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  trustنی بر روی گوشی های اپل باید اهای ایرهمان طور که میدانید نرم افزارافزار بر روی گوشی شما نصب شده است امانرم  

بر روی ان با این خطا مواجه  توانید وارد شوید و در صورت کلیک شوند بدین معنی که پس از نصب ان به طور مستقیم نمی

  :خواهید شد 

                                                                                                                 

 



 deviceودر انتهای صفحه گزینه   generalسپس بخش . گوشی خود شوید settingارد بخش جهت حل این مشکل و -12

manager  .را انتخاب نمایید 
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 وارد محیط نرم افزار شده اید. شما اکنون 

 

 

 

 

 


