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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

معرفی
شـرکت فنی مهنـدسی امیـدالکترونیک با هـدف ارائه خدمـات فنی و مهندسی 
در زمینـه سیسـتم درب های اتوماتیـک پارکینگی و دربازکن های تصـویری با 
مدیریت "جناب مهندس علی عـامری" در سال 1373 فروشــگاه خود را به نام 

الکتروشفاف در خیابان الله زار جنوبی تهران تاسیس نمود.
ـُره   این مجموعه کار خود را در این زمیـنه، با گرفتــن نمـایندگی کومـاکس ک
جنـــوبی و نمـایندگی انحصـاری درب های اتوماتیک اپـروماتیک آغـاز نمـود 

 bft و در ادامه موفق به اخذ نمایندگی فروش درب های اتوماتیک زومر آلمان و
ایتالیا گردید.

 در سال 1384 با تولید دربازکن های تصویری سـوزوکی در اصفهان به نام آریا 
تصویرایرانیان گام جدیدی به سـوی تولید ملی و خـودکفایی برداشت و پـس از 
آن در سال 1385 با وارد کردن واخذ نمایندگی انحصاری محصوالت v2 ایتالیا 

توانست در مدت کـوتاهی بخش عظیمی از بازار درب های اتوماتیک ایران را بـه 
خود اختصاص دهد.

 این مجموعه در سال 1391 با ثبـت شرکت فنی مهــندسی امیـد الکتـرونیک 
خاورمیانه و انحالل شرکت آریا تصویر ایرانیان، توانـست در سال 1392 با ثبـت 
و تولید دربازکن های تصـــویری با برند ff و حمایت از تولـید داخـلی و افتتـاح 

کارخانه خود در تهران فعالیت های خود را گسترش داده و به خودکفایی برسد.
شرکت امیدالکترونیک خاورمیانه توانسته پس از گذشت 3 دهه تجربه و با وجود 

داشتن کادر فنی مجرب و خبره سهم خوبی را در بازار ایران داشته باشد.

شـرکت امیدالکتـرونیک امیـدوار است با همـکاری شما سروران بتواند بهتــرین 
خدمات را با کمترین زمان و بهترین کیفیت ارایه دهد.

                                         از اعتماد و حسن انتخاب شما متشکریم 
                                                            اعتبار ما کیفیت ماست



V i d e o  D o o r  P h o n e

2

اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

FF با سپاس از حسن انتخاب شما در انتخاب محصوالت

مانیتورهـای مـدل C70N – C43N – CPNC  دارای دو ورودی 

پنـل مـی باشـند کـه میتـوان ازآنهـا  در سـاختمانهایی بـا دو درب ورودی نیـز 

اسـتفاده نمـود. 

همچنیـن میتـوان در صـورت نیـاز از ورودی پنـل دوم، بـه عنـوان دوربیـن 

امنیتـی نیز اسـتفاده کـرد. از دیگـر مزایای ایـن مانیتورها ،مجهز بـودن آنها به 

سیسـتم سـوییچر هوشـمند اسـت، که در جای خود  بـه آن خواهیـم پرداخت.



  On - Off کلید
روشن و خاموش کردن دستگاه

نکتـه: اگـر بـرای مدت طوالنـی از مانیتور اسـتفاده نمی کنید بهتر اسـت آن 

را خامـوش نمایید.

 بافشـار دادن ایـن دکمـه تصویر پنـل 1 به نمایش در خواهد آمد، بافشـردن 

دوباره آن تصویرپنل 2 و در صورت فشـردن مجدد LCD خاموش خواهد شـد.

1

C70N مانیـتور 
1
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 هنگامـی کـه مانیتـور روشـن اسـت بـه وسـیله ی ایـن دکمـه میتـوان درب 

منـزل را  بـاز نمـود.

الزم بـه ذکـر اسـت فقـط در صورتـی کـه هندسـت برداشـته شـده باشـد این 

دکمـه عمـل میکنـد و درب را بـاز خواهـد کـرد.

