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 :  مقدمه -1

ن بازک کننده عزیز از حسن سلیقه شما در خرید آخرین تکنولوژی در مانیتورهای دربمصرف

در جهت پیشبرد اهداف کلی خود که همواره ارائه   كاليوز  شرکت متشکریم.  كاليوز  تصویری

ترین محصوالت مورد نیاز بازار است، اقدام به تولید مانیتوری نموده است که کاربردیجدیدترین و 

 های شما را پاسخگو باشد.بتواند بیشترین خواسته

 از جمله :ای العاده ، دارای امکانات فوق اکنون در اختیار شماست دستگاهی که هم

  اینچ 7 صفحه نمایش لمسی 

  دوربین مدار بسته )آنالوگ( امکان اتصال به دو درب و چهار 

  امکان برقراری ارتباط داخلی با واحدهای دیگر 

  امکان باز کردن جک برقی یا فراخوانی آسانسور یا قفل اضافی 

  امکان اتصال و نمایش تصویر مانیتور بر روی تلویزیون 

  کنترل سیستم روشنایی به صورت دستی و اتوماتیک 

 مجهز به پیغامگیر و منشی 

  امکان عکس برداری و فیلم برداری بصورت دستی ، خودکار ، حالت تشخیص حرکت و

 با صدای مراجعه کنندهDVR   حالت 

 

گیری از هر کدام مستلزم مطالعه دقیق این دفترچه  بهره کهو چندین امکان منحصر به فرد دیگر  

 ستگاه مطلع شوید.باشد. پس خواهشمندیم با صرف وقت و اندکی حوصله از تمام امکانات دمی

 



  3 
(CU K77 V-T) UI series 

 

 

 توجه:

تماس گرفته  03137607955در صورت بروز هر گونه مشکل در کارکرد دستگاه با شماره تلفن

 پیامک ارسال نمایید. 10005858یا به شماره پیام کوتاه 

 اخطار:

نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص یا باز شدن دستگاه توسط افراد غیرمجاز ، دستگاه را -

 خارج می کند.از گارانتی 

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

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

 خطر برق گرفتگي:

اب برق اجتنولت است از باز کردن دستگاه یا آسیب دیدن سیم  220دستگاه دارای جریان برق با ولتاژ

 کنید.
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 K77V-Tاجزاء و کلیدهای مانیتور رنگي معرفي  -2

 همراه نام هر قسمت کنار بهاز نمای روبرو و   كاليوز K77V-T گوشي تصویری -1-2

                                                                                               6                                                          

 

 

 

 

 

 

Handset 1 گوشی 

Touch Screen  2 صفحه نمایش لمسی 

Unlock 3 باز کردن درب 

SD card slot همحل کارت حافظmicro SD 4 

OFF/ON 5 روشن و خاموش دستگاه 

Handset jack 6 ورودی سیم گوشی 
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  ها گزینهکاربرد  -2-2
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 صفحه نمایش لمسي   -3-2

هت ج .نمایش داده می شودمنوی زیر  صفحه روشن شده و ،روی صفحه نمایشبا کشیدن انگشت 

 .نمایید را لمس مورد نظرتان گزینهکافیست  اصلی منو های گزینه استفاده از

 

 

 : بي صدا -3
لمس این گزینه با  زنگ دستگاه را فعال یا غیر فعال نمایید. یصدا بيمی توانید حالت 

 

 : آسانسور فراخوان ای يبرق جک -4
 سوکتباید  ، سخت افزاری اتصالرای ب .دارد را نگیپارک یبرق جک بازکردن  تیقابل دستگاه نیا 

 وصل برقی جکرا به فرمان  های باز آن همتصل و تیغ 12Vرله  هب مانیتور را پشت ( CON3قهوه ای )

 توان یم گزینه نیهم از .گردد یم باز نگیپارک درب  نگیپارک گزینهلمس  با د.ینمای

( 36حه صف) بهسیم کشی صحیح طریقه اطالع از برای  .کرد استفاده هم آسانسور یفراخوان یبرا

 .  مراجعه شوددفترچه 
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 کنترل روشنایي :  -5
ن را خاموش و روش منزلسیستم روشنایی می توانید دستی ،  به صورت    گزینهاین لمس با 

نایی می باشد و کنترل اتوماتیک سیستم روشهفتگی همچنین دستگاه دارای قابلیت برنامه ریزی  .نمایید

 توضیح داده شده است. "زمانبندی کنترل روشنایی " قسمت ( 31صفحه )که در 

متصل و  12Vه رله ب مانیتور را پشت ( CON4سفید ) سوکتباید  ؛ ی وصل کردن سخت افزاریبرا

 .ارتباط دهید منزل روشناییسیستم  بهرا  های باز آن هتیغ

  .( دفترچه مراجعه شود36صفحه )برای اطالع از طریقه صحیح سیم کشی به 

 

 : های مدار بستهها و دوربیننمایش درب -6

درب پنل  دم به  مربوط تصویر ، نماییدلمس را             درب گزینهاگر     دوربینیا 

  داده می شود.نمایش  مانند شکل زیر یا دوربین

 

 گزینه ، جهت استفاده از آنها فرعی مشاهده می شود. گزینه 6این نما منویی شامل قسمت پایین در 

 است. توضیح داده شده ادامهآنها در  هر یک از کاربرد.نماییدرا لمس  فرعی مورد نظر

  نمایش  1هنگامی که درببدین ترتیب است که  ی درب ها و دوربین هانمایش چرخشمنظور از

  گزینه لمسبا  داده می شود شود. نمایش داده می 2ربد
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 4و  3،  2مدار بسته های ، دوربین و در مراتب بعد 1، دوربین مدار بستهنمایید لمسآن را مجددا اگر 

 شود. نمایش داده می

 فیلم همراه شروع به ضبط دستگاه  گزینه  روی لمسبا اولین  ، جهت فیلم برداری دستی

ی ضبط صورت دسته در صورتی که ب ضبط تصویر متوقف می شود. ، لمسکرده و با دومین  با صدا

