دفترچه راهنمای دستگاه S11 ,S12
ضبط مكالمات تلفني
ايي دستگبُ بؼٌَاى ابضاس ووه هذيشيتي جْت استمبء سطح سٍابط ػوَهي ٍ استببط بب هخبطبيي ،وبّص هىبلوبت غيش ضشٍسي دس سبػبت وبسي ،
ثبت ٍ هستٌذ سبصي هىبلوبت ٍ هؼبهالت جْت استمبء احتشام بِ اسببة سجَع ٍ ببالبشدى بْشُ ٍسي ،تَليذ ٍ ػشضِ هي گشدد  .بذيْي است استفبدُ اص
دستگبُ ضبط هىبلوبت ببيذ بِ اطالع افشاد هىبلوِ وٌٌذُ سسبًذُ ضَد  ،دس غيش ايي غَست مطابك با اصل  25لانون اساسي ضبط و فاش كردن
مكالمات تلفني  ،استراق سمع و تجسس ممنوع بوده ٍ هسئَليت چٌيي استفبدُاي بطَس وبهل بشػْذُ فشد استفبدُ وٌٌذُ هيببضذ .
راه انذازی دستگاه :
.1
.2
.3
.4

ابتذا وبست حبفظِ سا وِ بب فشهت هطخع ضذُ هي ببضذ دس لسوت هشبَطِ ٍاسد ًوبييذ
دستگبُ سا تَسط بٌذ خط (سابط ّوشاُ دستگبُ) بِ خط تلفي بػَست هَاصي (پبسالل) هتػل ًوبييذ .
آداپتَس سا بِ دستگبُ هتػل ًنٍدُ سپس بِ بشق بضىيد .
دستگبُ سٍضي هي ضَد ٍ چشاؽ  LEDدستگبُ بِ سًگ لشهض ثببت دس هي آيذ ،حبل دستگبُ آهبدُ بِ وبس هي ببضذ .

ة چطوه صدى هي وٌذ (0.2
تَجِ :دس غَست هتػل ًبَدى بٌذ خط بِ دستگبُ ٍ ػذم تطخيع اتػبل خط تَسط دستگبُ  ،چشاؽ  LEDضشٍع ُ
ثبًيِ سٍضي ٍ يه ثبًيِ خبهَش).
تَجِ :دس غَست خشاة بَدى وبست حبفظِ ٍ يب ػذم تطخيع وبست حبفظِ تَسط دستگبُ ،چشاؽ  LEDضشٍع بِ چطوه صدى هي وٌذ (ًين ثبًيِ
سٍضي ٍ ًين ثبًيِ خبهَش).
تَجِ :دس غَستي وِ فشهت وبست حبفظِ چيضي غيش اص فشهت هطخع ضذُ بشاي هذل دستگبُ ببضذ ،چشاؽ  LEDضشٍع بِ چطوه صدى هي
وٌذ(دٍ ثبًيِ سٍضي ٍ دٍ ثبًيِ خبهَش ).
نحوه فرمت كارت حافظه :

.

چٌبًچِ لػذ فشهت وشدى وبست حبفظِ ٍ يب استفبدُ اص وبست حبفظِ ديگشي سا داسيذ ابتذا فبيل ّبي هَجَد سا دس حبفظِ ديگشي وپي ىهبييذ ٍ
سپس حبفظِ سا بب استفبدُ اص سم سيذس ٍ يب خطبة سم ّوشاُ دستگبُ بِ وبهپيَتش هتػل ًوبييذ  ٍ .دس غفحِ  my computerسٍ دسايَ سم وليه
ساست ًوَدُ ٍ دس هٌَ ببص ضذُ سٍي گضيٌِ  Formatوليه وٌيذ ٍ دس پٌجشُ ببص ضذُ سٍي دووِ  Startوليه وٌيذًَ .ع فشهت طبك جذٍل صيش
ببضذ.
ًَع فشهت وبست حبفظِ دستگبُ هذل  S11غشفب ببيذ  FAT16ببضذ.
ًَع فشهت وبست حبفظِ دستگبُ هذل  S12غشفب ببيذ  FAT32ببضذ.

نكته :1بب اًجبم فشهت وليِ اطالػبت هَجَد پبن خَاّذ ضذ.
نكته :2تَجِ داضتِ ببضيذ اص فشهت وشدى حبفظِ تَسط هَببيل جذدا خَدداسي ًوبئيذ.
نكته :3چٌبًچِ قغذ داسيذ اص طشيك گَضي هَببيل ، mp3player ،تبلت ٍ يب ّش ٍسيلِ ديگشي جْت پخص فبيل ّب استفبدُ ًوبييذ هوىي
است دس بشخي دستگبُ ّب  ،پيبم دسخَاست  formatدٍببسُ سا ًوبيص دادُ ضَد ،دس ايي حبلت گضيٌِ  NOسا اًتخبة وٌيذ.
نكته :4چٌبًچِ حبفظِ سا تَسط سم سيذس ٍ يب خطبة سم بِ وبهپيَتش هتػل ًوَديذ ٍ بالفبغلِ پيغبم صيش ظبّش ضذ  ،سم سا اص خطبة خبسج وشدُ ٍ
دٍببسُ هتػل وٌيذ .چٌبًچِ سٍي گضيٌِ  Formatوليه وٌيذ وليِ اطالػبت ضوب پبن خَاّذ ضذ.

