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هقذهِ:
دػتگبُ صًذُ يبة هذل LD01Sاص ًَع صًذُ يبثْبي تشويجي هي ثبؿذ .دس ايي
دػتگبُ اص حؼگشّبي هختلفي ثشاي پيذا وشدى افشاد هحجَع دس صيش آٍاس اػتفبدُ ؿذُ
اػت.
ٌّگبم اػتفبدُ اص ايي دػتگبُ اعالػبت ّش وذام اص ايي حؼگشّب ثِ تٌْبيي هي تَاًذ
دليل ثش ٍخَد هَخَد صًذُ دس صيش آٍاس ثبؿذٍ .لي ثشاي اعويٌبى

ثيـتشاص ٍخَد افشاد

صًذُ توبهي دادُ ّبي اسػبلي اص پشٍة تَػظ دػتگبُ آًبليض ؿذُ ٍ ثش اػبع آًْب
تلوين گيشي هي ؿَد.

2

ٍيط گي ّاي فٌي
كیس دستگاُ:
 - 1ضذآة
 - 2لبثل حول ثِ كَست دػتي ٍ دٍؿي

حسگشّا :
 - 3حؼگش آًبليض گبص حيبت
 - 4حؼگش آًبليض اهَاج ثذى
 - 5حؼگش آًبليض اكَات
 - 6حؼگش فبكلِ ػٌح

صفحِ ًوايص :
ًَ -ت ثَن  10ايٌچي

3

ٍيظگي ّاي ػولكشدي
 -1لبثليت ؿٌَ د كذا
-2لبثليت ضجظ ٍ پخؾ كذا
-3تَاى وبّؾ كذاّبي هضاحن هحيظ تب ثيؾ اص  80دسكذ
-4لبثليت رخيشُ وشدى كذاي ضجظ ؿذُ ثِ كَست Track
-5لبثليت آًبليض گبصّبي حيبت
ً-6وبيؾ تغييشات غلظت گبصّبي حيبت ثِ كَست ثبسگشاف
ً -7وبيؾ تغييشات غلظت گبصّبي حيبت ثِ كَست هٌحٌي
-8تَاى تـخيق اهَاج هٌتـش ؿذُ اص ثذى ثِ كَست ثبسگشاف ٍ ًوبيؾ ديديتبلي
تؼذاد دفؼبت سؤيت
-9لبثليت اًذاصُ گيشي فبكلِ ثب دلت ػبًتي هتش
-10صهبى آهبدُ ثىبس ؿذى حذاوثش 2دليمِ
-11صهبى اػالم تـخيق ووتش اص  3ثبًيِ

