
 

 

 

رو معرفی کردم به عنوان بازی ای برای کسب درآمد .. امروز میخوام بهتون  Thetan Arenaتو ویدیو های قبل به شما بازی 

روش برداشت سرمایه و کوین هاتون که تو باری به دست اوردین رو آموزش بدم .. برای اینکار من از سایت تتان آرنا استفاده 

 وارد سایت میشیم . د تو توضیحاتلینک موجو میکنم . با

https://thetanarena.page.link/AHcTXCYqVhmJpj3f9 

Marketplace ن سربرگ ها انتخاب میکنیم . وارد فروشگاه بازی تتان آرنا میشیم . در باالی صفحه گزینه ی رو در بی

Connect Wallet  رو انتخاب میکنیم تا مراحل اتصال کیف پول به حساب شخصی خودمون رو انجام بدیم . با انتخابش گزینه ی

ترنتی بایت روی بایننس اسمارت چین باشه که با انتخاب این وارد شدن با متامسک رو نمایش میده و انتخابش میکنیم .. شبکه این

گزینه اینکار رو هم انجام میدیم . صفحه ی کیف پول به ما نمایش داده میشه که نیازه رمز عبورمون رو وارد کنیم که مراحل بعدی 

رو  nextول میشیم و گزینه برای اتصال کیف پول به حساب رو انجام بدیم. خوب بعد از وارد کردن رومز عبور وارد کیف پ

رو انتخاب کنید تا اتصال اولیه انجام بشه . وارد صفحه بعد میشیم که به سایت باید  Connectو بعد از اون گزینه انتخاب میکنیم 

ب رو انتخا Switch networkمیدیم و  Approveاجازه اضافه کردن شبکه رو بدیم به پایین میایم و این اجازه رو هم با انتخاب 

میکنیم . خوب مراحل فعالسازی و اتصال کیف پول تقریبا تموم شده .. حاال نیازه که اطالعات حساب کاربریتون رو وارد کنید و 

که موجوده رو انتخاب میکنیم . تو این صفحه ای که  حساب کاربری شدن به این دو به هم متصل بشن .. گزینه اول یعنی لینک

رو انتخاب کنید که کدی به ایمیلتون ارسال میشه برای تایید . به ایمیل مراجعه  Send Codeمیاره ایمیل رو وارد کنید و گزینه ی  

میکنید . اون رو کپی کنید و به رقمی رو مشاهده  6کنید . ایمیل کمپانی ..... رو میبینید اون رو باز کنید .. تو این صفحه کد 

 رو انتخاب میکنیم. Linkرو انتخاب میکنیم . مجدد   Link accountو گزینه  صفحه سایت مراجعه کنید و اونجا پیستش کنید 

 رو هم انتخاب میکنیم. Acceptبا قوانین سایت باید موافقت کنیم و تیک رو میزنیم و گزینه صفحه ای رو به ما نشون میده 

رو انتخاب میکنیم . خوب دوستان کیف پول با موفقیت به حساب کاربری شما  Signصفحه کیف پول باز میشه برامون و مجدد

 Marketplaceرو انتخاب میکنیم و به   Signرو انتخاب کنید و مجدد در صفحه کیف پول  Login nowمتصل شد . فقط کافیه 

باالی صفحه قابل مشاهدست .. کافیه با بردن موستون روی عکس پروفایلتون  برمیگردیم .. میبینید که آیکون حساب بازیتون در

 20یا کیف پول رو انتخاب میکنیم . اینجا سایت به ما نمایش میده که در حال حاضر  Walletدسته بندی رو ببینید که از این بین 

thc  دالره و میتونیم اون رو برداشت کنیم . 3.2داریم که ارزشش 
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