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www.vimar.com ميكن تنزيل دليل التعليامت من عىل املوقع

قواعد الرتكيب

يجب تنفيذ الرتكيب من ِقبل طاقم عمل مؤهل مع االلتزام باللوائح املنظمة لرتكيب املعدات الكهربائية السارية يف بلد تركيب املنتجات.

مطابقة املعايري

توجيه التوافق الكهرومغناطييس

..EN 60118-4 و EN 61000-6-3 ,EN 61000-6-1 ,EN 60065 املعايري

الئحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد املواد الكيميائية UE( REACh( رقم 2006/1907 – املادة 33. قد يحتوي املنتج عىل آثار من الرصاص.

مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية - معلومات للمستخدمني

رمز صندوق القاممة املشطوب الوارد عىل الجهاز أو عىل العبوة يشري إىل أن املنتج يف نهاية عمره اإلنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن املخلفات األخرى. 

وبالتايل، سيتوجب عىل املستخدم منح الجهاز عند وصوله لنهاية عمره إىل املراكز البلدية املناسبة للجمع املنفصل للمخلفات الكهربائية واإللكرتونية. وبديالً عن 

اإلدارة املستقلة، من املمكن تسليم الجهاز الذي ترغب يف التخلص منه مجاناً إىل املوزع، يف وقت رشاء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي املنتجات اإللكرتونية 

الذي ميتلكون مساحة بيع ال تقل عن 400 م2 فإنه من املمكن تسليم مجاناً املنتجات اإللكرتونية التي يتم التخلص منها والتي ال تزيد أبعادها عن 25 سم، دون االلتزام 

بالرشاء. تساهم عملية الجمع املنفصل للنفايات واألجهزة القدمية هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، يف تجنب اآلثار السلبية 

املحتملة عىل البيئة وعىل الصحة كام تشجع عىل توسيع عملية إعادة تدوير املواد التي تتكون منها هذه األجهزة واملنتجات.
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الوصف 
جهاز إنتركم فيديو من سلسلة Tab، بمكبر صوت للتركيب على الحائط لنظام Due Fili Plus مع شاشة ملونة LCD مقاس 4,3”، مكبر صوت إلشارة المكالمات، لوحة مفاتيح سعوية 

لوظائف اإلنتركم )فتح قفل الباب، التشغيل الذاتي، الخدمات المساعدة، عمليات ضبط مستوى الصوت، السطوع، التباين، ومكالمات االتصال الداخلي(.

من الممكن التركيب في إصدار الطاولة باستخدام ملحق قاعدة الطاولة 753A، )يمكن شراؤه بشكل منفصل(. 

ميكن استخدامه من قبل حاميل األجهزة املساعدة عىل السمع.

املواصفات الفنية

•  التركيب: على الحائط، مع دعامة معدنية، على علبة: دائرية Vimar V71303, V71703( 3M ,)Vimar V71701( 2M( رأسية ومربعة بريطانية قياسية.

شاشة LCD 4,3" 16:9، الدقة 272x480 بيكسل  •

الحد األدنى لمستوى إشارة الفيديو على الناقل المستلم: 20- ديسيبل مللي وات  •

لوحة مفاتيح سعوية تعمل باللمس بها رموز خلفية اإلضاءة.  •

التغذية التشغيلية من خالل ناقل BUS طرفي توصيل 1 و2 - الجهد االسمي للتيار 28 فولت تيار مستمر  •

قوة االمتصاص الكهربي التشغيلي:  •

- في وضعية االستعداد stand-by: 17 مللي أمبير  

- أقصى تيار: 280 مللي أمبير  

الفئة البيئية: الفئة A1 )االستخدام الداخلي(  •

IP30 درجة الحماية  •

حرارة التشغيل: 5- °مئوية - 40+ °مئوية )لالستخدام الداخلي(  •

نغمة تنبيه إلكترونية مع إمكانية تنويع النغمات )10(.  •

مدخل للمكالمات خارج الباب.  •

األبعاد: 155 × 145 × 23.5 مم  •

مفتاح اإلسقاط الخاص بنهاية مقاومة الخط.  •

)Teleloop( وظيفة الرتدد الصويت لألجهزة املساعدة عىل السمع

ميكن استخدام جهاز إنرتكم الفيديو من ِقبل حاميل األجهزة املساعدة عىل السمع.

لتشغيل الجهاز السمعي بالشكل الصحيح ارجع إىل دليل إرشادات االستخدام الخاص به. ميكن لوجود أجسام معدنية أو أجهزة إلكرتونية أن يؤثر سلبًا عىل جودة الصوت املستقبل 

عىل أجهزة ضعاف السمع.

الصيانة

ذ التنظيف باستخدام قطعة قامش ناعمة. ال تصب املاء عىل الجهاز وال تستخدم أي نوع من املنتجات الكيميائية. نفِّ

يجب إجراء التنظيف إما والجهاز مطفأ )= مفصول عن الناقل(، أو بعد تنشيط إجراء التنظيف من لوحة املفاتيح )انظر الفقرة ذات الصلة يف دليل املستخدم(.

تحذيرات للمستخدم

ال تفتح الجهاز أو تعبث به. 

يف حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص.
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الرتكيب

.LCD هام: يُنصح بتركيب الجهاز على ارتفاع حوالي 160 سم من األرضية، مع االنتباه إلى عدم تعريضه لمصادر اإلضاءة المباشرة لتجنب ظواهر االنعكاس المزعجة على سطح شاشة

ملحوظة: يعرض الشكل 1 مقاسات التركيب الموصى بها، ما لم يشار إلى خالف ذلك في المواصفة السارية في هذا الصدد.

الرأسية . 1  )Vimar V71303, V71703(  3M  ,)Vimar V71701(  2M المستديرة  العلبة:  على  المعدنية،  الدعامة  بواسطة  الحائط،  على  للتركيب  المخصص  اللوح  ثبت 

والمربعة البريطانية القياسية.

توصيل الكابالت بالكتلة الطرفية )الشكل 5(.. 2

حدد طرف إشارة الفيديو )الشكل 6(. 3

التالية: ضع جهاز اإلنتركم فيديو على اللوحة مع إبقائه مرفوًعا قليالً، في هذه النقطة مع االستمرار في الضغط على اللوحة األمامية . 4 ضع جهاز اإلنتركم فيديو بالطريقة 

اضغط لألسفل قليالً حتى التشابك. 

إن توجب إزالة جهاز اإلنتركم فيديو، فإنه من الضروري ممارسة ضغط خفيف على الرافعة المخصصة لذلك )الشكل 3( وارفع )من األسفل إلى األعلى( بحيث يتم تحرير . 5

جهاز اإلنتركم فيديو من الهيكل.

شكل 1

1,20m1,60 / 1,65m

> 10 cm



الجدول: 7558

   5 AR

شكل 2

شكل 3
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التوصيالت

بالجزء الخلفي توجد كتلة توصيل طرفية من أجل:

Due Fili Plus توصيل الناقل  •

املدخل خارج الباب املوضعي. تبلغ املسافة القصوى للتوصيل 10 م. بواسطة اإلعداد املنفذ بواسطة SaveProg، مُيكن استخدامه كمدخل لوظيفة اإلنذار. انظر الفقرة   •
ذات الصلة.

