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راه اندازی اولیه
آماده سازی برای عملکردهای چندرسانه ای
مرحله :1
نصب دانگل USB Wi-Fi

برای استفاده از پخش بی سیم دستگاه  HDcast Proتعبیه شده ،الزم است دانگل  USB Wi-Fiرا در پورت مناسب در پشت پروژکتور نصب کنید .بعد از
نصب دانگل  ،USB Wi-Fiپخش بی سیم دستگاه  HDCast Proآماده استفاده است.

مرحله :2
راه اندازی HDCast Pro

نصب کنید .اگر دانگل  USB Wi-Fiرا نصب نکرده اید ،لطفا ً
قبل از شروع به کار ،حتما ً دانگل  USB Wi-Fiرا در پورت  USBدارای برچسب
همینجا متوقف شوید و به "مرحله  1نصب دانگل  USB Wi-Fiمراجعه کنید" .بعد از نصب دانگل  ،USB Wi-Fiادامه دهید و به  Aبروید.
 .Aبرای دانلود  HDCast Proبرای  Androidو :iOS
کد  QRرا در زیر اسکن کنید و برنامه را از فروشگاه برنامه مربوطه دانلود کنید ،یا عبارت " "HDCast Proرا در  Apple App Storeیا
 Google Play Storeجستجو کنید.
 .Bبرای دانلود  HDCast Proبرای  Windows 7/8.1/10و :Mac OS X
به سایت  http://www.optoma.com/hdcastproبروید یا کد  QRزیر را اسکن کنید تا مستقیما ً ازهر تلفن هوشمند/تبلت  iOSیا  Androidیا
کامپیوتر دارای  Windowsیا  Macبه صفحه وب دسترسی پیدا کنید.
روی کنترل از راه دور استفاده کنید و  Network Displayرا انتخاب کنید تا به صفحه اصلی
روی صفحه کلید پروژکتور یا
 .Cاز
 HDCastProدسترسی داشته باشید .برنامه  HDCast Proرا در دستگاه ،iOS،Android Windowsیا  Mac OS Xباز کنید ،نماد HDCast
 Proرا انتخاب کنید و سپس  HDCast Proرا از لیست انتخاب کنید (مثل.)HDCastPro_EF4F35F6 :
با نمایش فرمان "( "Go to Wi-Fi Settingبرو به تنظیم  ،)Wi-Fiگزینه  OKرا انتخاب کنید HDCastPro_XXXXXXX .را انتخاب کنید،
رمز عبور روی صفحه اصلی پروژکتور  HDCast Proرا وارد کنید سپس به برنامه  HDCast Proبرگردید .اگر فرمانی نمایش داده شد،
 HDCastPro_XXXXXXرا از لیست انتخاب کنید.
Source

 HDCast Pro .Dرا به شبکه  Wi-Fiموجود وصل کنید:
 Conference Control > Network Settingرا از  HDCast Pro Appانتخاب کنید .فلش سمت راست نماد اینترنت را انتخاب کنید .شبکه
 Wi-Fiموجود را برای انتخاب از لیست انتخاب کنید .بعد از اینکه دستور داده شد رمز عبور  Wi-Fiرا وارد کنید و  OKرا انتخاب کنید .بعد از اتصال
 HDCast Proبه شبکه  Wi-Fiمحلی ،الزم نیست مستقیما ً به  HDCast Proوصل شوید .کافی است برنامه  HDCast Proرا ببندید و باز کنید ،نماد
 HDCast Proرا انتخاب کنید و سپس ( HDCast Proدارای نماد روتر  )Wi-Fiرا از لیست انتخاب کنید.
 .Eهمه عملکردهای  HDCast Proاز برنامه  HDCast Proقابل دسترسی هستند.
می خواهید محتوای صفحه را در  Androidیا  Windowsپخش کنید؟
کافی است " "Mirror Offرا انتخاب کنید تا پخش آینه ای فعال شود (نماد از  Mirror Offبه  Mirror Onتغییر حالت می دهد  -وضعیت فعلی را نمایش
می دهد).
 .Fبرای کسب اطالعات بیشتر از جمله دسترسی به برگه اطالعات  ،HDCast Proبرنامه  ،iOSبرنامه  ،Androidبرنامه  Windowsو برنامه Mac OS X
از  www.optoma.com/hdcastproبازدید کنید.
 - YouTubeویدیوهای آموزش پخش آینه ای
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فارسی

