
راهنمای استفاده از محصوالت الکترونیک

(پیش نیازهای استفاده از کتاب الکترونیک:1  

(ویندوز باید آبدیت باشد). .به باال باید باشد 7*کامپیوتر شخصی یا لب تاب دارای ویندوز   

قابل اجرا نمی   MACو  IOSسیستم عامل  در appباید باشد و همچنین این   6باالی *گوشی اندروید 

باشد.

:موارد مهم( 3

 ( ارائه نمی شود.PDF* محصول به صورت )

*محصول قابلیت پرینت،پرینت اسکرین،اسکرین شات و اشتراک گذاری را ندارد.

داره ا*محصول در لب تاب و یا کامپیوتر شخصی قابل نصب بوده و در سیستم های تحت شبکه مانند: 

جات رسمی قابل نصب نمی باشد.

این نرم افزار قابلیت نصب بر روی تمامی سیستم عامل های ویندوزی و اندرویدی را دارا می باشد و به *

ت مکرر قابل نصب بوده اما به محض فعال نمودن الیسنس یا کد امنیتی دیگر قابلیت اجرا بر روی صور

 ه دیگری نیست.هیچ دستگا

EBook کامل راهنمای نصب

( مراحل ذیل را طی کنید. ebookپکیج های الکترونیکی)یا لطفاً جهت استفاده از کتب 

2( جهت دانلود اپلیکیشن اندرویدى لطفا از لینک زیر استفاده نموده و سپس با توجه به آزموش 
نصب فعالسازى ایبوك را انجام دهید.

دانلود اپلیکیشن اندرویدى باالس پلیر

https://cloud.copyprotection.ir/products/balas-soft-lock-7-series/balas-soft-lock-and.apk


 (1.)شکلاه اینترنتی وارد حساب کاربری شوید(پس از خرید از فروشگ1

    (2کنید.)شکل( در سمت راست گزینه محصوالت قابل دانلود را کلیک 2

آیتم وجود دارد. دانلود و دانلود  2(در اینجا کتابهای خریداری شده شما نمایش داده می شود که مقابل هر کتاب 3

 مجوز. 

 (3لطفاً هر دو گزینه را دانلود کنید. )شکل 



 

را  قانون کپی رایت( 9تیک توافق نامه مشتری )ماده (گزینه دانلود را کلیک کنید در صفحه جدید که باز می شود 4

 (4بزنید و دکمه قرمز رنگ ادامه را کلیک کنید.)شکل

 

 (5فایل زیپ برای شما دانلود میشود)شکل (5



 

سپس مجدد به حساب کاربری رفته و دانلود مجوز را نیز دانلود کنید. رمز فایل زیپ و الیسنس در این فایل موجود  (6

 ( 6)شکل را کپی کنید rarرمز  می باشد.

 



 فایل روی سپس. نمایید کپی مدرسان نام به درایوها از یکی در ای پوشه در یا دلخواه مسیر در را شده دانلود زیپ فایل (7

 (7 شکل.)بزنید را extract here گزینه و کرده کلیک راست

 

 (8 شکل)نمایید  paste مربوطه محل در را شده کپی رمز. آید می کنید وارد را خود پسورد پیام (8



 

 نرم افزار از حالت زیپ خارج شده را باز کنید و مراحل نصب را مطابق شکل های ذیل تکمیل کنید:(9 

 دبل کلیک کنید. مراحل نصب نرم افزار شروع می شود. balas player setup.exeالف(روی فایل 

 



 

 



 

 نرم افزار نصب شده و روی دسک تاپ شما قرار دارد. نرم افزار را باز کنید

 موافقم را مطابق شکل ذیل کلیک کنید. گزینه

 



 دقت کنید که لوکیشن سیستم شما باید ایران باشد.

 

کد ملی و شماره همراه خود را بدون صفر وارد کنید. رمز فعال سازی به این شماره پیامک خواهد شد. سپس نام و نام 

 ول خریداری شده را وارد کنید.خانوادگی و ایمیل خود را وارد نمایید. در مرحله بعد الیسنس محص

 



 

کد فعالسازی برای شما ارسال میشود وارد کرده و در بخش محصوالت مدرسان شریف کتابهای خریداری شده شما قابل 

 دانلود و استفاده می باشد.

 

 



 

 



 برای دانلود هر بخش روی گزینه دانلود کلیک کنید

 