لوحة أطراف التوصيل

الوظيفةأطراف التوصيل

2 ,1.DUE FILI PLUS خط رقمي الناقل

FP.)M المدخل مفتاح المكالمة خارج الباب من الموقع )كتلة التوصيل المرجعية

Mنقطة التأريض المرجعية

ملحوظة: ال يوفر املنتج 7558 كتل توصيل طرفية للتغذية اإلضافية. لهذا السبب إذا كان مقطع الناقل Due Fili الذي يوجد به املكان الداخيل مشغوالً يف مكاملة/

محادثة أخرى أو إذا كان منتج 7559، 7558 آخر أو 40505 يعمل ألي سبب ويف أية حالة فإنه لن يتمكن منتج 7559 أو 7558 أو 40505 ثاٍن من العمل وسيصدر 

تحذير للمستخدم بواسطة نغمة. يتمثل اإلجراء الوحيد املمكن يف األمر الخاص بقفل الباب وضوء السلم والخدمات املساعدة بواسطة املفاتيح املخصصة، إذا مل يتم 

إعدادها الستخدامات أخرى، وميكن استخدام وظيفة اإلنذار عىل النحو املوصوف يف الفقرة ذات الصلة.

شكل 5
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إنهاء الفيديو

حدد المفتاح DIP إلنهاء إشارة الفيديو 

إذا كان كابل الناقل BUS يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 ويواصل حتى مكان داخلي آخر. أ( 

عندما يكون كابل ناقل BUS بمعاوقة كهربائية مميزة 100 أوم )كابل Elvox 732I أو 732H( يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي ب( 

عندما يكون كابل الناقل BUS بمعاوقة كهربائية مميزة 50 أوم )كابل Cat.5 أو Cat.6 بأسالك مزدوجة مجدولة موصولة( يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 وحامل التثبيت  ج( 

يتوقف في المكان الداخلي.

شكل 6
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التوصيل

توصيل المحطة الداخلية بإعداد المدخل/المخرج

قائم التثبيت

مخطط توصيل دخول/خروج

مخطط التوصيل بكابل ينتهي يف املكان الداخيل

البديل الخاص بتوصيل الزر خارج الباب أو اإلنذار

FP/M توصيل طرف التوصيل

2
1

FP
M

2
1

FP
M

K

C
50Ω

B
100Ω

A
OPEN

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

C
50Ω

B
100Ω

A
OPEN

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

االنتهاء من التطبيق

االنتهاء من التطبيق وفًقا للمعاوقة الكهربائية للكابل

2
1

FP
M

قائم التثبيت 

توصيل املحطة الداخلية باإلعداد الطريف
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وظيفة املفاتيح

الحقاً يف هذه الوثيقة يتم تسمية مفاتيح اللمس عىل النحو الوارد يف الشكل التايل:

)الدخول إىل قامئة التهيئة(  C

)الرد / نهاية املحادثة / مكاملة   P/A

إىل مركز الهاتف(

)ضوء السلم(  T4

القفل

)AUX2(  T2

)التشغيل الذايت(  T1

)استبعاد الجرس / كتم   T3

امليكروفون(

يف حالة الراحة، ال تنفذ جميع املفاتيح الوظيفة بلمسة بسيطة ولكن تتطلب ضغطاً أطول )حوايل 0.4 ثانية(: هذا لتجنب عمليات التنشيط أو األوامر غري 

املقصودة. يتم تنفيذ إشعار التعرف، إذا مل يتم تعطيله رصاحًة، من خالل إشارة صوتية.

متتلك املفاتيح T1 و T2 و T4 وظيفة افرتاضية )عند عدم برمجتها( وهي تلك املشار إليها يف الشكل التايل )الجدول 1(، إىل جانب األيقونات االفرتاضية:. ميكن 

.SaveProg بواسطة قامئة القائم بالرتكيب أو بواسطة T4 و T2 إعداد املفتاحني

املعنىاأليقونةاملفتاح

T1التشغيل الذايت

T22 املساعد

T41 املساعد

ملحوظة: ميكن رؤية األيقونات يف املكاملة/املحادثة.

.)Aux2( ويتحكم يف املرحل الثاين )SaveProg بالنسبة لـ P4( T2 مل يتم إعداد القيمة االفرتاضية ملفتاح

T3 ميتلك وظيفة استبعاد الجرس / كتم امليكروفون. استبعاد الجرس لجميع املكاملات )يف وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار ملدة ثانيتني إللغاء تنشيط/تنشيط 

الجرس(، كتم صوت الجرس )أثناء مكاملة واردة، اضغط إللغاء تنشيط الجرس، ويف نفس الوقت يقوم بإلغاء تنشيط الجرس أيًضا من أجل املكاملات الالحقة(.

يعمل مؤرش الليد املرتبط به أيًضا كمؤرش عىل:

الجرس غري مفعل )ال يرن املكان الداخيل للمكاملات من مكان خارجي أو من زر املكاملة 20577، 19577، ولكن بالنسبة لباقي الوظائف فإنها تعمل بشكل   •
طبيعي(. يف هذه الحالة، يكون مؤرش الليد مضيئاً بشكٍل ثابت، ويف الوقت نفسه يتم إزالة أي إعداد خاص باملستخدم الغائب.

فقط إذا تم إعداده بواسطة SaveProg - املستخدم الغائب )يرفض املكان الداخيل املكاملة من املكان الخارجي، وبالتايل ال تنجح هذه املكاملة(. يف هذه   •
الحالة يومض مؤرش الليد بإيقاع 0.1 ثانية ميضء، 0.9 ثانية مطفأ.
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يكون مؤرش الليد رضورياً عندما تكون الشاشة مطفأة.

املفتاح C غري قابل لإلعداد ويعتمد معناه عىل السياق.

ميتلك املفتاح P/A  وظيفة الرد عىل مكاملة / محادثة أو غلقهام. يف وضع الراحة ينفذ مكاملة إىل مركز الهاتف الخاص بالبوابة، إذا كانت اإلدارة مع مركز 

الهاتف نشطة. باإلضافة إىل ذلك، إذا تم إعداده مع SaveProg عىل وضع "متكني املكاملات الفائتة"، يظل مؤرش الليد املرتبط مبفتاح P/A  مضيئاً بشكٍل 

ثابت بسبب مكاملات محتملة من مركز الهاتف والتي مل يتم الرد عليها. يتسبب الرد عىل املكاملة الحالية يف إطفاء مؤرش الليد مبجرد أن يعود املكان الداخيل إىل 

وضع الراحة )فقط يف املكان الداخيل الذي تم الرد منه(. يف حالة وجود مكاملات من مركز الهاتف مل يتم الرد عليها، فإن اللمس املستمر ملدة ال تقل عن ثانيتني 

ملفتاح P/A  )حتى يصدر جهاز إنرتكم الفيديو نغمة( يؤدي إىل تصفري حالة املكاملة الفائتة من مركز الهاتف. كام ميكن الحصول عىل نفس النتيجة عن 

طريق إعادة تنشيط الجرس، أو بعد بدء التشغيل الذاتية، مع إجراء أية مكاملة اتصال داخيل، أو عن طريق الرد عىل مكاملة. 

