  ًَشتِ ٍ کلید

رخَاست در فزم بَسیلِ تایپ در اعالعات هَرد د

رنوت رزهش هش ص شدُ در پاییي کادر اًجام 

بعود اس تایوپ اعالعوات ،    هیپذیزد. در ّوز هوَرد   

بَسیلِ کلیدّای جْوات بواال ٍ پواییي در صو  ِ     

کلید بِ هَارد ستارُ دار رفتوِ ٍ اعالعوات السم را   

ایوي    بوا سدى کلیود    دُ باشوٌد ، تایپ کٌید. در خاتوِ چٌاًچِ تواهی اعالعات سوتارُ دار ت ویول شو   

اس اعالعات سیز جْت ت ویل فزم بواال   .اًجام دّید رارٍال عادی باسگشتِ ٍ اداهِ تنت هزحلِ را تایید ٍ بِ 

 است ادُ ًوائید:
Address: TABRIZ 

Post code: 4114427484 

Technical adviser: KATEL 

Dealership: KATEL  
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