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 مشترك گرامي:
ضمن تشكر مجدد از ثبت نام شما در صدآوا ، خواهشمند است جهت استفاده بهينه از خدمات و سرويس هاي 

    صدآوا ، راهنماي زير را مطالعه فرماييد.
به آدرس :  YouTubeهمچنين در صورت تمايل مي توانيد فيلم اين راهنما را نيز ، در 

https://youtu.be/G5NVSyVnGFE   .مشاهد كنيد 
 اين راهنما دو بخش دارد:

 الف) استفاده از سرويس .                   
 مديريت حساب. ب)                    

 
 قبل از شروع ، لطفا به موارد زير توجه كنيد:

 اضافه ، مخفي و يا تقلبي وجود ندارد.سرويس ها واقعي بوده و هيچ هزينه   قيمت و نرخ  
  براي اطمينان از قيمت ها ، شما ميتوانيد گزارش مصرف خود راOnline .ببينيد 
 .قيمت ها بر حسب دقيقه بوده و بر اساس دقيقه هم گرد مي شود  
  ) اعتبار سرويس هاي دقيقه اي ، هرگز منقضي نخواهد شدNo Expiration .( 

 
  دالر هديه مي گيريد. 25تا به صدآوا ،    في و دعوت دوستان خودفراموش نكنيد كه با معر

 

 استفاده از سرويس : بخش اول : 

 
 شما به پنج روش ميتوانيد از سرويس ها استفاده كنيد:

 Local Access(  : در اين روش ، شما به يك شماره محلي در منطقه خود روش كالسيك )1

Number    (اين روش    عتبار خود، شماره مقصد را وارد مي كنيد.زنگ زده و پس از شنيدن مقدار ا

هم با خط ثابت و هم با موبايل قابل استفاده است. اين روش براي همه فعال بوده و نيازي به درخواست 

 نيست.

2( App  در اين روش ابتدا يك :App  بر روي موبايل خود نصب كرده و مستقيما به مقصد خود زنگ

ندارد) . براي اين روش موبايل شما بايد به اينترنت متصل  Appزنيد ( مخاطب شما نيازي به مي 

  باشد. اگر اين روش را مي خواهيد، براي فعال شدن ، با پشتيباني صدآوا تماس بگيريد.

3( Skype در اين روش ابتدا با :Skype  به شبكه صدآوا وصل شده و مانند روش كالسيك، پس از

اعتبار، شماره مقصد را وارد ميكنيد. اين روش براي همه فعال بوده و نيازي به درخواست شنيدن مقدار 
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براي اطالعات بيشتر، لطفا اين راهنما را مشاهده فرماييد:  نيست.

https://youtu.be/fAhOrZ_bEug  . 

4( Viber در اين روش ابتدا با :Viber بكه صدآوا وصل شده و مانند روش كالسيك، پس از به ش

شنيدن مقدار اعتبار، شماره مقصد را وارد ميكنيد. اين روش براي همه فعال بوده و نيازي به درخواست 

براي اطالعات بيشتر، لطفا اين راهنما را مشاهده فرماييد:  نيست. .

tu.be/ggFMECaT3nEhttps://you .  

: در اين روش شما با تماس به يك شماره محلي در منطقه خودتان، مستقيما به شماره مستقيم )5

شماره مقصد خود وصل مي شويد. فرض كنيد كه شما در لندن ، انگلستان ، زندگي مي كنيد و 

ماس به يك شماره ميخواهيد به يك شماره در شيراز ، ايران زنگ بزنيد. با اين روش ، شما با يك ت

سريعترين ، آسان ترين و مطمئن ترين در لندن ، مستقيما به شيراز وصل خواهيد شد. اين روش ، 

 مي باشد. در صورت تمايل، براي فعال شدن، با پشتيباني صدآوا تماس بگيريد. روش

وارد   بصورت كامل ( كد كشور ، كد شهر و شماره )شماره مقصد را براي شماره گيري در اين روش ها ، لطفا 

