به نام خدا
راهنمای نصب و ورود به سالن نمایشگاه هایتکس
 -1ابتدا از طریق مرورگر سیستم خود آدرس وب سایت هایتکس را وارد
www.hitex.ir
کنید :

 -2پس از باز شدن سایت بر روی آیکون ورود به نمایشگاه کلیک کنید.

 -3با ورود به صفحه دانلود درگاه ورود به سالن از گزینه های موجود
پلتفرم مورد نظر را انتخاب کنید (پلتفرم پیشنهادی ویندوز میباشد که
در سیستم های با ویندوز 64بیتی قابل اجرا است)
 -4پس از نصب فایل فشرده سازی شده را اجرا و بر روی آیکون  Hitexدبل

کلیک کنید.
 -5پس از باز شدن پنجره  Hitex Configurationدکمه !  Playرا کلیک کنید.

 -6سپس در صفحه بر روی

دکمه ی

ورود به نمایشگاه

کلیک کنید.

 -7در این صفحه می توانید راهنمای حرکت در سالن را ببینید ،آن را
خوب به ذهن بسپارید.

 -8یک نام برای خود انتخاب کنید در این مرحله ممکن است بر اساس
لوکیشن شما و سرعت اینترنت جهت وارد شدن به سالن کمی زمانبر باشد
چون اطالعات در حال بارگذاری و ارتباط با سرور است اگر از اتصال
اینترنت مطمئن هستید ،گمان نکنید سیستم هنگ کرده ! در این قسمت
کمی صبر نیاز است .

توجه داشته باشید از هر سیستمی فقط یکبار نام و اطالعات ورودی را
میخواهد و در دفعات بعدی نیاز به ورود اطالعات نیست.

از بازدید از نمایشگاه مجازی و سه بعدی هایتکس لذت ببرییییییید.

The Installation Guide and Entry into the Hitex exhibition hall
1- First, enter your website address via your system browser:
www.hitex.ir
2- Click the login icon after the site is opened.
3- Select the platform from the available platforms by entering
the download page.
(The proposed platform is Windows that executable in windows 64bit systems.)
4-after installing, run the compress file and double-click on
Hitex icon.
5-when the window of Hitex Configuration opens, click play..
6-then click the entry button on the screen.
7- On this page you can see the motion guide in the hall,
remember it well.
8-pick a name for yourself, at this stage you may take time on
your location and the speed of the internet to enter the salon
because the information is loading and relating to the server.
If you‘re confident about the internet connection, don’t think
the system has changed! A little patience is needed.
Note that from any system, Hitex only wants to know the name
and the input information only once, and the next one does not
need to enter information.

ENJOY VISITING THE HITEX 3D VIRTUAL EXHIBITION

