SINA Mini Teleprompter Quick Start Guide
1

پایه نگهدارنده

2

پایههههه نگهدارنههههده تهه ه ا

استند هود
تهه ه ا نگهههههدار هههههود و
پایهههه

اتصهههاو ههههود تهههه پایهههه

اتصهههاو ههههود تهههه

دورتین می تاشد.

نگهدارنهههده اس اسهههتند ههههود
استفاده می شود.
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پایه نگهدارنده دورتین

4

نگهدارنده شیشه
ههه

تههه ا تاتههها نگهداشهههتن

شیشهههه ههههود تهههه

دورتهههههههین رو پایهههههههه

نگهدارنههده شیشههه تههه هههود

نگهدارنههههههده و تن ههههههی

وصل می شود.

جا دورتین می تاشد.

5

نگهدارنده تثلا

6

هود تصورت تاس

نگهدارنهههده تثلههها هههه اس

ایهههن تصهههوی یههه

" 5تههها " 11را مهههی توانهههد

مینهههی تلهههه پ املته ه ثهههل اس

رو هود نگهدارد.

ههههود

تسههته شههدپ سیلههها

وشههه

میثاشههد ههه تهه ا

ههل و

نقل آماده اسا.

7

سیپ ها وشه ها هود

8

نگهدارنده شیشه

چهههار وشههه هههود سیلههی

ه ههههانکور ههههه در شهه ه ل

تعثهههه شهههده هههه تههه ا

مههههی تینیههههد نگهدارنههههده

را هها تههاس و تسههته شههده

شیشههه تههه وسههیله دو ههدد

هودمی تاشد .

پههههیم و مههه ه ه شیشههههه را
نگهداشته

9

شیشه و اب شیشه

11

شیشهههه ی هههی اس کعهههات

اسا.

هود
ن ههها رهههاه

سههاو و مههه اسهها ههه

ههههود په ه

اس انجهههار م ا هههل تههها در
ش ل مال ه می نید.

تههههار نگهههههدار اس آپ اس
ههاب شیشههه اسههتفاده شههده
اسا.

 11اتصاو هود ته پایه

12

نصة رو سه پایه

تعههد اس امهههل شهههده ههههود

ههها تلهههه پ املتههه شههه ا

نوتهها تههه اتصههاو آپ تههه

آمههاده مههی تاشههد و

مههی

پایههه نگهدارنههده مههی رسههد

توانیههههد آنهه ه ا سههههه پایههههه

لیههات تهها سههه

دورتههین وصههل نیههد و تهها

ههه ایههن

هههدد مهه ه ه انجهههار په ه ی

ا ساو خوب ار نید.

اسا.

ش ا می توانید ت ا آشنایی تیشت تا این محصوو و استفاده اس ن ر افزار این دستگاه ته وب سایا ما م اجعه

نید.
www.saatelec.com

