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معلومات عامة  .1

الوصف  1.1
جهاز إنرتكم فيديو مبكرب صوت Tab 5S Up - Tab 7S Up للرتكيب عىل الحائط لنظام Due Fili Plus، Wi-Fi مدمجة لتكرار املكاملة عىل الهاتف الذيك بواسطة تطبيق مخصص لذلك، 

شاشة تعمل باللمس باأللوان LCD، لوحة مفاتيح سعوية لوظائف جهاز اإلنرتكم فيديو ومكاملات االتصال الداخيل، جهاز سكرتارية الفيديو، سامعة لألجهزة املساعدة عىل السمع، 

دعامة للتثبيت عىل علبة مستطيلة أو مستديرة، تركيب عىل الحائط أو شبه-غاطس، أبيض.

تحذيرات  2.1

الصيانة  1.2.1

ذ التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة. نفِّ

ال تصب الماء على الجهاز وال تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية.

يجب إجراء التنظيف إما والجهاز مطفأ )مفصول عن الناقل(، أو بعد تنشيط إجراء التنظيف.

2.2.1  تحذيرات للمستخدم
ال تفتح الجهاز أو تعبث به.

في حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص.

بالنسبة للتركيب، اطلع على ورقة التعليمات الموجودة في العبوة.

40515
Tab 5S Up

40517
Tab 7S Up
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إعفاء من مسؤولية تشغيل التطبيق  3.2.1

 Video يسمح جهاز اإلنرتكم فيديو، باإلضافة إىل الوظائف األساسية، بإعادة توجيه املكاملة وبعض الخدمات األخرى عىل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، التي يجب تثبيت تطبيق

Door عليها، عن طريق االتصال بشبكة Wi-Fi متصلة باإلنرتنت والتي يجب أن متتلك املواصفات التالية:

راديو IEEE 802.11 b/g/n )2،4 GHz( 13 قناة.  •

.WPA2/WPA الوضع املختلط ،WPA، WPA2 ،)مكون من 13 حرفًا ASCII رمز( بت WEP 128 ،)مكون من 5 أحرف ASCII بت )رمز WEP 64 ،السالمة: مفتوحة  •

.WPA2 و WPA يتم دعم الشفرات AES و TKIP بالنسبة للشبكات  •

.WPA2/WPA لشبكات WPS وظيفة  •

الشبكات "املخفية" غري مدعومة.  •

من املمكن تنزيل وتثبيت تطبيق Vimar "Video Door”  عىل جهازك املحمول من متجر التطبيقات ذي الصلة.

تُعفي Vimar نفسها متاماً من اختيار املعدات التقنية التي تسمح بالدخول إىل شبكة اإلنرتنت، والتي يجب أن يتزود بها العميل الستخدام الخدمة، والتي تستند عىل اتفاٍق مربم من 

العميل نفسه مع مزود خدمة اإلنرتنت )ISP(؛ قد يتضمن هذا االتفاق تكاليف متعلقة باستهالك بيانات تطبيق Video Door والتي تظل عىل حساب العميل.

قد يعتمد التفاعل عن بُعد عرب تطبيق Video Door والتشغيل الصحيح له، عرب شبكة اإلنرتنت، مع Tab 5S Up - Tab 7S Up عىل ما ييل:

نوع الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي والعالمة التجارية الخاصة به وطرازه؛ أ( 

جودة إشارة Wi-Fi وقناة الالسليك املستخدمة؛ ب( 

نوع عقد الوصول إىل شبكة اإلنرتنت الخاصة باملنزل؛ ج( 

نوع عقد البيانات عىل الهاتف الذيك والجهاز اللوحي. د( 

يدعم جهاز اإلنرتكم فيديو Tab 5S Up - Tab 7S Up نظام تدفق VoIP،وبالتايل فإنه من الرضوري التحقق من أن عقدك مع مزود الدخول إىل اإلنرتنت وشبكة البيانات عىل هاتفك 

الذيك ال ينص عىل حظره.

مالحظات: إذا مل تتم عملية تحويل املكاملة عىل الهاتف الذيك، فضالً تأكد من عدم وجود قيود عىل بيانات الخلفية.
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املواصفات  3.1

املكاملات  1.3.1

استقبال املكاملة من مكان خارجي صوتية أو صوتية/فيديو.  •

التشغيل الذايت املحدد ملكان خارجي، والتشغيل الذايت الدوري.  •

املكاملة من/إىل مركز الهاتف.  •

مكاملة االتصال الداخيل من/إىل مكان داخيل آخر، صوت فقط.  •

.Video Door مكاملة من/إىل الجهاز املحمول بواسطة تطبيق  •

عرض كامريات الفيديو بنظام ما، فيديو أو صوت/فيديو.  •

التوصيل  2.3.1

.Wi-Fi توصيل  •

.)WPS( Wi-Fi دعم وظيفة اإلعداد املحمي لـ  •

.Video Door تحويل املكاملة عىل أجهزة محمولة عرب تطبيق  •

الربط بني املكان الداخيل وتطبيق Video Door عرب رمز االستجابة الرسيعة.  •

خدمة إجراء مكاملة عن بعد بالهاتف املحمول عرب خدمة السحابة بعد االتصال باإلنرتنت.  •

تحديث الربنامج الثابت OTA بعد االتصال باإلنرتنت.  •

اإلعدادات  1.3.3

ضبط سطوع الشاشة.  •

ضبط سطوع إشارة الفيديو Due Fili )يف املكاملة(.  •

ضبط تباين إشارة الفيديو Due Fili )يف املكاملة(.  •

ضبط مستوى صوت املحادثة )يف املكاملة(.   •

ضبط مستوى صوت الرنني.  •

اختيار نغمة الرنني )10 متاحة( لكل نوع من أنواع املكاملة.  •

ضبط مستوى صوت رد الفعل الصويت للمفاتيح.  •

ضبط اإلضاءة الخلفية للمفاتيح.  •

ضبط اإلضاءة الخلفية للمؤرشات.  •

واجهة املستخدم  4.3.1

واجهة املستخدم متوفرة يف سمتني: فاتحة وداكنة.  •

دليل الهاتف، من أجل التفاعل ببساطة مع جميع أجهزة النظام.  •

مساحة الصفحة الرئيسية القابلة للتخصيص، للتفاعل فوراً مع األجهزة املفضلة.  •

عمليات تهيئة املستخدم عرب الواجهة الرسومية.  •

.PIN الوصول إىل عمليات التهيئة الخاصة بالقائم بالرتكيب املحمي بواسطة  •

وظائف أخرى  5.3.1

فتح قفل الباب.  •

التنشيط املساعد، وعمليات تنفيذ أخرى بالنظام.  •

جهاز الرد يف اإلنرتكم فيديو مع رسالة ترحيب قابلة للتخصيص.  •

وظيفة املكتب املهني مع الفرتات الزمنية والربمجة األسبوعية.  •

خدمة التنبيه نحو مركز الهاتف.  •

وظيفة التنبيه بالحامم.  •

إشارة فتح الباب.  •

مكاملة من خارج الباب.  •

استبعاد الجرس.  •

ال تزعج.  •

التاريخ والوقت.  •

وضع تنظيف الشاشة.  •

.SaveProg التهيئة الكاملة عرب برنامج  •
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الوظائف اإلضافية  4.1

)Teleloop( وظيفة الرتدد الصويت لألجهزة املساعدة عىل السمع  1.4.1

يمكن استخدام جهاز إنتركم الفيديو من ِقبل حاملي األجهزة المساعدة على السمع.

لتشغيل الجهاز السمعي بالشكل الصحيح ارجع إلى دليل إرشادات االستخدام الخاص به.

يمكن لوجود أجسام معدنية أو أجهزة إلكترونية أن يؤثر سلبًا على جودة الصوت المستقبل على أجهزة ضعاف السمع.

وظيفة املكتب املهني  2.4.1

تسمح هذه الوظيفة، عند تنشيطها، بالفتح األوتوماتيكي لقفل الباب. بعد مكالمة من مكان خارجي.

من الممكن اختيار وضع التشغيل وبرمجة الفترات الزمنية الخاصة بالتنشيط.

وظيفة التنبيه  3.4.1

تسمح هذه الوظيفة بإرسال إشعار إلى مركز الهاتف بالبوابة )40510(، حتى عندما يكون الناقل Due Fili Plus مشغوالً.



8

Tab 5S UP - 40515

AR

وظيفة املفاتيح واإلشارات  5.1

7

2

5

11

9

63
4

1

108

7

2

5

11

9

63
4

1

108

40515
Tab 5S Up

40517
Tab 7S Up
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الميكروفون  - 1
الشاشة:  - 2

- Tab 5S Up - 40515: شاشة 5" بدقة 16.8 مليون لون، دقة عرض 800×480، نسبة 15:9، شاشة سعوية تعمل باللمس.  
- Tab 7S Up - 40517: شاشة 7" بدقة 16.8 مليون لون، دقة عرض 1024×600، نسبة 16:9، شاشة سعوية تعمل باللمس.  

اإلشارات التنبيهية )إضاءة خلفية بيضاء(:

إشعارات أو رسائل جديدة )إضاءة ثابتة(؛ تشغيل الجهاز، الجهاز في انتظار التهيئة )إضاءة وامضة(.  - 3

انقطاع االتصال  - 4

الباب مفتوح / حالة وظيفة المكتب المهني  - 5

استبعاد الجرس / ال تُزعج  - 6

ملحوظة: عندما تكون اإلضاءة الخلفية مطفأة فإن الرمز يكون غير مرئي. يمكن ضبط شدة اإلضاءة الخلفية لمجموعة إشارات التنبيه جميعها. هذا الضبط مستقل عن شدة اإلضاءة 

الخلفية لألزرار السعوية. يمكن إيقاف إشارات التنبيه )عبر إطفاء اإلضاءة الخلفية( من خالل إعدادات ضبط المستخِدم.

األزرار )وظائف تشغيلية افتراضية(:

تحدث/استماع  - 7

- الرد على مكالمة  

- غلق محادثة  

التشغيل الذاتي الدوري. )*(  - 8

استبعاد الجرس  - 9

)*( .)Aux 1( التنشيط المساعد: ينشط المرحل األول بنظام 2 سلك  - 10

فتح الباب )القفل(: ينشط قفل المكان الخارجي يف املكاملة أو املحادثة، أو املكان الخارجي الرئييس بدالً من ذلك. )*(  - 11

ملحوظة )*( : الوظائف املرتبطة مبفاتيح التشغيل الذاتي، التنشيط اإلضافي و فتح الباب ميكن تعديلها عن طريق الربمجة. بالنسبة للوظائف التشغيلية القابلة للتفعيل يُرجي 

االستدالل بدليل االستخدام وضبط اإلعدادات وبرنامج الضبط والتهيئة.
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)40517 7S Up Tab فقط لــ( SD Card بطاقة الذاكرة الدقيقة  1.6
الجهاز مزّود بمقر لبطاقة الذاكرة الدقيقة SD card. يمكن الوصول إلى المقر والجهاز مثبت بواسطة فتحة الجانب السفلي.

SD Card مقر بطاقة الذاكرة الدقيقة

:SD Card مواصفات بطاقة الذاكرة الدقيقة
سعة بطاقة الذاكرة الدقيقة SD Card: من 4 إلى 64 جيجابايت.  •
.SDXC أو SD Card: SDHC نوع بطاقة الذاكرة الدقيقة
.exFAT, ext4 ,FAT32 :نوع نظام الملف  •

SD Card تحديث البرنامج الثابت بواسطة بطاقة الذاكرة الدقيقة  1.6.1
www.vimar.com، واستخرج  ZIP( من  التحديث )أرشيف  بتنزيل ملف  قم   SD Card الدقيقة  الذاكرة  الجهاز بواسطة بطاقة  الثابت في  البرنامج  يمكن تحديث 
المحتوى من بطاقة الذاكرة الجديدة SD card. أدخل البطاقة في المقر وانتظر بشع ثوان. اتبع اإلرشادات المعروضة على الشاشة وقم بتطبيق التحديث من اإلعدادات 
-< النظام -< تحديث البرنامج.

يجب أن تتوافق بطاقة الذاكرة الدقيقة SD card المواصفات المحددة، وأن تحتوي على قسم واحد.
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التشغيل األول  .2

معالج التهيئة  1.2

عند بدء التشغيل األول للجهاز، ستظهر شاشة ترحيب.

دليل الضبط والتهيئة املساعد سيبدأ يف الظهور بشكل تلقايئ بعد مرور 3 ثوان عند الضغط عىل اي نقطة يف الشاشة.

Interface language

عند الوصول إىل التهيئة املوجهة، سيتم اقرتاح اختيار اللغة أوالً.

سيعرض النظام اللغة اإليطالية كلغة افرتاضية. ميكن للمستخدم املتابعة، أو ميكنه تعديل اللغة املضبوطة ومن ثم املتابعة.

Time zone

سيُطلب منك اآلن اختيار منطقة زمنية من بني املناطق املدرجة.
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Manual date and time setting

يجب عىل املستخدم ضبط التاريخ والوقت يدويًا.

Enter the PIN

          

Enter the PIN

Enter the PIN

من أجل تأكيد إعدادات التهيئة املضبوطة، فإنه من الرضوري إدخال رمز PIN الخاص بالجهاز.

رمز PIN االفرتايض: 0000

عند إدخال رمز PIN سيصبح متاحاً مفتاح التأكيد للمتابعة.

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

سيطلب الجهاز اآلن اختيار وضع تهيئة جهاز اإلنرتكم فيديو، مع إمكانيتني: التهيئة األساسية أو التهيئة الثانوية.

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

      

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration
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عند اختيار الخيار املرغوب به، سيتم تنشيط املفتاح لتأكيد االختيار وسيتم نقل املستخدم إىل الشاشة التالية.

Configuration in progress...

تسمح شاشة التهيئة الجارية بإجراء واحد فقط: “خروج”.

Configuration completed!

The device has been configured correctly.

عند انتهاء التهيئة، سيعرض الجهاز شاشة تأكيد.

يف غضون مهلة تبلغ 4’’، أو عن طريق ملس أية نقطة عىل الشاشة، سيخرج املستخدم من عملية التهيئة وسيتم نقله إىل شاشة الصفحة الرئيسية.

Configuration error

Configuration time expired, retry.

يف حالة حدوث مشاكل أثناء التهيئة، سيعرض الجهاز شاشة خطأ مع رسالة تشري إىل املشكلة التي واجهها.

