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 Exodusبیت کوین  کیف پول ییراهنما

 Appو یا اپ استور )( Play Storeدر پلی استور ) exodusشما می توانید به سایت این شرکت مراجعه کنید و یا با جستجو با عبارت 

Store ).می توانید به نرم افزار اکسودوس دسترسی پیدا کنید 

https://www.exodus.io/ 

 ( کلیک نمایید.GET EXODUS NOWپس از ورود به سایت، بایستی روی دریافت اپلیکیشن ) .1

 

 برای دستگاه های اندروید می باشد. 2مورد برای آیفون و  1مورد بسته به دستگاه موبایل خود،  .2
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( App Storeاز اپ استور ) چپ( برای اندروید و عکس سمت Play Storeعکس سمت راست برای دانلود از پلی استور ) .3

 ه کلیک نمایید.برای آیفون است. بر روی نصب بر روی دکمه مشخص شد

 

 ( کلیک کنید.Get Startedپس از نصب برنامه و با ورود به آن، روی دکمه شروع ) .4

 



 کلیک کنید. SKIPدر صفحه معرفی برنامه روی  .5

 

 در صفحه کیف پول ها، تمام انواع کیف پول های شما نمایش داده می شود. روی بیت کوین کلیک نمایید. .6

 



قیمت هر بیت کوین و میزان موجود شما نمایش داده می شود. برای ارسال و واریز بیت کوین می در صفحه کیف پول بیت کوین،  .7

 کلیک کنید. 2را کلیک کرده، و برای دریافت بیت کوین نیز می توانید روی مورد  1توانید مورد 

 

( آن را 2بیت کوین خودتان )مورد ( و یا با کلیک روی آدرس 1)مورد  QRدر بخش دریافت بیت کوین، می توانید با ارسال اسکن  .8

 کپی کنید، سپس آن را به ارسال کننده بیت کوین ارایه کنید.

 



( وارد کنید. سپس آدرس 2( و یا به دالر )مورد 1برای ارسال بیت کوین، می توانید میزان مبلغ ارسال را به بیت کوین )مورد  .9

 آدرس را مشخص نموده و مبلغ را ارسال نمایید. (4)مورد  QRسکن ( را وارد کنید و یا با استفاده از ا3مقصد واریز )مورد 

 

 

 یاز تمام دیتوان یواتس آپ م ایشود، با ارتباط با همکاران در تلگرام و و یمختلف ارائه م یوکرهاو برداشت در بر زیمتنوع وار یروشها

 .دییموجود اطالع حاصل فرما یروشها

 

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

 یا واتس آپ دریافت نمایید.

 

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