
Operating Instructions

Wireless Video Intercom System

Model No. VL-SWD501EX
VL-SWD501UEX

تعليمات التشغيل

.Panasonic شكًرا لك لشرائك منتج
يرجى قراءة هذه الوثيقة قبل استخدام المنتج وحفظها للرجوع إليها في المستقبل.

اقرأ المعلومات الموجودة في القسم الذي بعنوان "من أجل سالمتك" على وجه الخصوص بعناية.

دليل التركيب مرفق بشكٍل منفصل.

هذا النظام غير مصّمم لتوفير الحماية الكاملة من خسائر الممتلكات. إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون، ال تتحمل Panasonic أي مسؤولية عن أي أضرار ناجمة عن
الخسائر في الممتلكات.

VL-SV74

VL-MV74

رقم الموديل اسم الموديل

جهاز وحدة التحكم الرئيسية

نظام االتصال الداخلي بالفيديو
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مقدمة.١
مقدمةمقدمة. ١
تكوين الموديل ١. ١

يمكن ضبطه ليتم استخدامه كوحدة التحكم باالمتداد.١*
أسماء المنتجات المستخدمة في ھذه الوثيقة.٢*

تنبيه:
R.قبل محاولة التوصيل أو تشغيل ھذا المنتج، يرجى قراءة البطاقة على الجزء الخلفي من وحدة التحكم الرئيسية

المعلومات المتعلقة بالملحقات ٢. ١

الملحقات المرفقة ١. ٢. ١

مالحظة:
R المرفق.دليل التركيبتم وصف كماليات تثبيت وحدة التحكم الرئيسية وھاتف الباب في 

تكوين الموديل

١*جھاز وحدة التحكم الرئيسية

)٢*(وحدة التحكم الرئيسية

جھاز الباب

)٢*(ھاتف الباب

VL-SV74VL-MV74VL-V524

VL-MV74VL-MV74-
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مقدمة.١
الكماليات اإلضافية/االستبدال ٣. ١
 للحصول على معلومات عن البيع.Panasonicيرجى االتصال بوكيل 

.٢٠١٩اعتباًرا من أبريل، 

اتصل بمدير المبنى لديك للحصول على المزيد من المعلومات.١*

مالحظة:
R تختلف المواصفات اعتماًدا على موديالت ھاتف الباب ومحطة الردھة. الوظائف التالية غير متاحة فيVL-V524 (ھاتف الباب المرفق) و VL-V522L 

.VL-V591و
–VL-V591) ١٣صفحة: مراقبة الخارج بواسطة ھاتف الباب(
–VL-V591 إعدادات إضاءة أضواء :LED) ١٩صفحة في ھاتف الباب(
–VL-V591) ١٩صفحة: إعدادات تعويض اإلضاءة الخلفية لھاتف الباب(
–VL-V524/VL-V522L/VL-V591) ١١صفحة: إعدادات واسع/زوم و إعدادات موضع الزوم(

Panasonic) المتوافقة طراز PBXمقاسم الھواتف ( ١. ٣. ١
). قم باستشارة الوكيل لديك للحصول على المزيد من المعلومات.١٧صفحة (Panasonic) طراز PBXيمكن استخدام ھذه الوحدة مع مقاسم الھواتف (

١*Panasonic) المتوافقة طراز PBXمقاسم الھواتف (

KX-TDA30/TDA100/TDA100D/TDA200/TDA600سلسلة –
KX-TDE100/TDE200/TDE600سلسلة –
KX-NS300/NS500/NS700/NS1000سلسلة –
KX-NSX1000/NSX2000سلسلة –

.٢٠١٩اعتباًرا من أبريل، ١*

عدد األجھزة التي يمكن توصيلھارقم الطلبعنصر الملحق

جھاز الباب
(يشار إليه باسم "ھاتف الباب" في ھذه الوثيقة)

VL-V555(التركيب السطحي) 

 كحد أقصى٢

VL-V554(التركيب السطحي) 

VL-V554U(التركيب المستوي) 

VL-V522L(التركيب السطحي) 

VL-V524(التركيب السطحي) 

١VL-V591*محطة الردھة

نظام االتصال الداخلي بالفيديو الخاص في 
مجمعات الشقق

اتصل بمدير المبنى لديك للحصول على المزيد VL-V700 و VL-V901سلسلة 
من المعلومات.

 محطة الردھة/–نظام االتصال الداخلي بالفيديو 
الموزع

اتصل بمدير المبنى لديك للحصول على المزيد   VL-VM/ VL-VM701سلسلة 
من المعلومات.

 كحد أقصى (ال تتضمن وحدة التحكم VL-MV74٣وحدة التحكم باالمتداد
الرئيسية)

صندوق تركيب متساطح (خاص في 
VL-V524(

VL-MB524
–
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مقدمة.١
معلومات عامة ٤. ١
R.ًفي حال حدوث مشاكل، ينبغي عليك االتصال بمورد المعدات الخاصة بك أوال
R بعد نزع المنتج وأي بنود مرفقة من العلب، قم بتخزين أو التخلص من أو إعادة تدوير العلب حسب الضرورة. الحظ أن بعض أنواع العلب قد تتسبب في وقوع

خطر انعدام التنفس أو االختناق.
R.تختلف المنتجات المتاحة اعتماًدا على منطقتك. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى استشارة الوكيل لديك
R" في ھذه الوثيقة، يتم حذف الالحقة الموجودة بكل رقم خاص بالموديل (على سبيل المثالBX" في "VL-SV74BX ما لم يكن ذلك ضرورًيا. عندما يتم ("

")، فإن الالحقات تشير إلى كافة الموديالت الموجودة في السلسلة.BXاستخدام الالحقات لوصف الموديالت (على سبيل المثال، "موديالت 
R كافة الوظائف المذكورة في ھذه الوثيقة متوفرة لوحدة التحكم الرئيسية المرفقة. مع ذلك، تختلف الوظائف المتوفرة لھاتف الباب ومحطة الردھة اعتماًدا على

" الكماليات اإلضافية/االستبدال٣. ١موديل ھاتف الباب ومحطة الردھة. للحصول على المزيد من المعلومات حول ھاتف الباب االختياري ومحطة الردھة، انظر "
.٤صفحةفي 

R.التصميم والمواصفات ُعرضة للتغيير دون إشعار مسبق
R.قد تختلف األشكال التوضيحية المرفقة في الوثيقة (الوثائق) قليالً عن المنتج الفعلي

وضع المنزل ووضع الشقة

يمكن ضبط وحدة التحكم الرئيسية ليتم استخدامھا في الوضعين: وضع المنزل ووضع الشقة.
R تتم اإلشارة إلى وضع المنزل عندما يتم استخدام وحدة التحكم الرئيسية كنظام مستقل وغير متصل بنظام أوسع يتألف من محطة الردھة الخاصة بالموديل

VL-V901.تصف ھذه الوثيقة عمليات التشغيل الخاصة بوضع المنزل .
R تتم اإلشارة إلى وضع الشقة عندما يتم استخدام وحدة التحكم الرئيسية المتصلة بنظام أوسع يتألف من محطة الردھة الخاصة بالموديلVL-V901 مثل مجمعات ،

 من ھذه الوثيقة باإلضافة إلى )٢٨ (صفحةVL-V901عمليات التشغيل األساسية الخاصة في .١٢الشقق. يشار إلى عمليات التشغيل الخاصة بوضع الشقة في 
 التالي.Web siteالمعلومات التكميلية. يمكن الوصول إلى المعلومات التكميلية من 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/v900

ألوروبا

الحصول على المعلومات حول االمتثال لتوجيھات االتحاد األروبي التنظيمية،
االتصال بالممثل المعتمد:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
http://www.ptc.panasonic.eu/doc

معلومات حول التصميم الصديق للبيئة
 ١. من ٨٠١/٢٠١٣) رقم EU والتي تم تعديلھا من الئحة (١٢٧٥/٢٠٠٨) رقم EU)  ECالمعلومات حول التصميم الصديق للبيئة تحت الئحة االتحاد األوروبي 

.٢٠١٥يناير 
www.ptc.panasonic.eu/erpيرجى زيارة: 

]Downloadsانقر [
(عام) معلومات المنتج المتعلقة بالطاقة 

يتم ذكر استھالك التيار في االستعداد الشبكي والتوجيه في موقع االنترنت المذكور أعاله.
 (المعدات الخاصة بالربط الشبكي مع توفر الربط الشبكي العالي)، وفًقا للمتطلبات الخاصة بالتصميم الصديق للبيئة.HiNAيصنف ھذا الجھاز كجھاز 

الرموز البيانية الخاصة باالستخدام والموجودة على المعدات وأوصافھا

. المعدات من ٧. لالستخدام الداخلي فقط ٦. التأريض الوظيفي ٥. موصل التأريض الوقائي ٤. التأريض الوقائي ٣)  D.C. التيار المباشر (.٢)  A.C. التيار المتردد (.١
. االستعداد ١٠. "إيقاف تشغيل" (التيار) ٩. "تشغيل" (التيار) ٨ (المعدات التي تعتمد فيھا الوقاية من الصدمة الكھربائية على العزل المزدوج أو العزل المعزز) Pالفئة 

. تنبيه، خطر حدوث صدمة كھربائية١٢. "تشغيل"/"إيقاف تشغيل" (التيار؛ دفع-دفع) ١١(التيار) 

١٢٣٤٥٦

٧٨٩١٠١١١٢
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مقدمة.١
الرموز والتعبيرات واألساليب ٥. ١
يتم استخدام الرموز والتعبيرات واألساليب التالية في ھذه الوثيقة.

العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ٦. ١
R يستند برنامج ھذا المنتج في جزء منه على عمل مجموعةJPEG.المستقلة 
R.جميع العالمات التجارية األخرى المذكورة ھنا مملوكة لمالكيھا المعنيين

مثالكيف يتم التعبير عن ذلكالبند

يتم عرض النص على شاشة عرض 
المنتج

يتم عرض النص بخط خاص، والمغلقة عادةً في 
عالمات االقتباس

“اإلعدادات المبدئية”

يتم عرض األيقونات على شاشة 
عرض المنتج

يتم استخدام األشكال التوضيحية ذات اللون 
األبيض واألسود لأليقونة

األزرار مع الطباعة عليھا أو بالقرب 
منھا

يتم عرض طباعة األزرار، يتم إغالقھا عادةً بين 
قوسين سميكين

M N
M N

يتم استخدام األشكال التوضيحية ذات اللون المفاتيح المرنة
األبيض واألسود أليقونة المفتاح المرن

يتم كتابتھا عادًة بأسلوب مختصر. قد يتم حذف اإلجراءات
الفعل. ما لم يتم خالف ذلك، كافة اإلجراءات 

تتعلق في كل من وحدة التحكم الرئيسية ووحدة 
التحكم باالمتداد.

