
 C3 چشمی دیجیتال مدل راهنمای عملکرد

:نام قسمت ها  

A دکمه وای فای :B     :روشن/ خاموش/ تصویر دکمه     C  کاور باتری :D کاور باتری :   

  E  نمایشگر :F     رابط :USB     G  :بلندگو     H : کارت حافظهشکاف 

 I دوربین :  J میکروفن :    L چشمی: زنگ   Mسنسور : (تشخیص حرکتPIR)  

N ادون قرمز م: المپO   :مقاومت حساس به نور   P   :بلندگو  

 

  :نصب



را ی مناسب پیچ ها ب، با توجه به ضخامت درب را به درستی اندازه گیری کنید، ضخامت درچشمی  خارجیبخش نصب کردن در 

 .انتخاب کنید

-60را انتخاب کنید، و وقتی ضخامت در  حدود  35mmاست، پیچ ها به طول  60mm-30توجه: وقتی ضخامت در حدود 

90mm  65است، پیچ ها به طولmm 110-90ضخامت در  حدود  ررا انتخاب کنید، و در آخر اگmm  است پیچ ها به طول

85mm .را انتخاب کنید 

 

 :لیست محصول

 . (بسته بندی محصول یا دستور العمل فقط مرجع هستند داخل )شکل محصوالت در

تمام اطالعات بدون اطالع قبلی و بدون هیچ گونه مسئولیتی در طراحی محصول،  اتمشخص، غالب می شوندمحصوالت خاص 

 معرض تغییر است.

                                                   

 براکت                            )رنگ متنوع(          پیچ ها  رسیم شارژ          قسمت خارجی               قسمت داخلی        

 

                                        

 کارت حافظه )اختیاری(                باتری               محصول کارت مشخصات      کارت سرویس بعد از فروش     گواهی تایید  



 :نمودار نصب           

 

 

 :مراحل نصب

که سیم کشی آسیب مراقب باشید )لطفا کنید.دستگاه را انتخاب کنید که متناسب با ضخامت درب باشد و پیچ را وارد  یپیچ

 نبیند(

 

 .وارد کنید بدر سوراخ از طریقکابل بخش خارجی را 



را مانند  رابط کابل و چانیدبخش خارجی بپیقسمت لوله ای به دور  ، می توانید یک کاغذ کوچک زیاد باشددرب ضخامت )اگر 

 از طریق لوله کاغذ وارد درب کنید( شکل

 

 (صدمه نبیندکابل  دی)لطفا مراقب باش  قسمت داخلی : کابل را از شکاف براکت رد کنیددر 

 

 .را در براکت محکم نمایید ها  چیپتنظیم جهت براکت مطابق شکل ,  پس



 

محکم کردن پیچ ها را )توجه: لطفاً  .تا براکت در محل مناسب قرار گیردیکی بعد از دیگری به شکل مناسب محکم کنید را  چیدو پ

 (بادقت انجام دهید تا روی براکت خراش ایجاد نشود

 

 .قسمت خارجی چشمی را به شکل مناسب روی درب محکم نمایید

 



 

 را درون شکاف قرار دهید کابلکانکتور  

 را به سمت انتهای شیار وصل کنید(کابل )لطفاً جهت جلوگیری از خرابی ، به جهت کانکتور توجه کنید ، انتهای کانکتور 

 

 را قراردهید. کابل کاورباالی محافظ 

 

 ؛ سپس براکت را با بخش داخلی چشمی دیجیتال تنظیم کنید.را صاف کنید  پیچ و تاب کابل 

 



پشت آن  آهنرباییمطمئن شوید که قالب براکت با شیار بخش داخلی چشمی دیجیتال تراز شده است ، سپس جذب قسمت  

 میشود.