برنامه  Windows/Macو اطالعات

برنامه iOS/Android

چند رسانه ای
 USBخوان
مشاهده گر عکس و سند
همیشه الزم نیست کاربران برای نمایش محتوا از کامپیوتر یا دستگاه همراه استفاده کنند .با استفاده از  USBخوان داخلی ،کافی است دستگاه حافظه  USBرا
وصل کنید .کاربران از این طریق می توانند مستقیما ً عکس ها و اسناد را مشاهده کننده ازجمله فایل هایی با فرمت ،PowerPoint،Word Excelو .PDF

:هتکن اگر می خواهید از عملکرد  USBخوان استفاده کنید ،باید دیسک فلش  USBرا وصل کنید.
این مراحل را برای پخش عکس یا فایل های  officeروی پروژکتور دنبال کنید:
" از روی صفحه کلید پروژکتور یا

1-1یک انتهای سیم برق را به پروژکتور و انتهای دیگر را به پریز دیواری وصل کنید .سپس با فشردن "
کنترل از راه دور ،پروژکتور را روشن کنید.
2-2یک دیسک فلش  USBرا به پروژکتور وصل کنید.
را از روی کنترل از راه دور فشار دهید و  USB Readerرا انتخاب کنید.
را از روی صفحه کلید پروژکتور یا
3-3
صفحه  USBخوان باز می شود.
Source

4-4به منوی  USBخوان بروید و فایل های چندرسانه ای را انتخاب کنید :عکس یا  .Officeیا گزینه  Settingsرا برای تغییر تنظیمات
عکس یا  officeانتخاب کنید.
فرمت  USBپشتیبانی شده
USB

ذخیره سازی

نوع دستگاه
فلش USB

سیستم فایل
،FAT16،FAT32،NTFS
ExFAT

سطح فایل و دایرکتوری
تا حداکثر  999دایرکتوری/فایل پشتیبانی می شود
طول نام مسیر حداکثر  100نویسه باشد

:هتکن اندازه حافظه  USBپشتیبانی شده حداکثر  6۴گیگابایت است.

فارسی
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یا هناسر دنچ
عکس
فشار دهید tأوuأو pأو  qتا یک عکس انتخاب شود ،سپس "
تا به کنترل مشاهده گر عکس دسترسی پیدا کنید.

" را از روی صفحه کلید پروژکتور یا  Enterرا از روی کنترل از راه دور فشار دهید

فشار دهید  t،u،p،qتا یک عملکرد کنترل روی صفحه انتخاب شود ،سپس "
دور فشار دهید تا عملکرد کنترل اجرا شود.

" را از روی صفحه کلید پروژکتور یا  Enterرا از روی کنترل از راه

نماد دکمه ها و عملکردهای کنترل در جدول زیر ارائه شده اند:
توصیف عملکرد

نماد عملکرد
چرخش عکس تا  90درجه
بزرگنمایی مثبت یا منفی

حرکت افقی هنگام بزرگنمایی مثبت
جابجایی به صفحه قبلی یا بعدی هنگامی که نوار ابزار محو می شود (وقتی بزرگنمایی مثبت انجام داده اید
پشتیبانی نمی شود)
بازنشانی اندازه عکس به اندازه پیش فرض ( 1برابر)
مشاهده عکس ها به صورت نمایش اسالید
مشاهده اطالعات عکس
Page-

Page-

/
(روی کنترل از راه دور)
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جابجایی به صفحه قبلی یا بعدی