4

تجْیضات ّوشاُ
 -1پشٍب

 -5ضاسط ًَت تَك

ّ -2ذفَى

 -6دفتشچِ ساٌّوا

 -3كیف حول كیس

-7لَح فطشدُ ًشم افضاس

 -4كیف حول پشٍب

-8كاست گاساًتي

ضكل  : 1تجْیضات ّوشاُ

5

قسوت ّا ي هختلف پشٍب
5
3
4

2

1
ضكل  :2قسوتْاي هختلف پشٍب

 -1سشي پشٍب

 -4كاتل

 -2دستِ تلسكَپي

 – 5كاًكتَس اتصال پشٍب تِ دستگاُ

ًَ – 3اس سین گیش

6

سٍش تاص ٍ جوغ كشدى پشٍب
ثشاي ؿشٍع وبس ثب دػتگبُ اثتذا ثبيذ پشٍة دػتگبُ سا هغبثك هشاحل صيش
آهبدُ ًوبييذ .
 ًَاس ػين گيش ًگْذاسًذُ وبثل سا ثبص ًوَدُ ٍ وبثل سا آصاد وٌيذ- 1هْشُ ّبي دػتِ تلؼىَپي سا ثِ تشتيت اص لؼوت ػشي پشٍة ؿل ًوَدُ ٍ دػتِ سا ثِ
آساهي ثيشٍى ثىـيذ .تَخِ داؿتِ ثبؿيذ وِ ّوضهبى ثب ثيشٍى وـيذى دػتِ وبثل وبهال
آصاد ثَدُ ٍ دس داخل پشٍة حشوت ًوبيذ.
- 2ثؼذ اص ثيشٍى وـيذى ّش لؼوت اص دػتِ هْشُ آى سا دٍثبسُ هحىن وٌيذ.
هشاحل جوغ كشدى پشٍب
-1هْشُ ّبي دػتِ تلؼىَپي سا ثِ تشتيت اص لؼوت تِ پشٍة ؿل ًوَدُ ٍ دػتِ سا خوغ
ًوبييذ  .تَخِ داؿتِ ثبؿيذ وِ ّوضهبى ثب خوغ وشدى دػتِ وبثل سا ثِ آساهي اص
خشٍخي اًتْبي پشٍة ثِ ثيشٍى وـيذُ ٍ اص تب خَسدى وبثل دس داخل دػتِ خلَ گيشي
ًوبييذ .

7

 -2ثؼذ اص خوغ وشدى ّش لؼوت اص دػتِ پشٍة هْشُ آى سا دٍثبسُ هحىن وٌيذ.
-3وبثل سا خوغ وشدُ ٍ ثِ ووه ًَاس ػين گيش آًشا ثش سٍي دػتِ ثبثت ًوبييذ .
تَجِ :
دس كَستي وِ دػتِ تلؼىَپي ثِ ساحتي ثبص يب خوغ ًگشديذ اثتذا اص ؿل ثَدى هْشُ ّب
اعويٌبى حبكل ًوبييذ ٍ ػپغ ثب وـيذى وبثل اص خوغ ؿذگي ٍ پيچ خَسدگي وبثل
دس داخل دػتِ خلَگيشي وٌيذ ٍ اص فـبس آٍسدى ثِ آى خْت خلَ گيشي اص كذهِ
سػيذى ثِ وبثل خذاَخَدداسي ًوبييذ.

8

قسوت ّا ي هختلف دستگاُ
1

2

3
4
5

ضكل  :3قسوتْاي هختلف دستگاُ

 -1كیس

 -4كاًكتَس اتصال ّذفَى

ًَ -2ت تَك

 – 5كاًكتَس اتصال پشٍب

- 3هحل اتصال كاتل USBدستگاُ تِ ًَت تَك

9

سٍش كاس تا دستگاُ
تَجِ :افشادي هدبص ثِ وبس ثب دػتگبُ صًذُ يبة هي ثبؿٌذ وِ دٍسُ ّبي آهَصؿي
حضَسي(تئَسي ٍ ػولي) وبس ثب دػتگبُ سا گزساًذُ ثبؿٌذ ٍ گَاّي آى سا دسيبفت
وشدُ ثبؿٌذ.
-1اثتذا پشٍة سا ثِ دػتگبُ هتلل وشدُ ٍ هْشُ وبًىتَس هشثَعِ سا هحىن ًوبييذ.
-2دسة هحبفظ ػشي پشٍة سا ثشداسيذ.
ّ-3ذفَى سا ثِ ًَت ثَن هتلل وٌيذ.
ًَ-4ت ثَن سا سٍؿي ًوبييذ (.اص هتلل ثَدى وبثل  USBاعويٌبى حبكل وٌيذ)
-5پغ اص سٍؿي ؿذى دػتگبُ هشاحل صيش هـبّذُ خَاّذ ؿذ.
-1-5صثبى هَسدًظش سا اًتخبة وٌيذ.
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ضكل  :4هٌَي اًتخاب صتاى فاسسي  -اًگلیسي

-2-5ولوِ ػجَس سا ٍاسد وٌيذ.ولوِ ػجَسپيؾ فشم ولوِ  adminهي ثبؿذ.