مثال وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد

  ”شاشة العرض“     
“السطوع”
R:المعنى

اضغط على المفتاح المرن أسفل أيقونة المفتاح المرن 

 المعروضة، اضغط على المفاتيح المرنة أسفل 

 المعروضة  و أيقونات المفتاح المرنة 
، ثم اضغط على المفتاح المرن “شاشة العرض”الختيار 

 المعروضة، ثم اضغط أسفل أيقونة المفتاح المرن 

.“السطوع” الختيار  أو على 
٦(6)



معلومات ھامة.٢
معلومات ھامةمعلومات ھامة. ٢
من أجل سالمتك ١. ٢

لتفادي اإلصابة بجروح بالغة وفقدان الحياة أو الملكية، ولضمان تشغيل المنتج 
الخاص بك بشكٍل صحيح وآمن، اقرأ ھذا القسم بعناية قبل استخدام المنتج.

تفادي نشوب حريق وحدوث صدمة كھربائية
R ال تستخدم سوى مصدر التيار المشار إليه على المنتج فقط. إذا لم تكن

متأكًدا من نوع التيار المزود إلى منزلك، استشر الوكيل لديك أو شركة 
الكھرباء المحلية.

R ال تحاول تفكيك أو تعديل ھذا المنتج. اتصل بمركز خدمة معتمد إلجراء
اإلصالحات.

R.يجب عدم لمس قابس التيار مطلًقا ويداك مبتلة
R.ال تعمد إلى لمس قابس التيار أثناء حدوث عاصفة رعدية
R ال تستخدم المنتج (باستثناء ھاتف الباب) في المناطق التي تتعرض لألمطار

أو الرطوبة أو البخار أو الدخان الزيتي أو المناطق التي فيھا غبار مفرط.
R ال تضع أجساًما على كبالت الطاقة. قم بتركيب المنتج بحيث ال يدوس أو

يتعثر أحد بكبالت الطاقة.
R ال تسمح بسحب كبالت الطاقة بشكل مفرط أو تقوم بثنيھا أو وضعھا تحت

أجسام ثقيلة.
R .ال تفرط في استخدام مأخذ التيار وتوصيل األسالك فوق مستويات محددة

التوصيل الزائد من خالل وجود العديد من التوصيالت على مأخذ تيار 
واحد قد يسبب توليد الحرارة مما يؤدي إلى نشوب حريق.

R ال تعمد إلى وضع أجسام معدنية داخل المنتج. ال تسكب أبًدا أي سائل على
المنتج (باستثناء ھاتف الباب).

إذا دخلت أجسام معدنية داخل المنتج أو تبلل المنتج، افصل المنتج من مأخذ 
التيار واتصل بمركز خدمة معتمد.

R أدخل قابس التيار بالكامل في مآخذ التيار. علًما بأنه قد يتسبب عدم تنفيذ
ذلك في حدوث صدمة كھربائية و/أو حرارة زائدة تؤدي إلى اندالع 

الحريق. ال تستخدم قابس التيار أو مآخذ تيار تالفة.
R قم بإزالة أي غبار وما إلى ذلك بانتظام، من قابس التيار بفصله من مآخذ

التيار الكھربائي ثم قم بمسحه بقطعة قماش جافة. حيث قد يتسبب الغبار 
المتراكم في عطل العزل من الرطوبة، وما إلى ذلك مما يؤدي إلى اندالع 

الحريق.
R افصل المنتج من مأخذ التيار إذا انبعث منه دخاًنا أو رائحة غير طبيعية أو

أصدر ضجيًجا غير عادًيا، أو إذا سقط المنتج أو حدث تلف مادي. حيث 
يمكن أن تتسبب ھذه الظروف في اندالع الحريق أو حدوث صدمة 

كھربائية. وتأكد من توقف الدخان عن االنبعاث واتصل بأحد مركز خدمة 
معتمدة.

R .قم بمسك الھيكل الرئيسي (ليس األجزاء المعدنية) لقابس التيار عند فصله
فصل قابس التيار عند مسك سلكه أو قابسات السلك قد ينتج نارا أو صدمة 

كھربائية أو جروح.

تفادي وقوع الحوادث واإلصابة بجروح وتلف الملكية
R ال تستعمل المنتج في المناطق غير المستقرة أو المناطق المعرضة

الھتزازات قوية. قد يتسبب ھذا في سقوط المنتج، مما يؤدي إلى تلف 
المنتج أو وقوع إصابة.

R يجب عدم وضع أذنك (أذنيك) بالقرب من السماعة، حيث قد تتسبب
األصوات العالية الصادرة من السماعة في اإلصابة بضعف السمع.

تعليمات ھامة تتعلق بالسالمة ٢. ٢
عند استخدام ھذا المنتج، يجب دائما اتباع احتياطات السالمة األساسية للحد من 

خطر الحريق، الصدمة الكھربائية أو اإلصابة الشخصية.
ال تستخدم ھذا المنتج بالقرب من الماء. على سبيل المثال، بالقرب من .١

حوض استحمام أو وعاء غسل أو حوض المطبخ أو حوض الغسيل أو في 
طابق سفلي الرطب أو بالقرب من حمام سباحة وما شابه ذلك.

ال تستخدم سوى كبل الطاقة المشار إليه في ھذا الوثيقة..٢

احتفظ بھذه التعليمات

للحصول على أفضل أداء ٣. ٢

البيئة
R ،حافظ على إبقاء الوحدة بعيدة عن األجھزة الكھربائية المولدة للضوضاء

مثل مصابيح الفلورسنت والمحركات.
R.يجب عدم تعريض الوحدة ألشعة الشمس المباشرة
R ،يجب وضع الوحدة بعيدا عن مصادر الحرارة مثل أجھزة التدفئة والمواقد

الخ. ال ينبغي أن توضع في الغرف حيث تكون درجة الحرارة أقل من 
٠٤٠ أو أكبر من ميجب تجنب األقبية الرطبة.م .

R ال تعمد إلى تثبيت المنتج في األماكن المعرضة لتغييرات مفاجئة في درجة
الحرارة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث تكاثف يتكون على المنتج مما 

يسبب خلال.
R في المناطق التي يحيط بھا حقل كھربائي عال، قد تحدث تشويشات في

صورة الوحدة أو صوتھا.

معلومات ھامة أخرى ٤. ٢
R يستخدم قابس التيار كجھاز الفصل الرئيسي. تحقق من وجود مأخذ التيار

الكھربائي بالقرب من المنتج وأنه يمكن الوصول إليه بسھولة.

الخصوصية وحقوق الصورة الشخصية
عند تركيب أو استخدام المنتج، يرجى مراعاة حقوق اآلخرين فيما يتعلق 

بالخصوصية وحقوق الصور.
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معلومات ھامة.٢
R يقال عادة إن "الخصوصية" تعني قدرة الفرد أو المجموعة لوقف
المعلومات المتعلقة بھم من أن تصبح معروفة ألشخاص آخرين غير أولئك 

الذين اختاروھم إلعطاء المعلومات. "حقوق الصورة الشخصية" تعني 
الحق في أن تكون في مأمن من أخذ الصورة الخاصة بك واستخدامھا بشكل 

عشوائي من دون موافقة.
R يرجى االلتزام بالتشريعات القانونية (حماية البيانات، المراقبة بالفيديو) في

بلدك أثناء االستخدام.

المعلومات الشخصية
تقوم الذاكرة الداخلية لوحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد بتسجيل 

 Panasonicالمعلومات الشخصية (صور وتسجيالت صوتية للزوار، الخ). 
ال تتحمل أية مسؤولية عن أي أضرار غير متوقعة ناجمة عن كشف المعلومات 

المسجلة.
Rتنصل

قد يتم تغيير أو حذف البيانات المسجلة نتيجة لعمليات غير صحيحة 
والتعرض إلى الكھرباء الساكنة وحوادث وعطل وعمليات تصليح أو 

 ال تتحمل أية مسؤولية عن أية أضرار Panasonicغيرھا من العمليات. 
مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن فقدان أو تغيير للصور المسجلة.

طلب تصليح المنتج
R قبل إرسال وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد إلى التصليح، قم

بالتھيئة المبدئية لھا. سيؤدي ھذا إلى حذف المعلومات التي تم حفظھا في 
١*وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد.

R حتى لو تم إرسال المنتج إلصالحه دون تھيئته مبدئًيا، قد يتم مسح وضبط
الذاكرة (بما في ذلك البيانات المسجلة واإلعدادات) لوحدة التحكم الرئيسية/

وحدة التحكم باالمتداد على تھيئة المصنع االفتراضية بعد التصليح.
R إذا كان ال يمكن القيام بالعمليات بسبب تعطل وحدة التحكم الرئيسية/وحدة

التحكم باالمتداد، استشر مكان الشراء التخاذ اإلجراء المناسب.
مالحظة للتخلص من أو نقل أو إعادة المنتج

R.ھذا المنتج يمكن له تخزين المعلومات الخاصة/السرية
لحماية خصوصيتك/السرية، ننصح بمحو المعلومات (الصور المسجلة) من 

الذاكرة قبل التخلص من أو نقل أو إعادة المنتج.
يمكن أن تمحى كل الصور المسجلة في آن واحد بتھيئة وحدة التحكم 

١*الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد.

إعداد ”وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد: قم باإلجراء ١*
قم بإجراء إعدادات التهيئة ” في “المصنع

).٢٢صفحة (“المبدئية

معلومات حول التخلص من المنتج في مناطق أخرى خارج االتحاد األوروبي

) ساري فقط في االتحاد األوروبي. إذا كنت ترغب في Aالرمز الوارد أعاله (
التخلص من ھذا المنتج، فالرجاء االتصال بالسلطات المحلية التابع لھا أو الوكيل 

الذي تتعامل معه واالستفسار بشأن الطريقة الصحيحة للتخلص منه.

أخرى
R.عند انقطاع التيار، يتعذر استعمال ھذا المنتج
R:للصورة المسجلة

قد تفقد الصورة المسجلة عند:
سوء التعامل–
حدوث صدمة كھربائية.–
انقطاع التيار أثناء االستخدام.–

RPanasonic غير مسؤولة عن األضرار الناجمة عن العوامل الخارجية 
مثل انقطاع التيار الكھربائي.

R إذا توقفت عن استخدام وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد وھاتف
الباب، قم بإزالة وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد وھاتف الباب 
من الجدران لمنعھما من السقوط. (استشر الوكيل للحصول على معلومات 

حول إزالة المنتج.)

للھند فقط ٥. ٢

إعالن المطابقة مع المتطلبات الخاصة بقواعد النفايات اإللكترونية (اإلدارة)
يتوافق ھذا المنتج مع المتطلبات الخاصة بقواعد الحد من المواد الخطرة الناتجة 

عن النفايات اإللكترونية.
محتوى المواد الخطرة مع اإلستثناءات الخاصة بالتطبيقات مدرجة في 

SCHEDULE II:من قواعد النفايات اإللكترونية 
٪ بالوزن؛٠٫١ ال يزيد عن –) Pbالرصاص (.١
٪ بالوزن؛٠٫٠١ ال يزيد عن –) Cdالكادميوم (.٢
٪ بالوزن؛٠٫١ ال يزيد عن –) Hgالزئبق (.٣
٪ بالوزن؛٠٫١ ال يزيد عن –)  +Cr6الكروم سداسي التكافؤ (.٤
٪ بالوزن؛٠٫١ ال يزيد عن –) PBBsثنائي الفينيل متعدد البروم (.٥
٪ ٠٫١ ال يزيد عن –) PBDEsاإليثرلت الثنائية الفينيل المتعددة البروم (.٦

بالوزن.

