УХААЛАГ СИСТЕМИЙН ЗААВАР, ГАРЫН АВЛАГА

I.
System description - Системийн тодорхойлолт
1.1
Conference System launcher - Хурлын системийн эхлүүлэгч
After booting, the default is to enter the main interface of the system.
Ачаалсны дараа системийн үндсэн интерфейсийг анхдагчаар оруулах болно.

1.2
1.2.1

Sidebar - Хажуугийн мөр
Features - Онцлог шинж чанарууд
Хажуугийн мөрийг зүүн ба баруун хажуугийн хэсэгт хуваана, дэлгэцийн зүүн/баруун
талд байрлах дүрс дээр дарна уу, тухайлбал хажуугийн самбарыг авчрах, функцийн
товчлуурууд нь өргөждөг: буцах, нүүр хуудас, даалгавар, тайлбар, дохионы эх
сурвалж, мэдэгдлийн төв. Хажуугийн самбарыг 5 секундын дараа ямар ч үйлдэл
хийхгүйгээр автоматаар нуух болно.

1. Одоогийн програмыг буцаах эсвэл гарах.
2. Дүрс дээр дарж системийн үндсэн интерфэйсийг оруулна уу.
3. Такс дээр дарж ажлын менежментийн интерфэйсийг оруулна уу, та
програмыг нээх эсвэл хаах боломжтой
(1) Олон үүрэг даалгавар гүйцэтгэх үед даалгаврын жагсаалтын хэсэгт хүрч, дээш эсвэл доош
гулсуулж ажлын жагсаалтыг үзнэ үү.
(2) Ажлын өнгөц зураг дээр хүрнэ үү, Өнгөц зургийг гаргахын тулд даалгаврын жагсаалтаас гарах
хүртэл зүүн эсвэл баруун тийш гулсуулна уу.
(3) Бүх ажлыг арилгахын тулд бүгдийг цэвэрлэх дээр дарна уу.
4. Тэмдэглэгээ дүрсийг дарна уу, та тайлбарыг нээж болно.

Самбарын хэрэгслийн ажиллагааны тодорхойлолт:
Brush горимыг нээхийн тулд дарна уу.
Удаан дарахад бичих цэсийг дуудаж болно.
Бид Brush -ын өнгө, хэмжээг тохируулж болно.
Дарж баллуур горимыг нээж болно.
Одоогоор тэмдэглэгээний горимд байгаа, тэмдэглэгээний горимоос гарах,
одоогоор тэмдэглэгээ хийхгүй горимд байгаа бол тайлбарын шинэ хуудсыг
оруулна уу.
Дарна уу: Тэмдэглэгээ унах цэсийг нээнэ үү

Файлыг хөдөлгөөнт төхөөрөмжтэйгээ хуваалцах, синхрончлохын тулд QR кодыг
скан дарна уу.
Цагаан самбар оруулах бол дарна уу.
Тэмдэглэгээний горимоос гарахын тулд дарна уу.

5. Дохионы эх үүсвэр
Эх сувгийн жагсаалтыг дуудахын тулд дүрс дээр дарна уу, мөн хэрэглэгч хүссэн
сувгаа сольж болно.

6. Мэдэгдэх самбарыг дуудахын тулд дүрс дээр дарна уу.
Мэдэгдлийн төвийн самбар нь хуанли, дэлгэцийн түгжээ, эрчим хүч хэмнэх,
дэлгэц авах, дэлгэцийн бичлэг, камер, таймер, тусгай нэмэлт програмыг
агуулдаг.

1.3
1.3.1

Notification panel - Мэдэгдэх самбар
The way out - Арга зам
Навигацийн мөрөн дээр дарна уу.

1.3.2

Функцийн танилцуулга
1. Хуанли мэдээллийн самбар дээрх дүрс дээр дарж хуанлийн
дэлгэцийн интерфэйсийг гаргаж ирэх бөгөөд хэрэглэгч цагийг
харж, нэмэлт үйл явдлыг тэмдэглэх боломжтой болно.
2. Дэлгэцийн түгжээ дүрсийг дарна уу. Систем түгжих дэлгэцийн
төлөвт орно, мөн мэдрэгч, товч, алсын удирдлагын функцууд
бүгд түгжигдсэн бөгөөд ашиглах боломжгүй.

