
  به نام خدا

قبل از استفاده از دستگاه ضبط مکالمات چهار خط دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و سپس آنرا  نصب و 
  .راه اندازی و تنظيم نماييد

  .شکل ذيل  توضيحات داده شده را به دقت بخوانيد با توجه به

 

  .را به دستگاه وصل مينمايد دستگاه ضبط مکالمات دارای دو جک تلفن و هر جک تلفن دو خط تلفن

  .به جک تلفن سمت راست وصل می شود 4و  3به جک تلفن سمت چپ و خطوط  2و 1خطوط 

  .د بودنمغزی کناری جک تلفن خواه 4و  2مغزی وسط و خط  3و  1خط 

 .نماييدصل دستگاه متکز سانترال پاناسونيک وبه مررا RS-232کابل ، )CID(تماس اطالعاتدر صورت نياز به 

  .نماييدوصل  POWER 5Vدستگاه جک تغذيه را به ولت 5آداپتور 

  .اختصاص اطالعات تماس مرکز و خطوط دستگاه در نظر گرفته شده است هم شناسی وبرای کليد تنظيمات 

  .وضعيت خطوط را در حالتهای مختلف استفاده نشان می دهد )قرمز و سبز(نمايشگرهای ال ای دی دو رنگ 

ضبط شده را در خود نگهداری ميکند و با خارج کردن از سوکت و گذاشتن روی  صواتاحافظه ميکرو اس دی 
  .اطالعات ضبط شده را می توان به کامپيوتر منتقل کرد ، همراه دستگاهريدر رم

  متعلقات دستگاه ضبط مکالمات



  

  يک طرف دو سر سوکت ويک طرف يک سر سوکت

  مطابق شکل ذيل به سانترال و دستگاه ضبط مکالمات

  ولتی دستگاه

  سانتی 12عدد سيم تلفنی کوتاه 

يک طرف دو سر سوکت ويک طرف يک سر سوکت متری 1.8 عدد سيم تلفنی بلند

  عدد سوکت تلفنی دو به يک

  عدد رم ريدر از نوع ميکرو اس دی 

 )RS-232کابل(کابل اتصال ارتباط سلایر سانترال به دستگاه

به سانترال و دستگاه ضبط مکالمات 4و 3و  2و  1نحوه اتصاالت خط 

ولتی دستگاه 5آداپتور 

عدد سيم تلفنی کوتاه  4

عدد سيم تلفنی بلند 2

عدد سوکت تلفنی دو به يک 4

عدد رم ريدر از نوع ميکرو اس دی 1

کابل اتصال ارتباط سلایر سانترال به دستگاه

نحوه اتصاالت خط 



  

  .دنعدد سوکت تلفنی دو به يک وصل می شو 4به طور مستقل به  4و 3و  2و  1 یابتدا خطوط تلفن

و  3و  2و  1خطوط تلفنی ، عدد سوکت تلفنی دو به يک  4سانتی به خروجی  12بند خط کوتاه عدد  4با اتصال 

  . را به سانترال وصل می نماييم 4



که دو سيم مغزی وسط  سرسوکت رايک  سوکته داری دو سر سوکت می باشد 3متری  1.8بند خط  طرفيک 

سوکت تلفنی دو به  به  که دو سيم کناری را دارد سوکت دوم راو سر 1به سوکت تلفنی دو به يک خط  را دارد

به ورودی جک تلفنی دست چپ سمت ديگر که دارای يک سر سوکت می باشد را وصل نموده و  2يک خط

  .دنبه دستگاه ضبط مکالمات وصل می شو 2و  1خط با اين اتصال .دستگاه ضبط مکالمات وصل می نماييم

انجام  4و  3متری سه سوکته ديگر که همراه دستگاه موجود می باشد برای خطوط  1.8همين کار را با بند خط 
  .دهيد

  .را به دستگاه متصل نماييد(RS-232)پورت سلایر سانترال، با کابل اتصال ارتباط سلایر 

 .سوکت ميکرو اس دی روی دستگاه قرار دهيد کارت حافظه ميکرو اس دی را در

می بايد انتخاب شود که اين تنظيم  .Caller-ID Infoگزينه ارسال اطالعات تماس برای تماس های از بيرون 

