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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CÔNG CỤ CÀI ĐẶT VÀ MỞ KHÓA ADTPro 8.0

Để sử dụng bộ tiện ích “Hỗ trợ cài đặt phần mềm ADTPro phiên bản thương mại”, Quý

khách cần truy cập website www.quyettoan.vn, nhấn vào mục “Cài đặt ADTPro 8.0 bản quyền”

Kéo thanh trượt xuống cuối bài viết, nhấn vào link nhưhình sau:
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Chọn thưmục lưu tập tin ADTProTools.rar:

Nếu sử dụng trình duyệt Google Chrome, chọn Lưu liên kết thành… nhưhình minh họa sau:

Giải nén tập tin và lưu tại thưmục đang lưu tập tin ADTProTools.rar
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Đối với máy tính chạy Windows 7/8, nhấn chuột phải lên tập tin ADTProTools.exe,chạy 

Run as administrator.
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I. Cài đặt phần mềm ADTPro:

Nhấn vào Cài đặt ADTPro để tiến hành tải bộ cài đặt ADTPro phiên bản thương mại (tải 

tập tin cài đặt Install.exe từ máy chủ).

Bộ tiện ích sẽ tải tập tin Install.exe và lưu cùng thưmục lưu tập tin ADTProTools.exe, Quý

khách có thể nhấn Ngừng tải để dừng quá trình tải dữ liệu.

Sau khi tải thành công tập tin Install.exe, hệ thống sẽ tự động kích hoạt màn hình cài đặt
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ADTPro nhưhình sau:

Thực hiện theo chỉ dẫn để cài đặt ADTPro. Sau khi càiđặt thành công, khởi động ADTPro sẽ 

bị thoát, cần thực hiện theo hướng dẫn nhưsau để mở khóa phần mềm ADTPro tương ứng với số 

khóa cứng đang sở hữu.

II. Mở khóa phần mềm ADTPro:

Để mở khóa phần mềm ADTPro tương ứng với số khóa đang sử dụng, cần thực hiện theo 

hướng dẫn sau:

Đối với máy tính chạy Windows 7/8, nhấn chuột phải lên tập tin ADTProTools.exe, chạy 

Run as administrator
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Nhấn vào Mở khóa ADTPro, khai báo Số khóa Rockey và Thưmục cài đặt ADTPro,

nhấn Thực hiện để mở khóa phần mềm ADTPro tương ứng với số khóa cứng Rockey đã khai báo.

Khởi động lại phần mềm ADTPro từ biểu tượng ADTPro trên màn hình Desktop.