 صورت خودکار متوقف می شود. ه ثانیه انجام و ب 15، ضبط فیلم به مدت  فیلم را متوقف نکنید

  دستگاه عکس برداری می کند.  گزینهجهت عکس برداری دستی ، با لمس این 

 توانید ؛ روشنایی      می        هگزین لمس با ، ها پنل یا ها نیدورب ریتصو شینما هنگام

و رنگ  .دنمایی میتنظ دلخواه میزانبه  را توسط فلش های چپ و راست  کنتراست   ، 

  را لمس درب پارکینگ و یا فراخوانی آسانسور گزینه ، جهت باز کردن جک برقی

   .نمایید

  و یا  نماییدرا لمس جهت قطع کردن ارتباط و بازگشت به صفحه منوی اصلی ، گزینه

 راست به چپ بکشید.   را روی صفحه نمایش ازانگشت 

  عالمت  ، آن توسط دستگاه )فرمت کردن(و شناساییبه دستگاه کارت حافظه  اتصالدر صورت

       در باالی تصویر نمایش داده می شود. در غیر این صورت عالمت  نمایش داده می شود.

  در باالی تصویر عالمت ، عکس برداری وضعیتضبط خودکار در حالت  کردنفعال  در صورت 

فیلم برداری عالمت و در وضعیت  شود.نمایش داده می 

 این عالمت ها نمایش داده نمی شوند. در صورت غیر فعال بودن حالت ضبط خودکار 

   :  نمایش تقویم و ساعت -7

 .نماییدرا مشاهده  تقویم ساعت ومی توانید   "تقویم" گزینه لمسدر منوی اصلی با 

  شود.در این صورت تصویر زیر  به عنوان پس زمینه دستگاه نمایش داده می
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 نوع زبان انتخاب شده دارد.میالدی وشمسی بودن تاریخ دستگاه بستگی به  نکته :

 

 توضیحات اییدنمرا تنظیم  دستگاه با لمس کردن نوار پایینی این صفحه می توانید ساعت و تاریخ .

 شرح داده شده است. دفترچه (28)صفحه  بیشتر در قسمت تنظیمات

 ویم روی نمایش تقجویی در مصرف انرژی و باال رفتن عمر مفید دستگاه بهتر است برای صرفه

 را برای همیشه روشن نگذارید.  صفحه نمایش

 انگشت خود را بر روی صفحه نمایش از راست به  ، فعال کردن نمایش ساعت و تاریخ برای غیر

 چپ بکشید.

 : هاعکس -8

 رفته استگ یا در حالت تشخیص حرکت)موشن( خودکارهایی که دستگاه به صورت دستی یا عکس

، منوی اصلی  ، در عکس ها )تکی(و یا پاک کردنبرای مشاهده  شود.، در این محل ذخیره می

 ها باز منوی فهرست عکس. با وارد شدن به این گزینه نماییدرا لمس                    "اهعکس"گزینه

 می شود.
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شدن  گرفته، محل عکسمشخصات عکس های گرفته شده از جمله ؛ تاریخ و ساعت در این فهرست 

اریخ ت نمایش داده می شود. ، عکسعدم بازبینی  بازبینی یا و وضعیتعکس ، نوع حالت عکس 

بارت نام عکسی با ع مثالرای ب نمایش داده می شود. عکس به عنوان نام آنگرفته شده وساعت عکس 

.jpg 071525-13961103  7:15:25در ساعت  3/11/1396بدین معنی است که این عکس در تاریخ 

 گرفته شده است.

 2درب ، 1درب" کدامیک از موارد محل گرفته شدن عکس نشان دهنده این است که عکس توسط 

 گرفته شده است. " 4،3،2،1دوربین ،

در صورتی که عکس برداری به صورت  د.مشخص می شو Mو  Cعکس به دو صورت نوع حالت 

دستی و یا به صورت خودکار در هنگام زنگ زدن از پنل دم درب ، انجام شود ؛ عکس گرفته شده با 

مشخص می  Mو اگر در حالت تشخیص حرکت)موشن( عکس برداری شده باشد با حرف  Cحرف 

 شود.

ه( نکرده اید ؛ مشخصات آنها با عکس هایی که جدید گرفته شده اند و شما آنها را بازبینی)مشاهد

مشخص می شوند. در صورتی که هر عکس جدیدی را  "جدید"رنگ قرمز نوشته شده و با عبارت 

 شود.مشخص می "قدیم"نوشته شده و با عبارت سفید یک مرتبه بازبینی کنید ؛ مشخصات آن با رنگ 
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در باالی سمت راست صفحه فهرست ؛ بیانگر تعداد صفحات و شماره  قسمت  

و شماره صفحه در حال  2برای مثال در این شکل تعداد صفحات  صفحه در حال نمایش می باشد.

 ( می باشد.صفحه اول)یعنی  1نمایش 

س که شامل آخرین عکها  در منوی اصلی ، آخرین صفحه فهرست عکس "عکسها"با انتخاب گزینه 

 زینه هایگ نمایش داده می شود که برای مشاهده صفحات بعدی و قبلی ازهای گرفته شده می باشد ، 

  و  .نماییدتوانید استفاده می 

را در باالی سمت چپ  نه به منوی اصلی ، گزی عکس ها جهت بازگشت از صفحه فهرست

 نمایید.صفحه فهرست لمس 

 .نماییدرا لمس  عکس روی مشخصات آن ها ، صفحه فهرست عکسدر  عکسهر مشاهده جهت 

 بدین ترتیب عکس را مانند شکل زیر مشاهده می نمایید.

