اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
بـا سـپاس از حسـن انتخـاب شـما در انتخـاب محصـوالت .FF
مانیتـور مـدل  C70MIدارای ارتبـاط داخلـی ،منـوی فارسـی و انگلیسـی بـا
قابلیـت ذخیـره عکـس و ضبـط فیلـم بـه همـراه صـدا میباشـد .ایـن مانیتـور را
مـی تـوان علاوه بـر پنـل دوم بـه دو دوربیـن دیگـر نیـز متصـل نمـود  .یکـی از
ویژگـی هـای مهم این مانیتور قابلیت تنظیم آن درحالـت ( Motionدوربین
امنیتـی) میباشـد .ویژگی دیگـر این مانیتور که آن را از مانیتـور های موجود در
بـازار متمایز می سـازد مجهز بودن آن به سیسـتم سـوئیچر هوشـمند اسـت.

C43MI

C70MI
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

طریقه استفاده
درصـــورت قـــرار گرفتـــن هندســت در جــای خــود ،بـا زدن زنــگ
(پنـل دم درب) ،مانیتـور زنـگ خـورده و تصویـر ارسـالی از دوربیـن پنـل در
 LCDنمایـش داده خواهـد شـد .حـال بـا برداشـتن هندسـت ،ارتبـاط صوتـی
بیـن مانیتـور و پنـل برقـرار میشـود .ایـن ارتبـاط در صـورت دلخـواه میتواند تا
 60ثانیـه ادامـه پیداکنـد.
الزم بـه ذکراسـت بـرای بازکـردن درب حتمـا باید هندسـت برداشـته شـده
باشـد ،درایـن حـال بـا لمـس کلیـد دربازکـن آیکـون

روی  LCDنمایـش

داده شـده و درب منـزل بـاز خواهـد شـد.

تنظیمات مانیتور و عملکردهای مختلف
با لمس این آیکون

این صفحه روی  LCDنمایش داده خواهد شد.

زبان ()Language

بـرای سـهولت کار میتـوان ابتـدا زبـان سیسـتم را از انگلیسـی بـه فارسـی

تغییـر داد .
Video Door Phone
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
بدیـن منظـور بـا دو آیکـون UP
 Settingقـرار گرفتـه و Enter

بـرروی آیکـون

و Down

می کنیم و سـپس بـا UP

بـر روی گزینـه  Languageرفتـه و Enter

و Down

نمـوده و زبـان را از

انگلیسـی بـه فارسـی تغییـر وضعیـت مـی دهیـم.
با لمس آیکون Int

می توانید به مرحله قبل بازگردید.

حـال در صـورت تغییـر زبـان ،منـو سیسـتم بـه ایـن شـکل نمایـش داده
خواهـد شـد کـه میتوانیـد بـه سـهولت بـا آن کار کنیـد.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

زمان

()TIME

با ورود به این آیکون شما میتوانید تاریخ و زمان را تنظیم نمایید.
بدیـن منظـور بـرای تنظیـم هـر یـک از مـوارد کافـی اسـت
نمـوده و بـا

UP

و

DOWN

ENTER

تنظیمـات دلخـواه را انجـام دهیـد .ایـن

تنظیمـات در حافظه دسـتگاه ثبت شـده و حتـی با قطع برق تا چندسـاعت نیز
محفـوظ خواهـد ماند.
(شمسی)
از نـکات جالـب در ایـن بخش این اسـت که ،اگـر تاریخ را به صورت شمسـی
وارد نماییـد و گزینـه  LANGUAGEرا بـه انگلیسـی تغییر دهید تاریخ شمسـی
بـه صـورت خودکار و به درسـتی بـه تاریخ میلادی تغییر وضعیـت خواهد داد.

(میالدی)
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

رسانه ها
همانطـور کـه در عکس می بینید شـما میتوانید در این قسـمت عکس های
حافظـه داخلی،عکـس هـای داخـل( SD Cardحافظـه جانبـی) وفیلـم هـای
ضبـط شـده را مالحظـه نماییـد .بدین منظور کافی اسـت بـر روی گزینـه مورد
نظـر رفتـه و

ENTER

نمائیـد.

