به نام خدا
موضوع  :معرفی سخت افزار و آموزش نصب دانگل Procast

دانگل  HDMIمدل  Procastمحصول شرکت  PEGASUSقویترین گیرنده تصویر بیسیم از موبایل،تبلت
و کامپیوتر میباشد.
دلیل برتری  Procastنسبت به مدلهای مشابه استفاده از پهنای باند  5GHzجهت انتقال
تصاویر(دستگاهای موجود پهنای باند  2.4GHzرا پشتیبانی میکنند) و استفاده از آنتن  Z-Waveمیباشد .
با استفاده از  Procastمیتوانید تصاویر موبایل و تبلت هایی با سیستم عامل )(Win-ios-android
وکامپیوتر) (win-macرا به صورت بی سیم به تلویزیون ،مانیتور،ویدئو پروژکتورو ......که دارای
ورودی  HDMIمیباشد منتقل کنید و کابل  HDMIرا حذف کنید.
محتویات :
.1
.2
.3
.4

دانگل PEGASUS Procast
آنتن Z-Wave
شارژر USB
راهنمای نصب

آموزش نصب و استفاده :
.1
.2
.3
.4
.5

در ابتدا نرم افزار  Ezcastرا بروی گوشی و تبلت خود نصب کنید  .نرم افزار را میتوانید از Play
 Storeو یا از سایت  www.Nadercomputer.comرایگان دانلود کنید.
درپوش دانگل را جدا کرده و آنتن را به  Procastوصل کنید (انتهای دانگل) .
 Procastرا به پورت  HDMIنمایشگر خود وصل کنید .
کابل  USBمتصل به آنتن رابه شارژر  USBوصل کنید در صورت روشن شدن چراغ  ،دانگل
 Procastآماده استفاده است.
حال روی تلویزیون کانال  HDMIرا انتخاب کنید و روی صفحه نمایشگر (TV-Monitor-
……)Video Projector,

صفحه ای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود .در باالی تصویر  SSIDو  Passwordدانگل
نمایش داده میشود.

در این مرحله  WiFiگوشی یا تبلت خود را روشن و  Ezcast5G-0000را انتخاب کنید

پسورد مورد نظررا مطابق  passwordو  SSIDدستگاه خود که بر روی صفحه نمایش مشخص
شده وارد کنید.

بعد از انتخاب دانگل و وارد کردن پسورد ،به دانگل متصل می شوید.

بر روی نرم افزار  EzCastکلیک کنید و وارد شوید

بر روی آیکن ذره بین کلیک کنید

بر روی نام دستگاه ( )SSIDکلیک کنید.

بعد از وارد شدن به نرم افزار صفحه ای مانند عکس زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود که به
شما این امکان را می دهد تا بتوانید به شبکه دیگری مانند اینترنت بی سیم یا مودم همراه خود وصل
شوید و به صورت همزمان هم از دانگل  ProCastو هم از اینترنت وایرلس خود استفاده نمایید.

بر روی گوشی کنترلر منوی تنظیمات به شکل زیر است .توسط این قسمت میتوانید تنظیمات مربوط
به نرم افزار و سخت افزار را که بر روی صفحه نمایش ظاهر شده است را کنترل و تغییر دهید.

بعد از اجرای نرم افزار صفحه ای مشابه عکس زیر باز می شود که در ادامه به بررسی امکانات
نرم افزار می پردازیم.

گزینه  :Mirrorبا کلیک بر روی گزینه ،Mirror Offگزینه  Mirrorفعال شده و صفحه
دسکتاپ شما به صفحه نمایش منتقل می شود.
گزینه  :Photoتوسط گزینه  Photoمی توانید عکسهای خود را انتخاب و به صفحه
نمایش منتقل کنید.
گزینه  :Cameraتوسط گزینه  Cameraمی توانید دوربین خود را فعال و تصویر
دوربین خود به صورت زنده و اصطالحا  Liveبه صفحه نمایش منتقل کنید.
گزینه  : Musicبا انتخاب این گزینه میتوانید فایل های صوتی مورد نظر خود را انتقال
دهید.با انتخاب این گزینه پنجره ای مانند عکس زیر باز می شود می توانید از طریق آن
 Play Listخود را کنترل و فایل صوتی خود را انتقال دهید.
گزینه  :Videoبا کلیک بر روی گزینه  ،Videoمی توانید فایل ویدئویی خود را انتخاب و
پخش کنید.

گزینه  :Documentتوسط گزینه  Documentمی توانید فایل های متنی خود مانند
فایل های  PDF,Wordو  ...را انتخاب و بر روی صفحه نمایش مشاهده کنید.
گزینه  :Webتوسط گزینه  Webمی توانید مرورگر خود را اجرا کرده و صفحات وب
مورد نظر خود را بر روی صفحه نمایش تماشا کنید.
گزینه  :Updateبا انتخاب گزینه  ، Updateمی توانید نرم افزار خود را به اخرین نسخه
به روز شده آپدیت کنید.
گزینه  :Settingبر روی صفحه نمایش پنجره منو به صورت دو عکس زیر نمایش داده
میشود که میتوانید تغییراتی نظیر تغییر و تنظیم رزولوشن تصویر ،اتصال به شبکه بی
سیم ،انواع اتصاالت ،تغییر زبان ،تغییر پسورد ،نمایش یا پنهان کردن پسورد از روی
صفحه نمایش ،تغییر نام دستگاه و آپدیت دستگاه انجام دهید.

در صورت اعمال تنظیمات خود بر روی بازگشت کلیک کنید تا وارد منوی اصلی شوید.
از اینکه مارا انتخاب کرده اید سپاسگزاریم.
تیم فنی نادرکامپیوتر

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