 

ان نش ، و ساعت عکس گرفته شده تاریخ ،عکس ، مشخصات محل  راستدر قسمت باالی سمت 

( و شماره 6عدد  باال در تصویربرای مثال ) داده می شود. همچنین تعداد تمامی عکس های گرفته شده

 مشخص شده است. (2 عکس در حال نمایش )عدد
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زینه     گ ، نوار ابزار و کادر مشخصات عکس ، در نوار ابزار پایین صفحه نا پدید کردنجهت 

 .نماییدو برای بازگرداندن آنها یک مرتبه صفحه مانیتور را لمس  نماییدلمس را 

برای مشاهده عکس های بعدی و قبلی از گزینه های    و  نماییداستفاده میتوانید 

و جهت بازگشت به صفحه فهرست ، گزینه   نمایید.را لمس 

هنگام مشاهده یک عکس در صورتی که بخواهید آن را پاک نمایید گزینه  .نماییدرا لمس 

کس پاک آن عبا لمس گزینه تایید ، پرسیده می شود.  "پاک کردن تایید است!"در این صورت سوال 

 شود.می 

عکسهای ذخیره شده در کارت حافظه  ، درصورت اتصال کارت حافظه خارجی به دستگاه :توجه 

 یشود.محافظه داخلی دستگاه نمایش داده  درنمایش داده میشود.درغیر اینصورت عکسهای ذخیره شده 

 : فیلمها -9

ضبط  DVRیا در حالت تشخیص حرکت)موشن( و  خودکارهایی که دستگاه به صورت دستی یا فیلم

لی ها  در منوی اصفیلم  )تکی(برای مشاهده و یا پاک کردن شود.است ، در این محل ذخیره می کرده

 شود.یا باز مه فیلم. با وارد شدن به این گزینه منوی فهرست نماییدرا لمس               "     افیلمه"گزینه، 
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شرح مشخصات فیلم های  ضبط شده در این فهرست همانند مشخصات فهرست عکس ها می باشد با 

نوع حالت فیلم ، یک حالت دیگر به عنوان فیلم های ضبط شده در حالت این تفاوت که در قسمت 

DVR  اضافه می شود که با حرفD .مشخص می شود 

دین . بنماییدها ، روی مشخصات آن فیلم را لمس  فهرست فیلمهر فیلم در صفحه مشاهده جهت 

 .پخش می شودمانند شکل زیر به همراه صدا در صفحه ای ترتیب فیلم 

 

 صفحه نمایش  همانندصفحه در حال نمایش و کاربرد گزینه ها در این  های شرح مشخصات فیلم

پخش )) نیز جهت   گزینه ، نوار ابزار پایین صفحهعکس ها می باشد با این تفاوت که در 

در هنگام پخش فیلم های ضبط شده در صورتی که دسته گوشی  اضافه شده  است.، (( فیلم  وتوقف

ورتی شنیده می شود. در ص بلندترحالت بلندگو و  رویخود روی مانیتور باشد ، صدای فیلم  محلدر 

 شود. ده میتر شنی عیفکه دسته گوشی  برداشته شود ، صدای فیلم از بلندگوی دسته گوشی ض

10- DVR : 

و حالت تشخیص  DVRضبط خودکار ، وارد تنظیمات مربوط به   با لمس این گزینه 

 داده شده است.( شرح 19)صفحه ضبط در قسمت تنظیمات  کاملتوضیحات حرکت می شوید. 
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 : صدا ضبط -11

خش شده یا یر پامگغتا به عنوان صدای پی نماییدتوانید صدای خودتان را ضبط شما می گزینه در این 

ا دسته گوشی ابتدبرای این منظور  شود پیغام بگذارید.می منزل یا دفتربرای فردی که پس از شما وارد 

 در این صورت ، نمایید لمس ر منوی اصلیدرا   "داص ضبط" گزینهرا برداشته و سپس 

کند. شما یمشما  یدستگاه شروع به ضبط صدارود و  تغییر وضعیت داده و به حالت ضبط می گزینه

کردن صدا  هت ضبطداشته باشید که ج توجه ضبط را خاتمه دهید. این گزینهمجدد لمس توانید با می

 را به دستگاه متصل نمایید. خارجیحتما بایستی کارت حافظه 

 : صدا پخش  -12

شود. برای شنیدن یا پاک ، در این محل ذخیره می "ضبط صدا"های ضبط شده در قسمت صوت 

در منوی اصلی گزینه مورد نظر جهت پیغامگیر ، و همچنین انتخاب صدای کردن)تکی( صداها 

 شود.باز میصداها با وارد شدن به این گزینه منوی فهرست . نماییدرا لمس  "صداخش پ"

 

. شرح مشخصات صداهای نماییدهر کدام از صداها ، روی مشخصات آن را لمس شنیدن جهت 

  ضبط شده در این فهرست نیز همانند مشخصات فهرست عکس ها و فیلم ها می باشد.
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در هنگام پخش صداهای ضبط شده در صورتی که دسته گوشی در محل خود روی مانیتور  توجه :

شی در صورتی که دسته گو باشد ، صدای ضبط شده روی حالت بلندگو و بلندتر شنیده می شود.

  تر شنیده می شود. صدای ضبط شده از بلندگوی دسته گوشی ضعیف، برداشته شود 

 گیر:پیغامتنظیمات  - 1-12

در صورتی که تنظیمات پیغامگیر را انجام نموده و آن را فعال نمایید ، هنگام زنگ خوردن مانیتور از 

 پیغامگیر ابتداییثانیه صدای  30؛ پس از مدت  برداشته نشودپنل دم درب در صورتی که دسته گوشی 

اجعه کننده می ثانیه ای فیلم و صدای فرد مر 15از پنل پخش می شود و سپس مانیتور شروع به ضبط 

  از پنل پخش می شود. انتهاییکند. سپس صدای 

 همانند توضیحات زیر عمل نمایید.جهت فعال نمودن پیغامگیر و انجام تنظیمات آن 

و اطمینان از کیفیت مناسب صدای  "پخش صدا" پس از پخش کردن هر کدام از صوت ها در گزینه

صدای  و برای تعیین گزینه  ابتدایيجهت صدای صدای مورد نظر برای تعیین ضبط شده ، 

 ن. اکنوشودانتخاب لمس کرده تا تیک آن زده و  )برای حالت کاربر( ، را  ینهگز انتهایي

 گزینهبا لمس  شوید. می وارد منوی تنظیمات پیغامگیر  "پخش صدا"در منوی 
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  غیرفعال یا فعال نمایید.توانید آن را  می،  "پیغامگیر"با لمس روی کادر خاموش و روشن گزینه 

 .قرار دهید "کاربر "را در حالت صدای  "نوع صدا "گزینه 

 "پایانی صدای"یا  "صدای ابتدایی"صدایی که انتخاب کرده اید را در حالت  "نوع پخش "در گزینه  

 پیغام گیر قرار دهید.