3

3



 به وسیله این دکمه شما میتوانید تمامی تنظیمات مورد نیاز از جمله نور،  

رنگ، کنتراست، ولوم کنترل صدای زنگ و همچنین نوع ملودی هریک از دو 

ورودی پنل را تنظیم نمایید.

بدین منظور ابتدا درحالی که LCD  مانیتور روشن است  و هندست در 

 جای خود قرار دارد،  دکمه Menu  را فشار دهید.

      خواهید دید ابتدا  عکس  A  روی صفحه ظاهر میشود و شما با کمک دو 

Down 3 میتوانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید. UP 2 و  آیکون 

بـرای رفتـن به آپشـن بعـدی کافی اسـت دوبار دکمـه Menu را فشـار دهید 

و همینطور گــام به گــام می توانید تمامی آپشـــن های ذکـــــر شـده را تنظیم 

 Menu بـه  بـرای ورود  ایـن اسـت کـه  نمایید.نکتـه قابـل ذکـر درایـن بخـش 

دسـتگاه هندسـت حتمـا بایـد در جـای خـود قرارداشـته باشـد و اگـر درحیـن 

تنظیم، هندسـت برداشـته شود سیستم از Menu دسـتگاه خارج خواهد شد.

)A  عکس(
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 هنگامـی کـه مانیتـور روشـن اسـت بـه وسـیله ی ایـن آیکـون  میتوان 

درب منـزل را بـاز نمـود. 

 بـا لمـس کـردن این آیکون  تصویـر پنل 1 به نمایـش در خواهد آمد، با 

لمـس دوبـاره آن تصویرپنـل 2 و در صـورت لمـس کردن مجـدد LCD خاموش 

شد. خواهد 

  On- Off کلید

روشن و خاموش کردن دستگاه

نکتـه: اگـر بـرای مدت طوالنـی از مانیتور اسـتفاده نمی کنید بهتر اسـت آن 

را خامـوش نمایید.
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C43N مانیـتور 

الزم بـه ذکـر اسـت فقـط در صورتـی کـه هندسـت برداشـته شـده باشـد این 

آیکـون عمـل میکنـد و درب را بـاز خواهـد کـرد.

5
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  بـه وسـیله ایـن آیکـون  شـما میتوانیـد تمامی تنظیمـات مـورد نیاز از 

جملـه نور،  رنگ، کنتراسـت، ولـوم کنترل صدای زنگ و همچنیـن نوع ملودی 

هریـک از دو ورودی پنـل را تنظیم نمایید.

 بدیـن منظـور ابتـدا درحالی که LCD مانیتور روشـن اسـت و هندسـت در 

جـای خـود قـرار دارد، آیکـون  Menu    را لمـس کنید. 

خواهیـد دیـد ابتـدا  عکـسB روی صفحـه ظاهـر میشـود کـه بـا کمـک دو 

Down 3 میتوانیـد تنظیمـات مربوطـه را انجـام دهیـد. UP 2 و  آیکـون 

بـرای رفتـن بـه آپشـن بعـدی کافـی اسـت دوبـار آیکـون Menu را لمـس 

کنیـد و همینطـور گــام به گــام مـی توانید تمامی آپشـــن های ذکـــــر شـده را 

 Menu تنظیـم نمایید.نکتـه قابـل ذکر دراین بخش این اسـت که بـرای ورود به

دسـتگاه هندسـت حتمـا بایـد در جـای خـود قرارداشـته باشـد و اگـر درحیـن 

تنظیم، هندسـت برداشـته شود سیستم از Menu دسـتگاه خارج خواهد شد.

4
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  On - Off کلید
روشن و خاموش کردن دستگاه

نکتـه: اگـر بـرای مدت طوالنـی از مانیتور اسـتفاده نمی کنید بهتر اسـت آن 

را خامـوش نمایید.

 بافشـار دادن ایـن دکمـه تصویر پنـل 1 به نمایش در خواهد آمد، بافشـردن 

دوباره آن تصویرپنل 2 و در صورت فشـردن مجدد LCD خاموش خواهد شـد.