نکتـه  :در صـورت عـدم وجـود ( SD Cardحافظـه جانبـی) بـر روی مانیتور
عکـس هـا در حافظـه داخلـی ضبـط شـده و قـادر بـه ضبـط فیلـم نیـز نخواهید
بـود .ولـی در صـورت وجـود ( SD Cardحافظـه جانبـی) عکـس هـا و فیلـم هـا
بـرروی  SD Cardذخیـره خواهنـد شـد.
بـرای دیـدن عکسـها از راه میانبـر کافـی اسـت در حالتـی کـه
خامـوش اسـت آیکـون ENTER

LCD

را لمـس کنیـد ،خواهیـد دیـد آخریـن

عکـس ضبـط شـده بـه نمایـش در خواهـد آمـد کـه بـا دو آیکـون UP
Down

میتوانید تمامی عکس ها را مالحظه نمایید .
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و

اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
بـرای دیـدن فیلـم هـا از راه میانبر کافـی اسـت در حالتی کـه  LCDخاموش
را لمـس کنیـد خواهیـد دیـد تمامـی ویدیـو هـای

اسـت آیکـون DOWN

ضبط شـده برحسـب آخرین زمان ضبط بـه ترتیب به نمایـش در خواهند آمد.

ارتباط داخلی

()INTERCOM

با ورود به این آیکون ،صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود (عکس .)1
بـرای اسـتفاده کافی اسـت گزینـه (تمـاس  )Call -را انتخاب کنید و شـماره
واحـدی کـه مـی خواهید بـا آن تمـاس بگیریـد را وارد نمائید (عکـس  .)2بدین
منظـور بـا دو گزینـه UP

و

DOWN

(عکس )1

کـرده ،سـپس آیکـون ENTER

شـماره واحـد مـورد نظـر را وارد

(عکس )2

را لمس نمائید ،بعد از ایـن عمل ،مانیتور

واحـد مربوطـه شـروع بـه زنـگ زدن کـرده و بـا برداشـته شـدن هنـد سـت آن،
ارتبـاط کامل خواهد شـد.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
طریقه وصل کردن ارتباط داخلی :
بـرای ایـن منظور کافی اسـت ،اتصـاالت سـوکت (  )A,B,C,Dارتباط داخلی
تمـام مانیتورهـای داخل سـاختمان را به هـم متصل نمائید.

شماره واحد

()Unit No

بـرای تنظیـم شـماره واحـد (ارتبـاط داخلـی) کافـی اسـت بـه ایـن قسـمت
رفتـه و بعـد از وارد کـردن رمـز( ،)0000شـماره واحـد خـود را تنظیـم کـرده و
توسـط گزینـه

ENTER

آن را ثبـت نمائیـد.

" به عنوان مثال واحد "1
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

صفحه نمایش

()DISPLAY

بـا ورود بـه ایـن آیکـون میتـوان نـور ،رنـگ و کنتراسـت صفحـه  LCDرا بـه
دلخـواه تنظیـم کرد .کافی اسـت بـرروی آیکون مـورد نظر رفتـه
نمـوده و بـا دو گزینـه UP

و DOWN

ENTER

تنظیمـات الزم را انجـام دهید.

هنـگام ورود بـه ایـن قسـمت ،بـه صورت خـودکار پنل روشـن شـده و نیازی
نیسـت که شـما پنل را روشـن نمایید و بعد از تنظیمات و خروج از این قسـمت
دوربیـن پنـل به صورت خـودکار خاموش خواهد شـد.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

تنظیمات اولیه

()INITIALIZE

با ورود به این قسمت صفحه مقابل روی  LCDنمایش داده خواهد شد.

فرمت

()FORMAT

بعضـی مواقـع نیـاز اسـت کـه ( SD CARDحافظـه خارجـی) فرمت شـود که
در اینجـا میتـوان ایـن عمـل را انجـام داد .بعضـی از مواقع نیاز بـه فرمت کردن
 SD CARDتوسـط خـود سیسـتم اعلام مـی گـردد کـه بایـد ایـن عمـل در ایـن
قسـمت انجـام شـود .اگـر خواسـتید تمامـی ویدیـو هـای ضبط شـده نیـز یکجا
پـاک شـوند بـا فرمـت کـردن در ایـن قسـمت ایـن عمـل انجـام خواهد شـد.

ریست

()RESET

بـا ریسـت کردن سیسـتم ،تمامـی تنظیمـات به تنظیمـات ذخیره شـده در

کارخانـه تغییـر پیـدا خواهـد کـرد و در صـورت نیـاز بـه تنظیمـات مجدد ،شـما
بایـد دوبـاره اقـدام فرمائید.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
تنظیمات()Setting
با ورود به این قسمت صفحه مقابل روی  LCDنمایش داده خواهد شد.