 982133445566، شماره خودر ا بصورت  در تهران زنگ بزنيد  33445566كنيد ، مثال اگر بخواهيد بشماره 

 44203456789در لندن زنگ بزنيد شماره خود را بصورت    3456789وارد كنيد و يا اگر بخواهيد به شماره 

ه توجه بفرماييد كه براي شماره گيري نيازي به پيش شماره تلفن بين الملل يا راه دور (مانند وارد كنيد. به اين نكت

و يا +) نمي باشد ، پس در هنگام وارد كردن شماره مقصد، از اين پيش شماره هاي اينترنشنال  00و يا  011

را  "Dial"نيد و هرگز دوباره را وارد ك "#"فقط  استفاده نكنيد. پس از وارد كردن شماره مقصد ، در پايان، 

همچنين توجه كنيد كه نبايد زود شروع به وارد كردن شماره مقصد كنيد، ابتدا به اعتبار خود كه از سيستم   نزنيد.

پخش مي شود ، كامل گوش دهيد و پس از آن شروع به وارد كردن شماره كنيد. اگر شماره مقصد را زود وارد 

(  98 912 1234567ي آن از دست برود، براي مثال شما مي خواهيد به شماره كنيد ، ممكن است ارقام ابتداي

ابتدايي آن از دست  98يك موبايل در ايران ) زنگ بزنيد ولي اگر در حين اعالم اعتبار ، شماره خود را وارد كنيد ، 

 ( يك شماره در هند ) وصل خواهيد شد.  912 1234567  رفته و شما به

 را يك بار ديگر تكرار كنيم : نكات بسيار مهماجازه دهيد كه اين 

 كامل ( كد كشور ، كد شهر ، شماره ) وارد كنيد. شماره مقصد را  -

  استفاده نكنيد. 00و  011در ابتداي شماره خود از پيشوند هاي اينترنشنال يعني  -

 را وارد كنيد. "#"در انتها فقط  -
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به اعتبار خود، كامل گوش كنيد و پس از آن شماره در هنگام اعالم اعتبار، شماره وارد نكنيد ، ابتدا  -

  را وارد كنيد.

  سرويس دارد: توجه داشته باشد كه صدآوا از نظر كيفيت ، دوكالس

 كالس معمولي  )Normal Class  ، تمركز بر قيمت بوده و پايين ترين نرخ ) : در اين كالس

 بود. . بصورت پيش فرض، تماس شما در اين كالس خواهدتضمين شده است

  ) كالس تجاريBusiness Class (  ولي قيمت  ، تصمين شده است كيفيت : در اين كالس

را وارد  100قبل از شماره خود عدد براي استفاده از اين كالس فقط كافي است  باالتري دارد. 

 .كنيد

شماره در تهران زنگ بزنيد ، اگر  33445566براي مثال فرض كنيد كه بخواهيد بشماره 

وارد كنيد از كالس معمولي استفاده خواهد شد و اگر  982133445566خود را بصورت 

وارد كنيد از كالس تجاري استفاده خواهد  100982133445566شماره خود را بصورت 

 شد.

  

  مديريت حساب : :  دوم  بخش
  

 ورود به حساب: )1

مراجعه كرده   http://login.100ava.comپس از دريافت شناسه كاربري و رمز عبور ، به آدرس 

  و وارد حساب خود شويد.

