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 معلومات النظام
 حجز خط الهاتف

 

 

يمكن لشرآة أنظمة  .نظامك األمني يتضمن ميزة حجز خط الهاتف
اإلنذار أن تبرمج نظامك ليرسل تقارير عبر خط الهاتف إلى 

 هاتفك عندما يرسل النظام ال يمكنك استعمال .المحطة الرئيسية
  .تقارير إلى المحطة الرئيسية

في حال تعذر استالم التقارير في المحطة الرئيسية، فقد تكون 
 دقيقة ليحاول النظام االتصال 20الخدمة مقطوعة عن هاتفك لمدة 

 .بالمحطة الرئيسية

في حال انقطاع خدمة الهاتف، ال يمكن لنظامك األمني إرسال 
محطة الرئيسية ما لم يكن لديه طريقة أخرى تقارير إلى ال

 .إلرسالها
 

 المحدوديات
 ال یمكنها أن تضمن تغطية ضد السطو أو الحریق أو حتى أآثر األنظمة األمنية تطورًا

فجميع األنظمة األمنية عرضة للتهدید الممكن أو اإلخفاق في اإلنذار  .التهدیدات البيئية
 :ثال، اآلتيلعدة أسباب منها، على سبيل الم

ائية نإن وضعت صافرات اإلنذار أو األبواق خارج نطاق سمع البشر في مناطق  •
في المبنى أو في أماآن تكون مغلقة في الكثير من األحيان، فإنها ال توفر الحمایة 

 .المنشودة
إن تمكن المقتحمون من الدخول من خالل مناطق دخول غير محمية، فإن النظام  •

 .ال یمكنه آشف دخولهم
إن آان لدى المقتحمين الوسائل التقنية لتجاوز أو فصل جميع أو بعض أجزاء  •

 .النظام، فإنه یتعذر الكشف عنهم
إن انطفأت الكهرباء وآانت البطاریة االحتياطية غير موجودة أو منتهية، فال  •

 .یمكن للكواشف آشف االقتحام
 أو السقوف أو  الدخان ال یمكنها آشف الدخان في المداخن أو الجدراناتآاشف •

ال یمكنها آشف الدخان أو الحریق في مستوى  .الدخان المحجوز وراء باب مغلق
آاشفات الدخان قد ال  .معين من المبنى مختلف عن المستوى الموجودة عليه

تتمكن من التحذیر في الوقت المناسب بشأن وجود حریق وقع بسبب متفجرات 
 أو دارات آهربائية محّملة فوق أو تخزین غير سليم لمواد قابلة لالشتعال،

 .طاقتها، أو أنواع أخرى من الظروف الخطرة
إن آانت خطوط الهاتف مقطوعة، ال یمكن إرسال تقاریر من النظام األمني إلى  •

 .خطوط الهاتف عرضة للتهدید بوسائل مختلفة .المحطة الرئيسية
 .فشل اإلنذار لالصيانة غير الجيدة والفشل في اختبار األسباب األآثر شيوعًا •

لضامن أن جميع مكّونات النظام تعمل بصورة صحيحة، اختبر نظامك بصورة 
 .ة المحليقواعد أو القوانين للمنتظمة، وفتش عليه وفقًا

 لدفع أقساط تأمين مخفضة، إال أن النظام ليس مع أن وجود نظام أمني یجعلك مؤهًال
رواح أو  الخسارة في األأجهزة التحذیر ال یمكنها تعویضك عن . للتأمينبدیًال

 .الممتلكات

 السالمة من الحريق واإلخالء
معظم الوفيات المتعلقة بالحرائق تقع  . في حوادث الوفاة رئيسيًاتعّد حرائق المنازل سببًا

في الليل عندما یتعرض السكان لالختناق أثناء نومهم بسبب الدخان والغازات السامة، 
 :ي تقليل هذا الخطر، استعمل اإلرشادات التاليةللمساعدة ف .وليس من الحریق نفسه

