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Kuknos Wallet how-to روش نصب کیف توکن ققنوس 

 

عامل تلفن همراه یا ابزار خود، باید نسخه مناسب کیف توکن قبل از هر چیز، با توجه به سیستم
 را انتخاب و نصب کنید.  iOS های اندرویدی، ویندوزی یاققنوس را برای سیستم

در صورتیکه  بیتی وجود دارد.  64بیتی و  32حهت نصب کیف توکن ققنوس ویندوزی دو ورژن 

 :جهت اطالع از ورژن ویندوزی که استفاده می نمایید می باشد  10سیستم عامل شما ویندوز 

Select the Start button, then select Settings > System > About. 

 شتریبصورتیکه از سیستم های عامل دیگری استفاده می نمایید 

های شده است که متشکل از میزبانشبکه ققنوس، یک سکو بر مبنای فناوری دفتر کل توزیع
اندازی این کیف، باید بعد از نصب نسخه مناسب کیف توکن ققنوس، برای راهغیرمتمرکز آن است. 

نید از این کیف چند مرحله کوچک ولی خیلی مهم را یکبار برای همیشه طی کنید تا بعد از آن بتوا

 .توکن استفاده کنید

 اندازی کیف توکن ققنوسمراحل راه

 

 مرحله اول: ورود شماره تلفن همراه

 خواهد یک شماره موبایل وارد کنید. ایندر این مرحله اپلیکیشن کیف توکن ققنوس از شما می

شماره موبایل حتما باید متعلق به شخص شما باشد و از شماره موبایل هیچ فرد دیگری برای 
این کار استفاده نکنید چراکه در مراحل بعدی این شماره موبایل با کد ملی شما مطابقت داده 
خواهد شد و در صورت مغایرت، با مشکل مواجه خواهید شد. همچنین در صورتی که چند خط 

 .ای را وارد کنید که بیشتر در دسترس خودتان استدارید، آن شماره تلفن همراه

، «شرایط استفاده از خدمات کیف توکن ققنوس»با ورود شماره تلفن همراه، باید تیک موافقت با 
 را بزنید تا به مرحله دوم هدایت شوید. « ضوابط حریم خصوصی»و « سپیدنامه شبکه ققنوس»

ای است و ققنوس نیز اولین بستر ایرانی ور کلی مفهوم تازه و نوآورانهبا توجه به اینکه توکن، به ط
کنیم قبل از زدن تیک موافقت، حتما چند دقیقه وقت برای ارائه توکن است، به شدت توصیه می

های قبلی ذهنی خود این اپ را نصب نکنید. فرضبخش را مطالعه کنید و با پیش ۳بگذارید و این 
 .هستید که برای اولین بار در ایران ارائه شده استچون با یک اپ مواجه 
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 سازیمرحله دوم: ورود کد فعال

شود که الزم است این کد را در اید پیامک میسازی به شماره موبایلی که وارد کردهیک کد فعال
 .اندازی کیف توکن ققنوس وارد کنیدمرحله دوم راه

 مرحله سوم: انتخاب نوع حساب

پیش روی شما قرار « بازیابی حساب قبلی»و « ایجاد یک حساب جدید»گزینه در این مرحله، دو 
کنید، گزینه گیرد. با توجه به اینکه برای اولین بار است برای نصب کیف توکن ققنوس اقدام میمی

 را انتخاب کنید.  «ایجاد حساب جدید»

کار شما در آینده به چه « بازیابی حساب قبلی»دهیم که گزینه در پایان این مطب توضیح می

 .خواهد آمد

 مرحله چهارم: ساخت زوج کلید

شوید. این ، به مرحله ساخت زوج کلید هدایت می«ایجاد یک حساب جدید»با انتخاب گزینه 
ای در این بخش تقریبا مهمترین بخش فرایند نصب کیف توکن ققنوس است. متن تقریبا طوالنی

 :شودبخش به شما نمایش داده می

مهمترین بخش کیف توکن شما است که شامل آدرس حساب و کلید جهت  زوج کلید»
باشد. پس از تولید این زوج کلید، کلماتی برای شما تولید ها میامضای تراکنش

شود. شما باید به ترتیب آنها را یاداشت کرده و در جای امنی نگهداری کنید. با می
های دیجیتال همین بی داراییفراموشی یا پاک شدن کیف توکن شما، تنها راه بازیا

 «.کلمات هستند. پس در نگهداری آنها دقت کنید

کلمه انگلیسی  ۱۲تعداد « کلمه انگلیسی ۱۲امکان بازیابی زوج کلید با »با کلیک روی گزینه 
شود که باید آنها را با دقت و همان ترتیب یک جای امن تصادفی به شما نمایش داده می

 .یادداشت و نگهداری کنید

های فرضشده یک مفهوم جدید است، با پیشبا توجه به اینکه توکن و تکنولوژی دفتر کل توزیع
 قبلی خود با آن مواجه نشوید. 

