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 مشترك گرامي :
 لطفا به اين نكات توجه فرماييد : ، Appتفاده از سادر 

  اينApp  رايگان بوده و نبايد براي اينApp .هيچ هزينه اي پرداخت نماييد 
 App  فقط براي تماس مي باشد و بوسيله آن نمي توانيد اعتبار بخريد ، براي خريد اعتبار و

 مراجعه فرماييد.   http://login.100ava.comمديريت حساب ، لطفا به 
  ) فراموش نكنيد هرگاه سرويس هاي عاديNormal Class  ع مشكل ) دچار مشكل شد ، تا رف

در ابتداي  100) ) ، با شماره گيري  Backup Plan( بصورت موقت و بعنوان پشتيبان ( 
) كه در آن ، كيفيت  Business Classشماره مقصد خود، مي توانيد از سرويس تجاري ( 

را شماره  982122334455استفاده كنيد . بطور مثال اگر شماره  تضمين شده است، 100%
را وارد كنيد  100982122334455س عادي استفاده خواهد شد و اگر گيري كنيد از سروي

 Appهم در روش كالسيك و هم در روش  از سرويس تجاري استفاده خواهد شد . اين امكان 
 در دسترس مي باشد.

 
 شما دو گزينه داريد ، لطفا يكي از دو گزينه زير را انتخاب كنيد : Appو تنظيمات  downloadبراي 

 
 ل : مشاهده فيلم آموزش تنظيم گزينه اوApp  : در يوتيوب به آدرس

 SNOXg-4-https://youtu.be/fg2 
 . گزينه دوم : مطالعه اين ايميل و تنظيم قدم به قدم مطابق اين ايميل  

  
  به ترتيب زير عمل نماييد: Appو تنظيمات  downloadبراي   اگر فيلم آموزشي را مشاهده نمي كنيد ،

 
يك نياز داريد.  QR Codeشما به يك  Appقبل از شروع ، توجه داشته باشيد كه براي تنظيم  )1

شكل فقط يك د نشان داده شده در اين ك(  اين كد در عكس زير نشان داده شده استنمونه از 
را با همان موبايلي كه  Appايميل . اگران از آن براي تنظيم استفاده كرد) وو نمي تونه است من

خود را در گوشي كد ارسالي را بر روي آن نصب كنيد ، مطالعه مي كنيد ، عكس  Appقصد داريد 
ايميل كد نياز داريد ، در غير اينصورت ( يعني اگر  آنبه  5) كنيد زيرا در مرحله  Saveذخيره ( 

عكس را  آن را با يك دستگاه ديگر به غير از موبايل خود ، مطالعه مي كنيد ) ، بايد با گوشي خود
  كنيد.  Scan ،  5بعدا در مرحله 
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 GS "  عبارت )  Android( براي  Play Store) و يا در  iPhone( براي   App Store در  )2

Wave "  جستجو نموده و اين راApp . رايگان را نصب نماييد 
  

  
 

موبايل و ... را به در هنگام نصب برنامه ، اجازه دسترسي به دفترچه تلفن ، دوربين و ميكروفون   )3
  آن بدهيد .
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و در آخر  "Account settings"، سپس گزينه  ”Setting“مطابق شكل هاي زير، ابتدا گزينه  )4
 (در گوشه باال سمت راست ) انتخاب كنيد . را  "+"گزينه 
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گزينه  را بر روي آن نصب كرده ايد ، مشاهده مي كنيد  Appرا با همان موبايلي كه  Emailاگر   )5
" (Select QR Code Image)  " را انتخاب كرده و سپس تصويرQR code  1مرحله را كه در 

 ، در غير اينصورت ( يعني اگر   ) Browseبر روي گوشي خود ذخيره كرده ايد را انتخاب كنيد ( 
Email   را با يك وسيله ديگر غير از موبايل خود مشاهده مي كنيد ) ، گزينه"(Scan QR Code 

Image)  " را انتخاب كرده و پس از آنكه موبايل شما به حالتScan  ، درآمدQR code  نمايش
 كنيد. Scanرا با موبايل خود  1داده شده در مرحله 

 

 
 ميل با همان موبايل مشاهده مي كنيد )اي گر( ا
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 ( اگر اين ايميل را با دستگاهي به غير از موبايل خود مشاهده مي كنيد )

 
  را نشان مي دهد ) Android و    iPhoneدر گوشي هاي  Scan( اين عكس حالت  

 
 به پايان مي رسد .  App) ، تنظيم  Accountدر اين مرحله با ايجاد حساب (  )6

  

 
 

به صورت سبز رنگ در گوشه  100AVAاگر همه مراحل را به درستي انجام داده باشيد ، عبارت  )7
 Keypadآماده شماره گيري مي باشد و شما مي توانيد با  Appباال سمت راست ظاهر خواهد شد و 

