
المعلومات التكميلية

تقوم هذه الوثيقة بتوفير المعلومات المتعلقة باستخدام المنتج كجزء من نظام االتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق.
حيث تعنى بتكميل المعلومات الموجودة في تعليمات التشغيل الخاصة بالمنتج.

VL-SWD275
VL-MWD275

رقم الموديل اسم الموديل

جهاز وحدة التحكم الرئيسية

نظام االتصال الداخلي بالفيديو الالسلكي
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1. المعلومات التكميلية

1. 1 المقدمة
يمكن استخدام الموديل VL-SWD275/VL-MWD275 كجزء من نظام 

االتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. إذا كان الموديل 
VL-SWD275/VL-MWD275 لديك جزًءا من نظام كهذا، فقد تختلف 
المميزات المتوفرة واإلعدادات والعمليات قليالً عن المعلومات الموضحة في 

 .VL-SWD275/VL-MWD275 تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل
يرجى العودة إلى المعلومات في هذه الوثيقة للحصول على معلومات حول هذه 

االختالفات.

1. 2 زوار الردهة
يمكن للزوار استخدام محطة الردهة لالتصال بغرفتك. اعتماًدا على إعدادات 

النظام، يمكن للزوار سواء االتصال على وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم 
باالمتداد ووحدة التحكم الفرعية الخاصة بك بشكل مباشر، أو االتصال بالمستقبل. 
إذا قام المستقبل بالرد على المكالمة، فيمكن للمستقبل االتصال والتحدث معك قبل 

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 قبل طاقم موظفي المنشأة، ويمكن تسجيلها لمشاهدتها الحًقا من قبل بمدير 
المبنى.

التبديل إلى كاميرا أخرى )وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد فقط(

قد يتم توصيل 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.
 Camera للتبديل بين صور كاميرا محطة الردهة والكاميرا الخارجية، اضغط 

. Lobby و 

مزايا واسع/زوم

يمكنك تغيير موضع الزوم عندما تكون هناك مكالمة واردة أو عند المراقبة أو 
بصدد المكالمة مع كاميرات محطة الردهة.

فتح باب

قد يكون القفل الكهربائي متصالً بمحطة ردهة. يمكنك فتح باب البهو أثناء مكالمة 
واردة أو أثناء التحدث أو المراقبة باستخدام محطة الردهة أو المراقبة باستخدام 

الكاميرا.
اضغط  لفتح الباب.

إذن المصعد

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

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

1. 3 هواتف االمتداد الخاصة بمجمع الشقق 
)أطراف التوصيل(

يمكن دمج نظام االتصال الداخلي بالفيديو المثبت داخل المبنى الخاص بك مع نظام 
هاتف ما. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم 

باالمتداد إلجراء المكالمات إلى هواتف االمتداد المثبتة داخل المبنى. يمكنك أيًضا 
استقبال المكالمات من هواتف االمتداد باستخدام وحدة التحكم الرئيسية ووحدة 
التحكم باالمتداد ووحدة التحكم الفرعية. تم تخصيص هواتف االمتداد أسماء تم 

.SECURITY OFFICE و RECEPTION برمجتها مسبًقا، مثل

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

بك، يرجى االتصال بطاقم موظفي المنشأة.

إلجراء مكالمة إلى هاتف االمتداد )وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد فقط(

1 ..M N اضغط على
قم باختيار هاتف االمتداد المرغوب.. 2

R  .قد يتم عرض ما يصل إلى 4 هواتف امتداد

3 .. اضغط  ← 
4 ..M N عند االنتهاء، اضغط على

للرد على مكالمة من هاتف االمتداد

عندما تتلقى مكالمة من هاتف امتداد، ترن وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم 
باالمتداد وتعرض االسم الخاص بهاتف االمتداد، ترن وحدة التحكم الفرعية 

.TERMINAL وتعرض
1 ..M N اضغط على
2 ..M N عند االنتهاء، اضغط على

1. 4 المكالمات الطارئة )وحدة التحكم الرئيسية فقط(
قد يكون زر الطوارئ متصالً بوحدة التحكم الرئيسية لديك. إذا تم الضغط على 

زر الطوارئ، تستطيع وحدة التحكم الرئيسية لديك االتصال تلقائًيا بموظفي 
المنشأة إلنذارهم بالوضع. يطلق على هذا “مكالمة طارئة”. 

عندما يتم الرد على المكالمة الطارئة، يمكنك حينها التحدث مع موظفي المنشأة. 
عندما تكون المكالمة الطارئة جارية، ستضيء شاشة وحدة التحكم الرئيسية 

باللون األحمر.

مالحظة:
R  مكالمات الطوارئ متوفرة فقط عندما يتم تفعيل وظيفة المكالمة الطارئة أو

وظيفة اإلشعار الطارئ في إعدادات النظام.

