
 آشکار کننذه منحصربه فرد سیگنالهای رادیویی مجهس به نمایشگر دیجیتال جهت نشان دادن میسان حساسیت

 باسیم دستگاه ودارای قابلیت شناسایی عذسی دوربینهای عکاسی وفیلمبرداری

 

 D08LFمذل  و لنسیاب راهنمای استفاده ازفرکانس یاب

کوال تطکر را هی ًوایین ٍازحسي اًتخاب   جْت استفادُ ٍ هصرف ترگسیذُ ایذدر اتتذا از ایٌکِ یکی از هحصَالت ایي ضرکت را 

کِ یکی از  ًام دارد  FLD08هذل , RF))ردیاب پیطرفتِ تجْیسات رادیَیی , هحصَل اًتخاتی ضوا. ضوا تسیار خرسٌذین 

  . پرفرٍش تریي هحصَالت ایي ضرکت هی تاضذ

 توضیحات

تجْیسات ضٌَد ,جذیذ جستجَی پیطرفتِ ساختِ ضذُ ٍجْت ضٌاسایی دٍرتیٌْای هخفی  دستگاُ  فَق تا استفادُ از تکٌَلَشی

 .اهَاج تلفي ّوراُ ٍ سایر تجْیسات رادیَیی کارترد دارد,هخفی

ضوا را آگاُ ًوَدُ ٍ در جْت حفظ اهٌیت ضوا ,در ًظر گرفتِ ضذُ تاضیذ  ایي دستگاُ تِ طَر لطغ از ایٌکِ تِ طَر هخفیاًِ یا سری

 .اطالػات ضخصی ضوا کارترد ّای فراٍاًی خَاّذ داضت ٍّوچٌیي

 کِ تا از ًوایطگر دیجیتال جْت ًطاى دادى هیساى حساسیت دستگاُ استفادُ ضذُ است  در ایي هذل جذیذ از فرکاًس یاتْا

حساسیت آى  استفادُ از کلیذّای تٌظین حساسیت دستگاُ کِ تا فلص ّای هثلثی تِ سوت تاال ٍ پاییي هطخص ضذُ اًذ هی تَاى

 .کن یا زیاد کرد, را جْت ضٌاسایی اهَاج 

پیص فرض .)تٌظین هی گردد 6ٌّگاهی کِ فرکاًس یاب در ّر لحظِ رٍضي هی ضَد تِ صَرت اتَهاتیک حساسیت آى تر رٍی 

یت ایي تاػث هی ضَدکِ هصرف کٌٌذُ ٌّگاهی کِ هی خَاّذ از فرکاًس یاب استفادُ کٌذ هطکلی جْت تٌظین حساس( کارخاًِ

 .هجذد آى ًذاضتِ تاضذ

کارتر هی تَاًذ تِ راحتی تا فطردى .پیذا کردى حالت تٌظین هٌاسة ترای فرکاًس یاب هَرد ًظر تسیار سادُ ٍ راحت هی تاضذ

الهپ سوت چپ سثس رًگ ضذُ ٍدستگاُ ّیچ ًَع کلیذّای تٌظین حساسیت در کٌار آى تِ حالتی ترسذ کِ کن ارزش تریي 

 .در ایي حالت دستگاُ تِ درستی تٌظین ضذُ است.ًکٌذصذای ّطذاری تَلیذ 

ٌّگاهی کِ ضارش تاطری دستگاُ کن ضَد الهپی کِ جْت ًطاى  .فرکاًس یاب هَجَد هجْس تِ تاطری لاتل ضارشهجذد هی تاضذ 

 .دادى خالی ضذى تاطری دستگاُ است جْت دادى اخطار تِ کارتر لرهس رًگ هی ضَد



 

 از دستگاهطرز استفاده 

 . رٍضي هی ضَد سوت چپ   LEDسثس چراؽ  کن ارزش تریي .را تیرٍى تکطیذ ٍ پاٍر را رٍضي کٌیذ آًتي  -1

ٍترای تاییذ ایي کِ ردیاتی تِ درستی اًجام هی ضَد تر رٍی  ًوَدُ 8تا  0ًطاًذُ دیجیتال ضرٍع تِ ًوایص اػذاد از ػذد  -2

  .هی هاًذ تالی 6

      1 

رٍضي هی ضًَذ ٍاخطار دٌّذُ ردیاب تَق هی   LEDچٌذ  ,تاضذ  (ای اضافیسیگٌالْ)صذاّای زیادیی اگر هحیط دارا -3

 . زًذ 

 ًذخاهَش ضذّا   LEDاگر . را ًطاى خَاّذ داد  5ػذد  ًوایطگر . فطار دّیذ  راردیاب  درکٌارDOWNیک تار دکوِ  -4