شما مي باشد و آنرا نمي توانيد عوض كنيد  usernameتوجه داشته باشيد كه شماره تلفن شما ، 

 خود را بايد عوض كنيد. passwordولي 

، بر روي  Loginفراموش كرديد، در همان صفحه خود را  Passwordو يا  Usernameهرگاه 

خود را وارد  email)، كليك كرده و سپس 1(شكل شماره    ’?Forgot Your Password‘لينك 

  ارسال خواهد كرد.  email) ، سيستم اطالعات را براي شما با 2كنيد (شكل شماره 



 

Http://100AVA.com 
+1-855-282-7279     +44-20-37697528     +49-69-94329120     +33-9-75123846     +61-28-4881080 

 

                            
  1شكل شماره                                                         

 

                              
                           2 شماره شكل                                                      

                                  
  انتخاب زبان: )2

   ) ، زبان دلخواه خود را انتخاب كنيد. 3(مطابق شكل شماره  از قسمت پرچم كشورها 

 

 
 3شكل شماره                                        
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  تغيير رمز عبور: )3

، مي توانيد رمز خود را عوض كنيد. براي اين  از منوي اصلي سمت چپ "Password"با انتخاب 

رمز فعلي خود را وارد كنيد و سپس در قسمت  "Current Password"منظور در قسمت 

"New Password"  رمز جديد دلخواه خود را وارد كنيد و در قسمت"Confirm 

Password" يك بار ديگر رمز جديد خود را تكرار كرده و سپس بر روي گزينه  "submit" 

) . در انتخاب رمز خود از حروف و اعداد استفاده كنيد و از  4كليك كنيد ( مطابق شكل شماره 

 خودداري فرماييد. "="كاراكترهاي ويژه مانند 

                    
  4شكل شماره                                                                   

 خريد اعتبار: )4

 ). 5در صفحه اصلي ، مي توانيد اعتبار بخريد ( شكل شماره  "Buy NOW"با انتخاب گزينه 

 



 

Http://100AVA.com 
+1-855-282-7279     +44-20-37697528     +49-69-94329120     +33-9-75123846     +61-28-4881080 

 

                   

 
 5شکل شماره                                                                          

  

) و بر روي 6كنيد (شكل شماره   انتخاب را   خود نظر   مورد  پرداخت   روش  سپس
‘Continue’ .كليك كنيد 

 
                    

  
  6شکل شماره                                                                                     

                          
  

ا توجه به راهنمايي هاي كه پس از انتخاب روش پرداخت ، مبلغ مورد نظر خود را انتخاب كرده و ب
 پرداخت خود را كامل كنيد. بر روي صفحه نمايش، نشان داده مي شود ، 

  لطفا توجه فرماييد كه اطالعات مالي شما در هيچ كجا ذخيره ياSave .نخواهد شد  
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  ) :  Caller IDاضافه كردن شماره (  )5

با اضافه كردن شماره هاي خود (شماره هايي كه از آنها زنگ مي زنيد ، نه شماره هايي كه به آنها 

سيستم بصورت خودكار شما را از روي شماره ، شناسايي كرده و از شما رمز   زنگ مي زنيد)

مز بايد ر )، در غير اينصورت هر بار در هنگام استفاده از سرويس، Pin lessنمي خواهد ( تلفني 

را وارد كنيد. رمز تلفني شما يك عدد ده رقمي است و هنگامي كه وارد حساب  ) PINتلفني خود (

نوشته شده است (مطابق شكل  "PIN Number"در قسمت  خود مي شويد در همان صفحه اول،

 ).7شماره 

  
  7شكل شماره                                                                   

انتخاب  را " Add Caller ID"براي وارد كردن شماره هاي خود از منوي اصلي سمت چپ، گزينه 

)، توجه فرماييد كه شماره خود را 8كرده و شماره هاي خود را يك به يك وارد كنيد (شكل شماره 

كامل وارد كنيد ( به همراه كد كشور و كد شهر ) بعنوان مثال اگر شما در لندن هستيد و شماره شما 

ش چنانچه فقط از رو وارد كنيد. 44 20 1234567آنرا بصورت  مي باشد،  1234567

App استفاده مي كنيد نيازي به انجام اين مرحله نداريد.  
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   8شماره شكل                                                                      

                                                                       

  اضافه كردن شماره گير سريع: )6

) ديگر مجبور Speed Dialبا اضافه كردن شماره هاي مقصد خود در قسمت شماره گيري سريع يا (

