اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
بـا سـپاس از حسـن انتخـاب شـما در خریـد دربازکـن تصویـری
 FFtechnologyخواهشمنــد اســت قبــل از نصــب دستــگاه مطالـب ایـن
دفتــرچه را به دقت مطالعــه نمــوده و دستورالعمل های آن را رعایت فرمائید.

مدل های مانیتور های FFtechnology
مانیتور  P43Nساده
اینچ LCD 4.3
دارای
مانیتور  P43Mحافظه دار
اینچ LCD 4.3
دارای
با قابلیت ضبط و پخش فیلم و عکس

مانیتور  P70Nساده
اینچ LCD 7
دارای
مانیتور  P70Mحافظه دار
اینچ LCD 7
دارای
با قابلیت ضبط و پخش فیلم و عکس
مانیتور  P43NTلمسی
اینچ LCD 4.3
دارای
مانیتور  P43MTلمسی و حافظه دار
اینچ LCD 4.3
دارای
با قابلیت ضبط و پخش فیلم و عکس
مانیتور 4PNC

دارای

اینچ LCD 4.3
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
توضیح مانیتورهای تصویری P43MT- P43NT- P43M- P43N
P70M - P70N

 1کلید تصویر :با فشار دادن این
دکمه میتوان بدون اینکه زنگ
خورده باشد تصویر دوربین پنل را
مشاهده کرد.
 2کلید کنترل بردهای جانبی :FF
این کلید جهت کنترل بردهای
جانبی  ( FFدر صورت نیاز و تهیه
مشتری) تعبیه شده است که به
سوکت  4تایی ( )F.Aپشت مانیتور
فرمان می دهد .سوکت چهارتایی
( )F.Aموجود در پشت مانیتو ر با
توجه به نیاز مصرف کننده قابلیت
اتصــــال بــه بـــرد هــــای ()P4D
( )2-panelو برد کلید فرمان را
دارد که کاربرد هر یک از برد ها به
طورمختصردرادامهبیانگردیدهاست.

1

2

3

 3کلید در بازکن :در صورت فشردن این کلید ،ملودی از مانیتور پخش
می شود که نشان دهنده باز شدن درب می باشد و به شما کمک
می کند که از عملکرد کلید مطمئن شوید.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

توضیح عملکرد بردهای جانبی قابل نصب به سوکت ()F.A
برد  :P4Dدر صورت استفاده از
برد مکمل  P4Dعالوه بر پنل دم درب
می توان به  4دوربین مجزا در مکان
های مختلف مانند راهرو ها و پارکینگ
دسترسی داشت و با هر بار فشردن این
کلید روی مانیتور امکان جابه جایی
بین تصویر دوربین ها فراهم می شود.
برد دو پنل :با استفاده از این برد
می توان در مواردی که منزل دارای
دو درب می باشد ،با دو پنل مجزا به
مانیتور متصل شد.
برد کلید فرمان :با توجه به نیاز
مصرف کننده خروجی این برد قابلیت
کنترل المپ ( سردر منزل) ،آسانسور
یا هر وسیله دیگری که نیازمند کنترل
از داخل منزل باشد را دارد و با فشردن
کلید فرمان می توان دستگاه متصل به
سوکت چهارتایی ( )F.Aرا کنترل کرد.
قابل ذکر است درصورت تهیه هر کدام از این بردها راهنمای نصب
و راه اندازی همراه آن موجود می باشد.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
توضیح عملکرد کلیدهای مانیتورهای تصویریP70N- P43NT- P43N

.

(مدل های  4 3اینچ و  7اینچ بدون حافظه)

 4کلید  off-onبرای خاموش و روشن کردن دستگاه.
 5کلید کم و زیاد کردن صدای زنگ.
 6کلید تغییر ملودی زنگ.
 7با فشردن این کلید به منو دستگاه دسترسی خواهید داشت و رنگ،
نور و کنتراست را می توانید مشاهده کنید( .با هر بار فشردن این کلید
می توانید بین آپشن های رنگ و نور
وکنتراست جابه جا شوید).
 8با فشردن این کلید می توانید
4
8
مقدار رنگ ،نور وکنتراست تصویر را
5
7
تنظیم نمایید( .الزم به ذکر است با
فشردن این کلید تا زمانی که کلید را
6
نگه دارید درجه زیاد شده و تا آخر
43N-70N
می رود سپس صفر شده و مجددا
زیاد می شود).