معلومات حول التخلص

بغرض إعادة التدوير لتسھيل االستخدام الفعال للموارد، يرجى إعادة ھذا المنتج 
إلى أقرب مركز تجميع معتمد، أو شخص مسجل ومعتمد للقيام بالتفكيك أو إعادة 

 عند التخلص من ھذا المنتج.Panasonicالتدوير أو مركز خدمة 
 للحصول على Panasonicيرجى االطالع على موقع الويب الخاص في 

المزيد من المعلومات حول مراكز التجميع، إلخ، أو االتصال بالرقم المجاني 
أدناه.

موقع الويب:
http://www.panasonic.com/in/corporate/sustainability/ 

panasonic-india-i-recycle-program.html
١٨٠٠ ١٠٨ ١٣٣٣ أو ١٨٠٠ ١٠٣ ١٣٣٣خط المساعدة الخاص بالخدمة: 
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االستعداد.٣
االستعداداالستعداد. ٣
أزرار التحّكم ١. ٣

ھاتف الباب ١. ١. ٣

Aغطاء العدسة

Bعدسة الكاميرا

C أضواءLED

يستخدم إلضاءة وجه الزائر أو المنطقة األمامية لھاتف الباب بحيث يمكن 
رؤية وجه الزائر في الظالم.

Dزر االتصال والمؤشر

يضيء عند تشغيل طاقة وحدة التحكم الرئيسية الموّصلة.

Eميكروفون

Fالسماعة

جودة صورة ھاتف الباب

قد تتغير جودة صور ھاتف الباب اعتماًدا على بيئة التركيب واإلعدادات 
وحاالت اإلضاءة والوقت من اليوم إلخ.

 للمزيد من المعلومات.٢٥صفحةانظر 

وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد ٢. ١. ٣

A١١صفحة (الشاشة(

B(أزرق) مصباح التشغيل

يضيء عندما تكون ھناك صورة لم يتم تشغيلھا. ينطفئ المؤشر عندما يتم 
عرض الرسالة التي لم يتم تشغيلھا.

Cالسماعة

D) زر التشغيلM N(

اضغط لعرض شاشة الصور المعروضة عندما تكون وحدة التحكم الرئيسية 
على وضع الخمول.

).١٠صفحةيمكن استخدامه أيًضا كمفتاح مرن (

E) زر التحدثM N(

F) زر المناداةM N(

اضغط لمناداة وحدات التحكم باالمتداد عندما تكون وحدة التحكم الرئيسية 
في وضع الخمول أو عند تحويل المكالمات.

).١٠صفحةيمكن استخدامه أيًضا كمفتاح مرن (

G) زر الفتحM N(

H) زر القائمةM N(

اضغط لعرض شاشة اإلعدادات عندما تكون وحدة التحكم الرئيسية على 
وضع الخمول.

).١٠صفحةيمكن استخدامه أيًضا كمفتاح مرن (

I زرOFF)  M N(

J) زر وحدة التحكمM N(

اضغط لمراقبة الخارج عندما تكون وحدة التحكم الرئيسية على وضع 
الخمول.

).١٠صفحةيمكن استخدامه أيًضا كمفتاح مرن (

Kميكروفون

L) زر مستوى الصوتM N(

اضغط لضبط مستوى صوت الرنين عندما تكون وحدة التحكم الرئيسية في 
وضع الخمول أو عندما يكون ھناك مكالمة واردة.

اضغط لضبط مستوى صوت جھاز االستقبال أثناء التحدث أو المراقبة 
).١٠صفحة(

M زرRESET

إذا لم تتمكن من تشغيل وحدة التحكم الرئيسية بشكل صحيح، اضغط على 
 بشيء مستدق الطرف إلعادة ضبط وحدة التحكم MRESETNالزر 

الرئيسية. (ال تتأثر الصور المسجلة واإلعدادات التي تمت تھيئتھا.)
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االستعداد.٣
المفاتيح المرنة

Aأيقونات المفتاح المرن

يشير إلى البند الذي سيتم اختياره عندما تقوم بالضغط على المفتاح المرن 
الموجود أسفل كل أيقونة بشكٍل مباشر. تختلف األيقونات التي يتم عرضھا 

اعتماًدا على الشاشة والعملية الجارية.

Bالمفاتيح المرنة

اختيار البنود التي تم عرضھا على الشاشة مباشرًة فوق كل مفتاح مرن.

زر مستوى الصوت

Mيمكن ضبط مستويات الصوت التالية عن طريق الضغط على  N الموجودة 
على الجانب األيمن من وحدة التحكم الرئيسية.

 لضبط مستوى الصوت، اضغط الزر تكراًرا مستوى صوت النغمة:–
الختيار اإلعداد المرغوب عندما تكون وحدة التحكم الرئيسية في وضع 

١*الخمول أو عندما يكون ھناك مكالمة واردة.

Mلكتم الصوت، احتفظ بضغط ١* N" لتفعيل  حتى عرض ."

Mالصوت مرة أخرى، اضغط على  N.

M لضبط مستوى الصوت، اضغط الزر صوت جھاز االستقبال:– N تكراًرا 
الختيار اإلعداد المرغوب أثناء المراقبة أو بصدد المكالمة.

مالحظة:
R.ال يمكن ضبط مستوى صوت الرنين خالل اتصال داخلي وارد
R يمكنك أيًضا تغيير مستوى صوت الرنين باستخدام قائمة إعدادات الوظائف

).٢١صفحة(راجع 
R يمكنك أيًضا تغيير مستوى صوت جھاز االستقبال بالضغط على

).١٩صفحة أثناء المراقبة أو بصدد المكالمة (راجع 
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االستعداد.٣
استخدام شاشة العرض ٢. ٣

وحدة التحكم الرئيسية - عرض المعلومات ١. ٢. ٣

شاشة عرض الصور

A) ١١صفحةأيقونات الحالة(

B) ١٠صفحةأيقونات المفتاح المرن(

أيقونات الحالة (وحدة التحكم الرئيسية)

إعداد اللغة والتاريخ والوقت ٣. ٣
عندما تقوم باستخدام وحدة التحكم الرئيسية ألول مرة، سيطلب منك ضبط لغة 

شاشة العرض والتاريخ وإعدادات الوقت.
R.يضيء مصباح التشغيل إذا لم تتم تھيئة ھذه اإلعدادات

Mاضغط على الزر ١ N.لتشغيل شاشة العرض 

 اضغط على المفاتيح المرنة أسفل أيقونات المفتاح المرن ٢

 الختيار اللغة المرغوبة.و

.اضغط ٣

 مرة أخرى.اضغط على ٤

ضبط التاريخ والوقت.٥

R الختيار بند (أي، السنة، الشھر، اليوم، إلخ).اضغط على 

R لتغيير اإلعدادات. أو اضغط على 

.عند االنتھاء، اضغط على ٦

R.يصدر صوت تنبيه وتنطفئ شاشة العرض

تغيير اللغة والتاريخ والوقت

يمكنك تغيير اللغة والتاريخ وإعدادات الوقت الحًقا إذا رغبت في ذلك. اضغط 

Mعلى األزرار  N استخدم المفاتيح المرنة ، ، 

.“اإلعدادات المبدئية” لالستطالع على و

مالحظة:
R قد تحذف إعدادات التاريخ والوقت عند انقطاع التيار الكھربائي. في ھذه

الحالة، قم بإعادة ضبط اإلعدادات.
R ثانية لكل ٦٠قد يصبح الوقت خارج التزامن مع مرور الوقت (بحوالي 

الشھر).

إعدادات واسع/زوم و إعدادات موضع الزوم ٤. ٣
). يمكنك استخدام VL-V524ھذه الوظائف غير متاحة لھاتف الباب المرفق (

).٤صفحةھذه الوظائف مع ھواتف الباب االختياري (
يمكنك تھيئة كيفية عرض صور ھاتف الباب في البداية على وحدة التحكم 

الرئيسية. يمكن عرض الصور في الوضع الواسع أو في وضع الزوم. يمكنك 
اختيار إعدادات مختلفة عندما يقوم الزوار باالتصال بك، وعندما تقوم بالمراقبة.

يشير إلى أي ھاتف الباب يقوم باالتصال أو المراقبة أو بصدد 
المكالمة.

" يشير إلى رقم الجھاز.)1 ("

يشير إلى وجود مكالمة من ھاتف الباب عند المراقبة أو أثناء 
).١٨صفحةاتصال مع جھاز آخر (

يشير إلى أن وحدة التحكم الرئيسية بصدد إجراء مكالمة.

) PBXيشير إلى أن ھاتف الباب وتمديد مقاسم الھواتف (
بصدد التحدث.

يشير إلى أن وحدة التحكم الرئيسية بصدد المراقبة.

).١٥صفحةيشير إلى أن الصور بصدد التسجيل (

 مضاءة على LEDيشير إلى أن أضواء ھاتف الباب 
).١٩صفحة(

يشير إلى تشغيل الوضع "اضغط للتحدث" على 
).١٣صفحة(
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الوضع الواسع
وضع الزوم(اإلعداد االفتراضي)

ال يمكن تكبير الصور. يتم عرض 
صورة الكاميرا بالكامل.

يمكن تكبير الصور. يتم عرض 
الصور بعرض واسع أكبر بمرتين.
١١ (11)



االستعداد.٣
مالحظة:
R تستخدم ميزة الزوم زوًما رقمًيا. نتيجة لذلك، تكون جودة الصورة للصور

التي تم تكبيرھا أقل من العرض الواسع للصور.
R يمكنك التبديل بين الوضع الواسع والزوم وضبط موضع الزوم أثناء المراقبة

.١٩صفحةأو بصدد المكالمة. انظر 

اختيار الواسع أو الزوم

Mاضغط على .١ N   اإلعدادات المبدئية” وقم باختيار“ 

 .

.  “إعدادات واسع/زوم”قم باختيار .٢

R إذا كان ھناك ھواتف باب متعددة، قم باختيار ھاتف الباب ليتم تھيئته

 .

. قم باختيار اإلعداد المرغوب .٣

: سيتم استخدام اإلعدادات لديك “عند حضور الزائرين”–
عندما تقوم بالرد على المكالمات من الزوار.

: سيتم استخدام اإلعدادات لديك عندما تقوم “عند المراقبة”–
بالمراقبة.

. قم باختيار وضع العرض المرغوب .٤

R.يصدر صوت تنبيه ويتم تغيير اإلعدادات

Mعند االنتھاء، اضغط على .٥ N.

مالحظة:
R قم بضبط موضع الزوم بحيث يتم عرض “زوم”إذا قمت باختيار ،

األشخاص أو األجسام التي تريد مشاھدتھا في وسط الشاشة.
R عندما يتم تسجيل الصور في وضع الزوم، يتم تسجيل المناطق التي تم

تكبيرھا فقط.

اختيار موضع الزوم (موضع التدوير/اإلمالة)

يمكنك اختيار أي من منطقة الصورة يتم عرضھا عند عرض الصور التي تم 
تكبيرھا.

Mاضغط على .١ N   اإلعدادات المبدئية” وقم باختيار“ 

 .

