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 ماتیتنظ دیرا برداشته و کل یگوش ستیصفحه کاف نیمشاهده ا یبرا :نوی کامال فارسیم -1

 .شود یداده م شینما ریصفحه ز بیترت نیلمس شود بد

 

را لمس  دیکل منوها حرکت کرده جهت وارد شده به آن منو رینظ یب ای  دیتوسط کل

 ریپس از اتمام کار با وارد شدن به ز .دیرا لمس کن دینموده و جهت خروج از آن مجدداً کل

 .دیخارج کرد ماتیتنظ یمنو طیاز مح توانیم دیرا لمس کن  روجنو خم

 

 قابلیت ارتباط داخلی: -2

 زیها متما بازکن هادر گریاز د نما راتک یکه در بازکن ها یو منحصر به فرد ژهیو یها تیاز قابل یکی

بوده که در زمان  Caller ID تکنما مجهز به یشگرهایاز نما است. یارتباط داخل تیساخته است قابل

 .دهدیم شیرا نما رندهیشماره واحد تماس گ یارتباط داخل



 یاشغال در زمان استفاده از ارتباط داخل بوق و به زادبوق آ ستمیفوق مجهز به س یدستگاه ها نیهمچن 

ز دستگاه ا یصفحه لمس دیبا لمس کل یارتباط با واحد ها با برداشتن گوش یجهت برقرار.باشند  یم

 شیصفحه نما یتماس با واحد بر رو غامیشود و پ یم لیتبد یعدد یریبه صفحه شماره گ بوردیحالت ک

ارتباط با واحد مورد  دیشماره واحد مورد نظر و لمس کل نبا وارد نموداین قسمت در  .شود یظاهر م

 .شودینظر برقرار م

 یارتباط برقرار م یبوق انتظار دستگاه مورد نظر زنگ خورده و با برداشتن گوش دنیدر صورت شن

واحد  یو گوش دیبه صدا درآ یگریکه زنگ واحد د یدو واحد در صورت یارتباط داخل نیشود که در ح

بوق  دنیدر صورت شنگردد یو تماس قطع م دهیاند شنکه در ارتباط بوده یمذکور برداشته شود دو واحد

ارتباط  نیشود که در ح یارتباط برقرار م ین گوشانتظار دستگاه مورد نظر زنگ خورده و با برداشت

واحد مذکور برداشته شود دو  یو گوش دیبه صدا درآ یگریکه زنگ واحد د یدو واحد در صورت یداخل

 .گردد یو تماس قطع م دهیاند شنکه در ارتباط بوده یواحد

 قابلیت ارتباط مستقیم با نگهبانی: -3

توان  یلمس شده و سپس م دیکل یاست بعد از برداشتن گوش یکاف یبا نگهبان میارتباط مستق یبرا

 .به صورت کامال محرمانه با نگهبان صحبت نمود

 انتقال زنگ:قابلیت  -4

 ای یداشته باشند در زمان عدم حضور خود واحد نگهبان لیساختمان تما یاز واحدها کیهر  نیاگر ساکن

 .ندیاستفاده نما تیقابل نیاز ا توانندیآنها باشد م نیمراجع یپاسخگو یگریهر واحد د

 مراحل انتقال زنگ: 

 برقرار شود. یارتباط داخل ردیانتقال زنگ صورت گ دیکه با یاطالعات واحد -1

 لمس شود.  دیکل یارتباط داخل نیدر ح -2

 یزنگ هر دو دستگاه به صدا در م یاکنون انتقال زنگ انجام شده است با فشار دادن زنگ واحد اصل 

 را لمس کند. دیرا برداشته و کل یگوش یواحد اصل ستیانتقال زنگ کاف تیلغو قابل یبرا دیآ

 .دهد یم شیرا نما ریز غامیپ شگریانتقال زنگ و آسوده باشد صفحه نما کهی: زماننکته

 

 نهیگز نیبه استفاده از دو دستگاه در واحد خود دارند استفاده از ا ازین یواحدهاکه  ییدر مجتمع ها

داده و با استفاده از  یبود فرع یگریو د یاز دستگاهها کد اصل یکیکه  یبه صورت شودیم شنهادیپ

که  یو زمان قیرط نیمنتقل کرده از ا یدستگاه فرع یرا برا یانتقال زنگ ، زنگ دستگاه عصب نهیگز