گاه پخش گیر دستفرض پیغام صدای پیش "نوع صدا" گزینهدر  "سیستم" صدای حالتبا انتخاب 

 .خواهد شد

 ارتباط داخلي : -13

 تادهفامکان برقراری ارتباط داخلی بین واحدها تا حداکثر   UI مانیتوریکی از ویژگی های مهم دیگر 

سیمه( مانیتورها به یکدیگر و کددهی آنها امکان  4واحد می باشد که با اتصال سوکت ارتباط داخلی )

 برقراری این ارتباط فراهم می شود.

می  کاناله 3همزمان قابلیت مهم و ویژه در سیستم ارتباط داخلی این مانیتور ، امکان ارتباط داخلی 

مانیتور نگهبانی  با  3؛ مانیتور  در حال تماس ارتباط داخلی هستند 2و  1باشد. به عنوان مثال وقتی مانیتور 

 ند.داشته باشبدون تداخل صوت  همزمان وبا پنل دم درب می توانند ارتباط   4و همچنین مانیتور 

 در ذیل چگونگی کد دادن مانیتورها و برقراری ارتباط داخلی بین واحدها بیان شده است.

سیم به  4در ابتدا بایستی توجه داشته باشید که سوکت ارتباط داخلی مانیتور تمامی واحدها توسط 

( ؛ به یکدیگر متصل شده باشد و تمامی مانیتورها 36صورت یک به یک )مطابق نقشه سیم کشی صفحه

 باشند. (Standby)روشن 

ارتباط داخلی شماره گیری  منویدر منوی اصلی وارد  "ارتباط داخلي"با لمس گزینه 

 می شوید.
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 طریقه برقرارکردن ارتباط : -1-13

را وارد  آن واحد شمارهدر منوی شکل باال  جهت برقراری تماس ارتباط داخلی با واحد مورد نظر ؛

ارتباط داخلی با واحد مورد نظر . در این صورت نماییدلمس را  سپس گزینه تماس  کرده و

مانیتور آن واحد شروع به زنگ خوردن می کند ، به محض برداشتن دسته گوشی برقرار می شود و 

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

      شماره را اشتباه وارد کردید با لمس گزینه   اگر توانید آن را پاک کنید. می

گرفته شده  اخیر مورد از تماس های 6لیست  ، منواین در سمت راست  و یا وارد شده 

تماس های این ارتباط با برقراری برای  .گردد ثبت میها آن تماس ساعتشماره واحد و با  همراه

  .نماییدمشخصات تماس مورد نظر را لمس  رویمی توانید خروجی  ورودی و

داده  بر روی صفحه نمایش "بي هدف"ام غپی در هنگام تماس در حالت ارتباط داخلی ، اگرتوجه : 

 اط با واحد مورد نظر قطع می، به این معنا خواهد بود که چنین شماره واحدی وجود نداشته یا ارتب شد

اگر شماره واحد مورد نظر درست باشد و ارتباط بین دو واحد برقرار شود ، بعد از شماره گیری باشد. 

               یام پر مبدا و در مانیتو "لطفا منتظر بمانیددر حال برقراری تماس، "ام غو تماس ، پی
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مقصد به نمایش در خواهد به همراه شماره واحد مبدا ؛ در مانیتور  "شما تماس ورودی دارید"

موقعی که مانیتور مقصد دسته گوشی  .رد نظر شروع به زنگ خوردن می کندآمد و مانیتور واحد مو

ایش در هر دو مانیتور نم "حال صحبتدر "را بردارد ارتباط صوتی بین دو واحد برقرار شده و پیام 

   داده می شود.

 واحد تماسدو اگر واحدی با واحد دیگر در حالت ارتباط داخلی باشد و واحد سوم با یکی از این 

 شود. نمایش داده می "خط مشغول است"ام غبرقرار کند ، به دلیل اشغال بودن خطوط ارتباطی پی

 ارتباط داخلي( :شماره واحد )کد دادن تعیین  -2-13

در  را در منوی ارتباط داخلی گزینه جهت تعیین شماره ارتباط داخلی واحدها )کددهی( 

جهت وارد لمس نمایید. در این صورت منوی وارد کردن رمز باز می شود.  باالی سمت راست منو

بعد از  .نماییدوارد  رمزرا به عنوان  1379، بایستی در این منو عدد  واحدشدن به منوی تعیین شماره 

 .نماییدرا لمس  "تایید"گزینه وارد کردن صحیح عدد رمز ،

شماره قدیمی را پاک در این قسمت باز شده است.  "جدید اتاقشماره "اکنون منوی وارد کردن  

ا لمس ر "تایید"گزینه سپس ،  نمایید واردمورد نظر را برای این مانیتور  شماره اتاق جدیدنموده و 

 .نمایید

 شناسایي نگهبان : -3-13

ن معنا که به ای .تبدیل می شود نگهبانيوارد شود به مانیتور  صفرکه شماره واحد آن   UIهر مانیتور 

فر برای واحد صجهت معرفی و شناسایی واحد نگهبانی و ارتباط دیگر واحد ها با نگهبان ، باید شماره 

 .این واحد ثبت گردد

 .  نماییدرا لمس جهت ارتباط سریع با نگهبانی ، در منوی اصلی گزینه نگهبانی  توجه :
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 اولویت های تماس : -4-13 

به این ترتیب است که ابتدا ارتباط بین پنل و مانیتور سپس ارتباط   UI اولویت تماس در مانیتورهای

دو واحد در حال  داخلی بین واحد ها برقرار خواهد شد. به عنوان مثال اگر در حالت ارتباط داخلی

