
نحوه نصب میکروفن روی دوربین و دستگاه هایک ویژن

مشابه است.میکروفن ها انواع مختلفی دارند که اساس کار و نحوه نصب آنها روی دوربین های هایک ویژن 

 در شکل زیر دو مدل رایج میکروفن نمایش داده شده است.

معموال به دو صورت ارائه می شوند.میکروفن های موجود در بازار   :1نکته 

 ( 1) شکل باشند. بصورت یک دستگاه کامل که شامل فیش صدا و آداپتور می   -1

 ( 2) شکل باشد. میکروفن فاقد فیش های اتصال می  -2

دوربین های هایک ویژن خود دارای سوکت های الزم برای نصب میکروفن هستند، الزم  از آنجایی که : 2نکته 

،  1استفاده شود و در غیر اینصورت بخش مربوط به فیش های میکروفن مطابق شکل  2روفن های شکل  است از میک

از محل برش کابل جدا می شود. 

انواع میکروفن 

محل برش کابلمحل برش کابل

میکروفن گلفیمیکروفن سوزنی
1شکل 



 نحوه نصب میکروفن روی دوربین هایک ویژن 

از جداکردن فیش های میکروفن مطابق شکل زیر، هر کابل میکروفن شامل سه عدد سیم می باشد.پس 

Audioبرای نصب میکروفن، یک فیش برای اتصال به آداپتور و یک تکه سیم برای اتصال بین میکروفن و کابل 

دوربین الزم است. 

2شکل 

فیش اتصال به آداپتور

3شکل 



(audio in)وارد شود.  INدوربین در قسمت  audio پورت سیم زرد باید به 

. سپس سیم های مثبت و منفی آداپتور و میکروفن را به یکدیگر وصل می کنیم

4شماره 



(  Gدوربین )قسمت  Audio پورت با استفاده از یک تکه سیم، اتصالی بین سیم های مشکی میکروفن و  در پایان،

 . برقرار می کنیم

 تصویر نهایی بصورت زیر می باشد.

با چسب برق یا وارنیش پوشش داده شود.  باید  آخر همه اتصاالتدر 



وصل می کنید. آمپر  1ولت 12و در پایان فیش برق میکروفن را به آداپتور 

هایک ویژن DVRنحوه نصب میکروفن در دستگاه های 

سپس سیم زرد رنگ میکروفن را   دستگاه نیاز داریم. Audioبه یک فیش اتصال به  DVRبرای اتصال میکروفن به 

 به فیش مربوطه متصل می کنیم.



. سپس سیم های مربوط به اتصال میکروفن به آداپتور را مطابق شکل به یکدیگر وصل می کنیم

1ولت 12می کنیم و آداپتور وصل  DVRدستگاه    Audio inدر پایان، فیش متصل شده به میکروفن را به قسمت

 .را به میکروفن متصل کرده و صدا را دریافت می کنیم آمپر 