التنظيف بسوائل قابلة لالشتعال ولتدخين في السریر، وا ،قلل مخاطر الحریق •
ترك األطفال في المنزل بدون رفقة، واستعمال دیكورات ومثل البنزین، 

 .العطالت غير اآلمنة هي من بين األسباب الشائعة لحرائق المنازل
الغرض الرئيسي من هذا النظام هو تنبيه الناس  .ریقنّصب نظام إنذار ح •

 .بإعطائهم تحذیر مبكر بوجود خطر
  .ة المحليقواعد أو القوانينرّآب آاشفات دخان في جميع المواقع المبينة في ال •

 
 ما بين الكشف عن ألنه قد یكون هناك وقت قليل جدًا .تمرن على خطة للهرب •

، ینبغي على آل فرد في األسرة یصبح الحریق فيه مميتًاالحریق والوقت الذي 
 . للخطةأن یفهم آيفية اإلخالء السریع وفقًا

ألن الساللم والممرات قد تكون   .ليكن لدیك طریق هروب رئيسي وآخر بدیل •
مغلقة خالل الحریق، فإن الخروج من خالل نافذة غرفة النوم یجب أن یكون 

منطقة النوم أعلى من مستوى األرضية، إن آانت  . من خطة الهروبجزءًا
 .رّآب وسيلة نزول آمنة خارج المبنى إن لم یكن لدیك مثل هذه الوسيلة

رتب لالجتماع في مكان خارج المنزل، مثل منزل جارك، آي تتأآد من خروج  •
 .الجميع

في حال انطالق اإلنذار بصورة عرضية، أسكت الجرس، أعد ضبط الكاشفات  •
 .جهزة اإلنذار بأنه ال توجد حالة طارئة أبلغ شرآة أوفورًا
 EN50131االمتثال لـ 

EN50131-1 الفئة البيئية 2 المستوى األمني ،II 
 

 عدد التوافقات الفريدة المفتاح المنطقي
 15,625 *رمز مرور مكّون من ستة أرقام

 42,000,000,000 القطعة
 2,800,000,000,000,000 بعد عن تحكم مفتاح

 

 مسموح بها5 إلى 1اد من  فقط األعد*

آاشفات الدخان في 
أماآن النوم أو 

 القرب منهاب

آاشفات الدخان على 
 آل مستوى
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 إسكات إنذار
 ثانية قبل إرسال تقریر إنذار إلى المحطة 30في حال انطالق إنذار، ینتظر النظام 

 .التأخيرأن تعّدل زمن  اإلنذار أنظمة شرآةیمكن ل .الرئيسية
أدخل رمز مرورك، أو اضغط أو م قطعتك، دلتوقيف اإلنذار خالل زمن التأخير هذا، ق

 .فيتم إسكات اإلنذار . في مفتاح التحكم عن بعد
 . لتوقيف اإلنذار*ثانية___ أمامك 

في حال انطالق إنذار وأرسل النظام تقریر إنذار عند انتهاء زمن التأخير، قدم قطعتك، 
 في مفتاح التحكم عن بعد إلرسال تقریر إلغاء مرورك، أو اضغط أدخل رمز 

 .اإلنذار إسكات فيتم .اإلنذار
 .إلرسال تقریر إلغاء اإلنذار* دقيقة____ أمامك 

 .هذه األوقات مدخالت تحدد من هي اإلنذار أنظمة شرآة *

 اإلنذار وأحداث المشكالت
الت إلى أن تطفئ النظام أو تعيد  أو أحداث مشكإنذارًا_____ یمكن لنظامك أن یرسل 

 .ضبطه
 .شرآة أنظمة اإلنذار هي من تحدد هذه القيم

 رمز مرور المستخدم ووصف المنطقة
 المستخدمرموز مرور 

 المنّصب= المستخدم صفر 
 الوصف المرور رمز المستخدم الوصف المرور رمز المستخدم

   12   )الرئيسي (1
2   13   
3   14   
4   15   
5   16   
6   17   
7   18   
8   19   
9   20   

