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 وصب ایجسا

 

 

 ديربیه ❶

 درب ❷

 سًراخ ريی درب ❸

 پیچ ❹

  براکت ❺

 کابل ❻

 ومایشگر داخلی ❼

 ”SD card“کارت حافظٍ     

 

 محتًیات

          

        ديربیه                          پیچ                        راکت ب        ومایشگر داخلی

  

 تًجٍ: عکسُای راَىما صرفا بٍ مىظًر راَىمایی وصاب است يممکه است در محصًل خریداری شدٌ ایه مًارد متفايت باشد.

 

                                                                                       1 



 الاجسای چشمی دیجیت

  

 

  :ومایشگر داخلیاجسای 

A :کاير باتری  ,B  :رابط USB  ,C   :ٍکارت حافظ  ,D   :ًبلىدگ  ,E چپ / باال :  ,Fراست / پاییه :  , G   :ًدکمٍ مى  ,H   : , پاير: I ومایشگر. 

با  .را فشردٌ وگاٌ دارید تا خامًش شًددرحالت خامًش چشمی ريشه می شًد. در صًرتیکٍ ريشه باشد باید سٍ ثاویٍ آن پاير با فشردن کلید 

ديربیه را باز کىید. در ایه زمان می تًاوید با فشردن مجدد ایه دکمٍ عکس یا فیلم بگیرید. با فشردن ایه دکمٍ در حالت استىد بای می تًاوید 

 فشردن بعدی بٍ مىًی اصلی برمی گردید.

 

 چشمی بیريوی: ديربیه

 : Jمیکريفه  , :K ديربیه  ,: L   ريشىاییسىسًر  ,IR LED : M   , :N ومایشگر حالت مساحم وشًید  , :O دکمٍ زوگ ,PIR :P سىسًر 
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 تًضیحات رابط کاربری 

 

 

 ومایش زمان                                                          

 

 

 

 ومایش تاریخ

 

 

 

 

 تىظیمات           جستجًی يیدیً           جستجًی عکس                              

 

 

 

 

 

                                                                                       3 

 



 مراحل نصة 

 کاتل راتظ را از سَراخ زرب رز کٌیس                                   پیچْای تلٌس را هغاتق ضکل ٍصل کٌیس                                 

 

 هراقة کاتل ّستیس پیچ ّا را تثٌسیسزرحالیکِ                                 کٌیس                هغاتق ضکل کاتل را از زرٍى تراکت رز       

 

          زقت کٌیس زٍرتیي زر جْت زرست ًصة ضسُ تاضس                     یس                تا هحکن کرزى پیچْا تراکت را کاهال هحکن تثٌس  
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   جای ذَز قرار زّیسکاٍر سَکت را زر ًواییس                                              کاتل را تِ زرستی تِ سَکت هتصل 

 

 زر پایاى قسوت زاذلی تِ ایي صَرت زر هی آیس ًواییس                             هغاتق ضکل قسوت زاذلی را تَسظ تراکت تِ زرب ٍصل

 

 

 

 مالحظات مرتوط ته ضخامت درب:

 هیلی هتر هی تاضس.  50الی  41هٌاسة رٍی زرب جْت ًصة چطوی زیجیتال اخ رقغر سَ

 هیلی هتر –هٌاسة  پیچ هیلی هتر - زرب ضراهت
35-60 35 
60-85 60 

85-110 85 
 

 :تاتریمالحظات مرتوط ته 

 توصیه می گردد. V 1.5mAh ,1500تاتری ترای کارکرد امن و طوالنی تر دستگاه ,استفاده از 
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 عملکرد دستگاه

  زیسى عکسْا 

 هٌَ عکس را تفطاریس تا ٍارز راتظ کارتری ضَیس , تا فطرزى زکوِ  ⊳یا  ⊲زکوِ 

"picture" را اًتراب کٌیس 

هی تَاًیس تِ عکس قثلی یا  ⊳یا  ⊲ زکوِترا ی زیسى ّر عکس زکوِ هٌَ را تفطاریس. تا 

 تعسی ترٍیس.

عکس را پاک کٌیس . تا فطرزى زکوِ پاٍر تِ تا فطرزى کلیس هٌَ زر ایي حالت هی تَاًیس 

 راتظ اٍلیِ تر هی گرزیس.

 

  زیسى ٍیسیَ ّا 

َ َ ٍیسیرا تفطاریس تا ٍارز راتظ کارتری ضَیس , تا فطرزى زکوِ هٌرا  ⊳یا  ⊲زکوِ 

"Video"  هی  ⊳یا  ⊲را اًتراب کٌیسترا ی زیسى ّر ٍیسیَ زکوِ هٌَ را تفطاریس. تا کلیس

 قثلی یا تعسی ترٍیس.تَاًیس تِ ٍیسیَی 

تا فطرزى عَالًی کلیس هٌَ زر ایي حالت هی تَاًیس ٍیسیَ را پاک کٌیس . تا فطرزى زکوِ 

 پاٍر تِ راتظ اٍلیِ تر هی گرزیس.

