
1                     (CU 432M-T)   MI series 

 

 فهرست

 مقدمه -1

 دستگاهمعرفی  -2

 معرفی کلید های دستگاه  - 1-2

 تنظیمات دستگاه  - 2-2

 مورد استفاده از مانیتور نکات مهم در - 3-2

 سیم کشی مانیتور  نحوه - 4-2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2                     (CU 432M-T)   MI series 

 مقدمه –1

 م. متشکری كاليوزبازکن تصویری کننده عزیز از حسن سلیقه شما در خرید مانیتورهای دربمصرف    

و کاربردی و با کیفیت  جدید در جهت پیشبرد اهداف کلی خود که همواره ارائه محصوالت كاليوزشرکت     

 شما باشد.  پاسخگوی نیاز مورد نیاز بازار است، اقدام به تولید مانیتوری نموده است که بتواند 

 

 اکنون در اختیار شماست؛ امکانات ویژه دستگاهی که هم

 صفحه کلید لمسی* 

 اتصال به دو درب * امکان 

 * امکان برقراری ارتباط داخلی با واحدهای دیگر

 یا فراخوانی آسانسور یا قفل اضافی جک برقی* امکان باز کردن 

 کننده با صدای مراجعه و حالت تشخیص حرکت خودکار،دستیصورت ب عکس برداری و فیلم برداری* امکان 

 

چندین امکان منحصر به فرد دیگر در این مانیتور وجود دارد که برای اطالع از آن ها توصیه می شود این و 

  .فرماییددفترچه را به صورت کامل مطالعه 

 

 

 



3                     (CU 432M-T)   MI series 

 

 

 

 توجه:

تماس گرفته یا به شماره پیام  03137607955شماره تلفندر صورت بروز هر گونه مشکل در کارکرد دستگاه با 

 پیامک ارسال نمایید. 10005858کوتاه 

 اخطار:

ارانتی خارج دستگاه را از گ ، غیرمجاز نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص یا باز شدن دستگاه توسط افراد-

 می کند.

 گارانتی خارج می کند.دستگاه را از ، آب گرفتگی داخل دستگاه یا دو فاز شدن ولتاژ -

 دستگاه در جای مرطوب یا نزدیک شوفاژ یا دستگاه های فرکانسی نصب نشود. -

 خطر برق گرفتگی:

 سیب دیدن سیم برق اجتناب کنید.از باز کردن دستگاه یا آ ولت است 220دستگاه دارای جریان برق با ولتاژ
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   معرفی مانیتور -2

  دستگاه یکلید هااجزاء و فی معر- 1-2

 

 
 

                                                     گوشی .2                                             تنظیم صدای زنگ. 1   

                                                                                           (MICRO SD)محل کارت حافظه .4                                                    صفحه نمایش .3   

    (LEFT). چپ6                            (MENU/EXIT)و/ خروج. من5   

 (RIGHT). راست  8                                                        (OK). تایید7   

 . باز کردن درب10                 روشن و خاموش دستگاه          کلید . 9   

 شماره گیری ارتباط داخلیی /  دستفیلم برداری  یابرداری . عکس 11   

 انتخاب رقم یکان شماره ارتباط داخلی  / (Extra lock) جک برقی. باز کردن 12   

 انتخاب رقم دهگان شماره ارتباط داخلی/   (Away)فیلم برداری خودکار یا برداری  . عکس13   

 2و درب  1. نمایش درب 14   
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 کاربرد کلید های لمسی دستگاه :

 کلید استفاده می گردد.این جهت نمایش چرخشی درب ها از    " " 

 و صفحه است متصل مانیتور به بیرونی صفحه 2 وقتی که است درب ها این چرخشی نمایش از منظور توجه :

 آن دومین لمس و با مشاهده را 1 درب توانید می اول مرتبه در  "  " کلید لمس با نمایش خاموش است،

 .را مشاهده کنید 2 درب ،

 

 شود.می  خودکار فعال عکس یا فیلم برداری در زمانی که نمایشگر روشن می باشدکلید  با لمس این  "  "

را همراه با شماره درب ، تاریخ و ساعت " Away"یا  "خودکار"صفحه نمایش کلمه بر روی  صورت ندر ای

 مشاهده خواهید کرد و لمس مجدد آن باعث غیر فعال شدن عکس و یا فیلم برداری خودکار می شود.

انتخاب رقم دهگان شماره ارتباط داخلی استفاده می شود که در قسمت مربوط به همچنین از این کلید جهت 

 اری ارتباط داخلی توضیحات کامل داده شده است.برقر

 

و یا فعال سازی قفل دوم ، در زمانی که نمایشگر  و یا فراخوان آسانسور جک برقیجهت باز کردن    "" 

 کلید استفاده می گردد.این روشن است از 

ه قسمت مربوط بانتخاب رقم یکان شماره ارتباط داخلی استفاده می شود که در همچنین از این کلید جهت 

 برقراری ارتباط داخلی توضیحات کامل داده شده است.

