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های  رسانیم که کلیهء کالسباعضاء هیات علمی و دانشجویان عزیز  خرسندیم که به اطالع تمامی

مجهز ؛ 5931 سال در دو نوبت آبان ماه و بهمن ماه و های روز تکنولوژیدرسی مؤسسه طبق آخرین 

 .بدون نیاز به کابل، شدند دار به ویدئو پروژکتورهای وایرلس

های همایش، اتاق شورا و  سالن 5931اردیبهشت ماه  5۱ته و در ادامه داش همچنین این ارتقاء 

 .نیز، مجهز به این تکنولوژی جدید شدند  Bهای یال  کالس

 .به همین منظور جهت استفاده بهینه از این نوع تجهیزات به راهنمای ذیل توجه فرمایید

اندازی سیستم وایرلس بدون کابل ویدیو پروژکتورهای  راهنمای نصب و راه

 های درسی مؤسسه کالس

 

 :خود های تاپ برقراری ارتباط بین ویدیوپروژکتورها و لبافزار  نرم .5

 پس از اجرای آن،  تان، نصب و سپس تاپ افزار ذیل را روی ویندوز لب ابتدا نرم

افزار نصب شده جستجو  نام دستگاه نمایش داده شده روی پرده کالس در نرم

 :کلیک کنیدرا  Connectو پس از انتخاب، کلید 

 

 های جدید مدل  دستگاهEpson  55الی  5های  کالسدر 

o   ویندوزهای  سیستمبرای: 

https://epson.com/Support/wa00742a 

o  های  سیستمبرایc OS XMa 

https://epson.com/Support/wa00780 

https://epson.com/Support/wa00742a
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  دستگاهSony  5۱کالس در 

های قبلی و به صورت سنتی و توسط کابل قابل استفاده  طبق روش

 .باشد می

 

 بدون نیاز به کتورهاپروژتمامی ویدیو  ش کردنشن و خامورو نرم افزار .۱

 :و تبدیل موبایل به ریموت اصلی (ریموت) افزار سخت

  مدلEpson 55 الی  ۸و  ۴الی 5های  برای کالس: 

استفاده از با  خود را  گوشیسیستم عامل افزار  مربوط به  کافی است نرم 

 .فرماییدنصب   ذیل، معرفی شده های لینک

 iprojection: 

1-  Android 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eps

on.iprojection&hl=en 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eps

on.iprojection&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwy

LDNd 

2- IOS 

 https://itunes.apple.com/app/epson-

iprojection/id488048021?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epson.iprojection&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epson.iprojection&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epson.iprojection&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epson.iprojection&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epson.iprojection&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
https://itunes.apple.com/app/epson-iprojection/id488048021?mt=8
https://itunes.apple.com/app/epson-iprojection/id488048021?mt=8
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3- Windows 

 http://windowsphoneapks.com/APK_Epson-

iProjection_Windows-Phone.html 
 

 هایارافز نرم ،یدیو پروژکتورهاو های مدل تمامیبرای  ؛یا: 

  MI Remote  

 :و یا                      

 Asmart Remote  

 .کنیدنصب  خود، روی گوشی و دانلود Google playیا  Play Storeاز را 

در باید  ،با ویدیو پروژکتور ارتباط برقراری وافزار  استفاده از نرمزمان  .هنکت

به اینترنت وصل باشید  زمان انتخاب مدل سازگار با دستگاه مربوطه باید حتما

ها انتخاب و سپس  شرکتمورد نظر را از لیست د برند و سپس مدل یتا بتوان

 .استفاده فرماییدذخیره و اقدام 

http://windowsphoneapks.com/APK_Epson-iProjection_Windows-Phone.html
http://windowsphoneapks.com/APK_Epson-iProjection_Windows-Phone.html

