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وخطراهنمایدستگاهضبطمکالماتتکدفترچه

SP-VR18مدلدیگویاکالرآی

:ضبطمکالماتسریعاندازیراه

 . نیازی به استفاده از اسپلیتر نیست.وصل نماییدرا  تلفن خط .1
 آداپتور را به دستگاه متصل کنید.  .2
به خط تلفن متصل به دستگاه زنگ  یم تاریخ و ساعت به صورت خودکار،برای تنظ .3

 قطع کنید.  دو بوقپس از  و بزنید
 را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا دستگاه تاریخ و ساعت را اعالم کند. CIDی    دکمه .4

% تاریخ و ساعت درست اعالم خواهد شد و در این صورت تنظیمات 09به احتمال 
اگر تاریخ و ساعت به درستی اعالم نشد در ادامه به صورت رسد ولی  به اتمام می

تاریخ و ساعت را ارسال  DTMF)سوییچ های مخابراتی  دستی تنظیم نمایید.
م سال توسط دستگاه با کلید پس از اعال ،در صورت نیاز به تنظیم دستیکنند(  نمی

وارد تنظیم ماه  CIDو با فشار دادن سال صحیح را تنظیم نمایید  nextو  backهای 
در صورت نیاز مانند سال، ماه را نیز  .گردد اکنون ماه توسط دستگاه اعالم می شوید.

 . ی دستگاه را تغییر دهید ب روز، ساعت و دقیقهتنظیم کنید. به همین ترتی

 باشد.  اکنون دستگاه آماده به کار می
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ازرویدستگاه:اصواتضبطشدهشوکنترلپخ

و   backجهت پخش مکالمات کلید وسط را فشار دهید. با استفاده از کلید های
next  مکالمات دیگر پخش خواهند شد. جهت شنیدن اطالعات تماس )شامل

/ تماس از خارج  outgoingشماره تماس، تاریخ و زمان تماس، تماس از داخل 
incomingمکالمه کلید  یک ( در حین پخشCID  .را دو ثانیه نگه دارید 

، در هنگام پخش مکالمه، کلید رای تغییر روز )شنیدن مکالمات یک روز دیگر(ب
روز را تغییر دهید. nextو  backرا فشار دهید و سپس با کلید های  وسط

پخشوکنترلازرویرم:

در ماه فایل ها بر اساس سال و  داخل کامپیوتر یا موبایل قرار دهید.رم را 
تقسیم بندی شده اند. با  دایرکتوری های مختلف و بعد از آن نیز بر اساس روز

را به ترتیب زمان تماس مشاهده  وارد شدن به دایرکتوری یک روز، مکالمات
داخل / خارج / خواهید کرد. نام هر فایل صوتی شامل زمان دقیق، تماس از 

شماره تماس، (، Incoming/Outgoing/MissedCallت رفته )تماس از دس
ی رم به صورت زیر  تا پاسخگویی هست. به طور مثال نقشه Ringتعداد زنگ یا 

 خواهد بود.
1399_2 > 28 > 09_02_08_MC_09306097159_2R 

 

IN  ،به معنای تماس از خارجOUT  تماس از داخل وMC  تماس از
مخفف رینگ یا بوق در تماس از خارج یا  R باشد. رفته می دست

به این  2Rباشد و برای مثال در نام فایل باال  تماس از دست رفته می
معناست که تماس گیرنده پس از دو بوق و قبل از برداشته شدن 

یعنی  INنوشته شده بود  MCو اگر به جای  تلفن گوشی را قطع کرده
 . لفن را پاسخ داده استبعد از دو بوق اپراتور ت
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:مکالمهدرحینضبطپخش

پخش شدن یک مکالمه همزمان با ضبط آن کلید وسط را فشار دهید و برای اتمام برای 
 وسط را فشار دهید.، دوباره کلید شنود

دیگویا:راهاندازیکالرآی

را همزمان فشار دهید تا پیام  NEXTو  BACKدی گویا کلید  کالرآی سازیجهت فعال
با این کار در صورت تماس به خط، شماره ی تماس گیرنده" پخش شود.  "پخش شماره

ً  گردد. تلفن تماس گیرنده اعالم می را  NEXTو  BACKبرای غیرفعالسازی نیز مجددا
 همزمان فشار دهید.

:راهنماعالئم

عادی:عملکرد

  LED:است. در این حالت ضبط  مکالمات ضبط شده، دستگاه در حالت پخشسبزثابت
 شود.  مکالمات انجام نمی

 LEDخط آزاد است ی ضبط مکالمه است و دستگاه آماده:قرمزثابت. 

 LED:دستگاه در حال ضبط مکالمه است.قرمزچشمکزنیکثانیهای 
 LEDهنگام آمدن زنگ.نسریع:قرمزچشمکز 

 LED:فردی در حال شماره گیری هست ولی هنوز تماس آغاز نشده.قرمز،سبز 

 هاورفعاشکال:خطا

 LED:رم در دستگاه قرار ندارد.نارنجیثابت 

 LED:بند خط وصل نیست یا خط قطع شده.نارنجیچشمکزن 

 LED:رم خراب است. ابتدا رم را خاموشهمراهبایکچشمکنارنجیضعیف
 فرمت کنید و اگر همچنان مشکل حل نشد از رم دیگری استفاده نمایید.

 شوندامااطالعاتتماسوکالرآیدیگویاازمکالماتضبطشدهپخشمی

دایرکتوری  اینجاحذف شده. با کلیک روی  CONدایرکتوری شوند:رویدستگاهاعالمنمی
SOUNDS .را دانلود کنید و در رم قرار دهید 

https://www.soutpardaz.com/wp-content/uploads/2020/02/Sounds.rar
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 باوجودتنظیمدستیتاریخوساعت،باهرتماسازخارجتاریخوساعت

ی شما تاریخ و ساعت را اشتباه ارسال  اگر مخابرات ناحیهشود:اشتباهتنظیممی
% است( با هر تماس از خارج تاریخ و ساعت اشتباه ارسالی  1کند)احتمال این اتفاق کمتر از 

ثبت خواهد شد. در این صورت کافیست کلید وسط و چپ را همزمان فشار دهید تا پیام 
ت" پخش شود. سپس با دو ثانیه نگه داشتن "عدم دریافت ماه، روز، ساعت و دقیقه از مخابرا

شود. با استفاده از کلید های چپ و راست  آخرین تاریخ و ساعت تنظیمی اعالم می CIDکلید 
را فشار دهید. به همین صورت ماه، روز، ساعت و  CIDسال مورد نظر را انتخاب کنید و سپس 

 دقیقه را تنظیم کنید.

اطالعاتبیشتر:

حرفه .1 مکالمات ضبط دستگاه overwriteای و رمدارد شدن پر صورت در

می حذف خودکار صورت به قدیمی نگهداریمکالمات به نیاز درصورت شوند.

 رادرکامپیوترذخیرهنمایید.اصوات،قبلازپرشدنرم،آرشیومکالماتقدیمی

شووود.مخووابراتارسووالمییتموواسگیرنوودهبووینبوووداولودومازشوومارهمعمووو   .2

یصوحی حوداقلسوهثانیوهبعودازشورو زنو بنابراینبهتراستجهتثبتشوماره

 تلفنرابردارید.
حذف .3 فقطمکالماترا پاککردناصوات، به درصورتنیاز فرمتنکنید. را رم

دارید.)باتوجهبهحذفخودکارمکالماتقدیمیدررانگهconکنیدودایرکتوری

صورتپرشدنرم،اصالنیازیبهپاککردنرمندارید(اگررمرافرمتکردیدیا

conدایرکتوری کلیکروی با کردید حذف راsoundsدایرکتوریاینجارا

 دررمقراردهید.conبهجایrarپسازخارجکردنازفرمتدانلودکنیدو

متعلقاتهمراهدستگاه:

 ولت)مغزیمثبت(6یا5آداپتور 

 متری1بندخط 

 ساعتضبطمکالمه(580)گی 16رم

مشخصاتفنیوظاهری:

mm 55×55×23ابعاد:مغزیمثبت،ولت12الی5ولتاژتغذیه:

گی 60تا1واتپشتیبانیازرم0.0حداکثرتوانمصرفی:

https://www.soutpardaz.com/wp-content/uploads/2020/02/Sounds.rar
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mA 26یضبطجریانمصرفی:درحالتآماده

 28mAدرحالتضبط

 40mAدرحالتپخش

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

 طرفین مکالمه رسانده شود، در غیر این صورت مطابق با اصل

قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع  52

ای به طور کامل  و تجسس ممنوع بوده و مسئولیت چنین استفاده

 شد.با کننده می ی فرد استفاده بر عهده


