
نالین و آفالین ممنوع است و شامل مجازات  متخلفان حق تالیف استهای این مطلب فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است. هرگونه انتشار آ

 های خریداری شده دانلود فیلمراهنمای 

 

های تصویری خریداری شده از سایت ها و آموزشمراحل دانلود فیلم
 حقوق احداث

افزار واسط های بارگذاری شده بر روی سایت حقوق احداث توسط یک نرمدوره: نکته
افزار  و مشاهده دوره شود. برای دریافت این نرمپخش می SPOT PLAYERبه نام 

 .آموزشی مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید

 ثبت نام در سایت حقوق احداث .1
 و اطالعات مورد نیاز را وارد کنید. بر روی قسمت ورود کلیک کنیدد و یوارد لینک زیر شو
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 دریافت فیلم آموزشی  .2
 د.کلیک کنی یشخوان شده و بر روی قسمت سفارشهاسپس از منوی حساب کاربری وارد قسمت پ

                                          
 spot playerفزار نرم ادریافت  .3

 کنید.در این قسمت دوره خریداری شده خود را مشاهده می

 
گزینه نمایش کلیک کنید و از قسمت دانلود و نصب پخش کننده، سیستم عامل سپس بر روی 

 مورد نظر خود را انتخاب کنید.

                                     
 2 



www.clc1int.com 

نالین و آفالین ممنوع است و شامل مجازات متخلفان حق تالیف استهای این مطلب فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است. هرگونه انتشار آ  

 

توجه داشته باشید که دوره خریداری شده تنها بر روی یک دستگاه قابل مشاهده 
 باشد. می

 spot playerافزار نصب نرم .4

 با کلیک بر روی سیستم عامل مورد نظر نرم افزار را دانلود و سپس نصب کنید.

              
 

 شود. پس از نصب نرم افزار پنجره زیر باز می 
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 کد الیسنسوارد کردن  .5

به بخش سفارشات در پیشخوان حساب کاربری خود باز گردید و در بخش واردنمودن کلید 
 الیسنس بر روی گزینه کپی کلید، کلیک کنید.

                                
 در قسمت مشخص شده در عکس زیر، کد الیسنس کپی شده را وارد کنید.
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 مشاهده دوره آموزشی .6

های آموزشی خریداری شده خود را مانند توانید دورهمراحل باال می یپس از انجام تمام
 مشاهده کنید.انتخاب و عکس زیر، 
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