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هشدارعمومی و ایمنی:
 يسم کارکصد درظث ایً دظحگاه ىی جّاٌس ىٍجص ةَ ظّء ييهکصد یا خاددَ ػّد نمفا كتم از ػصوع ةازی و
ىٌّحاژ  ،ایً کحاةچَ ی راٍُيا را ةزّاٌیس.
 ىميئً ةاػیس کَ دظحگاه را ُياٌمّر کَ در ایً راٍُيا جّفیح داده ػسه اظث ،اجصا کٍیس.
 ایً راٍُيا را در ؾّرت نضوم ٌگَ داریس و ةصای اظحفاده آىاده ةاػیس.
 اگص دظحگاه ٌحّاٌس ةَ لّر ؾدیح ييم کٍس ،ةالفاؾهَ دظحگاه را راىّش کٍیس و ةا ػصکث ظازٌسه جياس
ةگیصیس
 ایً دظحگاه ةصای اظحفاده در فقای ظصپّػیسه ظارحَ ػسه اظث،درفقای روةاز و در ىًصض آفحاب از آن
اظحفسه ٌٍياییس.
 بعد از مونتاژ نهایی و قبل از استفاده از وسیله ویدیو گیم موتور با استفاده از فیسکر های زیرین ،
مانع حرکت وسیله شوید
 اةحسا دظحگاه را ةَ پط از جاٌيایی ةَ ؾّرت کاىم ٌؿی کٍیس و ظپط ةصق آن را ىحؿم کٍیس،ةصای اليیٍان
ةیؼحص از ىدافن ةصق ىٍاظب ةصای دظحگاه اظحفاده ٌياییس.
کحاةچَ راٍُيای فٍی وظیهَ جفصیدی گیو جّظك ػصکث ىاٌیک ،در جاریذ رصداد  1396جِیَ و جٍویو ػسه اظث.
نشا از جيام ىانکیً یا ةِصه ةصداران ایً وظیهَ جلافا ىی ػّد ُ ،صگٌَّ جغییص در وظیهَ را گضارش داده و ةا ىصاجًَ

ةَ ػصکث  ،کحاةچَ راٍُيا را ةَ روز ٌياییس  ،جا از ىؼکالت اخحيانی جهّگیصی ػّد.
جّجَ :

ةصای ُصگٌَّ فًانیث ةص روی وظیهَ جفصیدی ) ىذم :ةِصه ةصداری  ،ىٌّحاژ  ،دىٌّحاژ و  (.....ایً کحاب راٍُيا را
ةؿّرت کاىم ةزّاٌیس
هشدار  :حمل ونقل وسیله تفریحی
این وسیله تفریحی دارای قطعات حساس و شکننده می باشد لذا هنگام حرکت و انتقال مراقب باشید  .از
حرکت های خشن  ،پرتاب ،سقوط از ارتفاع و ضربه خودداری نمایید .
هشدار  :قطع برق هنگام سرویس و حرکت
قبل از حرکت دادن وسیله  ،هنگام نظافت درون جعبه کنترل یا تعمیرات وسیله  ،حتما منبع قدرت (برق
ورودی ) از وسیله جدا گردد .
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عملکرد دستگاه:
اةحسا ةازیکً ظکَ را وارد كعيث ورودی ظکَ ىی کٍس(در دظحگاُِایی کَ کارجزّان ٌؿب ػسه اظث ،کارت را
ىی کؼس)،زىاٌی کَ ظکَ ػٍاظایی ػس ةصروی ىاٌیحّر جًساد ظکَ ٌيایغ داده ىی ػّد.ظپط کهیسُای اظحارت
ةازی فًال ىی ػٌّس .ةازدن کهیس اظحارت ظيث راظث جفٍگ ظيث راظث و ةا زدن کهیس اظحارت ظيث چپ
جفٍگ ظيث چپ فًال ىی ػّد.پط از ورود ةَ ةازی جّظك ٌؼاٌَ گیصُای جفٍگ یکی از ىصاخم را اٌحزاب کصده
و و.ارد ةازی ىی ػّیو.در خیً ةازی انياٌِایی وجّد دارد کَ ةا ػهیک ةَ آٌِا جًتَ کيک ُای اونیَ یا جفٍگ
ىیحّان دریافث کصد.پط از جيام ػسن جیص جفٍگ،جفٍگ ةَ ؾّرت یک جفٍگ کهث در ىیآیس و ةَ ؾّرت جک جیص
ػهیک ىی کٍس و ةا گصفحٍانياٌِای جفٍگ دارم ةازی ىجسد ةَ ؾّرت رگتاری در ىی آیس.