يف الشاشة الواردة يف املثال، يتم عرض الرسالة: "انتهى الوقت املخصص للتهيئة، أعد املحاولة".

عند ملس X يف الجزء السفيل األيرس، سيتم نقل املستخدم إىل شاشة اختيار وضع التهيئة، لتكرار اإلجراء.
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التكوين اليدوي  2.2

كبديل لوضعية التهيئة األوتوماتيكية لإلنرتكم بالفيديو، عن طريق مكاملة من مكان خارجي، من املمكن املتابعة يف وضعية التهيئة اليدوية، والتي توفر إمكانية كتابة املعرف مبارشة 

عىل اإلنرتكم بالفيديو، بدون حاجة للتفاعل مع املكان الخارجي.

اخرت وضع تكوين الهاتف املريئ

Manual Configuration

Primary Configuration

Secondary configuration

          

اخرت وضع تكوين الهاتف املريئ

Manual Configuration

Primary Configuration

Secondary configuration

للوصول إىل وضع التكوين هذا، اخرت "التكوين اليدوي".

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

تتيح لك الشاشة التالية اختيار نوع التكوين:

- تكوين معرف اإلنرتكم بالفيديو: إلنرتكم الفيديو الرئييس.

- تكوين معرف املجموعة : لوحدات اإلنرتكم بالفيديو الثانوية، مع استدعاء متزامن للوحدة الرئيسية.

1.2.2  التكوين اليدوي ملعرف اإلنرتكم بالفيديو )فيديوتشتوفونو(

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

          

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

اخرت " تكوين معرف اإلنرتكم بالفيديو"،
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Undefined
DEVICE ID

أدخل كود معرف الجهاز باستخدام لوحة املفاتيح الرقمية وقم بالتأكيد.

Configuration in progress...

يبدأ إجراء التحقق من أن هذا املعرف صالح وغري مستخدم بالفعل يف النظام. 

The device was configured with ID 1

Configuration completed!

بعد التكوين الناجح، ستظهر شاشة الرد التي تورد املعرف املعني؛  ثم يتبع هذا الشاشة الرئيسية.

ID already used

Configuration error

إذا تم إدخال معرّف غري صالح، يفشل اإلجراء، وتعرض شاشة تعريف بالخطأ؛ وباختيار X نعود إىل شاشة إدخال املعرف.



16

Tab 5S UP - 40515

AR

التكوين اليدوي ملعرف املجموعة   2.2.2

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

          

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

اخرت " تكوين معرف املجموعة"،

Undefined
GROUP ID

تسمح الشاشة األوىل بتكوين معرف املجموعة عن طريق اإلدخال بلوحة املفاتيح الرقمية والتأكيد. 

DEVICE ID

تتيح لك الشاشة التالية إدخال معرف الجهاز: 

يتم تعبئة الحقل مسبًقا بقيمة معرّف محسوبة وفًقا لخوارزمية Due Fili، لذلك، عىل سبيل املثال، يف حالة معرف املجموعة 1، سيكون املعرف املقرتح للجهاز 51 )أو 52 ، 53

ميكن للمستخدم تأكيد ما هو مقرتح أو تعديل قيمته ثم تأكيده. 
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Configuration in progress...

يبدأ إجراء التحقق من أن هذا املعرف صالح وغري مستخدم يف النظام.

Configuration completed!

بعد التكوين الناجح، ستظهر شاشة الرد التي تورد املعرف املعني؛  ثم يتبع هذا الشاشة الرئيسية.

ID already used

Configuration error

إذا تم إدخال معرّف غري صالح، يفشل اإلجراء، وتعرض شاشة تعريف بالخطأ؛ وباختيار X نعود إىل شاشة إدخال املعرف.

يف هذه الحالة، يتم ملء الحقل مسبًقا مرة أخرى مقرتحا قيمة تالية من بني تلك املحتملة )51 ، 52 ، 53(.
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وظائف املكاملة  .3

مكاملة من مكان خارجي  1.3

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

عندما يتلقى جهاز اإلنرتكم فيديو مكاملة من إحدى لوحات املدخل، يتم تشغيل الشاشة مبارشة مع عرض الصورة امللتقطة من املكان الخارجي املتصل يف وضع ملء الشاشة. يظهر يف 

الجزء العلوي الرقم التعريفي الخاص بلوحة املدخل الخارجية.

تتوفر أوامر التحكم التالية: “رد”، “تجاهل”، “فتح الباب”. يتم رسد عمليات التنفيذ املفضلة عىل اليمني، يف حالة وجودها؛ تكون العملية األوىل مرئية دامئًا، ميكن الوصول إىل العمليات 

األخرى عن طريق فتح لوحة بواسطة مفتاح "التوسيع". يف حالة عدم وجود عمليات تنفيذ، فسيكون املوضع فارغاً؛ سيكون مفتاح "التوسيع" متاًحا دامئًا.

تشري وظائف اإلنرتكم فيديو املوضحة يف الفقرات التالية إىل املكاملات الواردة من األماكن الخارجية بالصوت/الفيديو. يف حالة وجود أماكن خارجية تعمل بالصوت فقط، ستكون الشاشة 

سوداء ويف حالة الدخول إىل قامئة اإلعدادات، فستتوفر إعدادات الصوت فقط.
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إعدادات املكاملة  1.1.3

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

من أجل عرض لوحة اإلعدادات، اسحب نحو األعىل. 

 Front door

Answer Ignore

أثناء املكاملة الواردة، تحتوي قامئة اإلعدادات عىل ما ييل: 

- سطوع الشاشة

- مستوى صوت الرنني.

بواسطة العمل عىل املؤرشات، فإنه من املمكن ضبط القيم. 

من أجل تعطيل الرنني مع الحفاظ عىل ضبط مستوى الصوت، يتوفر املفتاح "صامت".

تبقى أوامر التحكم يف املكاملة مرئية ونشطة دامئًا.

ميكن العمل عىل إخفاء قامئة اإلعدادات عن طريق سحب املنطقة نحو األسفل؛ يتم اإلخفاء أوتوماتيكياً بعد فرتة 4 ثواٍن من إجراء الضبط األخري.
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الرد عىل املكاملة  2.1.3

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

بالعمل عىل مفتاح "رد" يتم الدخول إىل حالة املحادثة.

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

يف حالة املحادثة، يتم استبدال مفتاح "رد" مبفتاح "استبعاد امليكروفون" بينام يتم استبدال "تجاهل" بـ "إغالق".

بالعمل عىل مفتاح "استبعاد امليكروفون"، سيتم تنشيط الخيار.

 Front door

بعد فرتة 4 ثواٍن، تختفي أدوات التحكم مع ترك التدفق الحر للفيديو مرئيًا.

عند النقر عىل الشاشة مرة واحدة، فستظهر أدوات التحكم يف وظيفة املكاملة مجدداً.
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إعدادات املحادثة  3.1.3

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

من أجل عرض قامئة اإلعدادات عند املحادثة، اسحب نحو األعىل.

 Front door

Mute 
microphone

Close

أثناء املكاملة الجارية، تحتوي قامئة اإلعدادات عىل ما ييل: 

- سطوع الشاشة

- مستوى صوت املحادثة

بواسطة العمل عىل املؤرشات، فإنه من املمكن ضبط القيم.

من أجل تعطيل الصوت مع الحفاظ عىل ضبط مستوى الصوت، يتوفر املفتاح "تعطيل الصوت".
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إعدادات الفيديو  4.1.3

أثناء املكاملة أو التشغيل الذايت، باإلضافة إىل إعدادات مستوى صوت املحادثة واإلضاءة الخلفية للشاشة، تتوفر أيًضا إعدادات ملحقة خاصة بسطوع وتباين تدفق الفيديو.

 Front door

Mute 
microphone

Close

عند الدخول إىل لوحة اإلعدادات، سيتوفر مفتاح إضايف "إعدادات الفيديو" 

 Front door

Mute 
microphone

Close

بواسطة العمل عىل مفتاح "إعدادات الفيديو"، سيكون من املمكن تنشيط أدوات التحكم يف التباين والسطوع الخاصة بتدفق الفيديو.
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أوامر التحكم اإلضافية واملفضالت  5.1.2

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

من أجل عرض لوحة أوامر التحكم اإلضافية واملفضالت، استخدم املفتاح "توسيع".

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

Front door 
light

Gate

Stairwell 
light

Front door

تظهر لوحة التفضيالت نتيجة التمرير من اليمني ولون املنطقة؛ إنها تعرض العنارص املفضلة وفًقا ملصفوفة مكونة من 2 أو 3 أعمدة من عنرصين، حيث يكون العمود األول مشغوالً 

بالفعل باألوامر املتوفرة يف العرض القيايس؛ يف حالة وجود املزيد من العنارص، سيقوم النظام بتنشيط العرض لصفحات مامثلة لتلك املتوفرة يف الصفحة الرئيسية.

يف هذه الحالة، يبلغ إجاميل أوامر التحكم، مبا يف ذلك األوامر املوجودة بالفعل يف العرض القيايس، 6 أوامر. 

من أجل غلق لوحة املفضالت يتوفر دامئًا مفتاح "إغالق".
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وظيفة التكبري  6.1.3

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

عند ملس الشاشة مرة أخرى )يف مساحة ال توجد بها أوامر تحكم(، ستعود إىل العرض بدون أوامر التحكم.

عند ملس الشاشة مرتني، يتم عرض صفحة الشاشة الخاصة باختيار منطقة التكبري.

 Front door

          

 Front door

أثناء املكاملة، من املمكن استخدام وظيفة "تكبري".

تضع الواجهة عىل تدفق الفيديو سمًة تصويرية تقسمها إىل خمس مناطق، وذلك للسامح للمستخدم باختيار الجزء املطلوب تكبريه.

عند النقر عىل إحدى املناطق، سيتم تكبريها. عند مرور فرتة 4 ثواٍن، تعود إىل العرض السابق.

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

بواسطة تنفيذ ملسة مزدوجة عىل الشاشة، تتم العودة إىل صفحة الشاشة التي تحمل وظيفة "التكبري"، وبواسطة ملسة واحدة يتم إلغاء تنشيط عرض أوامر التحكم.
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فتح الباب  7.1.3

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

يف حالة املكاملة الواردة من لوحة املدخل، ميكن فتح الباب الخارجي دون الرد بالرضورة عىل املكاملة، بواسطة العمل عىل مفتاح "فتح الباب".

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

يقوم النظام بتنشيط أمر الفتح.
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رفض املكاملة  8.1.3

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

إذا اخرتت رفض املكاملة، يتم إغالق نافذة عرض "مكاملة واردة" وتتم العودة أوتوماتيكياً إىل شاشة الصفحة الرئيسية )أو أية صفحة أخرى كانت نشطة قبل املكاملة الواردة(.

Do not ringAlertPhonebook

Use modes

الرد عىل مكاملة بالصوت فقط  9.1.3

 Garden Gate

Answer

Open door

Ignore

Outside light

يف حالة أن املكاملة الواردة من لوحة خارجية تكون صوتية فقط، فإن األوامر وعمليات التنفيذ املعروضة ستكون مامثلة لتلك املوجودة يف حالة مكاملة الصوت/الفيديو.
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الرد عىل مكاملة البوابة  2.3

 Reception

Answer Ignore

Outside light

ميكن أن تكون املكاملات الواردة من البوابة من نوع الصوت/الفيديو أو الصوت فقط. تتامثل أوامر التحكم مع األوامر الخاصة باملكاملة من لوحة املدخل باستثناء فتح الباب

 Reception

Answer Ignore

Outside light

يف حالة وجود مكاملة صوتية واردة من مركز الهاتف، تكون أوامر التحكم مامثلة لتلك الخاصة مبكاملة من لوحة املدخل باستثناء زر فتح الباب )قد ال توجد أوامر ضبط الفيديو أو قد 

تكون غري فعالة يف حالة إجراء مكاملة صوتية فقط(.

 Reception

Mute 
microphone

Close

Outside light

عند قبول املكاملة، تكون أوامر التحكم املتاحة اآلن هي: استبعاد امليكروفون، غلق، ورمبا عملية التنفيذ األوىل املفضلة )يف هذه الحالة: املصباح الخارجي(.
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سكرتارية الفيديو  3.3

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

إذا تم تنشيط وظيفة سكرتارية الفيديو يف املكان الداخيل، فإن وصول مكاملة من لوحة املدخل ميكن أن يبدل املكاملة نفسها، بعد فرتة زمنية قابلة للضبط، لتسجيل رسالة سكرتارية 

الفيديو.

مبجرد انقضاء املدة املضبوطة، لن يعرض نظام اإلنرتكم فيديو بعد ذلك تدفق الفيديو الوارد وسيعود إىل وضع االستعداد. يف غضون ذلك، ستصدر لوحة املدخل الرسالة املسجلة من 

جهاز الرد وستبدأ التسجيل الحًقا.

Do not ringAlertPhonebook

Use modes

عند إعادة الدخول إىل نظام اإلنرتكم فيديو، سيعرض وجود عنرص غري مقروء يف "املكاملات والرسائل" مع توضيح املفتاح الخاص بها.



29

Tab 5S UP - 40515

AR

الرد عىل مكاملة من مكان داخيل )شقة(  4.3

 Claudia Nelli

Answer Ignore

يف حالة وجود مكاملة واردة من شقة أخرى، ستُتاح أوامر التحكم الخاصة باملكاملة وعمليات التنفيذ، ولكن لن يُتاح أمر فتح الباب.

 Claudia Nelli

Mute 
microphone

Close

Forward

يف حالة املحادثة، يتم استبدال مفتاح "رد" مبفتاح "استبعاد امليكروفون" بينام يتم استبدال "تجاهل" بـ "إغالق".
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مكاملة من جهاز محمول  5.3

 Giulio’s telephone

Answer Ignore

Outside light

يف حالة وجود مكاملة واردة من جهاز محمول، ستُتاح أوامر التحكم الخاصة باملكاملة وعمليات التنفيذ، ولكن لن يُتاح أمر فتح الباب.

 Giulio’s telephone

Mute 
microphone

Close

Outside light

يف حالة املحادثة، يتم استبدال مفتاح "رد" مبفتاح "استبعاد امليكروفون" بينام يتم استبدال "تجاهل" بـ "إغالق".
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مكاملة من زر خارج الباب  6.3

Door call from: Sarfatti Entrance

يف حالة تنشيط مكاملة من خارج الباب، يقوم نظام اإلنرتكم فيديو بتشغيل الرنني املرتبط به ويعرض نافذة منبثقة مبلء الشاشة.