ضكل ٍ :5اسد كشدى كلوِ ػثَس
11

سٍش تغییش كلوِ ػثَس:
حشف  pسا لجل اص ولوِ ػجَس تبيپ وشدُ هٌَي ؿىل ً 6وبيؾ دادُ هي ؿَد.
ولوِ ػجَس خذيذ سا ٍاسد ٍ رخيشُ ًوبييذ.

ضكل :6تغییش كلوِ ػثَس

دس كَستي وِ ثخَاّيذ ثذٍى اػتفبدُ اص ولوِ ػجَس ًشم افضاس سا فؼبل ًوبييذ پٌدشُ
ثذٍى سهض سا اًتخبة وشدُ ٍ ػالهت ثضًيذ .دس ايي كَست ًشم افضاس ثوذت ػِ ثبًيِ
دس كفحِ ٍاسد وشدى سهض تَلف ًوَدُ ٍ دس كَستي وِ وبسثش سهضي ٍاسد ًىٌذ ثِ
هشحلِ ثؼذ هي سٍد .ثب ٍاسد وشدى حشف ”ٍ “Pسهض ػجَس دس فبكلِ صهبًي ػِ ثبًيِ
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ؿوب هي تَاًيذ هدذدا ثِ پٌدشُ تغييش سهض دػتيبثي پيذا ًوبييذ ٍ تٌظيوبت دادُ ؿذُ سا
تغييش دّيذ .
تَجِ:دس كَست فشاهَؽ ؿذى ولوِ ػجَس ًشم افضاس سا ًUnistallوَدُ (پيَػت
الف )ٍ هدذدا ًلت ًوبييذ(.ولوِ ػجَس پيؾ فشم  adminخَاّذ ؿذ)
اًتخبة دسايَ ٍ پَؿِ هحل رخيشُ ػبصي ّ Trakبي ضجظ كذا سا ًيض هي تَاًيذ
دس ّويي پٌدشُ تغييش دّيذ.
- 3-5پشٍة دػتگبُ سا دس خبسج اص آٍاس ثبثت وشدُ دووِ ؿشٍع سا ثضًيذ(.ؿىل .)7
ايي هشحلِ ،اثتذاي ؿشٍع وبس ثب دػتگبُ هي ثبؿذ .دس ايي هشحلِ دػتگبُ حؼگشگبص
حيبت خَد سا ثب َّاي آصادهحيظ تٌظين هي وٌذ .ؿىل() 8

ضكل:7دكوِ ضشٍع تشاي آهادُ ضذى دستگاُ
13

- 4-5دػتگبُ دس حبل آهبدُ ؿذى اػت ،هٌتظش ثوبًيذ

ضكل:8دستگاُ دس حال آهادُ ضذى

- 5-5پغ اص آهبدُ ؿذى دػتگبُ پشٍة سا ثب دلت ٍاسد آٍاس وشدُ اص ثبثت ؿذى آى
هغويي ؿَيذ ،ايٌه وليذ ؿشٍع سا ثضًيذ( .ؿىل )9
تَجِ :
دس كَست ثبثت ًجَدى پشٍة دادُ ّبي حؼگش اهَاج ثذى هوىي اػت داساي خغب
ثبؿذ .
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ضكل:9كلیذ ضشٍع ػولیات تا دستگاُ

-6-5ثب وليه ثش سٍي وليذ " ؿشٍع "دػتگبُ ٍاسدهٌَي اكلي خْت پشداصؽ دادُ
ّب هي گشدد (ؿىل .)10

ضكل :10هٌَي اصلي دستگاُ
15

 1-6-5هؼشفي هٌَي اكلي دػتگبُ(ؿىل )11
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ضكل  :11هؼشفي هٌَي اصلي دستگاُ
 – 1تاسگشاف ًوايص اسكي حسگشّاي دستگاُ
 - 2تاسگشاف ًوايص ضاسط تاطشي
 -3تاسگشاف ًوايص آًالیض گاصّاي تٌفسي
 - 4هٌحٌي گاص ّاي تٌفسي
 - 5تاسگشاف ًوايص اهَاج تذى
 – 6ضواسش تؼذاد دفؼات كطف اهَاج تذى
ً – 7وايص فاصلِ اٍلیي هاًغ اص سش پشٍب
16