مکالمه باشند و در بازکن )پنل دم درب( به یکی از آن  دو واحد زنگ  بزند ، ارتباط داخلی قطع شده 

 پنل و مانیتور برقرار خواهد شد. و ارتباط بین

 تنظیمات : -14

. نماییدرا لمس  "اتتنظیم"گزینه اصلی  یدر منوبرای دسترسی به تنظیمات دستگاه 

 ازیم.ها می پردو چگونگی تنظیمات هر کدام از آن که به معرفیقسمت اصلی وجود دارد  6در این منو 

 

 : ضبط  -1-14

 "ضبط"گزینه ای که نمایش داده می شود ، اولین گزینه ، با ورود به منوی تنظیمات 

 می پردازیم. از آن ها در ادامه به توضیح هر کدام می باشد.هست گزینه فرعی  7که شامل 

 در منوی اصلی نیز می توانید وارد منوی ضبط شوید.با لمس گزینه توجه : 
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ت دستی و خودکار عکس را به صور 100تا  فظه داخلی می باشد که می تواندارای حا UI مانیتور

به مانیتور می توانید عکس  SDد. در صورت اتصال کارت حافظه میکرو گرفته و در آن ذخیره کر

عکس بر روی  1000دستگاه تا الت های گرفته شده را بر روی آن کپی کنید. همچنین در این ح

صورت دستی  بهان فیلم برداری جهت استفاده از امکداشته باشید  توجه کارت حافظه ذخیره می کند.

( توسط این دستگاه بایستی حتما حافظه خارجی میکرو  DVR)حالت تشخیص حرکت و وخودکار

SD  را به مانیتور متصل کنید ، شما می توانید از حافظه ای تا حداکثر ظرفیتGB32  نماییداستفاده. 

ثانیه ای  15فیلم  900به این ترتیب با اتصال حافظه خارجی به دستگاه ، دستگاه قادر به ضبط 

  خواهد بود. همراه با صدای مراجعه کننده

بر روی دستگاه ، حتما بایستی آن را توسط  SDکارت حافظه میکرو در صورت استفاده از  توجه :

 آورده شده است(. 26صفحه ه در نمایید.)چگونگی فرمت کردن کارت حافظ فرمتدستگاه 

 : ضبط خودکار -1-1-14

، ود انجام شدر صورتی که بخواهید هنگام  زنگ خوردن مانیتور ، به صورت خودکار عکس برداری 

و  "عکسبرداری"حالت  رویرا ، آن  "ارضبط خودک"گزینه  لمس کادر مربوط به  با

 مایید.تنظیم ن "فیلمبرداری"حالت  روی، برای انجام فیلم برداری در صورت اتصال کارت حافظه 

 تنظیم نمایید. "خاموش"جهت غیر فعال کردن ضبط خودکار ، آن را روی حالت 

 : DVRتشخیص حرکت/ -2-1-14

قابلیت تشخیص حرکت )موشن( می باشد. در صورت فعال کردن  UI مانیتوریکی از ویژگی های مهم 

این گزینه با انجام هر حرکتی در مقابل صفحه بیرونی)پنل( دم درب و یا دوربین ها ، مانیتور ضمن 

می کند.  یثانیه ا 15نمایش تصویر درب یا دوربین ، اقدام  به گرفتن یک عکس یا ضبط یک فیلم 
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، آماده تشخیص حرکت بعدی می  Stand Byمانیتور در حالت سپس صفحه نمایش خاموش شده و 

 باشد.

 ا  در بازه زمانی تآورد می فراهم که این امکان را می باشد  DVRویژگی مهم دیگر این مانیتور حالت 

 گیرد. انجام خودکاربه صورت  فیلم برداریمشخص شده توسط کاربر ، 

و  "تشخیص حرکت"حالت ،  "DVRتشخیص حرکت/ "گزینه  با لمس کادر مربوط به

جهت غیر فعال کردن  را فعال نمایید." DVR"ال کارت حافظه به مانیتور ، حالت یا در صورت اتص

 را انتخاب نمایید. "خاموش"آن ها ، حالت 

 نوع ضبط : -3-1-14

م جهت تنظیرا  "فیلمبرداری"یا  "عکسبرداری"نوع ضبط  ینه این گز با لمس کادر مربوط به

 انتخاب نمایید. تشخیص حرکتبرای حالت 

 : DVRدوربین تشخیص حرکت/ -4-1-14 

 ینه این گز با لمس کادر مربوط به 2، درب 1درب"مورد نظر را از بین موارد  محل ضبط، 

 ، انتخاب نمایید. DVRجهت انجام فرایند تشخیص حرکت یا  " 4،3،2،1، دوربین 

 : DVRزمان تشخیص حرکت/ -5-1-14

تشخیص حرکت/ " گزینهکردن آن در  انتخاب، پس از  DVRحالت  و فعال کردناستفاده  جهت

DVR" زمان تشخیص حرکت/" گزینه بایستی توسطDVR"   بازه زمانی )تاریخ و ساعت زمان

در  DVRاین ترتیب فرایند فیلم برداری در حالت نمایید. به  و فعال ضبط( آن را تعیین شروع و پایان

  بازه زمانی تنظیم شده به صورت خودکار انجام می گیرد.
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 DVRباشد ، فرایند ضبط  خاموش "DVRزمان تشخیص حرکت/"گزینهدر غیر این صورت اگر 

 می گردد. غیرفعال

 زینهگبودن  روشنباشد ، در صورت  انتخاب شده "تشخیص حرکت" زمانی که حالت ضبط

فقط در بازه زماني تعیین شده ضبط تشخیص حرکت فرایند  "DVRزمان تشخیص حرکت/"

باشد ،  خاموش "DVRزمان تشخیص حرکت/" گزینهمی گردد. در غیر این صورت اگر  فعال

 می باشد. فعال ،ي دائمبه صورت   فرایند ضبط تشخیص حرکت

زمانی که در حالت  "DVRزمان تشخیص حرکت/"گزینه کادر مربوط به با لمس 

  شکل زیر می شوید.است ، وارد منوی  "خاموش"

 

 جهت تنظیم تاریخدر قسمت باالی این منو تاریخ و ساعت فعلی دستگاه ، نمایش داده می شود. 