دستورالعمل نصب و راه اندازی:
 كتم ازروػً کصدن ،دظحگاه را از نداظ هاُصی ةصرظی ٌياییس
 كفم چصخ ُا را پاییً آورده جا دظحگاه در جای رّد داةث گصدد
 ظکَ ىزؿّص رّدرا در ػیار ىزؿّص دظحگاه ژجّن رّر كصاردُیس
 ظیو ةصق را ةَ ىدم جًتیَ ػسه در پؼث دظحگاه وؾم کصده وةَ ةصق وؾم کٍیس
 جٍویيات ظکَ وجیکث ةَ ؾّرت پیغ فصض جٍویو ػسه ىی ةاػس کَ ةا ىصاجَ ةَ جسول ىصةّلَ در ایً
کحاةچَ ىی جّاٌیس جغییصات الزم را اٌجام دُیس
 ةازی را ةصرظی کٍیس وجا ُيَ چیض ةَ درظحی کار کٍس.درؾّرجی کَ ةزؼی کارٌيی کصد یا ةازی ىؼکم داػث
ىی جّاٌیس ةا ةزغ رسىات جياس ةگیصیس
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جدول اطالعات گیم های کامپیوتری

ٌام وظیهَ

جیصاٌسازی

ظازٌسه

گصوه ىاٌیک

ٌّع ةازی

اکؼً/جفٍگی

ظال ظارث

1396

ييص وظیهَ

 10ظال

جًساد اپصاجّر

ٌ1فص

هصفیث

ٌ 2فص

ونحاژ ورودی

220ونثُ 50/صجض1/5/آىپص

درجَ خصارت

 0جا  50درجَ ظاٌحی گصاد

ىدسودیث وزٌی اظحفاده کٍٍسه

ٌسارد

ىدسودیث كسی اظحفاده کٍٍسه
کيحص از  5ظال ىيٍّع

ىدسودیث ظٍی اظحفاده کٍٍسه
ىانک/ةِصه ةصدار
ادرس ىجيّيَ جفصیدی
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اجزای تشکیل دهنده دستگاه:
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کهیس جٍویيات وىٍُّا:
 .1درب ظکَ راةاز کٍیس وکهیس  menuرا فؼار دُیس جا وارد ىٍّی اؾهی اپصاجّر ػّیس
 .2ةا اظحفاده از کهیسُای ونّم ةاال و ونّم پاییً گضیٍَ ىّرد ٌوص را ُياٌمّر کَ ىؼزؽ ىی ػّد اٌحزاب کٍیس
 .3دکيَ اٌحزاب یا  selectرا ةصای ةاز کصدن یک زیص ىٍّ یا آیحو ىّرد ٌوص اٌحزاب کٍیس
 .4ةصای جغییص جٍویيات یک آیحو ىّرد ٌوص؛روی گضیٍَ رفحَ کهیس اٌحزاب ةصا ةضٌیسو از کهیسُای ونّم ةاال و ونّم
پاییً ةصای جغییص جٍویيات اظحفاده کٍیسو در آرص کهیس ىٍّ را ةصای رصوج فؼار دُیس
 .5گضیٍَ آرص در ُصیک از زیص ىٍُّا ػيا را ةَ ىٍّی كتهی ةصىیگصداٌس
 .6پط از ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی گضیٍَ  EXIT TO GAMEرا ةصای ةازگؼث ةَ ةازی اٌحزاب کٍیس
.7
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Main Menu

ىٍّی اؾهی

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

ظیعحو جعث را ةاز ىی کٍس کَ ػيا ىی جّاٌیس اظهدَ ُارا آزىایغ وکانیتصه کٍیس
وُيچٍیً ىیحّاٌیس کهیسُا،ظّییچ ُا،ؾسا و جؿّیص جعث وآزىایغ کٍیس

