
 در سایت راست چین IMPREZAم و عرض ادب خدمت همه خریداران محترم قالب سال

 آنَزش نصب ٍ برٍزرسانی قالب ٍ افزٍنٌ يا + اننیت:

: لطفا دقت فرنایید جًت نصب بستٌ يای آسان نصب نیازی بٌ نصب ٍردپرس نیست ٍ در طَل نکتٌ
ٍردپرس يهراى قالب + تهام افزٍنٌ يا ٍ تنظیهات ٍ ... بر رٍی ياست شها کانال  ,رٍند نصب بستٌ

 .استاندارد نصب خَايد شد

 س پَستٌ : آنَزش فعال کردن الیسن

deactivate-status-license-theme.com/products-https://www.rtl/ 

داخل  ,را داخل بستٌ دانلَدی خَد از سایت راست چین باز کنید Package Linkدر نرحلٌ اٍل فایل نتنی 
 لینک نختلف ٍجَد دارد کٌ ير لینک بستٌ آسان نصب یکی از دنَيای فارسی شدى است. 11این فایل 

 بستٌ آسان نصب دنَی نَرد نظر خَد را دانلَد کنید ٍ از حالت زیپ خارج کنید )اکسترکت کنید(

دٍ فایل را در  ٍجَد دارد شها باید این installer.phpدیگر يهراى فایل  zipداخل این فایل یک فایل 
آپلَد کنید صرفا در  public_htmlحتها دقت داشتٌ باشید فایل را داخل پَشٌ  ,ياست خَد آپلَد کنید

 نَاقعی کٌ نیاز دارید سایت داخل پَشٌ یا سابداننٌ نصب شَد نسیر آپلَد را تغییر ديید.

 : آنَزش فعال کردن سایدبار سفارشی

رض انکان قرار دادن سایدبار سفارشی برای برگٌ يا ٍ نَشتٌ يا ٍ در نسخٌ ی جدید ایهپرزا بٌ صَرت پیشف
 جًت فعال سازی ٍارد نسیر زیر شَید :  ,... غیر فعال شدى است

 نَار عنَان ٍ سایدبار< پیشرفتٌ <  IMPREZAپیشخَان ٍردپرس < 

 را فعال کنید. نَار عنَان ٍ سایدبار

 نکته مفید:

یت خَد استفادى کنید از يهان ابتدا نراحل بر رٍی سا httpsیا يهان  SSLچنانچٌ قصد دارید از گَايینانٌ 
 ديید. انجام httpsنصب را با آدرس 

 نابقی نَارد بٌ صَرت ٍیدیَ برای شها آنادى شدى است:

 themes.com/learn/install.zip-https://cdn.vip لینک دانلَد آنَزش نصب بستٌ آسان نصب:

 themes.com/learn/update.zip-https://cdn.vip لینک دانلَد آنَزش برٍزرسانی قالب ٍ افزٍنٌ:

 

 اطالعات ٍرٍد بٌ ندیریت بستٌ يای نصبی:

https://www.rtl-theme.com/products-license-status-deactivate/
https://cdn.vip-themes.com/learn/install.zip
https://cdn.vip-themes.com/learn/update.zip


 adminنام کاربری : 

 faramarz73847 :رنز عبَر 

 ( :revsliderکد الیسنس جهت فعال کردن افزونه رولىشن اسالیدر )جدید || 

43rt-5637-fh58-thu83-i80013h-56 

 بٌ شکل زیر نی باشند: ایهپرزاکد تخفیف برای خریديای بعدی قالب 

را در راست چین خرید کردى اید از کديای  IMPREZA)دقت کنید حتها با حسابی کٌ قبال قالب 
تخفیف زیر استفادى کنید در صَرتی کٌ با یک اکانت جدید از کديای تخفیف زیر استفادى شَد 

 الیسنس باطل خَايد ٍ يزینٌ بٌ يیچ عنَان عَدت دادى نهی شَد(

 impusoff50:  کد تخفیف خرید دوم الی بیستم

درصد برای شما صادر  ۰۲ فرا خریداری کرده باشید کد تخفیبار پىسته ایمپرزا  ۰۲چنانچه بیش از 
 می شىد.

 

 

 IMPREZAبًترین افزٍنٌ برای سئَی قالب 

بٌ این نَضَع اشارى داشتٌ است بًترین افزٍنٌ برای سئَ  ایهپرزايهان گَنٌ کٌ طراح اصلی قالب 
است کٌ خَشبختانٌ این افزٍنٌ در راست چین تَسط این  یَاست سئَ پریهیَمقالب افزٍنٌ 

 در نظر گرفتٌ ایو : 7% برای خریداران قالب 02نجهَعٌ ارائٌ نی شَد بٌ يهین دلیل تخفیف ٍیژى 

 hfyoast20کدتخفیف : 

ستارى ٍ  5رضایت داشتید لطفا با ثبت انتیاز در پایان چنانچٌ از پَستٌ ٍ ٍیدیَيای آنَزشی 
 دیدگاى در بخش نحصَل از تیو نستر کد حهایت کنید:

 /page-account/download-theme.com/my-https://www.rtl ثبت امتیاز در راست چین:

 فرامرز قىی پنجه - با تشکر

 

 

https://www.rtl-theme.com/yoast-seo-premium-wordpress-plugin/?aff=MR-Code
https://www.rtl-theme.com/my-account/download-page/