يتم عرض النافذة املنبثقة ملدة 30 ثانية. يتوفر الغلق املبكر. عند الغلق، ستتم العودة إىل الصفحة املعروضة مسبًقا.
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تنفيذ مكاملة  7.3

 Giulio’s telephone

Mute 
microphone

Close

Outside light

إذا اخرتت، من قامئة جهات االتصال املوجودة يف دليل الهاتف، العمل عىل أيقونة "الجهاز املحمول" املتصل بالنظام، فسيتم فتح نافذة "مكاملة صادرة" نحوه، مع إمكانية إغالق املكاملة.

          

 Lounge

Mute 
microphone

Close

Outside light

مثال عىل مكاملة صادرة إىل شقة مثال عىل مكاملة صادرة إىل مكان داخيل          

 Switchboard

Mute 
microphone

Close

Outside light

مثال عىل مكاملة صادرة إىل مركز الهاتف.

أمر "اتصل مبركز الهاتف" عبارة عن مكاملة عامة والتي ستصل إىل جميع مراكز الهاتف املتصلة بالنظام وستقوم بتوصيل املستخدم مبركز الهاتف األول الذي سريد عىل املكاملة.
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الصفحة الرئيسية ووظائف أخرى  .4

الصفحة الرئيسية  1.4

رشيط الحالة

رشيط التصفح

طرق االستخدام

دليل الهاتف

الصفحة الرئيسية

املكاملات والرسائل

إعدادات الضبط

أيقونات الحالة

املساحة القابلة للتخصيص يف الصفحة الرئيسية

بواسطة ملس منطقة اللمس بالجهاز، يتم تشغيل الشاشة وتعرض شاشة الصفحة الرئيسية؛ تعرض الصفحة عىل اليسار نقطتي دخول إىل الوظائف، بينام تعرض عىل اليمني مساحة قابلة 

للتخصيص تحتوي عىل أية عنارص أخرى مفضلة، يف األعىل رشيط الحالة، يف األسفل رشيط التصفح.

أنواع األيقونات بدليل الهاتف  1.1.4

ActuatorsDoorsPhonebook

Use modes Call switch-
board

Call lift

العنارص املستديرة: عبارة عن أوامر تحكم ذات تشغيل فوري.  •

العنارص السداسية متثل مجموعات من عنارص متجانسة )3 كحد أدىن(.  •
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رشيط الحالة  2.1.4

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes Do not disturb

Call forwarding

AlertMute

يف رشيط الحالة يتم أيًضا عرض الحاالت التالية: االتصال بشبكة WiFi، االتصال بالسحابة، فتح الباب، إدارة التنبيه.

أيقونات الحالة واملعاين  3.1.4

املعنىأيقونة الحالة

الباب مفتوح
porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

وضع عدم اإلزعاج نشط

وضع املكتب املهني نشط

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

وضع عدم الرنني نشط

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

الربيد الصويت الخاص بجهاز اإلنرتكم فيديو نشط

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

ذاكرة الربيد الصويت ممتلئة

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

التنبيه قيد اإلدارة

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

متت إدارة التنبيه

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

فشل إرسال التنبيه

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

توجيه املكاملة نشط
porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

جاري االتصال بالسحابة
porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

االتصال بالسحابة نشط

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

انقطع االتصال بالسحابة

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Wi-Fi نشط عىل املستوى 3

Wi-Fi نشط عىل املستوى 2

Wi-Fi نشط عىل املستوى 1

Wi-Fi نشط عىل املستوى 0

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

IP نشط بدون عنوان Wi-Fi

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

اتصال Wi-Fi مفقود
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اإلعدادات  4.1.4

Entry panelsSwitchboardPhonebook

Use modes Apartments

Intercom

LightsBuilding A

بواسطة تنفيذ مترير من األسفل إىل األعىل، فإنه من املمكن الدخول إىل قامئة إعدادات مستوى صوت الرنني وسطوع الشاشة.

ضبط مستوى صوت الرنني

ضبط سطوع الشاشة

استبعاد الجرس



36

Tab 5S UP - 40515

AR

املكاملات والرسائل   2.4

استبعاد
نغمة التنبيه

يف حالة وجود مكاملات أو رسائل غري مقروءة، يشري املفتاح املتعلق بها يف الصفحة الرئيسية إىل وجود عنارص غري مقروءة مع شارة صفراء.

MuteAlertPhonebook

Use modes

بواسطة العمل عىل مفتاح “املكاملات والرسائل” يتم الدخول إىل القسم النوعي.

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri
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املكاملات الصادرة واملستلمة  1.2.4

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

عند تنشيط ترشيح "املكاملات الصادرة واملستلمة"، يتم إنشاء قامئة باملكاملات الصادرة واملستلمة فقط.

تتميز هذه القامئة )مثلها مثل جميع القوائم يف هذا السياق( بتمرير رأيس وإجراء حذف رسيع واحد عن طريق السحب إىل اليسار.

 Calls and messages

 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

من أجل عرض القامئة الكاملة للمكاملات )من األحدث إىل األقدم(، قم بالتمرير من األسفل.

 Calls and messages

 12:07 AM of 14/08/2019

Front door
  6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

من أجل حذف مكاملة واحدة، فإنه يكفي سحب السطر بأكمله نحو اليسار. ستكشف منطقة تفاصيل املكاملة عن جزء من الشاشة بلوٍن أحمر والذي يُذكِّر بوظيفة الحذف املرتبطة 

بالحركة.

يتم حذف املكاملة فعلياً عن طريق سحب السطر بنسبة %30 من عرضه؛ إذا انتهى الضغط عىل املنطقة قبل ذلك، فستعود املنطقة إىل وضعها مع إلغاء األمر.
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 Calls and messages

 12:07 AM of 14/08/2019
 Carlo Neri

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

عند االستمرار يف السحب، يختفي سطر العنرص ويتم ضغطه من األسفل إىل األعىل، مام يفسح املكان للعنرص التايل إن ُوجد أو يختفي.

 Calls and messages

 12:07 AM of 14/08/2019
 Carlo Neri

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

مل تعد املكاملة املحذوفة موجودة يف القامئة.

وعىل العكس من ذلك، فإنه عند ملس منطقة تفاصيل املكاملة، أو سحب السطر بأكمله نحو اليمني، سيتم بدء تشغيل مكاملة.

عند النقر عىل مفتاح "حذف" يف رشيط التحكم، ستُفتح نافذة منبثقة للتأكيد قبل القيام بحذف قامئة املكاملات بالكامل.

Are you sure you want to delete all calls?

Confirming the action, all call history items will be deleted

عند اختيار "تأكيد" سيتم حذف قامئة الفئات بالكامل.

عند اختيار "إلغاء" ستتم العودة إىل الشاشة السابقة دون أي حذف. إذا قررت حذف السجل، فستظهر القامئة فارغة.
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املكاملات الفائتة  2.2.4

 Calls and messages

 Switchboard
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

عند تنشيط مرشح "املكاملات الفائتة"، يتم عرض سجل املكاملات الفائتة. إذا مل يتم عرضها بعد، فسيتم متييزها باللون األحمر.

يتم متييز املكاملات الفائتة كمقروءة أوتوماتيكياً عند الخروج من صفحة الشاشة أو عند تغيري املرشح النشط. بواسطة العمل عىل مفتاح "مسح" واملرشح نشط، يعمل األمر فقط عىل 

الفئة النشطة، وهي املكاملات يف هذه الحالة.

عند ملس منطقة تفاصيل املكاملة، أو سحب السطر بأكمله نحو اليمني، سيتم بدء تشغيل مكاملة.

 Switchboard

Close

يف حالة الجهاز 2F، بعد اختيار جهة االتصال، سيتم بدء تشغيل املكاملة أوتوماتيكياً.
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رسائل الفيديو  3.2.4

 Calls and messages

 Front door
 4:23 AM today

 9:15 PM yesterday

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Switchboard

          

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

بواسطة العمل عىل مفتاح مرشح "رسائل الفيديو"، فإنه من املمكن عرض قامئة رسائل سكرتارية الهاتف املوجودة يف الذاكرة.

إذا كانت الرسالة واردة من أماكن داخلية، مثل مركز الهاتف بالبوابة، فسيتوفر توصيل رسيع باملكاملة.

يتم متييز رسائل الفيديو غري املقروءة بعد بأيقونة والسطر األول من نص )املُرسل( باللون األصفر.

عند ملس الرسالة التي ترغب يف عرضها، ستفتح صفحة التشغيل الخاصة بها.

 Front door

Stop

سيتم تشغيل رسالة الفيديو مبلء الشاشة، شاملًة: املُرِسل وساعة وتاريخ االستالم. سيكون من املمكن إيقاف الفيديو بالعمل عىل مفتاح "إيقاف".

 Front door

Stop

بواسطة تنفيذ السحب من األسفل، ستظهر قامئة اإلعدادات )مستوى الصوت والسطوع(.
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 Front door
 4:23 AM today

 9:15 PM yesterday

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Switchboard

 Calls and messages

بعد العرض، ستظهر رسالة الفيديو مقروءة وبالتايل بلوٍن أبيض.

 Calls and messages

 Front door
 4:23 AM today

 9:15 PM yesterday

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Switchboard

أيًضا يف هذه الحالة، فإنه بواسطة تنفيذ مترير من اليسار إىل اليمني عىل سطر املكاملة، سيتم مترير السطر بأكمله مع عرض أمر رسيع للمكاملة.

ستبدأ املكاملة عند سحب السطر بنسبة %30 من عرضه؛ إذا انتهى الضغط عىل املنطقة قبل ذلك، فستعود املنطقة إىل وضعها مع إلغاء األمر.

 Front door

Stop

يف حالة وجود رسالة صوتية فقط، سيتم عرض صفحة شاشة مخصصة ولكن خالية من الفيديو تحمل املُرسل فقط؛ سيكون من املمكن إيقاف عرض الرسلة من جديد بالعمل عىل 

مفتاح "إيقاف".
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رسائل التنبيه  4.2.4

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

يعرض مرشح "رسائل التنبيه" قامئة بجميع رسائل التنبيه املرسلة.

أحداث النظام  5.2.4

 Calls and messages

 Software update available
 00:10 AM today

 4:23 PM yesterday

 New mobile device registered - 3
 7:12 of 10/03/2019

 Door open - Entrance

          

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

من خالل العمل عىل مفتاح الرتشيح "أحداث النظام"، من املمكن عرض جميع عنارص اإلشعار املتعلقة بحالة وتشغيل نظام اإلنرتكم الفيديو، مثل توفر تحديثات الربنامج أو أحداث 

النظام األخرى.

ال تحتوي اإلشعارات عىل محتوى متعمق ويتم متييزها كمقروءة أوتوماتيكياً عند الخروج من صفحة الشاشة أو عند تغيري املرشح النشط.
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مسح سجل املكاملات والرسائل  6.2.4

Are you sure you want to delete everything?

Confirming the action, all list items will be deleted

          

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

عند العمل عىل مفتاح الحذف، سيتمكن املستخدم من طلب حذف جميع العنارص. سيعرض النظام نافذة منبثقة، تطلب التأكيد قبل القيام بالحذف النهايئ لسجل الرسائل/املكاملات/

رسائل الفيديو بأكمله.

 Calls and messages

No item

مبجرد حذف جميع العنارص، ستتم العودة إىل صفحة شاشة "املكاملات والرسائل".

اآلن ستظهر القامئة فارغة.



44

Tab 5S UP - 40515

AR

إشعار "الذاكرة ممتلئة"  7.2.4

 Calls and messages

 Caution: video message memory full
 Delete at least one video message to receive more

 5:23 AM today

 Brambilla Family
 7:12 PM yesterday

 Switchboard

عند الدخول إىل قسم "املكاملات والرسائل"، من املمكن تحديد طبيعة اإلشارة: يف هذه الحالة تتعلق اإلشارة بحالة الذاكرة املمتلئة، التي تشري إليها أيًضا أيقونة "الربيد الصويت" باللون 

األحمر يف رشيط الحالة.

يف املوضع األول يتم عرض رسالة، ال ميكن إزالتها، والتي تُبلغ بحالة الذاكرة املمتلئة.

 Calls and messages

 Caution: video message memory full
 Delete at least one video message to receive more

 5:23 AM today

 Brambilla Family
 7:12 PM yesterday

 Switchboard

تظل الرسالة كذلك عند تنشيط مرشح "رسائل الفيديو".

من أجل إفراغ الذاكرة، وبالتايل، السامح بتسجيل رسائل فيديو جديدة، فإنه من الرضوري حذف بعض الرسائل املوجودة يف الذاكرة.

 Calls and messages

 Caution: video message memory full
 Delete at least one video message to receive more

 5:23 AM today

Brambilla Family
 7:12 PM yesterday

 Switchboard

من أجل حذف رسالة فيديو واحدة فقط، ميكن السطر بأكمله نحو اليسار )عىل النحو املوصوف ُمسبقاً لعنرص املكاملة(.
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 Calls and messages

 Switchboard
 5:23 AM today

 7:30 AM yesterday

 Brambilla Family
 6:12 PM on 23/05/2019

 Switchboard

مل تعد رسالة الفيديو املحذوفة موجودة يف القامئة.

بعد إفراغ مساحة يف الذاكرة، سيختفي أيًضا إشعار الذاكرة املمتلئة.

عند النقر عىل مفتاح "حذف"، ستُفتح نافذة منبثقة للتأكيد قبل القيام بالحذف النهايئ لجميع الرسائل يف الذاكرة.

Are you sure you want to delete all video messages?

Confirming the action, all list items will be deleted

عند اختيار "تأكيد"، سيتم حذف جميع رسائل الفيديو املوجودة.

عند اختيار "إلغاء" ستتم العودة إىل الشاشة السابقة دون أي حذف.
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طرق االستخدام  3.4

بواسطة العمل عىل مفتاح “أوضاع االستخدام”، يتم الدخول إىل قامئة الوظائف املرتبطة بسلوك جهاز اإلنرتكم فيديو.

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes Do not disturb

Call forwarding

AlertMute

متثل طرق االستخدام خيارات سلوك جهاز اإلنرتكم فيديو التي ميكن تنشيطها أو إلغاء تنشيطها؛ يف حالة إلغاء التنشيط تظهر باللون الرمادي.

