راهنمای نصب ،راه اندازی و کار با دستگاههای همپات
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یک گوشي هوشمند به همراه
نرم افزار همپات
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دستگاه همپات ( )MPOSایران کیش
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اتصال تلفن همراه به اینترنت از طریق سيم کارت
يا از طريق WIFI
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روشن کردن  Bluetoothتلفن همراه و ( Pairedهمگام
سازي) آن با دستگاه همپات ()MPOS

راهنمای استفاده از هم پات

نصب نرم افزار همپات

بــراي نصــب نــرم افــزار ابتــدا میبایســت بــه وب ســايت شــرکت کارت اعتبــاري
ايــران کيــش بــه آدرس  www.irankish.comمراجعــه و از بخــش ثبــت نــام
محصــوالت جدیــد ،نــرم افــزار همپــات را بــا توجــه بــه سیســتم عامــل گوشــی
خــود ( )Android / IOSدانلــود و نصــب نماييــد.
در صورتیکــه گوشــی همــراه مجهــز بــه نــرم افــزار بارکــد خــوان باشــد ،از طريق
اســکن  QRکــد ذیــل نــرم افــزار را دانلــود و نصــب نماییــد.

لینک نصب نرم افزار
برای سیستم عامل اندروید

پات
همپات
راهنمای استفاده از هم

ایجاد ارتباط بین گوشی تلفن
همراه اندروید ،دستگاه همپات

 .1دســتگاه همپــات( )MPOSخــود را روشــن نماییــد .بــا روشــن کــردن دســتگاه بــه صــورت
از پیــش تعریــف شــده بلوتــوث آن فعــال مــی گــردد.
 .2بلوتــوث تلفــن همــراه خــود را روشــن نمــوده و ســریال دســتگاه همپــات را یافتــه و آنــرا
انتخــاب مــی نماییــم( .تصاویــر شــماره  1و )2
 .3بــا انتخــاب ســریال  MPOSدر لیســت  AVAILABLE DEVICESگوشــی خــود
پیغامــی مبنــی بــر تاییــد ( pairهمــگام ســازی در منوهــای فارســی) تحــت عنــوان
« »Bluetooth pairing requestدر گوشــی و در دســتگاه  MPOSپیغامــی تحــت عنوان
« »BT PAIRINGنمایــش داده مــی شــود در ایــن فــاز مــی بایســت  OKرا از هــر دو دســتگاه
تاییــد کنیــد .در گام آخــر بعــد از نمایــش کلمــه  Pairedدردســتگاه همپــات ،دو دســتگاه از
طریــق  Bluetoothمتصــل شــده اند.
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نکتــه :اگــر دســتگاه یکبــار بــا گوشــی از قبــل ارتبــاط برقــرار کــرده باشــد ،بــرای دفعــات
بعــد بــا زدن اتصــال بــه دســتگاه و وارد کــردن گــذرواژه وارد منــوی نــرم افــزار همپــات
خواهیــد شــد.
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گذرواژه

تعریــف گذرواژه(کلمــه عبــور) و ورود بــه نــرم افــزار
همپــات:
ثبــت گذرواژه(کلمــه عبــور) :بعــد از نصــب نــرم افــزار بــر روی گوشــی تلفــن
همــراه صفحــه ای ماننــد تصویــر مقابــل بــاز مــی شــود .گــذرواژه مــورد نظــر
خــود را تعریــف و تکــرار نماییــد.

بازیابی گذرواژه:
درصــورت فراموشــی رمــز عبــور پــس از ورود بــه صفحــه ابتدایــی نــرم افــزار
همپــات ،میبایســت گزینــه بازیابــی گــذرواژه را انتخــاب نماییــد.
در صفحــه بــاز شــده کــد ملــی دارنــده دســتگاه را وارد نمــوده و گزینــه ادامه
را انتخــاب نمایید.

