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سا  ًصة ٍ ساُ اًذاصی ٍ  ساٌّوا سا تِ دلت هطالؼِ ًوَدُ ٍ سپس آى دفتشچِ ،خط 4لثل اص استفادُ اص دستگاُ ضثط هکالوات 

 تٌظین ًواییذ.

 تا تَجِ تِ شکل ریل  تَضیحات دادُ شذُ سا تِ دلت تخَاًیذ.

 
 ًوایذ. دستگاُ ضثط هکالوات داسای دٍ جک تلفي ٍ ّش جک تلفي دٍ خط تلفي سا تِ دستگاُ ٍصل هی

 شَد. تِ جک تلفي سوت ساست ٍصل هی 4ٍ  3تِ جک تلفي سوت چپ ٍ خطَط  2ٍ 1خطَط 

 هغضی کٌاسی جک تلفي خَاٌّذ تَد. 4ٍ  2هغضی ٍسط ٍ خط  3ٍ  1خط 

 سا تِ هشکض ساًتشال پاًاسًَیک ٍصل ًواییذ. RS-232کاتل  تٌظیوات صهاًی دستگاُ، دس صَست ًیاص تِ شواسُ تواس ٍ

 ذ.ٍصل ًوایی  POWER 5Vٍلت سا تِ جک تغزیِ دستگاُ  5آداپتَس 

 کلیذ تٌظیوات تشای ّن شٌاسی ٍاختصاص اطالػات تواس هشکض ٍ خطَط دستگاُ دس ًظش گشفتِ شذُ است.

تشای استثاط ایٌتشًتی تا دستگاُ دس ًظش گشفتِ شذُ است کِ هوکي است دس ایي دستگاُ  ADSLکاتل استثاط تا شثکِ یا هَدم 

 فؼال ًثاشذ.

 دّذ. ّای هختلف استفادُ ًشاى هی کیثی ًاسًجی( ٍضؼیت خطَط سا دس حالت)تش ًوایشگشّای ال ای دی دٍ سًگ لشهض ٍ سثض

ّوشاُ  کٌذ ٍ تا خاسج کشدى اص سَکت ٍ گزاشتي سٍی سم سیذس حافظِ هیکشٍ اس دی اطالػات ضثط شذُ سا دس خَد ًگْذاسی هی

 دستگاُ، اطالػات ضثط شذُ سا هی تَاى تِ کاهپیَتش هٌتمل کشد.
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 لماتمتعلقات دستگاه ضبط مکا

 
 

 ٍلتی دستگاُ 5آداپتَس 

 ساًتی 12ػذد سین تلفٌی کَتاُ  4

 هتشی یک طشف دٍ سش سَکت ٍیک طشف یک سش سَکت 1.8ػذد سین تلفٌی تلٌذ  2

 ػذد سَکت تلفٌی دٍ تِ یک 4

 (RS-232کاتل اتصال استثاط سشیال ساًتشال تِ دستگاُ)کاتل
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 ماتبه سانترال و دستگاه ضبط مکال وطنحوه اتصاالت خط

 تاشذ. هی تِ ساًتشال ٍ دستگاُ ضثط هکالوات هطاتك شکل ریل 4ٍ 3ٍ  2ٍ  1ًحَُ اتصاالت خط 

 
 شًَذ. ػذد سَکت تلفٌی دٍ تِ یک ٍصل هی 4تِ طَس هستمل تِ  4ٍ 3ٍ  2ٍ  1اتتذا خطَط تلفٌی 

سا تِ ساًتشال  4ٍ  3ٍ  2ٍ  1ٌی ػذد سَکت تلفٌی دٍ تِ یک، خطَط تلف 4ساًتی تِ خشٍجی  12ػذد تٌذ خط کَتاُ  4تا اتصال 

 ًوایین.  ٍصل هی
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سَکتِ داسی دٍ سش سَکت هی تاشذ یک سشسَکت سا کِ دٍ سین هغضی ٍسط سا داسد  تِ  3هتشی  1.8یک طشف تٌذ خط 

ٍصل ًوَدُ ٍ  2ٍ سشسَکت دٍم سا کِ دٍ سین کٌاسی سا داسد تِ  سَکت تلفٌی دٍ تِ یک خط 1سَکت تلفٌی دٍ تِ یک خط 

تا ایي  ًوایین. تاشذ سا تِ ٍسٍدی جک تلفٌی دست چپ دستگاُ ضثط هکالوات ٍصل هی یگش کِ داسای یک سش سَکت هیسوت د

 شًَذ. تِ دستگاُ ضثط هکالوات ٍصل هی 2ٍ  1اتصال خط 

 اًجام دّیذ. 4ٍ  3هتشی سِ سَکتِ دیگش کِ ّوشاُ دستگاُ هَجَد هی تاشذ تشای خطَط  1.8ّویي کاس سا تا تٌذ خط 

 سا تِ دستگاُ هتصل ًواییذ. (RS-232) کاتل اتصال استثاط سشیال ، پَست سشیال ساًتشال تا