حافظه
بـا ورود به این قسـمت شـما می توانیـد تعیین کنید که در هنـگام زنگ زدن
سیسـتم از دوربیـن پنـل دم درب عکس بگیـرد و یا یک کلیپ ضبـط کند .برای
ایـن منظـور کافی اسـت یکـی از ایـن دو گزینه را فعـال نمایید و در صـورت عدم
فعـال سـازی سیسـتم در هنـگام زنـگ زدن نـه عکـس خواهـد گرفت و نـه فیلم
ذخیـره خواهـد نمـود .ولی شـما می توانید به صورت دسـتی در حالـی که LCD

روشـن اسـت با لمـس آیکـون

یک عکس ذخیـره نمایید.

DOWN
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
حرکت دوربین  - 1حرکت دوربین )motion com2 _ motion com1( 2

ایـن عملکـرد بـرای مـوارد امنیتـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت و یکـی
ازبهتریـن راههـا بـرای کنتـرل تـردد (در محـل نصـب دوربیـن اضافـی یـا پنل)
مـی باشـد .همانطـور کـه در روی صفحـه

LCD

مـی بینیـد دو آیکـون

"دوربیـنحرکـت )motion com1("1و"دوربینحرکـت)motion com2("2
وجـود دارد کـه شـما میتوانیـد یکـی از ایـن دو را فعـال نماییـد؛ در صـورت
فعالسـازی آیکـون " دوربیـن حرکـت  )motion com 1( "1پنـل یـا دوربیـن
وصـل شـده بـه "  " DOOR 1مانیتـور فعـال میشـود ،و در صورت فعال سـازی
" دوربیـن حرکـت  )motion com 2 ( "2دوربیـن یـا پنـل وصـل شـده بـه
"  "DOOR 2مانیتور فعال خواهد شد (عکس .)F

پیشنهاد ما این است ،که "  " DOOR1را به پنل دم درب و" "DOOR 2را به
دوربیـن امنیتـی وصـل نماییـد و گزینـه " دوربیـن حرکـت  "2را فعـال کنیـد.
درایـن صـورت ،بـا نصـب دوربیـن در محـل مـورد نظر و وصل سـیم هـای آن به
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
"  "DOOR 2و انتخاب " دوربین حرکت  "2روی مانیتور ،سیسـتم فعال شـده
و درصـورت تغییـرات حرکتـی جلـوی ایـن دوربین ،مانیتـور به صـورت خودکار
شـروع به ضبط فیلم خواهد کرد ،و همزمان LCD

مانیتور نیز روشـن خواهد شـد.

(عکس )F

بـرای مثـال اگـر دوربیـن را در پارکینـگ طـوری نصـب کنیـد کـه قـادر بـه
مشـاهده اتومبیـل خود ،روی  LCDباشـید خواهید دید ،اگرکسـی بـه اتومبیل
شـما نزدیـک شـود ،سیسـتم بـه صـورت خـودکار شـروع به ضبـط فیلم کـرده و
 LCDمانیتـور نیـز روشـن خواهـد شـد  .اگـر در آن لحظه از روشـن شـدن LCD

مانیتور مطلع نشـدید مهم نیسـت

زیرا فیلم ضبط شـده در حافظه SD CARD

موجـود اسـت و شـما میتوانید بعـد ًا بـه آن مراجعـه نمایید.

نکتـه :الزم بـه ذکـر اسـت ایـن قابلیـت نیـز ،فقـط در زمـان وجـود
 SD CARDفعـال خواهـد شـد و در صـورت عدم وجـود  SD CARDنمیتوان از
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
ایـن قابلیت اسـتفاده کرد.
اگـر میخواهیـد از دوربیـن امنیتـی اسـتفاده کنیـد بـرای عملکـرد بهتـر و
داشـتن تصویـر واضـح تر بهتر اسـت از منبـع تغذیه جـدا (آدابتور) بـرای تغذیه
دوربیـن اسـتفاده نماییـد ،بعـد از وصـل آدابتـور تنهـا دو سـیم خروجـی تصویر
دوربیـن را بـه مانیتـور وصـل مـی کنیـم بدیـن ترتیـب کـه ،سـیم  GNDدوربین
بـه سـیم شـماره  2و سـیم تصویـر دوربیـن را بـه سـیم شـماره  4مانیتـور وصـل
مـی کنیم.
انتخاب زنگ ()RINGTONE

بـا ورود بـه ایـن قسـمت ایـن صفحـه در  LCDنمایـش داده خواهدشـد .در

اینجـا شـما میتوانیـد بلنـدی صـدای زنـگ و نـوع ملـودی را تنظیـم نماییـد و
کافـی اسـت بـر روی آیکـون مـورد نظـر رفتـه و بـا کمک آیکـون هـای UP
و DOWN

تنظیمـات مـورد نظـر را انجـام دهیـد.