Түгжээг тайлах арга нь дараах байдалтай байна.
（1） Нууц үгийн түгжээг тайлах: Дэлгэц дээр дарж 2580 гэж оруулаад OK дарж түгжээг тайлна уу.
(Анхны нууц үг 2580, хэрэглэгч нууц үгээ өөрчлөхийн тулд тохиргоогоо оруулах боломжтой)
（2） Алсын түгжээг тайлах: Түгжээг хурдан тайлахын тулд алсын удирдлага F9 дээр дарна уу.
3. Эрчим хүч хэмнэх Дүрсэн дээр дарж дэлгэцийн арын
гэрэлтүүлгийн төлөвт орно уу, Эрчим хүчний хэмнэлтийг
унтраахын тулд дэлгэц дээр хүрэх эсвэл товчлуур, алсын
удирдлагатай эрчим хүч хэмнэх товчийг ашиглана уу.
4. Дэлгэцийн зураг авах дүрс дээр дарна уу, энэ нь дэлгэцийн бүрэн
дэлгэцийн зураг болон дэлгэцийн чөлөөт агшинг харах
боломжтой.
5. Нүд хамгаалах функцийг асаах, унтраахын тулд дүрс дээр дарна
уу
6. Тодруулах функцийг ашиглахын тулд дүрсэн дээр дарж тодруулах
шаардлагатай контентыг тодруулж болно.
7. Камерын функцийг нээхийн тулд дүрс дээр дарна уу
8. Хөшигний функцийг нээхийн тулд дарж, одоо байгаа дэвсгэр
загварыг ашиглан дэлгэцийн агуулгыг хаах хэрэгтэй.
9. Хэрэглэгчийн сонгосон нэмэлт програмуудыг хэрэгжүүлэхийн
тулд дүрсийг дарна уу.

10. Гэрэлтүүлэг ба дууны тохируулга
Гэрэлтүүлгийн тохируулга: Слайдны арын гэрэлтүүлгийн явцын
товчлуур дээр дарахад хэрэглэгч дэлгэцийн арын гэрлийн тод
байдлыг тохируулах боломжтой.
Дууны тохируулга: Слайдын дууны явцын товчлуур дээр дарахад
хэрэглэгч хурлын машины дууны хэмжээг тохируулах боломжтой
болно.
11. Мэдэгдэх мөр Системийн аппын мэдэгдлийг нээхийн тулд дүрс
дээр дарна уу эсвэл гуравдагч талын програмын мэдэгдлийг
мэдэгдлийн самбар дээр хамт харуулна, Нээх дээр дарж устгана
уу.

12. Богино холболтын програм
- Холбогдох програмыг оруулахын тулд дүрс дээр дарна уу
- Богино холболтын програмыг өөрийн үзэмжээр тохируулна уу

13. Доод мөр
Win: Дүрс дээр дарна уу, хэрэглэгч шууд суулгагдсан компьютерийн суваг
руу шилжих боломжтой.
Унтраах: Дүрс дээр дарна уу, хэрэглэгч бүгдийг нэг дор хааж болно.
Тохиргоо: Системийн тохиргооны интерфэйсийг оруулахын тулд дүрс
дээр дарна уу.
1.4

Status bar - Статусын мөр

Статус талбар нь ихэвчлэн утастай сүлжээ, утасгүй сүлжээ, холболтын байдлыг харуулдаг.
Зураг дээр үзүүлсэн шиг:

1. Холбогдсон
2. Холбогдоогүй
3. Бүх машины орчны температурыг харуулна.
4. Системийн дууны хэмжээг тохируулахын тулд Дууны түвшнийг чирнэ үү
5. Гэрэлтүүлгийг тохируулахын тулд тод байдлын мөрийг чирнэ үү.
6. Ханын цаас сонгох
7. Сувгийн жагсаалтад оруулах

8. Тохируулгын функцэд нэвтрэх
9. Хаах унтраах
1.5
System settings - Системийн тохиргоо
Системийн тохиргоонд ерөнхий, сүлжээ, цаг, ухаалаг функ, суваг, системийн функцын тохиргоо орно.
1.5.1 Personalization Хувийн тохиргоо
Ерөнхий тохиргооны интерфейс нь системийн дуу, тод байдлыг тохируулах, системийн ханын зургийг өөрчлөх,
төхөөрөмжийн нэрийг өөрчлөх, системийн програмыг үзэх боломжтой.
1. General – Ерөнхий тохируулга
Тохируулга хийхийн тулд арын гэрэл /дууны түвшнийг тохируулна
- Төхөөрөмжийн нэр: Хэрэглэгчид төхөөрөмжийн нэрээр нэгдсэн машины нэрийг өөрчлөх
боломжтой.
- Төхөөрөмжийн нэрийг тохируулах Сүлжээний MAC: Одоогоор холбогдсон сүлжээний MAC хаягийг
харуулах
- Эхлэх дэлгэц/хөдөлгөөнт дүрс: одоогийн эхлүүлэх дэлгэц/анимацийг харуулах, эхлүүлэх
дэлгэц/анимацийг тохируулахын тулд тохиргоог дарна уу (эхлүүлэх дэлгэц, анимацийг
тохируулахдаа дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу)

2. Theme - Онцлог шинж өгсөн загвар
Та загварын хэв маягийг өөрчилж болно. Хурлын загвар, боловсролын загвар, технологийн загвар,
сонгодог загвар солихын тулд харгалзах загвар дүрс дээр дарна уу.