یا هناسر دنچ
فرمت عکس پشتیبانی شده
JPEG

فرمت تصویر

Baseline

فضاي رنگ
YUV400
YUV420
YUV422
YUV440
YUV444
YUV400
YUV420
YUV422
YUV440
YUV444

نمایه

Progressive

محدودیت اندازه

6000*8000
6000*8000
6000*8000
6000*8000
6000*8000
عرض <=  8000و طول <= 6000

توصیه :اندازه فایل  BMPو  JPG progressiveپشتیبانی شده محدود است.
وضوح  BMPاز حداکثر  1200 × 1600پشتیبانی می کند.
وضوح  JPEG progressiveاز حداکثر  1200 × 1600پشتیبانی می کند.
Office
فشار دهید  t،u،p،qتا یک سند انتخاب شود ،سپس "
کنترل مشاهده گر عکس دسترسی پیدا کنید.

" را از روی صفحه کلید پروژکتور یا  Enterرا از روی کنترل از راه دور فشار دهید تا به

فشار دهید  t،u،p،qتا یک عملکرد کنترل روی صفحه انتخاب شود ،سپس "
دور فشار دهید تا عملکرد کنترل اجرا شود.

" را از روی صفحه کلید پروژکتور یا  Enterرا از روی کنترل از راه

نماد دکمه ها و عملکردهای کنترل در جدول زیر ارائه شده اند:
توصیف عملکرد

نماد عملکرد
بزرگنمایی مثبت یا منفی

:هتکن بزرگنمایی پیش فرض توسط سیستم تنظیم می شود.
حرکت افقی هنگام بزرگنمایی مثبت
جابجایی به صفحه قبلی یا بعدی هنگامی که نوار ابزار محو می شود (وقتی بزرگنمایی مثبت انجام داده اید
پشتیبانی نمی شود)

فارسی
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یا هناسر دنچ
توصیف عملکرد

نماد عملکرد
متناسب با طول ،عرض یا صفحه
صفحه1000 / 1000 :
/ Page(روی کنترل از راه دور)
Page-

صفحه فعلی/کل صفحه ها
جابجایی به صفحه قبلی یا بعدی
جابجایی کاربرگ در Excel

فرمت سند پشتیبانی شده
فرمت فایل

نسخه پشتیبانی شده

صفحه ها/خطوط
محدودیت
تا حداکثر  1000صفحه در
هر فایل

Adobe PDF

PDF 1.0
PDF 1.1
PDF 1.2
PDF 1.3
PDF 1.4
British Word 95
2002 2000، ،Word 97،
2003
،Word2007(.docx)
)2010 (.docx
95 British Excel 5،
2002 2000، ،Excel 97،
2003
،Excel 2007 (.xlsx)
)2010 (.xlsx
Office XP Excel

MS PowerPoint

 British PowerPoint 97تا حداکثر  1000صفحه در
هر فایل
،PowerPoint 2000
2003 2002،
PowerPoint 2007
)(.pptx
PowerPoint 2010
)(.pptx
Office XP PowerPoint
PowerPoint
presentation- -2003
وقدیمی تر ().pps
PowerPoint
-presentation- 2007
و).ppsx( 2010

MS Word

MS Excel

به دلیل اینکه  office viewerتا  100مگابایت
همه صفحه های فایل MS
 Wordرا همزمان باز نمی
کند ،هیچ محدودیت خاصی
برای صفحه و خط وجود ندارد.
تا  15مگابایت
محدودیت سطر:تا 595
محدودیت ستون:تا 256
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از متن پررنگ با فونت
Simple Chinese
(چینی ساده) پشتیبانی نمی کند

کاربرگ هایی که با رمز عبور
محافظت می شوند پشتیبانی
نمی شوند

کاربرگ:تا 100
نکته :هر سه محدودیت موجود در
باال همزمان در یک فایل excel
نمایش داده نمی شوند.

:هتکن تصاویر متحرک در  PowerPointپشتیبانی نمی شوند.

