
 IR300دفترچه راهنمای استفاده از دوربین هوشمنذ 

 

ُ ضوبست یک دٍسثیي کبهال َّضوٌذ هی ثبضذ کِ ّن ثِ ػٌَاى دٍسثیي هذاس ثستِ لبثل استفبد دٍسثیٌی کِ ّن اکٌَى دس دست

یظ سا دیذ ٍ ّن دٍسثیي اهٌیتی  سبػتِ سا داسا هی ثبضذ ٍ هیتَاى ثب گَضی صًذُ فیلن هح 24است کِ لبثلیت ضجظ فیلن ثغَس 

 –پیطگیشی اص سشلت  ...(-اًجبس ٍهٌضل ، ثبؽ ، ٍیال ، دفتشکبس ، )ثبضذ کِ هَاسد استفبدُ گًَبگًَی اص جولِ حفبظت اهبکي هی 

 .سا داسد... پیطگیشی اص ثشخی حَادث ٍ

 راهنمای کاربر

 :مراحل کلی راه انذازی

 دس هحل wifiهتصل ثَدى ضجکِ  (1

 ٍ آداپتَس usbاتصبل دٍسثیي ثِ ثشق تَسظ کبثل  (2

 ثش سٍی گَضی یب سبیت ایشاى سّیبة   apple app storeٍ یب  play store اص  Dobyًصت ٍ ساُ اًذاصی اپلیکیطي  (3

 dobyثجت ًبم ٍ ٍسٍد ثِ اپلیکیطي  (4

 افضٍدى دٍسثیي ثِ اپلیکیطي (5

اضتِ ثبضیذ فمظ جْت ساُ هی ثبضذ کِ ثبیستی تَجِ د ایي پٌج هشحلِ کلی ًصت ٍ ساُ اًذاصی ٍ استفبدُ اص دٍسثیي َّضوٌذ *

 .ثبضٌذ wifiاًذاصی ثبیذ دستگبُ ٍ گَضی کبسثش ّشدٍ دس هحیظ یک ضجکِ  

 :ع به کاروشر

ٍ آداپتَس ثِ ثشق ٍصل   usbدستگبُ سا تَسظ کبثل .هغوئي ضَیذ wifiاثتذا اص هتصل ثَدى ضجکِ ایٌتشًت ٍ فؼبل ثَدى 

سا جْت ثجت ًبم اًتخبة ًوَدُ ،  sign upثش سٍی گَضی ٍاسد ًشم افضاس ضذُ ٍگضیٌِ  Dobyپس اص ًصت اپلیکیطي  .ًوبییذ

 .ایویل خَاستِ ضذُ سا ٍاسد ًوبییذ

   ایي ثجت ًبم فمظ یک ثبس جْت ًصت ٍ ساُ اًذاصی ًشم افضاس ثش سٍی گَضی هی ثبضذ ٍ تؼذاد هتؼذدی دٍسثیي سا:  ًکتِ 

 .کشدُ ٍ استفبدُ ًوَدتَاى ثِ ایي ًشم افضاس اضبفِ هی 

دس صفحِ ثؼذ تصَیش دٍسثیي سا              پس اص ثجت ًبم ٍ ٍسٍد ، ٍاسد صفحِ اصلی خَاّیذ ضذ کِ ثب صدى آیکَى ثب ػالهت 

سا اًتخبة کشدُ تب گَضی ضوب دٍسثیي هَسد                                                دس صفحِ جذیذ کبدس آثی سًگ  .اًتخبة ًوبییذ

+ 

Wifi blue flashing light 



تَضیحبت هشثَط ثِ حبلت سٍضي ثَدى چشاؽ .آثی ثبیذ ثبضذ wifiدلت ًوبییذ کِ چشاؽ ًطبًگش . ًظش سا یبفتِ ٍ هتصل گشدد

 .دس جذٍل ریل رکش ضذُ است wifiًطبًگش 

 .ضَد هالحظِ ًوَدی م  wifiپس اص سٍضي ضذى چشاؽ ًطبًگش  سا ثب صدى آیکَى LEDتَضیحبت هشثَط ثِ ضبخص : تَجِ 