10   21   

11   
مستخدم  (22

إنذار االستغاثة 
 )الصامتة

  

 

 

 

 المناطق
 على اللوحةعبث تماس آشف المدخل = المنطقة صفر 

 الوصف المنطقة رقم الوصف رقم المنطقة
1  17  
2  18  
3  19  
4  20  
5  21  
6  22  
7  23  
8  24  
9  25  

10  26  
11  27  
12  28  
13  29  
14  30  
15  31  
16  32  

 

 

5

5 

30
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 قائمة الهاتف
 . لمعرفة التعليمات4راجع الصفحة  .خول إلى قائمة الهاتف، یجب عليك أن تشغل فترة هاتفقبل أن تتمكن من الد

ماظنلا رابتخا ةمئاق نم جورخلا

 لاسرإلا ةرتف
لابقتسالاو

مكحتلا زاهج يف ام صخش ىلإ ملكت

مكحتلا زاهج يف ام صخش ىلإ عمتسا

توصلا ةرتف ءاهنإ

1

2

#

جورخ

1

2

#

ثادحألا خيرات

ماظنلا رابتخا ةمئاق

خيراتلاو تقولا طبضا1

ماظنلل لماآ رابتخا

ماظنلا طبض دعأ

2

3

ريذحتلا زاهج رابتخا

ةيراطبلا رابتخا

لاصتالا رابتخا

مكحتلا زاهج رابتخا

ةقطنملا رابتخا

1

2

3

4

5

#

4

5

جورخ #

ةريخألا ثادحألا

خيراتلا بسح ثادحألا

راذنإ رخآ ثدح

ثادحأ 10 رخآ

جورخ

1

2

3

4

#

ماظنلا ةنايص

3

فتاهلا ةمئاق

مدختسملا رورم زمر لخدأ
 ىلإ دحاو نومدختسملا(

)نيرشعو دحاو

.ةصاخلا ةيامحلا ليغشت بجي ،رايخلا اذه عامسل

 ىلع طقف رايخلا اذه لمعتسا
.UL ةمظنأ ريغ

ةيامحلا لّطع وأ لّعف

5

 صصخملا مقرلا حاتفم ىلع طغضا ،جرخم ءافطإ وأ ليغشتل
.فتاهلا ىلع

جراخملا لّغش

)لوغشم ريغ ةغيصب( ةيامحلا لّعف

)لوغشم ةغيصب( ةيامحلا لّعف

)ةصاخ ةغيصب( ةيامحلا لّعف

1

2

3

جورخ#

.فتاهلا ةرتف ءاهنإ

.طقف ةيناث 90 ةدم توصلا ةرتف رمتست
 طمن لالخ ]2[ وأ ،ثدحتلا طمن لالخ فتاهلا ىلع ]1[ طغضا ،تّقؤملا طبض ةداعإل
.عامتسالا

مدختسملا ةمئاق

ديدج مدختسم فضأ

مدختسم رّيغ

مدختسم فذحا

1

2

3
4

جورخ#

:مدختسم رييغت وأ ةفاضإل

 جراخملا لّغش
وأ
)بّصنملا لوخد ليعفت( ريبخلا ةجمرب

6

 ةمئاق ىلإ لوخدلا يسيئرلا مدختسملل طقف نكمي
 دحاو ىلإ نانثا نومدختسملا.ةلماكلا مدختسملا
.مهرورم زومر رييغت طقف مهنكمي نيرشعو

ةعطقلا رّيغ

فصولا لّجس

رورملا زمر رّيغ

دعب نع مكحت حاتفم رّيغ

جورخ

1

2

3

4

#

 
 

