
 نحوه فعال کردن میکروفن در نسخه موبایل
 

 

در نسخه های موبایل به ترتیب طبق   برای فعال کردن میکروفن ادوبی کاکنت

 عکس های زیر اقدام نمایید .

پس از باز کردن برنامه در موبایل خود در قسمت )باال سمت راست ( آیکون میکفروفن مطابق  -۱

 تصویر زیر مشاهده

 

 

 

 کلیک کنید مطابق تصویر زیر connect my microphoneدر قسمت بعدی نیز بر روی  -۲

 



 

بودن آن سپس آیکون میکروفن شما به رنگ آبی تبدیل میشود که نشان دهنده فعال  -۳

 است مطابق تصویر زیر .

 

    در ویندوز  آموزش تست صدا 

 را بزنيد و در پنجره  Audio Setup Wizard در نوار ابزار گزينه ی meeting جهت تست اتصال صوت از گزينه

  . كليك نماييد next بازشده بر روی



 

 كليك نماييد ، از سمت سامانه بصورت  Play Sound در پنجره باز شده بر روی:  گام اول )تست پخش صوت(

 آزماي
 ش صوي

  . كليك نماييد Next م گردد و در ادامه بر رویيت برای شما پخش  ي



 

 . كليك نماييد next در اين مرحله ميكروفون خود را انتخاب نماييد و سپس بر روی:  گام دوم )انتخاب ميكروفون(

   



 نماييد و صدا ی خو د را جهت تست ضبط  كليك Record در اين مرحله بر روی: سوم گام )ضبط و پخش صوت(

   ، سامانه صدای خود شما را پخش خواهد نمود Recording Play نموده ،در انتها صدای خود را با كليك بر روی

 

 

م صوت هاي يت كه در محيط كالس در حال پخش ي تما Test Silence با كليك بر روی:  گام آخر)تست سكوت(

  . م گرددياشد قطع م بي



 

 

   :نكات



 در صور-1 
 ت كه مرحله دوم صوي

 ت را نشنيديد ، اسپيكر خود را با پخش فايل صوي
س ي ت از داخل رايانه برري

 نماييد و در صور
س گرديد و بدون مشكل بود، بطور كامل مرورگر خود ي ت كه اتصاالت شما از داخل رايانه برري

  . آخرين نسخه نرم افزار های مورد نياز را نصب نماييد و دوباره وارد سامانه شويدرا بسته و 

 در صور-2 
س نماييد و از برنامه ي ت كه در مرحله چهارم صوت شما ضبط و يا پخش نشد ، اتصاالت خود را برري

  . ل ويندوز ميكروفون خود را تست نماييدي های داخ