  .تٌظین دستگاُ درست است,اخطار لطغ ضذ  ّوچٌیي ٍ فمط یک چراؽ سثس تالی هاًذٍ  ,

سیگٌال هیساى تَاى  ّای رٍضيLED تؼذاد ,کٌذ ضٌاساییرا  Spyٍ یا یک دٍرتیي  ّوراُ یک تلفيزهاًی کِ رد یاب  -5

 .ّای ردیاتی ضذُ را ًطاى هی دّذ 

دستگاُ ضرٍع تِ تَق زد ى ًوَدُ ٍصذای تیپ تیپ  هتٌاسة تا تَاى سیگٌال کطف ضذُ آّستِ آّستِ   ,در ضوي  -6

 . سرػت هی یاتذ

 اج رادیویی در فاصله های دورتردرشرایط عاری از وجود پارازیت در محیطشناسایی امو

ایي تذاى هؼٌاست کِ در هحیط  (.فمط یکی)ٌّگاهی کِ دستگاُ را رٍضي هی کٌیذ اگر تؼذاد چراغْای رٍضي سثس خیلی کن تاضذ

تار زدى کلیذ تاالی 2ت ضوا هی تَاًیذ تا در ایي حال. رادیَیی خیلی کن است اضافی هَرد ًظر پارازیت ّای رادیَیی ٍیا سیگٌالْای

 .ترساًیذ 8هیساى حساسیت دستگاُ را تِ ,تٌظین حساسیت 

 ,یی را کِ در فَاصل تیطتری از دستگاُ ّستٌذ ال تردُ ٍ هی تَاًیذ اهَاج رادیَدر ایي حالت ضوا هیساى حساسیت دستگاُ را تا

 .ضٌاسایی کٌیذ

 

 مجهس به هشذار لرزشی

 



را فطار   DOWNٍ یا  UPرا رٍضي کٌیذ دکوِ  دستگاُپیص از ایي کِ . است  رزضیدارای ضکل اخطار ل فرکاًس یاب فَق

لرزش را ,در ایي حالت ضوا تِ جای تَق ّطذار .ٍ دست را از رٍی دکوِ ترداریذدادُ ٍ ًگاُ داریذ ٍ سپس آى را رٍضي کٌیذ 

 .احساس هی کٌیذ

 ردیابی  بیصذا  

 

 . صذا است ًَع ردیاتی تی 2دارای  دستگاُ فَق

 رزضیکل لض -1

 استفادُ ازٌّذسفری -2

 اخطار کاهش باطری 

تِ ایي هؼٌی است کِ تاطری آى توام ضذُ ٍ  ,ٍ دیذیذ کِ چراؽ سوت راست  لرهسرًگ است   ٌّگاهیکِ ردیاب را رٍضي ًوَدُ

 . تایذ آى را ضارش کٌیذ 

2 

 تنظیم حساسیت 

 باسایر سیگنالهای موجود در محل رفع تذاخل درجهت شناسایی متمایس

تٌظین هی  6ٌّگاهی کِ کلیذ فرکاًس یاب دستگاُ رٍضي هی ضَد هیساى حساسیت دستگاُ تِ صَرت اتَهاتیک تر رٍی 

درهَالؼی کِ پارازیت ّای  .تر رٍی ًطاى دٌّذُ  دیجیتال فرکاًس یاب ظاّر هی ضَد 6ٍػذد ( حالت پیص فرض کارخاًِ.)ضَد

در هحل ٍ یا ًَیسّایی کِ هَجة اختالل در ضٌاسایی سیگٌال هَرد ًظر در هحیط هی ضًَذ زیاد تاضٌذ تؼذاد چراؽ ّای هَجَد 

 . رٍضي فرکاًس یاب تیطتر ضذُ ٍ دستگاُ ضرٍع تِ تَق زدى هی کٌذسثس 

تِ طَری کِ ًوایطگر ,ُدر ایي حالت تایذ یکثار هیساى حساسیت دستگاُ را تا استفادُ از کلیذّای تٌظین حساسیت کن کرد

 .را ًطاى دّذ 5دیجیتال ػذد 

 ٍ دیگر ٍ فمط یک چراؽ سثس رٍضي تالی تواًذ در ایي حالت اگرهیساى چراؽ ّای سثس دستگاُ تِ سوت چپ ضیفت دادُ ضَد 

 .یؼٌی ایٌکِ تٌظین دستگاُ تِ حالت ایذُ آل است ,دستگاُ تَق ًسًذ



  

 نحوه پیذا کردن منبع سیگنال 

 

  .اخطار صَتی تٌظین کٌیذحالت در  ّطذار راحالت  -1

 .فرکاًس یاب را ترای تررسی تِ اًذازُ کوی تِ اطراف تچرخاًیذ.زهاًی کِ در جستجَی سیگٌال ّستیذ   -2