ملحوظة: تبقى إشارة املكاملة الفائتة حتى يف حالة انقطاع التغذية الكهربائية.

يف الوضع االفرتايض، يرسل مفتاح قفل الباب  أمراً إىل قفل املكان الخارجي األخري الخاص باملتصل أو إىل املكان الذي تم تنفيذ التشغيل الذايت تجاهه. ميكن 

إعداده فقط بواسطة SaveProg. يشري مؤرش الليد املرتبط مبفتاح القفل  إىل حالة الباب املفتوح بالنظام، وهو أمر رضوري عندما تكون الشاشة مطفأة، حتى 

إذا تم إعداد نفس املفتاح لوظيفة أخرى. يف بعض الحاالت )مثل املحادثة(، تظهر أيضاً األيقونة  يف الجزء العلوي األمين من الشاشة.

يف وضع الراحة تكون الشاشة مطفأة متاماً. عند تنشيط )باستخدام الطريقة املوضحة سابقاً( أي من املفتاحني T1..T4 وقفل الباب  بشكل افرتايض، يتم 

تنفيذ الوظيفة دون تشغيل الشاشة ما مل يكن تنفيذ الوظيفة نفسها يتطلب ذلك، عىل سبيل املثال التشغيل الذايت.

.Aux1 يشار إليه عادًة باسم ضوء السلم أو .Due Fili بتشغيل املرحل األول لنظام T4 بدًءا من 7558 عىل الوضع االفرتايض، يقوم مفتاح
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التشغيل األول

يخرج املنتج 7558 من املصنع بدون رقم تعريفي. عند تنشيط الشاشة عن طريق ملس لوحة املفاتيح فإن اإلجراء الوحيد املمكن يتمثل يف تخصيص رقم تعريفي 

: كمكان داخيل رئييس  أو ثانوي 

التشغيل األول

عند اختيار أحد االثنني، يطلب املكان الداخيل من املكان الخارجي الرئييس تخصيص رقم تعريفي ويتغري معنى املفاتيح عىل النحو التايل:

التهيئة جارية

T1  اآلن يقوم بإلغاء الطلب، T3  و T4  عىل التوايل لخفض وزيادة مستوى السامعة يف مكرب الصوت.

يعتمد إجراء تخصيص الرقم التعريفي كرئييس أو ثانوي واألزمنة املتعلقة به عىل نوع املكان الخارجي الرئييس املتاح. ارجع إىل التعليامت املتعلقة بذلك والخاصة 

بالقائم بالرتكيب.

عند االنتهاء من تخصيص الرقم التعريفي، يظهر الرقم املخصص يف الجزء العلوي من الشاشة:
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تخصيص الرقم التعريفي
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بعد تخصيص الرقم التعريفي

مبجرد تخصيص الرقم التعريفي، ال يقدم املكان الداخيل 7558 أية قامئة تصويرية يف حالة الراحة، ولكن فقط يف حالة املكاملة أو املحادثة أو التشغيل الذايت أو 

اإلعداد.
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إعداد املستخدم

بواسطة ملس املفتاح C، يتم فتح قامئة إعداد املستخدم. التصفح يف جميع القوائم يكون دائرياً، أي أنه عند الذهاب إىل آخر بند يف األسفل فإنه يعود إىل العنرص 

األول.

قامئة إعداد املستخدم

.  T4 يتم اختيار كل بند بواسطة
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استبعاد الجرس 

باستخدام  و  تنشيط / إلغاء تنشيط جرس املكان الداخيل، ملكاملات من مكان خارجي، وفًقا للمخطط التايل:

السلوكالصورةاأليقونة

الجرس نشط

استبعاد الجرس. ال يرن املكان الداخيل، ولكن 

بالنسبة لباقي الوظائف فإنها تعمل بشكل 

طبيعي

املستخدم غائب. 

.SaveProg ال ميكن رؤيته إال عند تأهيله من

ال يرن املكان الداخيل وال يعمل. مع إعداد 

بواسطة SaveProg )عالمة ACK. مجموعة 

استبعاد S( من املمكن التسبب يف رنني أية 

محطات داخلية ثانوية، وإال سيتم رفض املكاملة 

من املكان الخارجي ولن تنجح

استبعاد الجرس إنها نفس الوظيفة التي يتم تنفيذها مع T3 واملكان الداخيل يف وضع الراحة أو يف وضع املكاملة.

ال ينطبق استبعاد الجرس عىل املكاملات الواردة من مكان داخيل أو من مركز الهاتف الخاص بالبوابة.

اضغط عىل T4  للتأكيد، C  لإللغاء بدون حفظ.

ملحوظة: مل يتم فيام ييل توضيح وظائف T1 و T4 و C مرًة أخرى.
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االفرتايض: الجرس نشط.
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اختيار نغمة مكاملة من مكان خارجي 

بواسطة استخدام  و  اخرت واحدة من 10 نغامت متوفرة )املحددة بالحروف من A إىل J( الستخدامها كجرس يف حالة املكاملات من مكان خارجي. ينسخ 

املكان الداخيل نغمة الجرس املختارة.

.B االفرتايض: النغمة

 

اختيار نغمة مكاملة من مكان خارجي

تأكيد نغمة مكاملة من مكان خارجي
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اختيار نغمة مكاملة من خارج الباب 

بواسطة  و  اخرت واحدة من 10 نغامت متوفرة )املحددة بالحروف من A إىل J( الستخدامها كجرس يف حالة املكاملة من خارج الباب، سواًء كانت نقطة 

التالمس املحلية FB-M أو املنتج 6120. ينسخ املكان الداخيل نغمة الجرس املختارة.

.C االفرتايض: النغمة

اختيار نغمة مكاملة من خارج الباب

تأكيد نغمة مكاملة من خارج الباب
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اختيار نغمة مكاملة من مكان داخيل أو من مركز الهاتف 

بواسطة استخدام  و  اخرت واحدة من 10 نغامت متوفرة )املحددة بالحروف من A إىل J( الستخدامها كجرس يف حالة املكاملات من مكان داخيل أو من مركز 

الهاتف.. ينسخ املكان الداخيل نغمة الجرس املختارة.

.D االفرتايض: نغمة

اختيار نغمة مكاملة من مكان داخيل أو من مركز الهاتف

تأكيد نغمة املكاملة من مكان داخيل أو من مركز الهاتف
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ضبط صوت األجراس 

باستخدام  و  قم بتخفيض / زيادة مستوى صوت النغامت، والتي يشار إىل مستواها بواسطة الرشيط األفقي.

ملحوظة: يتم استخدام املستوى املضبوط لجميع أنواع النغامت )املكاملة من مكان خارجي، من خارج الباب، ومن مكان داخيل أو مركز الهاتف(.

التغذية الراجعة الخاصة بالجرس املخصص للضبط هي تلك الخاصة بالجرس من املكاملات الخارجية.

االفرتايض: املستوى 5.

