www.geeklinkiran.com

دفتر مرکزی کمپانی  Geeklinkدر ایران

گام دوم :رجیستر شدن کاربر در نرم افزار Geeklink
ابتدا تلفن همراه را به مودم متصل کنید و سپس نرم افزار تینکر را بر روی گوشی های هوشمند خود باز نمایید
اگر برای بار اول است
معنی آن است

که نرم افزار را با گوشتی موبایل خود باز میکنید با تصویر زیر مواجه می شوید  ،این به

که برای استتفاده از نرم افزار باید ابتدا رجیستتر شتوید و یک اکان
که هر موبایل و تبل

خود بسازید .ذکر این نکته بسیار مهم اس

می بایس

مجزا برای موبایل و تبل
باشد

به صورت مجزا دارای اکان

و رجیستر شود.
بدین منظور می بایس
 .1در گوشه سم

مطابق تصویر زیر

چپ پایین بر روی گزینه  creat new registerکلیک نمایید تا ساخ

اکان

را آغاز

نماییم.
 .2حال در صتتتفبه باز شتتتده در ب

 accountآدرس ایمیل خود را وارد نمایید و بر روی گزینه next

کلیک نمایید.
 .3ستتتپس یک رمز ربور برای اکان
نمایید و در نهای

بر روی  yesکلیک نمایید .سپس به طور خودکار به صفبه اول هدای

دهنده کامل شدن فرآیند ساخ
 .4حال نوب

خود انت ام نمایید و آنرا در در هر دو ب

 new PWو  Yesوارد

به آن استت

اکان

که با اکان

 Accountآدرس ایمیل و در ب

میشوید .این نشان

و رجیستر شدن اس .
ستتاخته شتتده وارد مبیا نرم افزار شتتوید ،به همین منظور در ب
 Passwordرمز ربوری را که قبلا انت ام کرده اید و با آن رجیستتتر

شده اید را وارد نمایید و سپس بر روی  Log inکلیک کنید.
 .5حال به صفبه اصلی نرم افزار وارد میشوید  .تا بدین جا نرم افزار شما با این اکان
برای استفاده از سیستم هوشمند موبایس

رجیستر شود و اکان

فعال اس

م صوص به خود را داشته باشد.

و هر موبایل
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