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آموزش نصب پچ
توجه داشته باشید ،قبل از نصب پچ می بایست یک نسخه ی خام و بدون پچ از بازی را بر روی سیستم خود نصب کنید.
دقت کنید :نسخه ی نصب شده ،بدون هیچ گونه پچ و افزودنی دیگری باشد.

بعد از دانلود کامل تمامی قسمممما او یک ای از تا ا ا اکممما کلد

ک دد ی گز ه ک  Extract Hereا

"اکتخراج به ا جا" ا بزندد ی م تظر بماندد تا اکتخراج تمام شود( .اگر ا ن گز ه ا ا نداشتددو برنامه ک  WinRARا
از ا ترنا دانلود ی نصب ک دد ).کپس:
 .1ابتدا پوشه ی  KONAMIرا در مای داکیومنت ) (Documentsکپی ،و جایگزین می کنید.
 .2سپس فایل  IEG PGL V.2.rarرا در محل نصب بازی کپی کنید( .برای پیدا کردن محل نصب بازی ،در دسکتاپ
کامپیوتر ،بر روی آیکون بازی راست کلیک ،و  Open file locationرا کلیک کنید) .
 .3روی فایل  IEG PGL V.2.rarراست کلیک کنید ،و گزینه ی  Extract Hereیا "استخراج به اینجا" را
بزنید و سپس گزینه ی  Yes To Allیا "بله به همه" را بزنید.
اگر این گزینه ها را نداشتید ،برنامه ی  WinRARرا از داخل پوشه ی  Softwaresنصب نمایید.
 .4منتظر بمانید تا فایل ها از حالت فشرده خارج شوند.
 .5از بازی لذت ببرید!
راهنمایی مهم :برای اجرای تتوی بازیکنان در بازی ،همیشه قبل از اجرای بازی ،ابتدا فایل  siderکه در محل نصب
بازی می باشد را اجرا کنید ،سپس بازی را اجرا کنید.
مراحل ن صب و اجرای پچ ،بارها مورد آزمایش قرار گرفته ا ست .لطفاً مراحل را قدم به قدم و با دقت طی کنید تا
دچار مش ک ل نشککوید .در صککورع مدم موف یت در نصککب بازی ،بازی و  Saveهای خود را کامل حذف کنید و
مراحل نصب را از ابتدا طی کنید.
همراهی شما افتخار ماست
گروه ویرایشگران ایرانی
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