راهنمای استفاده از مانیتورهای تصویری حافظه دار
مدل P70M- P43MT- P43M
عملکـرد مانیتورهـای حافظـه دار  P70M- P43MT- P43Mدر
اسـتفاده از کلیدهای شـماره 1تا  6کامال مشـابه با مدل P43N ,P70N
مـی باشـد کـه توضیحات کامـل در صفحه  2و 4ارائه شـده اسـت.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
 )Menu( 7بـا فشـاردادن ایـن کلیـد ،منـوی دسـتگاه ماننـد شـکل
مقابـل روی  Lcdنمایـش داده میشـود کـه شـما میتوانیـد تنظیمـات
سـاعت ،نـور ،رنـگ ،کنتراسـت
و تنظیمـات مربـوط بـه حافظـه
دسـتگاه را اعمـال نماییـد.
بـرای ایـن کار میتوانیـد بـا قـرار
گرفتـن بـر روی گزینـه مـورد
نظـر بـا کمـک دو کلیـد(Up(8
و ( Down(9تنظیمـات الزم را
انجـام دهیـد و با فشـار دادن دوبـاره کلید  Menuبه منـوی بعدی وارد
شـوید.

تنظیمات برای گرفتن فیلم یا عکس
بـرای ایـن منظـور کافـی اسـت وارد  Menuشـوید و بـر روی گزینـه
 Modeقـرار گیریـد در ایـن حالـت بـا فشـار دادن کلیـد (Up(8
میتوانیـد بیـن دو گزینـه  Pictureو یـا  Movieیکـی را انتخـاب کنید
بدیهـی اسـت در صـورت انتخـاب گزینـه  Pictureسیسـتم در حالـت
گرفتـن عکـس و در صـورت انتخـاب گزینـه  Movieسیسـتم در حالت
گرفتـن فیلـم تنظیم شـده اسـت .در صـورت انتخـاب گزینـه Picture
بعـد از هـر بـار زنـگ زدن یک عکس بـا دوربین پنل گرفته خواهد شـد.
در صـورت انتخـاب گزینـه  Movieبعد از هـر بار زنـگ زدن  20الی 25
ثانیـه فیلـم بـا دوربیـن پنـل گرفته خواهد شـد.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

مشاهده فیلم ها و عکس های گرفته شده
اگر سیستم روی گزینه  Pictureتنظیم شده باشد شما میتوانید
عکس های گرفته شده را مشاهده نمایید و اگر سیستم روی گزینه
 Movieباشد می توانید فیلم های گرفته شده را مشاهده نمایید.

Play

برای این کار کافیست دکمه تصویر از جلو
را فشار داده سپس
با فشار دادن دکمه  Playعکس ها و فیلم های ضبط شده را مشاهده
نمایید .با کمک دکمه های ( Down(9) / Up(8میتوانید فیلم ها و
یا عکس های گرفته شده را جلو و عقب ببرید.

فعال سازی سیستم حافظه

بـرای فعـال سـازی بهتـر سیسـتم SDcard ،موجود روی دسـتگاه
را فرمـت نماییـد .برای این کار کافی اسـت وارد منو شـده ()Menu 4
وگزینـه  formatرا انتخـاب کنیـد سـپس با فشـار دادن دکمـه (Up(8
یـا ( Down(9عمـل فرمـت را انجـام دهیـد تا سیسـتم بـرای عملکرد
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
بهتـر آمـاده گـردد .هر چنـد وقت یکبـار سیسـتم را فرمت نماییـد تا از
پر شـدن حجـم حافظـه جلوگیری شـود.
این دستگاه قادر است حدود 40عدد فیلم را در حافظه خود جای
دهد و در صورت افزایش بیش از این ،یکی از فیلم های قدیمی پاک
شده و فیلم جدید جایگزین خواهد شد ولی بهتر است قبل از پر
شدن حافظه ،با فرمت کردن یا  Deleteکردن حافظه را خالی کرد.
ایـن دسـتگاه قـادر اسـت حـدود  200عـدد عکـس بـر روی حافظـه
خـود سیسـتم ذخیـره نمایـد که بـا افزایش بیـش از این تعـداد ،یکی از
عکـس هـای قدیمی پاک شـده و عکـس جدیـد جایگزین خواهد شـد.

