
 

 FD08ازفرکانس یاب مذل استفاده  راهنمای

 

کوال تؾکش سا هی   دس اتتذا اص ایٌکَ یکی اص هحصْالت ایي ؽشکت سا جِت اعتفادٍ ّ هصشف تشگضیذٍ ایذ

 RF))سدیاب پیؾشفتَ تجِیضات سادیْیی , هحصْل اًتخاتی ؽوا. ًوایین ّاصحغي اًتخاب ؽوا تغیاس خشعٌذین 

کَ یکی اص پشفشّػ تشیي هحصْالت ایي  ًام داسد  FD08هذل  تا لاتلیت ًوایؼ دُی عیگٌالِای صْتی

  . ؽشکت هی تاؽذ

 

  توضیحات

 
یکی اص جذیذتشیي سدیاتِای تجِیضات سادیْیی هخفی اعت کَ لاتل حول ّ داسای کیفیت فْق , ایي هذل سدیاب

دعتگاٍ فْق هی تْاًذ دس کؾف ّ تعییي هحل کشدى فشعتٌذٍ ُای سادیْیی پٌِاى کاسگزاؽتَ   العادٍ هی تاؽذ

ّ  (SPY CAMERA)هاؽیي  ّ ُوچٌیي جِت ؽٌاعایی  دّستیي ُای جاعْعی هخفی  ,دفتش  ,ؽذٍ دس خاًَ 

 . عایش تجِیضات سادیْیی هْسد اعتفادٍ لشاس گیشد 

ایي دعتگاٍ تا جذیذتشى . سا دس هحل هْسد ًظشؽوا اًجام دُذسدیاب فْق هی تْاًذ جغتجْی کاهال حشفَ ای 

تا   MHz 50 تکٌْلْژی سیض تشاؽَ ُای ضذ عولیاتی طشاحی ؽذٍ اعت  ّ داسای لاتلیت ؽٌاعایی اهْاج اص 

6.6  GHz   ایي ًوًَْ ٌُشی داسای هؾخصات تاال ّ ّیژٍ گیِایی هٌحصشتَ فشدی  اعت کَ تشای . هی تاؽذ

 . اعتفادٍ هی ؽْد ّاحذ ُای گشاًتش

 طرز استفاده

 . لشاس دُیذ  Bسا تش سّی  (BAV)تٌظین حالت ؽٌاخت کلیذ -1

 . سا سّؽي کٌیذ  DETECTOR RFدعتگاٍ آًتي سا تیشّى تکؾیذ ّ  -2

3- LED   عوت چپ تشای ایي کَ تاییذ کٌذ سدیاب تَ دسعتی کاس هی کٌذ سّؽي هی ؽْدُای. 

ًؾاًَ ایي اعت کَ سدیاب تغیاس حغاط اعت   ,سّؽي ؽذ ّ اعپیکش صذا داد  LEDتیؼ اص یک اگش  -4

 .کاُؼ دُیذ  ,عوت چپ سّؽي ؽْد LED فمط یک تَ هیضاًی کَ سا حغاعیت آى

عیگٌالی ساپیذا کشد تعذاد الهپ ُای سّؽي هتٌاعة تا لذست  فشکاًظ یاب هْسد ًظشصهاًی کَ  -5

کَ لذست هٌثع اًعکاط عیگٌال تیؾتش تاؽذ تعذاد  ُشچَ.عیگٌال اص چپ تَ ساعت افضایؼ هی یاتذ

  .الهپ ُای سّؽي تیؾتش هی ؽْد

لذست  ایي اهش ّ صیاد هی ؽْد  کَ ناعپیکش تْق هی صًذ ّ ّ صذای آى ک , دس خالل ؽٌاعایی -6

                                                                                                                              .عیگٌال سدیاتی ؽذٍ سا ًؾاى هی دُذ
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اًتمال  تجِیضات سادیْیی, َ آیا هٌثع عیگٌالکلشاس دُیذ تا تشسعی کٌیذ   Aسا تش سّی  BAV کلیذ  -7

