آموزش تعیین وقت سفارت ایتالیا با استفاده از سایت و برنامه تعیین وقت:
چطور میتونیم با رباکس وقت بگیریم ؟؟؟
اول باید وارد سایت سفارت ایتالیا بشید و متناسب با نوع ویزا و تعداد اعضا خانواده
ثبت نام کنید( ...آموزش نحوه ثبت نام صحیح در سایت رو می تونید در اپلیکیشن
راهنمای وقت سفارت مطالعه کنید)

بعد از ثبت نام شما یه ایمیل و پسوورد برای ورود به سایت سفارت دارید.
رباکس رو اجرا میکنید.
ایمیلی که ثبت نام کردید به همراه کلید رباکس که پس از خرید از ما دریافت کرده
اید رو وارد میکنید.
صبر میکنید برنامه اجرا میشه و وارد صفحه ورود میشه.

اونجا رمزتون رو وارد میکنید و از اینجا به بعد رباکس کار گرفتن وقت رو انجام میده.

( وارد جدول وقت ها میشه و هر ثانیه رفرش میکنه تا وقتها باز بشه و اولین وقت
ممکن رو براتون میگیره )
بعد از موفقیت رباکس یک پیغام میده ...شما موفق شدید....
بعد شما از طریق مرورگر خودتون وارد سایت ایتالیا میشید و با ایمیل و رمز وارد اکانت
شده و به قسمت  Appointment Detailsوارد میشید و کانفرم وقت خودتون رو دانلود
میکنید.

شرایط خرید رباکس :
هزینه رباکس ( 044هزار تومان ) را کارت به کارت میکنید .ما لینک دانلود به همراه
کلید رباکس که وابسته به ایمیلی است که با اون در سایت سفارت ثبت نام کرده
اید را در اختیارتان میگذاریم)...جهت تهیه ربات وارد لینک زیر شده و ابتدا اپلیکیشن
را دانلود و نصب کنید)
https://cafebazaar.ir/app/time.embassy.help/?l=fa

رباکس به صورت اتوماتیک وقت سفارت میگیرد .فقط کافیست رباکس رو چند ساعت
قبل از باز شدن وقت ها اجرا کنید ( ...زمان باز شدن وقت را از طریق برنامه اندروید
موجود در بازار اعالم میکنیم ) ...

پس حتما برنامه رو از سایت کافه بازار دریافت و نصب کنید
رباکس فقط برای یک ایمیل (اکانت) کار میکند (تک نفره یا خانواده) (توریستی یا
تجاری ).
رباکس با تغییرات سایت سفارت آپدیت میشود (هنگام اجرا رباکس اتوماتیک نصب
میشود).
تیم فنی ما هیچگونه مسئولیتی را در قبال تغییر کامل سیستم نوبت دهی سفارت
قبول نمیکند .و رباکس فقط مربوط به سیستم فعلی ( سایت کنونی ) سفارت
میباشد.
پشتیبانی تمام وقت رباکس.
حداقل سیستم مورد نیاز رباکس :
ویندوز  XPو باالتر ( ترجیحا ) 04
.Net Framework 4.5
اینترنت پرسرعت  512 Kbpsبه باال ( سرعت واقعی )
----توجه داشته باشید مبلغ پرداختی عودت داده نمیشود و فقط آپدیت نرم افزار در هنگام
اجرا رباکس اتوماتیک نصب میشود.

این برنامه فقط یک نسخه دارد که از طریق لینک زیر قابل دسترسی و تهیه است.
بنابراین هر نسخه با عنوان دیگر ممکن است جعلی باشد.

https://cafebazaar.ir/app/time.embassy.help/?l=fa

هیچ نسخه دیگری از این برنامه تا این لحظه تولید نشده و هر نوع تبلیغات در این
مورد ممکن است جهت سو استفاده و غیر واقعی باشد.

این برنامه تنها در سایت  vaghteitalia.comو برای اولین بار منتشر شده است.
http://www.vaghteitalia.com