اختيار ضبط صوت األجراس

ضبط صوت األجراس
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ضبط السطوع 

باستخدام  و  قم بتخفيض / زيادة سطوع إشارة الفيديو الواردة من مكان خارجي، والتي يُشار إىل مستواها بواسطة الرشيط األفقي. ينفذ املكان الداخيل 

أوتوماتيكياً طلباً لبدء التشغيل الذايت إىل املكان الخارجي الرئييس بحيث يتسنى رؤية كيفية عمل ضبط السطوع بشكٍل مبارش.

ملحوظة: يتم استخدام املستوى املضبوط لجميع األماكن الخارجية. يتبع التشغيل الذايت الوقت املحدد يف املكان الخارجي وال يتم تجديده يف كل تغري يف الضبط.

االفرتايض: املستوى 5.

اختيار ضبط السطوع

ضبط مستوى اإلضاءة
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ضبط التباين 

باستخدام  و  قم بتخفيض / زيادة التباين يف إشارة الفيديو الواردة من مكان خارجي، والتي يُشار إىل مستواها بواسطة الرشيط األفقي. ينفذ املكان الداخيل 

أوتوماتيكياً طلباً لبدء التشغيل الذايت إىل املكان الخارجي الرئييس حتى يتسنى رؤية كيفية عمل ضبط التباين بشكٍل مبارش.

ملحوظة: يتم استخدام املستوى املضبوط لجميع األماكن الخارجية. يتبع التشغيل الذايت الوقت املحدد يف املكان الخارجي وال يتم تجديده يف كل تغري يف الضبط.

االفرتايض: املستوى 5.

اختيار ضبط التباين

ضبط التباين 
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نغمة املفاتيح 

باستخدام  و  قم بتنشيط / إلغاء تنشيط اإلشارة الصوتية التي تصاحب ملس املفاتيح )التغذية الراجعة الصوتية(.

االفرتايض: نشطة

نغمة املفاتيح

اختيار نغمة املفاتيح
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نظافة لوحة املفاتيح 

تُنشط وظيفة نظافة لوحة املفاتيح:

تنشيط نظافة لوحة املفاتيح

نظافة لوحة املفاتيح

تستغرق نظافة لوحة املفاتيح 20 ثانية وال يتم تجديد الوقت بواسطة ملس املفاتيح التي تظل غري نشطة حتى نهاية وظيفة نظافة لوحة املفاتيح.
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إعداد القائم بالرتكيب 

اختيار إعداد القائم بالرتكيب

يجب أن يسبق الدخول إىل قامئة القائم بالرتكيب إدخال رقم التعريف الشخيص )PIN( املكون من ثالثة أرقام. رقم التعريف الشخيص )PIN( )يف الضبط 

االفرتايض( هو 100 وميكن تعديله عىل النحو املوصوف أدناه. يتم إدخال رقم التعريف الشخيص )PIN( بواسطة ملس املفاتيح التالية:

T2  من أجل تغيري الرقم املوضح باللون وفقاً للرتتيب 0 – 9 – 8 … – 2 – 1 – 0 …  •

C  لحذف الرقم األخري إذا كنت توجد عىل األقل عىل الرقم الثاين، وإال فهو  من أجل العودة إىل إعداد املستخدم.  •

T3  من أجل تغيري الرقم املوضح باللون وفقاً للرتتيب 0 – 1 – 2 … – 8 – 9 – 0 …  •

T4  من أجل تأكيد الرقم املختار وبعد الرقم الثالث من أجل الدخول، إذا كان رقم التعريف الشخيص )PIN( الذي تم إدخاله صحيًحا، يف إعداد القائم   •
بالرتكيب. إذا كان رقم التعريف الشخيص )PIN( غري صحيح يتم العودة إىل إعداد املستخدم.

ملحوظة: مبجرد إدخال رقم التعريف الشخيص )PIN( الصحيح، إذا عدت إىل قامئة املستخدم، فإنه من أجل االنتقال إىل قامئة القائم بالرتكيب مل يعد من الرضوري 

إدخاله مرة أخرى طاملا أن املكان الداخيل مل يعد لوضع الراحة.

املس 

املس 
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املس 

املس 

)PIN( إدخال رقم التعريف الشخيص

قامئة القائم بالرتكيب
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اختيار أيقونات مفاتيح سياق املشغالت 

بواسطة البند  من املمكن تغيري األيقونة التي تظهر أعىل املفتاح T4 والتنفيذ املرتبط بها.

االفرتايض فارغ:

اختيار أيقونات املفاتيح

عىل الجانب األمين من القامئة توجد، لكل زر، عىل التوايل األيقونة املختارة والتنفيذ. كام يف هذه الحالة، إذا مل يتم اختيار بعد أية أيقونة، يف القامئة ستظهر  

وسيتم استخدام األيقونة  )ضوء السلم(.

. . للتمييز بني ما هو افرتايض وما تم اختياره بواسطة القائم بالرتكيب تسبق اإلشارة  ميتلك املفتاح T4 كإجراء افرتايض 

يف حالة التخصيص بدءاً من االفرتايض، تفتح ملسة مفتاح T4  القامئة التالية:

•  من أجل اختيار األيقونة

•  من أجل اختيار التنفيذ الالزم ربطه
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اختيار األيقونة 

بواسطة البند  يتم فتح قامئة أيقونة ميكن االختيار منها:

اختيار أيقونات املفاتيح
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اختيار عمليات التنفيذ 

بواسطة البند  يتم فتح قامئة عمليات تنفيذ ميكن االختيار منها:

اختيار عمليات التنفيذ

متثل عمليات التنفيذ الـ 6 هذه الضبط االفرتايض. إنها تتعلق بأول 4 مرحالت و F1 / F2 الخاصة باملكان الخارجي الذي تحدث معه املكان الداخيل أو الذي تم 

إصدار املكاملة منه.

إذا كان القائم بالرتكيب قد غرّي الوظيفة املرتبطة سابًقا وكانت هذه الوظيفة موجودة يف قامئة عمليات التنفيذ القابلة لالختيار، ينتقل التمييز إىل القيمة الحالية:

من خالل SaveProg، ميكن إعداد قامئة بعمليات التنفيذ القابلة لالختيار بحيث تشمل:

16 مرحل  •

أقفال 15 مكان خارجي  •

قفل املكان الخارجي األخري  •

F1 من 15 مكان خارجي مقسم، وفًقا لحالة العالمة “F1/F2 1-8” الخاصة بـ SaveProg، يف:  •

األماكن الخارجية من 1 إىل 8  o

األماكن الخارجية من 9 إىل 15  o

F1 الخاص باملكان الخارجي األخري  •

F2 من 15 مكان خارجي مقسم، بناًء عىل حالة العالمة “F1/F2 1-8” الخاصة بـ SaveProg، يف:  •

األماكن الخارجية من 1 إىل 8  o

األماكن الخارجية من 9 إىل 15  o

F2 الخاص باملكان الخارجي األخري  •
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عندما يوجد يف القامئة عدد من البنود التي تَشَغل 3 أو أكرث من صفحات اإلعداد )يحدث هذا مع ما ال يقل عن 18 عنرًصا(، فإنه يف T1 تظهر األيقونة  التي 

ميكنك بواسطتها نقل برسعة صفحة واحدة يف املرة. توضح األشكال التالية املوقف مع كل عمليات التنفيذ املسموح بها:

ويف جميع األحوال،  يف أعىل القامئة يُشار إىل وجود عنارص أخرى أوالً.  يف أسفل القامئة يُشار إىل وجود عنارص أخرى الحقاً.
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اإللغاء 

إذا تم تخصيص أيقونة أو عملية تنفيذ بالفعل، تتم إضافة بند يف قامئة نوعية تسمح بحذف األيقونة واستبدالها بالبند االفرتايض. يتم نقل عملية التنفيذ أيًضا إىل 

الوضع االفرتايض.

