
 
 

المعلومات التكميلية

جهاز وحدة التحكم الرئيسية

VL-MW251 رقم الموديل

تقوم هذه الوثيقة بتوفير المعلومات المتعلقة باستخدام المنتج كجزء من نظام االتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. 
حيث تعنى بتكميت المعلومات الموجودة في تعليمات التشليت الخاصة بالمنتج.
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٢. معلومات هامةالمعلومات التكميلية. 1

 المقدمة 1.       1
 VL-MW251 يمكن استخدام جهاز وحدة التحكم الرئيسية الخاص في

)الذي يشار إليه الحًقا باسم “وحدة التحكم الرئيسية”( كجزء من نظام 
االتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. إذا كانت وحدة 

التحكم الرئيسية جزًءا من نظام كهذا، فقد تختلف المميزات المتوفرة 
واإلعدادات والعمليات قلياًل عن المعلومات الموضحة في 

تعليمات التشليت الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية. يرجى العودة إلى 
المعلومات في هذه الوثيقة للحصول على معلومات حول هذه االختالفات.

زوار الردهة ٢.       1
يمكن للزوار استخدام محطة الردهة لالتصال بلرفتك. اعتماًدا على إعدادات 

النظام، يمكن للزوار سواء االتصال على وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك 
بشكت مباشر، أو االتصال بالمستقبت. إذا قام المستقبت بالرد على المكالمة، 

فيمكن للمستقبت االتصال والتحدث معك قبت السماح للزائر من الدخول للمبنى.

صور الكاميرا الخاصة بمحطة الردهة
عندما يقوم الزائر باستعمال محطة الردهة لالتصال بك، يمكنك عرض 

الصورة من الكاميرا المدمجة بمحطة الردهة.

مالحظة:
R  من الممكن عرض الصور من الكاميرا الخاصة بمحطة الردهة بصورة

حية من قبت موظفي المنشأة، ويمكن تسجيلها لمشاهدتها الحًقا من قبت 
بمدير المبنى. 

التبديل إلى كاميرا أخرى 
قد يتم توصيت كاميرا مراقبة خارجية إلى محطة الردهة. في هذه الحالة، 

يمكنك عرض الصور من الكاميرا الخارجية بينما تقوم بالتحدث مع الزائر أو 
مراقبة كاميرا محطة الردهة.

للتبديت بين صور كاميرا محطة الردهة والكاميرا الخارجية، اضلط 
.MMONITORN

مزايا الزوم
بينما تقوم بالتحدث مع الزائر أو المراقبة يمكنك تشليت ميزة الزوم وتكبير 

منطقة صورة الكاميرا.
1 ..MMENUN اضلط على
2 ..”ZOOM P/T“ الختيار )”CSELECT“( MVOLUMEN اضلط على
 اضلط على ON P/T“( MMENUN”( لعرض الصورة التي تم . 3

تكبيرها، أو OFF“( MPAGEN”( لعرض صورة عادية.
R  بينما يتم عرض الصور التي تم تكبيرها، يمكنك اختيار منطقة

مختلفة من صورة الكاميرا ليتم عرضها عن طريق الضلط على 
F“( MVOLUMEN”( و MPAGEN )“E”(. يتوفر 9 مواضع.

فتح باب
قد يكون القفت الكهربائي متصاًل بمحطة ردهة. في هذه الحالة، يمكنك فتح 

باب المدخت بينما تقوم بالتحدث مع الزائر.
لفتح باب المدخت بينما تقوم بالتحدث مع الزائر، قم بالضلط على 

.MDOOR KEYN

مالحظة:
R  بعد قيامك بفتح باب المدخت، يتم تحديد مقدار الوقت الذي يبقى به

الباب مفتوًحا لكت محطة ردهة عن طريق إعدادات النظام. يمكن لمدير 
المبنى فقط تليير هذا اإلعداد. لهذا السبب، يكون إعداد 

“DOOR KEY 1” الخاص في وحدة التحكم الرئيسية غير متوفر.

إذن المصعد
قد يكون متحكم المصعد متصاًل بالنظام. في هذه الحالة، يتم السماح للزوار 
باستخدام المصعد لزيارة الطابق الخاص بك بعد قيامك بفتح باب المدخت. 

اعتماًدا على الكيفية التي تم تهيئة النظام بها من قبت مدير المبنى، فلن يتم 
السماح للزائر باستخدام المصعد للطوابق األخرى.

 هواتف االمتداد الخاصة بمجمع الشقق  1.       1
)المحطات الطرفية(

يمكن دمج نظام االتصال الداخلي بالفيديو المثبت داخت المبنى الخاص 
بك مع نظام هاتف ما. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وحدة التحكم 
الرئيسية إلجراء واستقبال المكالمات من وإلى هواتف االمتداد المثبتة 

داخت المبنى. تم تخصيص هواتف االمتداد أسماء تم برمجتها مسبًقا، مثت 
.SECURITY OFFICE و RECEPTION

مالحظة:
R  للحصول على معلومات حول هواتف االمتداد المتاحة في المبنى

الخاص بك، يرجى االتصال بموظفي المنشأة.