9

 - 8كلیذ خاهَش – سٍضي فاصلِ سٌج
 – 9كلیذ خشٍج اص تشًاهِ
 – 10كلیذ ضشٍع هجذد
 - 11كلیذ غیش فؼال كشدى ّطذاسّاي ضٌیذاسي
 – 12كلیذ پاك كشدى هٌحٌي گاص
 -13كلیذ پاك كشدى تاسگشاف هطاّذات اهَاج تذى
-14كلیذ خاهَش كشدى هیكشٍفَى
-15كلیذ ضثط صذا
ً –16وايص ّ Trackاي ضثط ضذُ
خص صذاّاي ضثط ضذُ
 –17كلیذ ج
ً - 18وَداس استؼاضي اهَاج صَتي
ٍ – 19لَم صذا

17

 - 6ػولیات تا دستگاُ
دس كَست ًجَدى هَخَد صًذُ دس صيش آٍاس هٌحٌي گبص ثذٍى تغييش (ثِ كَست خظ
كبف هَاصي ثب افك) اداهِ هي يبثذّ.وچٌيي ثبسگشاف اهَاج ثذى ًيض تغييشي ًـبى دادُ
ًوي ؿَد ٍدس ّذفَى ًيض كذايي ثِ گَؽ ًوي سػذ.ؿىل ()12

ضكل  :12هٌحٌي گاص ّاي تٌفسي دس هحیط تذٍى هَجَد صًذُ

دس كَست ٍخَد هَخَد صًذُ دس صيش آٍاس هٌحٌي گبص حيبت وبّـي خَاّذ ثَد .
ؿىل ( )13دس ايي حبلت ثبسگشاف هشثَعِ ًيض هتٌبػت ثب ؿيت هٌحٌي افضايؾ هي
يبثذ.
18

ّـذاسّبي ؿٌيذاسي(كذاي ثيت) ٍ ديذاسي(للت آدهه) هتٌبػت ثب افضايؾ
ثبسگشاف اػالم هي گشدد .ثب اػتفبدُ اص وليذ "پبن وشدى " هي تَاى هٌحٌي سا پبن
ًوَد.

منحنی
کاهشی
بارگراف
مربوطه

ضكل :13هٌحٌي گاصحیات دس هحیط داساي هَجَد صًذُ

دس ثؼضي هَالغ ثِ ػلت تذاخل ًبؿي اص ٍخَد گبص ّبي هضاحن هوىي اػت هحل
سػن هٌحٌي گبص خبسج اص سًح ًوَداس ٍ يب دس ًمغِ ؿشٍع ًبهٌبػت لشاس ثگيشد .دس
كَست ثشخَسد ثب ايي هَاسد ثِ عشيك صيش ػول ًوبييذ:

19

الف)پشٍة سا دس َّاي آصاد لشاس دادُ ٍ پغ اص گزؿت حذٍد  30ثبًيِ ثش سٍي وليذ
ؿشٍع هدذد وليه وٌيذ .
ة)تب سػيذى هٌحٌي گبص ثِ يه خظ كبف هٌتظش ثوبًيذ ٍ دس كَست ًب هٌبػت ثَدى
هٌحٌي ؿشٍع هدذد سا تىشاس ًوبييذ.
ج)ثؼذ اص سػيذى ثِ هٌحٌي كبف پشٍة سا ثِ صيش آٍاس هٌتمل ًوَدُ ٍػوليبت سا اداهِ
دّيذ .
دس كَست لشاس گشفتي ثذى هَخَد صًذُ دس همبثل پشٍة ،ثبسگشاف هشثَط ثِ حؼگش
اهَاج ثذى دس ّش ثبس سؤيت يه ٍاحذافضايؾ يبفتِ ٍ تؼذاد دفؼبت سٍيت دس وٌبس
ثبسگشاف هشثَعِ ًوبيؾ دادُ هي ؿَدّ.ـذاسّبي ؿٌيذاسي(كذاي ثيت) ٍ ديذاسي
( خغَط اعشاف آدهه ٍ آدهه وٌبس ثبسگشاف) هتٌبػت ثب افضايؾ ثبسگشاف ًوبيؾ
دادُ هي ؿَد .ثب اػتفبدُ اص وليذ "پبن وشدى" هي تَاى ثبسگشاف سا پبن ًوَد .ؿىل
()14