Боловсролын загвар

3. Wallpaper - Дэлгэцийн зураг
Дэлгэцийн зураг нь динамик ба статик ханын цаастай эсвэл захиалгаар нэмж болно. Захиалгат
ханын цаасыг статик ханын цаасанд хадгалах бөгөөд удаан дарахад устгах боломжтой.

4. Display – Дэлгэц
Eye protection function: the current brightness decreases when turned on.
Нүд хамгаалах функц: асаахад одоогийн гэрэлтэлт буурдаг.
Color temperature adjustment: adjust color temperature.
Өнгөний температурын тохируулга: өнгөний температурыг тохируулах.
Font size: adjust the page font size.
Фонтын хэмжээ: хуудасны фонтын хэмжээг тохируулна уу.
Screen saver: When turned on, enter screen saver mode after sleep.
Дэлгэц амраагч: асаалттай үед дэлгэц идэвхигүй орхисон үед дэлгэц амраагч горимд орно.
Change screen saver - Дэлгэц амраагчийг өөрчлөх:
Дэлгэц амраагчийн хөдөлгөөнт дүрсийг өөрчлөхийн тулд дарна уу, хэрэглэгчид статик дэлгэц
амраагч болон динамик дэлгэц амраагчийг өөрсдөө нэмж эсвэл устгах боломжтой.

1.5.2

Network – Сүлжээ
Сүлжээний интерфейсийн дор хэрэглэгчид утастай сүлжээ, утасгүй сүлжээ, hotspot, Bluetooth гэх мэтийг
тохируулж болно.
1. Wired network - Утастай сүлжээ
Кабелийн сүлжээний интерфэйсийн дор хэрэглэгчид MAC хаяг, IP хаяг болон бусад мэдээллийг үзэх
боломжтой. IP хаягийн автомат хандалтыг анхдагчаар нээдэг бөгөөд автомат хандалтыг хаасны
дараа IP хаяг, дэд сүлжээний маск зэрэг параметрүүдийг гараар өөрчилж болно.

2. Wireless network - Утасгүй сүлжээ
Turn on the wireless network: Утасгүй сүлжээний товчлуурыг асаана уу, энэ нь боломжтой утасгүй
сүлжээг автоматаар авах болно.

3. 2.4 and 5G Hot spot тохиргооны интерфейсийн дор, хэрэглэгчид hot spot нэр, аюулгүй байдал, нууц
үг болон бусад үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх боломжтой.

4. Bluetooth
(1) Нэгдсэн машин нь Bluetooth функцийг дэмждэг бол Bluetooth хослуулах боломжтой
Bluetooth дамжуулах функцэд хүрэхийн тулд энд идэвхижүүлнэ үү.
(2) Хэрэв нэгдсэн машин нь Bluetooth функцийг дэмждэггүй бол Bluetooth функцын унтраалга
саарал болж, боломжгүй болно.

1.5.3

Intelligence - Ухаалаг тохиргоо
Ухаалаг тохиргооны интерфейсийн дор, хэрэглэгчид ухаалаг түгжээний нууц үгийг өөрчлөх боломжтой.
Зогсолт горим, цаг солих, power товчлуурын функцийг тохируулж болно.
1. Print settings – Хэвлэх

2. Saving mode - Хэмнэх горим: Машины амрах хугацааг тохируулна. Амрах горимыг тохируулсны
дараа энэ нь дэлгэц ажиллах эсвэл дэлгэц амраагч төлөвт байх болно. Дэлгэц амраагчийг өөрчилж
болно (зураг бол статик дэлгэц, видео бол динамик дэлгэцийн амраагч юм), устгах дүрс дээр дарж
устгаж болно.

3. Timing switch - цагийн унтраалга
Цагийг асаах/унтраах: Асаах, унтраах цагийг тохируулсны дараа тогтоосон цаг дуусахад систем
автоматаар асах буюу унтрах болно.

4. Channel settings - Сувгийн тохиргоо

1. Ачаалах сувгийг тохируулах, эсвэл сонгоно уу
2. Захиалгат сувгийн нэр

5. Security settings - Аюулгүй байдлын тохиргоо: USB түгжээ, дэлгэцийн түгжээ, програмын түгжээ,
мэдрэгчтэй түгжээг асаах, унтраах боломжтой. Та мөн онгойлгох нууц үгийг тохируулж болно,
анхны нууц үг нь 2580 байна. Холбогдох нууц үгийг өөрчлөхийн тулд өөрчлөх дээр дарна уу.

6. More functions - Нэмэлт функцүүд: Та power товч, slidebar цэс, хажуугийн самбар, төвлөрсөн
хяналт, температурын хяналт, таван хуруугаар дэлгэц унтраах, гурван хуруугаараа унтраах дэлгэц
болон бусад функцүүдийг тохируулж болно.