إلجراء مكالمة إلى هاتف االمتداد
1 ..MTALKN اضلط على
اضلط على C“( MVOLUMEN”( أو MPAGEN )“D”( الختيار . 2

هاتف االمتداد المرغوب.
R  .قد يتم عرض ما يصت إلى 4 هواتف امتداد

3 ..)”OK“( MMENUN اضلط على
4 ..MOFFN عند االنتهاء، اضلط على

مالحظة:
R  ال يمكن استخدام وحدة التحكم الالسلكية لالتصال في هاتف االمتداد

)الطرفية(.

للرد على مكالمة من هاتف االمتداد
عندما تتلقى مكالمة من هاتف امتداد، ترن وحدة التحكم الرئيسية وتعرض 

االسم الخاص بهاتف االمتداد.
1 ..MTALKN اضلط على
2 ..MOFFN عند االنتهاء، اضلط على



1. المعلومات التكميلية

3   )3(

الشروط والقيود الخاصة في النظام 1.       1
إذا كانت وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك جزء من نظام االتصال الداخلي 

بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق، يرجى مالحظة الشروط والقيود 
الخاصة في النظام.

R  غير متوفرة؛ ال يمكن توصيت P2 و P1 أطراف التوصيت الخاصة في
مقاسم الهواتف PBX إلى وحدة التحكم الرئيسية.

R  غير متوفرة؛ ال يمكن توصيت S2 و S1 أطراف التوصيت الخاصة في
قفت كهربائي مطابق إلعداد “DOOR KEY 1” إلى وحدة التحكم 

الرئيسية. )يمكن توصيت قفت كهربائي واحد إلى أطراف التوصيت 
).”DOOR KEY 2“ هذا القفت مطابق إلعداد .S4 و S3 الخاصة في

R  يتم فصت كافة المكالمات وجلسات المراقبة تلقائًيا بعد مدة من الوقت
التي تم برمجتها مسبًقا.

R  ال يمكن استخدام وحدة التحكم الالسلكية لالتصال في هاتف االمتداد
)الطرفية(.

R .ال يمكن استخدام وحدة التحكم الالسلكية لبدء مراقبة محطة الردهة
R .يمكن التعامت مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد

ستعمت المكالمات المتتابعة على فصت المكالمة الحالية )إذا كانت 
المكالمة الحالية تتمتع بأولوية منخفضة(، أو لن يتم توصيلها )إذا كانت 

المكالمة الحالية تتمتع بأولوية عليا(.

المراقبةاألولوية المنخفضة

األولوية المتوسطة

مكالمات عامة
)الردهة إلى وحدة التحكم الرئيسية، 

وحدة التحكم الرئيسية إلى هاتف 
االمتداد، إلخ(

المكالمات الطارئة*1األولوية العليا

** .VL-MW251 غير مدعومة من قبت
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المعلومات المتعلقة باإلعدادات المتوفرة 1.       1
تختلف اإلعدادت المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك قلياًل عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشليت الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية. 

تم اإلشارة إلى االختالفات باللون األحمر. للحصول على قائمة بكافة اإلعدادت األخرى المتوفرة، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشليت.

مالحظة:
R .> < في الجدول التالي، يشار إلى اإلعدادات االفتراضية من خالل

”RING TONE SETTINGS“ :اسم البند

القائمة الفرعية
اإلعدادات

1٢1

RING TONE

LOBBY STATION—

>SOUND 1<  ‒

– SOUND 1 SREPEAT
– SOUND 2
– SOUND 2 SREPEAT
– SOUND 3
– SOUND 3 SREPEAT

DOOR STATION—

– SOUND 1
– SOUND 1 SREPEAT

>SOUND 2<  ‒

– SOUND 2 SREPEAT
– SOUND 3
– SOUND 3 SREPEAT

”RECORDING/PLAY SETTINGS“ :اسم البند

القائمة الفرعية
اإلعدادات

1٢1

 DOOR STATION AUTO
RECORDING

LOBBY STATION—
>ON<  ‒

– OFF

DOOR STATION—
>ON<  ‒

– OFF
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”CONNECTED DEVICE SETTINGS“ :اسم البند

القائمة الفرعية
اإلعدادات

1٢1

 DOOR STATION
CONNECTION

LOBBY STATION
——)ال يمكن اختيارها(

DOOR STATION—
– YES

>AUTO<  ‒

– NO

LOBBY CONNECTION
———)ال يتم عرضها(

DOOR KEY
DOOR KEY 1

——)ال يمكن اختيارها(

 AUTOMATIC
1*ILLUMINATION

LOBBY STATION
——)ال يمكن اختيارها(

DOOR STATION
–  WHEN VISITORS

COME
– WHEN MONITORING

>ENABLE<  ‒

– DISABLE

  يتم عرضها فقط إذا كان جهاز الباب الذي تم توصيله يدعم اإلضاءة. **
لعرض هذا البند ألول مرة، أوالً استخدم جهاز الباب لالتصال في وحدة التحكم الرئيسية.

”OTHER SETTINGS“ :اسم البند

القائمة الفرعية
اإلعدادات

1٢1
DEMO MODE
———)ال يتم عرضها(
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