 حبلت دستَسالؼول

 powerسٍضي ثَدى ًطبًگش  هتصل ثَدى دستگبُ ثِ ثشق

 ثِ سًگ آثی wifiچطوک صدى ًطبًگش  دس حبل ٍصل ضذى ثِ هَثبیل

 ثِ سًگ لشهض wifiچطوک صدى آسام ًطبًگش  wifiدس حبل اتصبل دٍسثیي ثِ 

 ثِ سًگ آثی wifiثبثت ثَدى ًطبًگش  ٍ ػولکشد ًشهبل wifiهتصل ثِ 

 ثِ سًگ آثی ٍ لشهض wifiچطوک صدى ًطبًگش  دس حبل ثشٍصسسبًی ثَدى سیستن
 

 :اکٌَى دس صفحِ جذیذ جْت افضٍدى دٍسثیي ثِ اپلیکیطي دلت کٌیذ کِ

 .سا جْت اضبفِ کشدى دٍسثیي هَسد ًظش اًتخبة ًوبییذ new deviceدس صفحِ جستجَ گضیٌِ : دس گَضی اًذسٍیذ -1

هتصل ضَیذ ، سپس ثِ اپلیکیطي  DOG.00دس گَضی ثِ  setting ― WLANاص عشیك : iphoneدس گَضی  -2

 .ثشگطتِ ٍ دٍسثیي هَسد ًظش سا ثب ػٌَاى کذ رکش ضذُ ثش سٍی آى اًتخبة ًوبییذ

سٍی ثش کذ دٍسثیي هَسد ًظش کِ ثش سٍی ثشچست پطت دٍسثیي ٍ ًیض خَاّیذ ضذ ، ثب ٍاسد کشدى  setting wifiٍاسد صفحِ 

 NEXTثب اًتخبة گضیٌِ  . ضجکِ ایٌتشًت  هَجَد سا ًیض اًتخبة ًوَدُ پسَسد آى سا ًیض ٍاسد هی ًوبییذپک آى دسج ضذُ 

کبس ًصت ٍ ساُ اًذاصی ثِ اتوبم خَاّذ  Doneًوبیص دادُ ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ  add successfulدٍسثیي هَسد ًظش ثب پیبم  

اص ایي پس هی تَاى ثب گَضی خَد اص ساُ دٍس ٍ اص ّش جبی دًیب ثب هتصل ثَدى ثِ ایٌتشًت هحیظ دٍسثیي هتصل ثِ ضجکِ . سسیذ

 .ایٌتشًت سا هطبّذُ ٍ اص آى استفبدُ ًوَد

 :امکانات و قابلیت ها

 :مشاهذه آنالین فیلم محیط(1

لبدس خَاّیذ ثَد فیلن هحیظ دٍسثیي سا ثصَست صًذُ هطبّذُ ًوبییذٍ ًیض ثب اًتخبة  playیطي ثب اًتخبة دس صفحِ اصلی اپلیک

pause  تَاى هطبّذُ فیلن سا هتَلف ًوَدهی. 
 

 :ضبط فیلم(2

دس حبلت ّبی هختلف ضجظ فیلن دٍسثیي سا  video Recording گضیٌِ setting لسوتتَجِ داضتِ ثبضذ کِ هیتَاى دس 

ًیض  24hoursثشای حبلتی کِ ثخَاّیذ دس صَست هطبّذُ حشکت ضجظ فیلن صَست ثگیشد،  Detect movement.گزاضت

 .ًیض ضجظ فیلن سا هتَلف هی ًوبیذ Neverسبػتِ هی ثبضذ ٍ گضیٌِ  24ثشای ضجظ 

 .ثبضیذضوب دس ّش حبلت هی تَاًیذ دس صفحِ اصلی هطبّذُ فیلن سا دس ّش لحظِ ٍ دس ّش هکبى داضتِ : تَجِ 