فارسی

محدودیت اندازه
تا  75مگابایت

نظر

تا  19مگابایت

ترتیب نمایش اسالید پشتیبانی
نمی شود

یا هناسر دنچ
نمایش ( USBدستگاه همراه مستقیما ً به پورت  USBوصل می شود)
پخش آینه ای صفحه از طریق کابل USB
صفحه  iOSیا  Androidرا با اتصال دستگاه به پروژکتور با کابل شارژ  USBپخش کنید .به راحتی محتوا را روی صفحه های بزرگ به نمایش درآورید.
:هتکن

عملکرد نمایش  USBبه اتصال به اینترنت از دستگاه هوشمند به پروژه نیاز است.
صفحه  iOSیا  Androidرا با اتصال دستگاه به پروژکتور با کابل شارژ  USBپخش کنید .به راحتی محتوا را روی صفحه های بزرگ به نمایش درآورید.
دستگاه های  Androidبرای پخش آینه ای باید برنامه دستگاه همراه رایگان را دانلود کنند.
این مراحل را برای پخش آینه ای صفحه دستگاه هوشمند روی پروژکتور دنبال کنید:
1-1یک انتهای سیم برق را به پروژکتور و انتهای دیگر را به پریز دیواری وصل کنید .سپس با فشردن "
کنترل از راه دور ،پروژکتور را روشن کنید.
2-2یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

" از روی صفحه کلید پروژکتور یا

برای :iOS
را از روی صفحه کلید پروژکتور یا
(الف)
نمایش  USBباز می شود.

Source

را از روی کنترل از راه دور فشار دهید و  USB Displayرا انتخاب کنید .صفحه

(ب) پروژکتور و دستگاه هوشمند را با یک کابل  USBوصل کنید .صفحه دستگاه هوشمند به صورت خودکار به صورت آینه ای روی
پروژکتور نمایش داده می شود.

فارسی
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یا هناسر دنچ
برای :Android
(الف) برنامه  HDCast Proرا از  Google Playدانلود کنید و در دستگاه هوشمند نصب کنید.
(ب) روی  Settings > Moreضربه بزنید و  USB Tetheringرا در دستگاه هوشمند فعال کنید.

:هتکن محل عملکرد اتصال به اینترنت از طریق دستگاه ممکن است بسته به دستگاه هوشمند شما متفاوت باشد.
(پ) پروژکتور و دستگاه هوشمند را با یک کابل  USBوصل کنید.
(ت) برنامه  HDCast Proرا از روی دستگاه هوشمند باز کنید و روی نماد  HDCast Proضربه بزنید .صفحه دستگاه هوشمند به
صورت آینه ای روی پروژکتور نمایش داده می شود.

:هتکن

سیستم عامل پشتیبانی شده  Androidنسخه  5یا جدیدتر است و توصیه می شود  CPUاز نوع چهار هسته ای یا باالتر باشد.
برای پخش صدای تلفن همراه به فیش تلفن  3.5میلی متری یا بلندگو نیاز است.
نمایشگر  USBاز برنامه های دارای ( DRMمدیریت حقوق دیجیتال) پشتیبانی نمی کند.
لطفا ً از وسیله جانبی کابل پیش فرض استفاده کنید که همراه با دستگاه هوشمند ارائه شده است.
دستگاه های هوشمند که از  USBنوع  Cپشتیبانی می کنند ممکن است عملکرد نمایشگر  USBرا پشتیبانی نکنند .عملکرد
نمایشگر  USBاز رابط  USB 2.0استفاده می کند.
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یا هناسر دنچ
Network Display
پخش بی سیم با دانگل  WiFiاختیاری
با دانگل  WiFiاختیاری و استفاده از برنامه رایگان دستگاه همراه می توانید به صورت بی سیم به لپ تاپ ،تبلت یا دستگاه همراه وصل شوید و محتوا را روی
صفحه ای بزرگ نمایش دهید .حداکثر  4دستگاه را می توانید همزمان به پروژکتور وصل کنید.
با نمایش  ،WiFiدیگر مشکالت اتصال از طریق کابل را ندارید و امکان اتصال بهتری خواهید داشت.
این مراحل را برای پخش آینه ای صفحه دستگاه هوشمند روی پروژکتور دنبال کنید:
1-1یک انتهای سیم برق را به پروژکتور و انتهای دیگر را به پریز دیواری وصل کنید .سپس با فشردن "
کنترل از راه دور ،پروژکتور را روشن کنید.
را از روی صفحه کلید پروژکتور یا
2-2
نمایش شبکه باز می شود.

