به نام خدا
موضوع :آموزش نصب و راه اندازی گیرنده دیجیتال بی سیم موبایل و تبلت ( MyGica WiTVنسخه
نرم افزار اندروید)

محصولی که مشاهده میکنید ، WiTvمحصول کمپانی  Geniatechبا نام تجاری  MyGicaمیباشد که
این سخت افزار قابلیت نمایش کانالهای تلویزیونی دیجیتال و پخش برنامه های رادیئویی بر روی گوشی
و تبلتهای اندروید و  iosبدون نیاز به اینترنت را دارد .
متعلقات جعبه محصول :






سخت افزار WiTv
راهنمای مصرف کننده (محصول)
آنتن
کابل رابط USB
تبدیل آنتن ()IEC to MCX Cable

راهنمای نصب :
 _1جهت استفاده در گوشی و تبلت های  Appleبا سیستم عامل  iosنرم افزار  WiTV2 Viewerرا
از  App Storeو جهت استفاده در گوشی و تبلت های با سیستم عامل  Androidنرم افزار WiTV
 Viewerرا از  Play Storeو یا سایت نادر کامپیوتر دانلود و نصب کنید.
 _ 2دستگاه را از طریق کابل  USBداخل جعبه شارژ کنید.
 _ 3آنتن را به دستگاه  WiTVوصل کنید.
 _4دستگاه  WiTVرا توسط دکمه کناری دستگاه روشن کنید (.چراغ آبی نمایانگر شارژ بودن دستگاه و
چراغ قرمر نمایانگر خالی بودن شارژ دستگاه می باشد)

 _ 5بر روی گوشی یا تبلت هوشمند خود،قسمت  Settingو در قسمت  WiFiنام دستگاه ( WiTV-
***** ) به لیست دستکاه های قابل اتصال اضافه می شود.با انتخاب آن به دستگاه از طریق WiFi
متصل خواهید شد.

 _6حال نرم افزار را اجرا کنید.

 _7کشور  Germanyرا انتخاب کنید و دکمه  Scanرا بزنید و منتظر شوید تا خط آبی به آخر برسد.

 _8بعد از اتمام کانالیابی روی دکمه  Doneبزنید.

حال دستگاه آماده استفاده است ،بر روی کانال مورد نظر زده و از تماشای برنامه لذت ببرید.

نرم افزار فوق قابلیت ضبط برنامه های تلویزیون و رادیو را بر روی گوشی شما دارد.
جهت ضبط برنامه مورد نظر بر روی دکمه رکورد بزنید و جهت دیدن برنامه ضبط شده ،در صفحه
اصلی به قسمت  Recordingرفته و فایل برنامه ضبط شده را انتخاب و تماشا کنید.
در صفحه اصلی و در قسمت ، Settingسه مجموعه را مشاهده می کنید.

 :Channels امکان مرتب سازی کانال ها و کانالیابی را را به شما می دهد.
 :Device دراین قسمت امکان برنامه ریزی جهت خاموش شدن دستگاه  ،میزان شارژ باطری ،
اطالعات دستگاه و انتخاب دستی دستگاه را مشاهده می کنید.
 :APP در این قسمت قابلیت تنظیم  ، Timeshift Bufferاتصال خودکار موبایل یا تبلت به
دستگاه و مشاهده اطالعات نرم افزار را خواهید داشت.

از اینکه مارا انتخاب کرده اید سپاسگزاریم.
تیم فنی نادرکامپیوتر

تلفن خدمات و پشتیبانی 021-66734346 :
تلفن فروش 021-66733771 :
www.Nadercomputer.com