روی کادر هر قسمت را لمس کرده و در صورت وجود عدد قبلی ، " پایان"و  "شروع"وساعت زمان 

. پس از وارد کردن عدد همه نماییدپاک کرده و عدد جدید را وارد  توسط گزینه  آن را 

 گزینهتوسط قسمت ها      گردید. میاز به منوی ضبط ب

 .نماییدتنظیم  "خاموش"آن را در حالت  "DVR/زمان تشخیص حرکت"جهت غیرفعال کردن گزینه 
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 :( Screen Saver)زمان محافظ صفحه  -6-1-14

با لمس کادر مربوط به آن توسط فلش های چپ  "زمان محافظ صفحه"توسط گزینه 

 از بین؛  DVR  در موقع ضبط فیلم حالت  را مدت زمان روشن بودن صفحه نمایش مانیتورو راست ، 

،  DVRدر این صورت از لحظه شروع فیلم برداری در حالت  نمایید. انتخاب،  زمانی رنج های متعدد

شدن مدت زمان تعیین شده در این گزینه ، صفحه صفحه نمایش مانیتور روشن شده و پس از سپری 

 نمایش خاموش می شود. اما دستگاه به روند ضبط فیلم برداری خود ادامه خواهد داد. 

در طول مدت زمان ضبط فیلم تنظیم نمایید ، صفحه نمایش  "هرگز"این گزینه را روی حالت اگر 

  ، روشن باقی خواهد ماند. DVRبرداری 

رنج  انحتی االمک "زمان محافظ صفحه"می شود جهت محافظت از صفحه نمایش ، در گزینه  توصیه

 هایی با مدت زمانی کمتر ، انتخاب شود.

 حساسیت تشخیص حرکت : -7-1-14

، می توان میزان حساسیت   "حساسیت تشخیص حرکت"با لمس کادر مربوط به قسمت 

 تعیین نمود. "زیاد"و  "متوسط"،  "کم "تشخیص حرکت را در سه سطح 

 

 : صدا  -2-14

گزینه فرعی هست می باشد.  6که شامل   "داص"گزینه دومین گزینه در منوی تنظیمات ، 

  در ادامه به توضیح هر کدام از آن ها می پردازیم.
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 : حجم صدا -1-2-14

 "احجم صد"گزینه به  مربوط کادربا لمس  "روشن"دستگاه را  زنگمی توانید صدای  ،

 )غیر فعال( نمایید. "خاموش" )فعال( یا

 نمایید. کم و زیادمی توانید حجم صدای زنگ را "  -" و "  + "توسط لمس عالمت 

در هنگام تنظیم کردن حجم صدا یا انتخاب کردن ملودی زنگ ، صدای زنگ از بلندگوی توجه : 

 پخش خواهد شد.دسته گوشی در صورتی که در جای خود روی مانیتور قرار داشته باشد ؛ 

 لمس : -2-2-14

کردن  لمس هنگام ، می توانید صدای ملودی  "مسل"با لمس کادر مربوط به گزینه 

 )غیر فعال( نمایید. "خاموش" )فعال( یا "روشن"صفحه نمایش را 

 ارتباط داخلي : -3-2-14

ملودی توسط فلش های چپ و راست  ،  "يارتباط داخل"گزینه با لمس کادر مربوط به 

  متنوعمختلف و ملودی  17از بین  مانیتور ؛ زنگ ارتباط داخليزنگ مورد نظر را جهت تعیین 

 انتخاب نمایید.
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 : 2و درب  1درب  -4-2-14

، توسط فلش های چپ و  "2درب "و   "1درب "با لمس کادر مربوط به گزینه های 

را به صورت  مجزا  از  2زنگ درب  و 1زنگ درب راست  ملودی زنگ مورد نظر جهت تعیین 

 ملودی مختلف و متنوع انتخاب نمایید. 17بین 

 ساعت بیدار باش : -5-2-14

، توسط فلش های چپ و راست    "شساعت بیدار با"با لمس کادر مربوط به گزینه 

ملودی مختلف و متنوع  17؛ از بین  زنگ ساعت بیدار باشملودی زنگ مورد نظر را جهت تعیین 

 انتخاب نمایید.

 : حافظه  -3-14

گزینه فرعی هست می  5که شامل    "افظهح"سومین گزینه در منوی تنظیمات ، گزینه 

 باشد. در ادامه به توضیح هر کدام از آن ها می پردازیم.
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 : کپي کردن عکسها درون کارت حافظه -1-3-14

توانید ، می    "هکردن عکسها درون کارت حافظ کپي " با لمس کادر مربوط به گزینه

در صورت اتصال کارت حافظه خارجی به مانیتور ، عکس های ذخیره شده درون حافظه داخلی مانیتور 

 را درون کارت حافظه خارجی کپی نمایید.

 : ذخیره سازی عکسها -2-3-14

 ذخیره می شوندنام حافظه ای که عکس ها درون آن ،  "ذخیره سازی عکسها" گزینهدر 

در صورتی که کارت حافظه خارجی به مانیتور متصل باشد ، همه عکس ها درون  مشخص می شود. ،

 آن ذخیره می شوند. در غیر این صورت عکس ها درون حافظه داخلی مانیتور ذخیره می شوند.

