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نزاملزاخ نس،زفه ماساز زسمر نزهسم ز هاز

ر خ ن)ز کشنبهز()Sundayزه زاشسمنزف س،یز

رزه زتکمیلزه زکن.،

پیچزتنظیمزه زبهزصزهتز ماازگسخفز سمزپسمفز

چک کردن نتایج دریافت ماهواره ای

ماازگخفزبسی مای.،

الرمزبهزذکخز ازکهزاتم جزفه ماازهسم ز هاز رزبسهز
ه،تزچهلزوز شاز ماازپساز رز یسخ نزتس



فکمهزرزه از–زپمئینز()Aزه زاشمهزف فازوز

ز

ه مزاممئی.،زاقخبهزرز ماازشسممهزبسهزاشسماهز

بخ رزفه مااز یگنملزهم ز هازفهزحماظهزذییخازهس ز

رز نکهز سنزاقخبسهزبسخ رزقسخ هزگسخاتنزفهز

شسسزف.زچنما سسهزبسسیشز رزچهسسلزوز شسساز سسمااز رز

تنظیمسسمتزهزقعیسسازصسسبخز هسسمفاز سسازبسسهز

یخ نزتس

زبسخ رزفه ماساز سیگنملزهسم ز هاز رز

گذشتهزبمش،یزاتیجهزرزفه ماازهم ز هازبسهزصسزهتز

ه ه زشخو زبهزحخکازیز ،زامزف.


پیچزتنظیمزه زجهازتنظسیمزامسزفنزاقخبسهزرز

راه اندازی دریافت ماهواره ای

""NOزبهزامم شزفهزیز ،ز ه،؛زحت ز گخز یخ نز

پسساز رزه از اسس ،رریزفه ماسسازهسسم ز هازفهزرهسسما ز

سسماازشسسممهزهورز12:00زوزاقخبسسهزرز24ز

فه ماازهزاقیاز هیززبزفازبمش .،ز

ماتهز( 3:00زهورزصسبحهزرزر سخ ن)زهورز

ح،وفزچهمهزتمزبیسازثمایهزکمهلزه زشزف .ز

نگسسممزچسسکزکسسخفنزاتسسم جزفه ماسسازهسسم ز هاز ریز

فه ماازهم ز هاز رزبهزطزهزهعمزلزفهزاضسمرزبسمرزوز

24زبسی مای.،زاکته:زاشماگخز24ز ماتهزوزاقخبهز

اتهمرزاقخبهزرزثمایهزشممهزبسهزانسز نزاشسماگخزاتسم جز

فهزهکمنز سم زکسهزفهز نزف س،زشسبم زبسهز سممنز

رز سسماازشسسممهز مم نسسگزبسسمز گسس ،گخز

املزه زامم  .،ز

حخکازه زکنن.،

وجزفزف هفزهزاقیاز هیززه زبمشس.،زبخیس زاز هسلز



فهزحمک زکهزپیچزتنظیمزفهزحمکازچسبی،ازبهز

کهزبخزفه ماازهم ز هاز رزتمثیخزگذ ها،زابمهتز اس،ز

ب،اهزقخ هزف هفزفکمهزرزه از–زپم ینز()Aز

ر:ز میتممنز مرزبلن،یزفهیتمنیزتس ،یلز ککتخ کس ز

ه زاشمهزف فازوزه مزاممئی.،

وز بزوز ز  .ز






فهزحمک زکهزپیچزتنظیمزفهزحمکازچسبی،ازبهز

اقخبهزرزثمایهزشسممهزشسخو زبسهزگسخف زکسخفازبسهز

سسمز کنسسزنزتنظسسیمزیز نسس،زشسس،زبسسهز ه هس ز

احزرزکهز اتهمرز نز مزهورزOKزقخ هزهس زگیسخفز

شخو زبهزحخکازیز ،زامزف.

ه زبهزه،تزفوزثمایهزاگمازف شتهزوز سسازه سمز

بزفازوز مزهورزNOزقخ هزه زگیخفزکهزاشمنزف ن،از

اممئی.،

فقیقسسسهزشسسسممهزوزثمایسسسهزشسسسممهزهورز12:00ز

رزفه ماازبهزهورزه ما زامهزا زه زبمش.،

اقخبسسهزرزثمایسسهزشسسممهزبسسهزگزاسسهز رزیز سس،ز

بسی مای.،



فکمهزرزه از–زپم ینز()Aزه زاشمهزف فازوز

گشازکهز اتهمرز نزامم شزف ن،ازرزاتیجهز

ه سسمزاممئیسس،زتسسمزبسسهزاملکسسخفزاخهسسملز سسمااز

رز یخ نزفه مااز یگنملزبهزه،تزفوزثمایهز

بمرگخف .،

بمش،یزوز سازهورزوضعیازRXزقخ هزهس ز
گیخف.زفه مااز یگنملزفهز نزکحظهزشسخو ز

موقلیت صفر

ه زشزف.

