ًحَُ ساختي اکاًت برای  Zhanجْت استفادُ از سایت ٍ استفادُ از  TPO 1-53در گَشی ّوراُ ٍ
ًسخِ ٍیٌذٍز (ٍیرایش ًْایی)
در تمام مراحل قىد شکه را فعال کىید
گام  :1ابتذا اپ  NextPlusرا در گَشی ّوراُ خَد ًصب کٌیذ.
برای  Androidاز هایکت ایي اپ را داًلَد کٌیذ ٍ برای  IOSاحتواال در اپ استَر هَجَد است.
پس از ًصب  NextPlusهی تَاى یک شوارُ هجازی آهریکا با پیش شوارُ  +1ساختٍ .قتی شوارُ هجازی رٍ ساختیذ (هحیط اپ
هشخصِ) در جایی یاداشت کٌیذ ٍ سپس بِ گام  2برٍیذ.

گام  :2حال ٍارد لیٌک زیر جْت فعال کردى شوارُ هجازی خَد در سایت  Zhanشَیذ.
http://passport.zhan.com/Users/register.html
در ایي لیٌک با عکس زیر هَاجِ هی شَیذ.

ابتذا بخش  1را با پیش شوارُ  +1را تٌظین کٌیذ.

حال شوارُ ای کِ در گام  1ساختیذ را ٍارد بخش ً 2واییذ سپس کذ جْار رقوی کِ در رٍ بِ رٍی بخش ّ 3ست را در بخش 3
ٍارد کٌیذ ٍ بخش  6را کلیک کٌیذ تا کذ شش رقوی بِ  TextPlusارسال شَد (بِ صَرت شکل زیر)

حال کذ شش رقوی را ٍارد بخش ً 4واییذ ٍ در بخش  5یک رهس عبَر را بِ دلخَاُ ٍارد کٌیذ (ترجیحا رهس از اعذاد ٍ حرٍف
باشذ) ٍ در ًْایت رٍی بخش  7کلیک ًواییذ تا اکاًت شوا فعال شَد.

حال شوارُ ای ساختِ شذُ ٍ رهسی کِ بِ دلخَاُ زدُ ایذ را در جای یاداشت کٌیذ تا ّیچ ٍقت از دست ًرُ.

ٍرٍد بِ سایت :Zhan
با ایي شوارُ ٍ رهس بِ راحتی هیتَاى ٍارد سایت  Zhanشذ با لیٌک زیر:
http://passport.zhan.com/UsersLogin/login.html

ٍرٍد بِ اپ گَشی :Zhan TPO 1-53
از لیٌک زیر آخریي ٍرشى  TPOرا داًلَد کٌیذ (اًذرٍیذ– )IOS
https://tiku.zhan.com/index.html

پس از ًصب اپ  TPOبا شکل زیر رٍ بِ رٍ هی شَیذ:

در بخش  1پیش شوارُ  +1را تٌظین کردُ ٍ در بخش  2شوارُ ای کِ ساختیذ ٍ در بخش  3رهس دلخَاُ کِ قبال زدُ بَدیذ ٍ در
ًْایت رٍی بخش  4کلیک کٌیذ تا صفحِ بِ شکل زیر باز شَد:

حال بخش  1شوارُ ساختِ شذُ ٍ در بخش  2رهس دلخَاُ ساختِ شذُ را ٍارد کٌیذ ٍ در ّایت رٍی بخش  3کلیک ًواییذ تا اپ
فعال شَد ٍ با اشکال زیر رٍبِ رٍ شَد.

باز کردى قفل ّ TPOای  55تا  53در ًسخِ هَبایل:
 -1ابتدا  We Chatرا داولًد ي سپس با فعال کردن قىد شکه یک اکاوت در آن بسازید.
 -2يارد آپ  TPOدر گًشی مًبایل شدٌ ي یکی از َ TPOای قفل شدٌ مثال  05را لمس
کىید..
 -3حال شما گسیىٍ سمت راست خًد را لمس کىید تا بٍ صًرت خًدکار يارد We Chat
شدٌ ي با تایید در  We Chatقفل تمامی َ TPOا باز شًد.

ٍرٍد بِ ًسخِ ٍیٌذٍز Zhan TPO 1-53
 .1ابتذا از لیٌک زیر آخریي ٍرشى ًسخِ ٍیٌذٍز را داًلَد ٍ ًصب کٌیذ.
http://cdn.tiku.zhan.com/pc/Tpo-2.1.1.exe

 .2حاال پس از ًصب برًاهِ ٍ باز کردى آى ،رٍی گسیٌِ آبی در قسوت باال سوت راست خَد
کلیک کٌیذ تا از شوا شوارُ هجازی ٍ پسَردی کِ در ابتذا ساختیذ را بخَاّذ.
 .3با ٍارد کردى شوارُ ٍ پسَرد بِ راحتی اکاًت شوا را شٌاختِ ٍ ٍارد هی شَیذ( .در ایٌجا ًیاز
بِ باز کردى قفل ً TPO 50-53یست زیرا اصال قفل ًیست)

