®FS Future Series

دليل البدء السريع

الرجاء قراءة التعليمات التالية
من أجل تثبيت وتنشيط

Visualizer 3D.

برنامج

 .1اتفاقية الترخيص والضمان المحدود
الرجاء قراءة أحكام اتفاقية الترخيص قبل استخدام برنامج .Visualizer 3D
باستخدام البرنامج تعبر عن موافقتك على شروط اتفاقية الترخيص هذه.

إن حقوق هذا البرنامج ودليل المستخدم المرفق به محفوظة .كل الحقوق
محفوظة .ل يجوز النسخ الغير مشروع للبرنامج أو لدليل المستخدم بشكل قاطع.
تتحمل مسؤولية أي انتهاك لحقوق النشر تتسبب به أو تحرض عليه.

بالنسبة للحكام المذكورة أعله يجب عليك أن تقوم بتسجيل البرنامج قبل
استخدامه .ستحصل على رقم أمان خاص من أجل فتح البرنامج .ل يمكن
استخدام البرنامج إل باستخدام هذا الرقم الشخصي على الكمبيوتر الخاص بك .ل
يمكن تسجيل البرنامج مجانا Xإل أربع مرات .كل باقة تسجيل إضافية ستكون على
حساب مستخدم البرنامج .
إن رقم التسجيل الخاص بك سيكون صالحا Xللتسجيل على جهاز كمبيوتر واحد
فقط .إذا كنت تريد استخدام البرنامج على كمبيوتر آخر تحتاج إلى رقم أمان جديد.
ل توجد أية طريقة لتعديل ،تكوين أو تبديل أرقام البرنامج بنفسك.

دون إذن كتابي من شركة  OKMيمنع استئجار،تأجير أو إقراض البرنامج أو وضعه
تحت تصرف طرف ثالث.

 .2شاشة البدء OKM
ضع القرص المضغوط المحتوي على برنامج  Visualizer 3 Dفي قارئ القراص في
الكمبيوتر وانتظر حتى ظهور شاشة البدء التي تراها في الرسم .1

الرسم  :1شاشة البدء

توجد عدة خيارات الن:
•

Visualizer 3D

تثبيت البرنامج على الكمبيوتر.
•

Bluetooth

تثبيت برامج تشغيل البلوتوث )فقط للجهزة المجهزة بمعدات بلوتوث(
•

Adobe Reader

تثبيت برنامج
•

Adobe Reader

من أجل قراءة دلئل المستخدم

User Manuals

اكتشف الفهرس المحتوي على جميع دلئل المستخدم.
•

Exit
إغلق شاشة البدء

 .3تثبيت برنامج Visualizer 3D
بعد النقر على „ “Visualizer 3Dفي شاشة البدء سيظهر مربع الحوار التالي على
الشاشة.

 .1اختر اللغة المناسبة لك وأنقر على زر " "OKمن أجل فتح مربع الترحيب .ثم أنقر
على " "Nextمن أجل قراءة اتفاقية الترخيص.

 .2اختر „  “I accept the agreementمن أجل الموافقة على اتفاقية الترخيص .ثم
أنقر على „ “Nextمن أجل متابعة إعداد برنامج .Visualizer 3D

 .3اختر ملفا Xلحفظ البيانات أثناء تثبيت البرنامج أو استخدم الملف الموجود .ثم أنقر
على „.“Next

 .4أكتب اسما Xلملف البرنامج في قائمة البدء أو استخدم السم الموجود .ثم انقر
على „.“Next

 .5اختر الرموز التي تريد تكوينها وأنقر على „.“Next

 .6تأكد من خياراتك وأنقر على „ “Installمن أجل نسخ كل الملفات على الكمبيوتر

 .7انتظر حتى إتمام التثبيت.

 .8بعد إتمام التثبيت أنقر على " ."Finishإذا كنت اخترت „“Launch Visualizer 3D
سيفتح البرنامج من تلقاء نفسه ويجب عليك تنشيطه.

 .4تنشيط البرنامج
 .1بعد تثبيت برنامج  Visualizer 3Dعلى الكمبيوتر يجب عليك تنشيطه.
انتبه إلى أنه ل يمكن تنشيط البرنامج مجانا Xإل أربع مرات )أنظر اتفاقية
الترخيص(! الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تنشيط البرنامج.
 .2افتح البرنامج بنقرة على رمز البرنامج الموجود على سطح المكتب أو
على الرمز الموجود في قائمة البدء لبرنامج ويندوز.
 .3سيظهر مربع الحوار الموجود في الرسم  2وسيطلب فيه رقم التنشيط.
 .4اتصل بالوكيل المحلي أو قم بزيارة موقع النترنت
 www.visualizer3d.com/activationوأكتب المعلوات التالية:

(a

الرقم المطبوع على القرص المصغوط المحتوي على البرنامج
] مثل [ … - ABCDE – 12345 X

(b

رقم البرنامج الظاهر على الشاشة )أنظر الرسم (2
] مثل [ … 0101 – 1010 X

(c

عنوان البريد اللكتروني الخاص بك من أجل إثبات هويتك.

 .5سيتم إنشاء رقم التنشيط .أكتب هذا الرقم في مربع الحوار الموجود في
الرسم  2و أنقر على "."OK

الرسم  .2مربع حوار لتنشيط البرنامج

 .6إذا كان رقم التنشيط الذي كتبته صحيحا Xسيفتح البرنامح ويمكنك
استخدام برنامج .Visualizer 3D

