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راهنمای دانلود از آپلود باکس
در اینجا دانلود فایل به دو صورت با سرعت باال و با سرعت معمولی امکان پذیر است.
برای دانلود در این صفحه میبایست یکی از گزینه های  Fast Downloadو یا  Slow Downloadرا
انتخاب نمایید.

راهنمای دانلود با سرعت باال

راهنمای دانلود با سرعت معمولی

دانلود سریع – Fast Download
برای دانلود با سرعت باال میبایست اشتراک  Premiumخریداری نموده باشید  ،با اشتراک
 Premiumمی توانید از دانلود سریع استفاده و طبق اطالعات جدول زیر از قابلیت های این نوع
عضویت استفاده نمایید.

Premium account


اگر دارای حساب کاربری و اشتراک  Premiumهستید فقط کافی است وارد حساب کاربری
خود شوید ( .راهنمای ورود به حساب کاربری )



در صورت فراموشی رمز عبور می توانید از گزینه " فراموشی رمز عبور” استفاده نمائید تا رمز
برای شما ارسال شود.



در صورت بوجود آمدن هر پرسش و یا مشکل همکاران ما از طریق صفحه  Contact usو
یا از طریق ایمیل ادرس  info@uploadbox.ioدر سریع ترین زمان پاسخ گوی شما خواهند
بود.
Download

در صورت داشتن اشتراک  Premiumبالفاصله به صفحه زیر هدایت میشوید.

کد امنیتی را وارد نمایید و سپس گزینه  Creat download linkرا کلیک نمایید.

با کلیک روی ایکون فوق فایل دانلود خواهد شد

تهیه اشتراک

Premium

ابتدا روی گزینه  Fast Downloadکلیک کنید

در این صفحه پلن زمانی مورد نظر خود را انتخاب نمائید

در مرحله بعد از شما ایمیل آدرس درخواست می گردد.
به دلیل اینکه نام کاربری و رمز عبور برای شما ایمیل خواهد شد در وارد کردن آدرس ایمیل خود
دقت کنید.

پس از ورود ایمیل آدرس به درگاه پرداخت متصل خواهید شد
**توجه داشته باشید اگر در وب سایت  LOGINباشید صفحه فوق برای شما نمایش داده نمیشود
و مستقیم به درگاه پرداخت هدایت می شوید.
در این صفحه باید تیک گزینه های شرایط و قوانین را انتخاب نمایید تا وارد مرحله بعد شوید

در این صفحه اطالعات پرداخت خود را وارد نمائید

پس از اتمام روال عضویت  Premiumمی توانید با سرعت و بدون محدودیت فایل های خود را
دانلود نمائید
نام کاربری و رمز عبور به ایمیل آدرس شما ارسال گردیده تا برای دانلود های بعدی از آن استفاده
کنید
چنانچه نام کاربری و رمز عبور را دریافت ننمودید ابتدا با دقت  Inboxو همینطور  Spamو Junk
ایمیل خود را بررسی نمایید اگر همچنان دریافت نشده بود از طریق ارسال پیام از صفحه
 Contact usو یا ارسال ایمیل به ادرس  info@uploadbox.ioاقدام نمایید.

دانلود با سرعت معمولی – Slow Download
برای دانلود با سرعت معمولی روی گزینه  Slow Downloadکلیک کنید

 90ثانیه منتظر بمانید تا ثانیه شمار به پایان برسد.

سپس کد نمایش داده شده رو در کادر وارد نموده و بر روی  Create Download Linkکلیک نمایید.

با کلیک بر روی آیکن زیر دانلود آغاز خواهد شد.

مزایای عضویت در سایت
توجه داشته باشید که با ثبت نام در وبسایت از محدودیت های کمتری برای دانلود فایل های
خود برخوردار خواهید بود

راهنمای عضویت در سایت
در منوی باالی سایت سمت راست بر روی  Sign Upکلیک نمایید.

فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.


نام کاربری



ایمیل آدرس



رمز عبور



تکرار رمز عبور



ورود کد امنیتی

پس از تکمیل فرم ثبت نام  ،پیام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد.

ایمیلی حاوی لینک فعال سازی حساب برای شما ارسال می گردد.
در صورتی که ایمیل را مشاهده ننمودید ،ایمیل با اطالعات زیر را جستجو نمایید.
آدرس ارسال کننده no-reply@uploadbox.io :
موضوع ایمیل Upload Box registration confirmation :

در این ایمیل نام کاربری ،رمز عبور و لینک فعال سازی حساب کاربری را مشاهده خواهید نمود.
بر روی لینک فعال سازی کلیک نمایید.
پس از آن در مرکز صفحه پیام  Account Confimedبرای شما نمایش داده خواهد شد و همچنین
در منوی سایت مشاهده می نمایید که شما در حساب کاربری خود الگین شده اید.

راهنمای بازیابی رمز عبور
در منوی باالی سایت سمت راست بر روی  Loginکلیک نمایید.

در صفحه ورود به حساب کاربری بر روی گزینه ی  Forget Passwordکلیک نمایید.

در صفحه ی بعد فرم

 Password Recoveryرا با ورود نام کاربری و کد امنیتی تکمیل نمایید.

اگر نام کاربری خود را به خاطر ندارید به ایمیل خود مراجعه نمایید ،نام کاربری و رمز عبور اولیه در
زمان ثبت نام برای شما ارسال شده است.
پس از ورودی اطالعات پیام  Password recovery link sent to your e-mailبرای شما نمایش داده
خواهد شد و در این زمان ایمیلی حاوی لینک بازیابی رمز عبور برای شما ارسال می گردد.

عنوان ایمیل Upload Box: password recovery :
آدرس ارسال کننده ایمیل no-reply@uploadbox.io :
بر روی لینک موجود در ایمیل کلیک نمایید.
در صفحه ی نمایش داده شده رمز عبور جدید خود را وارد نمایید و بر روی  Save Settingکلیک
نمایید.

راهنمای ورود به حساب کاربری
در منوی باالی سایت سمت راست بر روی  Loginکلیک نمایید.

فرم ورود به حساب کاربری را تکمیل نمایید.

اگر نام کاربری و رمز عبور صحیح باشد به حساب کاربری وارد می شوید در غیر اینصورت پیام
 Incorrect Login or Passwordنمایش داده خواهد شد.