 : فرمت کردن کارت حافظه -3-3-14

لین مرتبه به مانیتور، بایستی آن را برای او SDکارت حافظه خارجي میکرو در صورت اتصال 

 ناسایيقابل شکرد. در این صورت کارت حافظه برای مانیتور  فرمتتوسط مانیتور در این قسمت 

 می باشد.  استفادهو 

فایل های ثبت شده بر روی کارت حافظه را به طور کامل  تمامي دقت کنید ؛ در صورتی که بخواهید

 کنید، می توانید از این قسمت استفاده نمایید. پاک

 "فرمت کردن کارت حافظه" به گزینه کادر مربوطجهت فرمت کردن کارت حافظه خارجی ، 

 رسیده پ "لطفا کارت حافظه فرمت شود"در این صورت دو مرتبه سوال  نمایید.را لمس 

 را لمس نمایید. "تایید "گزینه  مرتبه ومی شود که در هر د
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 : بازگرداني -4-3-14

مربوط به  با لمس کادر .نماییداستفاده گزینه جهت بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه از این 

ه پرسیده  می شود ک "بازگرداني تایید است؟"دو مرتبه سوال ؛    "بازگرداني" گزینه

 را لمس نمایید. "تایید "در هر دو مرتبه گزینه 

 : پاک کردن -5-3-14

ا لمس ب عکس ها ، فیلم ها و پیام ها می توانید از این گزینه استفاده نمایید. همهجهت پاک کردن 

 .باز می شود شکل زیر منوی  "پاک کردن "کادر مربوط به گزینه 

 

ردن پاک ک" ، "عکسهاپاک کردن " های گزینهاز کدام  هربا لمس کادر مربوط به اکنون 

سیده  می شود پر "پاک کردن تایید است"، دو مرتبه سوال  "پاک کردن پیامها" و "فیلمها

 را لمس نمایید. به این ترتیب همه عکسها ، فیلمها و یا پیامها پاک "تایید "که در هر دو مرتبه گزینه 

 خواهند شد.

در صورت اتصال حافظه خارجی به دستگاه ، فقط عکس های ذخیره شده درون حافظه  توجه :

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

 دستگاه پاک خواهند شد.
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 : تاریخ/ساعت  -4-14

گزینه فرعی  7که شامل   "اعتس/ تاریخ  "چهارمین گزینه در منوی تنظیمات ، گزینه 

 هست می باشد. در ادامه به توضیح هر کدام از آن ها می پردازیم.

 

 دستگاه :زمان  -1-4-14

زمان  "ینه با لمس کادر مربوط به گز گزینه استفاده نمایید.ریخ و ساعت دستگاه از این جهت تنظیم تا

 ، وارد منوی تنظیم تاریخ و ساعت شکل زیر می شوید. "دستگاه
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روی کادر هر قسمت را لمس  )روز، ماه ، سال ، ساعت ، دقیقه ، ثانیه( جهت تنظیم تاریخ وساعت

پاک کرده و عدد جدید را وارد  کرده و در صورت وجود عدد قبلی ، آن را توسط گزینه  

باز  "تاریخ/ ساعت"به منوی   . پس از وارد کردن عدد همه قسمت ها توسط گزینه نمایید

 گردید.     می

 ساعت بیدار باش : -2-4-14

ساعت بیدارباش  حالت 6زمان بیدارباش را دارد. شما با تنظیم هر کدام از  6این دستگاه قابلیت تنظیم 

توانید در زمان مقرر به دستگاه فرمان دهید تا با پخش به صورت تکی، هفتگی، ماهانه و ساالنه می

بررسی  "1ساعت بیدار باش"را برای گزینه ملودی ، شما را آگاه کند. به عنوان نمونه ، نحوه تنظیمات 

 ماییم. می ن

 "1ساعت بیدار باش"با لمس کادر مربوط به گزینه  "خاموش"زمانی که در حالت 

  است ، وارد منوی شکل زیر می شوید.

 

در قسمت باالی این منو تاریخ و ساعت فعلی دستگاه ، نمایش داده می شود. توسط لمس فلش های 

ادر هر روی کساعت  تنظیم تاریخ وجهت  چپ و راست نوع حالت ساعت بیدار باش را تعیین کنید.
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کرده و پاک  قسمت را لمس کرده و در صورت وجود عدد قبلی ، آن را توسط گزینه  

     .نماییدعدد جدید را وارد 

رتبه در دستگاه فقط یک مدر حالت تکی  انتخاب شده است. "تکي"شکل حالت این برای مثال در 

 زنگ خواهد زد.  تنظیم شده تاریخ و ساعت 

با لمس بر روی کادر روز یا روزهای مورد نظر ؛ رنگ آن صورتی شده و آن  "هفتگي"در حالت 

ت در روزهای انتخاب شده رأس ساع هفتگيبه صورت  به این ترتیب دستگاه روز انتخاب می شود.

 صبح به جز روز جمعه. 7مثالً هر روز  تنظیم شده زنگ خواهد زد.

 ماهانه به صورترا تنظیم نمایید. به این ترتیب دستگاه  ماهدر هر روز مورد نظر  "ماهانه"در حالت 

 .  9رأس ساعت  مثال هفدهم هر ماه زد. ساعت تنظیم شده زنگ خواهد وروز  در

را تنظیم نمایید. به این ترتیب دستگاه به صورت  سالمورد نظر در هر  و ماه روز "ساالنه"در حالت 

 .  18رأس ساعت  سالهر  در روز و ساعت تنظیم شده زنگ خواهد زد. مثال پنجم اردیبهشت ساالنه

به منوی  پس از وارد کردن عدد همه قسمت ها و تکمیل همه تنظیمات ، توسط گزینه   

کردن هر کدام از ساعت های بیدار باش ، آن را  غیرفعالجهت  گردید. باز می "تاریخ/ ساعت"

 قرار دهید. "خاموش"روی حالت 

 : صفحه نمایش  -5-14 

می باشد که به منظور    "شصفحه نمای "پنجمین گزینه در منوی تنظیمات ، گزینه 

و رنگ  و دوربین ها  درب ها تصویر ، کنتراست   یی روشناتنظیم میزان 

  می باشد.
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 دیگر :  -6-14

گزینه فرعی هست می باشد.  5که شامل    "دیگر "ششمین گزینه در منوی تنظیمات ، گزینه 

 در ادامه به توضیح هر کدام از آن ها می پردازیم.

