
 نگهباني و
 قرار با كه 

 ها نگهبان
  .يم

 آن كاركرد
 دارند ديد
. كند ديك

 و نموده ي

 مي ن
 درستي 

  

  
و حراست به ياز
.باشد مي ها ه
ن بازديد براي ي
بپردازيم كيفيت 

  

ك روش. باشد ي
بازد يا نگهباني ه
نزد تگ هر به 
معرفي را خود ه

نگهبان آن ردن
به نگهبان هر ه

WM-5

ني كه است كزي
محوطه و اماكن 
زماني و مكاني ظ

و قيمت هترين

مي نگهباني امر
به نياز كه هايي

را دستگاه و ده
دستگا روي بر 

كر فعال صورت 
كه شود مي عث

 000×1 
مراك تمامي و ها

بازرسي جهت 
لحاظ به ريزي مه
به با نگهباني و ت

 جهت كيفيت 
Blu ه محل در را
نمود ها محل ن

انگشت اثر دن
  .ايد

B (در كه است
باع كار ينا.كند 

نگهباني
كارخانه دارات،

مدون برنامه اد
برنامه باعث نظر

گشت دستگاه ي

با بسيار هاي ه
R يا uetooth

اين سركشي به
داد قرار با بايد 

نما ثبت گهباني

  :پرداخت يم

iometric Fin

وارد دستگاه ي
  .دهد م

ن و گشت
اد ملزومات از ي

ايجا ها دستگاه
مورد هاي محل

معرفي به داريم

دستگاه از يكي
FID هاي تگ ت

ب شروع ترتيب
تگ هر خواندن

نگ محل در را ود

خواهي دستگاه 

greprint( يك

روي بر را خود ت
انجام را خود ني

گ دستگاه
يكي نگهباني و ت

د اين كاربردهاي
م در) Tags( ص
د اين بر قصد رو

WM-5000×1

بايست مي بتدا
به بايست مي 

خ از قبل كه ست
خو حضور نظر د

اين هاي قابليت

  ريك
بايومتري نگشت

 Tag انگشت اثر
نگهبان وظيفه ود

د
گشت هاي تگاه
ك مهمترين مله
مشخص هاي سب

ر پيش متن در. 

1 نگباني و شت

ا در كه است ت
نگهبان سپس 
اس اين توجه ل
مورد زمان در ب

ق از ديگر برخي

بايومتر شت
ان اثر به مجهز ه
هر خواندن از ل

خو شده تعريف

دست امروزه
جم از. دارند
برچس دادن

.شد خواهد

گش دستگاه
صورت بدين
.كرد نصب
قابل ي نكته
ترتيب بدين

ب به ذيل در

انگش اثر
دستگاه اين

قبل بايست
ت شيفت در

  



  

 لرزش و ه
P او به 

 روزانه گ

  

Re گرديده بيان
Please Start P

تگ 500 خواندن

  .مايد

ading Succes
Patrolling غام

خ براي تواند مي 

نم مي عمل ينه

  .سازد آگاه ف

ssful پيغام دن،
پيغ با را نگهبانی

2000mAh هي

بهي بسيار باتري

مختلف هاي يت

بود درست ورت
ن آغاز زمان بان

شارژده با باتري

مصرف در قوي

وضعي از را كاربر

صو در تگ هر
نگهب برای الرم

ب اين. است يوم

Power Sav (ق

  لرزش جاد

ك تواند مي صوتي

به آن کردن ک
ا ايجاد با توان ی

  باتري 

ليتي ولت 3.7 ي
  

ving( باتري يره

ايج و صوتي ي

ص هاي پيام با ه

نزديک از پس ثال
می همچنين.يرد

  

خوب بسيار

باتري يك داراي 
.نمايد كار روز 4

ذخي تكنولوژي 

هاي پيام

دستگاه اين

مث عنوان به
پذ می انجام
.داد هشدار

ب عملكرد

تجهيز اين
45 مدت به

با همچنين

  



 گاه

 بسيار و

 وام

  

  .يد

  

دستگ اين از ايي

و كرده جلوگيري

د و اتصال نقطه

نماي ياري ضروري

  .ت

هوا و آب سخت
  .د

ج ضربه از يادي

ن در مكانيكي ل

ض مواقع در را ن

است شده راحي

س شرايط و ها ط
دارد را+ 85 تا 

زي تا نرم وكشي

اتصال حذف عث

نگهبان تواند ي

طر  Touch رت

محيط تمامي در
-40 دمايي ي ه

رو با بدنه اين. ت

باع روش اين. ت

مي كه. دارد نور ر

صور به قوه راغ

راحت خيال با
بازه در كار ليت

است مقاوم سيار

   دوام با و

است مغناطيسي

پر بسيار LED ه

چر اين كردن ش

  

توانيد مي شما 
قابل دستگاه اين

بس كربنات پلي 

و مغناطيسي

م صورت به صول
  .شد د

قوه چراغ يك د

خاموش و روشن 

 بودن خاك ضد

IP67 ستاندارد

ا همچنين. اييد

جنس از ستگاه
  . باشد مي ت

م اتصال با رژ

محص اين شارژ 
خواهد محصول

  قوه راغ

خود جلوي در ه

دكمه كه است 

ض و آب ضد

اس داشتن با
نما استفاده

دس اين بدنه
دست خوش

شار كابل

كابل اتصال
م اين بيشتر

چر داشتتن

دستگاه اين

ذكر شايان

  



  كارآمد و ساده گزارشگيري افزار نرم

  .شد خواهد ارائه گزارشگيري كاربردي افزار نرم يك همراه به WM-5000X1نگهباني و گشت دستگاه

 هر و بازديد نقاط ها، نگهبان از تواند مي كليك چند با راحتي به كاربر. است آن ساده بسيار محيط افزار نرم اين مزاياي از
  .نمايد گزارشگيري گردشي برنامه

  

  كيفيت و قيمت بهترين با نگهباني و گشت دستگاه مطلب در آخر سخن

 بدنه وجود همچنين. باشد مي بازار در موجود هاي بهترين از يكي جزو دستگاه اين قبول، قابل ساخت كيفيت به توجه با
 .مينمايد كاربردي بسيار را آن قوه چراغ و دست خوش


