دليل اإلعداد لـ

استخدم هذا الدلٌل من أجل اإلعداد السرٌع لجهاز  mimio Xiوالتعرف على
ٌة استخدامه بطرٌقة تفاعلٌة مع بروجكتور.
كٌف

1

مراجعة المحتويات

ٌحتوي  mimio Interactiveعلى المكونات التالٌة :

القرص المضغوط لبرنامج mimio
Studio

حوامل التثبٌت

mimio Xi

بطارٌة  AAواحدة

2

ماوس mimio

كابل USB

2

تثبيت mimio Studio

 .1أدخل قرص  mimio Studioالمضغوط فً محرك األقراص المضغوطة.

 .2قم بتثبٌت برنامج mimio
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3

إعداد جهاز  mimio Xiالخاص بك

 .1افتح .mimio Xi

 .2قم بتوصٌل كبل  USBالصغٌر بالمأخذ الموجود فً الجزء السفلً المجوف فً
نهاٌة .mimio Xi

4

التالٌة
:
 .3قم بتثبٌت  mimio Xiعلى لوح المعلومات ،مستخدمًا أحد اإلجراءات
بالنسبة لفترات االستخدام الطوٌل أو االستخدام المتكرر فً أي موقع ،قم
بتثبٌت  mimio Xiباستخدام حوامل التثبٌت:
أ .قم بتركٌب حوامل التثبٌت فً شفاطات اللصق ،واحرص على تثبٌتها
فً التجوٌفات الموجودة فً حواف .mimio Xi

الالصقة
.
ب .اسحب الجزء الخلفً بعناٌة من األشرطة

5

ج .قم بتثبٌت  mimio Xiبالضغط على الشرٌط ،حٌث ٌوجد حامل
التثبٌت ،فً الزاوٌة العلٌا الٌسرى من لوح المعلومات.

بالنسبة لفترات االستخدام القصٌرة ،قم بتثبٌت  mimio Xiباستخدام
شفاطات اللصق.
ّ
مبللة
نظف سطح لوح المعلومات باستخدام قطعة قماش .
أ.
المعلومات
.
ب .اضغط على  mimio Xiفً الزاوٌة العلٌا الٌسرى من لوح
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 .4قم بتوصٌل الطرف اآلخر من كابل  USBفً منفذ  USBبجهاز الكمبٌوتر .
ٌجب أن ٌتم اكتشاف شرٌط االلتقاط بشكل تلقائً من قبل جهاز الكمبٌوتر
وبرنامج  .mimio Studioراجع وثائق النظام الخاص بك إذا لم تتمكن من
العثور على منفذ  ،USBأو إذا لم ٌتم اكتشاف شرٌط االلتقاط تلقائًٌا.
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4

إعداد ماوس mimio

البطاري من خالل الضغط الخفٌف ألسفل على الغطاء وسحبه
ة
 .1قم بإزالة غطاء
من طرف ماوس mimio.

 .2أدخل بطارٌة AA.

 .3قم بتركٌب غطاء البطارٌة عن طرٌق دفعه لٌستقر فً مكانه.
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5

المعايرة باستخدام بروجكتور

 .1قم بعرض صورة سطح المكتب على لوح المعلومات .تأكد من وجود فاصل
بحجم  2إلى  3بوصة بٌن الصورة المعروضة وبٌن :
حواف لوح المعلومات
جهاز mimio

 .2اضغط على الزر تفاعلي

الموجود فً جهاز .mimio

 .3اتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة.
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6

استخدام الوضع التفاعلي

استخدم ماوس  mimioكماوس للتحكم فً سطح المكتب أو التفاعل مع
التطبٌقات.
(األمامً) ،للمرور بماوس  mimioفوق سطح
اضغط على الزر تحويم
المكتب أو التطبٌق.
(الخلف) ،لتنفٌذ إجراء النقر
اضغط على الزر النقر بزر الماوس األيمن
ي موقع ماوس  mimioالحالً.
بزر الماوس األٌمن ف
استخدم أدوات  mimioإلضافة تعلٌقات على أي تطبٌق.
 .1انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق اختصار أدوات  mimioالموجود على سطح
المكتب.
"لتجمٌد" أي شاشة أو تطبٌق تعمل فٌه.
 .2انقر فوق عالمة الشاشة
 .3ضع التعلٌق على الشاشة التً تم تجمٌدها باستخدام أدوات.mimio
تتوفر كافة مٌزات رسم الكائنات ومعالجتها فً أدوات mimioأثناء
تعلٌق الشاشة.
لـ "إلغاء تجمٌد" الشاشة .تتم أرشفة كافة
 .4انقر فوق الزر الماوس
التعلٌقات تلقائًٌا الستخدامها الح ًقا فً عالمات.mimio
استخدم  mimio Notebookإلنشاء المحتوى وعرضه.
 .1انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق اختصار  mimio Notebookالموجود على
سطح المكتب.
 .2استخدم أدوات  mimioإلنشاء المحتوى وتحرٌره.
للحصول على مزٌد من المعلومات حول استخدام الوضع التفاعلً ،راجع دلٌل
مستخدم  mimio Studioالشامل الموجود على قرص mimio Studio
المضغوط.
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7

الملحقات واإلضافات

الرجاء زٌارة موقع تسوق  mimioعلى العنوان
( http://www.mimio.com/buy/storeلعمالء الوالٌات المتحدة) أو االتصال
بالبائع المحلً لشراء اإلضافات والملحقات.

جهاز mimio wireless
 mimioالالسلكً هو تحدٌث متاح لـ  . mimio Xiفمع استخدام
 ، mimio wirelessلم تعد هناك حاجة للتفكٌر فً توفٌر الكابالت
أو فٌما إذا كان طول كابل ٌ USBكفً للوصول إلى الكمبٌوتر.

مجموعة mimio Capture Kit

ً
تحدٌثا متاحً ا ألجل mimio
تعتبر مجموعة Capture Kit
التفاعلً أو لوحة  . mimioوتعمل مجموعة mimio Capture
 Kitعلى تمكٌن االلتقاط الرقمً للمالحظات أو الرسومات التً ٌمكن
حفظها ومشاركتها و/أو دمجها فً مواد أخرى.
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مكتب الواليات المتحدة
mimio - A Newell
Rubbermaid Company
rd
1 Charles Park, 3 Floor
Cambridge, MA 02142
USA

خدمة االتصال المجانً فً الوالٌات المتحدة :
() 696- 4646( my-mimio ) 877
البرٌد اإللكترونًproductinfo@mimio.com :
هاتف الدعم) 877( 846- 3721 :
البرٌد اإللكترونً للدعمtechsupport@mimio.com :
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