 4 على الصفحة المنّصب دخول تفعيلراجع 
   لمزيد من المعلومات

  الوصف  المخرج
1  
2  
3  
4  

  )ال سلكي5 (
  )ال سلكي6 (
  )ال سلكي7 (
  )ال سلكي8 (
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 تشغيل فترة هاتف
 .یمكنك أداء عدة وظائف بنظامك األمني من هاتف المنزل أو من هاتف من خارجه

 .عرفة الخيارات المتاحةلم 5 الصفحة في الهاتف قائمة راجع

 هاتف المنزل
یفصل النظام خط الهاتف الخارجي ویطلب منك إدخال رمز  .ثالث مرات] #[اضغط 
 .مرور

 الهاتف الخارجي
 .اتصل على رقم هاتف المبنى .1
خص أو نظام الرد اآللي، اضغط في حال الرد على المكالمة سواء من قبل ش .2

 .ثالث مرات لفصل الجهة التي قامت بالرد وادخل النظام[*] على 
 .أدخل رمز مرورك عند طلب ذلك .3

في حال لم یتم الرد على المكالمة من قبل شخص أو نظام الرد اآللي، یجيب 
 .النظام بعد عدد مبرمج من الرنات

 )المستخدم الرئيسي فقط(تفعيل دخول المنّصب 
 

 .یدعم نظامي هذه الميزة

 .استعمل هذا الخيار لمنح دخول النظام إلى ممثل شرآة أنظمة اإلنذار
 التحكم من جهاز

یتوقف (أدخل رمز مرور المستخدم الرئيسي وانتظر حتى ینتهي الوقت المحدد للنظام 
 ).وميضعرض جهاز التحكم عن ال

عة عدة مرات إلى أن یعلن النظام في حال استعمال قطعة المستخدم الرئيسي، قدم القط
 ."التحضير جاِر لتعطيل الحمایة"

 من قائمة الهاتف
 . الختيار صيانة النظام]3[من قائمة الهاتف، اضغط على  .1
 .الختيار قائمة اختبار النظام] 3[اضغط على  .2
 .لتفعيل دخول المنّصب] 6[اضغط على  .3

 تعطيل دخول المنّصب
 . فّعل الحمایةلتعطيل دخول المنّصب إلى النظام،

 استعمال مفتاح تحكم عن بعد
 )اختياري(إعداد زر مفتاح التحكم عن بعد 

 فقط  واحدًااختر خيارًا .یجب على ممثل شرآة أنظمة اإلنذار أن یكمل الجدول أدناه
 .لكل زر

 

 تعيينات األزرار 
   خيارات األزرار

   )افتراضي(وضع النظام 
   )بصيغة مشغول(فعل الحماية 

   ) خاصةبصيغة (الحماية فعل
   شغل أو أطفئ المخرج

   شغل المخرج لمدة ثانيتين
 

 

 

 عمليات المنطقة الصامتة
 

  .یرسل نظامي تقریرًا عن منطقة مفتاح التحكم عن بعد الصامتة
 

 

 

  لمفتاح التحكم عن بعد LEDوضع مصباح 
 

 الوصف وضعال

 تعاقب أحمر وأخضر 
مصباح  .على زر مفتاح تحكم عن بعدتم الضغط 

LEDأو ينطلق إحدى وميض إما يتوقف عن ال ،
 .مؤشرات الوضع األخرى في هذا الجدول

يكون النظام بوضعية إنذار، أو تم استعمال ميزة  وميض أحمر سريع
 .المنطقة الصامتة

النظام مشغول أو غير (زمن تأخير الخروج جاِر  وميض أحمر بطيء 
 ).مشغول

 ).بصيغة مشغول أو غير مشغول(الحماية مفعلة  ر ثابتأحم

لم ُتفّعل الحماية آما  .وقع خطأ أثناء تفعيل الحماية وميض أخضر سريع
 .آان متوقعًا

هناك زر مبرمج لوضع  .الحماية تفعيل يمكنك ال وميض أخضر بطيء
  .النظام أيضًا يظهر هذا الوضع