 

کلید  عکس برداری دستی و یا در صورت وجود این با لمس در حالت فعال بودن تصویر درب ها    "  "

 کارت حافظه ، فیلم برداری دستی انجام می گیرد.

 . صفحه شماره گیری ارتباط داخلی می شویدهمچنین در زمانی که نمایشگر خاموش است با لمس این کلید وارد 
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 : دستگاه تنظیمات - 2-2

کلید ،است  (Stand By)خاموش  در حالت زمانی که صفحه نمایشتنظیمات دستگاه   منویورود به  جهت

"Menu"  همانطور که در شکل زیر  .تا منوی زیر روی صفحه نمایش ظاهر شود  فشار دهیداز کنار دستگاه را

 پردازیم.می  هر کدام از آن هادامه به توضیح در اوجود دارد که  بخش 8،  منواین ید در می کنمشاهده 

 

 : نوع ضبط – 1-2-2

 اشد.می ب"نوع ضبط "آنانتخاب شده درمنو باز می شود که اولین گزینه  صفحه "Menu"با فشار دادن کلید 

که در شکل زیر مشاهده می کنید در  نوع ضبط می شوید.همانطور منویوارد  "OK"اکنون با فشار دادن کلید 

 .می پردازیم  که به شرح هر کدام گزینه وجود دارد 6،  منواین 
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 توجه :      

                                                         فرمتتوسط دستگاه آن را  بر روی دستگاه ، حتما بایستی SDکارت حافظه میکرو در صورت استفاده از       

 آورده شده است(. رت حافظه در بخش تنظیمات کارخانهنمایید.)چگونگی فرمت کردن کا   .  

 عکس : -1-1-2-2

را به صورت دستی و خودکار  عکس 100 فظه داخلی می باشد که می تواند تادارای حا  MIسریکالیوز مانیتور 

به مانیتور می توانید عکس های گرفته شده را  SDدر صورت اتصال کارت حافظه میکرو  گرفته و ذخیره کند.

گرفته  SDعکس بر روی کارت حافظه میکرو  1000تا  الت  دستگاهدر این حهمچنین بر روی آن کپی کنید. 

 د.می کنو ذخیره 

 "OK"و توسط کلید  را انتخاب "عکس"گزینه  "RIGHT"و "LEFT"توسط کلید های  "نوع ضبط" منویدر 

 ه می شود.قرار دادعکس در این صورت ضبط دستی و خودکار دستگاه در حالت ثبت  .کنیدآن را فعال تیک 

  : برداری )دستی( عکس

ه در صورتی ک می دهد ، تصویر یکی از درب ها را نمایشبرداری دستی زمانی که صفحه نمایش  جهت عکس

"لید ک را انتخاب کرده باشید ، "عکس"حالت  "نوع ضبط" منویدر   را لمس نمایید. "

 فیلم : -2-1-2-2

 "OK"را انتخاب و توسط کلید  "فیلم"گزینه  "RIGHT"و "LEFT"توسط کلید های  "نوع ضبط" منویدر 

 ده می شود.قرار دافیلم  ضبطدر این صورت ضبط دستی و خودکار دستگاه در حالت  آن را فعال کنید.تیک 

   را به مانیتور متصل SDجهت استفاده از امکان فیلم برداری توسط این دستگاه بایستی حتما حافظه خارجی میکرو       

 استفاده کنید. GB32ظرفیت حداکثر کنید ، شما می توانید از حافظه ای تا رمت و توسط خود مانیتور آن را ف.      
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ثانیه ای  15فیلم  900به دستگاه ، دستگاه قادر به ضبط SD به این ترتیب با اتصال حافظه خارجی میکرو 

 خواهد بود.  ی مراجعه کنندههمراه با صدا

  : برداری )دستی(فیلم 

ه در صورتی ک برداری دستی زمانی که صفحه نمایش ، تصویر یکی از درب ها را نمایش می دهدفیلم  جهت

"کلید  را انتخاب کرده باشید ، "فیلم"حالت  "نوع ضبط" منویدر  در این صورت  را لمس نمایید. "

 ثانیه ای فیلم می کند.  15مانیتور شروع به ضبط 

 : ضبط خودکار -3-1-2-2

، به صورت خودکار عکس برداری یا فیلم برداری انجام  در صورتی که بخواهید هنگام  زنگ خوردن مانیتور

را انتخاب  "ضبط خودکار"گزینه  "RIGHT"و "LEFT"توسط کلید های  "نوع ضبط" منویبایستی در  شود،

مشاهده تصویر ، در زمان " "با لمس کلید می توانید آن را فعال کنید. همچنین تیک  "OK"و توسط کلید 