ضبط کردن فیلم و یا گرفتن عکس به صورت دستی

شـما میتوانیـد هـرگاه کـه خواسـتید توسـط دوربیـن پنـل عکـس
گرفتـه و یـا فیلـم ضبـط نماییـد.
برای این منظور کافیست دکمه تصویر از جلو را فشار دهید تا Lcd
روشن شود سپس با فشار دادن دکمه  Recبسته به اینکه منو روی
کدام گزینه  Pictureویا  Movieقرار داشته باشد عکس یا فیلم
خواهد گرفت .در صورتیکه منو بر روی گزینه  Pictureباشد با فشار
دادن دکمه  Recعکس گرفته خواهد شد.
در صورتیکه منو بر روی گزینه  Movieباشد با فشار دادن دکمه
 Recبین  20الی  25ثانیه فیلم ضبط خواهد شد.

Record
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

انتقال فیلم و عکس ضبط شده به کامپیوتر
فیلـم هـای ضبـط شـده روی  SDcardقابلیـت مشـاهده روی
کامپیوتـر را نیـز دارنـد فرمـت فیلم هـا )Avi(،بـوده و میتوان آنهـا را با
برنامـه  Jet Audioبـاز نمـوده و مشـاهده کـرد.
اما برای مشاهده عکس ها ابتدا باید آنها را بر روی  SDcardکپی
کرد زیرا عکس ها بر روی حافظه داخلی خود سیستم ضبط میشوند.
برای این کار وارد  Menuشده و بر روی گزینه  Copyقرار میگیریم
سپس با فشار کلید  Upتمامی عکس ها به طور خودکار وارد SDcard
می شوند .ضبط عکس ها در این دستگاه() jpegمی باشد.

نکات مهم:

 -1برای ذخیره بیش از  200عکس کافی است وارد  Menuشده و
با استفاده از گزینه  Copyتمامی عکس ها را بر روی  SDcardذخیره
نمائید و سپس عکس های موجود بر روی حافظه خود دستگاه را با
گزینه  Delete Allپاک کنید تا سیستم قادر باشد  200عدد عکس
دیگر بگیرد و مجدا پس از پر شدن حافظه دستگاه آنها را به SDcard
منتقل نمائید .با این روش شما قادر خواهید بود بیش از 30000
عکس را در  SDcardذخیره نمائید.
 -2برای اینکه سیستم حافظه دستگاه قطع شود کافی است وارد
 Menuشده و گزینه  Movieرا فعال نمائید و سپس  SDcardرا از
محلخودخارجکنیددراینصورتدستگاهنهعکسونهفیلمضبطخواهدکرد.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

شروع به کار مانیتـور:

کلید  on-offرا در حالت  onقرار دهید .با فشردن زنگ پنل ،مانیتور
زنگ خورده و تصویر مراجعه کننده به نمایش در می آید.در صورت تمایل
به پاسخگویی،گوشی را برداشته و با مراجعه کننده صحبت کنید(شکل 1
و  )2و با فشردن کلید  openاقدام به باز کردن درب نمایید(.تصویر پس
از  40sیا پس از گذاشتن گوشی قطع می شود)( .شکل )3
در صورت عدم تمایل به پاسخگویی،تصویر پس از  40sقطع
خواهد شد .برای تنظیم رنگ،نور و بلندی صدای زنگ،از کلیدهای تعبیه
شده در زیر دستگاه استفاده نمایید.

Ding Dong

2

Buzzer

1

3
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز
مانیتور 4PNC

 power led .1نشـان دهنـده
وضعیت روشن دستگاه.
1
 .2کلید تصـویر  :با فشردن این
2
کلیـد می توانیـد تصویر درب ورودی
3
را مشاهده نمایید.
4
 .3کلیـد ارتبـاط داخلـی :این دکمه
برای برقراری ارتباط داخلی می باشد
4PNC
و در مواردی کاربرد دارد که دو عدد
مانیتور به یک پنل تک واحدی وصل شده باشد.
 .4کلیـد در بازکن.
 .5کلید  : on-offجهت خاموش و روشن کردن دستگاه.
 .6کلید کنترل بلندی صدای زنگ.
 .7منو تنظیم رنگ ،نور ،کنتراست.
 .8تنظیم میزان رنگ و نور و کنتراست.