 مبرمج زر هناك .لهاالحماية معطلة، لكن يمكن تفعي أخضر ثابت
 .الوضع هذا يظهر أيضًا النظام لوضع

أحمر ثابت ووميض أخضر 
 بطيء

 لتشغيل  أو تم الضغط إما على 
 .  مخرج بصورة مستمرة، أو لتشغيله لمدة ثانيتين

 حمرأ ووميض ثابت خضرأ
 بطيء

 إلطفاء  أو تم الضغط إما على 
 .مخرج
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 أزرار الطوارئ3

ر أن تفّعل هذه األزرار في النظام قبل أن تتمكن من یجب على شرآة أنظمة اإلنذا
 .استعمالها

 . اضغط واستمر في الضغط على زر الطوارئ المناسب لمدة ثانيتين لتشغيل إنذار

 األيقونة اإلنذار

) األزرار(الزر 
المطلوب 

االستمرار في 
 الضغط عليها

 مفّعلة؟ نغمة اإلنذار

 حريق
  

 نابضة
 

 ذعر
  

  ثابتة

 طوارئ
 

 

  ال يوجد

ذعر مفتاح 
 يوجد ال  تحكم عن بعد

 

  يوجد ال

 

 إضافة أو تغيير مستخدم، قطعة، ومفتاح تحكم عن بعد4

 
 : مستخدم22هذا النظام یدعم 

 .1234)55*(رمز المرور االفتراضي هو  .المستخدم الرئيسي: 1المستخدم  •
 .نظام مستخدمو ال:المستخدمون اثنان إلى واحد وعشرين •
یرسل هذا النظام  . مستخدم إنذار االستغاثة الصامتة:المستخدم اثنان وعشرون •

تقریر إنذار االستغاثة الصامت عند استعمال رمز مرور مستخدم إنذار االستغاثة 
ال یمكنك تعيين قطعة أو مفتاح تحكم عن بعد لمستخدم  .الصامتة إلطفاء النظام
رآة أنظمة اإلنذار تفعيل مستخدم إنذار یجب على ش .إنذار االستغاثة الصامتة

 .االستغاثة الصامتة
طول آافة رموز المرور یمكن أن تكون ما بين أربعة أو ستة أرقام حسب برمجة * 

 .النظام
 .التحكم جهاز تعليمات آافة اتبع

 . للحصول على قائمة آاملة بخيارات قائمة المستخدم5راجع الصفحة 
 مستخدمالسلطة 

 

المستخدم  الوظيفة
 الرئيسي

المستخدمون 
اثنان إلى واحد 

 وعشرين
 √ √ ل أو أطفئ النظامشّغ
 √ √ 1ل فترة اإلرسال واالستقبالشّغ

 √ √ 1ادخل قائمة صيانة النظام
 √ √ غّير رمز مرورك

  √ 2ادخل قائمة المستخدم
 

  . لمزید من المعلومات5في الصفحة  الهاتف قائمةراجع  1
المستخدمون اثنان  . یمكن فقط للمستخدم الرئيسي الدخول إلى قائمة المستخدم الكاملة2

 في الهاتف قائمة راجع .إلى واحد وعشرین یمكنهم تغيير رموز مرورهم فقط
 .المعلومات من لمزید 5 الصفحة

 نمط الرنين5

في حال آان نمط الرنين مشتغًال، یطلق جهاز التحكم صوت نغمة آلما حصل عطب 
 .في منطقة محيطية وآان النظام مطفأ

 .لتشغيل أو إطفاء نمط الرنين

 
 

 تعديل مستوى الصوت6

 :لتعدیل مستوى صوت جهاز التحكم

 
 .مات زمن تأخير الدخول وزمن تأخير الخروج صامتةنغ :جهاز تحكم صامت

 

 السطح البيني للصوت7

تكلم في هذه المنطقة لتتحدث إلى شخص ما على الهاتف خالل فترة اإلرسال 
 .واالستقبال

 أضف غّير احذف
استمر بالضغط 

 لمدة ثانيتين

 منخفض متوسط عاِل
بالضغط استمر 

 صامت لمدة ثانيتين

 بالضغط لمدةاستمر  تشغيل إطفاء
  ثانيتين
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 تشغيل وإطفاء النظام1