 .دیآ یدستگاه به صدا در م زندیمراجعه کننده زنگ واحد مورد نظر را م

 قابلیت ضبط و مشاهده عکس: -5



درب عکس گرفت  یجلو ریاز تصو نیدورب قیاز طر ازیتوان در صورت ن یم نهیگز نیبا استفاده از ا

 رهیدرب ذخ یجلو ریعکس از تصو یبه راحت  دیو سپس کل دیکل لمس باصورت که  نیو بد

 یوارد منو دیو لمس کل یاست با برداشتن گوش یشده کاف رهیذخ یمشاهده عکسها یخواهد شد. برا

شود  یلمس دیعکس ها را انتخاب کرده و کل دنید یمنوو    یدهایکل قیشده از طر ماتیتنظ

را  یو بعد یقبل یعکس هاو   یدهایتوان با کل یداده شده و م شیشده نما رهیذخ یعکسها نیبد

 .مشاهده نمود

 .شود یعکس مورد نظر حذف م  دیعکسها بلند کل دنید طیدر محتوجه: 

 قابلیت مشاهده دو دوربین: -6

پنل را  نیصدا در پنل پخش شود دورب نکهیتوان به صورت محرمانه و بدون ا یم نهیگز نیبا استفاده از ا

درب مشاهده  یجلو ریتصو دیو با لمس کل یصورت که بدون برداشتن گوش نیمشاهده نمود بد

انبار نصب شده را  یورود نگیمداربسته که در پارک نیدورب دینموده و با فشردن مجدد کل

 .نمود هدهمشا

 باشد. یو سفارش خوبه نصب م ازیبوده و بر حسب ن یاریدوم اخت نیدورب نکته:

 شگریصفحه نما نییدر پا کی نیشود عبارت دورب یداده م شیدرب نما یجلو ریکه تصو ی: هنگامنکته

 .شودیم انینما

 شگریصفحه نما نییدو در پا نیابرت دورب شودیداده م شیمداربسته نما نیدورب ریکه تصو ی: هنگامنکته

 .شودیم انینما

 قابلیت تنظیم نوع ملودی: -7

با  یملود ضیتعو یزنگ برا یملود رییتکنما امکان تغ یریتصو یدربازکن ها یهاتیاز قابل یکی

هنگام  نیمورد نظر را انتخاب نمود در ا یها یاز ملود یکی توانیم دیو لمس کل یبرداشتن گوش

 یها یاز ملود یکی توانیم دیشود که با هر بار لمس کل یداده م شیزن شماره زنگ نما غامیپ

 .در دستگاه را انتخاب نمود وجودم

 قابلیت بازکردن درب عابر رو: -8

 .ساختمان را باز نمود یدرب ورود یتوان به راحت یم دیلمس کل قیاز طر

در قابل  یجلو ریکه تصو یزمان یعنیکند  یعمل م ریتصو یدر باز کن فقط بر رو دیکل:توجه  

 .کند یم یریدر باز کن جلوگ دیو ناخواسته کل یاز عملکرد اتفاق تیقابل نیمشاهده باشد وجود ا

 قابلیت باز و بسته نمودن درب پارکینگ: -9



 یمحک م ینگیتکنما باز نمودن جک پارک یریتصو یمنحصر به فرد دربازکن ها یهاتیقابل گریاز د

 دیباز نگشته نگه داشتن کل نگیدر پارک هیثان ۵به مدت  دیبا نگه داشتن کل بیترت نیباشد بد

 .شودیبسته م نگیپارک بدر ثانیه  ۵ به مدت

 قابلیت بی صدا یا حالت استراحت: -10

زنگ قطع شود  ینمود که صدا میدستگاه را به صورت تنظ یتوان به راحت یم نهیگز نیبا استفاده از ا

دستگاه به  دیکل نگه داشتنو  یبا برداشتن گوش ندیگویکه در اصطالح به آن حالت شب و روز م

  .دیآیصدا در م یحالت ب

 یم ندینما شینما هصفح یصدا بر رو یزنگ ب غامیپ دیآیصدا درم یکه دستگاه حالت ب یهنگامنکته:

 .شود

 قابلیت خاموش ویا روشن نمودن دستگاه: -11

 نیباشد بد یدستگاه م یتکنما خاموش و روشن کردن نرم افزار درباز کن های  یهاتیقابل گریاز د