تایذ اًتخاب شَد کِ ایي تٌظین تشای ّن شٌاسی  هی .Caller-ID Infoگضیٌِ اسسال اطالػات تواس تشای تواس ّای اص تیشٍى 

 اص سٍی گَشی اًجام شَد. 907تَاًذ تا فؼال کشدى کذ  دستگاُ تا ساًتشال ضشٍسی است ٍ هی

 

 مراحل نصب دستگاه

 کٌین. ریل ػول هیدستَس تشای ًصة دستگاُ هطاتك 

 ًوایین. آداپتَس دستگاُ سا تِ تشق ٍصل هی

 کٌین. جک آداپتَس سا تِ دستگاُ ٍصل هی

 جی خَاٌّذ ًوَد.تؼذ اص چٌذ ثاًیِ ًوایشگش ّای ال ای دی چْاس خط ششٍع تِ چشوک صدى ًاسً

 هاًٌذ. ًذاشتِ تاشذ ایي ًوایشگشّا تِ صَست ًاسًجی ثایت سٍشي هی   (Micro SD)دس صَستی کِ دستگاُ کاست حافظِ

 ًوایشگش ّا تِ صَست سثض یا لشهض ثاتت سٍشي هی هاًٌذ. 4تا 1تا اتصال دسست خطَط 

 گاُ ٍ ساًتشال تشای آى خط هی تاشذ.لشهض تَدى ًوایشگش ّش خط دس ایي ٍضؼیت ًشاًِ تٌظین ّن شٌاسی دست

ثاًیِ ًگْذاسیذ تا تا چشوک لشهض هتَالی ٍ سپس سثض شذى ثاتت ًوایشگشّا آهادگی دستگاُ تشای  5کلیذ تٌظیوات سا تِ هذت 

 تٌظین ّن شٌاسی ساًتشال تِ ًوایش دسآیذ.

 ( سا تِ دستگاُ ٍ هشکض هتصل ًواییذ.RS-232) کاتل استثاط سشیال

هتصل شذُ تِ دستگاُ اص طشیك هَتایل یا خط هجضا تٌظیوات ّن شٌاسی دستگاُ ٍ ساًتشال تؼذ  4تا  1ی خطَط تا شواسُ گیش

 اص صًگ اٍل اًجام خَاّذ شذ ٍ ًوایشگش خط تواس گشفتِ شذُ تِ صَست لشهض ثاتت دس خَاّذ آهذ.

 دسستی چک کٌیذ.ِ اط کاتل سشیال سا تچٌاًچِ تؼذ اص صًگ اٍل ایي ّن شٌاسی صَست ًگیشد تواس سا تکشاس ًواییذ ٍ استث

 شًَذ. حال کِ تٌظین ّن شٌاسی صَست گشفت تواس ّای هشکض ٍ تواس ّای تیشٍى تِ صَست خَدکاس ضثط هی

 ًوایشگش خطی کِ صًگ هی خَسد تصَست لشهض چشوک صى همطغ تِ ًوایش دس هی آیذ.

 تَد. دس حال ضثط هکالوات ًوایشگش ّش خط تِ صَست لشهض چشوک صى خَاّذ

 ثاًیِ تؼذ اص پایاى تواس ٍ گزاشتي گَشی خَاّذ تَد. 5کاهل شذى ضثط هکالوات ّش خط حذالل 

 تشای خاسج کشدى کاست حافظِ جک آداپتَس دستگاُ سا اص آى جذا ًوَدُ ٍ سپس الذام تِ خشٍج کاست حافظِ ٍ تخلیِ آى ًواییذ.
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 نحوه ساماندهی ضبط مکالمات

 به ترتیب ذیل می باشد: نحوه ساماندهی ضبط مکالمات

 پَشِ سال هکالوِ

 پَشِ هاُ هکالوِ

 پَشِ سٍص هکالوِ

 LINE-4تا  LINE-1کِ هکالوِ صَست گشفتِ تِ صَست  4تا  1پَشِ خط 

 

 نام فایل با اطالعات الزم

 ًام فایل تا اطالػات هشکض یا تذٍى اطالػات افضٍدُ هشکض کِ اص چپ تِ ساست شاهل هَاسد ریل هی تاشذ.

 کالوِسال ه

 هاُ هکالوِ

 سٍص هکالوِ

 ساػت ششٍع هکالوِ

 دلیمِ ششٍع هکالوِ

AM لثل اص ظْش 

PM تؼذ اص ظْش 

 شواسُ خط هتصل شذُ تِ ساًتشال ٍ داخلی ساًتشال/شواسُ خط دستگاُ، کِ هکالوِ صَست گشفتِ است.

 هذت صهاى هکالوِ تِ ساػت ٍ دلیمِ ٍ ثاًیِ

 9Rتا  1Rلثل اص تشداشتي گَشی  دس صَست تواس اص تیشٍى تؼذاد صًگ خَسدُ

 

 هَفك تاشیذ

 صَت استثاط
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