
راهنمای محصوالت آموزشی
پس از قراردادن لوح فشرده آموزشی در درایو و اجرا شدن برنامه آموزشی، به محیط برنامه وارد خواهید شد. 

در پاییــن صفحــه فــرم بــاز شــده برنامــه، دکمــه ای بــا عنــوان نصــب برنامــه هــای ضــروری وجــود دارد، کــه بــرای اجــرای صحیــح و بــدون اشــکال فیلم هــای آموزشــی الزم اســت روی 

رایانــه نصــب شــوند. در زمــان نصــب برنامــه اگــر ســئوالی پرســیده شــد کــه بایســتی نــرم افــزاری روی سیســتم شــما بروزرســانی شــود جــواب را بلــه انتخــاب کنیــد.

   در اولین اجرای هر یک از فیلم های آموزشی، از شما خواسته خواهد شد بر اساس شماره سریالی که دارید نسبت به دریافت کد فعال سازی اقدام نمایید. 

اگر سیستم شما به اینترنت وصل باشد بطور اتوماتیک اقدام به فعالسازی سریال می کند. 

اگر به اینترنت وصل نباشد یکی از روش های پیام کوتاه و یا تلفن گویا و یا پست الکترونیک را انتخاب کنید. 

در هر یک از این روش ها، بر اساس شماره سریال و کد قرمز که مشخصًا برای سیستم شما ایجاد می شود نسبت به دریافت کد فعال سازی اقدام نمایید. 

از طریق سایت  www.karanegar.ir  هم می توانید برای دریافت کد فعال سازی اقدام نمایید.

   یــادآوری مــی شــود ســریال مــورد نظــر فقــط روی همــان دســتگاه کــه فعالســازی انجــام شــده اســت، قابــل اســتفاده خواهــد بــود و نمــی توانــد روی دســتگاه های دیگــر اجــرا گــردد. 

مگــر اینکــه اقــدام بــه خریــد ســریال دیگــری از شــرکت کارانگــر نماییــد و روی دســتگاه دیگــری فعالســازی انجــام دهیــد. 

همچنیــن اگــر محتــوای کامــل لــوح فشــرده بــر روی یکــی از درایو هــای رایانــه کپــی شــود، و از آنجــا اجــرا گــردد ســرعت اجــرای فیلم هــای آموزشــی باالتــر مــی رود و نیــاز نیســت هــر 

بــار لــوح فشــرده در درایــو قــرار گیــرد.

در صــورت کلیــک بــر روی دکمــه نصــب برنامــه هــای ضــروری اگــر بــا خطــا مواجــه شــدید، مــی توانیــد از مســیر Safe\final\prq فایــل prq.exe را اجــرا کنیــد، تــا برنامــه هــای مــورد نیــاز 
برنامــه آموزشــی در سیســتم شــما نصــب گــردد.
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