با سالم از اینکه از فروشگاه گیفت کارت ویندوز ایران خرید کردید متشکریم

آموزش در دو مرحله انجام می شود :
بخش اول ( :فقط بار اول و یکبار برای همیشه انجام میدید)
 - 1ابتدا به گوشی خود برید و در تنظیمات گوشی قسمت  Regionرو انتخاب کنید و کشور را بر روی  United Stateقرار دهید.
 – 2در کامپیوتر خود فیلتر شکن یا پروکسی خودتان رو روشن کنید
 – 3حاال به آدرس زیر بروید
https://billing.microsoft.com

با اکانت مایکروسافت که در گوشی خودتون دارید الگین بشید

احتماال 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.
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 :

پس از وارد کردن ایمیل خود یک کد به ایمیل یا جیمیل شما فرستاده میشه که باید اونو در کادر مورد نظر وارد کنید .
حتما تیک پایین آن را هم بزنید تا دیگر این عملیات را نخواهید در این دستگاه انجام دهید( .در تصویر پایین تیک زده نشده است )

وقتی وارد حسابتون میشید باید توجه داشته باشید که در سمت راست باال کشور بر روی  usقرار داشته باشه مانند تصویر زیر

حاال بر روی  Billing infoکلیک کنید تا وارد قسمت مشخصات خودتون بشیدد مانند تصویر زیر

بعد از اون بر روی  Edit profileکلیک کنید تا بتونید مشخصات خودتون رو ویرایش کنید یا به نوعی ادرس فیک امریکایی بدید این قسمت
بسیار مهم است .

حال برای اینکه یک آدرس درست بتوانید بدهید به آدرس زیر بروید .
fakeusaaddress.com

با رفتن به آدرس باال یک آدرس فیک آمریکایی در وسط صفحه نمایش داده میشه درست زیر  Your IPشما

دقت کنید که آدرسی مانند آدرس باال را به این صورت در صفحه مایکروسافت وارد کنید و saveکنید (شماره تلفن را اگر کپی میکنید یک
شماره اون کپی نمیشه و شماره اخر رو باید بنویسید )

بخش دوم :
بخش اول تنها یک بار برای همیشخ کافیست انجام دهید اما در بخش دوم با هر بار خرید گیفت کارت باید مراحل زیر را انجام دهید .
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)
نوشته شده باشد US.هنگامی که وارد حساب خود شدید دقت کنید که حتما بخش باال سمت راست زیر عکس
کلیک کنید و حاال مانند تصویر زیر بر روی  Payment optionsکلیک کنید و سپس بر روی  Microsoft accountکلیک کنید تا وارد
بخش اکانت گیفت کارت شوید مانند تصویر زیر

حال از بخش سمت راست بر روی  redeem a gift cardکلیک کنید مانند تصویر زیر

.
حال کافی است که کد گیفت کارتی که از ما تهیه کرده اید را در بخش اول که به صورت  xxxx-xxxx-نوشته شده وارد کنید .
در این قسمت پس از چک کردن شماره گیفت کارت مقدار آن را در پایین آن نمایش داده می شود .
تنها کافیست بر روی nextکلیک کنید تا شماره گیفت کارت شما در حسابتان ذخیره شود .

چگونه برنامه و یا بازی را بخریم :
دوستان خرید برنامه و بازی حتما باید از طریق کامپیوتر صورت بگیره .از طریق موبایل احتمال مسدود شدن حساب وجود دارد.
اول از همه فیلتر شکن شما باید روشن باشد
بعد از آن کافیست به وب سایت  http://www.windowsphone.com/en-usبرید و برنامه یا بازی پولی مورد نظر خودتون را پیدا
کنید .
حال از قسمت سمت راست صفحه وب سایت (مانند تصویر زیر) با اکانت خود الگین شوید .

حاال با کلیک بر روی گزینه  buyمی تونید بازی یا برنامه مد نظرتون رو خرید کنید (احتماال در این مرحله از شما درخواست میکنه پسورد
اکانت الیوتون رو وارد کنید که با وارد کردن آن وارد صفحه فروشگاه ویندوز فون میشید )
در این مرحله با کلیک دوباره بر روی  Buyبازی یا برنامه مد نظر شما خریداری میشه
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 فروشگاه بروید و برنامه یا بازی مورد نظر را در استور پیدا کنید .
تهیه شده در بخش گیفت کارت ویندوز ایران

www.windowsiran.com