SYSTEM
TESTS MENU

ىلسار ظکَ ُای اظحفاده ػسه را ٌؼان ىی دُس

COIN AUDITS

ةاز کصدن ظیعحو خعاةصظی کَ در آن ػيا ىی جّاٌیس آىار ةازی پایَ را ةتیٍیس

SYSTEM AUDITS

ةازرظی خعاةصظی ةازی کَ در آن ػيا ىی جّاٌیس آىار ةازی دكیق را ىؼاُسه کٍیس

GAME AUDITS

جٍویيات ظکَ را ةاز ىی کٍس کَ در آن ىی جّاٌیس كیيث ُا و ظکَ ُا را جٍویو کٍیس

COINAGE
ADJUSTMENTS
SEYSTEM
ADJUSTMENTS

جٍویيات ةازی کَ در آن ػيا ىی جّاٌیسخساكم زىان ةازی را جٍویو کٍیس
وؾفدَ ٌيایغ ىصاخم را روػً یا راىّش کٍیس

GAME
ADJUSTMENTS

ىؼاُسه جٍویيات جفٍگ کَ درآن ػيا ىیحّاٌیسویژگی ُای اظهدَ را جغییص دُیس

GUN
ADJUSTMENTS
RESET
MENU

ةازگؼث ةَ ةازی

EXIT TO
GAME

جٍویيات ظیعحو را ةاز ىی کٍس کَ در آن ىی جّاٌیس خجو ؾسا را جغییص دُیس
و خانث ةصای جهفً ُای ىّةایم ،و ُو چٍیً گاىا ویسئّ را جٍویو کٍیس

ػيا ىی جّاٌیس ايحتارات،ىيیضیِا وجٍویيات را پاك کٍیس ویا ةازی را ةَ جٍویيات
پیغ فصض کارراٌَ ةازگصداٌیس
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System Tests Menu

ىٍّی جعث ظیعحو

ظیعحو جعث را ةاز ىی کٍس کَ ػيا ىی جّاٌیس اظهدَ ُارا آزىایغ وکانیتصه کٍیس وُيچٍیً ىیحّاٌیس
کهیسُا،ظّییچ ُا،ؾسا و جؿّیص را جعث و آزىایغ کٍیس.

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

ؾفدَ ٌيایغ کانیتصه جفٍگ ُا کَ ةَ ػيا ایً اىکان را ىی دُس اظهدَ ُا را
کانیتصه کٍیس جا ةَ درظحی درىصکض ُسف كصار گیصٌس

& GUN TEST
CALIBRATE

نیعث کهیسُا وظّییچ ُا را ٌؼان ىی دُس کَ ييهکصد آٌِا را ٌؼان ىی دُس
ةصای رصوج کهیسُای ونّم ةاال وونّم پاییً را ةاُو فؼار دُیس

SWITCH INPUT
TEST

ىٍّی جعث ؾفدَ ٌيایغ
ةصای رصوج کهیس اٌحزاب یا ىٍّ را فؼار دُیس

VIDEO SCREEN
TESTS

ىّارد ىّجّد در ایً آیحو ةَ جؼزیؽ ىؼکالت ؾّجی کيک ىی کٍس
ُيچٍیً ىیحّاٌیس ةهٍسگُّا را جعث کٍیس

SOUND
TEST

ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی

BACK TO
MAIN MENU
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جعث وکانیتصه جفٍگ ُا ةصروی ؾفدَ ٌيایغ:

 GUN TEST & CALIBRATE .1را از ىٍّی  Tests Systemاٌحزاب کٍیس.نیعث ُایی در ظيث چپ
وراظث ؾفدَ ىؼاُسه ىی کٍیس کَ ُصکسام الاليات ىصةّط ةَ جفٍگ ُا را ٌؼان ىی دُس
 .2یکی از جفٍگ ُا را خصکث داده وآیکّن ىصةّلَ ةَ آن را ىؼاُسه کٍیس.زىاٌیکَ کانیتصه درظث ةاػس ػيا ةایس
كادر ةَ خصکث آیکّن در ظصاظص نتَ ؾفدَ ٌيایغ ةاػیس.جّجَ داػحَ ةاػیس کَ ايساد ىزحؿات در کٍار  Xو
 Yروی ؾفدَ ٌيایغ ةَ ُيان اٌسازه جغییص ىی کٍٍس
 .3دکيَ ُای ػهیک،ػًهَ پزغ کً و ٌارٌجک را فؼار دُیس.ىؼاُسه ىیکٍیس کَ کهيَ ىحٍاهص ةا ایً کهیسُا
روی ؾفدَ ٌيایغ جغییص رٌگ پیسا ىی کٍٍسُ.يچٍیً زىاٌی کَ ػهیک ىی کٍیس ویتصه ٌیض ةایس ييم کٍس
 .4ةصای کانیتصه کصدن جفٍگ ظيث راظث کهیس اظحارت ىصةّط ةَ ایً جفٍگ را فؼار دُیس
 .5ؾفدَ ٌيایغ کانیتصاظیّن جفٍگ هاُص ىی ػّد کَ ىصاخم کانیتصه کصدن وػياره جفٍگ را ٌؼان ىی
دُس.ظپط یک ىذهخ در گّػَ ظيث چپ جؿّیص ٌؼان داده ىی ػّد کَ ةایس جفٍگ را در جِث آن ػهیک
کصد.ظپط ىذهخ دیگصی در ظيث راظث جؿّیص ٌيایان ىی ػّد کَ ةایس ةَ ظيث آن ٌیض ػهیک کصدٍُ.گاىی
کَ ىّكًیث چپ وراظث جٍویو ػس ىذهذی در ةاالی جؿّیص ٌؼان داده ىی ػّد کَ ةا ػهیک ةَ آن ىذهخ
پاییً هاُص ىی ػّد کَ ةَ آن جِث ُو ةایس ػهیک کصد.ةَ ایً جصجیب جفٍگ کانیتصه ػسه و ٌؼاٌگص آن در
جيام اةًاد جؿّیص كاةم ىؼاُسه ىی ػّد.
 .6زىاٌیکَ جعث وکانیتصه جفٍگ ةَ پایان رظیس،کهیس  SELECTرا ةصای ةازگؼث ةَ ىٍّی كتهی فؼار دُیس
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Coining Audits Menu

ىٍّی خعاةصظی ظکَ ُا

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

جًساد ظکَ ُای فًهی ةصای ژجّن  1را ٌؼان ىی دُس

COIN 1

جًساد ظکَ ُای فًهی ةصای ژجّن  2را ٌؼان ىی دُس

COIN 2

جًساد ظکَ ُای فًهی ةصای ژجّن  3را ٌؼان ىی دُس

COIN 3

جًساد ظکَ ُای فًهی ةصای ژجّن  4را ٌؼان ىی دُس

COIN 4

ٌيایغ کم ايحتارات وارد ػسه از زىان آرصیً ةازٌؼاٌی

PAID CREDITS

ٌيایغ ايحتارات ىّجّد در خال خافص

UNSPENT
CREDITS
LIFETIME
COIN COUNT
BACK TO
MAIN MENU

ٌ.يایغ کم ايحتارات وارد ػسه از زىان ٌؿب ٌصم افضار
ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی
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System Audits Menu

ىٍّی ىؼزؿات ظیعحو

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

ٌيایغ کم زىان دظحگاه از زىان ٌؿب ٌصم افضار وروػً ػسن ان

UP TIME

ٌيایغ کا ةازی ُای اٌجام ػسه از زىان ٌؿب

PLAY TIME

درؾس کم ةازی ةصای ةازیکً 1

1P TIME

درؾس کم ةازی ةصای ةازیکً 2

2P TIME

جًساد دفًاجی کَ یک ةازی ةصای  Player 1آغاز ػسه اظث را ٌيایغ ىی دُس.

PLAYER 1
STASTS

جًساد دفًاجی کَ یک ةازی ةصای  2 Playerآغاز ػسه اظث را ٌيایغ ىی دُس.

PLAYER 2
STASTS
BACK TO
MAIN MENU

ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی
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Game Audits Menu

ىٍّی خعاةصظی ةازی

ىٍّی خعاب ةازی،دظحصظی ةَ جيام ؾفدَ ُای خعاب ُای ةازی رافصاُو ىی کٍس کَ درآن ػيا ىی جّاٌیس
ةازی وآىار دراىس خاؾم از ةازی را ىؼاُسه کٍیس

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

اىحیاز ىحّظك وةاالجصیً اىحیاز را ٌؼان ىی دُس

SCORE AUDITS

جاریزچَ جًساد ةازی ُای کَ اداىَ داده ػسه را ٌؼان ىی دُس

CONTINUE
HISTOGRAM
TIME
HISTOGRAM

جاریزچَ زىان را کَ چَ جًساد ةازیکً و ةصای چَ ىست زىاٌی ةازی کصدٌس
را ٌؼان ىی دُس
الاليات ػصوع وپایان ةازی را ةصای ُص ىصخهَ ٌؼان ىی دُس

LEVEL AUDITS

آىار دكیق درىّرد ٌدّه اظحفاده جفٍگ ُا،جًساد يکط ُا وةازدیس ُا و..

