
 حافظه تصویری

خارج از منزل توسط صفحه  طیاز داخل منزل خود از مح دیتوان یشما م یریحافظه تصو لهیبه وس

وجود  یثبت آنها به راحت خیبا ساعت و تار ریتصاو ینیبازب تیقابل نی. همچندیینما یعکاس بدر یجلو

 رود. ینم نیضبط شده از ب ریاست که در هنگام قطع برق تصاو نیمحصول ا نیدارد که مهمتر

سپس  دییمتصل نما ۱۲۸۶ یریبه گوشه تصو یینصب دستگاه ابتدا حافظه را به صورت کشو یراهنما

 . دیجامپر را از محل خود بردار

 

 دییمشخص شده از متصل نما ۱۲۸۶ یکه در پشت گوش یآمده به محل رونیاز حافظه ب ی که تسوک سپس

 .دییرا در محل خود نصب نما یآنگاه گوش

 

 نحوه کار با دستگاه

 بدون زنگ زدن و از داخل منزل  ریتصو ثبت-۱

  دیرا فشار دهابتدا شستی روشن شدن  

 شستی  است یهنگام کاف نیدر اREC  در سمت چپ باال نوشته دیبار فشار ده کیرا 

Recording شودیظاهر م . 

 شستی است  یکاف ریمشاهده تصو یبرا BACK یثبت شده مشاهده م ریتصو نیآخر دیفشار ده را 

 .شود 

  های فشار شستیبا BACK  و FWD شماره عکس در باال و وسط صفحه  باهمراه  ریتصاو سلایر

 شود یمشاهده م ریتصو نییو ساعت در پا خیتار نیو همچن ندیآیدرم شیبه نما

  شستی  کباریاست  یکاف یحالت و برگشت به صفحه اصل نیخروج از ا یبراREC  را فشار

 .تا به حالت اول باز گردد دیده

 زنگ خوردن قیاز طر ریتصو ثبت -۲



 در  نیدورب یجلو رینظر زنگ خورده و تصو وردزنگ دم درب واحد م یبا فشردن شاست

در  کیعکس دوم به صورت اتومات Back Upبودن  ONگردد در صورت  یحافظه ثبت م

 .گردد یم ثبتحافظه 

  یشست کباریاست  یکاف ریتصاو شینما یبرا Back ثبت شده را  ریتا تصاو دیرا فشار ده

 دینیبب

   شستی های با فشارBACK  و FWD وسطهمراه با شماره عکس در باال  ریتصاو ریسا 

 شود  یمشاهده م ریتصو نییو ساعت در پا خیتار نیهمچن دیآ یدر م شیصفحه به نما

 شستی کباری ستیکاف یبرگشت به صفحه اصل یبراREC دیرا فشار ده. 

 دستگاه SETUPتنظیم  -3

 یشستبا فشار  ریو از مشاهده تصو دیرا فشار ده یگوش ریتصو شستی SETUP همربوط 

 DELو  RECشستی های مورد نظر از نهیانتخاب گز یاست و برا نهیگز ۷ یکه دارا شودیم

 .شود یاستفاده م

۱- OSD:ON 

۲- Area:Europe 

3- Date: 

4- Time: 

5- Back up: ON 

6- Record Interval :012 

۷- Overwrite :OFF 

 گزینه ها را به صورت زیر تنظیم نمایید:‘

 FWD یا  BACKاز شستی  OSDبودن به  OFFیا  ON : برای انتخاب حالت OSDالف( 

 استفاده میشود.

