آموزش استفاده از گیفت کارت های خریداری شده از سایت

WinPhone.ir

از اینکه از سایت وین فون گفیت کارت تهیه کرده اید سپاسگذاریم.

مراحل استفاده از گیفت کارت  2بخش داره .بخش یک رو فقط بار اول و یکبار برای همیشه انجام میدید.
بخش دوم رو با خرید هر گیفت کارتی باید انجام بدید.
شما در بعضی مراحل نیاز به قند شکن در کامپیوتر دارید( .تو گوشی نیاز نیست) .اگر در قند شکن شما
امکان استفاده از سرور آمریکا وجود دارد ترجیحا آن را انتخاب کنید.

بخش اول :

 .1ابتدا به گوشی خود برید .یه  Settingsبروید و  Regionرو انتخاب کنید .در این قسمت  Regionرو
بر روی  United Stateقرار بدید.
 .2از این مرحله به بعد در کامپیوتر کار داریم .قند شکن خود را روشن کنید.
 .3حال به آدرس زیر بروید :
https://billing.microsoft.com
 .4با اکانت مایکروسافت خود الگین کنید :

 .5احتماال قبال که اکانت مایکروسافتتان را ساخته اید از شما خواسته است که یک ایمیل دیگر وارد کنید .مثال یک
ایمیل از یاهو یا جی میل .آن را به خاطر دارید ؟
در این قسمت برای تایید شما بخشی از آن را به شما نشان می دهد و شما باید آن را به صورت کامل در کادر
پایین بنویسید :

 .6پس از نوشتن ایمیل به صورت کامل بر روی  Nextکلیک کنید.
 .7حال به همان ایمیل باال یک کد ارسال می شود .به ایمیل خود مراجعه کنید و کد را از ایمیل خود برداشته و در
کادر مورد نظر وارد کنید :

کد را در این کادر وارد کنید :

حتما تیک پایین آن را بزنید تا دیگر این عملیات را نخواهید در این دستگاه انجام دهید.

 .8وقتی که به حساب خود وارد شدید .دقت کنید که در باالی پنجره سمت راست حتما  USنوشته باشد .اگر
نیست  USرا انتخاب کنید :

 .9حال در تصویر باال بر روی  Billing informationکلیک کنید .سپس در پنجره باز شده بر روی Edit profile
کلیک کنید.
در این قسمت باید یک آدرس درست در آمریکا بدهید.

 .01حال برای اینکه یک آدرس درست بتوانید بدهید به آدرس زیر بروید :
fakeusaaddress.com
 .00با رفتن به آدرس باال یک آدرس آمریکایی در وسط صفحه نوشته می شود :

 .01آدرس باال را به این صورت در صفحه مایکروسافت وارد کنید :

دقت کنید شماره تلفن را به همان صورتی که بنده وارد کردم وارد کنید .حال بر روی  Saveکلیک کنید.

بخش دوم :
بخش اول را فقط یک بار کافیست انجام دهید و این آدرس دیگر در اکانت شما ذخیره شده است.
اما از این بخش به بعد هر بار که گیفت کارتی از ما تهییه کردید باید این کار را انجام دهید تا حساب شما شارژ
شود.
هنگامی که کد گیفت کارت را از ما دریافت کردید دوباره باید به آدرس زیر بروید (قند شکن همچنان روشن
باشد):
https://billing.microsoft.com
با اکانت خود الگین کنید و مراحل فعال سازی را انجام دهید (اگر تیکی که در بخش اول گفتم را زده اید دیگر
مراحل فعال سازی را را طی نخواهید کرد)
هنگامی که وارد حساب خود شدید دقت کنید که حتما بخش باال سمت راست زیر عکس  USنوشته شده باشد.
حال از بخش سمت چپ بر روی  Payment optionsکلیک کنید سپس  Microsoft accountکلیک کنید و در
پنجره سمت راست بر روی  Redeem cardکلیک کنید.

پس از کلیک بر روی  Redeem cardکادری می آید که باید کد گیفت کارت را وارد کنید.

به محض اینکه کد گیفت کارت رو کامل نوشتید در پایین کادر مقدار آن را می نویسد (مثال  3دالر) سپس بر
روی  Nextکلیک کنید.
بهتون تبریک می گم شما موفق شدید حساب خودتون رو شارژ کنید.
چگونه برنامه و یا بازی را بخریم :
دوستان خرید برنامه و بازی حتما حتما حتما باید از طریق کامپیوتر صورت بگیره .از طریق موبایل به هیچ عنوان
برنامه و یا بازی نخرید که احتمال مسدود شدن حساب وجود دارد.
برای خرید کافیست برنامه و یا بازی پولی مورد نظرتون رو در سایت  windowsphone.comبیابید.
حال از گزینه سمت راست باال بر روی  sign inکلیک کنید.

پس از الگین بر روی  Buyکلیک کنید (قند شکن روشن باشد) !

احتماال از شما بخواهد دوباره پسورد اکانت خود را وارد کنید.
حال در صفحه جدید بر روی  buyکلیک کنید.

تبریک می گم برنامه توسط شما خریداری شده است .اگر گوشی شما به اینترنت متصل باشد که به طور خودکار
برنامه روی گوشی شما نصب می شود .اما اگر متصل نباشد کافیست با موبایل خود به استور بروید و برنامه
مورد نظر را در استور پیدا کنید.
حال وقتی برنامه را باز کردید بر روی دکمه  Buyکلیک کنید .چون برنامه قبال توسط شما خریداری شده است
برنامه شروع به نصب میکند.
نکته  :دقت کنید از همان اکانت مایکروسافتی که در گوشی استفاده کرده اید در تمام مراحل استفاده کنید.