من أجل تنشيط أحد أوضاع االستخدام، اعمل عىل املفتاح املتعلق بها.

من نفس املنطقة، من املمكن أيًضا الدخول إىل وظائف تنظيف الشاشة والتنبيه )يف حالة توفرها(.

Mute
Ringtone

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes Do not disturb

Call forwarding

AlertMute

يُشار إىل تنشيط طريقة استخدام ما بواسطة املفتاح املتعلق بها، والذي يوضح، بواسطة رسم متحرك، التغيري الطارئ عىل حالة العنرص وتأكيد/فشل التنشيط؛ يف الوقت نفسه، ميكن 

تنشيط عىل رشيط الحالة )حسب طريقة االستخدام( مصباح/أيقونة الحالة، التي تكون مرئية يف كل سياق تصفح للوظائف.

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes

      

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes

بواسطة متريرة واحدة نحو اليسار، يتم االنتقال إىل الصفحة التالية.
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دليل الهاتف  4.4

Professional 
Studio

SwitchboardPhonebook

Use modes Apartments

Intercom

LightsCameras

بواسطة العمل عىل مفتاح "دليل الهاتف"، ستظهر الواجهة قامئة بجميع العنارص املوجودة يف النظام:

مراكز الهاتف  •

لوحات املدخل  •

املنزل  •

كامريات الفيديو  •

املداخل  •

املصابيح  •

عمليات التنفيذ  •

بواسطة العمل عىل املفتاح املتعلق بعنرص ما، فإنه من املمكن تنشيط الوظائف املرتبطة به.

- العنارص املستديرة عبارة عن أوامر تحكم ذات تشغيل فوري.

- العنارص السداسية متثل مجموعات من عنارص متجانسة )3 كحد أدىن(.

ميكن للمستخدم أن يختار، بواسطة بند خاص يف اإلعدادات )النمط - < دليل الهاتف(، ما إذا كان سيتم عرض دليل الهاتف مع املجمعات أو مع جميع العنارص يف نفس املستوى 

)يُفضل ذلك لدليل الهاتف الصغري، مثل يف السياقات الخاصة بأرسة واحدة/أرستني، ولكن ميكن أيًضا استخدامه يف املجمعات السكنية ذات الشقق الكثرية.(.

Professional 
Studio

DoorsPhonebook

Use modes Call switch-
board

إذا كان العرض يحتوي عىل أكرث من ستة عنارص إجامالً، يقوم النظام بإنشاء املزيد من الصفحات؛ ميكن الدخول إىل الصفحات املختلفة عن طريق التمرير الجانبي، يتم متثيل موضع 

التصفح بواسطة مؤرش خاص يف الجزء السفيل عىل اليمني.

بواسطة العمل عىل املفتاح املتعلق بعنرص ما، فإنه من املمكن تنشيط الوظائف املرتبطة به.
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املنزل  1.4.4

بواسطة العمل عىل مفتاح املجّمع "املنزل"، سيتم عرض جميع األجهزة املحمولة املرتبطة بنظام اإلنرتكم فيديو الخاص بها.

Professional 
Studio

Giulio’s 
telephone

Intercom

Apartments Max’s Tel-
ephone

Entry panels

لوحات املدخل  2.4.4

بواسطة العمل عىل مفتاح املجّمع “لوحات املدخل”، سيتم عرض جميع لوحات املدخل التي ميكن الوصول إليها.

Front doorEntry panels

Intercom Park entrance

Switchboard

Wicket

Side door

Sarfatti 
Entrance

Mezzanine

عند اختيار لوحة مدخل، سيبدأ التشغيل الذايت.

الشقق )األماكن الداخلية(  3.4.4

بواسطة العمل عىل مفتاح املجمع “الشقق”، سيتم عرض قامئة بجميع الشقق التي ميكن االتصال بها.

 Apartment 12

Close

Outside light

mute 
microphone

   

 

   

Rossi FamilyApartments

Cameras Apartment 234

Intercom

Carlo Neri

Brambilla 
Family

Claudia Nelli

Avezzano

بواسطة العمل عىل مفتاح الشقة، سيتم بدء تشغيل املكاملة.
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كامريات الفيديو  4.4.4

FrontCameras

Lights Garage

Apartments

Internal 
entrance

Garden

بواسطة العمل عىل أمر "دورة كامريات الفيديو"، سيتم عرض جميع كامريات الفيديو املتصلة بنظام اإلنرتكم فيديو.

 Front

Close

Outside light

سينتقل نظام اإلنرتكم فيديو إىل عرض كامريا الفيديو التالية، وفًقا للرتتيب املسجل يف النظام.

عند تنفيذ متريرة نحو األعىل، ستتمكن من الدخول إىل اإلعدادات. عىل اليمني، ستظهر أوامر التحكم بامللحقات واملفضالت، والتي ستختفي أوتوماتيكياً بعد 5 ثواٍن.

 Internal entrance

Stop

ستكون اإلعدادات متاحة بفضل لوحة تظهر متحركة من األسفل؛ 

يف حالة وجود مكاملة نحو كامريا فيديو، تتوفر إعدادات السطوع ومستوى صوت التشغيل.

بواسطة العمل عىل املؤرشات، سيكون من املمكن تنفيذ الضبط؛ 

بواسطة العمل عىل مفتاح كتم صوت التشغيل، سيكون من املمكن تعطيل تدفق الصوت مع الحفاظ عىل قيمة مستوى الصوت املضبوطة.

عند النقر فوق أية منطقة حرة من الفيديو، ستختفي اللوحة نحو األسفل.
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 Internal entrance

Stop

Outside light

Patio

          

 Internal entrance

Stop

Outside light

بواسطة العمل عىل مفتاح "توسيع"، ستتمكن من الدخول إىل اللوحة املوسعة ألوامر التحكم يف امللحقات واملفضالت.

تظهر لوحة أوامر التحكم امللحقة نتيجة التمرير من اليمني ولون املنطقة؛ إنها تعرض أوامر امللحقة والعنارص املفضلة وفًقا ملصفوفة مكونة من 2 أو 3 أعمدة من عنرصين، حيث يكون 

العمود األول مشغوالً بالفعل باألوامر املتوفرة يف العرض القيايس؛ يف حالة أن إجاميل عدد أوامر التحكم، مبا يف ذلك تلك املوجودة بالفعل يف العرض القيايس، يبلغ 3.

 Garden

Path

Call lift

Patio

Veranda

Stop

Outside light

يف هذه الحالة، يزيد إجاميل أوامر التحكم، مبا يف ذلك تلك املوجودة بالفعل يف العرض القيايس، عن 6؛ ثم يتم ترتيب العنارص يف ثالثة أعمدة وعىل عدة صفحات.

 Garden

بعد 5 ثوان من عدم التفاعل، تختفي أوامر التحكم؛ عند ملس أية منطقة من الشاشة، فإنه من املمكن جعلها مرئية مجدداً.
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املصابيح واملداخل وعمليات التنفيذ  5.4.4

HallLights

Doors Patio

Cameras

Outside light

Veranda

Internal light

Path

بواسطة العمل عىل مفتاح املجّمع “املصابيح”، سيتم عرض مشغالت من نوع "املصباح" موجودة يف نظام اإلنرتكم فيديو.

HallLights

Doors Patio

Cameras

Outside light

Veranda

Internal light

Path

بواسطة العمل عىل مفتاح "الردهة"، سيقوم النظام بتنشيط أمر التحكم.

HallLights

Doors Patio

Cameras

Outside light

Veranda

Internal light

Path

          

HallLights

Doors Patio

Cameras

Outside light

Veranda

Internal light

Path

يشري العنرص إىل إمتام التنشيط بحالة مؤقتة.

بدالً من ذلك، يشري إىل فشل العملية بواسطة حالة مؤقت؛ بعد مهلة 3 ثواٍن، ستعود الشاشة إىل الحالة السابقة لإلجراء.
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Hall

Lights

Doors Patio

Outside light

Veranda

Internal light

Path

 Add to favourites

عند تنفيذ ضغطة طويلة عىل العنرص، سيكون من املمكن تنشيط رشيط اإلجراءات وإضافته إىل املفضالت.

HallLights

Doors Patio

Outside light

Veranda

Internal light

Path

 The item is already in favourites

يف حالة وجود العنرص بالفعل بني املفضالت، ستظهر الرسالة: “املفضلة موجدة بالفعل”.
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املساحة القابلة للتخصيص يف الصفحة الرئيسية )املفضالت(  5.4

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio

Mute

Call forwarding

Alert

 Add to favourites

Voice mail

ميكن اختيار أي عنرص ممثل عىل الواجهة )أوامر التحكم والتشغيالت )األيقونات املستديرة( والعنارص املركبة )األيقونات املربعة(( كمفضلة؛ بهذه الطريقة ستتم إضافته كرابط بكٍل من 

الصفحة الرئيسية ولوحة مفضالت املكاملة )فقط إذا كان ميثل عملية تنفيذ(.

من أجل إضافة عنارص إىل املفضالت، اخرت العنرص محل اهتاممك عن طريق تنفيذ ضغطة طويلة.

ستدخل صفحة الشاشة إىل وضع التعديل؛ يف األعىل، ستظهر منطقة إجراءات تحمل الرسالة "إضافة إىل املفضالت".

ميكن سحب العنرص املختار.

Mute

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio Call forwarding

Alert

 Add to favourites

Voice mail

عند إمتام سحب العنرص إىل داخل منطقة اإلجراءات، فإنها ستتحول إىل اللون األصفر، مام يشري إىل أنه من املمكن ترك العنرص فوقها لتأكيد إجراء اإلضافة إىل املفضالت.

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio

Mute

Call forwarding

Alert

Voice mail

          

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio

Mute

Call forwarding

Alert

 Added to favourites

Voice mail

عند ترك العنرص، ستتم إضافة التوصيل بصفحة الشاشة الرئيسية، عىل النحو املوضح بواسطة رشيط اإلجراءات. 

ستعود الشاشة بعد ذلك إىل حالتها الطبيعية، بينام سيختفي اإلشعار أوتوماتيكياً بعد 3 ثواٍن.

تعود الشاشة إىل وضعها الطبيعي، سيكون من املمكن إضافة مفضالت أخرى.
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Phonebook

Use modes

MuteAlert

عند العودة إىل الصفحة الرئيسية، ستتمكن من مالحظة وجود العنرص املُضاف للتو إىل املفضالت يف أول موضع متاح.

عن طريق االستمرار يف الضغط عىل العنرص، سيكون من املمكن تعديل موضعه.

 Remove from favourites

Phonebook

Use modes
Mute

Alert

تعود الشاشة إىل وضع التعديل، تُظهر منطقة اإلجراءات إمكانية إزالة العنرص من املفضالت. عند نقل العنرص إىل منطقة املفضالت، سيكون من املمكن بدالً من ذلك تعديل موضعه، 

والذي سيتم ربطه أوتوماتيكياً باألقرب بني تلك املشغولة من بني الستة املتاحة يف الشبكة.

Phonebook

Use modes

AlertDo not ring

عند ترك العنرص، يتم تخزينه يف املوضع الجديد، بينام العنارص األخرى املوجودة يف املوضع املشغول اآلن ويف املواضع الالحقة يف ترتيب القراءة سيتم نقلها مبقدار موضع واحد. 

كام ميكن إزالة كل عنرص موجود يف منطقة املفضالت.

 Remove from favourites

Phonebook

Use modes

AlertDo not ring
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اخرت العنرص محل االهتامم بواسطة تنفيذ ضغطة طويلة.

ستدخل صفحة الشاشة إىل وضع التعديل؛ يف األعىل، ستظهر منطقة إجراءات تحمل الرسالة "إزالة من املفضالت".

 Removed from favourites

Phonebook

Use modes

Do not ring

          

 Remove from favourites

Phonebook

Use modes

Alert

Mute

عند إمتام سحب العنرص إىل داخل منطقة اإلجراءات، فإنها ستتحول إىل اللون األصفر، مام يشري إىل أنه من املمكن ترك العنرص فوقها لتأكيد إجراء اإلزالة.

مبجرد ترك العنرص، سيتم تأكيد اإلجراء عن طريق إشعار يف منطقة اإلجراءات.

Phonebook

Use modes Lounge

Mute

Children’s 
bedroom

Camera

          

Phonebook

Use modes

Mute

يختفي اإلشعار بعد 3 ثواٍن وتعود صفحة الشاشة إىل الوضع العادي. يؤدي إزالة عنرص واحد إىل إخالء موضع واحد؛ إذا مل يكن هذا املوضع هو األخري يف مخطط إعادة الرتتيب 

األوتوماتييك، فستتم إعادة تنظيم العنارص عن طريق ملء املوضع الخايل.

يؤدي إزالة عنرص واحد إىل إخالء موضع واحد؛ إذا مل يكن هذا املوضع هو األخري يف مخطط إعادة الرتتيب األوتوماتييك، فستتم إعادة تنظيم العنارص عن طريق ملء املوضع الخايل.
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العنارص الوحيدة التي ال ميكن إضافتها إىل املفضالت هي املجمعات السداسية:

   

Phonebook

Use modes Apartments

Entry panels

Building A

Intercom

Cameras

 Add to favourites

switchboard

     

Phonebook

Use modes Apartments

Entry panels

Building A

Intercom

Lights

switchboard

Phonebook

Use modes Apartments

Entry panels

Building A

Intercom

Alert

 Item cannot be added to favourites

Switchboard

   

يف حالة محاولة إضافة أحد هذه العنارص إىل املفضالت، فستظهر رسالة "تعذر اإلضافة إىل املفضالت" يف منطقة اإلجراءات.

ستعود صفحة الشاشة بعد ذلك إىل العرض السابق، دون إضافة أي عنرص إىل املفضالت
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إعادة ترتيب املفضالت

إذا كان إجراء إعادة ترتيب املفضالت يتضمن مجموعة من العنارص املرتبة عىل أكرث من صفحة، سيتمكن املستخدم من نقل عنرص بني الصفحات املختلفة عن طريق نقله إىل الحدود 

اليمنى واليرسى من صفحة الشاشة.

يف اللحظة التي يضع فيها السحب العنرص داخل النطاقات الجانبية لصفحة الشاشة، ينشط النظام تغيري الصفحة.

يتم متييز تنشيط املنطقة الحساسة بواسطة ظل خفيف.

Phonebook

Use modes

Professional 
studio Call forwarding

Alert

 Remove from favourites

          

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio Call forwarding

Alert

 Remove from favourites

Voice mail

يتم مترير العنارص يف الصف الثاين عند تنفيذ تغيري الصفحة.