اعپیکش صذای سدیاتی ؽذٍ سا ًوایؼ هی  , (صْتی)تْد لاتل ؽٌْداگش عیگٌال . اعت دٌُذٍ پٌِاى 

 .تشای ایي کَ صذا سا ّاضح تش تؾٌْیذ اص ُذفْى اعتفادٍ کٌیذ . دُذ 

یعٌی   , Vسا تش سّی  BAVکلیذ  , ایٌکَ تخْاُیذ سدیاتی ؽوا تَ صْست هحشهاًَ تاؽذتشای   -8

 . لشاس دُیذ ,جغتجْ دس حالت عکْت

 

 تنظیم حساسیت 

 باسایر سیگنالهای موجود در محل رفع تذاخل درجهت شناسایی متمایس

تگزاسیذ حغاعیت کاُؼ هی یاتذ ّتا کاُؼ هیضاى  (-)حذاللحغاعیت سا تش سّی  ّلْم تٌظیناگش 

لشاس دادى حغاعیت تش  افضایؼ دادى هیضاى حغاعیت ّتا. فاصلَ سدیاتی کْتاٍ تش هی ؽْد  ,حغاعیت  

 . حغاعیت افضایؼ هی یاتذ ّ فاصلَ ای سا کَ سدیاتی هی کٌذ تیؾتش خْاُذ تْد , )+(تسّی هثث

ُا ی  اضافی هْجْد دس هحل صیاد تاؽذ هعیاس ؽٌاعایی پظ اص ایٌکَ عایش  دس هکاًِایی کَ عایش عیگٌال

ایي تذاى هعٌاعت کَ .عیگٌالِای اضافی سا هؾخص ّ اص هکاًیضم ؽٌاعایی حزف کشد کاُؼ هی یاتذ

 .فاصلَ ؽٌاعایی عیگٌال کْتاٍ تش هی ؽْد

 نحوه پیذا کردن منبع سیگنال 

تشای پیذا کشدى هٌثع  Aعولکشد . یگٌال سا پیذا کٌیذ تگزاسیذ تا هٌثع عB سا تش سّی  BAV کلیذ -1

 . عیگٌال هٌاعة ًیغت 

سّتشّی صْست هصشف  ,ّ اعپیکش LED)اص طشف جلْ صحیح ًگِذاسی فشکاًظ یابسّػ  -2

 .هی تاؽذ(  کٌٌذٍ

 .اطشاف تچشخاًیذاًذاصٍ کوی تَ سا تشای تشسعی تَ  RF دس جغتجْی عیگٌال ُغتیذ صهاًی کَ  -3

  .یک لذم تَ جلْ تشداسیذ,لْی تشیي هٌثع عیگٌال ّ تشای ؽٌاعایی 

 .عثض ؽْد ,عوت چپ  LED چشاغ کن اسصػ تشیي ,هیضاى حغاعیت سا کاُؼ دُیذ تا جایی کَ  -4

ًضدیک تش ّ ًضدیکتش  تا ایٌکَ ُش لحظَ تَ هٌثع عیگٌال  ,سا تکشاس کٌیذ  دس تاال رکش ؽذٍ احلهش -5

 .ؽْیذ 

 دستگاهمشخصات 

  GHz 6تا MHz  50تاصٍ  اصعیگٌال دسی جغتجْی  ؽگفت اًگیض .1

 اخطاس صْتی هشتثط تا لذست عیگٌال LEDّ داسای  .2

 هخفی تشای جغتجْ ّ تشسعی ٌُذعفشی .3

 صذا  تٌظین تلٌذی ّلْم .4

 تٌظین کٌتشل حغاعیت  ّلْم .5

 آًتي تلغکْپی  ّ ساحت تیشّى کؾیذى عشیع .6

 ّ دس عْض داسای کاّس پالعتیکی هحکنّصى عثک   .7

 ساحت ًگَ داؽتي دس دعت دس ٌُگام جغتجْعایض هٌاعة تشای  .8
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     صْت ّ لشصػ , صذا : هذل حالت ُؾذاسی تشای اًتخاب داسد  3  ,دعتگاٍ سدیاب فْق  .9

((B A V .لاتل اًتخاب هتٌاعة دس صهاى ّهکاى هختلف. 