 

باتری همانطور که در شکل نشان داده شده )توجه:   .را در محلشان قرار دهیدوش باتری را باز کرده و باتری ها پس از نصب ، درپ

 دارای سمت مثبت و منفی است(

 

 ورباتری را بزنید.، می توانید قفل کاانتهادر  

 

 :یامنیت مالحظات  

محصول را در درجه حرارت باال ، رطوبت زیاد یا گرد و غبار ، دود و سایر محیط های سخت و در معرض باران قرار ندهید. در غیر   

 این صورت ممکن است به دستگاه آسیب برسانید.

بخش خارجی چشمی دیجیتال فشار نیاورید یا ضربه نزنید، این امر باعث آسیب دیدن سخت  تشخیص حرکتبه لنز و سنسور  

دقت کافی داشته باشید تا خراش یا بریدگی چشمی دیجیتال  کابلهنگام کار با نصب ، حتماً مراقب باشید ،  حین افزار خواهد شد. 

 در کابل ایجاد نشود.



 :محصول یبررس

 را با چشمی دیجیتال  برای دربمعمولی  چشمی، میشوددرب نصب  یبررو مناسب تیدر موقع چشمی دیجیتال .1

کنندگان را در  دیدهد بازدمی در خانه اجازه حاضر  زبانی، به ماین کار . کنید  نیگزیجا نظارت بر درب یساز کپارچهی

 ()این قابلیت را می توان غیر فعال نمود وجود دارد درب در خارج ازحرکت   صیتشخقابلیت ،  ندیخارج از درب بب

با چشمی دیجیتال ارتباط گرفته تواند از راه دور  یمتصل کرد ، و تلفن همراه م Wi-Fiتوان به  یرا ماین مدل از چشمی  .2

  .و عکسها و ویدیوهای موجود در کارت حافظه را مشاهده کند

چشمی دیجیتال ،  تشخیص حرکت موجب تحریک شود ای بفشاردرا  چشمی دیجیتالکننده زنگ  دیکه بازد یهنگام .3

را از راه عالوه بر عملکرد محلی که شامل روشن شدن نمایشگر داخلی و زنگ خوردن داخلی می باشد , می تواند رویداد 

و  ییویدیکننده تماس و دیبا بازد انتقال دهد تا میزبان که درخانه حضور ندارد ,به تلفن همراه  اینترنت قیدور از طر

 . ه تصویر میزبان را مشاهده نمی کند(.)بازدید کنندبرقرار کند یصوت

چشمی دیجیتال به راحتی جایگزین , چشمی های ساده نوری می شود وبعلت داشتن دامنه تصویری وسیع برای   .4

مشاهده بیرون درب نیازی به نزدیک کردن  چشم به چشمی  دیجیتال نمی باشد . این قابلیت به کودکان و افراد مسن 

  .یرون کمک می کنددر دیدن آسانتر محیط ب

  بخش بیرونی از جنس ضد زنگ و پوسیدگی بوده و به واسطه نوع طراحی به سادگی قابل سرقت نیست . اژیآل جنس .5

بوده و تصاویر ضبط شده با کیفیت حداکثر   کسلیپ گامCMOS   1از جنس   تعبیه شده در بخش بیرونی نیدورب .6

   را به صورت عکس یا ویدیو ذخیره می کند. 720*  1280

 cloudی ساز رهیذخ یفضا در یکسلیمگاپ 1عکس درصورت نبود کارت حافظه با فشردن زنگ چشمی دیجیتال یکعدد  .7

   این عکس ها از طریق اپلیکیشن موبایل قابل مشاهده هستند. ذخیره میشود،

نه باشد توسط صدای زنگ داخلی یا زنگ خوردن روی اپلیکیشن زنگ چشمی درصورتی که میزبان در خانه یا خارج از خا .8

   از حضور میهمان مطلع می شود.