را  "Away"یا  "خودکار"در این صورت  بر روی صفحه نمایش کلمه  .این حالت را فعال کنید،  درب ها

 کرد. همراه با تاریخ و ساعت مشاهده خواهید

 "OK"ید توسط کل، "نوع ضبط" منویبه منظور غیرفعال کردن حالت ضبط خودکار، با انتخاب این گزینه در 

، در زمان مشاهده تصویر درب ها ، این " "کلید  مجدد . همچنین می توانید با لمستیک آن را بردارید

 در این صورت بر روی صفحه نمایش فقط تاریخ و ساعت را مشاهده خواهید کرد. .حالت را غیرفعال کنید

 : 2تشخیص حرکت و  1شخیص حرکت ت -4-1-2-2

می باشد. در صورت فعال کردن این قابلیت تشخیص حرکت )موشن(  MI مانیتور یکی از ویژگی های مهم 

م  به ضمن نمایش تصویر درب، اقداگزینه با انجام هر حرکتی در مقابل صفحه بیرونی)پنل( دم درب ، مانیتور 

می کند. سپس صفحه نمایش خاموش شده و مانیتور در حالت  ثانیه ای 15یک فیلم ضبط گرفتن یک عکس یا 

Stand By ،  باشد.آماده تشخیص حرکت بعدی می 
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 "گزینه  "RIGHT"و "LEFT"توسط کلید های  "نوع ضبط" منوی جهت فعال کردن تشخیص حرکت در 

فرایند تشخیص در این صورت . آن را فعال کنید (تیک) "OK"را انتخاب و توسط کلید  " 1تشخیص حرکت 

 انجام می گیرد.  1درب بر روی  فقطحرکت 

ورتی که صفحه بیرونی)پنل( آن ، در ص (تیک)و فعال کردن  " 2تشخیص حرکت  "همچنین با انتخاب گزینه 

 انجام می گیرد. 2درب بر روی  فقطمتصل باشد، فرایند تشخیص حرکت مانیتور  دومبه ورودی درب دوم 

 : زمان تشخیص حرکت -5-1-2-2

انتخاب و با فعال باشند، "  2تشخیص حرکت  "یا  " 1تشخیص حرکت " در صورتی که یکی از گزینه های 

زمان و  اریختفقط در بازه  حرکت فرایند تشخیص  ؛ " زمان تشخیص حرکت " گزینه (تیک) فعال کردن

ص غیر فعال بودن این گزینه فرایند تشخیحالت در در غیر این صورت  ، فعال می شود تعیین شده در این قسمت

 می باشد. دائمیحرکت به صورت 

 "زیاد" و "متوسط"،  "کم "همچنین در این قسمت می توان میزان حساسیت تشخیص حرکت را در سه سطح 

 نمود. عیینت

را  "زمان تشخیص حرکت" گزینه "RIGHT"و "LEFT"های توسط کلید  "نوع ضبط" منوی در  ترتیببدین 

 شکل زیر می شوید. منویوارد  "OK"انتخاب و توسط کلید 
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سطح  "RIGHT"و "LEFT"و توسط کلید های  را انتخاب کنید "حساسیت"قسمت  "OK" اکنون توسط کلید

 آن را فعال کنید. "OK"حساسیت مورد نظر را انتخاب کرده و توسط کلید 

 عالمت گذاری می شود. رنگ فعال بودن سطح حساسیت انتخاب شده ، با یک دایره قرمز

  "RIGHT"را فشار داده و توسط کلید  "MENU"حال پس از فعال کردن سطح حساسیت ، یک مرتبه کلید 

با دو  "سال"عدد  در این صورت آن را انتخاب کنید. "OK"و توسط کلید  رفته "مان شروعز" قسمتبه 

توسط کلید های  ، حال فلش ها چشمک میزنند "OK"کلید  با فشار دادن اکنون .فلش انتخاب می شود

"LEFT"زیاد کردن عدد( و("RIGHT"،)تعیین کرده و توسط کلید عدد سال مورد نظر را  )کم کردن عدد

"OK" .آن را تایید نمایید 

انتخاب کنید تا آن را  "OK"رفته و توسط کلید  "ماه"به قسمت عدد  "RIGHT"سپس با فشار دادن کلید  

عدد ماه مورد نظر را تعیین کرده و توسط  ،  "RIGHT"و "LEFT"چشمک بزنند. حال توسط کلید های فلش ها 

 نمایید. را تعیین "دقیقه"و  "ساعت" ، "روز" همین ترتیب عدد قسمت هایآن را تایید نمایید. به  "OK"کلید 

ار داده و سپس توسط کلید را فش "MENU"را تعیین و تایید نمودید ، کلید  دقیقهپس از اینکه عدد قسمت 

"RIGHT"  زمان"همانند قسمت نیز انتخاب کنید. جهت تنظیمات این قسمت  را " زمان خاتمه "قسمت 