 .اختر أحد الخيارات من الجدول المبّين أدناه لتشغيل أو إطفاء نظامك
ة الموجودة على جهاز التحكم إلى اللون األحمر وحتى یبدأ انتظر حتى تتحول األیقون

 .زمن تأخير الخروج بالعد قبل أن تغادر المبنى
 

 

 الوصف الخيار

 
 .اتبع تعليمات جهاز التحكم .قّدم القطعة

 
 .التحكم جهاز تعليمات اتبع ].i[اضغط زر 

 

 .اتبع تعليمات جهاز التحكم .أدخل رمز المرور

 

اضغط  ).بصيغة غير مشغول(عيل الحماية  لتفاضغط 
 التحكم مفتاح زر إعدادارجع إلى قسم  . لتعطيل الحماية

 لمعرفة المزيد عن خيارات مفتاح التحكم 4 في الصفحة بعد عن
  .عن ُبعد

 

 

 . صحيححدود إدخال رمز مرور غير
إلدخال رمز مرور صحيح قبل أن یقفل النظام لوحة التحكم * محاوالت___ أمامك 

 .*دقيقة____ لمدة 
 .ممثل شرآة أنظمة اإلنذار هو من یحدد هذه القيم*
  

 

 حاالت العرض2
 

 الوصف العرض

 
يمكنك أن تشغل  .ال يوجد إنذار أو مشاآل .الحماية معطلة

 .النظام

 
 ).بصيغة مشغول(ّعلة الحماية مف

 
 ).مشغولغير  بصيغة (مفّعلة الحماية

 :يحدث إنذار الحريق أو االقتحام عندما 

 
 .معطلة الحمايةتكون 

 
 ).مشغول بصيغة (مفّعلة الحمايةتكون 

 ).مشغول غير بصيغة (مفّعلة الحمايةتكون 

 

ير الحماية مفّعلة بصيغة مشغول أو غ(زمن تأخير الخروج جاِر 
 ).مشغول

تشتغل  .جهاز التحكم يعلن الوقت المتبقي في فترات محددة
مقاطع الدوائر آل واحدة في وقتها لتوفير وضع مصّور لحالة 

 .زمن تأخير الخروج
خالل الثواني العشر األخيرة، يطلق صوت صافرة قبل تفعيل 

 .الحماية
 .للخروج من المبنى قبل حدوث إنذار* ثانية____ أمامك 

 

 غير أو مشغول بصيغة مفّعلة الحماية (دخولال تأخير نزم
 ).مشغول

يطلق جهاز التحكم صوت صافرة سريع خالل زمن تأخير 
 وضع لتوفير وقتها في واحدة آل الدوائر مقاطعتنطفئ  .الدخول
 .دخولال تأخير زمن لحالة مصّور

 .ينطلق إنذار في حال لم تطفئ النظام في الوقت المحدد
 النصف األول من زمن تأخير الدخول :عرض آهرماني
 الدخول تأخير زمن من ثانيال النصف :عرض أحمر

 .لتعطيل الحماية قبل أن يحدث إنذار* ثانية____ أمامك 

 
  .التحكم جهاز تعليمات آافة اتبع .توجد مشكلة في النظام

 
 جهاز تعليمات آافة اتبع .واحدة أو أآثر من المناطق معطوبة

  .التحكم

 
  .د مناطق معطوبة أآثر من الالزمتوج

 

 .األيقونات على نحو تبادليتومض  .التحكمجهاز اختبار 
يطلق جهاز التحكم صوت صافرة مزدوجة سريعة قبل نهاية 

 .االختبار بخمس دقائق
 

 . شرآة أنظمة اإلنذار هي من تحدد مدخالت األوقات هذه*

3
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