در حال  غامیپ شیصفحه نما هیثان ۵دت به م دیبا نگه داشتن کل یصورت که قبل از برداشتن گوش

آن  دروشن کردن مجد یو برا شودیدستگاه خاموش م هیثان کیو پس از  دهدیم شیخاموش شدن را نما

 .نگه داشته شود هیثان ۵ است که کلید یکاف

 طریقه نصب :

که در متعلقات  یچیعدد رول پالک و پ ۴ لهیرا از دستگاه جدا نموده آن را به وس یابتدا نگهدارنده فلز

ابتدا  نیپ 3و  ۶و۵ یکانکتورها ینصب کرده و بعد از سربند واریباشد به د یدستگاه موجود م

را  دستگاه. شودیرا به پشت دستگاه اتصال داده و سپس کانکتور سه برق وصل م پین ۶و۵ یکانکتورها

براکت محکم  یبر رو چیپ لهیبراکت جا زده کد واحد را وارد نموده و در انتها دستگاه به وس یبر رو

 .شود

 طریقه وارد نمودن کد واحد:

 شود. یم انینما ریز غامیاتصال دستگاه برق پ نیواحد با اول ییاختصاص شماره شناسا یبرا

 

 ای 1 دیشود کل یاستفاده م یطبقه واحد ستمیباال انتخاب شود اگر از س یها نهیاز گز یکیحالت  نیدر ا

 .لمس شود ریخ ای 0 دیشود کل یاستفاده م یمعمول ستمیصورت اگر از س نیا ریشود در غ ی انتخاببل

شماره واحد مورد نظر به صورت  ستیبا یقسمت م نیکه در ا شودیم انینما ریز غامیدر مرحله بعد پ 

 وارد گردد. دیبا استفاده از صفحه کل یسه رقم



 ۴۵وارد کردن کد واحد  یبرا ایوارد شود  00۵  ستیبا یم ۵وارد کردن کد واحد  یل: برامثا

 .وارد شود 0۴۵ ستیبایم

 

 بعد از واردنمودن شماره واحد ،پیغام زیر نمایش داده می شود.

 

 .وارد شود  یو سه رقم حیشماره آن به صورت صح یدر صورت وجود واحد نگهبان

 .استفاده نمود ستیکه موجود ن دیاز ک توانیوجود ندارد م یکه واحد نگهبان یدر صورت 

باشد را به  یم013که  12کد بعد از  توانینداشته باشد م یواحد و واحد نگهبان 12اگر مجتمع  :مثال 

 باشد. یآماده استفاده م ستمیس ینمود با وارد کردن کد نگهبان ستمیس وارد یعنوان واحد نگهبان

وجود نداشته باشد و هر  یترککد مش نما هیچتک  یمجموعه از دستگاه ها کیدر توجه شود که  نکته:

 .داشته باشد یدستگاه کد مخصوص به خود و جداگانه ا

 .شود میدر پنل تنظ یها مطابق با کد نگهباندر دستگاه ینگهبان توجه:

 

 هوشمند یابی بیع تیقابل

 ستمیباشد س دیشد زینو یدارا ایو  ی, نشتی, اتصالیقطع لیبه هر دل  D2و D1که زوج   یدرصورت 

 دهد . یم شینما ریز غامیعمل نکرده و پ

 



به صورت چشمک زن بر  ریز غامیباشد پ یانشتیاتصال  یشبکه دچار قطع یریکه خط تصو یصورت در

 .شود یداده م شیدستگاه نما یرو

 

 رهیذخ یعکسها دنیبه د ازیها اشغال باشد و همزمان ن یاز گوش یکیتوسط  ریط تصوکه خ یدر صورت

 قهیخود بعد از چند دق جایدر  یبا قرار دادن گوش دیکه با شودیم شینما ریز غامیشده در حافظه باشد پ

 .اقدام به مشاهده عکس ها شود

 

 

 شبکه بندی:



 

 گردد: تیرعا رینظم به شرح ز بیتکنما ترت یجانب یدر استفاده از ماژول ها

حافظه پخش کننده  یو خروج ریرا به حافظه تصو چریسوئ یخروج چرویپنل به ماژول سوئ یخروح 

 شود. صلها وبه دستگاه ریپخش کننده تصو یو خروج ریتصو

 پنل( 2نقشه راهنمای نصب به همراه سوئیچر )



 

 