 15به مدت  در صورت تحریک چشمی دیجیتال توسط تشخیص حرکت یا فشرده شدن زنگ چشمی توسط میهمان   .9

   و در کارت حافظه ذخیره می شود.شود  یضبط ماز بیرون درب ویدیو  هیثان

حرکت در صورت فعال بودن با ضبط ویدیو از محیط بیرون به صورت خودکار حافظ امنیت خانواده در  قابلیت تشخیص .10

    کل شبانه روز می باشد.

کند و  یم یبانیمتر پشت 2از فاصله مؤثر را در شب  دید که مادون قرمز وجود دارد LEDعد  4بخش خارجی چشمی در  .11

    .شود یم دهیکنندگان به وضوح د دیصورت بازد ریتصاو

 0.2کمتر از  طیکه نور مح یشود. هنگام ینور استفاده م یجمع آور یبرا ودیفتود کی، از  بخش خارجی چشمی در  .12

  شود. یمادون قرمز شب آغاز م دیباشد ، حالت د لوکس

، چراغ  اوردبه صدا در میرا چشمی کننده زنگ  دیکه بازد یوجود دارد. هنگام بخش خارجی چشمیچراغ نشانگر در  کی .13

چراغ نشانگر خاموش خواهد ، ی یا تصویر درب را خاموش کندتماس تلفن زبانیم ی کهوقت و دشخواهد چشمک زن  نشانگر

   شد.

 می باشد. 270*  480: شیوضوح صفحه نما با ،  IPS اینچی HD  4.3 شیصفحه نمابخش داخلی چشمی مجهز به  .14

   کند. یم یبانیپشت گیگابایت 8تا حداکثر  حافظه دستگاه از کارت  .15

بعدی درجای اولین ویدیوی ذخیره شده در  یویدی، و کارت حافظهپس از پر شدن  ضبط هوشمند خودکاریی شناساا ب .16

  کارت حافظه حافظه را می گیرد.

   استفاده شده و باتری ها قابل تعویض می باشند. یتراشه داخلدر ساخت چشمی دیجیتال از  .17



به سرعت روشن شده و محیط دستگاه در بخش داخلی   توریدکمه مان چشمی دیجیتال با فشردن در حالت آماده به کار  .18

  بیرون درب قابل مشاهده می شود.

در صورت استفاده نکردن )اما آماده به کار( تا  یدر مصرف انرژ ییصرفه جو با توجه به بهینه سازی طراحی به جهت .19

 روز شارژ نگه می دارد 90با تا  10روز و در صورت استفاده میانگین روزانه  240

 چشمی: هیمنبع تغذ مشخصات .20

 2  میلی آمپر ساعت  1800 قابل شارژ  یومیتیل یباترعدد.  

    کرویمدرگاه USB 5 دستگاه یشارژ باتر یبراv 1A - 5v 2A.  

 

 :دستگاهراه اندازی سریع 

  .دیدرب نصب کن یومطابق دستورالعمل دستگاه را ر (1

  (USB کرویم شارژر از طریق کابل با درگاه اتصال به اها ی یباترقرار دادن )را متصل نماییددستگاه  تغذیه (2

  دیمشاهده کن دستگاه قیاز طر خارج درب را تیوضع (3

را از راه دور انجام ، ویدیونظارت ، عکس گرفتن ، ضبط  دیتوان یمشما تلفن همراه ،  YBELLبا استفاده از اپلیکیشن  (4

 .دهید

 

 :یعملکرد یها یژگیو

 با استفاده از سنسور تشخیص حرکت عملکرد ضد سرقت 

  آساننصب 

 توسط  میتواند به طور مستق یمکه ،  ییجابجا یتقابلبا منحصر به فرد  یباتر یطراحUSB  ، شارژ شود 

 جر پایین اریبس یمصرف انرژهدف  ی باطراح(200حداقل  با کار آماده به مصرفی انیuA) 

 و عملکرد ارتباط از راه دور تلفن همراه ویدیو دراز مشاهده  یبانیتلفن همراه ، پشت اپلیکیشن 

 

 :بخش خارجی یها یژگیو

  سنسورCMOS   1کسلیپ گام 

 شگریمجهز به نما HD 4.3  درIPS  

 کم  ییروشنا در ایعملکرد گسترده پو 

 (هیدر ثان میفر 25) 720*  1280، حداکثر  ییویدیفرمت و نیاز چند یبانیپشت 

 ی لنزهاHD M7 کسلیپ 200 با کامل یا شهیش HD 

 یو تراشه کدک حرفه ا یتیب 32ز پردازنده استفاده ا  . 