1.5.4

System – Систем
Системийг тохируулах сонголтууд нь голчлон
системийн оролт, дэлгэцийн хэлний тохиргоо, системийг шинэчлэх, системийн хувилбар болон
хадгалагдсан хадгалалтын мэдээлэл байдаг.
1. Language and typing - Хэл ба бичих
Хэл ба оруулах арга: Хэлийг тохируулахын тулд дарна уу (Хятад, Хятад
уламжлалт, англи, араб, испани, франц, итали, япон, португал, орос болон
бусад 9 хэл), мөн хэлний оролтыг тохируулж болно.

2.

Time and date - Цаг ба огноо: Цагийн автомат тохиргоог асаана уу. Хэрэв сүлжээний холболт
амжилттай бол сүлжээний одоогийн цаг автоматаар синхрончлогдох болно. Автомат цагийн
тохиргоо унтарсан үед та огноо, цагийг гараар тохируулж болно.

Цагийг өөрчлөх.
Цагийн бүсийг өөрчлөх.

3. Image function - Зургийн функц: Энэ функцийг зөвхөн суваг дээр ашиглах боломжтой бөгөөд
голчлон сувгийн зургийн чанар, сувгийн зургийн харьцааг тохируулахад ашигладаг.

4. Voice - Дуу: дууг тохируулж, дууны горим, гаралтын төхөөрөмжийг тохируулна
Sound mode - Дууны горим: стандарт, мэдээ, хөгжим, театр, спорт, хэрэглэгчийн дуу хоолой
Output device - гаралтын төхөөрөмж: чанга яригч, коаксиаль, Bluetooth, USB горим
Analog microphone - Аналог микрофон: Аналог микрофоны унтраалга

5. System information - Системийн мэдээлэл: та системийн хувилбарын мэдээлэл болон суурилуулсан
хадгалалтын хэрэглээ болон бусад мэдээллийг үзэх боломжтой

6. System update - Системийн шинэчлэлт: local шинэчлэлт ба онлайн шинэчлэлт гэж хуваагддаг
(1) Restore factory settings - Үйлдвэрийн тохиргоог сэргээх: Дахин тохируулах дээр дарж
үйлдвэрийн тохиргоог сэргээнэ үү
(2) Local upgrade - local шинэчлэлт: Програмыг U дискний үндсэн директор руу хуулж ав, U дискийг
мультимедиа USB интерфэйс рүү оруулна уу, all-in-one-ийг сонгоод local шинэчлэлтийг сонгоно
уу.
(3) Online upgrade - Онлайн шинэчлэлт: Татаж авах, шинэчлэхийн тулд сүлжээгээр дамжуулан
програмын шинэ хувилбар гарсан эсэхийг шалгана уу.

II.
2.1
2.1.1

The software description - Програм хангамжийн тодорхойлолт
Electronic Whiteboard - Цахим самбар
Interface display - Дэлгэцийн интерфэйс
Үндсэн интерфэйс (цэс) дээрх хурлын самбарын дүрс дээр дарж хурлын
самбарын програм хангамжийг ажиллуулна уу.

1.
2.
3.
4.
2.1.2

Хурлын самбар харандаа хэрэгслийг эхэнд сонгосон байдаг бөгөөд шууд бичих боломжтой.
Нэг цэгийн горим ба олон цэгийн горимыг дэмждэг. Олон цэг нь 20 хүртэлх цэгийг дэмждэг.
Нэг цэгийн горим нь хоёр ба түүнээс дээш цэгийн роуминг, томруулалтын функцийг дэмждэг.
single-stroke болон double-stroke горимыг дэмжинэ. double-stroke горим бол үзэг бичих хэв маяг
юм.

More menus – Бусад цэс
1. Интерфэйсийн зүүн доод буланд байгаа (Дэлгэрэнгүй цэс дүрс) дээр дарж дэд
агуулгын цэсийг нээнэ үү.

2. Агуулгын цэсийн дүрс функцын ажиллах заавар
(1) Самбарын файлын санд хадгалагдсан файлыг нээх дүрс, файлыг дарж шууд
нээгээд засварлах, хадгалах гэх мэт үүргийг гүйцэтгэнэ.

(2) Save the file - Файлыг хадгалах: Одоогийн бичсэн агуулгыг хадгалахын тулд дүрс
дээр дарна уу. Анхдагчаар он-цагийг хадгалж, хадгалдаг. Хэрэглэгч нэрээ
тохируулж, дотоод диск, эсвэл U дискийг өөрчилж хадгалах боломжтой.
(3) Export - Экспорт: самбар дээр бичсэн агуулгыг зургийн форматаар экспортлох
*.jpg.
Экспортлогдсон зургуудыг хадгалах байршлыг дотоод диск эсвэл U дискнээс
сонгож болно.