فهزصزهتزبسخورزاملکسخفزامفه سازوززیسخزاخهسملیز

سسماازه زفهزحسسمکت زبگیخ سس،زکسسهز رزبسس،اتمنز

ماازهستقیممزهوزبهزبمالزبمشس،زوزاسسبازبسهز





تت

الرمز از کزبمهزه سازکل زوزهاتنزبسهزهزقعیساز



ممنزر و هزا ،شتهزبمش.،ز

پیچزتنظیمزه زبسهزهیسز نزفوزفهجسهزبسهزف یسلز
اشمهزف ی.،

وضسعیازصسبخزه زتکمیسلزهس زامم س.،ز کنسزنزهس ز
بم سازرهمنزوزتقز مزه زتنظیمزاممئی.،
تنظیم زمان تقویم دائ ت


صبخز اجممزشزف .ز


پیچزتنظیمزه زجهازتنظیمزامزفنزاقخبهز مرز

سسنزکسسمهزاخ نسس،زه سسسازکلس زوزقسسخ هزگسسخاتنزفهز

دستتتورالل ر ری تتت ک تتت رفتتت

بهتخ نزحمکازوضعیت ز ازکسهزصسبحهزرز



نکهزاقخبهز مرزفقیقهزشسممهزوزثمایسهزشسممهز

ب،اهزقخ هزف هفزفکمهزرزه از–زپم ینز()Aز

امسسم زبسس،ونزهسسماززوزبسسمرز رز سسممنزبمشسس.،ز



ه مزکنی.،زاقخبهزرزفقیقهزشسممهزبسهزاشسماهزرز

کهزاشمنزف ن،ازرزفه ماسازبسهزهورزه سما زهزاس ز

امصسسلهزف شسستهزبمشسس،زوزصسسبحهزرز نزهوزبسسهز





فکمهزرزه از–زپمئینز()Aزه زاشمهزف فازوز

پیچزتنظسیمزه زبسهزهیسز نز سکزفهجسهزبیسخونز
بکشی.،زاقخبهزرزثمایهزشممهزبخ رزاشمنزف فنز

بت ،زپیچزتنظیمزه زبهزهیز نزفوزفهجسهزبیسخونز

شهخ/زهنطقسهزرزرهسما زکسهزفهزحسملزحمضسخز

بکشی.،

اعملز ازشخو زبهزگخف زه زامم .،

فکمهز مرزه از–زپم ینز()Aزوزه ساز–ز



فهزصزهتزایمریزبخ رزبسخفنزاقخبسهزرزثمایسهز

بمالز()Bزه زبهزطزهز مزهمنزبهزهس،تز سهزتسمز

شممهزهورزشهخ/زهنطقسهزرزرهسما زازف سکز

پاز رز کزاملیمتزبهزهورزه ما زهزاقیساز

چهمهزثمایهزاشمهزف فازوزاگمازف ه س،زوز سساز

هحلزیسزفزپسیچزتنظسیمزه زبسی مایس.،زاشسماگخز

هیزیزاقخبسهزرزثمایسهزشسممهزبسهزطسزهرزهس ز
گخففزکهز اتهمرز نزاشمنزف ن،ازرز""OKز

ه مزکنی.،زاقخبسهزرزفقیقسهزشسممهزشسخو زبسهز

املکخفز(9:00زهورزصبحهزرزر خ ن)زبخ رز

گخف زکخفازوزهورزهزقعیازصبخزتعخ س ز

اشمنزف فنزتنظیممتزکنزا ز ماازتمبسستما ز

بمش.،

ش،ازفهزحماظهزقخ هزه زگیخف؛زاقخبهزرزثمایهز

کهزفهزحماظهزذییخازشس،از سازشسخو زبسهز

فهزصزهتزهزاقیاز هیززابزفنزاملیسمتزبسهز

شسسممهزهورز سسملزکبیسسسهزرزپم سسهزرزذییسسخاز

گخف زکخفازوزاقخبسهز سمرزفقیقسهزشسممهزوز

هورزه ما یزاقخبهزرزثمایهزشسممهزبسهزطسزهرز

ش،ازفهزحماظسهزقسخ هزگخاتسهزوزاقخبسهزرز24ز

ماازشممهزبخ رزتنظیمزرهسمنزتنظسیمزشس،از

هس زگسسخففزکسسهز اتهسسمرز نزاشسسمنزف نسس،ازرز
""NOزبمش.،

ماتهیزاشماگخزاملکخفزوزتمه خزبهزاشسماهزرز

بخ رزشسهخ/زهنطقسهزرزرهسما ز ات سمبزشس،از

اجممزهزا زه سازکل زشسخو زبسهزگسخف ز

شخو زبهزگخف زه زامم ن.،

پاز رزفوزثمایهزپاز رزامم شزاتم جزفه مااز

یز ن،زامزف.

