نحوه ساخت شناسه هواوي با ايميل به صورت گام به گام

در اين مطلب به صورت گام به گام به نحوه ﺳاﺧﺖ ﺷﻨاﺳه هواوي با ايميل مي پردازيم .ﺳاﺧﺖ حساب

Huawei IDبه اﺳتفاده ﺷما از تمامي امكانات ماركﺖ هواوي كمك ﺧواهد كرد .از اين رو از ﺷما دعوت

مي كﻨيم در ادامه با آموزش تصويري و گام به گام ﺳاﺧﺖ ﺷﻨاﺳه هواوي براي ايران با  emailهمراه ما
باﺷيد.

حساب كاربري هوآوي يا Huawei IDدرگاه ورودي به اكوﺳيستم نرمافزاري و ابري هوآوي اﺳﺖ .به

طوري كه پيش از اﺳتفاده از ماركﺖ  App Galleryيا ﺳاير ﺧدمات هوآوي نياز اﺳﺖ تا ابتدا وارد حساب

كاربري  Huawei IDﺧود ﺷويد .ﺳاﺧﺖ اين ﺷﻨاﺳه كاربري به آﺳاني ميسر اﺳﺖ اما براي راحتي بيشتر
و در ادامه ﺷما را با نحوه ﺳاﺧﺖ ﺷﻨاﺳه هوآوي با ايميل آﺷﻨا ميكﻨيم.

 .١در مرحله اول آموزش ﺳاﺧﺖ ﺷﻨاﺳه هواوي با ايميل وارد بخش تﻨظيمات  Settingگوﺷي هوآوي ﺧود
ﺷويد.

 .٢در اين مرحله از ﺳاﺧﺖ ﺷﻨاﺳه كاربري هواوي با ايميل وارد بخش  Huawei IDﺷويد و ﺳپس دكمه
Registerرا فشار دهيد.

 .٣توافقنامه حفظ حريم ﺷخصي را تا انتها ﺧوانده و تائيد نماييد

 .٤حاﻻ كشوري دلخواه )توصيه ميﺷود از كشورهاي ﺧاورميانه( را انتخاب كرده تا دوباره به صفحه قبل مﻨتقل
ﺷويد.

 .٥كشور انتخابي ﺧود را تائيد كﻨيد.

 .٦توافقنامه كاربري را تائيد كرده و دكمه  Agreeرا فشار دهيد.

 .٧تاريخ تولد ﺧود را وارد كﻨيد.

 .٨آدرس ايميل ﺧود را وارد كﻨيد .در ايﻨجا محدوديتي بابﺖ نوع ايميل وجود ندارد و حتي ميتوانيد از جيميل
Gmailﺧود اﺳتفاده كﻨيد.

 .٩در اين مرحله يك ايميل از طرف هوآوي براي ﺷما ارﺳال ميﺷود .لطفا به ايميل ﺧود رفته و از طريق ليﻨك
موجود در آن تائيد نهايي ثبﺖنام را انجام دهيد . Huawei IDﺷما آماده اﺳتفاده اﺳﺖ.

حاﻻ ميتوانيد به كمك  Huawei IDﺧود به ماركﺖ اﺧتصاصي هوآوي يعﻨي  App Galleryدﺳترﺳي

پيدا كرده و هزاران برنامه متﻨوع و كاربردي اﺳتفاده كﻨيد .مقاله آموزﺷي ﺳاﺧﺖ حساب ﺷﻨاﺳه هواوي با
ايميل به پايان رﺳيد.