 

 تنظیمات 

 را اًتراب کٌیس  "settings"زکوِ چپ یا راست را تفطاریس تا ٍارز راتظ کارتری ضَیس , تا فطرزى زکوِ هٌَ 

 

 Date and time settings:   تٌظیوات هرتَط تِ زهاى ٍ تارید : 

 تا کلیس تاال یا پاییي هی تَاًیس تٌظیوات را عَض کٌیس . تا فطرزى زکوِ هٌَ ایي تٌظیوات را تاییس کٌیس. 

 language settingتٌظیوات هرتَط تِ زتاى : 

  : ثاًیِ هی تاضس 41پیص فرض  –ثاًیِ  01ثاًیِ ,  01ثاًیِ ,  41ذاهَش ضسى ذَزکار 



 : 4پیص فرض ".  می باشد 0یا  0, 4تعساز عکس گرفتِ ضسُ زر ّرتار تحریک " 

 فرهت کارت حافظِ : تا اًجام فرهت کل حافظِ پاک هی ضَز 
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 : َثاًیِ هی تاضس 41پیص فرض  –ثاًیِ  01ثاًیِ ,  01ثاًیِ ,  41 زهاى ضثظ ٍیسی 

  : توجه 

 تا را  "Micro SD Card "زستگاُ تسٍى کارت حافظِ قاتلیت عکس ترزاری را زارز , زرصَرت ًیاز تِ ضثظ ٍیسیَ کافی است کارت حافظِ

 زّیس .ٍ هَز ضثظ را تِ ٍیسیَ تغییر زّیس.تِ زلرَاُ تْیِ ًوَزُ , زر هحل هطرص ضسُ زر راٌّوا قرار گیگ  00تا 4ظرفیت 

                                                             

 .تٌظیوات پیص فرض : تا ایي کار زستگاُ تِ حالت پیص فرض کارذاًِ هی رٍز 

 .هَزضثظ: هی تَاًس عکس تگیرز یا ٍیسیَ ضثظ کٌس 

  ّرتس است 21فرکاًس هٌثع ًَر: پیص فرض 

 هلَزی را اًتراب کٌیس 44ات زًگ : هی تَاًیس یکی از تٌظیو 

 تٌظین ٍلَم : کن , هتَسظ یا زیاز 

 ًِهَز کاری : زر هٌسل, عسم هساحوت  یا ترک ذا 

 ًُسرِ ًرم افسار زستگا 

 

 هَز حضَر زر هٌسل:

صَرت ذَزکار فعال هی ضَز , هْواى زر ایي هَز فطرزى زکوِ زًگ , زًگ زاذلی را تِ صسا زر هی آٍرز, ًوایطگر رٍضي ضسُ ٍ زٍرتیي تِ 

قاتل رٍیت است است . زر ایي حالت تا فطرزى زکوِ پاٍر هی تَاًیس عکس تگیریس یا ٍیسیَ ضثظ کٌیس. اگر کاری اًجام ًسّیس چطوی ٍارز 

 حالت استٌس تای هی ضَز.

 هَز ترک ذاًِ :

طگر رٍضي ضسُ ٍ زٍرتیي تِ صَرت ذَزکار فعال هی ضَز . زر ازاهِ زر ایي هَز فطرزى زکوِ زًگ , زًگ زاذلی را تِ صسا زر هی آٍرز, ًوای

 عکس گرفتِ هی ضَز یا ٍیسیَ ضثظ هی ضَز. اگر کاری اًجام ًسّیس چطوی ٍارز حالت استٌس تای هی ضَز.

 هَز عسم هساحوت  :

ضَز اها  زٍرتیي تِ صَرت ذَزکار فعال زر ایي هَز فطرزى زکوِ زًگ , زًگ زاذلی را تِ صسا زر ًوی آٍرز حتی  ًوایطگر ّن رٍضي  ًوی 

  هی ضَز . عکس گرفتِ هی ضَز یا ٍیسیَ ضثظ هی ضَز. اگر کاری اًجام ًسّیس چطوی ٍارز حالت استٌس تای هی ضَز.

 

 : رفع اشکاالت جسیی

 راه حل اشکال

 تاتری تا ضارشر هٌاسة استفازُ ًواییس زستگاُ رٍضي ًوی ضَز



 از صحت کاتل اتصال ٍ زرستی اتصال کاتل اعویٌاى حاصل ًواییس  ًوی زّسفطرزى زکوِ زًگ عولی اًجام 

 حافظِ پر ًثاضس -از ًصة زرست کارت حافظِ اعویٌاى پیساکٌیس ضثظ تصَیر یا ٍیسیَ اًجام ًوی ضَز

 تا کارضٌاس پطتیثاًی تواس تگیریس هَارز زیگر
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