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 فْرست هطالب

 

 2 .............................................................................. ازیً شیپ

 2 ............................................................ ساهاًِ بِ ٍرٍد از شیپ

 6 ...................................................................... ساهاًِ بِ ٍرٍد

 7 ....................................................................... ًخست صفحِ
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 ًیاز پیش

مىظوًر اتوادا ٌ اس تواماوٍ تحو  يم بیموٍ اتًمالیو ا تس  اتو           بٍ

بوور ريی تیمووام نووما ودوود بانوو    ر    1مريرگوور یافریوواک کووٍ 

 2تًاویو  خخورفه ومواٍ افوه مريرگور را اس افوه ممویر        صًرت ویاس می

 ودد ومافی  

 

 پیش از ٍرٍد بِ ساهاًِ

بٍ مىظًر خما ٌ تاسی بموار کوار بوا تواماوٍ تس  اتو  کوٍ  وی  اس َور کواریا مريرگور یافریواک  خوً  را تىظویم ومافیو   بوٍ                

 یمات مريرگر خً  ریاٍ:افه صًرت کٍ بٍ قمم  تىظ

 

 

1 Firefox 
2 http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
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 کلیک ومافی :" Options"ي بر ريی گزفىٍ 

 

 کلیک ومافی :" Content"   اس باس ن ن  فالًگ سفر بر ريی گزفىٍ 
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 کلیک ومافی : "Block pop-up windows"اس قمم   "…Exceptions"بر ريی 

 

 "Allow"يار  ومافیو  ي بور ريی گزفىوٍ     "Address of website"را  ر قموم   " car.parsianinsurance.com" حوا  خ ر  

 کلیک ومافی :
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 کلیک ومافی   "Close"بر ريی گزفىٍ    اس افه مًر 

 

 بورای موًر    ا"Action" ر قموم    "Preview in Firefox"اس اوااوام گزفىوٍ   "، Applications" ر ا امٍ بوا اوااوام گزفىوٍ    

 "Portable Document Format (PDF)"   ر قمم "Content Type"  ومافی    اطمیىان حاص 
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 ٍرٍد بِ ساهاًِ

بووٍ  "car.parsianinsurance.com/web" وووا  کوواربری ي رمووز زالووًر اس ياحوو  اتًمالیوو ا بووا مرا  ووٍ بووٍ خ ر  وو  اس  رفایوو  

 ر نووًف    صوودحٍ يري  َوو اف  مووی

افه صودحٍ تس  اتو  ووا  کواربریا     

بووٍ  رمووز زالووًر ي زالووارت امىیاووی را 

 "يري " رتووووای يار  ي بوووور ريی  

  کلیک کىی  

 

 

 

 

 

 

بووٍ مىظووًر بووات بوور ن امىیوو  تًصوویٍ 

کىووویم بووورای يار  کووور ن ووووا   موووی

کوواربری ي رمووز زالووًر اس صوودحٍ کلیوو  

 مجاسی اتادا ٌ ومافی  
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 صفحِ ًخست

 افه صدحٍ را مشاَ ٌ خًاَی  کر :   اس يري  بٍ تاماوٍا 

 

ٍ   "موه ومافىو گی  "با کلیک بور ريی   ٍ  لیمو  بیمو ٍ   وامو  تًتو  تیموام مرکوزی    َوافی کوٍ بوٍ ووا  ومافىو گی نوما       َوا ي الحاقیو

 صا ر ن ٌ ات  را مالحظٍ می کىی  

  کلیک کىی  "وامٍ چاپ وُافی بیمٍ"ريی گزفىٍ  وظر ات  با اوااام رکًر  مًر  تس وامٍ  حا  برای چاپ بیمٍ
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 ر ا امٍ    اس بواس نو ن  فوالًگ  رفایو  تورفا  بیموٍ واموٍا نومارٌ تورفا  برگوٍ چوا ی بیموٍ واموٍ را  ر محو  موًر  وظور                 

 کلیک ومافی  " ا امٍ"يار  ومافی  ي بر ريی گزفىٍ 

 

    ارتا  ومافی خري ی را برای چا گر  PDFیاف  حا  

 

صَرت برٍز هشکل در هشاّذُ چاپ بیوِ ًاهِ، چٌاًچِ هرٍرگر فایرفاکس خَد را از رٍی لیٌک هَجَد در سایت در 

 :ٌیذک Uninstallد ایذ، آى را از سیستن خَ ًصب ًکردُ

Control PanelAll Control Panel ItemsPrograms and Features 

ًکتِ ضرٍری ایي  یادآٍریایي جا فایرفاکس ًواییذ. در ساهاًِ، اقذام بِ داًلَد ٍ ًصب هرٍرگر با هراجعِ بِ آدرس  حال

 تکرار ًواییذ.حتواً را  "پیش از ٍرٍد بِ ساهاًِ"هَارد هطرح شذُ در بخش رٍرگر الزم است هاست کِ پس از ًصب 