 

 زمانبندی کنترل روشنایي : -1-6-14

یکی از قابلیت های ویژه ای که در این دستگاه  وجود دارد ؛ کنترل سیستم روشنایی به صورت دستی 

جهت انجام تنظیمات مربوط به  می باشد. اتوماتیکو حتی در صورت عدم حضور شما به صورت 

ندی کنترل زمانب"با لمس کادر مربوط به گزینه  اتوماتیککنترل سیستم روشنایی به صورت 

  "روشنایي .می شوید است ، وارد منوی شکل زیر "خاموش"که در حالت زمانی  ،
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ساعت ان زمدر قسمت باالی این منو تاریخ و ساعت فعلی دستگاه ، نمایش داده می شود. جهت تنظیم 

روی کادر هر قسمت را لمس کرده و در صورت )خاموش شدن( " پایان"و ( )روشن شدن "شروع"

همچنین برای د. پاک کرده و عدد جدید را وارد نمایی وجود عدد قبلی ، آن را توسط گزینه  

کنترل اتوماتیک سیستم روشنایی ؛ روی کادر آن را لمس انجام تعیین روز یا روزهای مورد نظر جهت 

 نمایید تا رنگ آن صورتی شده و انتخاب شود.

شنبه  ؛ شده انتخابدر روزهای  به صورت اتوماتیک ؛ سیستم روشنایی قبلبه عنوان مثال همانند شکل 

 روز بعد خاموش می شود. 6: 30روشن شده و در ساعت  20اعت شنبه در سچهار، دوشنبه و 

 پس از انجام تمامی تنظیمات ، توسط گزینه   گردید. باز می "دیگر"به منوی ، 

به سیستم روشنایی را  می توانید "کنترل روشنایي"در منوی اصلی توسط گزینه 

 کنترل )روشن وخاموش( نمایید. دستي صورت

 زبان : -2-6-14

  "زبان"با لمس کادر مربوط به گزینه  باشد.زبان فارسی و انگلیسی می 2این دستگاه دارای 

 . نماییدزبان مورد نظر را انتخاب ، 

 تنظیمات منشي : -3-6-14

 "تنظیمات پیغامگیر"وارد منوی  "تنظیمات منشي "با لمس کادر مربوط به گزینه 

 داده شده است. "پیغامگیر تنظیمات " قسمت 15صفحه  در تنظیمات منشیتوضیحات کامل می شوید. 

 تبریک تولد : -4-6-14

  "تبریک تولد "با لمس کادر مربوط به گزینه  "خاموش"زمانی که در حالت 

 می شوید. بعداست ، وارد منوی شکل 
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ضاء تاریخ تولد یکی از اع با وارد کردناین دستگاه این است که   ویژههای قابلیت یکی دیگر از 

 ،هنگام زنگ خوردن  آن روزدستگاه به صورت خودکار در ،  "تبریک تولد "در منوی  خانواده

 .دکنخش می را پتولدت مبارک ملودی 

 

تاریخ تولد ، روی کادر هر قسمت را لمس کرده و در صورت وجود عدد ماه  و روزجهت تنظیم 

قبلی ، آن را توسط گزینه   "تایید". سپس گزینه نماییدپاک کرده و عدد جدید را وارد 

 را لمس نمایید.   

 نسخه : -5-6-14

 گزینه در این  .نماییدمی توانید ورژن  نسخه نرم افزار دستگاه را مشاهده 

 

 :خانه -7-14

 از منوی تنظیمات خارج شده و به منوی اصلی باز می گردید.،   "خانه "با لمس گزینه 
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 : نمایش تصویر مانیتور بر روی تلویزیون  -15

قه اتصال سخت طریتصویر به تلویزیون می باشد. )با سیم( این دستگاه دارای قابلیت اتصال و انتقال 

 سفید رنگ پین  2 سوکتدر پشت دستگاه  که باشدمی افزاری مانیتور به تلویزیون بدین گونه 

(CON1 TV) ه ببا رعایت اتصال صحیح سیم ویدیو و سیم زمین ، دو رشته ای سیم  فیش را توسط

صورت اگر تلویزیون روی  در این (.36)مطابق نقشه صفحه  نماییدتلویزیون متصل  یورودی ویدیو

یون نمایش تلویزصفحه نمایش روی بر با زنگ خوردن مانیتور تصویر فرد پشت درب ، باشد  AVمد 

 مشاهده کرد.متصل به درب بازکن را جانبی های  توان تصویر دوربین شود و یا می داده می

 

 : UI series  (CU K77 V-T) کالیوزنکات مهم در مورد استفاده از مانیتور  -16

  در نتیجه  ، کندبرداری نمی دستگاه قرار نداشته باشد دستگاه فیلمدر صورتی که حافظه خارجی در

 شود. فعال نمیدر حالت فیلم برداری گیر و ضبط خودکار پیغامضبط صدا و 

 برای استفاده از حافظه خارجی بایستی آن را توسط دستگاه یک مرتبه فرمت نمایید.  

 را دارد و هنگام  مدار بسته )آنالوگ( دوربین 4 و این دستگاه امکان اتصال به دو صفحه بیرونی

 شود. زدن زنگ هر درب به صورت هوشمند با آن درب ارتباط برقرار می

  از سمت راست به چپ روی صفحه نمایش ،انگشت  با کشیدنمی توانید در هر منویی که هستید 

 از آن منو خارج شوید.
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 نحوه سیم کشي : -17

  :باشد  میذیل  صورت به UI مانیتور نصب طریقه

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

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

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

 می باشد. 2سیمه فقط برای درب  5قابلیت  توجه :

واحد توصیییه می شییود و در  6سیییم مشییترک + سیییم زنگ( فقط تا  4سیییمه ) 5سیییم کشییی  توجه :

واحد ؛ احتمال افت کیفیت تصویر و صدا  6سیمه برای حالت بیش از  5صورت استفاده از سیم کشی 

 وجود دارد.

سیم به صورت یک به یک ؛ به سوکت ارتباط داخلی  4سوکت ارتباط داخلی مانیتور بایستی توسط 

 یتور دیگر واحدها متصل شود.مان
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 دیاگرام سیم کشي :

 