.  “إعدادات موضع الزوم”قم باختيار .٢

R إذا كان ھناك ھواتف باب متعددة، قم باختيار ھاتف الباب ليتم تھيئته

 .
R.يتم عرض الصورة التي تم تكبيرھا من ھاتف الباب

. قم باختيار موضع الزوم المرغوب .٣

R.يصدر صوت تنبيه وتتغير اإلعدادات وتنطفئ شاشة العرض

Mعند االنتھاء، اضغط على .٤ N.

مالحظة:
R ثانية أثناء تغيير ھذه ٩٠إذا لم تقم بإجراء أي من عمليات التشغيل لمدة 

اإلعدادات، يتم إلغاء اإلعدادات وتنطفئ الشاشة.
١٢(12)



التحدث والمراقبة.٤
التحدث والمراقبةالتحدث والمراقبة. ٤
الرد على مكالمات ھاتف الباب ١. ٤

عندما تتلقى مكالمة من ھاتف الباب، ترن وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم 
باالمتداد وتعرضان صورة من ھاتف الباب.

للرد على المكالمة

Mاضغط على  N.
R سم من الميكروفون.٥٠قم بالتحدث ضمن حوالي
R تحدث مع الزائر بالتعاقب. إذا كنت تتحدث أنت والزائر في نفس الوقت، لن

تسمعا بعضكما البعض.
R ثانية تقريًبا.٩٠يمكنك التحدث لما يصل إلى 

إلنھاء المكالمة

Mاضغط على  N.

مالحظة:
R ثانية.٣٠سيتم إيقاف الشاشة إذا لم ترد على المكالمة خالل 
R يتم تسجيل الصور التي تم عرضھا بشكٍل تلقائي إلى وحدة التحكم الرئيسية

).١٥صفحة(

المزايا المتوفرة أثناء المكالمات الواردة

)١٣صفحةميزة المراقبة (–

الميزات المتوفرة أثناء التحدث

١*)١٩صفحةضبط إعدادات واسع/زوم و تدوير/إمالة (–

)١٩صفحةقم بتشغيل أو إيقاف تشغيل دليل التشغيل (–
)١٩صفحةضبط إعدادات الصوت والعرض (–
)١٣صفحةاستخدام "اضغط للتحدث" (–
)١٣صفحةتحويل المكالمات إلى أجھزة أخرى (–
). يمكنك VL-V524ھذه الوظائف غير متاحة لھاتف الباب المرفق (١*

).٤صفحةاستخدام ھذه الوظائف مع ھواتف الباب االختياري (

الوضع اضغط للتحدث

إذا كان من الصعب بالنسبة لك أو الزائر سماع بعضكما البعض بسبب 
الضوضاء، يجعل الوضع "اضغط للتحدث" المحادثات أسھل للسماع.

أثناء التحدث، يمكنك تفعيل وضع اضغط للتحدث عن طريق الضغط مع .١
Mاالستمرار  N.لمدة ثانيتين 

R يتم إصدار صوت تنبيه وعرض.

للتحدث إلى الزائر.٢

Mتحدث بينما تحتفظ بضغط  N.

R.يتم عرضه باللون األصفر 

لالستماع إلى الزائر

Mقم بتحرير  N.

R.يتم عرضه باللون األبيض 

مالحظة:
R.يتم إلغاء الوضع اضغط للتحدث عند انتھاء المكالمة

تحويل مكالمات ھاتف الباب ٢. ٤
يمكنك تحويل مكالمة ھاتف الباب بين وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم 

باالمتداد.

لتحويل مكالمة

Mأثناء التحدث مع الزائر عبر ھاتف الباب، اضغط .١ N.
 إذا كان ھناك أجھزة متعددة، قم باختيار الجھاز لتحويل المكالمة إلى .٢

.

R االتصال بالجميع”لمناداة كل األجھزة، قم باختيار “ 
.

قم بمناداة الطرف اآلخر..٣
عندما يجيب الطرف المنادى عليه، اطلب منه تلقي المكالمة من ھاتف .٤

  Mالباب   N.
R إللغاء تحويل المكالمة والتحدث مع الزائر مرة اخرى، اضغط على

M N.

الستقبال مكالمة

Mعند استقبال مكالمة بالھاتف الداخلي، اضغط .١ N للتحدث مع 
الطرف المنادى عليه.

عند عرض الصورة من ھاتف الباب، تحدث إلى الزائر..٢

Mعند االنتھاء، اضغط على .٣ N.

مالحظة:
R.الزائر ال يستطيع سماع األصوات أثناء المناداة

مراقبة الخارج بواسطة ھاتف الباب ٣. ٤
يمكنك مراقبة األصوات والصور من ھاتف الباب باستخدام وحدة التحكم 

الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد.

Mاضغط على ١ N.

R إذا كان ھناك ھواتف باب متعددة، قم باختيار ھاتف الباب المرغوب

 .

R.سيتم عرض الصور من ھاتف الباب

وحدة تحكم الصوت والصورة.٢

R يمكنك التحدث إلى الطرف المشاھد من خالل الضغط على
M N.

Mعند االنتھاء، اضغط على ٣ N.

مالحظة:
R.لن يسمع الصوت من الطرف الخاص بك عند ھاتف الباب
R دقائق تقريًبا.٣يمكنك المراقبة لما يصل إلى 

الميزات المتوفرة أثناء المراقبة
)١٥صفحةتسجيل صور ھاتف الباب (–
١*)١٩صفحةضبط إعدادات واسع/زوم و تدوير/إمالة (–

)١٩صفحةقم بتشغيل أو إيقاف تشغيل دليل التشغيل (–
)١٩صفحةضبط إعدادات الصوت والعرض (–
). يمكنك VL-V524ھذه الوظائف غير متاحة لھاتف الباب المرفق (١*

).٤صفحةاستخدام ھذه الوظائف مع ھواتف الباب االختياري (
١٣ (13)



التحدث والمراقبة.٤
التحدث باستخدام األجھزة األخرى ٤. ٤
يمكنك اجراء المكالمات بالھاتف الداخلي بين وحدة التحكم الرئيسية ووحدة 

التحكم باالمتداد.

إلجراء مكالمة

Mاضغط على .١ N.

. إذا كان ھناك أجھزة متعددة، قم باختيار الجھاز لمناداة .٢

R االتصال بالجميع”لمناداة كل األجھزة، قم باختيار“  
.

قم بمناداة الطرف اآلخر..٣
تحدث مع الطرف المنادى عليه عندما يرد على المكالمة..٤

Mعند االنتھاء، اضغط على .٥ N.

الستقبال مكالمة

Mعند استقبال مكالمة بالھاتف الداخلي، اضغط .١ N للتحدث مع 
الطرف المنادى عليه.

Mعند االنتھاء، اضغط على .٢ N.

مالحظة:
R ثانية وكذلك المكالمات بالھاتف الداخلي ٣٠تنتھي المناداة تلقائيا بعد حوالي 

 ثانية.٩٠بعد حوالي 
١٤(14)



التسجيل والتشغيل.٥
التسجيل والتشغيلالتسجيل والتشغيل. ٥
تسجيل صور ھاتف الباب ١. ٥

يمكن لوحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد تسجيل صور ھاتف الباب 
 مكالمة لھاتف الباب أو جلسات ٥٠(الصور الثابتة). يمكنھا حفظ ما يصل إلى 

المراقبة. في كل مرة يتم تسجيل الصور الجديدة، يتم حفظھا في مجموعة صور 
 صور.٤تصل إلى 

التسجيل تلقائًيا (تسجيل مكالمة تم استالمھا) ١. ١. ٥

عندما يقوم الزائر باالتصال بك، تقوم وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم 
 صور تلقائًيا (سواء قمت بالرد على المكالمة أم ال). يبدأ ٤باالمتداد بتسجيل 

التسجيل بعد ثانيتين تقريًبا من استقبالك للمكالمة.

عندما ال تقوم بالرد على المكالمة

يتم حفظ الصور المسجلة كصور لم يتم عرضھا، ويومض مصباح التشغيل.

عندما يكون ھناك ھواتف باب متعددة

R عند قيامك بالتحدث والمراقبة وعند وجود مكالمة واردة من ھاتف باب
آخر، لن يتم عرض الصور من المكالمة الواردة وتسجيلھا. لكي تقوم 
بعرض وتسجيل المكالمات الواردة، يجب عليك إنھاء المكالمة الحالية 

وإيقاف المراقبة.
R إذا كان ھناك مكالمة واردة من ھاتف باب آخر، بينما تقوم باستقبال مكالمة

 صور).٤واردة، يقل عدد الصور المسجلة من المتصل األول (

عندما تكون الذاكرة ممتلئة (تحديث الصور بشكٍل تلقائي)

عندما تكون الذاكرة ممتلئة، يتم كتابة الصور الجديدة فوق الصور القديمة بشكٍل 
تلقائي. يحدث ھذا حتى إذا كانت الصور القديمة صور لم يتم عرضھا.

التسجيل بشكٍل يدوي (التسجيل أثناء المراقبة) ٢. ١. ٥

يمكن لوحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد تسجيل صور يدوًيا أثناء 
العرض.

 صور.٤. سيتم تسجيل ما يصل إلى أثناء المراقبة، اضغط على 

 على الشاشة عند التسجيل.يتم عرض –

عرض الصور المسجلة  ٢. ٥
عندما يكون ھناك صور (أي، لم يتم عرضھا) جديدة مسجلة، يضيء ضوء 

).٩صفحةالتشغلي (

مالحظة:
R يمكن تشغيل الصور التي تم تسجيلھا يدوًيا عن طريق وحدة التحكم

الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد فقط عن طريق الجھاز الذي قام بتسجيل 
الصور.

Mاضغط على ١ N.

R الئحة صورة مسجلة”يتم عرض الشاشة“.

 (للصور “الصور التي لم يتم عرضها”قم باختيار ٢
 (للصور التي تم “الصور التي تم عرضها”الجديدة) أو 

. تشغيلھا) 

R.يتم عرض مجموعة الصور األحدث من النوع الذي تم اختياره

تصفح مجموعات الصور والصور.٣

R.عمليات التشغيل التالية متاحة عند تصفح الصور
R للحصول على الئحة بكافة عمليات التشغيل المتاحة.١٥صفحةانظر 

Mعند االنتھاء، اضغط على ٤ N.

مالحظة:
R.ينطفئ مصباح التشغيل عندما يتم عرض الرسالة التي لم يتم تشغيلھا

شاشة الصور المعروضة ١. ٢. ٥

شاشة الصور المعروضة

Aرقم الجھاز

Bموضع الصورة ضمن مجموعة الصور

Cرقم مجموعة الصور

Dتاريخ ووقت التسجيل

E.تشير إلى أن الصورة لم يتم تشغيلھا

أيقونات الحالة

المفاتيح المرنة المتوفرة

تشغيل كافة الصور مرة أخرى في مجموعة 
الصور بشكٍل مستمر

تصفح مجموعات الصور، من األقدم منھا 
إلى األحدث

تصفح مجموعات الصور، من األحدث منھا 
إلى األقدم

يعرض قائمة الخيارات

يعود إلى الشاشة السابقة

تشير إلى رقم ھاتف الباب الذي يقوم بتسجيل الصورة.