  نانومتری تامین می شود  850المپ مادون قرمز  4  توسط متر 2الی  1مادون قرمز  فیطبرد 

 



 :مشخصات بخش داخلی چشمی

o  پشتیبانی از حالت تشخیص حرکت 

o پشتیبانی از تصویربرداری دستی 

o پرسنلاز  یریجلوگ یبرا نیضبط حالت دورب ای لمیاز حالت ف یبانیپشت 

o یعامل داخل ستمیس Huawei Lite  ،شود.و آماده به کار می  یاه اندازدر زمانی کمتر از یک ثانیه ر 

o در  یعکس فور کی درحالت عکس برداری است ،  هیثان 15 ویدیو در کارت حافظه ضبط زمانCloud می شود  رهیذخ

 .که در اپلیکیشن قابل مشاهده است

o است هیثان 15 کیزمان خاموش شدن اتومات. 

 

 :ستمیس یمعرف

  3.7 ی قابل شارژومیتیل یباترعدد  2مجهز بهv   ,1800  میلی آمپر ساعت 

 میباشد درب یکه رو به جای چشمی ساده قبلی عیسر ینصب و راه انداز. 

  شکیل میباشدو  بایز ضربه , ، ضد یفلز بخش خارجی چشمی. 

 .بخش خارجی از جنس زاماک بوده و به رنگهای مشکی , طالیی و نقره ای تولید می گردد 

  چشمی مجهز به حافظه داخلیEEPROM است که در صورت قطع تغذیه از داده ها محافظت می کند. 

 عدد  4000 تواند  یمگیگا بایتی  8 کند ، کارت حافظه  یم یبانیپشتاز نوع سریع را  ابایتگیگ 8 از کارت حافظه تا

 کند رهیرا ذخای  هیثان 15 ویدیوی

 

 

 سواالت متداول

 .نمی شود دستگاه روشن  .1

A. ریخ ایقرار داده شده است  یدر محفظه باتر یبه درست یباتر ایکه آ دیکن یبررس. 

B. ولت است(. 4.2برابر با  ایباالتر  هی. )ولتاژ اولدیکن یرا بررس یباتر تیو کم تیفیک  

C. تواند توسط  یمUSB  با استفاده از(5شارژر تلفن  کابلv 1A / 2Aتغذ )شود. هی  

D.  5-3.6ولتاژ کار دستگاهv در محدوده است. یولتاژ ورود ایکه آ دیکن یاست ، بررس 

 .ریبدون تصو " video not started "پیغام  شی. نما2

A. دیمعکوس است. لطفا به جهت توجه کن یکش میرابط س. 

B. است. دهید بیآس بین بخش خارجی و داخلی چشمی یکش میس 

 

 .نمایشگر صفحه مشکی را نشان می دهدبه طور خودکار  . 3 



 .شودثانیه صفحه نمایش خاموش می  15به جهت صرفه جویی در مصرف انرژی بعد از مقدار پیش فرض   

 کند. یرا خاموش نم شیدستگاه صفحه نما standbyیا  آماده به کار حالت .4

نخواهد حالت آماده به کار  دستگاه وارد، در حال مشاهده محیط بیرون باشد اپلیکیشن، زنگدکمه  ردناز فش هیثان 15 در مدت