سسیگنملیزاملکسسخفزهعمسسزلز سسمااز رز سسخز
گخاتهزه زشزف.





فکمهزرزه از–زپمئینز()Aزه زبخ رزهوشنز

تمزرهما زکسهزاشسماگخزتسمه خزهیسمنز31زوز1زوز

وزیسسمهز ز(ONزوز)OFFزکسسخفنز سسمااز

اشسسسماگخزاملکسسسخفز(9:00زهورزصسسسبحهزرز

تمبسسسستما ز مسسسماطزهزکسسسهزتز سسس زاشسسسماگخز



املکسسسخفز(9:00زهورزصسسسبحهزرزر سسسخ ن)ز

سسکز رز سسهزشسسمیصزفقیقسسهزرزر سسخزاشسسمنز

امسسم شزف فازشسس،از سسازاشسسمهزف فازوزه سسمز

ف ن،ازرز ملزکبیسهزه زبمشن .،ز

کنی.،
پیچزتنظیمزه ز کزفهجهزرزف گسخزبسهزبیسخونز

تزضیحزف فازش،زتنظیمزاممئی.،


گخف زامسزفازوزهورزوضسعیازثمایسهزرز30ز
قخ هزه زگیخفزوزاشماگخزاملکسخفزشسخو زبسهز

تنظیمزه زچخیما،ازوزتنظیممتزه زهورزشهخ/ز

حسملزحمضسخزفهزحماظسهزذییسخازشس،از سساز



بتهز مز کنزنزتنظیمزیز ،زش،زبسهز ه هس ز

ه مزکنیس.،زاقخبسهزرزثمایسهزشسممهزشسخو زبسهز

شخو زبهزحخکازیز ،زامزف.


وزاقخبسهزرزفقیقسهزشسممهزبسهزاشسماهزرز نکسسهز

پیچزتنظیمزه زبهزصزهتز ماازگسخفز سمزپسمفز



ماتهز(3:00زهورزصبحهزرزر سخ ن)زتزجسهز
اممئی،زتمزهطمئنزشز ،زAMز سمزPMزبسزفنز
رهمنزه زبهزفه ت زتنظیمزکخفاز .،


زفکمهزرزه از–زپسمئینز()Aزه زاشسمهزف فاز
وزه سسمزکنیسس.،زاشسسماگخزاملکسسخفز(9:00زهورز
صبحهزرزر خ ن)زبخ رزاشمنزف فنزا،فزهورز
همازکهز مز کنزنزتنظیمزه زشزفزبهزاقس زوز





ا،فزهماز ملزبزفاز خزشمیصز سماازوز سخز



بخ رزتصحیحزفقم ز سخرزش،ازطس زتنظسیمز

سسمرزرهسسما زکسسهزقصسس،زف ه سس،زامسسم شزف فاز
شسسزفیزپسسیچزتنظسسیمزه زبسی مایسس.،زاقخبسسهز سسمرز
فقیقهزشممهزوز ماازشممهزشخو زبهزحخکاز
کخفازوزهورزرهمنزتنظیمزشس،ازبسخ رزشسهخ/ز
هنطقهزرزرهسما ز ات سمب زقسخ هزهس زگیخاس،؛ز
م نسسسینزاشسسسسماگخزاملکسسسسخفز(9:00زهورز
صبحهزرزر خ ن)زبخ رزاشمنزف فنزتنظیممتز

همکنز ازفهزهنطقهزرزشسممزهام سازشسزفیزامس ز

کنزا ز ماازتمبستما زکهزفهزحماظهزذییخاز

بمش.،ز ماازتمبستما زه زبم سازبهزصسزهتزف ست ز


ش،از ازشخو زبهزگخف زه زکن.،


پیچزتنظیمزه ز کزفهجسهزبسهزبیسخونزبکشسی.،ز

ه سساز–زپسسمئینز()Aزه زاشسسمهزف فازوزه سسمز

هنطقسهزرزرهسما زکسسهزفهزحسملزحمضسخزاعسسملز

کنی.،


املکخفز(9:00زهورزصبحهزرزر خ ن)زبخ رز
اشسسمنزف فنزهوشسسنز سسمزیسسمهز ز(ONز سسمز
)OFFزبسسزفنز سسسماازتمبسسسستما زفهزحسسسملز
حمضخزبهزحخکازفهزه ز .،