را فشار دهيد. براي   #وارد كرده و سپس دگمه نيستيد همه شماره مقصد را وارد كنيد و تنها كد آنرا 

 0و كد آن   دو شماره وارد شده است شماره اول كه مربوط به تهران بوده  9مثال در شكل شماره 

،  Access Numberاست. بنابراين براي تماس با اين شماره فقط كافي است پس از تماس با 

را وارد كنيد . اين امكان فقط  #0عدد  رد، هنگامي كه سيستم از شما شماره مقصد را درخواست ك

براي تماس استفاده مي كنيد  Appمي باشد و اگر از  Skype و  Viberهاي كالسيك و   براي روش

  شماره گيري سريع بر روي آن كار نخواهد كرد. 

 

 
   9شكل شماره                                                                        
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  گزارش و ريز مكالمات: )7

توانيد ريز مكالمات خود را ببينيد. براي اين منظور پس از مي  "Call History"با استفاده از منوي 

از منوي اصلي ، بازه زماني گزارش خود را تعيين نماييد. در اين مرحله  "Call History"انتخاب 

چك زده شود در غير اينصورت ، سيستم فقط گزارش روز  "From"دقت فرماييد كه حتما گزينه 

) و اگر در روز جاري از سرويس استفاده نكرده باشيد ، 10 جاري را به شما مي دهد (شكل شماره

را چك بزنيد. سيستم بصورت پيش فرض  "From"هيچ گزارشي نخواهيد ديد، بنابراين حتما گزينه 

فقط تماس هاي موفق شما را نشان مي دهد، چنانچه مي خواهيد همه تماس هاي خود (از جمله 

  را انتخاب كنيد. "ow All CallsSh"را ببينيد گزينه  تماس هاي ناموفق) 

  

  10شكل شماره                                                                              

 
  يك نكته بسيار مهم :

براي ورود به حساب ، و   Passwordو  Usernameشما با ثبت نام و درخواست سرويس هاي صد آوا ، يك 
) براي استفاده از سرويس خواهيد داشت. لطفا آنها را به اشتباه به جاي يكديگر استفاده PINيك رمز تلفني (

 نكنيد:
 Username  وPassword  براي ورود به حساب و مديريت حساب خود از طريق وب سايت مي

اين شناسه و رمز با ايميل براي شما ارسال مي شود و رمز آن را مي توانيد تغيير دهيد تا  باشد. 
  راحت تر بخاطر سپرده شود.

 ) رمز تلفنيPIN Number كه مي توانيد پس از ورود به حساب خود ، در صفحه اول (شكل شماره (
بوده و قابل تغيير  Viberو  Skypeفقط براي روش هاي كالسيك و  PINآنرا پيدا كنيد. اين  ،  )7

نمي باشد. اگر شماره هاي خود را در سيستم وارد نكرده باشيد در هنگام استفاده از اين روش ها، هر 
در سيستم  پرسيده مي شود. پس بهتر است شماره هاي خود را ، يكبار براي هميشه PINاز شما  بار 

  پرسيده نشود. PIN) تا از شما 8وارد كنيد (شكل شماره 
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به آدرس :  YouTubeمي توانيد تمام مطالب باال را بصورت فيلم آموزشي در 
https://youtu.be/G5NVSyVnGFE   .مشاهد كنيد  

 
مي   با معرفي دوستان و آشنايان خود و دعوت آنها به استفاده از سرويس هاي صد آوا ،  لطفا توجه فرماييد كه

  دريافت نماييد. دالر هديه معرفي 25 توانيد تا

  

 Travellingبراي اطالع از ساير خدمات صدآوا مانند سرويس تماس دوطرفه ، شماره مستقيم و شماره مسافر (
 Number  يا به ) و ... با ما تماس بگيريد وhttp://100ava.com .مراجعه فرماييد 

 با تشكر

  پشتيباني صد آوا
 


