
 

  )برنامه موبايل پيشخوان اول(ا راهنم
  .در اين صفحه بايد اطالعات خود را وارد نماييد. شود با اجراي برنامه براي نخستين بار صفحه ثبت نام زير ظاهر مي

يكي را  4سپس بين گزينه هاي مرد و زن قسمت . سن خود را وارد نماييد 3نام و ايميل و در قسمت  2و  1در قسمت 
  .كليك كنيد) 5قسمت (و بعد از آن بر روي ارسال  انتخاب كرده

  . باشد به صورت اجباري مي 3به صورت اختياري و گزينه  2و  1گزينه هاي : نكته 

  

  
  

وقتي وارد برنامه شديد . شويد بعد از كليك بر روي دكمه ارسال كمي صبر كنيد بعد ارسال اطالعات شما وارد برنامه مي
هاي مختلف  توانيد به بخش ها شما مي اين قسمت شود كه با انتخاب هر يك از هر ميصفحه اي مانند شكل زير ظا

  .برنامه برويد



 

  
  :پردازيم ها مي در زير به توضيح هر يك از اين بخش

شود كه در آن اطالعاتي مربوط به  صفحه اي مانند زير باز مي) (با زدن بر روي اين قسمت از باالي صفحه 
  .پشتيبان نرم افزار وجود داردهاي  برنامه و شركت

  



 
ها را رويت  توانيد وب سايت آن ها مي كه در صورت اتصال دستگاه به اينترنت با زدن بر روي نام هر يك از شركت

  .فرماييد

هاي مختلف  توانيد از سرويس شوند كه مي هايي مانند شكل زير ظاهر مي صفحه 4و  3و   2با زدن بر روي شماره 
 .مند شويد ل بهرهخدمات همراه او

                  
  

  :هاي زير شود مانند شكل هاي مختلف هر قسمت نشان داده مي با زدن بر روي هر آيتم از منوهاي فوق بخش

                
  



 
هاي منوهاي باز شده در زير هر بخش براي انجام فعاليت خاصي در نظر گرفته شده كه يا به صورت  هر يك از آيتم

) Pop Up(با زدن بر روي هر آيتم ديالوگي . كند بوده و يا شما را به منوي ديگري راهنمايي مي USSDكد ي اجرا
  .باشد شود كه داراي دو دكمه انصراف و تاييد مي شما مانند شكل زير نمايش داده مي براي

                  
  

توانيد ليستي از آواهاي انتظار پيشنهادي شركت  مي) انتظارخدمات اصلي از منوي آواي (با زدن آواي انتظار پيشنهادي 
توانيد بر روي آن كليك كرده و سپس با  ها مي سازي هر يك از آن در صورت تمايل براي فعال. شود كارينا ظاهر مي

  .تاييد پيغام نمايش داده شده آن آوا را بر روي تلفن همراه خود فعال نماييد

كليك كنيد كه بدين منظور  "به روز رساني"مشاهده ليست آواهاي جديد بر روي دكمه در صورت تمايل براي  :توجه 
چنانچه امكان دسترسي به اينترنت براي شما فراهم نيست با كليك بر روي دكمه . الزم است به اينترنت متصل باشيد

  .دريافت نماييدتوانيد از طريق پيامك لست جديدترين آواهاي انتظار هر هفته را  مي "اشتراك پيامكي"



 

                 
  :شود صفحه اي مانند شكل زير ظاهر مي) 5شماره (با زدن صورت حساب 

  
شود براي مشتركين دائمي همراه اول امكان رويت قبض پايان دوره و ميان دوره و  طور كه در شكل مشاهده مي همان

همچنين براي مشتركين اعتباري همراه اول امكان دريافت موجودي از طريق كليك بر روي دكمه مربوطه و تاييد كد 
USSD اجرا شده وجود دارد.  



 
  :شود ي مانند شكل زير ظاهر ميصفحه ا) 6شماره (با زدن شارژ 

  
شود وبا داشتن كد شارژ از طريق دكمه فعال  راهنمايي مي) شارژ اتو(با زدن دكمه خريد شارژ كاربر به سايت خريد شارژ 

 .تواند اعتبار سيم كارت همراه اول خود را شارژ كند سازي كد شارژ مي

  :شود  ظاهر مي منوي اصلي صفحه اي مانند زير) 7شماره (با زدن همبانك 

             



 
بر روي ... در اين صفحه، براي انجام خدمات بانكي خود نظير پرداخت قبوض، استعالم مانده حساب، انتقال وجه و 

اجرا شده، به صورت رايگان و بدون نياز به اينترنت اقدام به  USSDبانك مورد نظر خود كليك كرده و با تاييد كد 
  .انجام امور خود نماييد

  :شود  دستگاه خود كليك كنيد منويي مانند شكل زير باز مي) (قسمت از برنامه اگر بر روي دكمه فهرست  در هر

  
  .منوي فوق 1مراجعه شود به بخش  "درباره ما"قسمت 

  

  .لينك دانلود اپليكيشن را براي دوستان خود به ارسال كنيد با زدن دكمه به اشتراك گذاري مي توانيد

  :شود  دكمه بازخورد صفحه زير ظاهر ميبا زدن 



 

  
  . توانيد نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را براي بخش پشتيباني اپليكيشن ارسال نماييد از طريق فرم باز شده مي

  

 


