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 نصب نرم افزاردستورالعمل 

NEW POS 7210 

 
 

 بریزید.    ROOT USBرا در    پیوستمحتویات فایل   .1

2.  USB از طریق کابل    راOTG  .به پایانه متصل نمایید 

 گردد.روشن    پایانهدکمه پاور را نگه دارید تا   .3

 به دفعات تایید نمایید.را    MENUدکمه    ،قبل از باال آمدن نرم افزار .4

 ( می بایست نرم افزار قبلی پاک گرددجدید   رنرم افزاقبل از نصب  )    .می شوید  System Managerوارد منوی   .5

 : ذیل انجام گرددمراحل    ،نرم افزار قبلی  نمودنجهت پاک  

 را انتخاب نمایید.     FS Formatمنوی  و  شوید      System Setupوارد منوی    -1-5

 را بزنید.  yesگزینه    (  روبه باال)  سپس با فلش جهت نمای    -2-5

 . اییدوارد نم  ،می باشد  758241مقدار   Admin1رمز    -3-5

 وارد نمایید.    می باشد  142857را که    2Adminسپس رمز    -4-5

 با زدن چند بار دکمه  ؛  APPبرای اطمینان از پاک شدن    .حذف گرددنسخه قبلی از روی پایانه  در این مرحله  انتظار می رود    

 باشد.   میمنو خالی    مشاهده می نماییدو  بازگشته     APP Managerبه منوی) لغو(    

 مراحل زیر را انجام دهید:   (با فلش  آپدیتنرم افزار)   جهت نصب .6

 نمایید.را تایید    Downloading شده و گزینه    System Managerوارد منوی    MENU  با زدن دکمه   -1-6

 را انتخاب نمایید.   Offline Updatingشده و گزینه    System Updateوارد منوی     -2-6

مه دکانتخاب نمایید و    PEP7210_package.pkgنام  شده و پکیج نرم افزار را با    Offline Updatingوارد منوی     -3-6

 ار دهید.تایید را فش

دن فلش  زشده و با      APP Manageوارد منوی  ؛ با زدن دکمه ) لغو(    UPDATE SUCCESSپس از دریافت پیغام    -4-6  

 افزار را انتخاب نمایید.  نرم نپایی روبه
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    .ی باشد ال اجرا مر حدنرم افزار    -5-6

 مراحل زیر را انجام دهید:  (Download Toolsبا    آپدیتنرم افزار)   جهت نصب .7

 

 را تایید نمایید.  Downloading شده و گزینه    System Managerوارد منوی    MENUبا زدن دکمه     -1-7

 را انتخاب نمایید.   Online Updatingشده و گزینه    System Updateوارد منوی     -2-7

فایل را      Refreshبا زدن دکمه    Download Toolsدر نرم افزار    باشد،  موجودبر روی پایانه  در صورتیکه نسخه قبلی    -3-7

 .( شود  پاک  قبلی  برنامه  باید  جدید  برنامه  نصب  از  قبل)    .نماییدآن را پاک    Deleteبا زدن دکمه  یافته و  

جهت نصب    PEP7210_package.pkgاقدام به انتخاب پکیج    Openاز طریق دکمه    Download Toolsدر نرم افزار    -4-7

 مراحل نصب را تکمیل نمایید.  Downloadبا زدن دکمه  سپس    ،نماییدنرم افزار  

 دن دکمهزشده و با   APP Manage  منوی  وارد(  لغو)    دکمه  زدن  با  ؛  UPDATE SUCCESS   پیغام  دریافت  از  پس  -5-7               

   . نمایید  انتخاب  را  افزار  نرم  پایین  روبه

  .نماییدکلیک    PEP7210روی گزینه    App Manager نرم افزار در صفحه  در نهایت جهت اجرا نمودن   ✓

 

 

 

 گروه توسعه نرم افزار پایانه فروش                                                                                                

 باتشکر                                                                                                         

 