نكته :5چٌبًچِ ٌّگبم فَسهت بب پيبم صيش هَاجِ ضذيذ خطبة سم سا اص وبهپيَتش خبسج وشدُ
حشوت دادُ ٍ سم سا اص حبلت لفل سخت افضاسي ًَضتي خبسج ًوَدُ ٍ هشاحل فشهت سا تىشاس وٌيذ.

ٍ صائذُ سفيذ سًگ وٌبس خطبة سا بِ سوت جلَ

نكتهًَ :6ع فَسهت ببيذ طبك جذٍل فَق ببضذ ( .الصم بِ روش است دس غَست استفبدُ اص وبهپيَتش جْت فشهت چٌبًچِ دس غفحِ فَسهت ،لسوت
 file systemدستىبسي ًطَد ٍيٌذٍص بِ طَس خَدوبس فَسهت غحيح سا اًتخبة هي وٌذ  .دس ايي لسوت ػببست ) ً fat( Defaultوبيص دادُ
هي ضَد.
نكته :7چٌبًچِ بِ طَس ًبخَاستِ دس ايي غفحِ تغييشاتي ايجبد وشدُ ايذ  ،سٍي گضيٌِ  Restore device defaultsوليه وشدُ ٍ سپس
سٍي گضيٌِ  startوليه وٌيذ .بب ايي وبس ٍيٌذٍص بِ طَس خَدوبس تٌظيوبت سا بِ حبلت پيص فشؼ ٍ غحيح بشهيگشداًذ .

عملكرد دستگاه :
ضبط مكالمات تلفني :پس اص بشداضتي گَضي چشاؽ  LEDدستگبُ بب سًگ لشهض چطوه هي صًذ (يه ثبًيِ اي ) ٍ ّوضهبى غذاي هىبلوِ
ضبط هي ضَد .
تَجِ:
 - 1اص جذا وشدى بشق ٍسٍدي دستگبُ دس ٌّگبم هىبلوِ خَدداسي ًوبييذ  .بب اًجبم ايي وبس غذاي هىبلوِ رخيشُ ًخَاّذ ضذ ٍ حجن فبيل غفش
هيطَد.
- 2بب پش ضذى وبست حبفظِ ال اي دي بِ حبلت چطوه صى سشيغ دس هي آيذ ٍ هي ببيست فبيل ّبي اضبفِ پبن گشدًذ .

نكات كاربردی :
 . 1جْت خبسج وشدى يب ٍاسد وشدى وبست حبفظِ :
الف  .دستگبُ سا خبهَش ًوبييذ.
ب  .وبست حبفظِ سا بِ غَستي وِ چبپ سٍي آى بِ طشف پبييي ببضذ دس سَوت هخػَظ لشاس دّيذَّ( .لَگشام سوت ببال)

ج  .جْت خبسج وشدى وبست حبفظِ آى سا بِ سوت داخل فطبس دّيذ.
 . 2بشاي هطبّذُ  ،آسضيَ ٍپخص فبيلْبي ضبط ضذُ بش سٍي وبهپيَتش  ،وبست حبفظِ هشبَطِ سا دس وبست خَاى وبهپيَتش لشاس دّيذ
اتػبل وبست حبفظِ بِ وبهپيَتش ٍيشٍسي جذدا خَدداسي ًوبييذ).

 ( .تزوش :اص

 .3جْت هَاصي وشدى دستگبُ بب گَضيْبي  7730هي ببيست وذ پبسالل سا بش سٍي داخ لي هَسد ًظش فؼبل ًوَد .
ّ .4ويطِ سؼي وٌيذ ليل اص پش ضذى حبفظِ ٍ ،بِ غَست دٍسُ اي ،اص فبيل ّبي هَجَد وپي گشفتِ ٍ سپس حبفظِ سا فشهت ًوبييذ.
.

مشخصات فني و ظاهری:

ٍلتبطتغزيِ ٍ 5 :لت DC
حذاوثش تَاى هػشفي ٍ 0.5 :ات
ٍصى دستگبُ بذٍى آداپتَس  100 :گشم
محتویات جعبه:
 - 1دستگبُ ضبط هىبلوِ
 - 2آداپتَس
 - 3حبفظِ هيىشٍ  SDبِ ّوشاُ خطبة هبذل هيىشٍ  SDبِ MMC
 - 4سم سيذس
 - 5سين خط تلفي
 - 6دفتشچِ ساٌّوب
گارانتي:
دستگبُ داساي دٍ سبل گبساًتي هي ببضذ لطفب جْت فؼبل ضذى گبساًتي ضوبسُ سشيبل دسج ضذُ سٍي دستگبُ سا بِ ضوبسُ  50002015775473اسسبل ًوبييذ.

تَجِ :دس غَستي وِ ضوب دسيبفت پيبهه ّبي تبليغبتي سا بش سٍي تلفي ّوشاُ خَد غيش فؼبل ًوَدُ ايذ بب اسسبل ضوبسُ سشببل پبسخي اص سبهبًِ
پيبهىي ضشوت دسيبفت ًخَاّيذ وشدً .گشاى ايي هَضَع ًببضيذ بب دسيبفت تبييذ اسسبل اص طشف اپشاتَس هطوئي ضَيذ گبساًتي ضوب ثيت گشديذُ
است.
بب تطىش اص اًتخبة ضوب
ضشوت فٌي هٌْذسي بَسوب

