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 Coinomiحساب بیت کوین  شارژ و برداشت ییراهنما

 می توانید به شارژ و برداشت اقدام نمایید. بیت کوین، که با کلیک روی در صفحه اول Coinomiپس از ورود به برنامه  .1

 

( و ارسال بیت کوین )مورد 2(، و دریافت بیت کوین )مورد 1پس از ورود به کیف بیتکوین خود، می توانید مقدار موجودی )مورد  .2

 ( را مشاهد نمایید.3
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آنها را به فردی که می خواهد برای  یکی از بیت کوین، در این صفحه اطالعاتی به شما نمایش داده شده که بایستی برای دریافت .3

ساده  – 3( و یا آدرس هش شده )مورد 2)مورد  QR( و اسکن 1شما شارژ انجام دهد، ارایه کنید. آدرس کیف پول شما )مورد 

 ( را مشخص نمایید.5( و به دالر )مورد 4را کپی نمایید. سپس می توانید میزان دریافتی به بیت کوین )مورد  ترین روش(

 

( که 1مورد ( را انتخاب کرده و آدرس فرد یا شرکتی )Sendپس از اینکه حساب شما شارژ شده باشد می توانید در بخش واریز ) .4

ستفاده کنید. سپس ( نیز ا2)مورد  QRنید. همینطور می توانید با استفاده از اسکن می خواهید به آن واریز انجام دهید را وارد ک

( کلیک SEND( را وارد کنید و در آخر روی ارسال)4( و یا به دالر )مورد 3مبلغ مورد نظر برای انتقال به بیت کوین )مورد 

 کنید.

 



 

ارژ حساب خود آن را در ه کمیسیون انتقال بسیار باالیی دارد که به هنگام شتوجه داشته باشید که واریز توسط ابیمپ ترید با بیت کوین، هزین

 نظر بگیرید.

 مراحل ساخت کیف پول نیز در فایل آن به صورت کامل توضیح داده شده است.

در تلگرام و یا  مامراحل درخواست واریز در الیمپ ترید با بیت کوین نیز فایل راهنمای کامل ارایه می گردد که می توانید از مشاوران 

 واتس آپ دریافت نمایید.

 برای اطالعات بیشتر و دریافت سرویس های ما به مشاوران ما در تلگرام پیغام دهید. 
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