با سالم
خیلی خوشحالیم که تصمیم گرفته اید برای بهبود و مدیریت هر چه بهتر رقابت آنالین تایپو در کنار ما باشید.
در ابتدا لطفا با مراجعه به صفحه قوانین تایپو ،با قوانین ما آشنا شوید.
قوانین تایپو
/https://typeo.top/terms
هدف از ایجاد بستر رقابت آنالین یادگیری تایپ ده انگشتی و استفاده از تجارب سایر کاربران است از ادمین
محترم انتظار می رود فضای این بخش را به سمت یادگیری این مهارت هدایت کند.

لطفا با دقت تا انتها مطالعه کنید.

قابلیت های ادمین:

گزینه قرمز از اول برای ریست کردن اتاق می باشد .در مواقع مناسب از این گزینه استفاده کنید.
با راست کلیک کردن بر روی کاربر در اتاق و یا بیرون اتاق در لیست کاربران می توانید کاربر را بیرون کرده،
بالک کنید و یا اخطار برای آن ارسال کنید.
زمانی که کاربری را بالک می کنید برای  2الی  3روز دسترسی کاربر به رقابت آنالین بسته خواهد شد.
مشاهده اتاق های خصوصی

به عنوان کاربر ادمین می توانید به همه اتاق ها دسترسی داشته باشید و بر کاربران نظارت کنید.
چه زمانی یک کاربر را بالک کنیم؟
زمانی که کاربر خالف قوانین سایت عمل کرد .قبل از بالک کردن در ابتدا به کاربر اخطار داده و در صورت
تکرار ،آن را بالک کنید .قبل از بالک از تخلف کاربر اسکرین شات تهیه کرده و برای پشتیبانی ترجیحا ایمیل
 typeo.pro@gmail.comارسال کنید.

در صورتی که بعد از دو بار بالک شدن مجددا کاربر خطای خود را مرتکب کرد به پشتیبانی اطالع داده تا
اکانت و امتیازات کاربر متخلف پاک شود.

راهنمایی کاربران مبتدی:
خواهشمندیم در صورتی که کاربران مبتدی سواالتی در رابطه با یادگیری تایپ از شما کردند وبالگ تایپو و
سایت تایپو را برای یادگیری به آن ها معرفی کنید .قبل از هر چیزی یادگیری اصول و مبانی تایپ مهم است که
در تایپو این موارد بصورت رایگان آموزش داده می شوند.

نظارت بر ادمین های رقابت تایپ
در صورتی که ادمینی مرتکب تخلف شود و از طرف کاربران تایید شده از یک ادمین شکایت شد ،قابلیت ادمین
کاربر برداشته خواهد شد و در مواردی که ادمین تخلف زیادی داشته باشد یا اکانت ادمین خود را به کسی
داده باشد ،اکانت و امتیازات کاربر ادمین نیز پاک می شود.

در صورت داشتن هر گونه سوال و یا پیشنهاد با پشتیبانی در ارتباط باشید.

دوستدار شما
تایپو