بـرای ثبـت تنظیمات باید گزینـه

 ENTERرا بزنید وگرنـه تغییرات در

حافظه سیسـتم ثبت نخواهد شـد.

Video Door Phone

13

www.ffiran.com

اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
در ایـن قسـمت میتوانیـد بـرای هریک از پنل هـا (درصورت وصـل 2پنل به
مانیتـور) زنـگ جداگانـه ای را تنظیـم کنید تـا در صورت پخش ملـودی بتوانید
تشـخیص دهیـد از کـدام درب زنـگ خـورده اسـت .در ایـن قسـمت  16زنـگ
ملـودی مختلـف تعبیه شـده که شـما می توانیـد به دلخـواه هر کـدام را انتخاب
نمایید.
زبان ()Language

در ایـن قسـمت همانطـور که قبال توضیح داده شـد می توانید زبان سیسـتم

را از انگلیسـی به فارسـی و یا بالعکس تغییر دهید.

کپی کردن  -پاک کردن
در صورت ورود به این قسمت عکس ذیل به نمایش درخواهد آمد:

کپی به

SD CARD

بـه یـاد داشـته باشـید در صـورت عـدم وجـود حافظـه جانبـی ()SD CARD
تمامـی عکـس هـای گرفته شـده در حافظه داخلـی مانیتور قـرار دارنـد و بعد از

Video Door Phone

14

www.ffiran.com

اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
قـرار گرفتن  SD CARDدر سیسـتم شـما می توانید تمامـی عکس های موجود
در حافظـه دسـتگاه را بـه SD CARD

نیز منتقـل نمایید.

بـه یـاد داشـته باشـید در صـورت عـدم وجـود حافظـه جانبـی()SD CARD
تمامـی عکـس هـای گرفتـه شـده در حافظـه داخلـی مانیتـور قـرار دارنـد و بعد
از قـرار گرفتـن SD CARD

در سیسـتم شـما مـی توانیـد تمامـی عکـس هـای

موجـود در حافظـه دسـتگاه را ،بـه SD CARD

نیـز منتقـل نماییـد.

الزم بـه ذکـر اسـت درصـورت وجـود SD CARD

در سیسـتم شـما قـادر بـه

دیـدن عکسـهای ذخیـره شـده در حافظـه دسـتگاه نخواهیـد بـود و ازایـن پس
نیـز عکـس هـا بـر روی  SD CARDذخیـره خواهنـد شـد.
بـرای دیـدن مجـدد عکسـهای ذخیـره شـده بـر روی سیسـتم  ،کافی اسـت
 SD CARDرا خـارج نماییـد و یـا بعـد از کپـی نمـودن بـر روی  SD CARDآنـرا
بـه کامپیوتـر متصـل نمـوده و عکـس هـارا بـه همـراه فیلـم هـای ضبط شـده در
کامپیوتـر مشـاهد نمایید.

پاک کردن ویدیو ()FORMAT SD
در اینجـا شـما می توانید تمامی ویدیوهای ضبط شـده بـر روی()SD CARD
را پـاک کنید.
نکتـه  :بهتر اسـت از پرشـدن کامـل ( )SD CARDجلوگیری کـرده و هرچند
وقـت ویدیوهای بدون اسـتفاده را پـاک نمایید.
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پاک کردن عکس ()SD
در ایـن قسـمت شـما میتوانیـد تمامـی عکسـهای ذخیـره شـده بـر روی
( )SD CARDرا پاک کنید.
پاک کردن عکس ()RAM
در ایـن قسـمت شـما میتوانیـد تمامـی عکسـهای ذخیـره شـده بـر روی
حافظـه دسـتگاه را پـاک کنیـد.