 هنگامـی کـه مانیتـور روشـن اسـت بـه وسـیله ی ایـن دکمـه میتـوان درب 

منـزل را  بـاز نمـود.

الزم بـه ذکـر اسـت فقـط در صورتـی کـه هندسـت برداشـته شـده باشـد این 

دکمـه عمـل میکنـد و درب را بـاز خواهـد کـرد.
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مانیـتور
CPNC
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 بـه وسـیله ایـن دکمـه شـما میتوانیـد تمامـی تنظیمات مـورد نیـاز از جمله 

نـور،  رنـگ، کنتراسـت، ولـوم کنتـرل صـدای زنـگ و همچنیـن نـوع ملـودی 

هریـک از دو ورودی پنـل را تنظیـم نماییـد.

بدیـن منظـور ابتـدا درحالـی که LCD  مانیتور روشـن اسـت  و هندسـت در 

جـای خـود قـرار دارد،  دکمـهMenu  را فشـار دهید.

خواهیـد دیـد ابتـدا  عکـس  A  روی صفحه ظاهر میشـود و شـما با کمک دو 

Down 3 میتوانیـد تنظیمات مربوطـه را انجام دهید. UP 2 و  آیکـون 

بـرای رفتـن به آپشـن بعـدی کافی اسـت دوبار دکمـه Menu را فشـار دهید 

و همینطور گــام به گــام می توانید تمامی آپشـــن های ذکـــــر شـده را تنظیم 

 Menu بـه  بـرای ورود  ایـن اسـت کـه  نمایید.نکتـه قابـل ذکـر درایـن بخـش 

دسـتگاه هندسـت حتمـا بایـد در جـای خـود قرارداشـته باشـد و اگـر درحیـن 

تنظیم، هندسـت برداشـته شود سیستم از Menu دسـتگاه خارج خواهد شد.

)A  عکس(
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همانطـور کـه در عکـسM مـی بینیـد سـوکت "   DOOR " یک سـوکت پنج 

پیـن اسـت کـه اولیـن پیـن از بـاال مربوط بـه وصل سـیم زنگ می باشـد.

طریقه استفاده از سوئیچر هوشمند

نکات مهم 

بـرای وصـل صحیـح کافـی اسـت سـیم 1 تـا 4 تمامـی مانیتورهـای داخـل 

سـاختمان را بـا هـم بـه صـورت مـوازی وصـل کـرده و بـه پنـل دم درب منتقـل 

نمائیـد. سـپس بـا توجـه بـه شـماره هـر سـیم آن هـا را بـه درسـتی بـه خروجی 

 پنـل وصـل کنیـد. ) دقـت فرمائیـد خروجـی پنـل هـا بـه صـورت 3 1 4 2 

مـی باشـد( در انتهـا سـیم زنـگ هـر واحـد را از پنـل، مسـتقیم بـه سـیم زنـگ 

)Mعکس (



V i d e o  D o o r  P h o n e

10

اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

اگـر مـی خواهید مانند گذشـته از سـوئیچر اسـتفاده کنید کافی اسـت اولین 

پیـن ) سـیم زنـگ( مانیتـور را رها کـرده و از چهار سـیم دیگر با توجه به شـماره 

سـیم ها همانطور که در عکس M  مشـخص شـده اسـتفاده نمائید.

اگـر میخواهیـد از هـر دو  ورودی مانیتورهـا )com1 - com2( اسـتفاده 

نمائیـد بایـد در هـر دو ورودی از سـوئیچر اسـتفاده شـود.
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مانیتـور متصـل کنید.حـال خواهیـد دید بـا زدن زنگ هـر واحد، مانیتـور مورد 

نظـر روشـن شـده و دیگـر مانیتور هـا حتی در صورت روشـن بـودن LCD زنگ 

خورد. نخواهنـد 

طریقه استفاده از سوئیچر معمولی
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C70MI

C43MI


