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 یونیلیم جیشما بابت پک دیباتشکر از خر 

  

ذکر شده خوب  جیو اموزش استفاده از  پک یونیلیم جینحوه کار کرد با پک لیفا نیدرا

 یبانینحوه نصب  ربات از پشت ویدیسراغ اموزش ونحوه استفاده و میریم زمیدوستان عز

و  دیانفجار شو یبعد نصب کامل ربات و شارژ حسابتون وارد باز دیکن افتیما در میت

و  دیریشما نم زیدوست عز کندیو برداشت م یشروع به باز کیربات به صورت اتومات

 ینیشیربات م یکار کامال اشتباه هست کنه شما پا نیخودش پول برداشت ا دیروبات بزار

 یصبح ظهر شب فرق دیکن یباز دیهر موقه که خواست یو قبل از هر باز یکنیو نگاه م

اول وارد   دیکنیم عالف ریغ دیکنیروبات فعال نم دیکن یباز دیندارد هر موقه خواست

ها خوب است و  بیضر دیدیاگر د دیکنینگاه م دیکنیباز م یباز خچهیو تار دیشیم تیسا

 سبز خوب  بیضر

 

 

  

قرمز  اومد دست بعد  نیهر موقه اول یکنیم یچند دست باز دیکنیم یشروع به باز ادیم

 بیچند تا ضر ای  دیتا چند دست لغو بزن دیلغو بزن نهیبشه گز  یربات وارد باز دینزار

نه ضرر  دهیسود م دیبریکه  دست م یتا موقه ا 2ربات باخت داره  نیدوستان ا ادیسبز ب

 1.54است که  ادیمثال  اومد بعد اون امکانش ز 2بعد  دیبازیدست م 7 ای 8 یموقه باز

 بیضر کی 1.7دوستان  دیتا نباز دیلغو کن دیقرمز شما با بیضر کیکردن اگر مثال 

پس  ادیقرمز م یاومده بعدش کل ادیسبز ز دیدید خچهیمثال اگر تو تار ادیتر ب نییقرمز پا

مثل  نییقرمز پا یها بید بعد از ضریکن یباز 1.1 ای 1.13امکانش هست   دیشما نبا

 80مثل % سبزه  ادیب نهایعدد باال تر از ا1.67 ای 1.87 یها بیضر بعد از  0.00

 خچهیبه تار یبه احتمال  هست بستگ شیبعد60بعد اون به احتمال  ومدیاگه ن ادی%سبز م

نگاه  یباز رپس قبل ار ه ادیبازم قرمز ب  یباال2سبز بوده باشه  یکل نهایداره اگه قبل ا

و موارد باالرو  دیشنیربات م یپا دیزاریاحتمال داره بعد شما ربات م 0 دیکن خچهیبه تار

 یها بیبعد از ضر دیتا نباز دیقرمز اومد تا چند دست بعد لغو کن کیاگر  دیدیانجام م

امکانش  امکانش 40مثال اگه  ادی% هست سبز ب 6 ای 7 شیعدد باال   عدد باال اومده بعد

  دیلغو کن دیبا ادیسبز ب ادهیز

  



 نییادامه پا 

 

رو  بشیضر 1.30روبات شماره  2رو  بشیضر 1.50خوب نحوه استفاده از هر ربات 

اگر با هرکدوم از 1شماره  ای 2و خودتون  دیهست یتوجه: روبات شماره  درحال باز 1

تومان به  دیو سود کن دیکن یباز دیتونیم رهیاعداد  م نیتا ا بیضر دیدونیربات شماره  م

 نیربات شماره تا چند روز از ا1که از  ییکسا یبرا 50 یعنیسود کنن   خوانیباال م

هم  ییکسا دیهم استفاده کن 2از      دیتونیکه مبلغ تون رفت باال م نیبعد از ا دیاستفاده کن

قرمز  نیو بعد از اول دیبرنده باش دیشماره  رو فعال کن2ها خوبه شماره  بیضر دنیکه د

 ادهیمثال قرمز ز دیها بده استفاده کن بیضرکه  یمواقع یبرا دینباز گهیکه د دیکنسل کن

با شماره  1هم که از  ییکسا دیکن یتو اون ها هم سود خوب دیتونیم  100روبات شماره  1

رو فعال   یعنی کننیم یتومان به باال باز100خوب سود  خوانیتومان شارژ کردن م

 دیشه برنده باشیکنن شماره   هم2ها هم خوب بود  بیضر دیبا خودتونه اگه د یکنن ول

هست و  1.30!ادهیمعموال ز ادیبا ربات شماره  هم م یول دیاستفاده کن دیتونیم1چون 

 رو  بشیضر 1.30 بیضر

  

  

  

 

  

اون  دیبا دیاستفاده کن یفعال کردن هر روبات هر موقه از هرکدوم خواست ریفعال غ نحوه

اون  نییاستفاده از  هرکدوم مثل عکس پا یبرا دیباز کن تیفعال باشه بعد سا ریغ یکی

 نیطبق ا100 ایتومان  Chrome://extension  200از صفحه  دیفعال کن ریغ یکی

با تشکر از  دیموفق باش دیدر روز  تومان سود کن یازبا چند ساعت ب دیبر شیمراحل پ

 شما
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