 .شد

 .ضبط ویدیو انجام نمی شود. 5

 .ویدیو انجام می گیرد ، ضبط باشددر دستگاه قرار داده شده حافظه که کارت  یفقط هنگام  

 .ستندینمجدد قابل پخش  ذخیره نشده وعکس ،  میخواندرا ن حافظه. کارت 6

A.  دیکن فرمتلطفا قبل از استفاده کارت حافظه را. 

B.  حافظه را با دستگاه دیگری تست کنید کارت صحت. 

C.  دیکن یمجدداً راه اندازحافظه کارت  جایگذاریپس از بخش داخلی چشمی را. 

D. دیاستفاده کن کیالست ایکارت حافظه از الکل  ییانگشت طال هیکردن ناح زیتم یبرا. 

E.  دیکن تعویضکارت حافظه را. 

 چشمی در شب قابل استفاده است  ای. آ7

کننده را  دیصورت بازد یها یژگیتواند و یمتر است ، م 2 موثرفاصله از  در شب دیاز د یبانینور مادون قرمز ، پشت یدارا نیدورب

 د .یبه وضوح مشاهده کن

 .عمل نمی کندحرکت  صیتشخ .8

A. بسیار  طیافراد و مح یدما رای)زاین فاصله کاهش می یابدمتر است و در تابستان  2الی1 ی تشخیص حرکتابیفاصله رد

 است(.به هم 

B.  در این حالت حساسیت سنسور تشخیص حرکت به شود  جادیزنگ کاذب اممکن است گرم ،  ایدر هنگام وجود باد سرد

  .ابدی یکاهش م محسوسیطور 

C. دیتا دوباره امتحان کن دیصبر کن هیثان 20جسم متحرک در مقابل درب وجود ندارد و  چیکه ه دیحاصل کن نانیاطم. 

D.  دیکن یرا بررس یکش میس. 

 زمان میبرد؟و مورد استفاده میماند  یچه مدت باتر م؟یرا عوض کن ی. چگونه باتر9

 است و دو روش شارژ وجود دارد: N7100 یمدل عموم ومیتیل یمورد استفاده در دستگاه باتر یباتر  

شود که  یم هی، توص دیشارژر توجه کن انی)حتماً به جر دیدستگاه وصل کن USBشارژ به  یرا براشارژر کابل  ماًیمستق (1

 شارژ شود( 5v 2Aبا شارژر 

 .دیشارژ کن مناسبک شارژر یرا جدا کرده و آن را با  یباتر (2

بار در روز  10و درصورت استفاده میانگین روز  180 ر صورت استفاده نکردن از چشمی با وجود آماده به کار بودن آن به مدت د

 .روز شارژ نگه می دارد 90حدود 



در مصرف این مدت زمان را کاهش می دهند با استفاده از تنظیمات مناسب می توان  گرید یها نهیگز حرکت و صیتشخقابلیت 

  ی انجام داد.شتریبصرفه جویی ی انرژ

 .ستندیها محکم ن چی. پ10

 یا پیچ به شکل مناسبی بسته نشده است است  بلند یلیخ چیپ  

 ست؟یحافظه چ یکارتها لزاماتا. 11

 .گیگابایت ظرفیت  8استفاده از یک کارت حافظه سریع و تا حداکثر  

 .نمایش صفحه خطا. 12

 .اتصال را مجدد چک نمایید. برقراراست  یفیضع اتصال  جهیشل شده و در نت یکش مینصب س نیدر ح  

 .را بدرستی ذخیره و بازپخش نمی کند ها لی. کارت حافظه فا13

 ذخیره نشوند.فایل ها یا عکس ها به درستی ممکن است در صورت نامناسب بودن تغذیه   

 خطا در،  نی. بنابرااز نوع سریع نباشد ذخیره سازی به شکل درستی انجام نشده کارت حافظه  ایکوتاه باشد  یلیفاصله ضبط خ اگر

 شود. نیگزیکارت پر سرعت جا کیکارت حافظه فعلی با دهد.  یرخ م ذخیره سازی


