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بسهامک رمش طازطازی فعال مساحل هصب و   

 ایوتسهت باهک اهصار و دریافت / مساجعي بي غعب باهکQR Code  رمزش فعزال طزازی ) و رمش فعال طازی
 (بي صٍرت پیامک بسای معتسی ارطال می گسدد

 
 

 دریافت بسهامي رمش طاز( Android , IOS  ) از طایت باهکwww.ansarbank.ir   
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بسهامک رمش طازطازی فعال مساحل هصب و   

اگس توظیمات زمان و تاریخ گٍغی غما در حالت دٍدکار هباغر ، بسهامي بي درطتی کار هذٍاًر کسد  
بٍد، لزا لبل از هصب و راى اهرازی هسم افشار و رمش ًای تٍلیر غرى بسای کارت ًای باهکی غما هامعتبس دٍاًر 

 .توظیم غرى باغردر   دلت داغتي باغیر کي حتما 

 
 :مضیس فعال طازی در گٍغی ًای اهررویر 

Settings / General / Date & time / Auto-date & time 

 
 IOSمضیس فعال طازی در گٍغی ًای 

Settings / General / Date & time / set Automatically 
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بسهامک رمش طازطازی فعال مساحل هصب و   

ایوتسهزت باهززک / از غزعب باهززک( QR Codeرمزش فعززال طزازی و )لبزل از دریافزت اعاتززات 
 . هماییراهصار ، هسم افشار را هصب 

الگزٍ یزا )از  اجسای هسم افشار ، در مسحلي اول می بایضزت رو  احزساز ًٍیزت را اهتذزاا هماییزر پص 
 . افشار تعیین می کورورود بي هسم یک الگٍ یا رمش تبٍر بسای در این مسحلي کاربس ( رمش تبٍر 

 : 
طپص ًمان الگٍ را جٌت تاییر بسای بار دوم وارد . هكطي را ه ًم متصل کویر  4کافی اطت حرالل 

 .از این پص می تٍاهیر با اطتفادى از این الگٍ وارد بسهامي غٍیر. کویر تا الگٍ پزیسفتي غٍد 
 

 : 
کزاراکزتس و غزامل حزرالل یزک حزسگ بزشر   8جٌت اهتذاا رمش دلت کویر کزي رمزش غزما بایزر حزرالل 

باغر فیلر متوی دوم بسای غما فعال )( اهگلیضی ، حرالل یک ترد و ًمچوین یکی از کاراکزتس ًای 
ن تکسار کویر 

 
 .دٍاًر غر کي رمش دٍد را در ا
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بسهامک رمش طازطازی فعال مساحل هصب و   

 QRکلیززک کززسدى و «  اطززکن بارکززر» بززس روی لضززمت ، ًٍیززت احززساز بززسای رو  یززک از اهتذززاا پززص 

Code ایوتسهت باهک دریافت همٍدى ایر را اطکن هماییر/ کي از غعبي. 
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بسهامک رمش طازطازی فعال مساحل هصب و   

 .در کادر مسبٍط بي کر فعال طازی ، پیامک ارطالی از طمت باهک کي حاوی رمش فعال طازی می باغر را وارد هماییر1.

 .در کادر مسبٍط بي پین ، یک ترد غظ رلمی را بي دلذٍاى وارد هماییر2.

 را اهتذاا هماییر« تاییر و ارطال» در پایان گشیوي 3.
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بسهامک رمش طازطازی فعال مساحل هصب و   

 را  ثاهیزي ، یزک رمزش دوم 60پص از وارد همٍدن اعاتات دردٍاطزتی ، هزسم افزشار فعزال غزرى و ًزس

 تٍلیر می کور کي لابل معاًرى در هسم افشار می باغر
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 IOSدر گٍغی   Trustمساحل 

 پص از هصب هسم افشار در گٍغیIOS   می بایضت از عسیق مساحل زیس الرام بي ،Trust هماییر. 

 

Settings / General / Device Management / GSS Trading LLC / Trust 



1398 

 IOSدر گٍغی   Trustمساحل 

1 2 3 



1398 

 IOSدر گٍغی   Trustمساحل 

4 5 6 
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 در ایوتسهت باهک QR Codeمساحل دریافت 

 کلیک هماییر« فعالضازی رمش دوم یکبار مصسگ»، بس روی گشیوي « داهي»پص از وارد غرن بي ایوتسهت باهک اهصار ، در صفحي اصلی. 

 را اهتذاا هماییر« رمش دوم یکبار مصسگ»در صٍرت ترم معاًرى این لضمت کاربس می تٍاهر از موٍی کارت ، گشیوي فعالضازی. 
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 در ایوتسهت باهک QR Codeمساحل دریافت 

 پان را فعالضازی  کسدى ودر مسحلي اول می بایضت بس روی دکمي لسمش رهگ کلیک
 
 .هماییرهسم افشار ا
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 در ایوتسهت باهک QR Codeمساحل دریافت 

 کلیززک هماییززر تززا « (ایوتسهتززی)رمززش دوم »در صززفحي بززاز غززرى بززس روی گشیوززيQR Code  پززان
 
مسبٍعززي همززایظ دادى غززٍد و بززي وطززیلي بسهامززي رمززش طززاز ا

QRCode را اطکن هماییر 

 پزان بزسای کلیزي کزارت ًزا
 
فعال طازی بسهامک رمزش طزاز ا

میباغر و هیازی هیضت کي بسای ًس کارت یک بار دیگزس 

 .هسم افشار بسهامک را فعال هماییر
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 در ایوتسهت باهک QR Codeمساحل دریافت 

 پان، از لضمت دوم
 
کلیزک هماییزر تزا « رمزش دوم یکبزار مصزسگ»، کارت  دٍد را اهتذاا هماییر و بس روی گشیوزي «کارت ًای غذصی»پص از فعالضازی هسم افشار ا

 .فعالضازی رمش دوم یکبار مصسگ کارت اهجام گسدد

 پان بسای کلیي کارت ًا
 
فعال طازی بسهامک رمش طاز ا

میباغززر و هیززازی هیضززت کززي بزززسای ًززس کززارت یززک بزززار 

 .دیگس هسم افشار بسهامک را فعال هماییر
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 پایان
The End 
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