
 

 به نام خدا

 Procastموضوع : معرفی سخت افزار و آموزش نصب دانگل 

 

گیرنده تصویر بیسیم از موبایل،تبلت  قویترین PEGASUSمحصول شرکت  Procast مدل HDMI دانگل

 و کامپیوتر میباشد.

جهت انتقال  5GHzنسبت به مدلهای مشابه استفاده از پهنای باند  Procastدلیل برتری 

 میباشد . Z-Waveو استفاده از آنتن  (را پشتیبانی میکنند 2.4GHzپهنای باند  تصاویر)دستگاهای موجود

 (Win-ios-android) با سیستم عامل ییها میتوانید تصاویر موبایل و تبلت Procastبا استفاده از 

کتورو...... که دارای را به صورت بی سیم به تلویزیون، مانیتور،ویدئو پروژ (win-mac)وکامپیوتر

 را حذف کنید. HDMIمیباشد منتقل کنید و کابل  HDMIورودی 

 محتویات : 

 PEGASUS Procastدانگل  .1

 Z-Waveآنتن  .2

 USBشارژر  .3

 راهنمای نصب .4

 آموزش نصب و استفاده : 

 Playاز   را میتوانید نرم افزار .را بروی گوشی و تبلت خود نصب کنید  Ezcast نرم افزاردر ابتدا  .1

Store  یا از سایت وwww.Nadercomputer.com  .رایگان دانلود کنید 

 )انتهای دانگل( . وصل کنید Procastدرپوش دانگل را جدا کرده و آنتن را به  .2

3. Procast  به پورت راHDMI . نمایشگر خود وصل کنید 

    دانگل ،وصل کنید در صورت روشن شدن چراغ  USBرابه شارژر متصل به آنتن  USBکابل  .4

  Procast.آماده استفاده است 

-TV-Monitor)را انتخاب کنید و روی صفحه نمایشگر  HDMIحال روی تلویزیون کانال  .5

Video Projector,……) 

http://www.nadercomputer.com/


 

دانگل  Passwordو  SSIDنمایش داده میشود. در باالی تصویر  تصویر زیرصفحه ای همانند 

 نمایش داده میشود.

 

 ا انتخاب کنیدر Ezcast5G-0000و تبلت خود را روشن یا  گوشی  WiFiدر این مرحله 

 



 

 

که بر روی صفحه نمایش مشخص  دستگاه خود SSIDو   passwordپسورد مورد نظررا مطابق 

 .وارد کنیدشده 

 

 

 

 



 

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

 

 

 کلیک کنید و وارد شوید  EzCastبر روی نرم افزار 

 



 

 

 

 

 

 کلیک کنید آیکن ذره بین  بر روی

 



 

 کلیک کنید. (SSID) نام دستگاهبر روی 

 

ه به کبعد از وارد شدن به نرم افزار صفحه ای مانند عکس زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود 

د وصل اه خوشما این امکان را می دهد تا بتوانید به شبکه دیگری مانند اینترنت بی سیم یا مودم همر

 .نماییدو هم از اینترنت وایرلس خود استفاده  ProCastشوید و به صورت همزمان هم از دانگل 

 



 

ربوط توسط این قسمت میتوانید تنظیمات م .منوی تنظیمات به شکل زیر استرلر کنتبر روی گوشی 

 هید.به نرم افزار و سخت افزار را که بر روی صفحه نمایش ظاهر شده است را کنترل و تغییر د

 

نات سی امکابعد از اجرای نرم افزار صفحه ای مشابه عکس زیر باز می شود که در ادامه به برر

 نرم افزار می پردازیم.

 
 



 

 

فعال شده و صفحه  Mirror،گزینه Mirror Off: با کلیک بر روی گزینه Mirrorگزینه   

 دسکتاپ شما به صفحه نمایش منتقل می شود.

 

عکسهای خود را انتخاب و به صفحه می توانید  Photo: توسط گزینه Photoگزینه 

 نمایش منتقل کنید.

 

می توانید دوربین خود را فعال و تصویر  Camera: توسط گزینه Cameraگزینه 

 به صفحه نمایش منتقل کنید. Liveدوربین خود به صورت زنده و اصطالحا 

 

: با انتخاب این گزینه میتوانید فایل های صوتی مورد نظر خود را انتقال Musicگزینه 

باز می شود می توانید از طریق آن  دهید.با انتخاب این گزینه پنجره ای مانند عکس زیر

Play List  .خود را کنترل و فایل صوتی خود را انتقال دهید 

 

، می توانید فایل ویدئویی خود را انتخاب و Videoگزینه کلیک بر روی : با Videoگزینه 

 پخش کنید.

 

 

   می توانید فایل های متنی خود مانند  Document: توسط گزینه Documentگزینه 

 و ... را انتخاب و بر روی صفحه نمایش مشاهده کنید. PDF,Wordفایل های 

 

ات وب رگر خود را اجرا کرده و صفحمی توانید مرو Web: توسط گزینه Webگزینه 

 مورد نظر خود را بر روی صفحه نمایش تماشا کنید.

 

           ، می توانید نرم افزار خود را به اخرین نسخه  Update: با انتخاب گزینه Updateگزینه 

     روز شده آپدیت کنید.به 

 

بر روی صفحه نمایش پنجره منو به صورت دو عکس زیر نمایش داده : Settingگزینه 

تغییر و تنظیم رزولوشن تصویر، اتصال به شبکه بی میشود که میتوانید تغییراتی نظیر

سیم، انواع اتصاالت، تغییر زبان، تغییر پسورد، نمایش یا پنهان کردن پسورد از روی 

 انجام دهید.،تغییر نام دستگاه و آپدیت دستگاه صفحه نمایش 



 

 

 
 

 .شویددر صورت اعمال تنظیمات خود بر روی بازگشت کلیک کنید تا وارد منوی اصلی 

 

 سپاسگزاریم.از اینکه مارا انتخاب کرده اید 

 تیم فنی نادرکامپیوتر

 

 -66734346021تلفن خدمات و پشتیبانی : 

 -66733771021تلفن فروش : 

www.Nadercomputer.com 

www.Nadercomputer.com

