
 کًک را َک کىیم؟ دستگاٌیک  چگًوٍ

 ّک سبدُ دستزسی کذ یک ثب تَاًٌذ هی 0991 دِّ اٍاخز در ضذُ سبختِ کَک آالت هبضیي اس ثعضی

 سَدآٍری ثیبثیذ، را دستگبُ فزٍش ثِ هزثَط اطالعبت تَاًیذ هی ذ،کٌی هی را ٍارد کذ ضوب کِ ٌّگبهی .ضًَذ

 دستگبُ کزدى ّک ثزای .کٌیذ آضٌب خَد فٌی تَاًبیی ثب را خَد دٍستبى ٍ ثیبثیذ را هبضیي فزٍش دستگبُ آى

 .کٌیذ اهتحبى را سیز هزاحل ک،کَ

 

است را ساختٍ شذٌ  Royal Vendorsدارد ي تًسط  LEDدستگاَی کٍ یک صفحٍ اسکریه -1

 پیذا کىیذ.

 ثِ  LED صفحِ اگز ."کَال کَکب سزد یخ" هبًٌذ ثبضذ، داضتِ ثزچست یک ثبیذ دستگبُ ،طزف دٍ ّز در 

 .ًکٌٌذ کبر ٬قیوت دادى ًطبى سبدگیِ ثِ (ثعذی) سیز ّبی هزحلِهوکي است  دّذ ًطبى را قیوت سبدگی



 

 .کىیذ يارد را دسترسی کذ وًشیذوی، اوتخاب دکمٍ از استفادٌ با-2

ّز دٍی آى ّب هوکي است  .ضًَذ ًوی گذاری ضوبرُ ّب دکوِ اهب است 0 ،2 ،3 ،4 فزض پیص دستزسی کذ

 کَکبکَال هحصَالت دیگز ٍ اسپزی، ک،َک غذایی رصین ک،َک اس عکس یب ٍ عکس العولی ًطبى ًذٌّذ ّیچ

 .ضًَذ گیزی ضوبرُ راست ثِ چپ اس 4 تب 0 ضوبرُ اس ثبیذ آًْب ثبضٌذ، ردیف در ّب دکوِ اگز .ارائِ دٌّذ را

 .ثبضذ صفحِ ثبالی ثبیذ 0 دکوِ ّستٌذ، ستَى در ّب دکوِ اگز



 

 .کىیذ يارد را (historyچٍ )تاریخ کذَای دستگاٌ، بٍ مربًط اطالعات کردن پیذا برای-3

 اهتحبى هختلف اطالعبت دیذى ثزای را هختلف ّبی دکوِ .ثَد خَاّذ هتفبٍت کوی دستگبُ، ثِ ثستِ ّن، ثبس

 کٌیذ.

 ثزای 3 ، فزٍش اقالم ثزای 2 ،فزٍش کل دیذى ثزای 0 طزف، ّز در دکوِ ضص اس پبًل دٍ ثب ّبی هبضیي در

 دهبی ثزای 5 ٍ ، اًتخبة ّز ثزای ضذُ تَلیذ ًقذ پَل تجشیِ ثزای 4 اًتخبة، ّز اس ضذُ فزٍختِ اقالم تجشیِ

 .هی ثبضذ هبضیي داخلی



 

 مىً از خريج-4

 ثبسگطتِ یب اًتخبة دکوِ دادى فطبر ثب هَارد، سبیز در ؛هی ثٌذد را هٌَ 6 دکوِ آالت، هبضیي اس ثزخی در

 ثگذاریذ؛ تٌْب را دستگبُ ،دّیذ فطبر خزٍج ثزایرا  دکوِ کذام کِ ًیستیذ هطوئي اگز .کٌذ هی کبر ،سکِ

 .ثبسگزدًذ هعوَلی هٌَی ثِ ثبیذ ّب دستگبُ توبم ٍرٍدی، ثذٍى هذتی اس ثعذ

 