مبجرد الدخول إىل الصفحة الجديدة، سيتمكن املستخدم من وضع العنرص يف املوضع املرغوب به.

Phonebook

Use modes

Professional 
studio Call forwarding

Mute

 Remove from favourites

سيتم مترير العنارص مللء املوضع الفارغ اآلن، وعند تغيري الصفحة يف هذه الحالة أيًضا.

Phonebook

Use modes

Professional 
studio Call forwarding

 Remove from favourites

عند الرتك، يتم تخزين التعديل.
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نظافة الشاشة  6.4

Phonebook

Use modes

Cleaning 
mode

      

Do not disturb

Professional 
studio

Mute

Call forwarding

Alert

Phonebook

Use modes

Voice mail

عند اختيار أيقونة "أوضاع االستخدام"، فإنه من املمكن الدخول إىل أمر “تنظيف الشاشة”. 

بواسطة العمل عىل املفتاح، يتم تنشيط الوضع.

Cleaning mode active

يف هذا الوضع، يتم إلغاء تنشيط وظيفة ملس الشاشة مؤقتًا للسامح بالتنظيف؛ تعرض الشاشة الزمن املتبقي إلمتام العملية.

Incoming call: screen active in 3 sec

يف حالة وقوع حدث له أولوية، عىل سبيل املثال مكاملة، أثناء نشاط وضع التنظيف، سيعرض النظام تنبيًها عاًما إلعادة تنشيط اللمس مع عد تنازيل )3 ثواٍن TBD(؛ سيتم إلغاء تنشيط 

وضع التنظيف مام يؤدي إىل شاشة املكاملة.
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وظيفة التنبيه  7.4

Phonebook

Use modes

Alert

بواسطة العمل عىل مفتاح التنبيه، سريسل الجهاز رسالة تنبيه إىل مركز الهاتف، والتي سيهتم بإدارتها كأولوية.

The alert will be sent in: 2

Touch the screen to cancel the operation

          

The alert will be sent in: 5

Touch the screen to cancel the operation

سيعرض النظام رساًم متحركًا مبلء الشاشة، مع توضيح الوقت املتبقي إللغاء اإلرسال.

عند مرور خمس ثوان من االنتظار، سيتم إرسال الرسالة إىل البوابة.

ميكن أن تكون نتائج إرسال التنبيه مختلفة: "قيد اإلدارة"، أي تم إخطاره إىل مركز الهاتف، "متت إدارته" و "فشل".

Phonebook

Use modes

Alert

BEING HANDLED

مبجرد إرسال التنبيه، سيعود النظام إىل شاشة البداية، حيث سيعرض مفتاح التنبيه حالة "قيد اإلدارة" بواسطة عرض خاص. يف هذه الحالة، ال ميكن استخدام املفتاح حتى نهاية إدارة 

التنبيه. عىل رشيط الحالة، تُذكِّر أيقونة التنبيه الرمادية بالحالة حتى يف حالة االنتقال من صفحة الشاشة.
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Phonebook

Use modes

Alert

SEND FAILED

يف حالة عدم نجاح إرسال التنبيه أو وجود مشاكل يف عمليات اإلرسال، ستتغري تسمية النص إىل "فشل اإلرسال" وسيعرض املفتاح إشارة خطأ.

ستتحول أيقونة التنبيه يف رشيط الحالة إىل اللون األحمر.

عند مرور 3 ثواٍن، سيعود املفتاح إىل حالته الطبيعية وسيكون من املمكن إرسال تنبيه جديد.

Phonebook

Use modes

Alert

HANDLED

يف حالة نجاح اإلرسال وتم التعامل مع التنبيه بشكل صحيح من مركز الهاتف، فستتم اإلشارة إىل ذلك بواسطة تسمية نصية، والتي تتغري إىل "متت إدارته"، وتحقيق مخصص للمفتاح. 

ستتحول أيقونة التنبيه يف رشيط الحالة إىل اللون األخرض.

عند مرور 3 ثواٍن، سيعود املفتاح إىل حالته الطبيعية وسيكون من املمكن إرسال تنبيه جديد.

Phonebook

Use modes

Alert

يف حالة نجاح اإلرسال ولكن مل يتم التعامل مع التنبيه بشكل صحيح من مركز الهاتف، فستتم اإلشارة إىل ذلك بواسطة تسمية نصية، والتي تتغري إىل "مل تتم إدارته"، وتحقيق مخصص 

للمفتاح. ستتحول أيقونة التنبيه يف رشيط الحالة إىل اللون األحمر.

عند مرور 3 ثواٍن، سيعود املفتاح إىل حالته الطبيعية وسيكون من املمكن إرسال تنبيه جديد.
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The alert will be sent in: 2

Touch the screen to cancel the operation

          

The alert will be sent in: 5

Touch the screen to cancel the operation

بواسطة أيقونة الحالة، ميكن التحقق من نتيجة التنبيه من أية صفحة.

سيعود املفتاح بعد ذلك إىل حالته الطبيعية وسيكون من املمكن إرسال تنبيه جديد.

 Calls and messages

 Switchboard: outside door alert
 0:20 of 12/09/2019

 0:20 of 12/09/2019

 Wicket
 0:20 of 12/09/2019

 Switchboard

لن تُقدم القامئة املعروضة رسالة التنبيه الحمراء بعد اآلن حيث أنه تم متييزها كمقروءة بالفعل.
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إعدادات الضبط  .5

Phonebook

Use modes

Alert

خيارات الجهاز قابلة للتهيئة يف القسم املخصص لذلك، وميكن الوصول إليها من الصفحة الرئيسية يف حالة عدم وجود أحداث نشطة خاصة مبكاملة.

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

بواسطة العمل عىل أيقونة "اإلعدادات" برشيط التصفح، يعرض الجهاز قسم الخيارات؛ تعرض صفحة الشاشة الفئات املختلفة: 

عامة  •

النمط  •

النغامت  •

املكاملة  •

الشبكة واألجهزة  •

النظام  •

قامئة القائم بالرتكيب  •
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عامة  1.5

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

 Interface language
 Italian

 General

 Date and time format
 DD/MM/YYYY - 12h

 Time zone
 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

بواسطة العمل عىل مفتاح "عام"، يتم عرض قامئة الخيارات املتاحة: لكل عنرص، يحدد السطر األول الخيار، بينام يعرض السطر الثاين اإلعداد الحايل باختصار.

يف حالة احتواء كل خيار عىل حدة عىل عنارص تهيئة مفصلة، فإنه بواسطة النقر عىل املنطقة الكاملة للصف املقابل، سيكون من املمكن الدخول إىل القامئة ذات الصلة.

يف حالة أن الخيار يحتوي فقط عىل تهيئة من نوع التشغيل/اإلطفاء، فإنه بواسطة النقر عىل السطر، سيكون من املمكن تبديل الحالة مبارشة.

 Interface language
 Italian

 General

 Date and time format
 DD/MM/YYYY - 12h

 Time zone
 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

ميكن مترير القامئة رأسياً من أجل عرض جميع الخيارات.
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اللغة  1.1.5

Interface language

          

 Interface language
 Italian

 General

 Date and time format
 DD/MM/YYYY - 12h

 Time zone
 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

عند النقر عىل سطر "اللغة"، ستعرض الواجهة قامئة اللغات املتاحة لواجهة الجهاز؛ يتم متييز اللغة النشطة باللون األصفر. سيتمكن املستخدم من تعديل اإلعداد بالعمل عىل مفتاح 

اللغة املرغوب بها.

Interface language

ميكن مترير قامئة اللغات املتاحة رأسياً.

بواسطة العمل عىل مفتاح "تأكيد" يف الجزء السفيل عىل اليمني، سيتم حفظ التغيريات وسيتم نقل املستخدم إىل شاشة فئة املعلومات العامة، املعروضة باللغة الجديدة املختارة.
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صيغة التاريخ والساعة  2.1.5

Date and time format

          

Date and time format

بواسطة النقر عىل سطر "صيغة التاريخ والساعة"، ستعرض الشاشة صيغ العرض املمكنة يف وضع القرص، مام يسمح للمستخدم باالختيار املبارش عن طريق التمرير.

املنطقة الزمنية  3.1.5

Time zone

          

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 6:23 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

عند النقر عىل سطر "املنطقة الزمنية" سيتم عرض صفحة شاشة لضبط القيم يف القرص
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الضبط اليدوي للتاريخ والساعة  4.1.5

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 9:18 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

          

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 6:23 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

عند النقر عىل سطر "الضبط اليدوي للتاريخ والساعة" سيتم عرض صفحة شاشة لضبط القيم يف القرص

Manual date and time setting

ميكن بعد ذلك تأكيد القيمة الجديدة وتطبيقها.

الضبط األوتوماتييك للتاريخ والساعة  5.1.5

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 9:18 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

          

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 9:18 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

عند النقر عىل سطر "الضبط األوتوماتييك للتاريخ والساعة"، من املمكن التبديل مبارشًة بني الحالة غري النشطة والنشطة لهذه الوظيفة.

بواسطة تنشيط خيار الضبط األوتوماتييك، لن يكون الضبط اليدوي متاًحا بعد اآلن
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النمط  2.5

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Dark

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

          

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

بواسطة العمل عىل مفتاح "النمط" تظهر عىل الشاشة قامئة اإلعدادات املتاحة، وهي:

السمة الرسومية للواجهة  •

سطوع الشاشة  •

اإلطفاء األوتوماتييك للشاشة  •

اإلضاءة الخلفية للمفاتيح  •

اإلضاءة الخلفية ملصابيح ليد اإلشعار  •

اإلضاءة الخلفية للمفاتيح يف وضع االستعداد  •

التجميع األوتوماتييك للعنارص  •

تحت كل بند من هذه البنود ستجد معلومات تتعلق باإلعداد النشط.

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

بواسطة التمرير نحو األسفل، من املمكن الدخول إىل عنارص غري مرئية يف القامئة

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Dark

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

عند اختيار مفتاح اإللغاء، يتم نقل املستخدم إىل صفحة الشاشة السابقة.
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السمة الرسومية للواجهة  1.2.5

Graphic interface theme

Dark Light

          

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Dark

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

بواسطة النقر عىل سطر "السمة الرسومية للواجهة"، توفر الشاشة االختيار بني السامت الرسومية املختلفة املتاحة: السمة الداكنة أو السمة الفاتحة. تم تحديد العنرص النشط بإطار 

أصفر.

Graphic interface theme

Dark Light

ميكن تغيري السمة بالعمل عىل املفتاح املتعلق بها وتنشيط املعاينة يف نفس الوقت ثم التأكيد

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Light

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

يف حالة التأكيد، يتم تطبيق السمة الجديدة.
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اإلطفاء األوتوماتييك للشاشة  2.2.5

Automatic screen switch-off

          

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Dark

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

بواسطة النقر عىل سطر "اإلطفاء األوتوماتييك للشاشة"، ميكن للمستخدم تغيري بالثواين قيمة الفرتة التي يتم إطفاء الشاشة بعدها. يتم تنشيط هذا املؤقت اعتباراً من اللمسة األخرية 

عىل الشاشة. يتم عرض جميع القيم املتاحة، مع متييز القيمة النشطة؛ يف املوضع األخري يوجد خيار إلغاء تنشيط اإلطفاء األوتوماتييك.

بواسطة ملس املفتاح املرتبط بقيمة ما، فإنه يتم تطبيقه مبارشة. بواسطة العمل عىل مفتاح اإللغاء، يتم العودة إىل صفحة الشاشة السابقة.

اإلضاءة الخلفية للمفاتيح  3.2.5

Key backlighting adjustment

          

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

بواسطة النقر عىل السطر "اإلضاءة الخلفية للمفاتيح"، ميكن للمستخدم تغيري شدة اإلضاءة الخلفية ومشاهدة معاينة التأثري املطبق عىل الجهاز

Key backlighting adjustment

مبجرد تقييم التأثري، من املمكن إجراء املزيد من التغيري أو تأكيد الضبط
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اإلضاءة الخلفية ملصابيح ليد اإلشعار  4.2.5

Signalling LEDs

off

          

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

بواسطة النقر عىل سطر خط "اإلضاءة الخلفية ملصابيح ليد اإلشعار"، ميكن للمستخدم تغيري شدة إضاءة مصابيح الليد من بني الخيارات املشار إليها. بواسطة العمل عىل مفتاح اإللغاء، 

يتم العودة إىل صفحة الشاشة السابقة.

Signalling LEDs

off

بواسطة تعديل االختيار، ميكن للمستخدم تأكيد اإلجراء، أو إلغاء التعديل بالنقر عىل مفتاح اإللغاء ثم العودة إىل الشاشة السابقة.

 Automatic item grouping
 Not active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

عند تأكيد االختيار، يعود املستخدم إىل صفحة الشاشة السابقة حيث سيتمكن اآلن من عرض التعديل املنفذ للتو.
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اإلضاءة الخلفية للمفاتيح يف وضع االستعداد  5.2.5

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

بينام يعرض خيار "اإلضاءة الخلفية للمفاتيح يف وضع االستعداد" فقط الحالة النشطة وغري النشطة. 

بواسطة النقر عىل سطر "اإلضاءة الخلفية للمفاتيح يف وضع االستعداد" يتم تبديل حالتها

التجميع األوتوماتييك للعنارص  6.2.5

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Active

 Signalling LEDs

بواسطة النقر عىل سطر "التجميع األوتوماتييك للعنارص"، من املمكن تنشيط أو إلغاء تنشيط التجميع يف مجمعات العنارص ذات الطبيعة املامثلة يف عرض "دليل الهاتف".

يتم تبديل الحالة مبارشًة
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النغامت  3.5

 Intercom ringtone
 Ringtone 1

 Sounds
 Key volume

 40%

 20%

 Entry panel ringtone
 Ringtone 1

 Ringtone volume

          

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

بواسطة العمل عىل مفتاح "النغامت" تعرض صفحة الشاشة قامئة اإلعدادات املتاحة، والتي توجد فيها بنود لتنشيط وتعديل مستويات األصوات ونغامت الرنني املحددة للمكاملات 

الواردة من مركز الهاتف ولوحات املدخل واملكان الداخيل والجرس.

يحمل كل بند من هذه البنود معلومات تتعلق بالضبط النشط.