(4) Insert - Оруулах: Зурган файлыг нээхийн тулд дотоод хадгалалт эсвэл U дискний
солнголтон дээрдарна уу. Хэрэглэгч уг зургийг сонгон самбар дээр оруулах
боломжтой бөгөөд зургийг тэмдэглэж бичиж болно.

(5) Email - Имэйл: Имэйл илгээх функцийг анх удаа ашиглахдаа зурагт үзүүлсэн шиг
имэйл нэвтрэх интерфэйс дээр имэйл илгээгчийн шуудангийн хайрцагтай
холбоотой мэдээллийг тохируулах шаардлагатай.
a. Tencent корпорацийн имэйлийг ашиглан хэрэглэгчийн дугаар, нууц үгээ оруулаад Login дарна уу

b. Амжилттай нэвтэрсний дараа, хэрэглэгч хүлээн авагчийн имэйл хаягийг оруулаад, илгээх дээр
дарна уу. Тохиргоог дарж одоогийн имэйлийг өөрчлөх, солих боломжтой.

(6) Сүлжээ хуваалцах тохиргоо болон бичих горимын тохиргоог оруулна уу.

Сүлжээ хуваалцах тохиргоог сүлжээ хуваалцах болон локал хуваалцах функцүүдэд хуваана.

Бичих горимыг стандарт горим (ганц үзэгний горим) ба давхар үзэг горимд хуваадаг.

(7) About: Хувилбарын мэдээллийг шалгана уу.

(8) Exit - Гарах: Функцийн ажиллагааг гүйцэтгэх эсэхээс үл хамааран агуулга байгаа
самбараас гарах үед хадгалагдаагүй болно, та самбараас гарахаасаа өмнө
самбараа хадгалахыг хүсч байна уу? гэсэн цонх гарч ирнэ. Хэрэв самбар дээр
агуулга байхгүй бол шууд гарахын тулд самбараас гарах товчийг дарна уу.

2.1.3

Scan code sharing - Уншуулах код хуваалцах:
Сүлжээ холбогдсон үед та QR кодын цонх үүсгэж, утасныхаа QR уншуулах
функцийг ашиглан одоогийн уулзалтын бүртгэлийг сканнердах боломжтой; Хэрэв
хүсвэл нүүр хуудас руу буцаж очоод системрүү орно уу. Сүлжээний холболтыг
тохируулаад, холболт амжилттай болсны дараа кодыг дахин скан хийнэ үү.

QR кодыг үүсгэсний дараа дараах зураг гарч ирнэ. QR код түгжих горимыг эхлүүлэхийн тулд түгжих дүрс
дээр дарахад нууц үг нь хажууд нь гарч ирнэ. QR кодыг скан хийсний дараа та файлыг үзэхийн тулд
нууц үгээ оруулах ёстой.

2.1.4

Common Function Menu - Нийтлэг функцын цэс
1. Brush tool – Бийр хэрэгсэл
(1) Бийр хэрэгслийн цэсийг гаргахын тулд дүрс дээр дарна уу.
(2) Гар бичмэлийн зузаан, өнгийг өөрчлөх:
Бийрийн ул мөрийн зузааныг өөрчлөхийн тулд дээрх цэгийн дүрс дээр
дарж, өнгийг сонгохын тулд өнгөний хайрцгийг дарж, өнгөний хослолыг
өргөжүүлэхийн тулд өөрчлөн тохируулсан дүрс дээр дарж бийрний
өнгийг тохируулна уу.

2. Eraser – Баллуур
-

Circle rub – Дугуйрсан арилгагч: Арилгах үйлдлийг хийхийн тулд дүрс дээр
дарж тойргийн доторх гар бичмэлийг устгана уу;

3. Самбарын арын дэвсгэр өнгийг өөрчлөх

Picture shape – зургийн хэлбэр

Background picture - Арын зураг

4. Cancellation and recovery - Цуцлах, сэргээх
(1) Cancellation - Цуцлах: өмнөх үйлдлийг цуцалж, нэг удаад 50 хүртэлх
алхамыг дэмжинэ.
(2) Recovery - Сэргээх: Цуцлагдсан үйлдлийг дахин гүйцэтгэхийн тулд дүрс
дээр дарж, нэг удаад 50 хүртэл алхамыг дэмжинэ.
5. Select function – Сонгох, ялгах функц
интерфэйс нь бичих горимоос сонгох горим руу шилжиж, интерфэйс дэх
гар бичмэл, хэлбэрийг зурж, дараа нь зөөх, устгах, хуулах, буулгах
функцуудыг гүйцэтгэх, оруулсан зургийг зөөх, устгах, хуулах, буулгах,
эргүүлэх, томруулах боломжтой болно.

6. Slide clear screen function - Слайд цэвэрлэх функц
Одоогийн дэлгэц дээрх бичээсийг арилгахын тулд дүрсийг баруун тийш
чирнэ үү.

