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 افتتاح حساب بیت کوین در وب مانی کالسیک
 

در فایل های دیگری به  وبمانی (WMID) نحوه ورود و افتتاح کابین سنک زیر به حساب وبمانی خود وارد شوید.با استفاده از ل .1

 تفصیل توضیح داده شده اند.

https://www.wmtransfer.com/ 

 

-دسکتاپکلیک نمیایید. عکس های سمت چپ مربوط به نسخه کامپیوتر) ف پولکی (Add+)پس روی گزینه اضافه کردن س .2

Desktop)  وط به نسخه موبایل است.مربو عکس های سمت راست 

           

 

 ینهباشید باید روی گزایجاد نکرده  WMZک کنید و اگر تا کنون کیف پول ( کلیCreate a walletایجاد کیف پول ) ر ابتدا روید .3

کلیک نمایید. نحوه ساخت   mBTC 1f 0equivalent  –WMXکلیک کرده و در آخرین مرحله گزینه  (Moreبیشتر گزینه ها )

WMZ  .نیز در فایلهای دیگر به صورت کامل توضیح داده شده و در صورت نیاز با پشتیبانی ما در تلگرام تماس بگیرید

 ما در ابتدا و انتهای متن موجود می باشد. تماس اطالعات
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( کلیک کنید. در نسخه موبایل کافی است Continue) ادامهپس گزینه موافقت با شرایط قانونی حساب را فعال کرده و روی س .4

 کلیک نمایید. OKروی گزینه 

          

 روی آن کلیک نمایید. ایجاد شده بایدتان  وبمانیکابین در شما  (WMX) بیت کوینال که حساب ح .5

       

شماره حساب شما در باالی صفحه مشخص است. اگر در این صفحه چوب ( WMX) ر صفحه مخصوص این حساب بیت کویند .6

کمی و کیلک کنید و دوباره آن را ببندید  REFILL YOUR PURSEروی  را مشاهده نمی کنید، می توانید Click to get-سحرآمیز

 سپس روی آن کلیک کنید. تا این گزینه پدیدار شود. تحمل نمایید

        

 



می توانید آن را کپی کرده و  "کپی کد واریزپس اطالعات کد واریز بیت کوین براش شما نمایش داده می شود که با کلیک روی "س .7

 افراد دیگر بدهید تا انتقال بیت کوین انجام گردد.برای واریز به 

       

 

 

  پشتیبانی و فایل های آموزشی برای شارژ و برداشت در بروکرهای معتبر، به همراه نرخ عالی واریز و برداشت ریالی با کارت های

 عضو شتاب

  به همراه آموزش مدون معامالت از مبتدی تا استادی با فنون ترید  باینری، رمزارز، بورس طال و سهامفارکس، سیگنال های روزانه

 ه و سریعسودد
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