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    cityline
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� �

    skyline
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���
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� �

    skyline



الصفحة ۲

�	��	��	��	�

الصفحة ۲

�	��	��	��	�

الكود اإلجراء
الكود ۱ (*) افتح الباب
الكود ۲ (*) نشِّط الجهاز المساعد (إن وجد)
الكود ۳ (*) افتح الباب ونشِّط الجهاز المساعد مًعا 

الكود اإلجراء
الكود ۱ (*) افتح الباب
الكود ۲ (*) نشِّط الجهاز المساعد (إن وجد)
الكود ۳ (*) افتح الباب ونشِّط الجهاز المساعد مًعا 

K

K



الصفحة ۳

�	��	��	��	�

الصفحة ۳

�	��	��	��	�



الصفحة ٤

�	��	��	��	�

الصفحة ٤

�	��	��	��	�



الصفحة ٥

�	��	��	��	�

الصفحة ٥

�	��	��	��	�



الصفحة ٦

�	��	��	��	�

الصفحة ٦

�	��	��	��	�

���

���

�	


� �

ضوء أخضر التعريف
بدون طاقة.

الوصول،  كود  إدخال  (انتظار  الطبيعي  الوضع 
البرمجة...). جهاز يعمل بالطاقة.

فتح الباب.
ومضات سريعة: وضع البرمجة

ومضات بطيئة: انتظار القيمة الجديدة للوظيفة المحددة

���

���

�	


� �

ضوء أخضر التعريف
بدون طاقة.

الوصول،  كود  إدخال  (انتظار  الطبيعي  الوضع 
البرمجة...). جهاز يعمل بالطاقة.

فتح الباب.
ومضات سريعة: وضع البرمجة

ومضات بطيئة: انتظار القيمة الجديدة للوظيفة المحددة



الصفحة ۷

�	��	��	��	�

الصفحة ۷

�	��	��	��	�
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الصفحة ۸

�	��	��	��	�

الصفحة ۸

�	��	��	��	�



الصفحة ۹

�	��	��	��	�

الصفحة ۹

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة A۰   إشارة صوتية
(۳ مرات)

۳º حدد الكود الرئيسي الجديد
الكود الرئيسي 

الجديد إشارة صوتية 
(۳ مرات)

مثال: كود الوصول الرئيسي الجديد 
لعملية البرمجة: ۱۲۳٤.

  A۰ ۱٤۸۰
۱۲۳٤

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة A۰   إشارة صوتية
(۳ مرات)

۳º حدد الكود الرئيسي الجديد
الكود الرئيسي 

الجديد إشارة صوتية 
(۳ مرات)

مثال: كود الوصول الرئيسي الجديد 
لعملية البرمجة: ۱۲۳٤.

  A۰ ۱٤۸۰
۱۲۳٤



الصفحة ۱۰

�	��	��	��	�

الصفحة ۱۰

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة Aإشارة صوتية    ٤
(۳ مرات)

۳º حدد الطول الجديد ٤ أو ٥ أو ٦ إشارة صوتية 
(۳ مرات)

مثال: األكواد الرئيسية وأكواد 
الوصول المكونة من ٦ أرقام. ٦  A٤ ۱٤۸۰

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة Aإشارة صوتية    ٤
(۳ مرات)

۳º حدد الطول الجديد ٤ أو ٥ أو ٦ إشارة صوتية 
(۳ مرات)

مثال: األكواد الرئيسية وأكواد 
الوصول المكونة من ٦ أرقام. ٦  A٤ ۱٤۸۰



الصفحة ۱۱

�	��	��	��	�

الصفحة ۱۱

�	��	��	��	�



الصفحة ۱۲

�	��	��	��	�

الصفحة ۱۲

�	��	��	��	�



الصفحة ۱۳

�	��	��	��	�

الصفحة ۱۳

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة A۹    إشارة صوتية
(۳ مرات)