20

ضكلً :14وايص آضكاس ساصي ديذاسي سٌسَس اهَاج تذى

تَجِ:

ثشاي گشفتي ثْتشيي ًتيدِ اص ايي هشحلِ ثبيذ پشٍة ثبثت ثبؿذ  ،دس غيش ايي كَست
پيغبم آؿىبسػبصي اهَاج ثذى هوىي اػت ثب خغب ّوشاُ ؿَد.
فبكلِ ػش پشٍة تب اٍليي هبًغ دس صيش آٍاس  ،دس هٌَ اكلي ًوبيؾ دادُ هي ؿَد .
هحذٍدُ اًذاصُ گيشي اص  0تب  600ػبًتيوتش ثَدُ ٍ فَاكل ثيـتش ثب ػالهت MAX
ًوبيؾ دادُ هي ؿًَذ .ؿىل ()15
21

ضكل ً : 15حَُ ًوايص فاصلِ دس هٌَي اصلي

ّوچٌيي هي تَاى دس توبهي هشاحل ػوليبت  ،كذاي صيش آٍاس سا اص عشيك ّذفَى
ؿٌيذ ٍ دس كَست ًيبص آى سا ثلَست  ٍ Trackثِ هذت دلخَاُ ضجظ ٍ هدذدا آى
سا ثبص پخؾ ٍ ثشسػي ًوَد .
خْت حزف هضاحوت كَتي ًبؿي اص وبسوشد حؼگش فبكلِ ػٌح ،دس حيي ػوليبت
دس كَست لضٍم ثب اػتفبدُ اص وليذ " سٍؿي/خبهَؽ " فبكلِ ػٌح هي تَاى آى سا غيش
فؼبل وشد.

22

خْت تفىيه ثْتش كذاّبي صيش آٍاس اص هحيظ ثيشٍى ػيؼتن وبّؾ كذاّبي
هضاحن(ّ)Noise cancelingذفَى سا سٍؿي وٌيذ.
دس كَست ًيبص ثِ توشوض ثيـتش هي تَاى كذاّبي ّـذاسّبي ؿٌيذاسي سا تَػظ
وليذ غيش فؼبل وشدى آًْب لغغ ًوَد.
تغييشات كذا سا ثِ كَست ديذاسي ًيض هي تَاى ثش سٍي ًوَداس استؼبؽ كَت
هـبّذُ ًوَد.
تَجِ :
ػوليبت ؿٌَد كذا ثب اتلبل پشٍة ثِ دػتگبُ ٍ ثذٍى اخشاي ثشًبهِ لبثل اًدبم اػت.

ضثط صذا :
ثشاي ضجظ وشدى كذا  ،ثشسٍي وليذ ضجظ دس هٌَي اكلي وليه وٌيذ تبوليذ
ثلَست چـوه صى دسآيذ .ثشاي اتوبم ضجظ كذا هدذدا ثش سٍي وليذ هشثَعِ
وليهوٌيذ.پغ اصوليه هدذدپيغبم صيش سا هـبّذُ خَاّيذ وشد:
"دس ؿبخِ  c:\record\Track0.wavرخيشُ ؿذ" .