7. Left and right switching function - Зүүн ба баруун тийш шилжих функц
функцийн зүүн ба баруун байрлалуудын хооронд шилжих дүрс.
Цэс функц, код скан хийх, функцын дүрс солих.
шилжих функц, хуудас нэмэх функц, дээш ба доош хуудасны функц,
хуудасны дугаарыг урьдчилан харах функц.
8. Page preview - Хуудсыг урьдчилан харах
(1) Хуудасны урьдчилж харах цонхыг нээнэ үү: Одоогийн хуудсыг сонгосон
хэлбэрээр харуулахын тулд дарна уу.

(2) Add page - Хуудас нэмэх
(3) Хуудсыг устгах: Нээлттэй хуудсыг үзэх цонхонд дээд хэсэгт байгаа устгах
товчийг дарна уу
Бүх хуудсыг харуулах горимыг оруулна уу.
(4) Turning page function – Хуудас эргүүлэх функц:
Хуудсыг эргүүлэх үр дүнд хүрэхийн тулд зүүн ба баруун хуудсыг эргүүлэх
товчлуурууд болон дүрс тэмдгүүдийг дарна уу.

2.2
Document management - Баримт бичгийн менежмент
2.2.1 Interface introduction - Интерфейсийн танилцуулга
Файлын менежментийн програмыг нээвэл гадаад SD карт болон USB гадаад
хадгалах төхөөрөмжийг файл хөтчийн зүүн талд харуулна.

2.2.2 Classification display – Ангилал
1. Хэрэглэгч "Documents" дээр дарахад үндсэн агуулга нь: Word, EXCEL, PDF, TXT файлууд болно.

2. Хэрэглэгч "Зураг" дээр дарахад зургийн форматын файл гарч ирнэ.

3. хэрэглэгч "Аудио" дээр дарахад аудио форматтай файл гарч ирнэ.

4. Хэрэглэгч "Видео" дээр дарахад видео форматтай файл гарч ирнэ.

5. Хайлтын онцлог: Хайлтын талбарт хэрэглэгчийн олох шаардлагатай файлын нэрийг оруулна уу.
Хайлт дээр дарсны дараа олдох файлыг зураг дээрх шиг үндсэн агуулгын цонхонд харуулах болно.

6. Эрэмбэлэх: Эрэмбэлэх арга нь хэмжээ, нэр, төрөл, цаг гэсэн дөрвөн ангилах аргатай.
Хэрэглэгчид өөрсдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн файлуудыг эрэмбэлэх, ангилах
боломжтой.
2.2.3 Extended menu - Өргөтгөсөн цэс
Дэлгэцийн тохиргоо, дуртай зүйлс, хувилбарын мэдээлэл гэх мэт функцууд байдаг.

1. Дэлгэцийн тохиргоо: Хэрэглэгч нь файлын менежерийн фонт, дэлгэц болон арын өнгийг
тохируулах боломжтой.

2. Хэлний сонголт: Хэл хялбаршуулсан хятад хэл, англи хэлийг сонгох боломжтой. Системийн хэлийг
солих үед файлын хөтчийн хэлийг гараар солихгүйгээр системээр солино.

3. Favorites - Дуртай
(1) Файлын цуглуулга: Цуглуулахыг хүссэн файлуудаа сонгоод цуглуулга дээр дарна уу.
(2) Файлуудыг үзэх: Файл эсвэл хавтсыг дуртай файл дээрээ үзэх үед хэрэглэгч файл эсвэл фолдерыг
хүлээн авахын тулд давхар товшино уу.
(3) Дуртай файлыг устгах: Устгах файл эсвэл фолдерыг сонгохын тулд товшоод, устгах дарна уу.
(4) Дуртай зүйлсээс гарах: Дуртай интерфэйсийн гадна талд дарж гарах боломжтой.

4. About – Тухай. Хэрэглэгч файл хөтчийн хувилбарын мэдээллийг үзэх боломжтой.
2.2.4 Display method - Үзүүлэх арга
1. Icon display – Дэлгэцийн дүрс
Дэлгэцийн дүрсийг том дүрс, жижиг дүрс болгон хувааж болно.

2. List display – Дэлгэцийн жагсаалт

2.2.5 Toolbar - Хэрэгслийн мөр
1. Multiple selection - Олон сонголт: Олон фолдерыг нэгэн зэрэг сонгож болно.
1. Өргөтгөх хэрэгсэл
Та сонгосон төлөвт ороход функцийг хуулах, хасах, устгах, нэрийг нь өөрчлөх, шахах,
шифрлэх, цуглуулах хэрэгслийн самбар гарч ирэх болно.