تشير إلى أن الصورة محمية (على سبيل المثال، ال يمكن 
حذفھا)

تشغيل كافة الصور مرة أخرى في مجموعة الصور بشكٍل 
مستمر

تصفح مجموعات الصور، من األقدم منھا إلى األحدث

111

[4]

1

١٥ (15)



التسجيل والتشغيل.٥
الخيارات المتوفرة عند تشغيل الصور ٢. ٢. ٥

 لعرض قائمة الخيارات أثناء تشغيل الصور، يمكنك الضغط على 
وتغيير اإلعدادات التالية.

إليقاف تشغيل دليل التشغيل

  إيقاف الدليل” قم باختيار“  .

R أثناء إيقاف تشغيل الدليل، ال تقوم المفاتيح المرنة بتشغيل المزايا الخاصة
بھا. اضغط على أي مفتاح مرن لعرض الدليل مرة أخرى لفترة وجيزة. 

خالل ھذا الوقت، يمكن تشغيل المفاتيح المرنة بشكٍل عادي.
لتشغيل دليل التشغيل

 قم باختيار   اضغط على أي مفتاح مرن لعرض الدليل 

.  “تشغيل الدليل”

لتشغيل الحماية أو إيقاف تشغيلھا

  إزالة ” (لتشغيل االحماية) أو “حماية” قم باختيار

.  (إليقاف تشغيل الحماية) “الحماية

R ال يمكن حذف الصورة.“حماية”عند اختيار ،
R مجموعة صور كحد أقصى.٢٠يمكن حماية ما يصل إلى 

لحذف الصورة الحالية

  حذف” قم باختيار “   .

R لحذف جميع الصور “حذف جميع الصور”يمكنك استخدام 
.٢٢صفحةباستخدام عملية واحدة. انظر 

لضبط سطوع الشاشة

  السطوع” قم باختيار “.لضبط السطوع 

تصفح مجموعات الصور، من األحدث منھا إلى األقدم

يعرض قائمة الخيارات

يعود إلى الشاشة السابقة

إيقاف التشغيل المستمر بشكٍل مؤقت

يقوم بتشغيل الصورة السابقة في مجموعة الصور عندما يتم 
اإليقاف المؤقت للتشغيل المستمر

يقوم بتشغيل الصورة التالية في مجموعة الصور عندما يتم 
اإليقاف المؤقت للتشغيل المستمر
١٦(16)



استخدام األقفال الكھربائية واألجھزة األخرى.٦

١٧ (17)

استخدام األقفال الكھربائية واألجھزة األخرىاستخدام األقفال الكھربائية واألجھزة األخرى. ٦
استخدام األقفال الكھربائية ١. ٦

عند توصيل القفل الكھربائي المتاحة تجارًيا وحدة التحكم الرئيسية، يمكنك فك 
قفل الباب أو البوابة باستخدام وحدة التحكم الرئيسية. يمكنك أيًضا اختيار طول 

الفترة الزمنية التي يتم في إرسال إشارات التحكم لفك قفل الباب أو البوابة. 
(يعتمد وقت فك القفل المتبقي للباب أو البوابة على مواصفات كل قفل كھربائي.)

R .يمكن توصيل قفلين كھربائيين كحد أقصى إلى وحدة التحكم الرئيسية
عندما تقوم باستخدام ھاتف باب إضافي، يعتمد الحد األقصى لعدد األقفال 
الكھربائية التي يمكن توصيلھا إلى ھاتف الباب على نوع ھاتف الباب. قم 

باستشارة البائع لديك للحصول على المزيد من المعلومات.
R للحصول على معلومات مفصلة حول التوصيالت، راجع تعليمات التشغيل

 لھذا المنتج.دليل التركيبالمرفقة مع القفل الكھربائي و 

ضبط األقفال الكھربائية ١. ١. ٦

Mاضغط على ١ N.

.  “األجهزة المتصلة”قم باختيار ٢

.  “قفل آهربائي”قم باختيار ٣

 هاتف الباب” أو “1  هاتف الباب”اختيار ھاتف الباب (٤

. ) التي ترغب في تعيين قفل كھربائي إليه “2 

. قم باختيار نوع القفل الكھربائي ٥

. قم باختيار الجھاز الذي تم توصيل القفل الكھربائي إليه ٦

. اختيار وقت فك القفل ٧

Mعند االنتھاء، اضغط على ٨ N.

إعدادات القفل الكھربائي

الخيارات المذكورة أدناه متاحة.
: “يجري فك قفل صوت الرنان”

 قم بتحديد ما إذا كان ھاتف الباب يصدر صوت رنان عندما يتم فك قفل القفل 
.٢١صفحةالكھربائي. انظر 

: “عرض االمتداد بعد فك القفل”
قم بتحديد ما إذا كان سيتم تمديد وقت العرض لصور ھاتف الباب عندما يتم فك 

.٢١صفحةقفل القفل الكھربائي. انظر 

فتح األقفال الكھربائية ٢. ١. ٦

 أثناء التحدث أو المراقبة.اضغط على ١

R إذا كان ھناك قفلين كھربائيين متوفرين، قم باختيار القفل الكھربائي

 لفك  اضغط على   الذي سيتم فك قفله 
قفل القفل الكھربائي اآلخر.

مالحظة:
R.يمكنك فقط فك قفل الباب أو البوابة عند التحدث أو المراقبة
R عندما يتم استخدام أقفال كھربائية متعددة مع ھواتف باب مختلفة، يمكنك

تشغيل األقفال من ھاتف الباب التي تم توصيلھا إليه فقط.

أجراس الباب ٢. ٦
قد يكون جرس الباب متصالً بوحدة التحكم الرئيسية لديك. في ھذه الحالة، ستقوم 
وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد بالرنين عند ضغط أحدھم على زر 

جرس الباب.
عندما يكون جرس الباب متصالً بوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك، قم بتھيئة 

وحدة التحكم الرئيسية كما يلي.

Mاضغط  N   “األجهزة المتصلة”  ” توصيالت هاتف
قم باستخدام جرس ”  ”هاتف الباب  “2 “الباب

M. عند صدور نغمة تنبيه، اضغط   “الباب N.

مالحظة:
R قم بتوصيل جرس الباب بأطراف التوصيلIN3 و IN4 لن يعمل جرس) .

الباب إذا تم توصيله بأطراف توصيل أخرى.)

) طراز PBXدمج مقاسم الھواتف ( ٣. ٦
Panasonic

) استخدام PBXيتيح لك توصيل وحدة التحكم الرئيسية إلى مقاسم الھواتف (
) للرد على مكالمات ھاتف الباب.PBXامتدادات مقاسم الھواتف (

).٤صفحة (Panasonic) طراز PBXيرجى استخدام مقاسم الھواتف (
R للحصول على معلومات مفصلة حول التوصيالت، راجع تعليمات التشغيل

 لھذا المنتج.دليل التركيب) وPBXالمرفقة مع مقاسم الھواتف (

مالحظة:
R إذا قمت بالرد على مكالمة ھاتف الباب باستخدام امتداد مقاسم الھواتف

)PBX سيتم عرض صورة كاميرا ھاتف الباب على وحدة التحكم ،(

 لإلشارة إلى أن امتداد مقاسم الھواتف الرئيسية، ويتم عرض 
)PBX.على المكالمة (

R ال يمكنك الرد على المكالمات باستخدام وحدة بينما يتم عرض ،
التحكم الرئيسية.

R سيتم إيقاف تشغيل شاشة العرض عند انتھاء المكالمة بين ھاتف الباب
 دقائق.٣)، أو بعد PBXوامتداد مقاسم الھواتف (

R ،إذا قمت بالرد على مكالمة ھاتف الباب باستخدام وحدة التحكم الرئيسية
 ثانية ٣٠ إلى ١٥ستستمر المكالمة بالرنين في االمتداد لمدة تتراوح من 

تقريًبا. بعد الرد على المكالمة، ال يمكن لمستخدم االمتداد الرد على المكالمة 
أو االنضمام إلى المكالمة، حتى إذا كان التمديد يرن.

عند استخدام ھاتفي باب (باستثناء محطة الردھة االختيارية الخاصة بالموديل 
VL-V591 ٤صفحة؛(

)، يمكنك االتصال في ھاتف الباب الذي قمت PBXمن امتداد مقاسم الھواتف (
باستالم المكالمة منه فقط أو التحدث باستخدامه.



عمليات المكالمة الواردة.٧

١٨(18)

عمليات المكالمة الواردةعمليات المكالمة الواردة. ٧
عند تلقي مكالمة واردة أخرى ١. ٧

عندما يتم استقبال مكالمة واردة اخرى أثناء التحدث أو المراقبة أو استقبال مكالمة واردة، يصدر صوت نغمة ويتم استقبال اإلشعارات على النحو التالي لوحدة التحكم 
الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد.

مثال وحدة التحكم الرئيسية:
 عند التحدث مع ھاتف الباب ٢عندما يكون ھناك مكالمة واردة من ھاتف الباب 

١.

مثال وحدة التحكم الرئيسية:
عندما يكون ھناك مكالمة واردة من ھاتف الباب عند أثناء مكالمة بالھاتف 

الداخلي.

Aأيقونة المكالمة الواردة 

111



استدعاء

التحدث
شاشة مراقبة موسعة 1



العملية التاليةاستقبال مكالمة واردة عندما

تتغير الشاشة إلى المكالمة الواردة الجديدة، ويتم إنھاء المكالمة الواردة السابقة.استقبال مكالمة واردة بالفعل من ھاتف الباب

Rالتحدث أو المراقبة بواسطة ھاتف الباب
Rالتحدث عند وجود مكالمة بالھاتف الداخلي

).Aيصدر صوت النغمة ويتم عرض أيقونة المكالمة الواردة (

للرد على المكالمة الواردة:
R اضغط علىM N.

يتم إنھاء المكالمة األصلية أو المراقبة ويتم تغيير الصورة المعروضة.–
Mاضغط على – N.للتحدث مع الزائر عند ھاتف الباب 

).Aيصدر صوت النغمة ويتم عرض أيقونة المكالمة الواردة (تحويل مكالمة ھاتف الباب

للرد على المكالمة الواردة:
R اضغط علىM N.