يجب تأكيد هذه املناورة:

تأكيد إلغاء األيقونة

من أجل تغيري األيقونة أو عملية التنفيذ ليس من الرضوري املرور عرب الحذف ولكن فقط استبدالها باأليقونة الجديدة.
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املتصلون الداخليون 

بواسطة البند  من املمكن تغيري الرقم التعريفي الخاص باملكان الداخيل أو الخاص مبركز الهاتف بالبوابة الذي يجب االتصال به بواسطة T2. االفرتايض فارغ:

قامئة املتصلني الداخليني

بواسطة T4 يتم فتح قامئة إضافية:

اختيار نوع املتصل الداخيل

البنود الثالثة التي تظهر هي:

•  من أجل ربط مكان داخيل.

•  من اجل ربط مركز الهاتف الخاص بالبوابة.

•  من أجل ربط وظيفة اإلنذار.

•  من أجل إلغاء الربط )ال ميكن رؤيته إال إذا تم برمجة الوضع(.
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ربط املكان الداخيل 

يف انتظار ربط املكان الداخيل املطلوب االتصال به

ى له مفتاح والذي ميكنه التعرف عليه بشكل فريد. يُنصح باستخدام مفتاح والذي يرسل  يف هذه الحالة يجب الضغط عىل املكان الداخيل والذي يجب أن يُسمَّ

فتح قفل ما غري أنه من املمكن أيًضا استخدام مفتاح والذي يُشغل مرحاًل أو يتحكم يف أحد املخارج من F1 أو F2 الخاصة مبكان خارجي. إذا كانت املكان الداخيل 

املطلوب االتصال بها مزود بسامعة، ننصح باستخدام القفل والسامعة موضوعة.

مبجرد تنفيذ الربط، تظهر القامئة عىل النحو التايل )املكان الداخيل الذي سيتم االتصال به هو 4(:
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ربط مركز الهاتف الخاص بالبوابة 

اختيار مركز الهاتف املطلوب االتصال به

اخرت أي مركز هاتف لربطه باملفتاح T2 والتأكيد. تظهر القامئة الرئيسية عىل النحو التايل:
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ربط اإلنذار 

:T2 بعد تأكيد الوظيفة، يتم تخصيص وظيفة اإلنذار فوراً عىل للمفتاح
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إلغاء الربط 

انتظار تأكيد إلغاء املتصل الداخيل

.T2 تأكيد أو إلغاء الرغبة يف إزالة ربط املفتاح
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تخصيص الرقم التعريفي الرئييس  والثانوي 

من أجل الحصول عىل وصف لكليهام، يرجى الرجوع إىل ما ذُكر يف البداية، يف فقرة التشغيل األول.
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 )PIN( تغيري رقم التعريف الشخيص

عند تغيري رقم التعريف الشخيص )PIN( يتم استخدام نفس اإلجراءات املستخدمة إلدخاله للدخول إىل إعداد القائم بالرتكيب. نعرض فيام ييل مثاالً من أجل 

ضبطه عىل 123:

املس 

املس 

املس 

املس  مرتان
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املس 

املس  3 مرات

املس 

اآلن تم تغيري رقم التعريف الشخيص إىل 123.
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إعادة ضبط إعداد املصنع 

يسمح هذا اإلجراء بإلغاء اإلعدادات والربمجة املنفذة عىل املكان الداخيل، مام يعيدها إىل ظروف التشغيل األولية االفرتاضية. يتم طلب تأكيد الرغبة الفعلية يف 

تنفيذ إعادة الضبط:

اختيار إعادة ضبط إعداد املصنع 

انتظار تأكيد إعادة ضبط إعداد املصنع

من هذه اللحظة يوجد املكان الداخيل يف ظروف التشغيل األول.
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معلومات النظام 

بدءاً من هذه القامئة، ستحصل عىل معلومات مفيدة لخدمة عمالء SAC / TSX( Vimar(، مثل الرقم التعريفي وإصدار الربنامج واملزيد:

معلومات النظام

عرض املعلومات

املعلومات الواردة هي، من األعىل إىل األسفل:  •

الرقم التعريفي الخاص باملكان الداخيل  •

إصدار الربنامج  •

إصدار محّمل اإلقالع  •

UID  •

تاريخ وساعة تحرير الربنامج  •

الذاكرة املتاحة – إصدار FreeRTOS املستخدم  •
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SaveProg اإلعداد مع

يدير SaveProg املنتج 7558 بدءاً من اإلصدار 3.7.0.0. يتمثل التوافق بني املفاتيح P1..P8 يف SaveProg واملفتاحني T1 و T4 يف سياقي التشغيل فيام ييل:

SAVEPROGاملفتاح

T2P4

T4P2

.P0 مفتاح القفل  يتوافق مع
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مكاملة إىل املكان الداخيل )الخارج(

ملحوظة: قبل االتصال الفعيل للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، يحدد املكان الداخيل املنتج 7558 أفضل املعايري املمكنة لالتصال.

عند الرد عىل الجهاز املتصل، فإن املكان الداخيل املتصل سوف يصدر نغمة مكافئة لنغمة املتصل الداخيل املضبوطة. ستكون املحادثة ممكنة بدًءا من إضاءة 

.  P/A مؤرش الليد

من أجل إجراء مكاملة عىل مكان داخيل آخر، فإنه من الرضوري إمتام إعداد من قامئة القائم بالرتكيب مكاملة واحدة عىل األقل عىل النحو املوضح سابقاً. إذا تم 

 .  P/A فإنه يتم إجراء املكاملة عن طريق ملس وهو يف وضع الراحة املفتاح ،SaveProg متكني االتصال مبركز الهاتف الخاص بالبوابة، من خالل

تبدأ املكاملة عند ملس T2. قبل أن يرد الطرف املتصل به، تتغري الشاشة إىل الوضع التايل:

يف انتظار الرد

تشري األيقونات املوجودة يف أعىل يسار الشاشة إىل أنه جاري إجراء املكاملة إىل مكان داخيل. يف انتظار الرد ميكن العمل عىل T2 و T4. عند الرد تتغري الشاشة إىل:

امليكروفون نشط

يصبح املفتاح املركزي نشطاً أيضاً، اآلن  ويغري T3 معناه.  يسمح بالدخول يف سياق عمليات ضبط الصوت فقط. ميتلك T3 وظيفة كتم امليكروفون. 