（1）File encryption - Файлын шифрлэлт
a. Open password protection - Нууц үгийн хамгаалалтыг нээнэ үү: хамгаалагдах файл эсвэл фолдерыг
сонгохын тулд удаан дарна уу шифрлэлт баталгаажуулахын тулд нууц үгээ оруулна. Файлыг
шифрлэсний дараа та файлыг устгах, хуулах, хасах, нэрийг нь өөрчлөх гэх мэтийг хийх боломжгүй.
b. Unprotect the password - Нууц үгийг хамгаалалтгүй болгох: хамгаалагдсан файл эсвэл фолдерыг
сонгохын тулд удаан дарна уу, шифрийг тайлах дээр дарж файл эсвэл хавтасны нууц үгийг нээхийн
тулд нууц үгээ оруулна уу.
2.3 Welcome template - Тавтай морилно уу загвар
2.3.1 Interface description - Интерфейсийн тодорхойлолт
Тавтай морилно уу загварын апп дээр дарж, програмын үндсэн хуудас руу орно уу.
Үндсэн интерфэйс нь сэдэвчилсэн мөр ба урьдчилан харах дэлгэцийн хэсэгт
хуваагддаг.

Сэдвийн багана нь тавтай морилох модуль, салбарын сэдэв, гарын үсгийн зураг гэсэн гурван
модульд хуваагддаг. Хэрэглэгчид тавтай морилно уу, салбарын сэдэв модулийн дор сэдвийг
өөрчлөх, сэдвийг засах гэх мэтийг хийх боломжтой. Гарын үсэг зурсан зургийг зөвхөн устгах
боломжтой.
2.3.2 Functional application - Функциональ хэрэглээ
Урьдчилан харах дэлгэцийн хэсэгт сэдвийн зургийг нээнэ үү.

1.Text Editor - Текст засварлагч:
（1） Текст засварлах статусыг оруулахын тулд дүрс дээр дарна уу. Текст
засварлах төлөвт байх үед хэрэглэгч гараа дарж текст оруулах боломжтой.
Текстийн фонт, хэмжээ, өнгийг сонгохын тулд функцын дүрс дээр дарна уу.
（2） Засварлах цэсийг нээхийн тулд сэдвийн дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах
засварлах хайрцгийг удаан дарна уу. Засах цэсийг ашиглан засварлах хайрцгийн
агуулгыг сонгох, хасах, хуулах, устгах гэх мэтийг ашиглана.
(3) Save – Хадгалах: Сэдвийн зураг болгон хадгалах ба энэ нь сэдвийн дор гарч
ирнэ.
2.Signature mode - Гарын үсэг зурах горим
Хэрэв та Show -г сонговол, та гарын үсгийн төлөвийг оруулах болно.
Та зурган дээр үзүүлсэн шиг гарын үсгийн төлөвт бичсэн контентэд гараар хүрч болно.

(1) Write – Бичих: Шугамын зузаан, шугамын өнгийг сонгохын тулд дүрс дээр
дарна уу

（2）Erase - Устгах:
a. Гарын үсгийн төлөвт засварласан контентыг арилгахын тулд дүрс дээр дарна уу
б. Баллуур функц.
（3）QR code sharing - QR код хуваалцах:
Сэдвийн интерфэйсийн гарын үсгийн зургийг хадгалахын тулд дарна уу, Хэрэв
сүлжээ холбогдсон бол, Хэрэглэгч гар утсаа ашиглан QR кодыг сканнердаж,
хадгалсан сэдвийн зургийг үзэх, татаж авах боломжтой.

2.4 Multi-screen interactive - Олон дэлгэцийн интерактив
2.4.1 Application note - Өргөдлийн тэмдэглэл
Энэхүү програмын гол үүрэг нь гар утас, таблет эсвэл компьютерийн агуулгыг хурлын бүх төхөөрөмжид утасгүй
дамжуулах, мөн projection төхөөрөмж ба төлөвлөсөн төхөөрөмжийн утасгүй дэлгэц дамжуулах функцийг
хэрэгжүүлэх юм. (анхаарна уу: гар утас, таблет эсвэл компьютер хурлын таблеттай ижил дотоод сүлжээнд байх
ёстой).
2.4.2 Operating instructions - Ашиглалтын заавар
1. (multi-screen interactive - (олон дэлгэцтэй интерактив)
Олон дэлгэцийн интерактив интерфэйсийг нээхийн тулд дүрс дээр дарна уу. Мөн
програмын дэлгэцийн интерфейс нь доорхи зураг дээрх шиг байна. IOS системд
client суулгах шаардлагагүй

2 ．Function activation - Функцийг идэвхжүүлэх
Энэ функцийг төлбөртэй ашиглах боломжтой.
3. Operating description - Ажиллагааны тодорхойлолт
A. Андройд гар утсыг сүлжээд холбох, олон дэлгэцийн интерактив интерфэйсийн QR кодыг
сканнердаж, E-share програм хангамжийг татаж суулгаарай
(Apple -ийн гар утсанд татаж авах шаардлагагүй);
Б. Гар утас нь бүгдийг нэг дор хийх ижил сүлжээ ашиглах шаардлагатай.
Андройд гар утас нь E-share-ийг нээж дэлгэц дамжуулах боломжтой бөгөөд Apple гар утас нь Air Play
холболтын төхөөрөмжийг нээж дэлгэцийг дамжуулах боломжтой.
2.4.3 Special instructions for multi-screen interactive interface - Олон дэлгэцтэй интерактив интерфэйсийн тусгай
заавар