تم إنھاء التحويل، ثم تم عرض صورة المكالمة األصلية ويمكنك التحدث مع المتصل األصلي.–
Mاضغط على – N.مرة أخرى لعرض صورة المكالمة الواردة الجديدة 
Mاضغط على – N.للتحدث مع الزائر عند ھاتف الباب 



وظائف إضافية.٨
وظائف إضافيةوظائف إضافية. ٨
التكبير والتصغير (واسع/زوم، تدوير/إمالة) ١. ٨

). يمكنك استخدام VL-V524ھذه الوظائف غير متاحة لھاتف الباب المرفق (
).٤صفحةھذه الوظائف مع ھواتف الباب االختياري (

عندما تكون بصدد المكالمة أو المراقبة، يمكنك عرض الصور في الوضع 
الواسع أو في وضع الزوم. أثناء وضع الزوم، يمكنك تغيير موضع الزوم (أيًضا 

"تدوير/إمالة").
للتبديل من الوضع الواسع إلى وضع الزوم

.اضغط 

للتبديل من وضع الزوم إلى الوضع الواسع

.اضغط 

لتغيير موضع الزوم في وضع الزوم

  ”تحريك/إمالة“     اضغط 

 أو 

مالحظة:
R للحصول على أمثلة حول الوضع الواسع ووضع الزوم.١١صفحةانظر 
R تستخدم ميزة الزوم زوًما رقمًيا. نتيجة لذلك، تكون جودة الصورة للصور

التي تم تكبيرھا أقل من العرض الواسع للصور.
R عندما يتم تسجيل الصور في وضع الزوم، يتم تسجيل المناطق التي تم

تكبيرھا فقط.
R إذا قمت بضبط ھذه اإلعدادات، سيتم إلغاء اإلعدادات في المرة التالية التي

تقوم فيھا بعرض صورة ما. لتغيير كيفية عرض صور ھاتف الباب في 
.١١صفحةالبداية على وحدة التحكم الرئيسية، انظر 

إعدادات الصوت وشاشة العرض للمكالمات  ٢. ٨
والمراقبة

 لعرض قائمة إثناء المراقبة او بصدد المكالمة، يمكنك الضغط على 
الخيارات وتغيير الصوت وإعدادات العرض.

٢*، ١*لضبط مستوى صوت المكالمة الواردة

  ”الصوت“     ” صوت جهاز
 ضبط مستوى الصوت. “االستقبال

 ١*لضبط مستوى الصوت الذي تسمعه من ھاتف الباب

  ”الصوت“     ” مستوى صوت
 قم باختيار اإلعداد المرغوب. “المالك

 (يجعل الصوت الذي تسمعه من صوت ھاتف الباب ١*الستخدام مغير الصوت
أعمق)

  ”الصوت“     ”مغير الصوت“   
قم باختيار اإلعداد المرغوب.

إليقاف تشغيل دليل التشغيل 

  “إيقاف الدليل”  .

R أثناء إيقاف تشغيل الدليل، ال تقوم المفاتيح المرنة بتشغيل المزايا الخاصة

Mبھا. اضغط مفتاًحا مرًنا غير  N لعرض الدليل مرة أخرى لفترة 
وجيزة. خالل ھذا الوقت، يمكن تشغيل المفاتيح المرنة بشكٍل عادي.

لتشغيل دليل التشغيل 

Mاضغط مفتاًحا مرًنا غير  N لعرض الدليل    

.  “تشغيل الدليل”

لضبط سطوع الشاشة

  ”شاشة العرض“      “السطوع”  
قم باختيار اإلعداد المرغوب.

لضبط تعويض إضاءة خلفية

  ”شاشة العرض“     ” تعويض
 قم باختيار اإلعداد المرغوب. “إضاءة خلفية

 أو إيقاف تشغيلھاLEDلتشغيل أضواء 

  ”شاشة العرض“      “اإلضاءة”  
قم باختيار اإلعداد المرغوب.

R عندما يتم تشغيل أضواء يتم عرض LED.

ال يمكن تغيير ھذه اإلعدادات أثناء مكالمة واردة.١*

Mيمكن ضبط مستوى الصوت أيًضا عن طريق ضغط ٢* N على الجانب 
).١٠صفحةاأليمن من وحدة التحكم الرئيسية (انظر 
١٩ (19)



وظائف إضافية.٨
إعدادات النغمة ٣. ٨
يمكنك تغيير نوع نغمة الرنين ومستوى الصوت الذي تسمعه أثناء مكالمة واردة.

R٢١ و ١٠صفحةللحصول على معلومات حول كيفية تھيئة اإلعدادات، انظر صفحة.

وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد - الئحة إعدادات الوظائف ٤. ٨
يمكنك تغيير اإلعدادات لتتوافق مع كيفية استخدام وحدة التحكم الرئيسية أو وحدة التحكم باالمتداد.

Mاضغط على ١ N.

. قم باختيار البند المرغوب ٢

R.قم بتكرار ھذه الخطوة حسب الضرورة لالنتقال إلى اإلعداد المرغوب

. قم باختيار اإلعداد المرغوب ٣

Mاضغط على ٤ N.

مالحظة:
R ثانية أثناء تغيير ھذه اإلعدادات، إو إذا تم استقبال مكالمة واردة، يتم إلغاء اإلعداد وإيقاف تشغيل الشاشة.٩٠إذا لم تقم بإجراء أي من عمليات التشغيل لمدة 
R في الجدول التالي، يشار إلى اإلعدادات االفتراضية من خالل< >.
R أثناء تغيير اإلعدادات، يتم عرض”U“.على يسار البند الذي تم اختياره حالًيا 

“عرض المعلوماتاسم البند: ”

ال يتم عرض ھذا البند لوحدة التحّكم باالمتداد؛ يتم عرض محتوياته فقط.١*

“اإلعدادات المبدئيةاسم البند: ”

ھذه الوظائف غير متوفرة لوحدة التحكم باالمتداد.١*
).١١صفحةعند استخدام المنتج ألول مرة، اتبع التعليمات التي تظھر على الشاشة لضبط ھذا اإلعداد (٢*

القائمة الفرعية
اإلعدادات

١

–١*حالة األجهزة المتصلة

القائمة الفرعية
اإلعدادات

١٢٣

إعدادات الوقت 

٢*والتاريخ
––2019-1-1 0:00

إعدادات موضع 

٣* ،١*الزوم
 - 1  هاتف الباب

 2
––

للمزيد من التفاصيل، انظر 
.١٩صفحة  ،١*إعدادات واسع/زوم

*٣

 - 1  هاتف الباب
 2

عند حضور 
عند /الزائرين
المراقبة

>واسع<، زوم

تردد اإلمداد 

١*بالتيار
 هرتز60 ، > هرتز50 <––

لمنع لون منقط أو غير متساو من العرض، قم باختيار تردد –
اإلمداد بالتيار المناسب في منطقتك.

اللون (أحمر)٥*1  هاتف الباب٤*ضبط جودة الصورة
اللون (أزرق)

يضبط ألوان الصور من ھاتف الباب أو محطة الردھة. يمكن –
).٣ مستويات لكل لون (اإلعداد االفتراضي: المستوى ٥اختيار 

٥*2  هاتف الباب

العربية، English< ،Tiếng Việt<––٢*اختيار اللغة
٢٠(20)



وظائف إضافية.٨
).٤صفحة). يمكنك استخدام ھذه الوظائف مع ھواتف الباب االختياري (VL-V524ھذه الوظائف غير متاحة لھاتف الباب المرفق (٣*
ال يتم عرض الصور من محطة الردھة أثناء ضبط جودة الصورة.٤*

بعد ضبط جودة الصورة، قم بتنفيذ عمليات مثل المراقبة للتحقق من عرض الصورة الفعلية.
بالنسبة لوحدات التحّكم باالمتداد، ال يتم عرض الصور سواء من ھواتف األبواب أو محطات الردھة.

.“هاتف الباب” و “موقع البهو”عندما تكون محطة الردھة موّصلة، يتم عرض ٥*

“نغمة الرنيناسم البند: ”

Mيمكن ضبط مستوى الصوت أيًضا عن طريق ضغط ١* N.على الجانب األيمن من وحدة التحكم الرئيسية 

١*“األجهزة المتصلةاسم البند: ”

ھذه الوظائف غير متوفرة لوحدة التحكم باالمتداد.١*
 لھواتف الباب التي لم تعد مستخدمة.“لم يتم توصيل الجهاز”اختر ٢*
 تلقائًيا أم ال عندما تكون المنطقة المحيطة بھاتف الباب مظلمة.LEDبواسطة ھذا اإلعداد، يمكنك اختيار سواء تشغيل أضواء ٣*
.VL-V591يستخدم فقط لمحطة الردھة الخاصة في ٤*
ھذه الوظائف غير متوفرة لوضع الشقة.٥*

القائمة الفرعية
اإلعدادات

١٢

آتم الصوت، هادئ، عادي، >مرتفع، <مرتفع جًداهاتف الباب١*مستوى صوت النغمة

 هادئ، عادي، >مرتفع، <مرتفع جًدااستدعاء

تكرار، >عادي<3 الصوت ، 2 الصوت ، >1 الصوت <1  هاتف البابنغمة الرنين

تكرار، >عادي<3 الصوت ، >2 الصوت <، 1 الصوت 2  هاتف الباب

القائمة الفرعية
اإلعدادات

١٢٣٤

توصيالت هاتف 

٢*الباب
الرصد ، >تم توصيل الجهاز<––1  هاتف الباب

لم يتم توصيل ، التلقائي
الجهاز

الرصد <، تم توصيل الجهاز––2  هاتف الباب
لم يتم توصيل ، >التلقائي
قم باستخدام جرس ، الجهاز
الباب

 - 1  هاتف البابقفل آهربائي
 2

قفل الباب 
قفل /الكهربائي

بوابة 
المرآبة 
الكهربائي

االتصال بالقفل 
/1 الكهربائي 

االتصال بالقفل 
/2 الكهربائي 

التوصيل بهاتف 
ال يوجد </الباب
>توصيل

 1 فك القفل المخصص <
 7 فك القفل المخصص  - >للثواني
للثواني

يجري فك قفل 
صوت الرنان

إيقاف، >تشغيل<––

للمزيد من التفاصيل، 
.١٧صفحةانظر  عرض االمتداد 

٥*بعد فك القفل
>تعطيل، <تفعيل––

اإلضاءة 

٣*التلقائية
 - 1  هاتف الباب

 2
عند حضور 
عند /الزائرين
المراقبة

تعطيل، >تفعيل<–

توصيالت البهو
*٥* ،٤

لم يتم <، تم توصيل الجهاز–––
>توصيل الجهاز
٢١ (21)



وظائف إضافية.٨
“تسجيل/إلغاءاسم البند: ”

“أخرىاسم البند: ”

لم تتم التھيئة المبدئية لإلعدادات التالية.١*
.“قفل آهربائي”، وإعدادات “اختيار اللغة”، “تردد اإلمداد بالتيار”–
معلومات التسجيل لألجھزة المسجلة إلى وحدة التحكم الرئيسية. (تبقى كل األجھزة مسجلة إلى وحدة التحكم الرئيسية حتى بعد التھيئة.)–

ھذه الوظائف غير متوفرة لوحدة التحكم باالمتداد.٢*
ھذه الوظائف غير متوفرة لوضع الشقة.٣*

“تعليمات التشغيلاسم البند: ”

القائمة الفرعية
اإلعدادات

١٢٣

شاشة المراقبة تسجيل
األساسية

شاشة مراقبة  - 1 شاشة مراقبة موسعة –
3 موسعة 

شاشة المراقبة 
الموسعة

Yes شاشة مراقبة  - 1 شاشة مراقبة موسعة
3 موسعة 

No–

شاشة مراقبة إلغاء
شاشة  - 1 موسعة 

3 مراقبة موسعة 

––

القائمة الفرعية
اإلعدادات

١٢

إيقاف، >تشغيل<–لمس الصوت

تعطيل، >تفعيل<–تشغيل المصباح

حذف الصور غير /حذف جميع الصورحذف جميع الصور
المحمية

Yes  ،No

قم بإجراء إعدادات التهيئة 
المبدئية

إعداد /١*اإلعداد االفتراضي

٣*المصنع

 عند التخلص “إعداد المصنع”اختر –
من أو نقل أو إعادة المنتج.