Key volume

يعرض ضبط مستوى األصوات املرتبطة باملفاتيح رشيط مترير واألمر الرسيع "تعطيل"، والذي يحافظ عىل قيمة مستوى الصوت املضبوطة مسبًقا يف الذاكرة

Ringtone volume

وباملثل، فإن ضبط مستوى صوت الرنني يعرض رشيط مترير واألمر الرسيع "تعطيل"، والذي يحافظ عىل قيمة الصوت املضبوطة مسبًقا يف الذاكرة

 Intercom ringtone
 Ringtone 1

 Sounds
 Key volume

 40%

 20%

 Entry panel ringtone
 Ringtone 1

 Ringtone volume
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يؤدي كل بند من بنود نغمة الرنني إىل االختيار من بني الخيارات املمكنة

Entry panel ringtone

Ringtone 1

Ringtone 2

Ringtone 3

Ringtone 4

Ringtone 5

بواسطة النقر عىل سطر "نغمة رنني املكاملة من مركز الهاتف"، ميكن للمستخدم تغيري نوع نغمة الرنني من بني تلك التي تم تحميلها عىل الجهاز. بواسطة العمل عىل مفتاح اإللغاء، يتم 

العودة إىل صفحة الشاشة السابقة.

Entry panel ringtone

Ringtone 3

Ringtone 4

Ringtone 5

Ringtone 6

Ringtone 7

بواسطة ملس املفتاح املرتبط بقيمة ما، يقوم الجهاز بعرض عينة. سيتمكن املستخدم بعد ذلك من إجراء مزيد من التغيري أو التأكيد.

 Intercom ringtone
 Ringtone 1

 Sounds
 Key volume

 40%

 20%

 Entry panel ringtone
 Ringtone 4

 Ringtone volume
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املكاملات  4.5

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 10 seconds

 Maximum message length
 60 seconds

 Answering machine start delay

بواسطة العمل عىل مفتاح "املكاملات"، تظهر عىل الشاشة قامئة اإلعدادات املتاحة: 

رسالة الربيد الصويت  •

تأخري تشغيل الربيد الصويت  •

مدة الرسالة القصوى  •

إنهاء املكاملة مبفتاح فتح الباب  •

وظيفة املكتب املهني  •

الرد األوتوماتييك وزر خارج الباب املوزع  •

يحمل كل بند من هذه البنود تفاصيل الضبط الحايل.

 Distributed landing panel
 Not active

 Calls
 End call with open door key

 Not active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

عند التمرير نحو األسفل، فستتوفر اإلعدادات غري املرئية.
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رسالة الربيد الصويت  1.4.5

Listen to the audio message used for the video door entry 
answering machine or record a new one.

Answering machine message

          

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 10 seconds

 Maximum message length
 60 seconds

 Answering machine start delay

يسمح تعديل رسالة الربيد الصويت بتشغيل وتسجيل الرسالة املطلوب استخدامها يف وضع سكرتارية اإلنرتكم فيديو.

يتم عرض رشيط تقدم الوقت ومن ثم املفاتيح: "تسجيل"، "تشغيل"، "إيقاف"، "استعادة الرسالة االفرتاضية".

بالعمل عىل مفتاح التشغيل، يبدأ العرض

Listen to the audio message used for the video door entry 
answering machine or record a new one.

Answering machine message

أثناء التشغيل، يُظهر رشيط التقدم املوضع بالنسبة إىل املدة اإلجاملية للرسالة، مع اكتساب اللون األصفر يف الجزء الذي تم تشغيله بالفعل.

األمر الوحيد املتاح هو "إيقاف".

Listen to the audio message used for the video door entry 
answering machine or record a new one.

Answering machine message

يف حالة اإليقاف، من املمكن تسجيل رسالة جديدة أو استعادة الرسالة االفرتاضية.
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The current message will be deleted

Do you want to record a new message?

بالعمل عىل مفتاح "تسجيل"، يعرض النظام تسجيل رسالة جديدة. يؤدي تسجيل رسالة جديدة إىل حذف الرسالة املوجودة، ثم سيعرض النظام نافذة منبثقة للتأكيد.

Recording in progress...
1:23

Answering machine message

بعد التأكيد، يبدأ النظام يف التسجيل. سيعرض رشيط التقدم مدة التسجيل مقارنًة باملدة القصوى املسموح بها.

بواسطة العمل عىل مفتاح "إيقاف"، سيتم إيقاف التسجيل وحفظه.

If you confirm, the answering machine message will be deleted and 
replaced with the default one.

Do you really want to reset the default message?

بواسطة العمل عىل مفتاح "إعادة الضبط"، سيقوم النظام بإعادة ضبط الرسالة االفرتاضية. سيتم عرض نافذة منبثقة للتأكيد.
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تأخري بدء الربيد الصويت  2.4.5

Answering machine start delay

          

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 10 seconds

 Maximum message length
 60 seconds

 Answering machine start delay

بواسطة النقر عىل سطر "تأخري بدء الربيد الصويت"، سيتمكن املستخدم من اختيار قيمة فرتة التأخري من بني تلك املتوفرة

Answering machine start delay

بواسطة النقر عىل القيمة، فإنها تُغري الحالة إىل اللون األصفر وستقوم الشاشة بتأكيد اختيار القيمة الجديدة أوتوماتيكياً من خالل العودة إىل قامئة املكاملات.
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املدة القصوى للرسالة  3.4.5

Maximum message length

          

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 5 seconds

 Maximum message length
 60 seconds

 Answering machine start delay

وباملثل، بواسطة النقر عىل سطر "املدة القصوى للرسالة"، سيتمكن املستخدم من اختيار قيمة الوقت من بني القيم املتوفرة

Maximum message length

بواسطة النقر عىل القيمة، فإنها تُغري الحالة إىل اللون األصفر وستقوم الشاشة بتأكيد اختيار القيمة الجديدة أوتوماتيكياً من خالل العودة إىل قامئة املكاملات.
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إنهاء املكاملة مبفتاح فتح الباب  4.4.5

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 5 seconds

 Maximum message length
 30 seconds

 Answering machine start delay

يوفر خيار "إنهاء املكاملة مبفتاح فتح الباب" التنشيط املبارش

 End call with open door key
 Active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 5 seconds

 Maximum message length
 30 seconds

 Answering machine start delay

يتم تطبيق الضبط األخري



80

Tab 5S UP - 40515

AR

وظيفة املكتب املهني  5.4.5

 Distributed landing panel
 Not active

 Calls
 End call with open door key

 Active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

تؤدي وظيفة "وظيفة املكتب املهني" إىل قامئة نوعية

غلق املكاملة مع فتح قفل الباب

 Continuous activation mode
 Active

 Professional studio mode
 Close call and open the lock

 Not active

 Not active

 Automatic opening delay
 10 seconds

 Automatic opening with random delay

توفر وظيفة "وضع املكتب املهني" التحكم يف العديد من املعايري والوظائف، التي تظهر يف القامئة. عند النقر عىل سطر “غلق املكاملة مع فتح قفل الباب” ميكن تنشيط الوظيفة 

مبارشة

الفتح األوتوماتييك مع تأخري عشوايئ

 Continuous activation mode
 Active

 Professional studio mode
 Close call and open the lock

 Active

 Not active

 Automatic opening delay
 10 seconds

 Automatic opening with random delay

تكون القيمة الجديدة مرئية. كذلك عند النقر عىل سطر “الفتح األوتوماتييك مع تأخري عشوايئ” ميكن تنشيط الوظيفة مبارشة
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تأخري الفتح األوتوماتييك

 Continuous activation mode
 Active

 Professional studio mode
 Close call and open the lock

 Active

 Active

 Automatic opening delay
 10 seconds

 Automatic opening with random delay

بينام عند النقر عىل سطر “تأخري الفتح األوتوماتييك” يتم الدخول إىل ضبط قيمة الفاصل الزمني.

Automatic opening delay

seconds

ترتاوح قيم التأخري املتاحة من 5" إىل 15" مع خطوة قدرها 1"، من املمكن اختيار القيمة املرغوب بها من خالل التشغيل القرص

وضع التنشيط املربمج

 Activation configuration programmed
 Configure custom activation days and intervals

 Professional studio mode
 Automatic opening with random delay

 Active

 10 seconds

 Continuous activation mode
 Active

 Automatic opening delay

          

 Activation configuration programmed
 Configure custom activation days and intervals

 Professional studio mode
 Automatic opening with random delay

 Active

 10 seconds

 Continuous activation mode
 Active

 Automatic opening delay

تتطلب وظيفة “وضع التنشيط املربمج” أن تكون وظيفة املكتب املهني نشطة دامئًا، بغض النظر عن اليوم والساعة؛ عند إلغاء تنشيط هذه الوظيفة، لن يكون بند "تهيئة التنشيط 

املربمج" متاًحا بعد اآلن والذي يوفر اختيار فرتات زمنية للتنشيط املختلف لكل يوم من أيام األسبوع.
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تهيئة التنشيط املربمج

 Activation configuration programmed
 Configure custom activation days and intervals

 Professional studio mode
 Automatic opening with random delay

 Active

 10 seconds

 Continuous activation mode
 Active

 Automatic opening delay

بواسطة النقر عىل سطر “تهيئة التنشيط املربمج” سيتم نقل املستخدم إىل شاشة إدارة الربمجة.

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

يوفر النظام إمكانية ضبط حتى ستة فرتات زمنية للتنشيط لكل يوم من أيام األسبوع، والتي يتم متثيلها عىل شكل قطاعات صفراء عىل تاج ممثل لفرتة اليوم بأكملها؛ وفًقا لوضع 

الربمجة للفرتات الزمنية، والتي توفر قيمة البداية الصغرى عند الساعة 0 وقيمة النهاية الصغرى عند الساعة 24 )12 مساًء(، يُظهر التمثيل عالمة رسومية بجانب نقطة االنقطاع.

التهيئة االفرتايض لكل يوم هي "تعطيل دامئاً"، أي بدون فرتات زمنية. تحتوي صفحة الشاشة كذلك عىل مفتاح "تجميع"، والذي يسمح مبشاهدة جميع األيام بربمجة متطابقة يف 

مجموعة واحدة. حفظ التعديالت يكون ضمنياً.

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

          

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

بواسطة االستمرار يف الضغط عىل إحدى عمليات التمثيل اليومية وسحبها فوق أخرى، ميكن نسخ الربمجة بأكملها.

مبجرد سحب العنرص املختار عىل اليوم املرغوب به، سيتغري اليوم، مع عرض اآلن نفس إعدادات العنرص.
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Add

MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

بواسطة النقر عىل معاينة برمجة يوم ما، سيتم تنشيط لوحة إضافة الفرتات الزمنية وإدارتها، يف هذه الحالة مل يتم إنشاؤها بعد.

رشيط التصفح املوجود يف الجزء السفيل من صفحة الشاشة يعرض اليوم املختار مميزًا باللون األصفر. من املمكن تغيري اليوم، دون وجوب العودة إىل صفحة الشاشة السابقة، بالنقر 

عليه؛ يتم حفظ التعديالت املنفذة عىل هذه الصفحة بشكل ضمني.

نصوص املساعدة املعروضة باللون الرمادي عىل الجانب األيرس من الشاشة تكون ديناميكية وبالتايل تتغري بناًء عىل املحتوى املعروض.

from to

Set the activation interval

بواسطة النقر عىل مفتاح "إضافة"، سيعرض النظام نافذة منبثقة من أجل اختيار وقت بداية ونهاية الفاصل الزمني لوضع القفل؛ سيتم ضبط وقت بدء الفرتة بالقيمة الحالية ووقت 

االنتهاء بالقيمة الحالية + 1 ساعة.

بواسطة مترير القيم، سيكون من املمكن ضبط الفاصل الزمني. يدير النظام أوتوماتيكياً قيد األولوية لوقت البدء مقارنة بوقت االنتهاء.

The activation entered interval is invalid.
The end time must be after the start time,

Caution

إذا تم إدخال فاصل زمني خاطئ خاص بالتنشيط، فسيتم عرض رسالة خطأ.

يتم اقرتاح عىل املستخدم ضبط وقت انتهاء مؤخر عىل وقت البدء املحدد.

بواسطة اختيار أمر "خروج"، ستعود إىل الشاشة السابقة الخاصة بضبط الفاصل الزمني.
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MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

عند تأكيد الفاصل الزمني للتنشيط، تتم إضافتها وجعلها مرئيًة بواسطة متثيل تركيبي.

بواسطة النقر عىل بطاقة فاصل زمني ما، فإنه من املمكن العودة إىل تعديله، أو بدالً من ذلك، من املمكن إضافة عدد إجاميل يصل إىل ستة فواصل زمنية بواسطة مفتاح "إضافة".

from to

Set the activation interval

          

from to

Set the activation interval

يتم إنشاء فرتة زمنية جديدة

يتم تعديل القيم ثم تأكيدها.

MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

يتم إدخال الفاصل الزمني الجديد برتتيب زمني يف القامئة

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group
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عند العودة إىل عرض الربمجة، سيتم تحديث املعاينة

MON FRITUE SATWED SUNTHUMON FRI

 Delete interval

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHUMON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

ميكن أيًضا إزالة الفواصل الزمنية بواسطة االستمرار يف الضغط عىل البطاقة املقابلة لها والسحب نحو األعىل.

ستدخل الشاشة يف وضع التعديل وسيتم متثيل جميع العنارص األخرى بنسبة %40 عتامة.

وبالتايل، سيظهر رشيط إجراءات يف الجزء العلوي من الشاشة، مع رسالة "حذف الفاصل الزمني".

MON FRI

 interval deleted

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRI

 Delete interval

TUE SATWED SUNTHU

عند إمتام سحب العنرص إىل داخل منطقة اإلجراءات، فإنها ستتحول إىل اللون األصفر، مام يشري إىل أنه من املمكن ترك العنرص فوقها لتأكيد إجراء اإلزالة

عند ترك العنرص، سيتم حذف الفاصل الزمني، عىل النحو املشار إليه بواسطة رشيط اإلجراءات.

ستعود الشاشة بعد ذلك إىل حالتها الطبيعية، بينام سيختفي اإلشعار أوتوماتيكياً بعد 3 ثواٍن.

MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

تم حذف الفرتة الزمنية
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MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

          

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

عند العودة إىل عرض الربمجة، سيتم تحديث املعاينة.

ميكن أن تشمل الربمجة أقىص عدد من الفواصل الزمنية املختلفة البالغ ستة فواصل.