  .از روی گوشی انجام شود 907برای هم شناسی دستگاه با سانترال ضروری است و ميتواند با فعال کردن کد 

  

  

  .ذيل عمل می کنيمبرای نصب دستگاه مطابق 

  .را به دستگاه وصل ميکنيم نجک آدستگاه را به برق وصل نموده و  آداپتور

  .مربوط به خطوطی که وصل شده اند سبز ثابت خواهد شدبعد از چند ثانيه نمايشگر های ال ای دی 

  

و  ناسی دستگاهمتصل شده به دستگاه از طريق موبايل يا خط مجزا تنظيمات هم ش 4تا  1با شماره گيری خطوط 
  .سانترال بعد از زنگ اول انجام خواهد شد و نمايشگر خط تماس گرفته شده به صورت قرمز ثابت در خواهد آمد

ارتباط کابل سلایر را بدرستی يا و  چنانچه بعد از زنگ اول اين هم شناسی صورت نگيرد تماس را تکرار نماييد
  .چک کنيد

  .قرمز چشمک زن مقطع به نمايش در می آيدنمايشگر خطی که زنگ می خورد بصورت  

  .دنوبه صورت خودکار ضبط ميش خطوط شهریصورت گرفت تماس های  خطوط حال که تنظيم 

  .در حال ضبط مکالمات نمايشگر هر خط به صورت قرمز چشمک زن خواهد بود

  .اشتن گوشی خواهدبود بعدازپايان تماس وگذ ثانيه10و حداکثر ثانيه 4هرخط حداقل  هکالماطالعات مکامل شدن 

برای خارج کردن کارت حافظه جک آداپتور دستگاه را از آن جدا نموده و سپس اقدام به خروج کارت حافظه و 
  .تخليه آن نماييد



  .نحوه ساماندهی ضبط مکالمات به ترتيب ذيل می باشد

  پوشه سال مکالمه

  پوشه ماه مکالمه

  پوشه روز مکالمه

 LINE-4تا  LINE-1که مکالمه صورت گرفته به صورت  4تا  1پوشه خط 

  با اطالعات الزمنام فايل 

  .با اطالعات مرکز يا بدون اطالعات افزوده مرکز که از چپ به راست شامل موارد ذيل می باشدنام فايل 

  مکالمهسال 

  مکالمه ماه

  روز مکالمه

  ساعت شروع مکالمه

  دقيقه شروع مکالمه

AMظهر قبل از  

PMبعد از ظهر  

  .شماره خط دستگاه، که مکالمه صورت گرفته است/و داخلی سانترالمتصل شده به سانترال شماره خط 

  مدت زمان مکالمه به ساعت و دقيقه و ثانيه

  9Rتا 1Rدر صورت تماس از بيرون تعداد زنگ خورده قبل از برداشتن گوشی 

  رفع اشکال

در صورتيکه چراغ های ال ای دی قرمز ثابت باشند گاه و سانترال، قبل از تنظيمات هم شناسی خطوط دست_
يعنی قبال دستگاه تنظيم خطوط شده است که اگر اين تنظيم مربوط به خطوط ديگری باشند بايد دستگاه را به تنظيم 

و سپس را پنج ثانيه فشار دهيد کليه چراغها چشمک زن می شوند  RESETکارخانه برگردانيد برای اين کار دکمه 
  .خطوطی که به خط شهری وصل شده اند سبز ثابت می شوند

  . باشدويا رم خراب ميصورتيکه چراغهای ال ای دی ، نارنجی ثابت باشند يعنی رم داخل دستگاه نمی باشد در_

 با خطهنوز  دستگاهبعد از روشن کردن  باشد يعنی چشمک زندر صورتيکه چراغ ال ای دی هر خط نارنجی _
  .گوشی گذاشته شده به درستی به دستگاه وصل نشده است

باقی بماند گوشی  چشمک زن قرمزچراغ ال ای دی  خط بعد از پايان مکالمه و گذاشتن گوشی  در صورتيکه_
  .بدرستی گذاشته نشده و يا اتصال خط به ورودی دستگاه قطع شده است