GUN AUDITS

جضئیات دكیق جص ةازی را ٌيایغ ىی دُس

MISC AUDITS

ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی

BACK TO
MAIN MENU
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گروه تولیدی مانیک

نام وسیلو :بازی تیراندازی الینس

کتابچو راىنمای فنی

Coinage Adjustments Menu

ىٍّی جٍویيات ظکَ

ىٍّی جٍویيات ظکَ،اجازه ىیسُس کَ جًساد وىلسار ظکَ الزم ةصای ةازی را جٍویو کٍیس

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

واخسُای ُصردیف را کَ ةصای ػکاف ظکَ اٌحزاب ػسه اظث را جًییً کی کٍس
ػکاف  1ةصای ىّجّر ظکَ رّر  1اظحفاده ىی ػّد
ػکاف  2ةصای ىّجّر ظکَ رّر  2اظحفاده ىی ػّد
ػکاف  3ةصای ىّجّر ظکَ رّر  3اظحفاده ىی ػّد
ػکاف  4ةصای ىّجّر ظکَ رّر  4اظحفاده ىی ػّد

COIN SLOT 1
UNITS
COIN SLOT 2
UNITS
COIN SLOT 3
UNITS
COIN SLOT 4
UNITS
CREDITS TO
START
MAXIMUM
CREDITS
FREE PLAY

ٌيایغ پیام ورود ظکَ

INSERT COIN
MESSAGE
BACK TO
MAIN MENU

جًساد ظکَ الزم ةصای ػصوع ةازی
خساکذص جًساد ظکَ کَ ىی جّان در یک زىان وارد کصد
ةازی رایگان ةازی را راىّش و روػً ىی کٍس

ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی
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کتابچو راىنمای فنی

گروه تولیدی مانیک

نام وسیلو :بازی تیراندازی الینس

System Adjustments Menu

ىٍّی جٍویيات ظیعحو

درایً ؾفدَ ىی جّاٌیس جٍویيات ىصةّط ةَ ؾسا و گاىای جؿّیص را جغییص دُیس

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

ؾسای ةازی را ىی جّان از لصیق کهیسُای ونّم ةاال و ونّم پاییً جغییص داد

MASTER
VOLUME
ATTRACT
VOLUME
PLAY ATTRACT
SOUNDS
GAMMA

ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی

BACK TO
MAIN MENU

جغییص درؾسی از ؾساُای ةازی
راىّش یا روػً ةّدن ؾساُای افصاد در ةازی
روػٍایی کم ؾفدَ را افضایغ یا کاُغ ىی دُس

15

گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو :بازی تیراندازی الینس
Game Adjustments Menu

ىٍّی جٍویيات ةازی

در ایً ىٍّ ىیحّاٌیس جٍویياجی از كتیم زىان ةازی،ىیضان ظزحی وزىان ىصاخم ویا ىصاخم را جغییص دُیس

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

خساكم زىان ةازی ةص خعب ىِارت ةازیکٍان ىی جّان جٍویو کصد

MINIMUM
GAME TIME
MINIMUM
BOOS FIGHT
TIME

خساكم زىان ةازی ةصای ىتارزه ةا غّل ارص ىصخهَ را جًییً ىی کٍس
ىست ىست زىاٌی کَ ةازیکً فصةَ ىیزّرد جا ایٍکَ دوةاره ةَ ةازی ةصگصدد را ىی جّان
جغییص داد

MINIMUM
RECOVERY TIME

اٌحزاب ىصاخم اول ةازی را ىی جّان راىّش یا روػً کصد

SELECT SCREEN

ظمح ةازی را ةیً  3یا  5ىصخهَ جٍویو ىی کٍس

GAME VERSION

ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی

BACK TO
MAIN MENU
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گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو :بازی تیراندازی الینس
Gun Adjustments Menu

ىٍّی جٍویيات جفٍگ

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

ایً گضیٍَ را ةاجّجَ ةا ػياره جفٍگ ٌؿب ػسه جٍویو کٍیس
ایً گضیٍَ ةَ ػيا ایً اىکان را ىی دُس کَ ورودی ورصوجی جفٍگِا را جٍویو کٍیس.
ةَ يٍّان ىذال زىاٌی کَ جفٍگ 1را ػهیک ىیکٍیس ونی جفٍگ  2ویتصه ىیضٌس
پیغ فصض درخانث ٌصىال ىی ةاػٍس