MON FRI

Tuesday

TUE SATWED SUNTHU

يف هذه الحالة ال يزال من املمكن إضافة فاصل زمني.

from to

Set the activation interval

ميتلك املستخدم الحرية يف إنشاء الفاصل الزمني الجديد مع مراعاة فقط رشط أسبقية البداية مقارنًة بالنهاية.

The interval you set overlaps with other intervals. If you confirm the 
setting, the intervals will be joined.

Overlapping intervals detected

Alternatively, you can delete and edit the values.
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مثال عىل إنشاء فاصل زمني جديد والذي يتداخل مع اثنني أو أكرث من الفواصل الزمنية املوجودة مسبقاً؛ يف هذه الحالة، ال يُظهر متثيل معاينة النتيجة جميع الفواصل الزمنية األصلية 

ولكن فقط الفاصل الزمني الجديد، وهو مؤرش عام عن الفواصل الزمنية املوجودة والنتيجة النهائية.

يف هذه الحاالت، سيُبلغك النظام بأنه سيقوم بدمج بواسطة نافذة منبثقة.

سيتمكن املستخدم من قبول اإلجراء، الذي سيتم وصفه يف مخطط رسومي، أو العودة إىل التعديل.

MON FRI

Tuesday

TUE SATWED SUNTHU

You have reached the 
maximum number 

of configurable 
intervals

          
MON FRI

Tuesday

TUE SATWED SUNTHU

عند القيام بدمج الفاصلني الزمنيني املتداخلني، سيحصل املستخدم عىل فرتة زمنية جديدة ذات قيم بداية ونهاية محسوبة بواسطة العملية.

يف حالة تهيئة ستة فواصل زمنية، فسيظهر املخطط كامالً ولن يكون أمر اإلضافة متاًحا بعد اآلن.

سيعرض أمر املساعدة املوجود عىل اليسار يف هذه الحالة أمرين مختلفني يتناوبان يف التاليش مبدة قدرها 3 ثواٍن.

الرسائل التي سيتم عرضها هي: "انقر عىل فاصل زمني لتعديله، اضغط عليه باستمرار من أجل حذفه"، "لقد وصلت إىل العدد األقىص من الفواصل الزمنية القابلة للتهيئة".

MON, TUE

Activation mode programmed

SATWED, THU, 
SAT SUN

Group

          

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

وبالتايل، سيتم تحديث الرسم البياين لليوم بواسطة الربمجة املعدلة للتو

عند تنشيط الخيار "تجميع"، يتم عرض األيام ذات الربمجة املامثلة كمجموعة ومن املمكن العمل كام رأينا بالفعل لأليام عىل حدة، ولكن بالعمل عىل جميع العنارص املوجودة يف نفس 

الوقت.

MON FRI

Wednesday, Thursday, Saturday

TUE SATWED SUNTHU

يعرض رشيط التصفح املوجود يف الجزء السفيل من صفحة الشاشة األيام مع تحديد األيام املختارة باللون األصفر، ويف هذه الحالة يتم جعل املجموعات متضامنة.
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من املمكن التنقل بني األيام أو املجموعات املختلفة، دون الحاجة إىل العودة إىل صفحة الشاشة السابقة، عن طريق اختيار العنرص الذي ترغب يف تعديله.

MON FRI

 Delete interval

TUE SATWED SUNTHU

من املمكن أيًضا حذف فاصل زمني مع تنشيط وظيفة "تجميع".

MON FRI

Wednesday, Thursday, Saturday

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRI

 interval deleted

TUE SATWED SUNTHU

يؤكد الرشيط العلوي إمتام الحذف.

اآلن لن يكون أي فاصل زمني مرئياً يف برمجة مجموعة األيام املختارة.

MON, TUE

Activation mode programmed

FRIWED, THU, 
SAT, SUN

Group

يتم تطبيق التهيئة الجديدة. إذا كانت مامثلة ملجموعات أو أيام أخرى موجودة بالفعل، فسيتم تحديث التجميع.
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MON FRI

Monday, Tuesday

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRI

Monday

TUE SATWED SUNTHU

بعد اختيار يوم "االثنني" يف رشيط التصفح السفيل، سيعرض النظام اآلن برمجة اليوم املختار وسيعرض الرشيط السفيل باللون األصفر يوم االثنني، بدالً من يوم الجمعة.

عند اختيار مجموعة ما، سيعرض النظام الربمجة الخاصة بها.

Activation mode programmed

FRIWED, THU, 
SAT, SUN

Group

          

MON, TUE

Activation mode programmed

FRI

Group

MON, TUE

من املمكن نسخ برمجة مجموعة عىل مجموعة أخرى عن طريق سحبها.

يف هذه الحالة، تتضمن مجموعة الجديدة املنشأة ستة أيام. تتبع التسمية النصية للمجموعة القواعد التالية:

يتم عرض األيام املنتمية إىل املجموعة برتتيب زمني منفصلة بواسطة فواصل؛  -

يف حالة وجود ثالثة أيام متجاورة أو أكرث يف نفس املجموعة، يتم متثيل الفاصل الزمني مع اإلشارة إىل اليوم األول واألخري مفصولني بواسطة رشطة.  -
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الرد األوتوماتييك  6.4.5

Automatic answer

          

 Distributed landing panel
 Not active

 Calls
 End call with open door key

 Active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

عند اختيار بند "الرد األوتوماتييك" من القامئة، سيتم عرض صفحة شاشة منبثقة مع الخيارات املختلفة املتاحة.

الرد األوتوماتييك مضبوط حاليًا عىل إيقاف.

تتامثل آلية االختيار مع آلية البنود املامثلة األخرى: مبجرد تحديد القيمة املختارة، فإنها تغري الحالة إىل اللون األصفر، مع تأكيد اإلجراء أوتوماتيكياً والعودة للخلف إىل القامئة السابقة.

زر خارج الباب املوزع  7.4.5

 Distributed landing panel
 Not active

 Calls
 End call with open door key

 Active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

تتميز وظيفة "زر خارج الباب املوزع" بتنشيٍط مبارش.

 Distributed landing panel
 Active

 Calls
 End call with open door key

 Active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

يتم تطبيق الضبط الجديد
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الشبكة واألجهزة  5.5

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Wi-Fi network card

 Network card status: active

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

.Wi-Fi يوفر قسم "الشبكة واألجهزة" تحكامً يف جميع معايري االتصال بجهاز اإلنرتكم الفيديو؛ يف البند األول من املمكن تنشيط

تُتاح فيام ييل تفاصيل حالة االتصال، التي تشري إىل الوضع النشط، ثم حالة خدمات السحابة وقامئة املواقع الخاصة باألجهزة املحمولة مع حالة االتصال الخاصة بها.
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Wi-Fi أوضاع شبكة  1.5.5

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm: 192,168.1.21

 Searching for other networks...
 Wait for the process to end

  Rete000

          

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Wi-Fi network card

 Network card status: active

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

بواسطة النقر عىل سطر "خصائص االتصال"، يتم الدخول إىل شاشة اإلعدادات التفصيلية.

يف املوضع األول، يتوفر خيار تنشيط WPS، متبوًعا يف املوضع األول باللون األصفر بالشبكة التي يتصل بها الجهاز حاليًا.

يف املوضع الثاين ستوجد رسالة "جاري البحث عن شبكات أخرى" مع الرسوم املتحركة الخاصة بالتحميل.

 Altrarete222
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm: 192,168.1.21

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

  Rete000

مبجرد أن يكتشف الجهاز شبكات متاحة أخرى، سيتم عرضها باللون األبيض يف قامئة شبكات wi-fi التي ميكن الوصول إليها.

 Altrarete333
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 Rete000

 WPA PSK - channel 2 - 36 dBm: 192,168.1.21

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete222
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111

يتم متثيل الشبكات بأيقونة توضح قوة اإلشارة وإمكانية الوصول.
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بواسطة النقر عىل السطر املتعلق بشبكة ما، سيكون من املمكن الدخول إىل الخيارات املتعلقة بها: يف هذه الحالة، نظرًا ألنها شبكة معروفة وقد تم االتصال بها مسبقاً، يتوفر فقط أمر 

التحكم "تجاهل"، الذي يفيد يف إزالة معلومات االتصال بالشبكة نفسها.

SSID: Rete000

Forget

Encryption:
IP address:

Channel:
Link speed:
Signal level:

عند اختيار خيار "تجاهل"، سيتم قطع اتصال الجهاز بالشبكة متجاهالً التهيئة.

 Altrarete333
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111

تم فصل الجهاز اآلن عن الشبكة التي تم تهيئتها مسبًقا وتعرض القامئة جميع الشبكات املتاحة برتتيب قوة اإلشارة.

Add

Connect to: Altrarete111
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عند اختيار شبكة غري معروفة، تظهر صفحة شاشة تفيد يف إدخال كلمة املرور

Connect to: Altrarete111

          

Connect to: Altrarete111

يسمح مفتاح "عرض" بتعطيل تشفري النص املُدخل

 Altrarete222
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 36 dBm: 192,168.1.21

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111

يبدو الجهاز اآلن متصالً بالشبكة الجديدة.

INVALID PASSWORD

Connect to: Altrarete111

إن كانت كلمة املرور غري صحيحة، سيعرض النظام رسالة خطأ وسيكون من الرضوري تعديل كلمة املرور أو إلغاء االتصال
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WPS وضع  2.5.5

Press the WPS button on your router

          

 Altrarete222
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111

بواسطة النقر عىل سطر "وضع WPS"، يتم تنشيط وضع الربط الخاص هذا وتعرض صفحة الشاشة رساًم متحركًا متكرًرا. ينتظر النظام إنشاء اتصال بجهاز التوجيه، بينام يسمح مفتاح 

اإللغاء بالعودة إىل صفحة الشاشة السابقة
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مشاكل التوصيل  3.5.5

 Altrarete333
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 Cannot connect to this network

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Rete000

يف حالة اكتشاف مشاكل باالتصال عىل الشبكة النشطة، ستظهر األيقونة املتعلقة بذلك باللون األحمر بينام ستعرض السلسلة النصية طبيعة املشكلة.

Cannot connect to this network

Reconfigure

Encryption:
Channel:

Signal level:

Forget

يف حالة فشل االتصال بالشبكة، فإن املعلومات الوحيدة املتاحة ستكون الرتميز والقناة ومستوى اإلشارة. تتمثل اإلجراءات املتاحة فيام ييل: "إعادة تهيئة" أو "تجاهل". عند اختيار إعادة 

االتصال بالشبكة، فسيتم إعادة توجيهك إىل صفحة شاشة إعادة ضبط كلمة املرور.

Cannot connect to this network

Network unavailable.

Forget

يف حالة تعذر االتصال بالشبكة املختارة بسبب عدم وجود الشبكة، سيكون األمر الوحيد املتاح هو "تجاهل".
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حالة خدمات السحابة  4.5.5

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

بواسطة النقر عىل سطر “حالة خدمات السحابة”، تقوم حالة الوظيفة بالتبديل بني نشطة وغري نشطة. تطبيق تعطيل خدمات السحابة يكون فورياً.

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Not connected to a network

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

يف حالة تنشيط مفتاح WiFi غري أنه غري متصل بأية شبكة أو أنه متصل فعليًا ولكن بدون عنوان IP، لن يتوفر اتصال األجهزة املحمولة وسيظهر تعذر الوصول إليها

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

يف حالة عدم تنشيط خدمات سحابة Vimar عىل الجهاز، ال يتوفر تعديل االرتباطات باألجهزة املحمولة.

Activating cloud services
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بواسطة النقر عىل سطر "حالة خدمات السحابة"، يتم تبديل حالة الوظيفة بني نشطة وغري نشطة. يُنشئ طلب تنشيط خدمات السحابة صفحة انتظار.

Cloud services activated

مبجرد اكتامل العملية بنجاح، تعرض الواجهة رسالة تأكيد. تُغلق الرسالة أوتوماتيكياً بعد 4 ثواٍن، أو بواسطة العمل عىل مفتاح "غلق".

)Error code(

Cloud services not activated

Retry

يف حالة وجود خطأ يف تنشيط خدمات السحابة، سيظهر رمز الخطأ النوعي متبوًعا بزر "أعد املحاولة"
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ربط الجهاز املحمول  5.5.5

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: active

 Connection properties

بواسطة النقر عىل السطر املتعلق بجهاز محمول، سيكون من املمكن اآلن تعديل حالة ربطه. يوفر النظام ربطاً بعدد 10 أجهزة بحٍد أقىص، يتم تحديدها باسم ورقم مسلسل.

Scan the QR code to pair the mobile

.Video Door ستعرض الواجهة رمز االستجابة الرسيعة الالزم لربط الجهاز املحمول بواسطة تطبيق

Device Giulio’s Phone paired

يف حالة اكتامل الربط بنجاح، ستعرض الواجهة رسالة تأكيد كاملة باالسم املستَلم من الجهاز والذي سيتم ربطه باملوقع. تُغلق الرسالة أوتوماتيكياً بعد 4 ثواٍن، أو بواسطة العمل عىل 

مفتاح "غلق".

 Giulio’s telephone
 Device paired

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties
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يظهر الجهاز املحمول اآلن يف املوضع األول.

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices

 Giulio’s telephone
 Device paired

 No devices paired with this position

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Mobile device - 1

عن طريق مترير صفحة الشاشة نحو األسفل، سيكون من املمكن الدخول إىل األجهزة األخرى، حتى 10 أجهزة بحد أقىص.

األجهزة الالحقة عىل الجهاز الثالث لن تحتوي عىل وظيفة معاينة الفيديو يف املكاملة. من أجل عرض الفيديو، سيتوجب القيام بالرد عىل املكاملة.

Giulio’s telephone

Pair again

Remove

بواسطة النقر عىل السطر املتعلق بجهاز محمول مرتبط، سيتوفر اإلجراءان "إعادة ربط" و "إزالة"

Do you really want to unpair device Giulio’s Phone from the video 
door entry system?

Remove the device

          

Giulio’s telephone

Pair again

Remove

يف حالة طلب اإلزالة، سيعرض النظام نافذة منبثقة للتأكيد
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 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: active

 Connection properties

متت إزالة الجهاز اآلن.

Giulio’s telephone

Pair again

Remove

يعد خيار "إعادة ربط" مفيًدا يف حالة الحاجة إىل استعادة ربط جهاز مسجل بالفعل
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النظام  6.5

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 3.1 20/05/2019 - update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

يعرض قسم "النظام" معلومات حول تهيئة الجهاز، باإلضافة إىل عمليات التهيئة.
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تحديث الربنامج الثابت  1.6.5

The new version 4.12 is available

Firmware updating

This will take a few minutes, during which calls cannot be answered.