23

سٍي دووِ okوليه وٌيذ.تشن ّبي ضجظ ؿذُ ثِ تشتيت صهبى ضجظ ًوبيؾ دادُ
هي ؿًَذ .هغبثك ؿىل()16

ضكل  : 16ضثط صذا

ثشاي پخؾ كذاي ضجظ ؿذُ  Trackهَسد ًظش سا اًتخبة وشدُ سٍي دووِ
 playوليه وٌيذ.ثؼذاص وليه سٍي دووِ  playپٌدشُ هذيب پليش ثبص هي ؿَد
ٍاپشاتَس هي تَاًذ پخؾ كذا سا ثب آى ؿٌيذُ ٍوٌتشل وٌذ.ؿىل()17

24

ضكل :17پخص صذا

دس حيي ؿٌيذى كذاي ضجظ ؿذُ خْت ٍضَح ثْتش كذا هي تَاى ثب اػتفبدُ اص وليذ
خبهَؽ وشدى هيىشٍفَى كذاي اسػبلي اص پشٍة سا لغغ ًوَد.
تَجِ:دس كَستي وِ اص ًشم افضاس خبسج ؿذُ ٍ هدذداَ آى سا فؼبل ًوبييذ ،تشن ّبي
ضجظ ؿذُ لجلي ثش سٍي هٌَي دػتگبُ ًوبيؾ دادُ ًوي ؿًَذ ٍلي دس آدسع لجلي وِ
رخيشُ وشدُ ايذ هَخَد ثَدُ ٍ هي تَاًيذ آًْب سا ثبصپخؾ ٍ گَؽ دّيذ.

تاتشي:
هيضاى ؿبسط ثبتشي تَػظ ثبسگشاف هشثَعِ لبثل هـبّذُ اػت.
25

پیاهْاي خطاي دستگاُ :
 -1دس كَست هتلل ًجَدى وبثل  USBيب اؿىبل دس ّشيه اص لؼوت ّبي
دػتگبُ ّ،وچٌيي ثِ دليل ػذم وبسوشد كحيح ثشًبهِ ،هوىي اػت پيغبم صيش ثشسٍي
كفحِ ًوبيؾ دادُ ؿَد .ؿىل()18

ضكل  : 18پیام خطا

دس كَست هـبّذُ ايي پيغبم هشاحل صيش سا اًدبم دّيذ:
الف )اص اتلبل كحيح وبثل ّبي  ٍ USBپشٍة هغوئي ؿَيذ.
ة ) پَست وبثل  USBسا تغييش دّيذ ٍ ًَت ثَن سا  Restartوٌيذ.

26

ج )دس كَست تىشاس پيغبم ًشم افضاس سا  ٍ uninstallهدذدا ًلت
ًوبييذ(پيَػت الف).
د)دس كَست هشتفغ ًـذى ػيت دػتگبُ ،خْت تؼويش ثبيذ ثبصثيٌي ؿَد.
 -2دس كَست لغغ ؿذى وبثل  USBدس حيي ػوليبت ثب دػتگبُ پيغبم صيش هـبّذُ
هي گشدد :

ضكل : 19پیغام قطغ كاتل USB

دس ايي كَست هغبثك ساٌّوبي پيغبم وليذ خشٍج سا وليه وشدُ ٍ ثشًبهِ سا هدذدا ٌ
اخشا وٌيذ .