Yes  ،No

>إيقاف<، تشغيل–٣* ،٢*الوضع التجريبي

القائمة الفرعية
اإلعدادات

١

.تعليمات التشغيل لتنزيل Web siteيعرض تعليمات التشغيل
٢٢(22)



توسيع النظام.٩

٢٣ (23)

توسيع النظامتوسيع النظام. ٩
تسجيل وحدات التحكم باالمتداد ١. ٩

يمكن تسجيل وحدة التحكم باالمتداد بوحدة التحكم الرئيسية.

تسجيل وحدات التحكم باالمتداد ١. ١. ٩

وحدة التحكم الرئيسية:١

Mاضغط على  N   تسجيل/إلغاء” وقم باختيار“  
.

. “ تسجيل”قم باختيار ٢

R عندما يطلب منك تسجيل وحدة التحكم الرئيسية لديك، قم باختيار

. “ شاشة المراقبة األساسية”

 قم باختيار رقم التسجيل الخاص بوحدة التحكم باالمتداد ليتم تسجيله ٣

.

وحدة التحكم باالمتداد:٤

Mاضغط على  N   تسجيل/إلغاء” وقم باختيار“  
.

.  “تسجيل”قم باختيار ٥

R عندما يطلب منك تسجيل وحدة التحكم باالمتداد لديك، قم باختيار

   “ شاشة المراقبة الموسعة”

.

 قم باختيار رقم التسجيل الخاص بوحدة التحكم باالمتداد ليتم تسجيله ٦
.

R تأكد من اختيار رقم التسجيل نفسه الذي تم اختياره في وحدة التحكم
الرئيسية.

R.تم اكتمال التسجيل عند إعادة تشغيل وحدة التحكم باالمتداد

وحدة التحكم الرئيسية:٧

Mاضغط على  N.

إلغاء األجھزة  ٢. ٩
١M N   تسجيل/إلغاء” وقم باختيار “ .

.  “إلغاء”قم باختيار ٢

.  ١*  ١*قم باختيار الجھاز لإللغاء٣

R اآتملت عملية ”يتم إصدار صوت تنبيه وعرض
.“اإللغاء.

ال يتم عرضه عند استخدامه كوحدة التحكم باالمتداد.١*

مالحظة:
R عندما ترغب في تغيير رقم تسجيل وحدة التحكم باالمتداد أو إعادة تسجيل

وحدة التحكم باالمتداد، استخدم أوالً وحدة التحكم باالمتداد إللغاء ذاتھا، ثم 
قم بإعادة تسجيلھا مرة أخرى كوحدة تحكم باالمتداد. (تصبح وحدات التحكم 

باالمتداد وحدات تحكم رئيسية مرة أخرى عندما يتم إلغائھا.)



معلومات عامة.١٠

٢٤(24)

معلومات عامةمعلومات عامة. ١٠
التنظيف ١. ١٠

امسح المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة.
للتخلص من األوساخ الزائدة، امسح المنتج بقطعة قماش مبللة قلياًل بالماء 

النظيف.

ھام:
R ال تستعمل أي منتجات تنظيف تحتوي على الكحول أو مسحوق التلميع أو

صابون مسحوق أو البنزين أو الثنر أو الشمع أو المنتجات النفطية أو 
الماء المغلي. ال تعمد أيًضا إلى رش المنتج بالمبيد الحشري أو منظف 

الزجاج أو مثبت الشعر أو طالء الجدران. قد يؤدي ذلك إلى حدوث تغير 
في لون أو جودة المنتج.

المواصفات ٢. ١٠
)VL-MV74وحدة التحكم الرئيسية (

)VL-V524ھاتف الباب (

مقاومة الماء مضمونة فقط إذا تم تثبيت ھاتف الباب بشكل صحيح وفقا ١*
للتعليمات في دليل التركيب، وتم اتخاذ تدابير مناسبة للحماية من المياه.

 ، VL-MV74BX-M  ،VL-MV74CX-Mللموديالت ٢*
VL-MV74SX-M  ،VL-MV74AZ-M: 

 مم (باستثناء األقسام البارزة)١٥٨٢٠١٢٦٫٥األبعاد: حوالي 

الكتلة (الوزن):

RVL-MV74BX-M جم ٧٤٥:  حوالي

RVL-MV74CX-M جم ٨٠٠:  حوالي

RVL-MV74SX-M جم ٧٧٠:  حوالي

RVL-MV74AZ-M جم ٧٥٥:  حوالي

ھرتز٥٠/٦٠فولت  تيار متردد، ٢٤٠-٢٢٠مصدر التيار

واط٢٫٣وضع االستعداد: استھالك التيار
واط١١٫٣أثناء التشغيل: 
شروط القياس:

–VL-V524 (قطعة واحدة) موصلة بالوحدة 
VL-MV74

 ) (االرتفاع مماألبعاد (
 العمق)العرض 

٢*١٥٨٢٠١٢٥حوالي 

(باستثناء األقسام البارزة)

:RVL-MV74BXالكتلة (الوزن)

٢*جم٧٠٥حوالي 

RVL-MV74CX/ML:

٢*جم٧٦٠حوالي 

RVL-MV74SX:

٢*جم٧٣٠حوالي 

RVL-MV74AZ:

٢*جم٧١٥حوالي 

 إلى °م٠درجة الحرارة المحيطة: حوالي البيئة التشغيلية
°م٤٠+

الرطوبة النسبية 
٪٩٠(ال تكّثفية): حتى 

 (شاشة عرض واسعة ملونة سم١٧٫٨حوالي الشاشة
 بوصات)٧٫٠مقاس 

بدون استخدام األيديطريقة التحدث

التركيب على الجدار (دعامة التركيب مرفقة)طريقة التركيب

الطاقة التي توفرھا وحدة التحكم الرئيسيةمصدر التيار

 ) (االرتفاع مماألبعاد (
 العمق)العرض 

 (باستثناء األقسام ١٥٢١٠٢٣٥٫٥حوالي 
البارزة)

جم٢٢٥حوالي الكتلة (الوزن)

 إلى °م١٥درجة الحرارة المحيطة: حوالي -البيئة التشغيلية
°م٥٥+

الرطوبة النسبية 
٪٩٠(ال تكّثفية): حتى 

٨٥أفقًيا: حوالي زاوية الرؤية
٥٤عموديا: حوالي 

التركيب السطحي (قاعدة التركيب مرفقة)طريقة التركيب
التركيب المستوي (صندوق التركيب المستوي 

ُيباع بصورة منفصلة)

الحد األدنى المطلوب 
لإلضاءة

 لكس١
 من عدسة الكاميرا)سم٥٠(ضمن حوالي 

LEDأضواء طريقة اإلضاءة

١*IPIP44تصنيف 



تحري الخلل وإصالحه.١١
تحري الخلل وإصالحهتحري الخلل وإصالحه. ١١
تحري الخلل وإصالحه ١. ١١

شاشة المراقبة (صور ھاتف الباب)

).VL-V524إعداد واسع/زوم غير متاح لھاتف الباب المرفق (١*

صفحةالسبب والحلالمشكلة

–قد تظھر الصور مشوھة بسبب مواصفات عدسة الكاميرا. ال يعد ھذا خلال.Rالصور تظھر مشوھة.

يتم عرض صورة الھدف باللون 
األسود واألبيض (أو أرجواني مائل 

إلى الزرقة).

R في الليل أو عندما يكون ھناك ضوء ضعيف في المنطقة المحيطة بھاتف الباب، قد يتم عرض صورة
الھدف باللون األسود واألبيض (أو أرجواني مائل إلى الزرقة).

LEDعند استخدام ھاتف باب مجھز بأضواء –
.LEDقد يتم إيقاف أضواء ھاتف الباب 

 في الظالم.LEDقم بتشغيل أضواء 
LEDعند استخدام ھاتف باب غير مجھز بأضواء –

نوصيك بتركيب أضواء إضافية في محيط ھاتف الباب.

١٩
٢١

في الليل أو عندما يكون ھناك ضوء ضعيف في المنطقة المحيطة بھاتف الباب، قد تظھر أضواء أو Rتظھر الخلفية مخضرة.
أشياء بيضاء مخضرة بالقرب من ھاتف الباب. ال يعد ھذا خلال.

–

الصور مظلمة في الليل وال يمكن 
التعرف على الوجوه.

R”تعطيل” مضبوط على “اإلضاءة التلقائية“.
 تفعيل”قم بتغيير اإلعداد إلى“.

٢١

R حتى عندما تضاء أضواء ھاتف البابLED وألن الضوء الصادر من أضواء ،LED ال يمكن أن 
يضيء حواف المنطقة المرئية (المناطق بجانب ھاتف الباب مباشرة)، قد ال يمكن تحديد وجوه 

األشخاص حتى عندما يكونون على مقربة من ھاتف الباب.
.نوصيك بتركيب أضواء إضافية في محيط ھاتف الباب

–

صور وجوه األشخاص تبدو مظلمة عندما تكون ھناك أشعة شمس قوية أو إضاءة خلفية في محيط Rصور وجوه األشخاص مظلمة.
ھاتف الباب.

.استخدم وظيفة تعويض اإلضاءة الخلفية
١٩

الصور متسخة أو غير واضحة.
R.الصور ليست في نطاق التركيز

R.توجد أوساخ على سطح عدسة ھاتف الباب
.امسح العدسة بقطعة قماش ناعمة وجافة

٢٤

R.يوجد تكثف مياه على سطح عدسة ھاتف الباب
.انتظر التكثف حتى يتبخر

–

لم يتم ضبط سطوع الشاشة بشكل صحيح.Rالصور بيضاء أو سوداء.
.قم بضبط السطوع عندما يتم عرض الصور

١٦

الصور بيضاء أو تظھر خطوط أو 
دوائر بيضاء على شاشة العرض.

R ضوء قوي مثل أشعة الشمس تلمع في عدسة ھاتف الباب مما تسبب في صعوبة رؤية الصور على
شاشة العرض. (ال يعد ھذا خلال.)

 وضع ھاتف الباب بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة أو تغيير زاوية تركيب ھاتف الباب قد يساعد
في الحد من ھذه المشكلة.

–

–إذا كان من الممكن رؤية الشمس، يظھر مركزھا كنقطة سوداء. ال يعد ھذا خلال.Rھناك نقطة سوداء صغيرة في الخلفية.

تستخدم أضواء التيار المتردد (تيار كھربائي متردد) مثل أضواء الفلورسنت بالقرب من ھاتف الباب.Rالصور تھتز.
 أضواء التيار المتردد (تيار كھربائي متردد) مثل أضواء الفلورسنت قد تسبب االھتزاز في

البيئات المظلمة. (ال يعد ھذا خلال.)
–

ال يتم عرض صور المنطقة التي تريد 
مشاھدتھا على شاشة الزوم بشكل 

١*صحيح.