7

6

8

4PNC
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

وزن MAX

ابعاد

دمای عملکرد

توان مصرفی MAX

ولتاژ مورد نیاز

قابلیت ضبط عکس
و فیلم

ملودی زنگ

قابلیت اتصال 2پنل

مدل کاال
مشخصات

دارد

دینگ دانگ

به وسیله برد دو پنل

دینگ دانگ

به وسیله برد دو پنل

-10°c~ +40°c

-10°c~ +40°c

-10°c~ +40°c -10°c~ +40°c

15W

10W

750 gr

850 gr

845 gr

860 gr

940 gr

218*195*55mm 260*125*38mm 260*125*38mm 260*125*36mm 260*125*36mm

-10°c~ +40°c

10W

12W

12W

دینگ دانگ

4PNC

AC110~240V AC110~240V

دارد

دینگ دانگ

به وسیله برد دو پنل

P70N

P70M

AC110~240V AC110~240V AC110~240V

دینگ دانگ

به وسیله برد دو پنل

P43N-NT

P43M-MT

مشخصـات فنـی مانیتورهای FF
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

نصب مانیتور

 1و .2پس از تعیین محل نصب مانیتور( 160cmباالتر از سطح
زمین)،براکت را در حالتی که سر قالبها به سمت باالست و سیمهای
ارتباطی و کابل در مرکز براکت قرار دارند،با دو پیچ به دیوار پیچ کنید.
 .3سوکت  4پین را به پشت مانیتور وصل کنید.
 4و  . 5مانیتور را روی  4قالب براکت تنظیم کنید و به سمت پایین
بکشید تا مانیتور روی براکت سوارشود ،سپس پیچ استوانه ای را داخل
جای پیچ باالی براکت پیچ نمایید.
ِ
هندست را به مانیتور وصل کنید.
 .6سیم
کابل برق مانیتور را وصل کرده و مانیتور را در حالت  onقرار دهید.
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

موارد ایمنی مهم در نصب مانیتور و پنل FFtechnology

 .1شیارهای دستگاه جهت تهویه بوده لذا از مسدود کردن آنها
خودداری نمایید.
 .2تنها از ترانس  FFاستفاده نمایید.
.3دسـتگاه را در فضاهـای پـر گـرد و غبـار ،مرطـوب،در معـرض نور
مسـتقیم خورشـید و باران،مجـاورت وسـایل گرمایشـی سرمایشـی و
مرتعـش یـا ناپایـدار نصـب نکنید.
 .4از ورود هـر نـوع شـیء خارجـی یـا مایعـات بـه داخـل دسـتگاه
خـودداری نماییـد.
 .5از محافظ الکتریکی استفاده نمایید تا دستگاه در مقابل تغییرات
ناگهانی برق مصون بماند.

تـوجـه  :جهت تمیـز کردن دستگاه از هیـچ نوع حـالل یا شوینده
قوی استفاده نکنید.

پـنــل های FFtechnology

 نصب آسان و طراحی زیبا صفحه آلومینیومی بسیار مقاوم در برابر زنگ زدگی قابلیت دید در شب کیفیت باالی صدا و تصویر قابلیت تنظیم زاویه دید -امکان تعویض جا اسمی
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

نصـب پنـل

 .1مکانی با زاویه دید مناسب در ارتفاع  155cmاز سطح زمین
را برای نصب قاب دیواری،بر روی دیوار تعبیه کنید.
 .2قاب دیواری را با استفاده از دو پیچ به دیوار محکم کنید.
 .3کابل سیم ها را از پنل جلوی درب به مانیتور سیمکشی نمائید.
 .4سوکت پشت پنل را به سیم کابل متصل کنید.
 .5زاویه مناسب دوربین را به وسیله پیچ تنظیم کننده دوربین
تنظیم نمایید.
 .6پنل را در داخل قاب دیواری قرار داده و با دو پیچ آلن موجود،
آن را ثابت کنید.

Video Door Phone

14

w w w.ff iran. com

اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

جا اسمی
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اف اف نامی آشنا از دیروز تا امروز

وزن MAX

ابعاد

دمای عملکرد

سوئیچر

تعداد واحد

منبع تغذیه

مدل کاال
مشخصات
دوربین

0.57 kg

17.3*12.8*5 cm

-10°c~ +40°c

نیاز ندارد

1

DC 12V-1A

Color HD-H

4CA

0.82 kg

21*12.8*5 cm

-10°c~ +40°c

دارد

2-4

DC 12V-1A

Color HD-H

-10°c~ +40°c

دارد

14-22

1.09 kg

1.3 kg

2.35 kg

49*12.8*5 cm

-10°c~ +40°c

0.85 kg

29.5*12.8*5 cm

دارد

-10°c~ +40°c

دارد

24-30

DC 12V-1A

اکسپندر نرمال

8-24

DC 12V-1A

Color HD-H

Color HD-H

 NACبلند ) NAC (Lخیلی بلند )(XL

40.2*12.8*5 cm 29.5*12.8*5 cm

-10°c~ +40°c

دارد

2-12

DC 12V-1A

Color HD-H

 NACمتوسط ) NAC (Mنرمال )(N

مشخصات فنی پنل های FF
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