تشري األيقونة إىل الحالة، حيث تعني  أن امليكروفون نشط و  أنه غري نشط.
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امليكروفون غري نشط

سياق عمليات ضبط الصوت فقط يسمح فقط بتغيري مستوى صوت مكرب الصوت.

ضبط صوت املتصل الداخيل

يتحول املفتاحان T1  و T2  إىل اللون الرمادي عند الوصول إىل املستوى األدىن أو األقىص عىل التوايل.

، العودة إىل السياق السابق. يتيح املفتاح املركزي، اآلن 

ميكن إغالق املحادثة باستخدام املفتاح P/A  أو إنهاؤها بواسطة املكان الداخيل املتصل به وفًقا للطرق الخاصة به.
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مكاملة من مكان داخيل )الداخل(

ملحوظة: قبل االتصال الفعيل للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، يحدد املكان الداخيل املنتج 7558 أفضل املعايري املمكنة لالتصال. 

.  P/A عند الرد سيقوم الجهاز بإصدار نغمة مكافئة للرنني املضبوط ملكاملة املتصل الداخيل. ستكون املحادثة ممكنة بدءاً من إضاءة املؤرش الضويئ

عند وصول املكاملة من مكان داخيل آخر، تصبح الشاشة كام يىل:

املكاملة الواردة من مكان داخيل

إذا كان املتصل مركز الهاتف، فإن األيقونات املوجودة يف أعىل يسار الشاشة تكون مختلفة:

مكاملة من مركز الهاتف 1

إذا تم إعداد مركز الهاتف الخاص بالبوابة للتشغيل مع كامريا فيديو، عندها سيتمكن الطرف املتصل به من رؤية إشارة الفيديو الواردة من كامريا الفيديو.

مكاملة واردة من مركز الهاتف مع كامريا الفيديو
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تستمر إشارة الفيديو حتى أثناء املحادثة بأكملها التي ستتبع الرد.

كام ميكن إجراء مكاملات أخرى من مكان داخيل من نوع الفيديو. يتعلق األمر بتلك الواردة من "زر مكاملة Due Fili 20577، 19577" املعدة واملرتبطة بشكٍل 

."69AM/T 69" أو "مفتاح اختيار فيديو من أجل 4 كامريات فيديوAM مناسب بـ "مفتاح اختيار الصوت/لفيديو من أجل 4 كامريات فيديو

مكاملة واردة من زر املكاملة الخارجي

يف حالة مكاملات االتصال الداخيل الواردة عرب الفيديو الواردة، نشري إىل ما هو مذكور الحقاً بالنسبة للمكاملات الخارجية الواردة فيام يتعلق بتشغيل أو إيقاف 

تشغيل الفيديو ويرجى الرجوع إىل الفقرة الخاصة بها.

بالنسبة ملكاملات االتصال الداخيل الواردة، ال ميكن استبعاد الجرس قبل املكاملة. من املمكن فقط كتم الصوت، الخاص باملكاملة الحالية، عرب T3. مبجرد إيقاف 

. مبجرد إنهاء  الجرس فإنه ال ميكن إعادة تنشيطه، لنفس املكاملة التي تختفي األيقونة الخاصة بها. تشري األيقونة إىل الحالة، التي يظهر من أجلها فقط الرمز 

املحادثة يتم استعادة الجرس.

يتم الرد بواسطة املفتاح P/A  بعد ذلك يتم االنتقال إىل نفس موقف املكاملة الصادرة.

ميكن غلق املحادثة باستخدام املفتاح P/A  أو إنهاءها من املكان الداخيل املتصل وفًقا للطرق الخاصة بها.

ملحوظة: يف حالة إعداده مع SaveProg كـ "تفعيل املكاملات الفائتة"، فإن املؤرش الضويئ عىل املفتاح P/A  يبقى مضيئاً بشكٍل ثابت بسبب مكاملات 

محتملة من مركز الهاتف التي مل يتم الرد عليها. يسبب الرد عىل املكاملة الحالية انطفاء مؤرش الليد مبجرد أن يعود املكان الداخيل إىل وضع الراحة.
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السيناريوهات مع مركز الهاتف

إذا كان املتصل أو املتصل به هو مركز الهاتف الخاص بالبوابة، فستتواجد سيناريوهات أخرى ممكنة. عىل سبيل املثال، ميكن ملشغل مركز الهاتف توصيل املكان 

الداخيل مبكان داخيل آخر أو مكان خارجي أو مركز هاتف خاص ببوابة ثانية.

إذا كان مشغل مركز الهاتف ميتلك بالفعل مكاناً داخلياً آخر أو مكان خارجي أو مركز هاتف آخر قيد االنتظار، فسوف يقوم بتوصيله مبارشًة.

بديالً عن ذلك، سيكون من املمكن وضع هذا املكان الداخيل قيد االنتظار أثناء تنفيذ املناورات الالزمة لالتصال بالطرف اآلخر. ميكن ملشغل مركز الهاتف توصيل 

مكان خارجي باملكان الداخيل فقط إذا كان املكان الخارجي قيد االنتظار بالفعل:

مكان داخيل متصل مبكان خارجي

أثناء االنتظار، سوف يصدر املكان الداخيل نغمة محددة. كام ميكن للمكان الداخيل إلغاء االنتظار عن طريق تحويل املكان الداخيل إىل وضع الراحة باستخدام 

.  P/A املفتاح

مكان داخيل أثناء االنتظار

أثناء االنتظار، يتم بوضوح إلغاء تنشيط امليكروفون ويظل هكذا حتى عندما يقوم مشغل مركز الهاتف بتوصيل املكان الداخيل بالطرف اآلخر، والذي من أجله 

يكون من الرضوري بعد االتصال استخدام املفتاح T3  الذي ميتلك وظيفة إعادة تفعيل امليكروفون. بديالً عن ذلك، من املمكن استخدام املفتاح T3  حتى 

قبل االتصال الجديد. يف هذه الحالة سيكون امليكروفون مفعالً بالفعل. نظراً لعدم معرفة اللحظة التي سيقوم فيها مشغل مركز الهاتف بتوصيل املكان الداخيل 

بالطرف اآلخر، فقد تم اختيار هذا املسار لضامن أال يسمع الطرف اآلخر أي يشء إال بناًء عىل الرغبة الرصيحة للشخص املوجود قيد االنتظار.
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مكان داخيل متصل مبكان آخر داخيل 

مكان داخيل متصل مبركز الهاتف الخاص بالبوابة

ستستمر املحادثة كام لو كانت قد أجريت مبارشًة بني املكان الداخيل والطرف اآلخر.
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مكاملة من مكان خارجي )الداخل(

ملحوظة: قبل االتصال الفعيل للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، يحدد املكان الداخيل املنتج 7558 أفضل املعايري املمكنة لالتصال. 