 عمل کنید. "شروع

را فشار داده  "MENU"تعیین و تایید نمودید ، کلید  "زمان خاتمه"پس از اینکه عدد قسمت روز را در قسمت 

تیک آن را فعال نمایید. اکنون  "OK"را انتخاب و توسط کلید  "باز"قسمت   "RIGHT"و سپس توسط کلید 

همانطور که مشاهده  باز می گردید. "نوع ضبط" منویخارج شده و به  منواز این  "MENU"با فشار دادن کلید 

 نمایان شده است. "زمان تشخیص حرکت"می کنید تیک فعال بودن قسمت 

زمان "گزینه    "RIGHT"و "LEFT"توسط کلید های  "نوع ضبط"  منویدر  ، قسمتاین  کردن جهت غیر فعال

 تیک آن را غیر فعال نمایید. "OK"را انتخاب و توسط کلید  "تشخیص حرکت
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 انتخاب زنگ : – 2-2-2

و یک ملودی  به صورت مجزا 2و زنگ درب  1ملودی مختلف جهت تعیین زنگ درب  16این دستگاه دارای 

 برای تعیین ملودی زنگ درب ها بصورت زیر عمل کنید. می باشد. منحصر به فرد جهت زنگ ارتباط داخلی

منو می شوید. سپس توسط  صفحهوارد  "MENU"زما نی که صفحه نمایش خاموش است ، با فشار دادن کلید 

تعیین  منویوارد  "OK"و توسط کلید  را انتخاب "انتخاب زنگ"گزینه   "RIGHT"و "LEFT"کلید های 

 می شوید. ملودی زنگ

 

را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه عالمت ملودی زنگ  "1زنگ درب "قسمت  "OK" اکنون توسط کلید

ملودی زنگ  "RIGHT"و "LEFT"؛ چشمک میزند. در این حالت شما می توانید توسط کلید های  1درب 

 .نمایید آن را تایید "OK"انتخاب کرده و توسط کلید  1برای درب  مورد نظر خود را

را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه عالمت ملودی  "2زنگ درب "قسمت  "RIGHT"توسط کلید  اکنون

ملودی  "RIGHT"و "LEFT"؛ چشمک میزند. در این حالت شما می توانید توسط کلید های  2زنگ درب 

آن را تایید نمایید. سپس با فشار دادن  "OK"انتخاب کرده و توسط کلید  2زنگ مورد نظر خود را برای درب 

 خارج شوید. منواز این  "MENU"کلید 
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 عکسها و فیلمها : – 3-2-2

از این قسمت ، عکس ها و فیلم هاو نیز امکان پاک کردن همه شده  های ضبط عکس ها و فیلمجهت نمایش 

 می توانید استفاده نمایید.

منو می شوید. سپس توسط  صفحهوارد  "MENU"زما نی که صفحه نمایش خاموش است ، با فشار دادن کلید 

شکل  منویوارد  "OK"را انتخاب و توسط کلید  "عکسها و فیلمها"گزینه   "RIGHT"و "LEFT"کلید های 

 زیر می شوید.

 

 فیلم :– 1-3-2-2

 Standbyهنگامی که دستگاه در حالت  "OK"استفاده از کلید ،  مشاهده فیلم های ضبط شدهروش سریع برای 

 .میشوند نمایش دادهها  فیلم OKپس از فشردن کلید  .است ، می باشد

ن روشن تر آ گزینهکادر  می باشد که "فیلم"، قسمت  " عکسها و فیلمها "منوی  اولین قسمت انتخاب شده در

آخرین فیلم ضبط  ، SDاتصال حافظه خارجی میکرو در صورت "OK" کلید فشار دادناکنون با  شده است.

 .دانجام  می شوبصورت خودکار  تا آخرین فیلم  از اولیننمایش فیلم ها  ، سپس نمایش داده می شود شده

 های فیلم "RIGHT"و توسط کلید  بعدی های فیلم "LEFT"در حین نمایش فیلم ها ، می توان توسط کلید 

 را مشاهده نمود. قبلی
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را فشار داده و توسط  "OK"کردن تکی فیلم ها می بایست در هنگام پخش فیلم مورد نظر ، کلید پاک جهت 

 ، آن فیلم را پاک کرد. "OK"را انتخاب و با فشار دادن کلید  "تایید"گزینه  "RIGHT"یا  "LEFT"کلید 

ن صورت روند نمایش را فشار دهید. در غیر ای "MENU"شدن از روند نمایش فیلم ها ، کلید  خارججهت 

 دقیقه به طور خودکار قطع می گردد. 2فیلم ها پس از 

 عکس :– 2-3-2-2

هنگامی که دستگاه در حالت  "RIGHT"استفاده از کلید ،  روش سریع برای مشاهده عکس های گرفته شده

