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ﭼﻄﻮردر آﭘﺎرات ﮐﻮدک ﻧﺎم ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﯿﻨﻮ ‐  ‐ 05-05-2021آﭘﺎرات ﮐﻮدک

وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺎم در وﺑﺴﺎﯾﺖ آﭘﺎرات ﮐﻮدک
ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از دو ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ آﭘﺎرات ﮐﻮدک ﻧﺎم ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آﭘﺎرات ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ.

 .1ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ
"ورود" ﺑﺰﻧﯿﺪ .

 .2ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،اﯾﻤﯿﻞ ،ﯾﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﭼﻮﻧ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ"ﭼﻄﻮر در آﭘﺎرات ﮐﻮدک ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟"
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .3در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

.4در ﻧﻮار ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ روی آﯾﻮن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻬﻢ :در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ.

 .5ﺻﻔﺤﻪ "وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی" ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﺷﻮد ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎم و رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر ،ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت" ﮐﻠﯿ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 .6در ﮐﺎدری ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻧﺎم ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 .7ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ روی "ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت" ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

 .8از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﺮ
روی آﯾﻮن اﻓﺰودن ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ " ﭼﻄﻮر اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺧﻮدم را درآﭘﺎرات ﮐﻮدک ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ؟" ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺎم در اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ
 .1اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و روی ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻮرﺗ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻮی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد
 .2روی ﻋﻼﻣﺖ ﭼﺮخدﻧﺪه ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 .3ﻗﺴﻤﺖ وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ

در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﻞ ﺷﻤﺎ رﻓﻊ ﻧﺸﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮق زﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ
وﺑﺴﺎﯾﺖ آﭘﺎرات ﮐﻮدک در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻤﯿﻞpayment@aparatkids.com :
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ02174524 :
ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول

