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 به نام خدا

 SP-VR18مدل  دی گویاو کالرآی خطراهنمای دستگاه ضبط مکالمات تکدفترچه

 دستگاه: ضبط مکالمات سریع اندازیراه

 . نیازی به استفاده از اسپلیتر نیست.وصل نماییدرا  تلفن خط .1

 متصل کنید. به دستگاه آداپتور را  .2

از خطی دیگر به خط تلفن متصل به برای تنظیم تاریخ و ساعت به صورت خودکار،  .3

 دستگاه زنگ بزنید. )دو بوق(

 را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا دستگاه تاریخ و ساعت را اعالم کند. CIDی  دکمه .4

 تنظیم نمایید. اگر تاریخ و ساعت به درستی اعالم نشد در ادامه به صورت دستی

در صورت نیاز کنند( تاریخ و ساعت را ارسال نمی DTMF)سوییچ های مخابراتی 

سال  nextو  backپس از اعالم سال توسط دستگاه با کلید های  ،به تنظیم دستی

تغییرات را تایید کنید. اکنون ماه توسط  CIDو با فشار دادن صحیح را تنظیم نمایید 

گردد در صورت نیاز مانند سال، ماه را نیز تنظیم کنید. به همین دستگاه اعالم می

نظیم حتما تا انتهای تی دستگاه را نیز تنظیم نمایید. ترتیب روز، ساعت و دقیقه

 .ادامه دهید CIDدقیقه و خروج از حالت تنظیم تاریخ و ساعت با کلید 

 باشد. اکنون دستگاه آماده به کار می

 از روی دستگاه:ضبط شده اصوات ش و کنترل پخ

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت شروع پخش مکالمات کلید وسط 

( را فشار دهید. با استفاده ▐▐/►)

 nextو   backاز کلید های

مکالمات دیگر پخش خواهند شد. 

جهت شنیدن اطالعات تماس یا 

دی )شامل شماره تماس، کالرآی

تاریخ و زمان تماس، تماس از 

/ تماس از  outgoingداخل 

، مدت زمان incomingخارج 

تماس( در حین پخش مکالمه کلید 

CID  .را دو ثانیه نگه دارید 
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 پخش و کنترل از روی رم:

در هنگام ضبط و پخش مکالمه رم را   رم را داخل کامپیوتر یا موبایل قرار دهید.

در دایرکتوری های مختلف ماه فایل ها بر اساس سال و  از دستگاه خارج نکنید.

تقسیم بندی شده اند. با وارد شدن به دایرکتوری  و بعد از آن نیز بر اساس روز

یک روز، مکالمات را به ترتیب زمان تماس مشاهده خواهید کرد. نام هر فایل 

زمان دقیق، تماس از داخل / خارج / تماس از دست رفته صوتی شامل 

(Incoming/Outgoing/Missedcall شماره تماس، تعداد زنگ یا ،)Ring 

ی رم به صورت زیر خواهد بود.تا پاسخگویی هست. به طور مثال نقشه  

1398_10 > 26 > 09_02_08_MC_0919*****89_2R 

 دی گویا: راه اندازی کالرآی 

را همزمان فشار دهید تا پیام  NEXTو  BACKدی گویا کلید سازی کالرآیجهت فعال

 " پخش شود. ی تماس گیرندهپخش شماره"

 ی در حال ضبط:پخش مکالمه 

( را فشاردهید. جهت اتمام پخش در حین ضبط، یک بار                                                     ▐▐/►)وسط کلید 

 کلید وسط را فشار دهید.اگر 

 :لرفع اشکا و عالئم، اخطارات

  LED  سبز ثابت: دستگاه در حالت پخش است. در این حالت ضبط مکالمات

 شود. انجام نمی

 LED ی ضبط مکالمه است.قرمز ثابت: دستگاه آماده 

 LED .قرمز چشمک زن یک ثانیه ای: دستگاه در حال ضبط مکالمه است 

 LED سریع: هنگام آمدن زنگ.ن قرمز چشمک ز 

 LED نارنجی ثابت: رنگ نارنجی بیانگر خطا است. 

 همراه دستگاه: متعلقات

  ولت )مغزی مثبت( 5آداپتور 

  متری 1بند خط 

  گیگ  16رم 
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 مشخصات فنی و ظاهری:

  mm  95×55×23ابعاد:       مغزی مثبت   ،ولت 12الی  5ولتاژ تغذیه: 

 گیگ        64تا  1پشتیبانی از رم   وات                   0.5توان مصرفی: حداکثر 

توجه:استفاده از بخش ضبط مکالمات این دستگاه باید به اطالع 

صل  صورت مطابق با ا شود، در غیر این  سانده  طرفین مکالمه ر

قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع  25

سس مم ستفادهو تج سئولیت چنین ا ای به طور کامل نوع بوده و م

 باشد. کننده میی فرد استفادهبر عهده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