Standby پس از فشردن کلید .است ، می باشد"RIGHT" نمایید.مشاهده ها را یکی یکی میتوانید  عکس 

 "فیلم ها و عکس ها" منویدر ؛ به این صورت است که جهت نمایش عکس های ذخیره شده  روش دیگر

ار دادن با فش اکنون آن روشن تر شود. گزینهکرده تا کادر  را انتخاب "عکس"قسمت  "RIGHT"توسط کلید 

د کلی قبلی های خواهد شد. سپس برای مشاهده عکس آخرین عکس گرفته شده نمایش داده "OK"کلید 

"RIGHT" کلید  بعدیهای مشاهده عکس  برای و"LEFT" .را فشار دهید 

را فشار داده و  "OK"مورد نظر ، کلید نمایش عکس ها می بایست در هنگام  عکسکردن تکی پاک جهت 

را پاک  عکس، آن  "OK"را انتخاب و با فشار دادن کلید  "تایید"گزینه  "RIGHT"یا  "LEFT"توسط کلید 

 کرد.

را فشار دهید. در غیر این صورت روند نمایش  "MENU"ها ، کلید  عکسشدن از روند نمایش  خارججهت 

 دقیقه به طور خودکار قطع می گردد.2پس از  عکس ها

به دستگاه ، عکس هایی که نمایش داده می شوند ، عکس  SDدر صورت اتصال حافظه خارجی میکرو  توجه :

های ذخیره شده درون حافظه خارجی می باشند و درصورت عدم اتصال حافظه خارجی ، عکس های درون 

 حافظه داخلی دستگاه نمایش داده خواهند شد.
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 : پاک کردن– 3-3-2-2

قسمت  "RIGHT"توسط کلید  "س هافیلم ها و عک" منویفیلم ها و عکس ها ؛ در  همه جهت پاک کردن 

 منویوارد  "OK"آن روشن تر شود. اکنون با فشار دادن کلید  گزینهرا انتخاب کرده تا کادر  "پاک کردن"

 آن می شوید.

 پاک کردن فیلم :– 1-3-3-2-2

آن  زینهگمی باشد که کادر  "پاک کردن فیلم"، قسمت  "پاک کردن" منویاولین قسمت انتخاب شده در 

را  "تایید"گزینه  "RIGHT"یا  "LEFT"را فشار داده و توسط کلید "OK" کلید اکنونروشن تر شده است. 

 پاک خواهد شد. در کارت حافظه خارجی ، همه فیلم های ذخیره شده "OK"انتخاب و با فشار دادن کلید 

 پاک کردن عکس :– 2-3-3-2-2

را انتخاب کرده  "عکس پاک کردن"قسمت  "RIGHT"یا  "LEFT"توسط کلید  "پاک کردن" منویدر 

گزینه  "RIGHT"یا  "LEFT"را فشار داده و توسط کلید "OK" آن روشن تر شود. اکنون کلید گزینهتا کادر 

فقط به دستگاه ،  SDدر صورت اتصال حافظه خارجی میکرو ،  "OK"را انتخاب و با فشار دادن کلید  "تایید"

حافظه خارجی پاک خواهند شد و درصورت عدم اتصال حافظه خارجی ، عکس عکس های ذخیره شده درون 

 های درون حافظه داخلی دستگاه پاک خواهند شد.

 

 ارتباط داخلی : – 4-2-2

د واح هفتادتا حداکثر ارتباط داخلی بین واحدها امکان برقراری     MI مانیتوریکی از ویژگی های مهم دیگر 

سیمه( مانیتورها به یکدیگر و کددهی آنها امکان برقراری این  4ارتباط داخلی ) سوکتمی باشد که با اتصال 

 می شود. فراهمارتباط 



15                     (CU 432M-T)   MI series 

به می باشد.  کاناله 3 همزمانویژه در سیستم ارتباط داخلی این مانیتور ، امکان ارتباط داخلی مهم و قابلیت 

مانیتور و همچنین  نگهبانیبا مانیتور  3؛ مانیتور در حال تماس ارتباط داخلی هستند 2و  1وقتی مانیتور عنوان مثال 

 د.نباش داشتهتداخل صوت  بدون همزمان و ارتباط می توانند با پنل دم درب 4

 ه است.ط داخلی بین واحدها بیان شددر ذیل چگونگی کد دادن مانیتورها و برقراری ارتبا

به صورت یک سیم  4تور تمامی واحدها توسط ارتباط داخلی مانی سوکتتوجه داشته باشید که در ابتدا بایستی 

 (Standby)؛ به یکدیگر متصل شده باشد و تمامی مانیتورها روشن  (23)مطابق نقشه سیم کشی صفحهبه یک 

 باشند.