27

تؼویشات ٍ ًگْذاسي :
 خْت آهبدُ ثَدى دػتگبُ ثْتش اػت دس ؿشايظ اًجبسداسي ّش  20سٍص يىجبس دػتگبُسٍؿي ؿذُ ٍ آهبدُ ثىبس گشدد .
 دس عي دٍسُ اًجبسداسي ثبتشي ًَت ثَن ثب ؿبسط وبهل خذا اص دػتگبُ ًگْذاسي ؿَد. ثبعشي ّذفَى سا عي هذت اًجبس داسي اص داخل آى خبسج ًوبييذ . دػتگبُ ثبيذ دس ؿشايظ هحيغي هغلَة اًجبس داسي گشدد (.دهبي اًجبسداسي  -10تب + 50دسخِ ػلؼيَع ٍ سعَثت ًؼجي صيش  60دسكذ )
 دس كَست ػذم اػتفبدُ اص دػتگبُ ثبيذ دسپَؽ هحبفظ حؼگشّبي پشٍة ثؼتِ ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ دػتگبُ ّوِ لؼوتْبي هْن ػوليبتي خَد سا ثلَست ًشم افضاسيوبليجشُ ٍ وٌتشل هي ًوبيذ ًيبصي ثِ تؼويش ًذاؿتِ ٍ دس كَست ثشٍص ّش گًَِ ػيت ثبيذ
خْت ػشٍيغ ثِ ؿشوت ػبصًذُ ػَدت دادُ ؿَد.
 اص ثبص وشدى دػتگبُ خذا خَدداسي فشهبئيذ  ( .دس غيش ايٌلَست دس ًشم افضاس ػيؼتن ثِكَست َّؿوٌذ ثجت ؿذُ ٍ وبليجشاػيَى اتَهبتيه آى لغغ ٍ ؿبهل گبساًتي ًوي گشدد )
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 اص لوغ وشدى  ،هشعَة ًوَدى ٍ خذؿِ داس وشدى حؼگش ّبي سٍي پشٍة خذاخَدداسي ًوبئيذ.

حول ٍ ًقل :
دس ٌّگبم حول ٍ ًمل دػتگبُ صًذُ يبة ثِ هَاسد صيش تَخِ گشدد.
 -1دسپَؽ هحبفظ حؼگشّبي پشٍة ثؼتِ ثبؿذ
 –2حول پشٍة ثبيذ ثب ويف هخلَف حول اًدبم پزيشد.
 –3دسة ويغ دػتگبُ دس ٌّگبم حول ثؼتِ ثبؿذ.
 -4دػتگبُ دس داخل ويف حول لشاس داؿتِ ثبؿذ.
 -5ويغ ٍ پشٍة دػتگبُ ثبيذ اص ّش گًَِ ضشثِ ٍ ػمَط حفظ ؿًَذ .
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پیَست الف
سٍش ًصة ًشم افضاس

30

خْت ًلت ًشم افضاس هشاحل صيش سا اًدبم دّيذ :
-1اثتذا ثبيذ هغوئي ؿَيذ وِ ًؼخِ ديگشي اص ًشم افضاس ثش سٍي ػيؼتن ًلت ًجبؿذ .
اص هٌَ ٍ startاسد پٌدشُ  control panelؿَيذ .

ضكل  : 20پٌجشُ Control Panel

گضيٌِ  viewسا دس حبلت  by categoryلشاس دادُ ٍ دس ثخؾ program
گضيٌِ  uninstall a programسا اًتخبة ًوبييذ  .ؿىل( )20
دس ليؼت ًشم افضاس ّبي ًوبيؾ دادُ ؿذُ ًشم افضاس

 life detectorسا اًتخبة

ًوَدُ ٍثش سٍي  uninstall/changeوليه وٌيذ  .ؿىل ( )21

31

دس پٌدشُ ًوبيؾ دادُ ؿذُ ثشسٍي  okوليه ًوبييذ .

ضكل  : 21پٌجشُ حزف ًشم افضاس

ثذيي تشتيت ًشم افضاس ًلت ؿذُ  uninstallهيگشدد.
ً-2ؼخِ ًشم افضاس دس دسايَس  Dدس داخل پَؿِ Life detecor software
رخيشُ ؿذُ اػت  .ؿىل ()22

ضكل: 22هكاى رخیشُ ًشم افضاس
32

خْت ًلت ًشم افضاس ثش سٍي  setupدٍثبسوليه وشدُ ٍ دس پٌدشُ application install

گضيٌِ  Installسا اًتخبة ًوبييذ  .ؿىل ( )23

ضكل : 23پٌجشُ ًصة ًشم افضاس
ثشًبهِ ًلت ؿذُ ٍ اخشا هيگشدد .
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پیَست ب
تٌظیوات صذا