شماره مقصد خود را وارد كنيد همچنين ميتوانيد براي شماره گيري از دفتر تلفن گوشي نيز استفاده 
 كنيد.
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در كوشه باال ، بايد به رنگ سبز  100AVAعبارت ،  Appهمواره به اين نكته دقت فرماييد كه براي استفاده از 

متصل نشده است و اشكالي وجود دارد ، در اين  Serverبه  Appرنگ قرمز به اين معني مي باشد كه ،  باشد
همچنين اين برنامه ، بصورت   مي باشد . Firewallحالت عمده ترين دليل ، عدم وجود ارتباط اينترنتي يا وجود 

وصل  Wi-Fiي كه گوشي شما به استفاده مي كند ، اگر مي خواهيد در هنگام Wi-Fiپيشفرض ، فقط از ديتاي 
 در را  ‘ Wi-Fi Only ‘) گزينه  GSMنيست از برنامه استفاده كنيد ( يعني استفاده از ديتاي سيم كارت و 

 خاموش كنيد.   " “ Settings => Advanced Settings => Network Settings    قسمت
 

 
 

 “ 1001”پس از نصب ، براي اطمينان از صحت عملكرد برنامه ، تست اكو را انجام دهيد ، براي اين منظور شماره 
ره گيري نماييد و پس از پايان پيام ضبط شده ، شروع به صحبت نماييد ، شما بايد صحبت هاي خود را را شما

واضح و شفاف و بدون تاخير بشنويد، در غير اينصورت يك مشكل وجود داشته و براي رفع آن با پشتيباني تماس 
 بگيريد.

         
  

  حتما به نكات زير دقت كنيد : Appدر استفاده از 
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  مكالمه ، برايApp  به اينترنت نياز دارد. بنابراين تلفن شما يا بايد بهWi-Fi  متصل باشد و يا از
Data  سيم كارت شما استفاده مي كند و اگر تلفن شما ، اينترنت خوبي نداشته باشد ، كيفيت

 مكالمه پايين خواهد بود. در چنين مواردي حتما از روش كالسيك استفاده فرماييد.

 ه ، براي مكالمApp  بايدRegister  ) در غير ايصورت امكان  عالمت سبز در گوشه باالباشد ، (
خارج شد ، يك بار برنامه را بسته ،  Registerنمي باشد. در صورتي كه برنامه از حالت  مكالمه 

 اينترنت گوشي را چك كرده و برنامه را دوباره اجرا كنيد.

  در برخي از تلفن ها ، گزينه هايBattery Saving  و ياBattery optimization   مي تواند
خارج كند. مطمئن شويد كه گزينه  Registerمانع عملكرد صحيح برنامه شود و يا برنامه را از حالت 

 بر روي برنامه اجرا نشود.  Batteryهاي 
 وارد كنيد تا موجودي حساب ، براي شما پخش شود.    “*#0  “براي كنترل موجودي خود كد

  
براي تماس ، شماره مقصد خود را مستقيما شماره گيري كنيد مثال براي تماس با دفتر 

را شماره گيري كنيد ( كد كشور + كد شهر + شماره ) . همچنين نيازي به  18552827279  شماره  صدآوا
و خواهد كرد.  نيست ، با اين حال سيستم با اين پيشوند ها نيز كار "011"يا  "+"يا  "00"پيشوند هايي مانند 

در  100) ، با شماره گيري   Normal Classنيز فراموش نكنيد در صورت بروز مشكل در سرويس هاي عادي ( 
% تضمين شده 100) كه در آن كيفيت  Business Classابتداي شماره مقصد ، مي توانيد از سرويس تجاري ( 

 استفاده كنيد . )  Backup Planاست ، بعنوان پشتيبان ( 
  

  *0#        كد اعالم موجودي :
 1001             كد تست اكو :

 
را تنظيم كنيد ، براي تنظيم دستي به روش  Appو بصورت اتوماتيك ،  QRاگر به هر دليلي نتوانستيد با كد 

  زير عمل كنيد :
 ابتدا يك ايميل به پشتيباني صدآوا فرستاده و اطالعات تنظيم دستي را درخواست فرماييد. -
را  Account Settingsرا از گوشه پايين ، سمت راست انتخاب كنيد ، سپس  Settingsگزينه  -

 را انتخاب كنيد. در گوشه باال سمت راست   ’+‘ انتخاب كنيد و آنگاه عالمت 
 را انتخاب كنيد . SIP Accountدر اين مرحله  -
يل درخواستي، در اينجا ، اطالعات تنظيم دستي را كه درخواست كرده بوديد ، پس از دريافت ايم -

  وارد كنيد.
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  ست اتنخاب كنيد تا اطالعات ذخيره شود.را از گوشه باال سمت را  ’‘ عالمت -
 با تشكر

 پشتيباني صد آوا
 