.  P/A عند الرد سوف يصدر الجهاز نغمة مكافئة لنغمة الرنني املضبوط ملكاملة خارجية. ستكون املحادثة ممكنة بدًءا من إضاءة مؤرش الليد

عند تلقي مكاملة من مكان خارجي، تظهر الشاشة بطريقتني ممكنتني، بناًء عىل ما إذا كان املكان الخارجي عبارة عن صوت أم صوت / فيديو:

 

مكاملة من مكان خارجي )الداخل(، صوت

مكاملة من مكان خارجي )الداخل(، فيديو

ملحوظة: يتم تشغيل شاشة املكان الداخيل املنتج 7558 عند وصول املكاملة من مكان خارجي إلظهار إشارة الفيديو الخاصة باملكان الخارجي وفًقا إلعدادات املكان 

الداخيل نفسه عىل النحو املوصوف يف الجدول التايل.

مكاملة من مكان خارجي فيديو
SAVEPROG عالمة 1 لـ

)ملحقات الشاشة(
النتيجة

مبارشة
ييضءنشط

ال ييضءغري نشط

غري مبارشة )تنتمي إىل مجموعة ذات ثانوي واحد فقط(
ييضءنشط

ال ييضءغري نشط

غري مبارشة )تنتمي إىل مجموعة ذات اثنني ثانويني عىل األقل(
ال ييضءنشط

ال ييضءغري نشط

ملحوظة: تتمثل األماكن الداخلية الثانوية املشار إليها يف الجدول السابق حرصياً يف املنتجات 40505 أو 7559 أو 7558. باإلضافة إىل ذلك، فإنها ترن بصوت 

منخفض وثابت )مستوى 4 عىل 10(.
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مبجرد الرد، يتم تشغيل الشاشة إلظهار الفيديو الوارد من املكان الخارجي املتصل.

يف حالة وجود مكاملة واردة والتي، وفًقا للجدول السابق، ال يُظهر املكان الداخيل إشارة فيديو لها، ستظهر الشاشة كام ييل:

؛ يف نفس الوقت، يتم إيقاف تشغيل أية أماكن داخلية أخرى التي تعرض اإلشارة   T1 من املمكن إظهار إشارة الفيديو الخاصة باملكان الخارجي باستخدام املفتاح

لنفس املكاملة، حتى إذا استمرت يف الرنني و / أو ال يزال بإمكانها الرد.

، يُسمح بكتم الرنني الخاص باملكاملة الجارية و يف نفس الوقت ضبط وظيفة استبعاد الرنني. مبجرد إيقاف تشغيل الرنني فإنه ال ميكن إعادة  T3، بواسطة األيقونة 

تنشيطه للمكاملة ذاتها، وبالتايل تختفي األيقونة.

قبل الرد، إذا كانت الشاشة تعرض إشارة الفيديو الواردة من املكان الخارجي، فمن املمكن ضبط السطوع عن طريق االنتقال إىل سياق عمليات ضبط الفيديو فقط 

: مع 

عمليات ضبط الفيديو

إذا كانت املكاملة واردة من مكان خارجي صويت، فلن تتوافر إمكانية ضبط أي يشء.

يتحول املفتاحان T3  و T4  إىل اللون الرمادي عند الوصول إىل املستوى األدىن أو األقىص عىل التوايل.

، العودة إىل السياق السابق. يتيح املفتاح املركزي، اآلن 

قبل الرد، يف أية حالة يتواجد بها املكان الداخيل، فإنه من املمكن استخدام سياق املشغالت أو مفتاح القفل  إذا مل يتم إعداده الستخدام آخر.

.  P/A من أجل الرد عىل مكاملة من مكان خارجي يتم استخدام مفتاح
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الرد عىل مكاملة صوت

الرد عىل مكاملة فيديو

كام هو الحال بالنسبة للمحادثة مع مكان داخيل، ميتلك املفتاح T3 وظيفة كتم صوت امليكروفون. تشري األيقونة إىل الحالة، حيث تعني  أن امليكروفون نشط و 

 أنه غري نشط.

بعد الرد، يكون من املمكن استخدام سياق املشغالت أو مفتاح القفل  إذا مل يتم إعداده الستخدام آخر.

أثناء املحادثة فإنه بواسطة املفتاح  يتم الدخول إىل سياق عمليات ضبط الصوت فقط إذا كانت املكاملة واردة من مكان خارجي صويت أو عمليات ضبط 

الصوت والفيديو إذا كانت املكاملة واردة من مكان خارجي صوت / فيديو.

ضبط الصوت
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ضبط الصوت / الفيديو

تتحول املفاتيح T1 و T3، T2 و T4 إىل اللون الرمادي عند الوصول إىل املستوى األدىن أو األقىص عىل التوايل.

ميكن غلق املحادثة باستخدام املفتاح P/A  أو إنهاؤها من املكان الخارجي املتصل وفًقا للطرق الخاصة بها.

ملحوظة: يف حالة إعداده مع SaveProg كـ "تفعيل املكاملات الفائتة"، فإن املؤرش الضويئ عىل املفتاح P/A  يبقى مضيئاً بشكٍل ثابت بسبب مكاملات 

محتملة من مركز الهاتف التي مل يتم الرد عليها. يسبب الرد عىل املكاملة الحالية انطفاء مؤرش الليد مبجرد أن يعود املكان الداخيل إىل وضع الراحة.
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التشغيل الذايت

يتم تنفيذ التشغيل الذايت نحو مكان خارجي بواسطة الصوت من املكان الخارجي إىل املكان الداخيل النشط بحيث ميكنك االستامع من املكان الداخيل ولكن ال 

ميكن سامعك:

تنشيط التشغيل الذايت

 .T3 يبدأ امليكروفون الخاص باملكان الداخيل غري مفعل. من املمكن تنشيطه وإيقاف تنشيط مجدداً من خالل ملس املفتاح T3 كام نرى من األيقونة املوجودة عىل

يخفض املفتاح P/A  املحادثة سواًء كان امليكروفون نشطًا أو غري نشط.

أثناء التشغيل الذايت من املمكن استخدام سياق املشغالت أو مفتاح القفل  إذا مل يتم إعداده الستخدام آخر.

بواسطة املفتاح  يتم الدخول إىل سياق عمليات ضبط الصوت فقط يف حالة إجراء التشغيل الذايت نحو مكان خارجي صويت أو عمليات ضبط الصوت والفيديو 

إذا تم إجراء التشغيل الذايت نحو مكان خارجي صوت / فيديو.

ميكن غلق املحادثة باستخدام املفتاح P/A  أو إنهاؤها من املكان الخارجي املتصل وفًقا للطرق الخاصة بها.
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Pan – Zoom

باالقرتان مع مكان خارجي Pixel ذو خصائص مناسبة )عىل سبيل املثال املنتجان 41004 و 41005، مع إصدار الربنامج الذي يدعم الوظيفة(، يعرض املكان الداخيل 

. ال تظهر األيقونة إذا كان املكان الخارجي ال ميتلك املواصفات  املنتج 7558 يف املفتاح املركزي لسياق عمليات ضبط الفيديو فقط، األيقونة  بدالً من 

الالزمة. إن أمكن، سيظهر سواًء يف حالة املكاملة من مكان خارجي، حتى قبل الرد، أو يف حالة التشغيل الذايت.