 بودن آن باعث نمایش تاریخ و ساهت و... می شود. offباعث نمایش و  OSDبودن onنکته : 

استفاده  FWD یا  BACK یتساز ش خیفرمت تار قیت تطبانتخاب منطقه مورد نظر جه یبرا: Areaب(

 .شود یم

روز ماه و سال را  delو  rec یها ستیش لهیبه وس Date نهیگز یبعد از قرار گرفتن رو : Dateج(

به فرمت  خیتوجه شود که تار شودیم حیآنها تصح اعدادFWD یا  BACK یها یشست لهیانتخاب و به وس

 .باشد یم یالدیم

 . شودیعمل م Date ساعت مشابه میتنظ یبرا : Timeد(

 FWD یا  BACK یتسشاز  Back up بودن مربوط به  offیا  on انتخاب حالت یبرا: Back upن( 

 .شودیاستفاده م



باعث  Back up بودن  offثانیه می شود.و ۲باعث گرفتن عکس دوم پس از  Back upبودن onنکته: 

 بخ صورت اتوماتیک می شود. عدم گرفتن عکس دوم

از  یدارد بازه زمان Call record به زمان یبستگ یبعد یریتصاو ثبت:  Call record Intervalو(

 .است  هیثان ۱۲۰تا  کی

 های  از شستی Over Write ه نهیبودن گزبودن   offیا  onانتخاب حالت  یبرا:  Over Writeه( 

BACK  یا FWDشودیاستفاده م. 

 نیگزیجا دیاول پاک شده و عکس جد یهااز عکس یکیبودن پس از پر شدن حافظه  onدر صورت 

 .شود ینم رهیدر آن ذخ ریتصو گریپس از پر شدن حافظه د بودن offدر صورت  شودیآنها م

 ریتصوشستی  لهیکار با حافظه خاموش شد به وس ایو  میهنگام تنظ یگوش ریتصو یدر صورت :نکته 

 .دیروشن کن ار یگوشدوباره  یگوش

 

 

 تنطیم تاریخ )فقط میالدی( -4



 یابتدا با استفاده از شست REC/DEL نهیگز Area میکن یرا انتخاب م 

   یها شستیسپس با استفاده از BACK  یا FWD رییبا تغ میکنیمنطقه مورد نظر را انتخاب م 

 .کند یرمییتغ نییروز ماه و سال درخط پا بیدادن منطقه مورد نظر ترت

  یشست لهیبه وس REC/DEL نهیستون مورد نظر در گز Date  ستون را انتخاب و بعد از انتخاب

 .میکنیم میتنظ FWD یا  BACK یها یمورد نظر عدد آن را با شست

 تنظیم ساعت -5

  با استفاده از شستی هایREC/DEL  گزینهTime  عت به . ستون عدد ساکنیممی را انتخاب

 می شود.انتخاب   Timeمراه گزینه ه

 یها یتسش لهیبه وس  BACK  یا FWD میکنیم میعدد ساعت را تنظ . 

  یها یتسشبا زدن   REC/DEL یها یرا انتخاب و به کمک شست قهیستون عدد دق BACK  یا 

FWD میکنیم حیآن را تصح  

 .میده یرا فشار م setup یشست setup  ینوخارج شدن از م یبرا :یادآوری

 

 پاک کردن تصویر -6

 با فشردن شستی  ریمشاهده تصو دیرا فشار ده یگوش ریتصو ستیشDEL مربوطه ظاهر  یمنو

 :است نهیچهار گز یشود که دارا یم

و فشار دادن مجدد آن کلیه تصاویر ثبت شده از  FWD:ب زدن شستی  All Forwardالف(

 حافظه پاک می شود.

 ریشود که امکان انتخاب تصو یباز م یدیجد یمنو BACK یشست با زدن : One Forwardب(

 یا  BACK یها یشست لهیمورد نظر به وس ریکند تصو یم جادیپاک کردن ا یمورد نظر را برا

FWD دیانتخاب و با دادن کلDEL شودیپاک م. 

ثبت شده از حافظه  ریتصو نیو فشار دادن مجدد دهان آخر delبا زدن شستی   Last Deletج(

عکس  نیاز آخر بیبه ترت ریتصاو هیتوان کل یم اتیعمل نیو در صورت تکرار ا شودیپاک م

 .پاک نمود

 Deletباعث خارج شدن از منو و زیر منوهای گزینه  setup: با زدن شستی  Exit Setupد(

 می شود.