          

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 3.1 20/05/2019 - update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

بواسطة النقر عىل سطر "تحديث الربنامج الثابت"، سيعرض الجهاز أي إصدار جديد للربنامج عىل الشبكة.

The system will be updated to version 4.12

Updating the firmware

This will take a few minutes, after which the device will automatically 
reboot.

Attention: do not power down the device before the process has 
finished.

ً عند تأكيد طلب التحديث، سينفذ الجهاز العملية ويف النهاية سيعاود التشغيل أوتوماتيكيا

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 4.12 12/07/2019 - no update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

يف حالة عدم وجود تحديثات، يقوم النظام بتدوين مالحظة خاصة ولن يكون من املمكن تنشيط الوظيفة.
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تشخيص الشبكة  2.6.5

Network diagnostics

 Wi-Fi connection
 DNS
 Internet access

          

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 3.1 20/05/2019 - update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

يعرض حالة االتصال باإلنرتنت.

معلومات النظام  3.6.5

System information

 SW version:
 SW info:
 SW date:
 FW version:

 HW version:
 DUID:
 MAC Wi-Fi:

          

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 3.1 20/05/2019 - update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

يعرض قسم "معلومات النظام" تفاصيل إصدارات الربنامج والجهاز.
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إعادة تشغيل الجهاز  4.6.5

Do you really want reset to the default settings?

All user settings will be reset to the default configuration.

The device will restart automatically.
This will take a few minutes, during which calls cannot be answered.

          

 System
 System information

 Check the software and hardware version details

 Restart the device

 Default configuration reset
 Restore the default user settings

 Restart the device

بواسطة العمل عىل "إعادة تشغيل الجهاز"، سيقوم النظام بإعادة التشغيل.

يطلب الجهاز تأكيًدا رصيًحا عىل اإلجراء.

عند تأكيد الجهاز، تتم إعادة تشغيله.

استعادة اإلعدادات االفرتاضية  5.6.5

Do you really want reset to the default settings?

All user settings will be reset to the default configuration.

The device will restart automatically.
This will take a few minutes, during which calls cannot be answered.

          

 System
 System information

 Check the software and hardware version details

 Restart the device

 Default configuration reset
 Restore the default user settings

 Restart the device

بواسطة العمل عىل “استعادة اإلعدادات االفرتاضية”، يتم بدء تشغيل العملية

يطلب الجهاز تأكيًدا رصيًحا عىل اإلجراء. 

عند التأكيد، يقوم الجهاز باستعادة جميع عمليات التهيئة االفرتاضية، باستثناء األسامء.
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قامئة القائم بالرتكيب  7.5

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

PIN إدخال  1.7.5

Enter the PIN

Enter the PIN

.PIN من أجل الدخول إىل قامئة القائم بالرتكيب، يتم طلب رمز

Enter the PIN

WRONG PIN

          

Enter the PIN

إذا كان رمز PIN الذي تم إدخاله صحيًحا، سيتم عرض القامئة بعد التأكيد.

إذا كان رمز PIN خاطئاً، يعرض النظام رسالة خطأ.
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قامئة القائم بالرتكيب  2.7.5

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Not configured

 Energy saving mode
 Not active

 Videophone configuration

\تحتوي قامئة القائم بالرتكيب عىل عدة وظائف، مبا يف ذلك:

رمز PIN اإلدارة  •

تهيئة اإلنرتكم فيديو  •

تعديل دليل الهاتف  •

وضع توفري الطاقة  •

عرض مفتاح التنبيه  •

عرض وضع املكتب املهني  •

إعادة ضبط الجهاز  •

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Not configured

 Energy saving mode
 Active

 Videophone configuration

بواسطة التمرير نحو األعىل، يكون من املمكن عرض بقية القامئة.

 Device reset
 Restore all settings to their factory values

 Installer menu

 Energy saving mode
 Not active

 Active

 Display professional studio mode
 Not active

 Display alert key

          

 Device reset
 Restore all settings to their factory values

 Installer menu

 Energy saving mode
 Not active

 Active

 Display professional studio mode
 Not active

 Display alert key

الوظائف: ميكن تبديل "عرض مفتاح التنبيه" و "وضع املكتب املهني" و "وضع توفري الطاقة" مبارشًة بني حالة التنشيط والتعطيل.
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رمز Pin املدير  3.7.5

Administration PIN

not defined
CURRENT PIN

not defined
NEW PIN

not defined
REPEAT THE NEW PIN

بواسطة النقر عىل سطر "رمز PIN اإلدارة"، سيتم عرض قناع من أجل إدخال القيم الالزمة للتعديل

CURRENT PIN

not defined
NEW PIN

not defined
REPEAT THE NEW PIN

Administration PIN

          

CURRENT PIN

not defined

Administration PIN

يتطلب التعديل إدخال رمز PIN الحايل ورمز PIN الجديد بواسطة لوحة مفاتيح رقمية، مع تكرارهام مرتني

من خالل التمرير ميكنك الوصول إىل الحقول املختلفة.

CURRENT PIN

NEW PIN

REPEAT THE NEW PIN

Administration PIN

مبجرد ملء جميع الحقول، ستتمكن من تأكيد وتسجيل رمز PIN الجديد

The PIN has been changed
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يؤكد النظام رصاحة التسجيل بواسطة نافذة منبثقة، والتي تختفي أوتوماتيكياً بعد 4 ثواٍن أو بالعمل عىل مفتاح "غلق"

Administration PIN

WRONG PIN

NEW PIN

REPEAT THE NEW PIN

إذا كان رمز PIN الحايل الذي تم إدخاله خاطئاً، تعرض صفحة الشاشة رسالة خطأ؛ ميكن للمستخدم تغيري رمز PIN الذي تم إدخاله واملتابعة.

Administration PIN

CURRENT PIN

CHOOSE A DIFFERENT PIN

REPEAT THE NEW PIN

إذا كان رمز PIN الجديد الذي تم إدخاله مساوياً لرمز PIN الحايل، تعرض صفحة الشاشة رسالة خطأ؛ ميكن للمستخدم تعديل رمز PIN الجديد واملتابعة.

Administration PIN

CURRENT PIN

NEW PIN

THE PINS ENTERED ARE DIFFERENT

إذا مل يتم تكرار رمز PIN الجديد بشكل صحيح، تعرض صفحة الشاشة رسالة خطأ؛ ميكن للمستخدم تعديل رمز PIN الذي تم إدخاله واملتابعة.
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تهيئة اإلنرتكم فيديو  4.7.5

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Not configured

 Energy saving mode
 Not active

 Videophone configuration

ستتوفر "تهيئة اإلنرتكم فيديو"، والتي ستعرض معلومات "الرقم التعريفي للمكان الداخيل )ورمبا الرقم التعريفي للمجموعة التي ينتمي إليها("، أو يف حالة جهاز اإلنرتكم فيديو الذي مل 

تتم تهيئه بعد، ستظهر رسالة املعلومات "غري مهيأ".

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

تعرض صفحة الشاشة بدييل التهيئة: األويل أو الثانوي.
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تهيئة الرمز التعريفي ID األويل  5.7.5

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

بواسطة العمل عىل مفتاح "التهيئة األولية"، سيتم إبراز االختيار بواسطة التغذية الراجعة اللونية وسيتم البدء بتشغيل العملية

Configuration in progress...

يبدأ تشغيل التهيئة، عن طريق عرض الفيديو من لوحة املدخل املرتبطة بالتهيئة.

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Address 51 - Group 1

 Energy saving mode
 Active

 Videophone configuration

          

Configuration completed!

The device has been configured correctly.

سيتم عرض رسالة تأكيد أو خطأ يف نهاية إجراء التهيئة. 

تُغلق الرسالة أوتوماتيكياً بعد 4 ثواٍن، أو بواسطة العمل عىل مفتاح "غلق".

سيعود الجهاز إىل صفحة شاشة "قامئة القائم بالرتكيب" املحدثة.

.>ID< مبجرد إمتام التهيئة، ستظهر معلومات "العنوان" و "املجموعة" إن وجدت مع القيم املتغرية ذات الصلة
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تهيئة الرمز التعريفي ID الثانوي  6.7.5

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

بواسطة العمل عىل مفتاح "التهيئة الثانوية"، سيتم إبراز االختيار بواسطة التغذية الراجعة اللونية وسيتم البدء يف تشغيل العملية.

Configuration in progress...

يبدأ تشغيل التهيئة، عن طريق عرض الفيديو من لوحة املدخل املرتبطة بالتهيئة.

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Address 51 - Group 1

 Energy saving mode
 Active

 Videophone configuration

          

Configuration completed!

The device has been configured correctly.

سيتم عرض رسالة تأكيد أو خطأ يف نهاية إجراء التهيئة. 

تُغلق الرسالة أوتوماتيكياً بعد 4 ثواٍن، أو بواسطة العمل عىل مفتاح "غلق"

سيعود الجهاز إىل صفحة شاشة "قامئة القائم بالرتكيب" املحدثة
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تعديل دليل الهاتف   7.7.5

 Edit contacts list
 Edit contacts list

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Address: 4

 Energy saving mode
 Active

 Videophone configuration

          

 Edit contacts list

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F2

 F1 Master

من قامئة املثبت، ومن خالل العمل عىل عنرص "تعديل الدليل"، ميكنك الوصول إىل الشاشة الرئيسية لهذه الوظيفة.

 Edit contacts list

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F2

 F1 Master

زر "سلة املهمالت": يحذف جميع العنارص 

املعروضة
مفاتيح فلرت العرض

+ مفتاح: إلضافة عنرص جديد إىل قامئة 

جهات االتصال

املس لتحديد العنرص املراد تعديله

اسحب عىل سطر القامئة لحذف عنرص واحد

املنطقة التي تعرض قامئة عنارص الدليل

اللوحة

الشقة

التنفيذ

مركز الهاتف

 Edit contacts list

 Master Entrance Panel
 ID: 1 - Type: Entrance panel

          

 Edit contacts list

 Relay 1
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 1 - Actuation Type - Actuation class: Relay

 F1 Master

مثال عىل شاشة تم متكني فلرت "اللوحات".

          

مثال عىل شاشة تم متكني فلرت "التشغيالت".
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أضف عنرصًا "شقة" أو "لوحة" أو "نقطة طرفية" إىل الدليل

 Edit contacts list

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F2

 F1 Master

اضغط عىل مفتاح "+" لبدء إجراء إضافة عنرص يف الدليل.

Type

Apartment

Entrance panel

Actuation

Switchboard

حدد نوع العنرص الذي تريد إضافته )شقة(.

Device ID

not defined
DEVICE ID

أدخل كود "معرف الجهاز" للعنرص الجديد.

Name

White Apartment
NAME

          

 Edit contacts list

 White Apartment
 ID: 6 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1
 F1 Master

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

اخرت اسم العنرص الجديد وقم بالتأكيد.



115

Tab 5S UP - 40515

AR

عند الضغط عىل عالمة "صحيح"، يتم إنشاء العنرص الجديد وتعود إىل الشاشة الرئيسية التي ستعرض أيًضا الشقة الجديدة.

مالحظة: املثال يوضح إضافة "شقة"؛ لكن اإلجراء مامثل إلضافة "لوحة أو" نقطة طرفية.

أضف عنرص "تشغيل" يف دفرت العناوين

 قم بتعديل دليل الهاتف

 مرحل 1
 الكود التعريفي: 2 - النوع: الشقة

F1 :الكود التعريفي: 2 - نوع التشغيل - تصنيف التشغيل 

F2 ماسرت 
 الكود التعريفي: 1 - نوع التشغيل - تصنيف التشغيل: ريليه

 F1 ماسرت

اضغط عىل مفتاح "+" لبدء إجراء إضافة عنرص يف الدليل.

النوع

الشقة

اللوحة

التشغيل

مركز الهاتف

حدد نوع العنرص الذي تريد إضافته. "تشغيل".

فئة التشغيل

القفل

F1

F2

مرحل

حدد نوع التشغيل )قفل، F1  F2، ريليه(.
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معرف جهاز

غري معرف

معرف جهاز

أدخل كود "معرف الجهاز" للعنرص الجديد.

F2 Master

االسم

االسم

أدخل اسم التشغيل.

اخرت أيقونة

نور

مدخل

مدخالت

اخرت األيقونة التي تعطيها للتشغيل وقم بالتأكيد.

وبالتايل سيتم إدراج التشغيل يف الدليل.
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تعديل اسم عنرص يف الدليل

 تحرير قامئة جهات االتصال

Rossi شقة رويس 
 الكود التعريفي: 2 - النوع: شقة

F1 :الكود التعريفي: 2 - نوع التشغيل - فئة التشغيل 

F2 ماسرت 
F2 :الكود التعريفي: 2 - نوع التشغيل - فئة التشغيل 

F1 ماسرت 

حدد العنرص الذي تريد تغيري اسمه يف الدليل.

االسم

White شقة وايت

االسم

          

 تحرير قامئة جهات االتصال

White شقة وايت 
 الكود التعريفي: 6 - النوع: شقة

F1 :الكود التعريفي: 2 - نوع التشغيل - فئة التشغيل 

F1 ماسرت 

Rossi شقة رويس 
 الكود التعريفي: 2 - النوع: شقة

اخرت اسم العنرص الجديد وقم بالتأكيد.

إزالة عنرص من الدليل

 تحرير قامئة جهات االتصال

Rossi شقة رويس 
 الكود التعريفي: 2 - النوع: شقة

F1 :الكود التعريفي: 2 - نوع التشغيل - فئة التشغيل 

F2 ماسرت 
F2 :الكود التعريفي: 2 - نوع التشغيل - فئة التشغيل 

F1 ماسرت 

إلزالة عنرص واحد من الدليل، اسحب الصف بأكمله إىل اليسار.
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استعادة اإلعدادات االفرتاضية  8.7.5

 Device reset
 Restore all settings to their factory values

 Installer menu

 Energy saving mode
 Not active

 Active

 Display professional studio mode
 Not active

 Display alert key

Do you really want reset to the default settings?

All settings will be reset to the factory configuration.

The device will restart automatically.
This will take a few minutes.

يطلب الجهاز تأكيًدا رصيًحا عىل اإلجراء. ثم يقوم الجهاز بإعادة التشغيل.
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