
 به میکنند کار و اجرا BlueStacks روی بر و ویندوز تحت Sprite Dummy جز به  ها ربات این

 .نمایید نصب را BlueStacks افزار نرم سیستم روی بر باید منظور همین
 BlueStacksمیشود نصب ان روی بر کلنز اف کلش بازی که است اندرویید ساز شبیه افزار نرم یک 

 و BlueStacks افزار نرم پایین های لینک از ابتدا کار این برای میشود اجرا بازی ان طریق از و

 :نمایید دانلود را کلنز اف کلش بازی
  BlueStacksافزار نرم دانلود

NOW DOWNLOAD 

 کلنز اف کلش بازی نسخه اخرین دانلود

NOW DOWNLOAD 

 لعم زیر دستور طبق میرسد ان نصب به نوبت کردید نصب را BlueStacks افزار نرم اینکه از بعد

 :کنید
  :بشید روبرو زیر پنجره با تا کنید کلیک نصبی فایل برروی بلواستک کردن دانلود بعد1 -

 ی دکمه برروی و بزنید را agreemevt licenec the in terms The Accept I ی گزینه تیک2 -

 Nextکنید کلیک:  

 

 می مشخص را نصب مسیر که شوید می روبرو زیر صفجه با Next ی دکمه برروی کلیک از پس3 – 

  :برسید نصب اخر مرحله به تا نمایید کلیک Install ی دکمه برروی چیزی به زدن دست بدون کنید.

http://clashrobot.ir/Download/bluestacks.zip
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 بمانید منتظر و کنید کلیک Install ی دکمه برروی و نزنید دست تنظیماتی هیچ به نیز صفحه این در

 شویدکه می روبرو زیر ی صفحه با نصب شدن تمام از پس شود. نصب شما سیستم برروی افزار نرم تا

 .دهید خاتمه نصب به Finish ی دکمه برروی کلیک با

 

 

 اصلی صفحه برروی خودکار صورت به Finish ی دکمه زدن و BlueStacks افزار نرم نصب از پس

 .کنید اجرا را ان BlueStacks Start آیکون برروی کلیک با که شود می اضافه آیکون دو کامپیوتر
 بتوان اینکه برای کنید. اپدیت نسخه اخرین به هست نصب هم اگر ، کنید نصب باید که هایی برنامه

 .کرد لود و سیو را بازی
Games Play Google 1. 

Services Play Google 2. 

http://clashrobot.ir/wp-content/uploads/2015/04/blue2.jpg
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Playstore Google 3. 
4.googleplus 

 میتوانید ودنب موجود دلیل هر به اگر ولی میباشند موجود بلواستیک برنامه در برنامه چهار این همه

 .دارند کمی حجم که نمایید دانلود بازار از
 (مهم )خیلی بدین قرار uk انگلیسی رو بلواستک : مهم بسار نکته

 فعال کد کردن وارد از بعد و میباشد آسان بسیار که میرسد  افزار نرم نصب به نوبت بعد مرحله

 دست به را بازی ربات تا کنید کلیک ربات کار به شروع دکمه روی کافیست میشود اجرا ربات سازی

 خود که میدهد تغییر را BlueStacks برنامه سایز خودکار صورت به ربات اول بار برای البته بگیرد

 .بکنید ریستارت یکبار را سیستم که میخواهد شما از و داد خواهد اطالع شما به ربات
 