 :مشاهذ فیلم های ضبط شذه قبل(3

هی تَاى ثِ سبػت ٍ سٍص هَسد ًظش سفتِ ٍ فیلن ضجظ ضذُ ثش سٍی  Historyثب اًتخبة آیکَى  دس صفحِ اصلی اپلیکیطي

 .دٍسثیي دس آى صهبى سا هطبّذُ ًوَد SDکبست 



 

 :سیستم شنود و مکالمه دوطرفه(4

سٍی صفحِ اصلی اپلیکیطي هی تَاًیذ ّوضهبى ثب هطبّذُ فیلن صًذُ هحیظ صذای ثش .... ثب فؼبل ًوَدى آیکَى هشثَط ثِ صذا 

هی تَاى هکبلوِ ثب ....... سا ًیض ضٌَد ًوبییذ ٍ یب صذا سا لغغ کٌیذ ٍ ّوچٌیي ثب اًتخبة آیکَى هشثَط ثِ هکبلوِ دٍعشفِ  اآًج

 .ضخصی کِ دس هحیظ دٍسثیي لشاس گشفتِ اًجبم داد
 

 :گرفتن عکس(5

ثش سٍی صفحِ اصلی اص ّش لحظِ دلخَاُ ..... ثب هطبّذُ فیلن صًذُ هی تَاى ثب فطبس دادى آیکَى هشثَط ثِ ػکس ّوضهبى 

 .ػکس گشفتِ ٍ آًشا دس گَضی خَد رخیشُ ًوَد
 

 :هشذار دستگاه(6

ٍضؼیت حسبس ثِ حشکت دستگبُ  Motion Detectionدس صفحِ اصلی ٍ فؼبل ًوَدى  protectionثب سفتي ثِ لسوت 

اسسبل ػکس تب .دستگبُ ثِ ضوب ّطذاس دادُ ٍ ػکس آى سا ثشای ضوب اسسبل خَاّذ ًوَد ئػبل ضذُ ٍ ثِ هحض حشکت شف

 .صهبًیکِ حشکت دس هحیظ دٍسثیي ثبضذ اداهِ خَاّذ داضت
 

پخص ضشٍع ثِ  ئش یتوسًیض صذای آطیش دستگبُ سا فؼبل ًوبییذ تب ثِ هحض  Audio alert ضوب هیتَاًیذ دس لسوت  :1نکته

 .آطیش دس هحل ًوبیذ یب آًشا ثی صذا ًوَدُ تب ّیچ صذایی اص دستگبُ خبسج ًگشدد صذای

ًیض هیتَاى سٍصّب ٍ سبػتْبی خبصی کِ دس هحل ًیستیذ سا فؼبل ًوَدُ تب دس آى صهبًْب ایي  warning timeدس لسوت  :2نکته

 .لبثلیت ّطذاس دستگبُ فؼبل ثبضذ

، (پبییي)Lowگضیٌِ  3هی تَاًیذ ثیي  sensitivityًظین هی ثبضذ کِ دس لسوت حسبسیت دستگبُ ًیض لبثل ت :3نکته

Middle(هتَسظ)،High(ثبال )گضیٌِ هَسد ًظش خَد سا ثب تَجِ ثِ حسبسیت هحیظ اًتخبة ًوَد. 

 

 موارد مشخصات
IR300 هذل هحصَل 

 اًَاع سًگ صَستی –ًبسًجی  –آثی  –خبکستشی 

 لٌض wideلٌض سًگی ثب صاٍیِ گستشدُ  – HDدٍسثیي 

H.264CODEC"720*576- 15fps rezolation ضجظ فیلن 

1 EEE 802.11b 
1 EEE 802.11 g 

 صذا

 ظشفیت ٍ فضبی پزیشش 32Gسٍص ثب سم  14الی  7تَاى ضجظ  – micro sdسم 

 هٌجغ تغزیِ  5V… 500mAٍسٍدی  – USBکبثل 

 هحیظ کبس %95صیش دسجِ ٍ سعَثت  60تب  10دهبی ثیي 

85*85*110mm ُاثؼبد اًذاص 

 کیفیت تصَیش هگبپیکسل 5

 (جذٍل هطخصبت پبساهتشّبی دستگبُ)