GUN BOARD
REVISION
GUN OUTPUT
CONTTOL
GUN INPUT
CONTROL

ویتصه جفٍگ را ىی جّان كمى یا وؾم کصد

GUN KICKER

كسرت ویتصه جفٍگِا را ىی جّان جٍویو کصد.
ُصچَ يسد اٌحزاةی ةیؼحص ةاػس ویتصه كّی جص و ُصچَ يسد اٌحزاةی کيحص ةاػس
ویتصه فًیف جص ييم ىی کٍس

P1 GUN
POWER
P2 GUN
POWER
BACK TO
MAIN MENU

ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی
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گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو :بازی تیراندازی الینس
Teset Menu

ىٍّی ةازٌؼاٌی

ایً ىٍّ ةَ ػيا ایً اىکان را ىی دُس کَ اىحیازات ةاال،ايحتارات،خعاةصظی ُا را ةَ خانث اونیَ یا ؾفص ةصگصداٌیس
زىاٌی کَ جٍویيات کارراٌَ را اٌحزاب ىی کٍیس ُیچ ؾفدَ جاییسی وجّد ٌسارد و ةالفاؾهَ جٍویو ىجسد رخ ىی
دُس.

ػصح ييهکصد

گضیٍَ ُای ىٍّ

اىحیازات ةاال ذریصه ػسه در ةازی را خشف ىی کٍس

RESET HIGH
SCORES
RESET CREDITS

جيام خعاةِا را ؾفص ىی کٍس

RESET AUDITS

جيام جٍویيات را ةَ ىلسار پیغ فصض ةصىی گصداٌس

RESET
ADJASTMENTS
FACTORY RESET

ىجّيَ ظکَ را ؾفص ىی کٍس

جيام جٍویيات را ةَ ىلادیص پیغ فصض کارراٌَ ةصىی گصداٌس
ةازگؼث ةَ ىٍّی اؾهی
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BACK TO
MAIN MENU

گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو :بازی تیراندازی الینس

يیب یاةی وظیهَ :

ىؼکم/رما

يهث اخحيانی

راه خم

وظیهَ ةَ ةصق وؾم ٌؼسه اظث

کاةم ورودی را ةصرظی و ةصق
را ةَ دظحگاه ىحؿم کٍیس

وظیهَ روػً ٌیعث

کهیس ةصق ورودی در پؼث
دظحگاه را درخانث روػً كصاردُیس

فیّز ورودی ظّرحَ اظث

فیّز ورودی را ةصرظی کصده ودر
ؾّرت ىًیّب ةّدن جًّیـ کٍیس

کهیس اؾهی وظیهَ درخانث
راىّش اظث

کهیس ةصق ورودی در پؼث
دظحگاه را درخانث روػً كصاردُیس

کاةم جؿّیص ىحؿم ٌیعث

کاةم جؿّیص ىاٌیحّر را چک کصده
و ازاجؿال آن ىميًً ػّیس

کاىپیّجص روػً ٌؼسه اظث

کاىپیّجصرا ةَ ؾّرت دظحی
روػً کٍیس

ةصق ؾفدَ ٌيایغ ىحؿم ٌیعث

کاةم ةصق ىاٌیحّر را ةصرظی
وةَ ةصق ىحؿم کٍیس

کاةم ُای ظیعحو ؾسا
ىحؿم ٌیعث

کاةم ُای ظیعحو ؾسارا ةصرظی
ودرؾّرت يسم اجؿال آٌصا ىحؿم کٍیس

ىیضان ؾسا روی  0جٍویو
ػسه اظث

ىصاجَ ػّد ةَ جٍویيات ؾسا

آىپهی فایص راىّش اظث

ةصق ورودی و کهیس روػً/راىّش
دظحگاه آىپهی فایص را چک کٍیس

دظحگاه راىّش اظث

ىؼاُسه پیام
No signal
ىاٌیحّر جؿّیص ٌسارد

ةازی ؾسا ٌسارد

 درؾّرت وجّد ُصگٌَّ ىؼکم غیص كاةم خم ىی جّاٌیس ةا ػصکث جِث رفى يیب جياس ةگیصیس
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