 

 ACOUSTIC DISPLAY)) نمایش صوتیدرباره حالت 

 

اگش ایي . هحیط تحت تاثیش لشاس هی گیشد فشکاًغِای هْجْد دس  عایش تْعط صذایًوایؼ صْتی حالت 

 .اص ًوایؼ صْتی تیؾتش خْاُذ تْد ی خؼ خؼ صذاُا لذستوٌذ تش اص عیگٌال صْتی تاؽذ صذا 

 

اعت هتفاّت   V یا   Bتا ٌُگاهی کَ سّی حالتِای ( A) دس حالت ًوایؼ دٌُذٍ صْتی   LEDگش ًوایؾ

تٌاتشایي  تشای ًوایؼ صْتی تِتش .ًوایؼ صْتی تش طثك ؽشایط هحیط تغییش هی کٌذ  حالت.هی تاؽذ

 . تٌظین کٌیذ  هطایك ؽشایط هحیط هیضاى حغاعیت سا

 

تَ هٌثع عیگٌال سا  تشای ایٌکَ. پیذا کشدى هٌثع عیگٌال اهکاى پزیش ًیغت  تشای ًوایؼ صْتی حالت

 .شاس دُیذل Bدکوَ تٌظین سا تش سّی  تیاّسیذتذعت ساحتی 

 

 اخطار کاهش باطری 

تَ ایي هعٌی اعت کَ تاطشی  ,دیذیذ کَ چشاغ عوت ساعت  لشهضسًگ اعت  ّ اگش سدیاب ؽوا سّؽي اعت  

 . آى توام ؽذٍ ّ تایذ آى سا ؽاسژ کٌیذ 

 

 درباره باطری

ٌُگاهیکَ ؽوا سدیاب سا سّؽي کشدیذ ّ دیذیذ کَ چشاغ عوت ساعت  لشهضسًگ اعت تَ ایي هعٌی  .1

آداپتْس دعتگاٍ سا تَ آى هتصل ًوْدٍ تا ُوضهاى اعتفادٍ اص دعتگاٍ .کَ تاطشی آى توام ؽذٍ اعت اعت

 .آى سا ًیض ؽاسژًواییذ

عاعت     7هذت صهاى الصم جِت ؽاسژ کاهل دعتگاٍ حذّد ,دس ؽشایطی کَ دعتگاٍ خاهْػ تاؽذ  .2

 .تَ طْل هی اًجاهذ عاعت 16ایي صها ى تشای ّلتیکَ دعتگاٍ سّؽي تاؽذ حذّد . هی تاؽذ

ٌُگاهیکَ هی خْاُیذ تشای هذت صهاى طْالًی اص دعتگاٍ اعتفادٍ ًٌواییذ تِتش اعت آى سا خاهْػ  .3

 .هاٍ یکثاس چک ًواییذ 3کٌیذ ّ ّ تاطشی آى سا ُش 
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 مشخصات دستگاه

05 MHz - 6.0 GHz Detecting range 

L 14 x W 7 x T 2.5 cm Dimension 

about 200 g Weight 

● 12V DC 1A switching power adaptor Power 

● Built-in rechargeable battery pack 

● Beep alarm sound  ● LED 

indication   

Warning mode 

● Earphone silent 

detection 

● Vibration 

● Acoustic Display 

● Adjust detecting distance to find signal 

source 

Sensitivity Tuner 

● Eliminate the environment interference 

 

Up to 20 feets (beep) 

Up to 10 feets(acoustic)  

Detecting Distance 

Wireless Bug 

 

up to  8   feets(regular 10mW camera) 

up to  12 feets(regular 10mW camera) 

up to  35 feets 

 

2.4GHz Wireless camera 

1.2GHz Wireless camera 

2G Cellular phone 

 

 ساخت کشور تایوان
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