.Pan / Zoom إىل سياق , عن طريق ملس املفتاح املركزي تنتقل األيقونة 

يف سياق Pan / Zoom ميكن اإلشارة إىل املكان الخارجي Pixel لعرض إحدى املناطق الخمس، بالرتتيب املوضح يف الجدول التايل، بعد تكبريها إىل وضع ملء 

الشاشة:
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املثالاألمراملثالاألمر

1

الصورة الكاملة

5

الزاوية السفلية 

عىل اليمني

2

املنطقة الوسطى

6

الزاوية السفلية 

عىل اليسار

3

الزاوية العلوية 

عىل اليسار

7

الصورة الكاملة

4

الزاوية العلوية 

عىل اليمني

يتقدم املفتاح T1 مع األيقونة  من أسفل إىل أعىل هذا الجدول )تتغري الصور يف عكس اتجاه عقارب الساعة(. يتقدم املفتاح T4 مع األيقونة  من األعىل 

إىل األسفل )تتغري الصور يف اتجاه عقارب الساعة(.

، بالعودة إىل سياق املشغالت. يسمح املفتاح املركزي، اآلن 
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اإلنذار

 Due ينفذ املكان الداخيل املنتج 7558، إىل جانب مركز الهاتف الخاص بالبوابة منتج 40510، نظاًما إلرسال إشعار إىل مشغل مركز الهاتف، حتى إذا كان الناقل

Fili مشغوالً.

من أجل تنشيط الخدمة يلزم:

بواسطة SaveProg أو نفس املكان الداخيل قم بربمجة املفتاح T2 الخاص بسياق املتصل الداخيل بحيث ينفذ وظيفة اإلنذار. األيقونة الظاهرة هي   .1
. يُسمح بإعداد املزيد من املفاتيح لنفس الوظيفة ولكن لن يكون من املمكن متييز النتيجة فيام بينهم.

الدخول إىل سياق املتصل الداخيل.  .2

املس أحد املفاتيح املعدة مسبقاً.  .3

يُرسل املكان الداخيل اإلخطار.  .4

من املمكن استخدام زوج من كتل التوصيل الطرفية FP-M كمدخل ميكن التحكم فيه عن بُعد لوظيفة اإلنذار. ال مينع استخدامها من إعداد T2، والعكس   .5
بالعكس، ولكن يتم فقد وظيفة املكاملة من خارج الباب املحيل )كتل التوصيل الطرفية FP-M(. يتم اختيار وضع تشغيل FP-M عرب SaveProg. يكون 

.FP-M مع غلق كتل التوصيل الطرفية T2 التشغيل هو نفسه، مع استبدال ما هو مذكور أدناه فيام يتعلق باملفتاح

هذا ما سيحدث الحقاً:

يظل املكان الداخيل يف انتظار استقبال اإلشعار من مركز الهاتف. يف غضون ذلك، سيتلقى املستخدم اإلشارة املختارة مسبقاً بناًء عىل الجدول الوارد أدناه.   .6
عند استالم الرسالة، يُصدر مركز الهاتف تنبيًها مزدوًجا إلخطار مشغل مركز الهاتف، باإلضافة إىل إضاءة األيقونة الحمراء عىل شكل ظرف.

يف حالة عدم تلقي أي رد، يرسل املكان الداخيل الرسالة كل 10 ثواٍن. بعد 5 محاوالت فاشلة يتوقف املكان الداخيل عن إرسال الرسائل.  .7

عندما يتلقى املكان الداخيل تأكيًدا عىل استقبال الرسالة من طرف مركز الهاتف، سيتلقى املستخدم اإلشارة املختارة مسبقاً بناًء عىل الجدول الوارد أدناه.   .8
عادًة ما يبلغ الوقت بني إرسال الطلب وتأكيد االستالم أقل من ثانية.

طاملا أن مشغل مركز الهاتف ال يتصل باملكان الداخيل لخدمة الطلب، فإن املكان الداخيل يرسل الرسالة كل 120 ثانية. عند كل رسالة، يصدر مركز الهاتف   .9
تنبيهني ويزيد من عداد الرسائل املستلمة. ميكن اإلطالع عىل العداد عن طريق فتح قامئة اإلشعارات يف مركز الهاتف. إرسال الرسائل ليس له نهاية. إنه 
يستمر دامئاً حتى نهاية الخدمة املوضحة يف النقطة التالية ما مل يتم إطفاء مركز الهاتف أو إزالته من النظام ويف هذه الحالة، ينتقل املكان الداخيل، بعد 5 

محاوالت فاشلة والتي تبدأ من املهلة األوىل البالغة 120 ثانية، إىل وضع الراحة ولن يتم إرسال إشارة للمستخدم متعلقة باإلنذار.

إذا قام مشغل مركز الهاتف باالتصال باملكان الداخيل عند بداية قامئة اإلشعارات، وفقط من هنا، إذا أجاب املستخدم املتصل به، عرب ناقل Due Fili يتم   .10
إرسال رسالة إىل املكان الداخيل والتي تنهي إجراء اإلنذار والذي لن يتم إرسال إشارة متعلقة به للمستخدم.

ملحوظة: إذا تم إطفاء املكان الداخيل فإنه عند إعادة تشغيله يتم استئناف الوظيفة من جديد.
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إعداد اإلنذار

بواسطة SaveProg، ميكن اختيار بعض مواصفات وظيفة اإلنذار:

التفعيل  .1

غري مفعل )االفرتايض( أ. 

مفعل ب. 

القطبية يف الحالة النشطة  .2

نقطة تالمس مفتوحة عادًة )االفرتايض( أ. 

نقطة تالمس مغلقة عادًة ب. 

تأخري التنشيط  .3

0,1 ثانية )االفرتايض( أ. 

0,5 ثانية ب. 

1 ثانية ج. 

2 ثانية د. 

طرق اإلشارة  .4

ال توجد أ. 

مصباح ليد مرتبط باملفتاح T2 )االفرتايض( ب. 

رنني ج. 

بناًء عىل نوع اإلشارة املختارة، باستثناء اإلشارة األوىل، يكون التوقيت كام ييل:

ضبط توقيت الرننيضبط توقيت مؤرش الليدالحالة

نغمة عىل 2 كيلو هرتز ملدة 0.2 ثانيةيعمل الوميض بإيقاع 0.5 ثانية ميضء / 0.5 ثانية مطفأينتظر املكان الداخيل استالم اإلشعار من مركز الهاتف

يتلقى املكان الداخيل تأكيداً عىل استالم الرسالة من 

مركز الهاتف
نغمة عىل 1 كيلو هرتز ملدة 0.1 ثانيةيعمل الوميض بإيقاع 0.1 ثانية ميضء / 0.1 ثانية مطفأ
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تحديث الربنامج

يدير SaveProg املنتج 7558 بدءاً من اإلصدار 3.8.6.0.
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برنامج تشغيل الكمبيوتر

برامج التشغيل هي نفسها الخاصة باألعضاء اآلخرين يف عائلة TAB. يف املرة األوىل التي يتم فيها توصيل أحدهم مبنفذ USB، يجب أن يربط جهاز الكمبيوتر برامج 

.ELVOX_P129A_2 عىل أنه ،SaveProg يُعرّف املكان الداخيل نفسه، عىل مستوى .TAB التشغيل بالجهاز الخارجي حتى إذا كان قد تم بالفعل ربط أي جهاز
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