کنیم: در صورت پاک شدن کیف توکن، غیرفعال کردن اپلیکیشن از روی موبایل یا دوباره تاکید می
یا هر دلیل دیگری که باعث شود  سایر ابزارها، سوختن تلفن همراه، دزدیده شدن تلفن همراه و

دیگر نتوانید به کیف توکن نصب شده روی تلفن همراهتان دسترسی داشته باشید، تنها راه 
های دیجیتال شما، داشتن این کلمات و استفاده از آنها در مرحله دسترسی و بازیابی دارایی

نید که در صورت گم دقت ک. است« بازیابی حساب قبلی»سوم نصب کیف توکن ققنوس در گزینه 

کردن این کلمات، با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی یا استشهاد محلی و موارد مشابه 
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عمال هیچ کس یا نهادی  توانید کیف توکن خود را بازیابی کنید چونو مراجعه به هیچ نهادی نمی

 .حتی اگر بخواهد هم امکان انجام چنین کاری وجود ندارد

 کلمه بازیابی ۱۲یادداشت  مرحله پنجم: اثبات

کلمه تصادفی را با دقت تمام و به همان ترتیب یک جای امن یادداشت و  ۱۲ین پس، ا
 . نگهداری کنید

 کلیک کنید. « کلمات را یادداشت کردم»برای ادامه فرایند نصب اپ، باید روی گزینه 

ها را جهت وانده گزینهبسته و حتی نخاند چشماز آنجایی که متاسفانه خیلی از مردم عادت کرده
کلمه از آن  ۳تر فرایند نصب، فقط تایید کنند، در مرحله بعدی، به طور تصادفی انجام هرچه سریع

بسته شود تا مجبور شوید حتی در صورت عبور چشمکلمه و جایگاهشان از شما پرسیده می ۱۲
شود شما پرسیده می از این مرحله، کلمات را یک جا یادداشت کنید. به این شکل که مثال از

 چه بود؟ ۱۲چه بود؟ کلمه شماره  ۷چه بود؟ کلمه شماره  ۲کلمه شماره 

 مرحله ششم: انتخاب رمز ورود برای اپلیکیشن

، حاال باید یک رمز هم برای ایدکلمه بازیابی را یادداشت کرده ۱۲بعد از اینکه اثبات کردید 
است که اگر تلفن همراه شما توسط دوستان،  خود اپلیکیشن انتخاب کنید. این رمز به این دلیل

اقوام، آشنایان و هر کس دیگری مورد استفاده قرار گرفت، نتواند وارد کیف توکن شما شود و یا از 
 .آن استفاده کند

 مرحله هفتم: اعمال تغییرات

 گیرد که جهت استفاده از کیف توکن ققنوس بایدگزینه پیش روی شما قرار می ۳در این مرحله، 
 :سه گزینه زده شودتیک هر 

 دهممن رای ام را به میزبان شرکت ققنوس به نشانی زیر می. 
 دامنه حساب ققنوس خود را به آدرس www.kuknos.ir کنمتنظیم می. 
 به توکن SKYC اعتماد دارم. 

 شوید. وارد کیف توکن ققنوس می« پذیرفتن»با کلیک روی گزینه 

 .اندازی کردیدتمام. شما کیف توکن ققنوس را نصب و راه
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Windows 10 and Windows 8.1 

1. Select the Start button, then select Settings > System > About. 

Open About settings 

2. At the right, under Device specifications, see System type. 

Windows 7 

1. Select the Start button , right-click Computer, and then select Properties. 

2. Under System, see the system type. 

Windows 10 and Windows 8.1 

1. Select the Start  button, then select Settings > System > About . 

Open About settings 

2. At the right, under Device specifications, see System type. 

Windows 7 

1. Select the Start button , and then select Control Panel. In the search box, 

type Performance Information and Tools, and then, in the list of results, 

select Performance Information and Tools. 

2. Select View and print detailed performance and system information. 

3. In the System section, you can see what type of operating system you're currently 

running under System type, and whether or not you can run a 64-bit version of 

Windows under 64-bit capable. (If your computer is already running a 64-bit version of 

Windows, you won't see the 64-bit capable listing.) 

ms-settings:about?activationSource=SMC-Article-15056
ms-settings:about?activationSource=SMC-Article-15056

