حافظه تصویری
به وسیله حافظه تصویری شما می توانید از داخل منزل خود از محیط خارج از منزل توسط صفحه
جلوی درب عکاسی نمایید .همچنین قابلیت بازبینی تصاویر با ساعت و تاریخ ثبت آنها به راحتی وجود
دارد که مهمترین محصول این است که در هنگام قطع برق تصاویر ضبط شده از بین نمی رود.
راهنمای نصب دستگاه ابتدا حافظه را به صورت کشویی به گوشه تصویری  ۱۲۸۶متصل نمایید سپس
جامپر را از محل خود بردارید .

سپس سوکتی که از حافظه بیرون آمده به محلی که در پشت گوشی  ۱۲۸۶مشخص شده از متصل نمایید
آنگاه گوشی را در محل خود نصب نمایید.

نحوه کار با دستگاه
-۱ثبت تصویر بدون زنگ زدن و از داخل منزل






ابتدا شستی روشن شدن را فشار دهید
در این هنگام کافی است شستی  RECرا یک بار فشار دهید در سمت چپ باال نوشته
 Recordingظاهر میشود .
برای مشاهده تصویر کافی است شستی  BACKرا فشار دهید آخرین تصویر ثبت شده مشاهده می
شود .
با فشار شستی های  BACKو FWDسلایر تصاویر همراه با شماره عکس در باال و وسط صفحه
به نمایش درمیآیند و همچنین تاریخ و ساعت در پایین تصویر مشاهده می شود
برای خروج از این حالت و برگشت به صفحه اصلی کافی است یکبار شستی  RECرا فشار
دهید تا به حالت اول باز گردد.

 -۲ثبت تصویر از طریق زنگ خوردن







با فشردن شاستی زنگ دم درب واحد مورد نظر زنگ خورده و تصویر جلوی دوربین در
حافظه ثبت می گردد در صورت  ONبودن  Back Upعکس دوم به صورت اتوماتیک در
حافظه ثبت می گردد.
برای نمایش تصاویر کافی است یکبار شستی  Backرا فشار دهید تا تصاویر ثبت شده را
ببینید
با فشار شستی های  BACKو FWDسایر تصاویر همراه با شماره عکس در باال وسط
صفحه به نمایش در می آید همچنین تاریخ و ساعت در پایین تصویر مشاهده می شود
برای برگشت به صفحه اصلی کافیست یکبارشستی  RECرا فشار دهید.

 -3تنظیم  SETUPدستگاه
 شستی تصویر گوشی را فشار دهید و از مشاهده تصویر با فشار شستی  SETUPمربوطه
میشود که دارای  ۷گزینه است و برای انتخاب گزینه مورد نظر ازشستی های  RECو DEL
استفاده می شود.
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:
الف)  :OSDبرای انتخاب حالت  ONیا  OFFبودن به  OSDاز شستی  BACKیاFWD
استفاده میشود.
نکته  on :بودن OSDباعث نمایش و  offبودن آن باعث نمایش تاریخ و ساهت و ...می شود.
ب) :Areaبرای انتخاب منطقه مورد نظر جهت تطبیق فرمت تاریخ از شستی  BACKیا FWDاستفاده
می شود.
ج) : Dateبعد از قرار گرفتن روی گزینه  Dateبه وسیله شستی های  recو  delروز ماه و سال را
انتخاب و به وسیله شستی های  BACKیا FWDاعداد آنها تصحیح میشود توجه شود که تاریخ به فرمت
میالدی می باشد.
د) : Timeبرای تنظیم ساعت مشابه Dateعمل میشود .
ن) : Back upبرای انتخاب حالت  onیا  offبودن مربوط به  Back upاز شستی  BACKیاFWD
استفاده میشود.

نکتهon :بودن  Back upباعث گرفتن عکس دوم پس از  ۲ثانیه می شود.و offبودن  Back upباعث
عدم گرفتن عکس دوم بخ صورت اتوماتیک می شود.
و) : Call record Intervalثبت تصاویری بعدی بستگی به زمان  Call recordدارد بازه زمانی از
یک تا  ۱۲۰ثانیه است .
ه)  : Over Writeبرای انتخاب حالت  onیا  offبودن بودن گزینه ه Over Writeاز شستی های
 BACKیا FWDاستفاده میشود.
در صورت  onبودن پس از پر شدن حافظه یکی از عکسهای اول پاک شده و عکس جدید جایگزین
آنها میشود در صورت  offبودن پس از پر شدن حافظه دیگر تصویر در آن ذخیره نمی شود.
نکته :در صورتی تصویر گوشی هنگام تنظیم و یا کار با حافظه خاموش شد به وسیله شستی تصویر
گوشی دوباره گوشی را روشن کنید.

 -4تنطیم تاریخ (فقط میالدی)

 ابتدا با استفاده از شستی  REC/DELگزینه  Areaرا انتخاب می کنیم
 سپس با استفاده از شستی های  BACKیا  FWDمنطقه مورد نظر را انتخاب میکنیم با تغییر
دادن منطقه مورد نظر ترتیب روز ماه و سال درخط پایین تغییرمی کند.
 به وسیله شستی  REC/DELستون مورد نظر در گزینه  Dateرا انتخاب و بعد از انتخاب ستون
مورد نظر عدد آن را با شستی های  BACKیا FWDتنظیم میکنیم.
 -5تنظیم ساعت
 با استفاده از شستی های  REC/DELگزینه  Timeرا انتخاب می کنیم .ستون عدد ساعت به
همراه گزینه  Timeانتخاب می شود.
 به وسیله شستی های  BACKیا FWDعدد ساعت را تنظیم میکنیم .
 با زدن شستی های  REC/DELستون عدد دقیقه را انتخاب و به کمک شستی های  BACKیا
 FWDآن را تصحیح میکنیم
یادآوری :برای خارج شدن از منوی  setupشستی  setupرا فشار می دهیم.
 -6پاک کردن تصویر
 شستی تصویر گوشی را فشار دهید مشاهده تصویر با فشردن شستی  DELمنوی مربوطه ظاهر
می شود که دارای چهار گزینه است:
الف): All Forwardب زدن شستی  FWDو فشار دادن مجدد آن کلیه تصاویر ثبت شده از
حافظه پاک می شود.
ب) : One Forwardبا زدن شستی  BACKمنوی جدیدی باز می شود که امکان انتخاب تصویر
مورد نظر را برای پاک کردن ایجاد می کند تصویر مورد نظر به وسیله شستی های  BACKیا
 FWDانتخاب و با دادن کلید DELپاک میشود.
ج)  Last Deletبا زدن شستی  delو فشار دادن مجدد دهان آخرین تصویر ثبت شده از حافظه
پاک میشود و در صورت تکرار این عملیات می توان کلیه تصاویر به ترتیب از آخرین عکس
پاک نمود.
د)  :Exit Setupبا زدن شستی  setupباعث خارج شدن از منو و زیر منوهای گزینه Delet
می شود.