A. Device name - Төхөөрөмжийн нэр
Дүрс дээр дарахад хэрэглэгч машины нэрийг өөрчлөх боломжтой

Энэ интерфейс дээр та төхөөрөмжийн нэрийг өөрчилж, холболтын нууц үгийг тохируулж болно.
Холболтын нууц үг нь зөвхөн Андройд утсан дээр ажилладаг. Нууц үг асаалттай үед, Андройд утас
холбогдох үед хурлын таблет, дэлгэц рүү холбогдохын тулд холболтын нууц үгээ оруулах
шаардлагатай болно.
Олон хуваах дэлгэц: хуваагдсан дэлгэцийн тоог тохируулах
Дэлгэцэнд харуулах төхөөрөмжийн нэр солих: асаалттай үед дэлгэц дээр төхөөрөмжийн нэр гарч ирнэ.
Airplay -ийн харагдах унтраалга: Airplay -ийг асаахад харагдана.
2.4.4 Computer screen - Компьютерийн дэлгэц
Утасгүй дамжуулалт нь Компьютерийн дэлгэц болон видео хуваалцахад ашиглах болно.

Компьютерийн дэлгэцийн ажиллагааг хоёр хэсэгт хуваадаг:
видео хуваалцах ба хурлын машин, мөн таарч тохирсон видеог компьютерт холбосон байна.
Жич: Хэрэглэхийн өмнө Утасгүй дамжуулалт дэлгэцийн функц, хэрэглэгч дэлгэцийн hotspot асаасан
эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
1.Vision sharing matches the conference machine - Утасгүй дамжуулалт нь хурлын машинтай
таарч байх.
Videophone -ыг хурлын машины USB порт руу залгаад хурлын машинтай хослуулдаг.
Хурлын машин интерфэйс нь тохирох байдлыг харуулдаг.
Тэмдэглэл: Хурлын машиныг нэг сүлжээний орчинд 8 хүртэлх видео хуваалцах хэрэгслүүдтэй
хослуулах боломжтой.
Олон дэлгэцийн функц нь 4 хүртэлх видеог үзэх боломжтой дагалдах хэрэгслийг дэмжиж, дэлгэцийг
нэгэн зэрэг тусдаа дэлгэц дээр харуулдаг.
2.Vision sharing and computer pairing - Утасгүй дамжуулалт болон компьютер хослуулах
1) Хослуулан ажиллуулах
Автомат ажиллуулах: Компьютерийн USB портод холбож, дагалдах хэрэгслийн заагч гэрэл нь үргэлж
цэнхэр өнгөөр анивчдаг бөгөөд компьютертай хослуулдаг.
2) Хослуулж дууссан
Төхөөрөмж болон компьютерийн холболт амжилттай болсны дараа компьютер "Утасгүй
дамжуулалтын товчлуур дээр дарж дэлгэцийг эхлүүлнэ үү" гэсэн цонх гарч ирнэ. Мөн дагалдах
хэрэгслийн заагч цэнхэр гэрэл анивчихаа болино.
3) Дэлгэц хуваалцах
Утасгүй дамжуулалт товчлуурыг дарахад цэнхэр гэрэл бүдэгрэх болно, өөрөөр хэлбэл дэлгэц
хуваалцах амжилттай болох бөгөөд компьютерийн дэлгэц, дуу чимээг ухаалаг хурлын машинд тусгах
болно; товчлуурыг дахин дарахад дэлгэц гарах бөгөөд дэлгэц хуваалцагдах болно.

2.5 More applications - Бусад програмууд
2.5.1 APK application - APK програм
More Apps дүрс дээр дарж хурлын системийн More Application интерфэйсийг оруулна уу.
Хэрэглэгчид энэ интерфэйс дээр суулгасан APK програмыг зураг дээр үзүүлсэн шиг үзэх
эсвэл нээх боломжтой.

1. Хөвөгч цэс, ширээний компьютер дээр хөвж буй дүрсийг чөлөөтэй хөдөлгөж
дурын интерфейс дээр харуулах боломжтой.
2. Нэмэх: дүрс дээр дараад цэсийн цонхонд нэмэхийг хүсч буй програмыг сонгоно
уу
3. Устгах: Устгахыг хүсч буй програмынхаа дүрс тэмдгийг удаан дарж засварлах
боломжтой байдалд оруулна уу. Програмын товчлолыг устгахын тулд дарна уу.