34

دس كَست پخؾ ًـذى كذا دس ّذفَى خْت سفغ ػيت هشاحل صيش سا ثِ تشتيت اًدبم
دّيذ :
 - 1اص اتلبل وبهل ػَوت ّذفَى ثِ ًَت ثَن اعويٌبى حبكل ًوبييذ .
 -2اص ثبص ثَدى ٍلَم ٍ دس حبلت خبهَؽ لشاس ًذاؿتي وليذ لغغ هيىشٍفَى دس هٌَ
اكلي ًشم افضاس هغوئي ؿَيذ  .ؿىل ( )24

ضكلٍ : 24لَم ٍ كلیذ قطغ صذا
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-3اص ون يب ثؼتِ ًجَدى ٍلَم كذا ٍالغ دس ًَاس اثضاس ٍيٌذٍص اعويٌبى حبكل ًوبييذ .
ؿىل ( )25

ضكلٍ : 25لَم صذا

-4اص هٌَ ٍ startاسد پٌدشُ  control panelؿَيذ  .گضيٌِ  viewسا
دسحبلت

 small iconsلشاس دادُ

ؿىل ( )26

36

ٍ  soundسا اًتخبة وٌيذ .

Control Panel ُپٌجش: 26ضكل

ِ " دلت ًوبييذ وplaybak" tab  دسsound

ُدس پٌدش-5

)27(  ؿىل:  اًتخبة ؿذُ گضيٌِ صيش ثبؿذDevice Default
Speakers
Realtek High Definition Audio
Default Device

Sound ُ پٌجش: 27 ضكل
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دس كَستي وِ اًتخبة دسػت ًجَد ثب اًتخبة  Speakersهَسد ًظش ٍ اػتفبدُ اص وليذ
ٍ Set Defaultالغ دس پبييي پٌدشُ تغييشات سا اػوبل وٌيذ .
-6دس پٌدشُ
ًوبييذ وِ

ٍ soundاسد  "Recording" tabؿَيذ ٍ دلت
Device

Default

اًتخبة ؿذُ گضيٌِ صيش

ثبؿذ :ؿىل ()28
Microphone
Generic USB Audio Divice
Default Device

ضكل : 28پٌجشُ Soun

دس كَستي وِ اًتخبة دسػت ًجَد ثب اًتخبة  Microphoneهَسد ًظش ٍ
اػتفبدُ اص وليذ ٍ Set Defaultالغ دس پبييي پٌدشُ تغييشات سا اػوبل وٌيذ .
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-7ثؼذ اص اًتخبة هيىشٍفَى  USBثؼٌَاى  Defaultدس حبلي وِ هيىشٍفَى سا
اًتخبة وشديذ گضيٌِ

 poropertiesسا اًتخبة وٌيذ تب پٌدشُ

 Microphone Poropertieثبص ؿَد ػپغ ٍاسد  " Listen" Tabؿَيذ
ؿىل()29

ضكل : 29پٌجشُ Microphone Poroperties

دلت ًوبييذ توبهي تٌظيوبت كفحِ فَق هبًٌذ ؿىل ثبال ثبؿذ .اگش هـىل كذاي
هيىشٍفَى ثبلي ثَد يىجبس ػالهت گضيٌِ  Listen to this deviceسا ثشداؿتِ
 Applyوشدُ ٍ دٍثبسُ ػالهت صدُ ٍ  Applyوٌيذ .

 -8تٌظيوبت ػبيش ّ Tabبي پٌدشُ فَق ثبيذ هغبثك اؿىبل صيش ثبؿذ:
39
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-9تٌظيوبت ػبيش ّ Tabبي  Speakers properties ٍ Sondثبيذ هغبثك
اؿىبل صيش ثبؿذ :
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