R  لن تعمل أزرار( .IN2 و IN1 قم بتوصيل أزرار الطوارئ بأطراف التوصيل
الطوارئ إذا تم توصيلها بأطراف توصيل أخرى.(
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1. 5 أجراس الباب )وحدة التحكم الرئيسية ووحدة 
التحكم باالمتداد فقط(

قد يكون جرس الباب متصالً بوحدة التحكم الرئيسية لديك. في هذه الحالة، ستقوم 
وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم باالمتداد بالرنين عند ضغط أحدهم على زر 

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

وحدة التحكم الرئيسية كما يلي.
M ← “األجهزة المتصلة” ← “توصيالت  N اضغط

 هاتف الباب” ← “هاتف الباب” ← 
. عند صدور صوت  “قم باستخدام جرس الباب” ← 

.M N تنبيه، اضغط

مالحظة:
R  لن يعمل جرس( .IN4 و IN3 قم بتوصيل جرس الباب بأطراف التوصيل

الباب إذا تم توصيله بأطراف توصيل أخرى.(

1. 6 الشروط والقيود الخاصة في النظام
إذا كان الموديل VL-SWD275/VL-MWD275 الخاص بك جزء من نظام 

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

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

R .يمكن التعامل مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد 
استعمل المكالمات المتتابعة على فصل 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 الطارئةاألولوية العليا

R  العمليات التالية بين جهاز وحدة التحكم الالسلكية )وحدة التحكم الفرعية مثل
VL-WD619( واألجهزة األخرى غير متوفرة.

مراقبة محطة الردهة	 
التبديل بين محطة الردهة وصور الكاميرا	 
إجراء مكالمات إلى هواتف االمتداد	 
المكالمات الطارئة	 
عمليات جرس الباب	 
تسجيل صور هاتف الباب يدوًيا	 
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1. 7 المعلومات المتعلقة باإلعدادات المتوفرة
تختلف اإلعدادت المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم باالمتداد الخاصة بك قليالً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل 

VL-SWD275/VL-MWD275. تم اإلشارة إلى االختالفات باللون األحمر. للحصول على قائمة بكافة اإلعدادت األخرى المتوفرة، يرجى الرجوع إلى تعليمات 
التشغيل.

مالحظة:
R  تكون اإلعدادت المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الفرعية الخاصة بك نفس تلك الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل 

.VL-SWD275/VL-MWD275

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

اسم البند: “عرض المعلومات”

القائمة الفرعية
اإلعدادات

1
حالة األجهزة المتصلة

–
سجل المستشعر

اسم البند: “اإلعدادات المبدئية”

القائمة الفرعية
اإلعدادات

123
إعدادات موضع 

الزوم*1
موقع البهو
––)ال يمكن اختيارها(

––هاتف الباب
موقع البهوإعدادات واسع/زوم*1

––)ال يمكن اختيارها(

عند حضور – هاتف الباب
الزائرين

عند المراقبة– 

زوم– 
>واسع<– 

موقع البهوضبط جودة الصورة*2
اللون )أحمر(– هاتف الباب

اللون )أزرق(– 

يضبط ألوان الصور من هاتف الباب أو محطة   -
الردهة. يمكن اختيار ٥ مستويات لكل لون )اإلعداد 

االفتراضي: المستوى 3(.

هذه اإلعدادات غير متوفرة لوحدة التحكم باالمتداد. 1*
 ال يتم عرض الصور من محطة الردهة أثناء ضبط جودة الصورة. 2*

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

اسم البند: “نغمة الرنين”

القائمة الفرعية
اإلعدادات

12
 موقع البهو/مستوى صوت النغمة

هاتف الباب
مرتفع جًدا– 
>مرتفع<– 
عادي– 
هادئ– 
كتم الصوت– 

1. المعلومات التكميلية
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القائمة الفرعية
اإلعدادات

12
>الصوت 1<– موقع البهونغمة الرنين

الصوت 2– 
الصوت 3– 

>عادي<– 
تكرار– 

الصوت 1– هاتف الباب
>الصوت 2<– 
الصوت 3– 

>عادي<– 
تكرار– 

اسم البند: “األجهزة المتصلة”*1

القائمة الفرعية
اإلعدادات

1234
توصيالت هاتف 

الباب
موقع البهو
–––)ال يمكن اختيارها(

هاتف الباب

––

تم توصيل – 
الجهاز

>الرصد – 
التلقائي<

لم يتم توصيل – 
الجهاز

قم باستخدام – 
جرس الباب

موقع البهوقفل كهربائي
–––)ال يمكن اختيارها(

قفل الباب – هاتف الباب
الكهربائي

قفل بوابة – 
المركبة 
الكهربائي

االتصال بالقفل – 
الكهربائي 1

االتصال بالقفل – 
الكهربائي 2

التوصيل بهاتف – 
الباب

>ال يوجد توصيل<– 

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

للثواني

اإلضاءة 
التلقائية

موقع البهو
–––)ال يمكن اختيارها(

عند حضور – هاتف الباب
الزائرين

عند – 
المراقبة

–

>تفعيل<– 
تعطيل– 

مكالمة 
–––طارئة*2

>تفعيل<– 
تعطيل– 

*1 هذه اإلعدادات غير متوفرة لوحدة التحكم باالمتداد.

متوفرة فقط عندما يتم تفعيل وظيفة المكالمة الطارئة أو وظيفة اإلشعار الطارئ في إعدادات النظام.  2*
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