بسسخ رزهوشسسنز سسمزیسسمهز زکسسخفنز سسمااز
تمبسسستما زفکمسسهزرزه سساز–زپسسمئینز()Aزه ز
اشمهزف فازوزه مزاممئی.،

فهزصزهتزایسمریزبسخ رزیسمهز ز سمزهوشسنز
کخفنزتنظیمسمتز سماازتمبسستما زفکمسهزرز

اقخبهزرزثمایهزشممهزبسخ رزاشسمنزف فنزشسهخ/ز
سسازشسسخو زبسسهزگسسخف زامسسزفازوزاشسسماگخز

بخ رزحخکازف فنزاقخبهزرزثمایسهزشسممهزبسهز
هنظسسزهزاشسسمنزف فنز کس ز رزشسسهخ م/زهنطقسسهز

پیچزتنظیمزه زبسهزهیسز نزفوزفهجسهزبسهزف یسلز

بخ رز خزشهخ/زهنطقهزرزرهما زتنظیمزگخفف .ز

بخ رزتغییخزشهخ/زهنطقهزرزرهما یزپیچزتنظیمز
ه ز کزفهجهزبهزبیخونزبکشی.،

الرمزبسسخ رزتنظسسیمزیزفکسسمهز سسماازتمبسسستما زکسسهز

فکمهزرزه از–زپمئینز()Aزه زاشمهزف فازوز

بسی مای.،ز خزشمیصز ماازاشمنزف نس،ازرز



یگنملزرهمنزهم ز هاز رزفهزبخگیخا،ازرز ط اسمتز

ه مزکنی.،زاقخبهزرزثمایهزشممهزبسخ رزامسم شز



امم ن.،

تنظیم ساعت تا تانت

کمهلزبخ رز خزتغییخزتمه خزه زگخفف.

پیچزتنظیمزه زبخ رزتنظیمزهسمازوز سملزکبیسسهز

کنزا ز ماازتمبستما زشخو زبهزگخف زه ز

اشمهزف ی.،

بسی مایسس.،زاکتسسه:زاشسسماگخزاملکسسخفزپسسنجزفوهز

تنظیمزش،از ازشخو زبهزگخف زه زکن.،

صبحهزرزر خ ن)زبخ رزاشمنزف فنزتنظیممتز

ماازگخفز مزپمفز ماازگخفزبسی مای،

بخ رزتنظیمزا،فزهورزهسمایزپسیچزتنظسیمزه زفهز

وضعیاز ملزکبیسهزرزکنزا زکهزفهزحماظهز

کنسسسزا زوزاشسسسماگخزاملکسسسخفز(9:00زهورز

تقز مزوزهورز بتهیزپیچزتنظیمزه زبسهزصسزهتز

جهسساز سسماازگسسخفز سسمزپسسمفز سسماازگسسخفز



ف فنزشهخ/زهنطقهزرزرهما ز ات مبزشس،ازرز

فکمهزرزه از–زپمئینز()Aزه زاشمهزف فازوز

بهز ه ه زشخو زبهزحخکازیز ،زامزف.

جلززحخکازیز ،زکخف.


ه مزکنی.،زاقخبهزرزثمایسهزشسممهزبسخ رزاشسمنز

رز نکهزفقیقهز مز کنزنزتنظیمزیز س،زشس،ز

پیچزتنظیمزه زبهزصزهتز ماازگسخفز سمزپسمفز
تنظیمزاممئی.،زحتممزبهزوضسعیازاقخبسهزرز24ز

فکمهزرزه از–زبسمالز()Bزه زاشسمهزف فازوز

بخ رزتنظیمزهورزکنزا ز بتهیزپسیچزتنظسیمزه ز

ه زگیخف؛زوزاقخبهزرزفقیقهزشسممهززبسهزاشسماهز

فکمهزرزه از–زپمئینز()Aزه زاشمهزف فازوز

ماازگسخفزبسی مایس،زتسمز سماازکنسزا زه ز



گخف زکخفازوزهورزوضسعیاز12:00زقسخ هز

ه مزکنی.،زاقخبهزرز ماازشممهزبهزاشسماهزرز



چک کردن یا تغییر شهر /منطق ی زمانت

ه مزکنیس.،زاقخبسهزرزثمایسهزشسممهزشسخو زبسهز

تنظیمزاممئی.،

ه ه زشخو زبهزحخکازیز ،زامزف.

ف یلزاشمهزف ی.،

بسی مای.،

ماازگخفزبسی مای،زتسمزفقیقسهزرزکنسزا زه ز

نکهز مااز مز کنزنزتنظیمزیز ،زش،زبهز



پسسیچزتنظیمسسمتزه زبسسهزهیسسز نز سسکزفهجسسهزبسسهز

فهزجهاز ماازگسخفز سمزپسمفز سماازگسخفز
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قخ هزه زگیخف.
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