زما نی که صفحه نمایش خاموش است با لمس کردن تماس ارتباط داخلی ،  منویجهت دسترسی سریع به 

"کلید   می شوید. منووارد این "

مایش زما نی که صفحه نروش دیگر جهت دسترسی به منوی تماس ارتباط داخلی به این صورت می باشد که ؛ 

 "LEFT"منو می شوید. سپس توسط کلید های  صفحهوارد  "MENU"خاموش است ، با فشار دادن کلید 

 شکل زیر می شوید. منویوارد  "OK"را انتخاب و توسط کلید  "ارتباط داخلی"گزینه   "RIGHT"و
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 : تماس – 1-4-2-2

ن تر آن روش گزینهمی باشد که کادر  "تماس"، قسمت  "ارتباط داخلی" منویاولین قسمت انتخاب شده در 

 شماره گیری ارتباط داخلی می شوید. منویوارد "OK" شده است. اکنون با فشار دادن کلید

 

 دهگانعدد  "LEFT"یا  " "و توسط کلید یکان عدد "RIGHT"یا " " در این قسمت توسط کلید  

"  شماره واحد مورد نظر را انتخاب کنید ، سپس توسط کلید آن را تایید کنید. اکنون بر روی  "OK"یا  "

داخلی با  طچشمک می زند. با برداشتن دسته گوشی ارتبا "دسته گوشی را بردارید"صفحه نمایش پیغام 

، به محض برداشتن دسته  ن می کندخورد شروع به زنگمی شود و مانیتور آن واحد  واحد مورد نظر برقرار

 برقرار می شود.، ارتباط صوتی بین دو واحد  گوشی در مانیتور مقصد

 



17                     (CU 432M-T)   MI series 

بر روی صفحه نمایش داده شد،  "تماس برقرار نشد"پیام  در هنگام تماس در حالت ارتباط داخلی ، اگرتوجه : 

  که چنین شماره واحدی وجود نداشته یا ارتباط با واحد مورد نظر قطع می باشد.به این معنا خواهد بود 

بعد از شماره گیری و تماس پیام  ، د و ارتباط بین دو واحد برقرار شوداگر شماره واحد مورد نظر درست باش

به نمایش در خواهد آمد و مانیتور واحد مورد نظر شروع  و مقصد در مانیتور مبدا "تماس منتظر پاسخ است"

 به زنگ خوردن می نماید.

سمت  در باال ی که با آن تماس گرفته ایم یا واحدی که با ما تماس گرفته استدر هنگام ارتباط ، شماره واحد

 داده می شود. ، نشان نمایشصفحه  راست

ه ب ، واحد تماس برقرار کند دوشد و واحد سوم با یکی از این اگر واحدی با واحد دیگر در حالت ارتباط داخلی با

 نمایش داده می شود. "خط مشغول است" دلیل اشغال بودن خطوط ارتباطی پیام

 

 : )کد دادن ارتباط داخلی( شماره واحد – 2-4-2-2

  ا )کددهی( برای هر مانیتور به این شکل عمل می کنیم.واحده ارتباط داخلی جهت تعیین شماره

را انتخاب کرده تا کادر  "شماره واحد"قسمت  "RIGHT"یا  "LEFT"توسط کلید  "ارتباط داخلی" منویدر 

 وارد کردن رمز باز می شود. منوی، "OK" آن روشن تر شود. اکنون با فشردن کلید گزینه

 
  

 وارد کنید. رمزرا به عنوان  1379عدد  منوتعیین شماره واحد بایستی در این  منویجهت وارد شدن به 
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بصورت خودکار رقم هزارگان  ،  رمز اولین عدد انتخاب شده، وارد کردن رمز  منویبدین منظور با وارد شدن به  

را انتخاب  "1" )کم کردن عدد( ، عدد"RIGHT")زیاد کردن عدد( یا  "LEFT"توسط کلید  می باشد. اکنون

یا  "LEFT" کلید صدگان رمز انتخاب شود. اکنون توسط رقمرا فشار دهید تا  "MENU"کرده و سپس کلید 

"RIGHT" را انتخاب کرده و سپس کلید  " 3 "عدد"MENU"  به  رمز انتخاب شود. دهگان رقمرا فشار دهید تا

 ( عمل کنید." 9 "( و رقم یکان )" 7 ")همین ترتیب جهت وارد کردن رقم دهگان 

را فشار  "OK"را انتخاب کرده و کلید  تیکعالمت  "MENU"د بعد از وارد کردن صحیح عدد رمز ، توسط کلی

یا " " باز شده است. در این قسمت توسط کلید  "شماره واحد جدید"وارد کردن  منویدهید. اکنون 

"RIGHT" یا  " "و توسط کلید یکان عدد"LEFT"  شماره واحد جدید مورد نظر را برای این  دهگانعدد

"مانیتور انتخاب کنید ، سپس توسط کلید   ام تغییرات انج"آن را تایید کنید تا صفحه نمایش پیام  "OK"یا  "

 خارج شوید. منواز این  "MENU"را نمایش دهد. اکنون توسط کلید  "شد

 : شناسایی نگهبان

شود به مانیتور نگهبانی تبدیل می شود به این معنا که جهت معرفی و  که شماره واحد آن صفر واردMIهر مانیتور 

 شناسایی واحد نگهبانی و ارتباط دیگر واحد ها با نگهبان ، باید شماره واحد صفر برای این واحد ثبت گردد .