در ایــن صفحــه گذرواژه(کلمــه عبــور) جدیــد خــود را تعریــف نمــوده و در
قســمت تکــرار گــذر واژه مجــددا ً آن را وارد نماییــد .پــس از تایید،گــذرواژه
جدیــد فعــال میشــود و بــا همیــن گــذرواژه میتوانیــد وارد نــرم افــزار
شــوید.
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ورود به نرم افزار
پــس از تعریــف گــذرواژه وارد صفحــه ورود بــه نــرم افــزار میشــوید .در ایــن قســمت
گــذرواژه تعریــف کــرده را وارد نمــوده کلیــد ورود را کلیــک نماییــد .در ایــن مرحلــه بــا
مشــاهده عالمــت ســه خــط روی دســتگاه از ارتبــاط نــرم افــزار بــا  MPOSمطمئــن شــوید.
در صــورت اتصــال صحیــح وارد فضــای نــرم افــزار خواهیــد شــد.

عالمتــی کــه در صفحــه نمایــش دســتگاه مشــاهده مــی کنیــد نشــان
دهنــده برقــراری اتصــال موفــق مــی باشــد.

منوی اصلی:
خرید
مانده حساب
پرداخت قبض
شارژ موبایل
گزارش تراکنش
تنظیمات
درباره

بــا فشــردن دکمــه «دربــاره» تصویــر بــاال نمایان
مــی شــود کــه حــاوی مشــخصات دســتگاه شــما
میباشــد.

راهنمای استفاده از هم پات

مراحل انجام تراکنش خريد
 .1پس از ورود به محیط نرم افزار ،با انتخاب گزينه خريد وارد منوي بعدي شوید.
 .2مبلغ خرید را وارد و آن را تایید نمایید( .وارد کردن شناسه اختیاری است)
 .3کارت بانکی را بر روي دستگاه همپات  MPOSبکشيد.
 .4پــس از کشــیدن کارت و تاییــد مبلــغ ،دارنــده کارت رمــز کارت را وارد مــی نمایــد( .تصویــر
شــماره  4و )5
 .5در پايــان جهــت ارســال پيامــک حــاوي اطالعــات خريــد و تراکنــش انجــام شــده بــراي دارنــده
کارت ،شــماره همــراه ايشــان را در دســتگاه همپــات وارد نمائيــد .الزم بــه توضیــح اســت وارد
کــردن یــک شــماره موبایــل جهــت تکمیــل فرآینــد خریــد ضــروری اســت( .مطابــق بــا تصویــر
شــماره .)6
در صــورت نیــاز مــی توانیــد رســید را از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی ارســال نماییــد( .رســید
تراکنــش در گوشــی تلفــن همــراه در قســمت گزارشــات همپــات ذخیــره خواهــد شــد)
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انتخاب گزینه خرید
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نحوه رفع مشکالت احتمالی
 .1هنگام برقراری ارتباط با دستگاه ،دستگاه همپات شناسایی نمی شود.
راه حــل :در ایــن حالــت دســتگاه همپــات را خامــوش نمــوده ،باتــری آن را درآوریــد و
مجــددا آن را نصــب و راه انــدازی نماییــد.
 .2بــا نصــب نــرم افــزار همپــات بــر روی گوشــی دیگــر ،پیغــام «دســتگاه بــا گوشــی موبایــل
ســازگاری نــدارد» در گوشــی ظاهــر مــی شــود.
راه حــل :درچنیــن مواقعــی بــا مرکــز تمــاس شــرکت ایــران کیــش بــه شــماره 85949
تمــاس گرفتــه تــا تغییــرات مقتضــی توســط کارشناســان شــرکت در ایــن خصــوص انجــام
پذیــرد.
 .3در کادرهایــی کــه نیــاز بــه وارد کــردن اعــداد اســت ،امــکان تایــپ وجــود نــدارد( .ماننــد
وارد کــردن گــذرواژه)
راه حــل :در تمامــی بخــش هــای نــرم افــزار جهــت وارد کــردن عــدد زبــان کیبــورد تلفــن
همــراه انگلیســی باشــد.
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