
 

 

 خدا  نامبه 

Sky TV  Provision  و آنالوگ موضوع: آموزش نصب و راه اندازی کارت کپچر+گیرنده دیجیتال

Hybrid 

را توضیح  rovision Sky Tv HybridPدر اینجا طریقه نصب کارت تلویزیون دیجیتال آنالوگ 

ویدئو میباشد. بنابراین کاملترین کارت   این کارت دارای دو تیونر دیجیتال و آنالوگ و ورودی .میدهیم 

 )تلویزیون دیجیتال+آنالوگ+کپچر( بوده و مراحل نصب آن شامل همه کارتهای تلویزیون میباشد.

ا به رکامپیوتر و یا لپتاپ متصل میکنیم. سیستم کارت  USB 2.0در مرحله اول کارت را به پورت    .1

 عنوان سخت افزار جدید شناسایی میکند. سپس سی دی را داخل دستگاه بگذارید.

اجرا میشود.)در   (Autorunگذارید.صفحه راه اندازه خودکار)سی دی نصب را داخل دستگاه ب  .2

ه گزین ه سی دی اجرا نمایید(.با انتخابصورت اجرا نشدن میتوانید آنرا به صورت دستی از داخل پوش

Driver Install .درایور سخت افزار به صورت خودکار نصب خواهد شد 

 

 

 

را به صورت دستی نصب کنید به داخل پوشه درایو سی  در صورتی که میخواهد درایور سخت افزار کارت

 بروید. Driverدی رفته و سپس یه پوشه 
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ر اینجا به پوشه مربوط به ویندوز خودتان بروید که بعنوان مثال در اینجا ویندوز سیستمی که د      .3

 هست. Win 7 32 bitمیخواهم کارت را نصب کنم 

 را اجرا کرده و کارت را نصب کنید. setupو سپس فایل 

  

  

 Panel/ SYSTEM /Deviceبعد از نصب درایور برای اطمینان از درستی مراحل نصب به 

Manager Control  رفته و به قسمتSound video  &Game controler  رفته و اگر کارت

 درست نصب شده باشد نام کارت در این قسمت وجود دارد.



 

 

 

  

باز  Autorunگذاشته اید صفحه ای به صورت  CD-Romداخل  سی دی نصب کارت را که      .4

را بزنید تا نرم افزار کارت را نصب کنید.در طی مراحل  Software Installمیشود که در آن گزینه 

اسمی به انتخاب  User nameمیخواهد که  User nameو   Serial Numberنصب از شما 

بر روی پشت پاکت سی دی حک شده است.)ممکن است در بعضی از  Serial Numberخودتان و 

 :SNداخل پوشه سی دی باشد(   کارتها بر روی سی دی حک شده باشد و در بعضی دیگر 

RZX7RK-KB8ZG5KRAA-ULAU9ZDR 

 بعد از اتمام نصب نرم افزار سیستم را ریستارت کنید.

 نرم افزاری که نصب کرده اید را اجرا نمائید.

 بروید. TVنتن را به کارت وصل کرده و به قسمت آ      .5



 

 

  

)توجه داشته  را بزنید. Nextدکمه گذاشته و  Singaporeشور را بر روی کدر این مرحله    .6

ر شما تنظیم شود تا سیستم نرم افزا Singaporeباشید این مرحله مهم است و حتما کشور روی 

شاهده متنظیم شود تا بتوانید تصاویر ویدئویی را با کیفیت اصلی  PALبر روی سیستم تصویری 

 و ضبط نمایید.(



 

 

 

را  Nextرا فعال کرده دکمه  AVStream Analog Captureدر این مرحله گزینه       .7

 بزنید.



 

 

 

 

 را بزنید. Nextرا فعال کرده و دکمه  Antena TVدر این قسمت گزینه       .8



 

 

 

انال را زده و صبر کنید تا ک Searchر این مرحله به سرچ کانالهای آنالوگ رسیدیم.دکمه د      .9

 را بزنید Nextمام شود و بعد از اینکه کانالهای آنالوگ را پیدا کرد گزینه ت  یابی



 

 

 

  زید. ایا ادر اینجا از شما پرسیده میشود که شما از تیونر آنالوگ استفاده کرده و کانالیابی کرد .10

 YESنه ما گزییخواهید استفاده کنید که شتیونر دیجیتال کارت برای کانالیابی کانالهای دیجیتال م

 را میزنید. Nextرا انتخاب کرده و دکمه 



 

 

 

را فعال کرده و سپس  Use LCNر این قسمت که مربوط به کانالیابی دیجیتال میباشد گزینه د .11

SEARCH  را بزنید و بعد از اتمام کانالیابیNext  را زده و سپسFinish را بزنید 



 

 

 

 ی تمام شده و میتوانید از کارت تلویزیون خود استفاده کرده و لذت ببرید.خوب کار کنالیاب

نات آن امکا این کارت چون دارای تیونر دیجیتال و آنالوگ و دارای ورودی میباشد برای استفاده از تمام

یاید و مرفته و موس خود را به پاین صفحه برده که پنلی باال  TVبعد از اجرای نرم افزار به قسمت 

 بسته به میباشد که با کلیک بر روی آن منویی ظاهر میشود که با انتخاب هرکدام AV/TVزینه آخر آن گ

 نیازتان میتوانید ازآن استفاده کنید.

 DVB-Tبرای استفاده از گیرنده دیجیتال: گزینه 

 Analog Antenaبرای استفاده از گیرنده آنالوگ: گزینه 

را انتخاب  Analog S-Videoو یا  Analog Composite Videoبرای استفاده از ورودی :گزینه 

 نمایید.

 

 



 

 

  

 از اینکه مارا انتخاب کرده اید سپاسگزاریم.

 تیم فنی نادرکامپیوتر

 02166734346مرکز خدمات و پشتیبانی : 

 02166733771تلفن فروش : 
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