
 

 

 به نام خدا 

 )نسخه MyGica WiTVموضوع: آموزش نصب و راه اندازی گیرنده دیجیتال بی سیم موبایل و تبلت 

 (ios نرم افزار

 

میباشد که MyGica  با نام تجاری  Geniatech   ،محصول کمپانی WiTvمحصولی که مشاهده میکنید 

شی وی گورونی دیجیتال و پخش برنامه های رادیئویی بر یاین سخت افزار قابلیت نمایش کانالهای تلویز

 دارد .را بدون نیاز به اینترنت   iosو تبلتهای اندروید و 

 متعلقات جعبه محصول :

  سخت افزارWiTv 

 )راهنمای مصرف کننده )محصول 

 آنتن 

  کابل رابطUSB 

 ( تبدیل آنتنIEC to MCX Cable ) 

 راهنمای نصب : 

را از  WiTV2 Viewerنرم افزار  iosبا سیستم عامل  Appleجهت استفاده در گوشی و تبلت های  -1

App Store   و جهت استفاده در گوشی و تبلت های با سیستم عاملAndroid  نرم افزارWiTV 

Viewer  را ازPlay Store دانلود و نصب کنید. کامپیوتر نادرسایت یا  و 

 داخل جعبه شارژ کنید. USBدستگاه را از طریق کابل  -2

 وصل کنید. WiTVدستگاه آنتن را به  -3

گاه و دست) چراغ آبی نمایانگر شارژ بودن روشن کنید.را توسط دکمه کناری دستگاه  WiTVدستگاه  -4

 چراغ قرمر نمایانگر خالی بودن شارژ دستگاه می باشد(
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-WiTVنام دستگاه )  WiFiدر قسمت و  Settingبر روی گوشی یا تبلت هوشمند خود،قسمت  -5

 WiFi( به لیست دستکاه های قابل اتصال اضافه می شود.با انتخاب آن به دستگاه از طریق *****

 متصل خواهید شد.

 

 

حال نرم افزار  -6  را بزنید. Nextو دکمه   کنید اجرارا 

 

 

 

 



 

 

ا شما خاموش است که باید آنر WiTVزیر برخورد کردید، یا دستگاه  در صورتی که با پیغام خطای -7

 متصل نیستید. WiTVموبایل یا تبلت به دستگاه  WiFiروشن کنید و یا در قسمت 

 

 سد.را بزنید و منتظر شوید تا خط آبی به آخر بر Scanرا انتخاب کنید و دکمه  Germanyکشور  -8

 



 

 

 

 

 بزنید. Doneروی دکمه بعد از اتمام کانالیابی  -9

 د.حال دستگاه آماده استفاده است، بر روی کانال مورد نظر زده و از تماشای برنامه لذت ببری

 

 و رادیو را بر روی گوشی شما دارد. نرم افزار فوق قابلیت ضبط برنامه های تلویزیون

در صفحه بزنید و جهت دیدن برنامه ضبط شده،     جهت ضبط برنامه مورد نظر بر روی دکمه رکورد 

 رفته و فایل برنامه ضبط شده را انتخاب و تماشا کنید. Recordingاصلی به قسمت 

 ،سه مجموعه را مشاهده می کنید. Setting در صفحه اصلی و در قسمت



 

 

 

 Channels.امکان مرتب سازی کانال ها و کانالیابی را را به شما می دهد : 

 Device :میزان شارژ باطری ، امکان برنامه ریزی جهت خاموش شدن دستگاه  این قسمتدر، 

 .را مشاهده می کنیدو انتخاب دستی دستگاه اطالعات دستگاه 

 APP در این قسمت قابلیت تنظیم :Timeshift Buffer  اتصال خودکار موبایل یا تبلت به ،

 دستگاه و مشاهده اطالعات نرم افزار را خواهید داشت. 

 

 سپاسگزاریم.از اینکه مارا انتخاب کرده اید 

 تیم فنی نادرکامپیوتر

 

 -66734346021تلفن خدمات و پشتیبانی : 

 -66733771021تلفن فروش : 
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