۳º أعد إدخال الكود الرئيسي (تم تعيينه 
افتراضًيا على أنه ۱٤۸۰) لتأكيد حذف 

جميع األكواد.
۱٤۸۰ إشارة صوتية 

(۳ مرات)
مثال:  أعد تعيين جميع أكواد 

الوصول الرئيسية.
 A۹ ۱٤۸۰
۱٤۸۰

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة A۹    إشارة صوتية
(۳ مرات)

۳º أعد إدخال الكود الرئيسي (تم تعيينه 
افتراضًيا على أنه ۱٤۸۰) لتأكيد حذف 

جميع األكواد.
۱٤۸۰ إشارة صوتية 

(۳ مرات)
مثال:  أعد تعيين جميع أكواد 

الوصول الرئيسية.
 A۹ ۱٤۸۰
۱٤۸۰



الصفحة ۱٤

�	��	��	��	�

الصفحة ۱٤

�	��	��	��	�



الصفحة ۱٥

�	��	��	��	�

الصفحة ۱٥

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة: الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰)

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)

كود  ذاكرة  في  الموضع  أدخل   ۲º
الوصول: ۹۹...۰۰

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)
۳º أعد إدخال كود الوصول الجديد: (يجب 
أن يتطابق طول الكود مع الكود المعمول 

به في النظام)

كود الوصول 
الجديد

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)
٤º أدخل اإلجراء المرتبط:

۱: سيفتح الباب. (المرّحل ۱)
(إن  المساعد  الجهاز  تنشيط  سيتم   :۲

ُوجد). (المرّحل ۲)
الباب وسيتم تنشيط الجهاز  ۳: سيفتح 

المساعد بصورة متزامنة.

۱ أو ۲ أو ۳  
إشارة صوتية 

(۳ مرات)

مثال: تم حفظ كود الوصول الجديد ۱۱۱۱ 
في الموضع ۰۰.

  ۰۰ ۱٤۸۰
۱ ۱۱۱۱

۱º دخول وضع البرمجة:
الكود 

الرئيسي 
(۱٤۸۰)

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)

كود  ذاكرة  في  الموضع  أدخل   ۲º
الوصول: ۹۹...۰۰

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)
۳º أعد إدخال كود الوصول الجديد: (يجب 
أن يتطابق طول الكود مع الكود المعمول 

به في النظام)

كود الوصول 
الجديد

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)
٤º أدخل اإلجراء المرتبط:

۱: سيفتح الباب. (المرّحل ۱)
(إن  المساعد  الجهاز  تنشيط  سيتم   :۲

ُوجد). (المرّحل ۲)
الباب وسيتم تنشيط الجهاز  ۳: سيفتح 

المساعد بصورة متزامنة.

۱ أو ۲ أو ۳  
إشارة صوتية 

(۳ مرات)

مثال: تم حفظ كود الوصول الجديد ۱۱۱۱ 
في الموضع ۰۰.

  ۰۰ ۱٤۸۰
۱ ۱۱۱۱



الصفحة ۱٦

�	��	��	��	�

الصفحة ۱٦

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة AA إشارة صوتية 
(۳ مرات)

۳ºأدخل موضع كود الوصول الذي 
يتعين حذفه من ذاكرة النظام ۹۹...۰۰ إشارة صوتية 

(۳ مرات)
مثال:  احذف كود الوصول المحفوظ 

في الموضع ۰۰.
 AA ۱٤۸۰

۰۰

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة AA إشارة صوتية 
(۳ مرات)

۳ºأدخل موضع كود الوصول الذي 
يتعين حذفه من ذاكرة النظام ۹۹...۰۰ إشارة صوتية 

(۳ مرات)
مثال:  احذف كود الوصول المحفوظ 

في الموضع ۰۰.
 AA ۱٤۸۰

۰۰



الصفحة ۱۷

�	��	��	��	�

الصفحة ۱۷

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة A۷   إشارة صوتية
(۳ مرات)