 : اولویت های تماس  

اط داخلی سپس ارتبمانیتور است که ابتدا ارتباط بین پنل و به این ترتیب     M I اولویت تماس در مانیتورهای     

دو واحد در حال مکالمه باشند و در  داخلیحالت ارتباط خواهد شد. به عنوان مثال اگر در  بین واحد ها برقرار

رقرار ب بزند ، ارتباط داخلی قطع شده و ارتباط بین پنل و مانیتور دو واحد زنگ  ( به یکی از آن ببازکن )پنل دم در

 خواهد شد.

 ساعت و تاریخ : – 5-2-2

 جهت تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه به شکل ذیل عمل کنید.

منو می شوید. سپس توسط  صفحهوارد  "MENU"زما نی که صفحه نمایش خاموش است ، با فشار دادن کلید 

شکل  منویوارد  "OK"را انتخاب و توسط کلید  "ساعت و تاریخ"گزینه   "RIGHT"و "LEFT"کلید های 

 می شوید. رزی



19                     (CU 432M-T)   MI series 

 
کنون اآن روشن تر شده است.  گزینهمی باشد که کادر  "سال "، قسمت عدد منواولین قسمت انتخاب شده در این 

)زیاد کردن "LEFT"، حال توسط کلید های فلش ها روی عدد سال چشمک بزنند  را فشار داده تا"OK" کلید

 آن را تایید نمایید. "OK"، عدد سال مورد نظر را تعیین کرده و توسط کلید  )کم کردن عدد("RIGHT"عدد( و

آن را انتخاب کنید تا فلش  "OK"رفته و توسط کلید  "ماه"به قسمت عدد  "RIGHT"سپس با فشار دادن کلید 

ید ، عدد ماه مورد نظر را تعیین کرده و توسط کل "RIGHT"و "LEFT"ها چشمک بزنند. حال توسط کلید های 

"OK"  س از را تعیین نمایید. پ "دقیقه"و  "ساعت"،  "روز"آن را تایید نمایید. به همین ترتیب عدد قسمت های

 خارج شوید. منوتا از این  را فشار داده "MENU"را تعیین و تایید نمودید ، کلید  دقیقهاینکه عدد قسمت 

 

 زبان دستگاه : – 6-2-2

 . ذیل عمل کنید لانگلیسی می باشد. جهت تغییر زبان دستگاه به شکزبان فارسی و  2این دستگاه دارای 

منو می شوید. سپس توسط  صفحهوارد  "MENU"زما نی که صفحه نمایش خاموش است ، با فشار دادن کلید  

 شکل زیر منویوارد  "OK"را انتخاب و توسط کلید  "زبان دستگاه"گزینه   "RIGHT"و "LEFT"کلید های 

 می شوید.
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 آن روشن تر شود. گزینهرده تا رنگ زبان مورد نظر را انتخاب ک  "RIGHT"یا "LEFT"اکنون توسط کلید     

 خارج می شوید. منواز این  "MENU"کلید را فشار داده تا تیک آن فعال شود. با فشار دادن  "OK"کلید سپس     

 

 :تنظیم تصویر  – 7-2-2       

ما نی که زه می کنیم. بدین ترتیب  جهت تنظیمات روشنایی ، رنگ و کنتراست تصویر از این قسمت استفاد    

سپس توسط کلید های منو می شوید.  صفحهوارد  "MENU"صفحه نمایش خاموش است ، با فشار دادن کلید 

"LEFT" و"RIGHT"   نتخاب کنیدا ار "تنظیم تصویر"گزینه. 

نمایش داده می شود. در این  "روشنایی" به همراه نوار تنظیم 1درب ، تصویر  "OK"اکنون  با فشار دادن کلید 

کنید. سپس با فشار دادن  زیادآن را  "LEFT"و توسط کلید  کممقدار روشنایی را  "RIGHT"حالت توسط کلید 

می شود  یش دادهنما "رنگ"نوار تنظیم آن ، و با فشار دادن دو مرتبه ی  "  کنتراست "نوار تنظیم  "OK"کلید 

با فشار دادن کلید  مقدار این دو گزینه را نیز می توان تنظیم نمود. "RIGHT"و "LEFT" که توسط کلید های

"MENU" .از این قسمت خارج می شوید 

                              وارد  "OK"می توان توسط کلید  ؛ را نمایش می دهد 2یا درب  1زمانی که صفحه نمایش تصویر درب نکته :     

 شده در باال ، آنها را تنظیم نمود. شده و طبق روال ذکر تنظیمات نور ، رنگ و کنتراست .   
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  تنظیمات کارخانه : – 8-2-2    

منو می شوید. سپس توسط  صفحهوارد  "MENU"زما نی که صفحه نمایش خاموش است ، با فشار دادن کلید     

شکل  منویوارد  "OK"را انتخاب و توسط کلید  "تنظیمات کارخانه"گزینه   "RIGHT"و "LEFT"کلید های 

 زیر می شوید.

