
 راهنمای استفاده از سیستم کاتل رها

کارتز گزاهی تاتطکزاسخزیدضوا 

 wifiتا قاتلیت   را داردsser یا فقط seوsser آپطي تِ ًام ّای 2سیستوی کِ درحال حاضزدراختیارضواست 

 : SSERآپشن 

 . ٍریوَت کٌتزل جْت هدیزیت اطالعات داخل فالش هوَری ON/OFF ، کلید1-0 ، سلکتَر یا سَئیچز VGAپَرت 1خزٍجی اسپیکز ، USB ، 1ٍرٍدی 3دارای 

 : SSERنحوه کار تا آپشن 

 استفادُ اس لة تاب یا کاهپیَتز- 2استفادُ اس فالش هوَری                                                     -1

 استفاده از فالش مموری                                                              

 پس اس ًوایاى ضدى صفحِ سیز .  رٍی سیستن ، سیستن را رٍضي ًوائید  ON/OFF قزار دادُ ٍ تا استفادُ اس کٌتزل سیستن یا کلید 1سَئیچز یا سلکتَر را درحالت 

 
 . ضَدFile Browserصثز ًوائید تا سیستن تصَرت اتَهاتیک ٍارد صفحِ 

 
تا ًصة فالش هوَری در صفحِ ، ًام فالش هوَری تاى ًوایص .  درضوي درّزهزحلِ چِ قثل اس رٍضي ًوَدى چِ تعداس آى هی تَاًید فالش هوَری تاى را ًصة کٌید 

 .دادُ هی ضَد 

 



 .هدیزیت اطالعات داخل فالش هوَری اس دٍ راُ اهکاى پذیز هی تاضد 

 از طریق ماوس  -1

 عالهت هاٍس رٍی صفحِ ظاّزضدُ ٍایي اهکاى را تِ ضوا هی دّد کِ تزرٍی فالش هوَری خَد رفتِ ٍ تا کلیک ًوَدى USBتا ٍصل هاٍس تِ یکی اس پَرتْای 

 .آى هحتَای داخل فالش هوَری خَدتاى را هدیزیت کٌید 

 از طریق کنترل سیستم -2

 رٍی کٌتزل تِ هحتَیات داخل فالش OKجْت ًواّای رٍی کٌتزل ایي اهکاى را تِ ضوا هی دّد کِ تصَرت تی سین رٍی فالش هوَری خَد رفتِ ٍتا سدى دکوِ 

        Returnاگز ٍارد صفحِ ای ضدُ اید ٍ اکٌَى تصوین دارد اس آى صفحِ تِ صفحِ قثل تزگزدید فقط کافیست راست کلیک ًوائید ٍیا دکوِ .دستزسی پیدا کٌید 

    .رٍی ریوَت کٌتزل را تشًید  

 

 استفاده از لة تاب یا کامپیوتر                                                               

 . ٍصل ًوائید VGA را تِ پَرت VGAتزای استفادُ اس ایي آپطي کافیست سَئیچز یا سلکتَررا رٍی هد صفز قزاردادُ ٍ کاتل لة تاب یا ّواى 

 

 
 

WIFI 

 . هی تاضد کِ اهکاى اتصال تِ ایٌتزًت راتزای ضوا فزاّن هی کٌد wifiایي سیستن هجْشتِ 

   