 . یک لذم تِ جلَ ترداریذ,ٍ ترای ضٌاسایی لَی تریي هٌثغ سیگٌال 

را تِ اطراف  دستگاُجْت سیگٌال لَیتریي افت ٍ جْت دری.  فطار دّیذ تا حساسیت کاّص یاتذ  یکثار را  DOWNدکوِ  -3

 . َ تگرداًیذ لٍ یک لذم تِ ج

 .تا ایٌکِ ّر لحظِ تِ هٌثغ سیگٌال  ًسدیک تر ٍ ًسدیکتر ضَیذ  ,هراحل رکر ضذُ در تاال را تکرار کٌیذ  -4

 

 شناسایی دوربینهای با سیم

 

در  دکوِ لرهس را فطاردادُ ٍ آى را رٍضي کٌیذ ,دارد ٍجَد  شناسایی دوربینهای با سیمدر تاالی دستگاُ یک دکوِ جْت – 1

چراؽ  تادٍتارُ دکوِ را فطار دّیذ  .گردد تررسی ًَاحی هَرد ًظر فؼال هی  جْتّای فَق الؼادُ رٍضي  LEDایي حالت  

 .خاهَش ضَد ,رًگلرهس

  . 

اجٌاس درخطاى کِ دارای سطَح درخطاى ی یا فلستؼذاد زیادی اجسام دارای  هوکي است صیکار ّر فردی  یا اتاق ضخدفتر – 2

از ایي  ػذسی دٍرتیي هخفی همذار کوی توریي تیطتر تِ ضوا در تطخیص . .کِ دارای خاصیت اًؼکاس ًَر ّستٌذ تاضذٍ سیملی 

  3                            .ًَع اجسام کوک هی کٌذ

اًؼکاس تا  هَضغاگر . راهی تِ چپ ٍ راست حرکت دّیذ چراؽ ردیاب خَد را تِ آ ,را یافتیذ  هطکَکیزهاًی کِ اًؼکاش  -3

 .دٍرتیي ًیست  ,جسن یافت ضذُ ,تغییرات ضوا تغییر کرد

 . اًؼکاس تغییر ًکرد هوکي است کِ ضوا ػذسی دٍرتیي هخفی را پیذا کردُ تاضیذ  (هَلؼیت)هَضغاگر  -4



 .ثاًیِ چطوک هی زًذ  3هَرد ًظر  ٍ هَضغ هَلؼیت ترای تؼییي الهپ ّای لرهس رًگ  -5

 

  

  

  

 
Camera lens - Illuminated Camera lens - Original Wired camera detection 

 

 ویژگی ها 

 

 تا سین ٍیا دٍرتیٌْای ػکاسی ٍفیلوثرداری RFکلیذ هجسا جْت ضٌاسایی اهَاج  -1

 تٌظین راحت دستگاُ  -2

 .آری از ًَیس ْایدر هحیط در فَاصل تیطتر ٍ ردیاتی آًْا سیگٌالْا  رسی تِدست -3

 .کارخاًِ  defaultتٌظین دلیك ٍ تذٍى خطای دستگاُ تا استفادُ از  -4

 اخطار در صَرت کاّص تاطریًوایص دٌّذُ  -5

 درباره باطری

ٌّگاهیکِ ضوا ردیاب را رٍضي کردیذ ٍ دیذیذ کِ چراؽ سوت راست  لرهسرًگ است تِ ایي هؼٌی است کِ تاطری آى  .1

 .آداپتَر دستگاُ را تِ آى هتصل ًوَدُ تا ّوسهاى استفادُ از دستگاُ آى را ًیس ضارشًواییذ.ضذُ استتوام 

ایي زها ى . ساػت    هی تاضذ 7هذت زهاى الزم جْت ضارش کاهل دستگاُ حذٍد ,در ضرایطی کِ دستگاُ خاهَش تاضذ  .2

 .ساػت تِ طَل هی اًجاهذ 16ترای ٍلتیکِ دستگاُ رٍضي تاضذ حذٍد 



3. ٌ گاهیکِ هی خَاّیذ ترای هذت زهاى طَالًی از دستگاُ استفادُ ًٌواییذ تْتر است آى را خاهَش کٌیذ ٍ ٍ تاطری آى را ّ

 .هاُ یکثار چک ًواییذ 3ّر 
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 مشخصات دستگاه

 

50 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 
● Built-in rechargeable battery pack 

Power 

● Beep alarm sound 
● Earphone silent detection 
● LED indication   
● Vibration 

Warning mode 

● Adjust detecting distance to find signal 
source 
● Eliminate the environment interference 

Sensitivity Tuner 

 

about 15 feets 

up to  35 feets(regular 10mW camera) 

up to  40 feets(regular 10mW camera) 

up to  50 feets 

 

Detecting Distance 

Wired camera 

2.4GHz Wireless camera 

1.2GHz Wireless camera 

2G Cellular phone 

 

 ساخت کشور تایوان
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