 
 کپی به حافظه : – 1-8-2-2

 microحافظه  کارت انتقال عکس های داخل حافظه داخلی دستگاه به کامپیوتر و... باید آنها را روی جهت   

SD  .کپی کنید 

آن  زینهگمی باشد که کادر  "کپی به حافظه"، قسمت  "تنظیمات کارخانه" منویاولین قسمت انتخاب شده در 

)در صورت اتصال کارت حافظه خارجی( آن را انتخاب کرده "OK" روشن تر شده است. اکنون با فشار دادن کلید

عملیات  "OK"خاب کنید. اکنون با فشار دادن کلید را انت" تایید"گزینه  "RIGHT"و "LEFT"و توسط کلید های  

 انجام می شود.کپی درون کارت حافظه خارجی 

 

 فرمت : – 2-8-2-2 

ور را توسط مانیت ، بایستی آنمانیتور بهبرای اولین مرتبه  SDکارت حافظه خارجی میکرو  در صورت اتصال

 ی باشد. ماستفاده و  قابل شناساییدر این صورت کارت حافظه برای مانیتور  کرد. فرمتدر این قسمت 

کنید،  اکپفایل های ثبت شده بر روی کارت حافظه را به طور کامل  تمامی در صورتی که بخواهید ؛دقت کنید 

 می توانید از این قسمت استفاده نمایید.
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 گزینهرا انتخاب کرده تا کادر  "فرمت"قسمت  "RIGHT"یا  "LEFT"توسط کلید  "تنظیمات کارخانه" منویدر 

)در صورت اتصال کارت حافظه خارجی( آن را انتخاب کرده "OK" ن کلیدادد راآن روشن تر شود. اکنون با فش

عملیات  "OK"را انتخاب کنید. اکنون با فشار دادن کلید " تایید"گزینه  "RIGHT"و "LEFT"و توسط کلید های  

 ت حافظه خارجی انجام می شود.فرمت کردن کار

 بازگردانی : – 3-8-2-2

 جهت بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه از این قسمت استفاده کنید.

را انتخاب کرده تا کادر  "بازگردانی"قسمت  "RIGHT"یا  "LEFT"توسط کلید  "تنظیمات کارخانه" منویدر 

 "LEFT" را انتخاب کرده و توسط کلید های آن"OK" آن روشن تر شود. اکنون با فشار دادن کلید گزینه

عملیات بازگردانی به تنظیمات  "OK"را انتخاب کنید. اکنون با فشار دادن کلید " تایید"گزینه  "RIGHT"و

 کارخانه انجام می شود.

 :MI سری نکات مهم در مورد استفاده از مانیتور کالیوز - 2 – 3

  بیرونی را دارد و هنگام زدن زنگ هر درب به صورت هوشمند با آن صفحه  2این دستگاه امکان اتصال به

 درب ارتباط برقرار می شود.

 و یا فراخوان آسانسور و یا فعال سازی قفل دوم جک برقیباز کردن  قابلیت فرمان دادن جهت این دستگاه 

 می باشد.را دارا 

 دستگاه استفاده کنید. جهت کم و زیاد کردن صدای مانیتور می توانید از ولوم تنظیم صدای 

 

 : سیم کشینحوه  -4-2

  : باشد میذیل  صورت به  مانیتور نصب طریقه

 ( 2و هم درب  1سیمه مجزا برای هر واحد ) هم درب4 سیمه : 4روش ( الف

صورت  سیمه :   5ب( روش  صورت        4سیمه )   5درب دوم ؛ هم به  سیم زنگ ( و هم به  شترک +   4سیم م

 می تواند سیم کشی شود.سیم مجزا (  4سیمه ) 

 می باشد. 2سیمه فقط برای درب  5قابلیت  توجه :
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واحد توصیه می شود و در صورت استفاده      6سیم مشترک + سیم زنگ( فقط تا     4سیمه )  5سیم کشی    توجه :

 واحد ؛ احتمال افت کیفیت تصویر و صدا وجود دارد. 6سیمه برای حالت بیش از  5از سیم کشی 

 

سط    سوکت ارتباط   ستی تو سوکت ارتباط داخلی مانیتور    ه سیم ب  4داخلی مانیتور بای صورت یک به یک ؛ به 

 دیگر واحدها متصل شود.

 

 

 

 

 

 

 