R.قم بتغيير إعداد موضع الزوم إلى موضع مناسب
 ١١.“إعدادات موضع الزوم”قم بضبط إعدادات
٢٥ (25)



تحري الخلل وإصالحه.١١
نغمة الرنين

المكالمات

أخرى

صفحةالسبب والحلالمشكلة

تم كتم صوت النغمة.Rال تصدر نغمة ھاتف الباب.
.قم بتفعيل الصوت للنغمة

٩
٢١

صفحةالسبب والحلالمشكلة

المنطقة المحيطة بوحدة التحكم الرئيسية أو وحدة التحكم باالمتداد أو ھاتف الباب صاخبة، مما يسبب Rعند تداخل/انقطاع الصوت أو تالشيه.
في انقطاع الصوت أو تالشيه.

."حاول استخدام الوضع "اضغط للتحدث
١٣

ال يمكن سماع المكالمات بسبب 
الضجيج أو االرتداد.

R.قد تحدث ضوضاء أو ارتداد عندما تكون قريبا جدا من الطرف اآلخر
.ابتعد عن الطرف اآلخر

-

ال يمكن سماع صوتك من جانب 
الزائر ولكن يمكن سماع صوت 

الزائر.

R على وحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم أنت تستخدم الوضع "اضغط للتحدث". (يتم عرض 

باالمتداد.)
 عند استخدام الوضع "اضغط للتحدث"، يمكن للزائر أن يسمع صوتك فقط عند ضغط

M N.

١٣

صفحةالسبب والحلالمشكلة

R الوضع ”يتم عرض
 على الشاشة.“التجريبي

R.تصدر النغمة بشكل منتظم
R ال يمكنك التحدث أو إجراء

مكالمات.

R الوضع التجريبي”تم تفعيل الميزة“.
 إيقاف” على “الوضع التجريبي”قم بضبط“.

٢٢

ال يعمل المنتج بواسطة عمليات 
صحيحة.

ال يعمل المنتج بشكل صحيح.

قم بعمليات التشغيل التالية.
 اضغط الزرMRESETN على الجانب السفلي من وحدة التحكم الرئيسية بواسطة شيء مدبب. (ال 

تتأثر الصور المسجلة واإلعدادات التي تمت تھيئتھا.)
٩

ال تعمل وحدة التحكم الرئيسية بشكل 
صحيح.

R ال يتم عرض أي شيء على وحدة
التحكم.

R.ال تصدر نغمة الرنين
R.ال يمكن سماع األصوات

R.تحقق من توصيل الطاقة

–

R.إذا كانت موصولة بالطاقة، قد تكون ھناك مشكلة خاصة باألسالك الكھربائية
.اتصل بمركز خدمة معتمد
٢٦(26)



تحري الخلل وإصالحه.١١
رسائل خطأ - وحدة التحكم الرئيسية ٢. ١١
Mيمكن مشاھدة رسائل الخطأ التالية بضغط  N   عرض المعلومات” حّدد“  ”حالة األجهزة المتصلة“.

رسائل خطأ - وحدة التحكم باالمتداد ٣. ١١

صفحةالسبب والحلالشاشة

األسالك بين وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد غير موصولة.R“يتعذر االستخدام.”
.تحقق من توصيل السالك

R رقم التسجيل المستخدم لوحدة التحكم باالمتداد مختلف على وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم
باالمتداد.

.استخدم نفس رقم التسجيل الموجود على وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد
R.تستخدم وحدتي التحكم باالمتداد نفس رقم التسجيل

 من وحدات التحكم باالمتداد بحيث تصبح وحدة تحكم رئيسية مرة أخرى ثم قم بإعادة ١قم بإلغاء 
تسجيلھا باستخدام رقم تسجيل مختلف.

R.الطاقة غير موصلة بوحدة التحكم باالمتداد
.قم بتوصيل الطاقة إلى وحدة التحكم باالمتداد

٢٣

٢٣

٢٣لم يتم تسجيل وحدة التحكم باالمتداد على وحدة التحكم الرئيسية.R“غير مسجل.”

صفحةالسبب والحلالشاشة

يتعذر االتصال بشاشة ”
 المراقبة األساسية.
يرجى التحقق من 

“التوصيل.

R.األسالك بين وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد غير موصولة
.تحقق من توصيل السالك

R.لم يتم تسجيل وحدة التحكم باالمتداد على وحدة التحكم الرئيسية
.قم بتسجيل وحدة التحكم باالمتداد على وحدة التحكم الرئيسية

R رقم التسجيل المستخدم لوحدة التحكم باالمتداد مختلف على وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم
باالمتداد.

.استخدم نفس رقم التسجيل الموجود على وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد

٢٣
٢٧ (27)



VL-V901عمليات التشغيل األساسية الخاصة في .١٢
 (نظام االتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق) عندما يتم VL-V901يشرح ھذا القسم عمليات التشغيل األساسية لمحطة الردھة الخاصة بالموديل VL-V901عمليات التشغيل األساسية الخاصة في VL-V901عمليات التشغيل األساسية الخاصة في . ١٢
.VL-MV74استخدامھا مع وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بالموديل 

للحصول على المزيد من المعلومات حول المزايا وعمليات التشغيل، قم بزيارة موقعنا اإللكتروني وقم بالعثور على الوثيقة:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/v900

VL-V901عمليات التشغيل األساسية الخاصة في 

أزرار التحّكم ١. ١٢

محطة الردھة ١. ١. ١٢

عمليات تشغيل محطة الردھة ٢. ١٢

االتصال في المقيم ١. ٢. ١٢

إدخال رقم الغرفة

قم بإدخال رقم غرفة المقيم..١

Mاضغط على .٢ N.لالتصال 

البحث حسب الحرف األول من االسم

Mاضغط على .١ N.
استخدم لوحة المفاتيح إلدخال الحرف األول من اسم المقيم..٢

R.اضغط على مفتاح ما بشكٍل متكرر للتمرير خالل الحروف المخصصة لھذا المفتاح
R.الحظ التلميحات التي يتم عرضھا على الجزء السفلي للشاشة

Mاضغط على .٣ N أو M N.للبحث عن االسم المرغوب 

Mاضغط على .٤ N.لالتصال 

البحث من خالل كافة األسماء

Mاضغط على .١ N.

Mاضغط على .٢ N أو M N.للبحث عن االسم المرغوب 

Mاضغط على .٣ N.لالتصال 

تبديل الصورة المعروضة على وحدة التحكم الرئيسية

 لتبديل الصورة المعروضة على وحدة التحكم الرئيسية من محطة الردھة إلى الكاميرا. للرجوع إلى صورة البھو، M#Nأثناء التحدث إلى وحدة التحكم الرئيسية، اضغط 
Mاضغط على  N.

Aمستشعر الحرارة
قم بتشغيل شاشة العرض عندما يتم اكتشاف زائر.

Bغطاء العدسة

Cالضوء
يتم تعريض اإلضاءة في البيئات المظلمة.

Dالشاشة

Eلوحة المفاتيح

Fالسماعة

Gعدسة الكاميرا

Hميكروفون

I) و البحث عن األزرار (
يستخدم الختيار البنود الموضحة على شاشة العرض.

J) زر إلغاء(

K) زر االتصال(
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VL-V901عمليات التشغيل األساسية الخاصة في .١٢
االتصال في المستقبل ٢. ٢. ١٢

Mاضغط على ١ N.

Mاضغط على ٢ N أو M N.للبحث عن المستقبل 

Mاضغط على ٣ N.لالتصال 

فتح الباب عن طريق إدخال رمز فك القفل ٣. ٢. ١٢

.M#Nاضغط على ١

 خانات.٤قم بإدخال رمز فك القفل المكون من ٢

Mاضغط على ٣ N.

عمليات تشغيل وحدة التحكم الرئيسية باستخدام محطة الردھة ٣. ١٢

شاشة عرض الصور الخاصة في وحدة التحكم الرئيسية ١. ٣. ١٢

أيقونات الحالة

مراقبة الخارج باستخدام محطة الردھة أو الكاميرا ٢. ٣. ١٢

Mاضغط على ١ N.

R إذا كان ھناك أجھزة متعددة، قم باختيار الجھاز المرغوب .

R.يتم عرض الصور من الجھاز

R أو إذا تم توصيل الكاميرا إلى محطة الردھة، يمكنك تبديل المراقبة بين محطة الردھة والكاميرا عن طريق الضغط على .

Mعند االنتھاء، اضغط على ٢ N.

مالحظة:
R اعتماًدا على تكوين النظام الذي تم توصيل محطة الردھة الخاصة بالموديلVL-V900.إليه، قد ال تكون المراقبة متاحة 

فتح أبواب المدخل ٣. ٣. ١٢
يمكنك فتح باب المدخل بينما تقوم بالتحدث مع الزائر المراقبة باستخدام محطة الردھة أو الكاميرا.

.لفتح باب المدخل بينما تقوم بالتحدث أو المراقبة، قم بالضغط على 

الصورة من الكاميراالصورة من محطة الردھة

" يشير إلى رقم الجھاز.)1 تشير إلى أي من محطة الردھة تقوم باالتصال أو المراقبة أو التحدث. ("

" يشير إلى رقم الجھاز.)1 تشير إلى أي كاميرا تقوم بالمراقبة. ("

يشير إلى أن وحدة التحكم الرئيسية بصدد التحدث.

يشير إلى أن وحدة التحكم الرئيسية بصدد المراقبة.

1

CameraLobby

1

1
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VL-V901عمليات التشغيل األساسية الخاصة في .١٢
االتصال في ھواتف االمتداد ٤. ٣. ١٢
Mاضغط على ١ N.

قم باختيار ھاتف االمتداد المرغوب.٢

R ھواتف امتداد.٤قد يتم عرض ما يصل إلى 

.  اضغط ٣

Mعند االنتھاء، اضغط على ٤ N.

أجراس الباب ٥. ٣. ١٢
قد يكون جرس الباب متصالً بوحدة التحكم الرئيسية لديك. في ھذه الحالة، ستقوم وحدة التحكم الرئيسية بالرنين عندما يتم الضغط على زر جرس الباب.

الشروط والقيود الخاصة في النظام ٤. ١٢
يرجى مالحظة الشروط والقيود التالية الخاصة بالنظام.

R.يمكن التعامل مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد
ستعمل المكالمات المتتابعة على فصل المكالمة الحالية (إذا كانت المكالمة الحالية تتمتع بأولوية منخفضة)، أو لن يتم توصيلھا (إذا كانت المكالمة الحالية تتمتع 

بأولوية عليا).
األولوية المنخفضة: المراقبة

، إلخ)PBXاألولوية المتوسطة: مكالمات عامة (محطة الردھة إلى وحدة التحكم الرئيسية، وحدة التحكم الرئيسية إلى امتداد 
األولوية العليا: المكالمات الطارئة

R.يتم فصل كافة جلسات المكالمات والمراقبة بعد انقضاء وقت "الخروج" الذي تمت برمجته مسبًقا
R من أجل تنفيذ العمليات المذكورة أعاله، تكون األجھزة االختيارية والتھيئة الخاصة في تلك األجھزة مطلوبة. اتصل بمدير المبنى لديك للحصول على المزيد من

المعلومات.
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