نکات مهم

طریقه وصل کردن دو دوربین اضافی
GND
Video

+

Vcc

CAM1

+

CAM2
V G

R

4 3 2 1

DOOR1

4 3 2 1
DOOR2

KEY.C
OUT

G

D C B A
INT

همانطور که در شـکل مشـاهده می کنید با اسـتفاده از یک سـیم  3پین یک
سرسـوکت و بـا توجـه بـه پالریتـه هـای خروجـی دوربیـن را بـه مانیتـور متصل
نمائیـد .بـرای داشـتن تصویـر واضـح تـر (و زیـر بار قـرار نگرفتـن دائـم مانیتور)
بهتـر اسـت از آدابتـور مجزا بـرای تغذیـه دوربین اسـتفاده نمایید.
بدیـن منظـور بعـد از نصب دوربین تنها دو سـیم خروجی تصویـر و  GNDرا
به مانیتور متصـل نمایید.
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کلید کنترل خروجی
همانطـور کـه در شـکل مشـاهده میکنیـد ایـن مانیتـور قابلیـت کنتـرل یک
کلیـد اضافـی خروجـی را نیـز دارد.از مـوارد اسـتفاده ایـن کلیـد میتـوان بـه
(کنتـرل چـراغ راه پله ،کنترل آسانسـور ،بازکـردن درب اضافـی ،بازکردن جک
پارکینـگ و  )....اشـاره کـرد.

بـرای اسـتفاده از ایـن کلیـد خروجی ابتـدا باید برد (کلیـد فرمـان  7اینچ) را
تهیـه نمـود سـپس بـا توجه به نقشـه و به سـادگی این بـرد را بایک سـیم دوپین
دو سـر سـوکت بـه مانیتـور متصـل کرد.حـال اگـر مانیتور روشـن باشـد با لمس
آیکـون

ایـن بـرد عمـل کـرده و یـک کلیـد (قطـع و وصـل)در اختیـار شـما
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قـرار مـی دهـد ،که بر حسـب نیـاز مـی توانیـد از آن اسـتفاده نمائید.
الزم بـه ذکـر اسـت بـرای عمل کـردن این کلید روشـن بـودن  LCDمانیتور و
برداشته شـدن هندسـت آن الزامی است.

طریقه استفاده صحیح از MOTION
بـرای اسـتفاده صحیـح از MOTION

بهتـر اسـت دوربیـن مـورد نظـررا در

محـل نصـب کـرده سـپس بـا وصـل آن بـه  COM2سیسـتم MOTION COM2

را فعـال کنید.ایـن بـدان معناسـت کـه فعـال سـازی پنـل یـک یـا پنـل دو ( در
صـورت دو درب بـودن سـاختمان )چـون متعلـق بـه تمـام واحدهاسـت صحیح
نمـی باشـد واگـر واحـدی نیـاز بـه اسـتفاده از  MOTIONدارد (در صـورت تـک
درب بـودن سـاختمان )مـی توانـد بعـد از تهیـه دوربیـن و وصـل آن بـه مانیتور
خـود ( ) COM2از ایـن سیسـتم بهـره منـد گـردد.
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طریق شناساندن خروجی های مختلف به مانیتور
همانطـور کـه قبلا نیـز توضیـح داده شـد ایـن مانیتـور قابلیـت اتصـال به دو
پنـل ( )COM 1 – COM 2و دو دوربیـن مجـزا را دارد .در ابتـدا و هنگامـی
کـه مانیتـور را روشـن مـی کنیـم سیسـتم شـروع بـه شناسـایی خروجـی هـای
خـود مـی کنـد و در صـورت متصـل بـودن هـر یـک از آنهـا بـا آیکـون تصویـر از
جلـو

تـک تـک آنهـا را بـه ترتیـب نمایـش خواهـد داد و در صـورت متصل

نبـودن آنهـا را ازحافظـه خـود پاک مـی کند .
نکتـه مهم اینجاسـت در صـورت وصل خروجـی جدید برای اینکه سسـیتم
بتوانـد آنرا شناسـایی کند کافی اسـت یکبار با اسـتفاده از کلیـد  on – offآنرا
خامـوش و مجـددا روشـن نمایید بعـد از این عمـل خروجی جدید نیـز به جمع
خروجـی هـای دیگر اضافه خواهد شـد.
مدل SD CARD
بـرای عملکـرد بهتـر سیسـتم بهتـر اسـت از SD CARD

هـای مرغـوب و

بـا سـرعت بـاال اسـتفاده شـود بـه عنـوان مثـال کارت حافظـه ( 32
گیگا بایت و با سرعت ( 10

)2

)U

بـرای دیـدن کلیـپ هـای ضبـط شـده بـرروی ( )SD CARDدر کامپیوتـر
میتوانیـد از برنامـه پخـش PLAYER

Video Door Phone
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ایرادیابی
در صـورت بـروز هرگونـه ایـراد نـرم افـزاری میتوانیـد بـا اسـتفاده از کلیـد
( )ON – OFFیکبـار سیسـتم را روشـن و خامـوش نماییـد و در صـورت رفـع
نشـدن عیـب بـا پشـتیبانی تمـاس بگیریـد.
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