Source

" از روی صفحه کلید پروژکتور یا

را از روی کنترل از راه دور فشار دهید و  Network Displayرا انتخاب کنید .صفحه

3-3بسته به سیستم عامل دستگاه همراه App Store (iOS) ،یا ) Google Play (Androidرا باز کنید و برنامه  HDCast Proرا روی
دستگاه همراهتان نصب کنید.
اگر از لپ تاپ استفاده می کنید ،برنامه  HDCast Proرا از وبسایت  www.optoma.com/hdcastproدانلود کنید.
4-4یک دانگل ( Wi-Fiاختیاری) را به پروژکتور وصل کنید.
5-5دستگاه هوشمند یا لپ تاپ را از طریق  Wi-Fiبه پروژکتور وصل کنید .پارامترهای اتصال نمونه به صورت زیر هستند:
  SSIDپروژکتورHDCastPro_XXX : Wi-Fi-رمز عبورXXX :

:هتکن  SSIDپروژکتور و رمز عبور  Wi-Fiبسته به دانگل  Wi-Fiمتصل متفاوت هستند.
6-6برنامه  HDCast Proرا از روی دستگاه هوشمند یا لپ تاپ باز کنید و  Network Settingsرا از منوی پیشرفته پیکربندی کنید تا
اتصال با پروژکتور برقرار شود.
7-7دستگاه هوشمند یا لپ تاپ را به نقطه اتصال  Wi-Fiبجز  HDCast Pro_XXXوصل کنید.

فارسی
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یا هناسر دنچ
ویژگی های پشتیبانی شده
دستگاه

ویژگی

لپ تاپ

پخش آینه ای
تقسیم صفحه نمایش

iOS

عکس
سند
دوربین
تقسیم صفحه نمایش

Android

پخش آینه ای
عکس
سند
دوربین
تقسیم صفحه نمایش

محدودیت
Windows 10

:هتکن حالت گسترش پشتیبانی نمی شود
پخش آینه ای و محتوای ویدیویی پشتیبانی نمی شوند

محتوای ویدیو پشتيبانی نمی شود

نیازمندی های سیستم
شرط

سیستم عامل  /مورد

:Windows
CPU
حافظه
کارت گرافیک
سيستم عامل
:هتکن
پردازشگرهای  ATOMو  Celeronپشتیبانی نمی شوند.
سیستم عامل با نسخه راه انداز پشتیبانی نمی شود.
حالت گسترش ممکن است بعضی از لپ تاپ های دارای سیستم عامل  Windows 10را پشتیبانی نکند.
:Mac
 Dual Core Intel Core i 1,4GHzیا باالتر
CPU
:هتکن  PowerPCپشتیبانی نمیشود.
کارت های گرافیک  Intel، nVIDIAیا  ATIبا  64مگابایت  VRAMیا باالتر
کارت گرافیک
 Mac OS X 10.11یا باالتر
سيستم عامل
ً
:هتکن لطفا بررسی کنید سیستم عامل به روز باشد.
:iOS
 iOS 10یا باالتر
iOS
همه مدل های ™ iPhoneبعد از iPhone 5
دستگاه
همه مدل های ™ iPadبعد از iPad mini 2
حداقل  ۴0مگابایت فضای ذخیره سازی آزاد
ذخیره سازی
:Android
 Android 5.0یا باالتر با  1گیگابایت RAM
Phone/Pad
WVGA ~ 1080p
رزولوشن
 Quad Coreیا باالتر
CPU
حداقل  ۴0مگابایت فضای ذخیره سازی آزاد
ذخیره سازی
Dual Core Intel Core i 2,4GHz
 ۴ DDRگیگابایت و باالتر
 256مگابایت  VRAMیا باالتر
 Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10یا باالتر
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