كود  بتغيير  للمستخدمين  يسمح  مثال: 
الوصول الشخصي الخاص بهم.  A۷ ۱٤۸۰

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰) إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة A۷   إشارة صوتية
(۳ مرات)

كود  بتغيير  للمستخدمين  يسمح  مثال: 
الوصول الشخصي الخاص بهم.  A۷ ۱٤۸۰



الصفحة ۱۸

�	��	��	��	�

الصفحة ۱۸

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة
الكود 

الرئيسي 
(۱٤۸۰)

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)
۲º أدخل الخيار ذا الصلة:
A٥: الزر ۱: (المرّحل ۱)
A٦: الزر ۲: (المرّحل ۲)

  A٥ أو 
A٦

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)

۱º دخول وضع البرمجة
الكود 

الرئيسي 
(۱٤۸۰)

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)
۲º أدخل الخيار ذا الصلة:
A٥: الزر ۱: (المرّحل ۱)
A٦: الزر ۲: (المرّحل ۲)

  A٥ أو 
A٦

 
إشارة صوتية 

(۳ مرات)



الصفحة ۱۹

�	��	��	��	�

الصفحة ۱۹

�	��	��	��	�

۳º أدخل اإلجراء المرتبط:
۰: تعطيل الزر.

۱: تمكين الزر. اإلجراء، سيتم فتح الباب. 
(المرّحل ۱)

۲: تمكين الزر. اإلجراء، سيتم تنشيط 
(المرحل  ُوجد).  (إن  المساعد  الجهاز 

.(۲
فتح  سيتم  اإلجراء،  الزر.  تمكين   :۳
المساعد  الجهاز  تنشيط  وسيتم  الباب 

بصورة متزامنة.

۰ أو ۱ أو ۲ 
أو ۳

 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

مثال: تمكين زر الخرج ۱ لفتح الباب. ۱ A٥ ۱٤۸۰

۳º أدخل اإلجراء المرتبط:
۰: تعطيل الزر.

۱: تمكين الزر. اإلجراء، سيتم فتح الباب. 
(المرّحل ۱)

۲: تمكين الزر. اإلجراء، سيتم تنشيط 
(المرحل  ُوجد).  (إن  المساعد  الجهاز 

.(۲
فتح  سيتم  اإلجراء،  الزر.  تمكين   :۳
المساعد  الجهاز  تنشيط  وسيتم  الباب 

بصورة متزامنة.

۰ أو ۱ أو ۲ 
أو ۳

 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

مثال: تمكين زر الخرج ۱ لفتح الباب. ۱ A٥ ۱٤۸۰



الصفحة ۲۰

�	��	��	��	�

الصفحة ۲۰

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰)

 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة:
A۲: المرّحل ۱ (تحرير القفل)

A۳: المرّحل ۲ (تنشيط الجهاز 
اإلضافي الكهربائي)

A۳ أو A۲  
 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

أو  الجديد  التنشيط  كود  ۳ºأدخل 
حدد الوضع ثنائي االستقرار

۰۰:      وضع ثنائي 
االستقرار

۰۱..۹۹:  (۱ إلى ۹۹ 
ثانية)

 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي 
(۱٤۸۰)

 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة:
A۲: المرّحل ۱ (تحرير القفل)

A۳: المرّحل ۲ (تنشيط الجهاز 
اإلضافي الكهربائي)

A۳ أو A۲  
 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

أو  الجديد  التنشيط  كود  ۳ºأدخل 
حدد الوضع ثنائي االستقرار

۰۰:      وضع ثنائي 
االستقرار

۰۱..۹۹:  (۱ إلى ۹۹ 
ثانية)

 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)



الصفحة ۲۱

�	��	��	��	�

الصفحة ۲۱

�	��	��	��	�

تنشيط  إلغاء  تم  إذا   ۱ ٤ºأدخل 
الجهاز بصورة طبيعية.

الجهاز  تنشيط  تم  إذا   ۰ أدخل 
بصورة طبيعية.

۱ أو ۰
 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

مثال:  غّير توقيت المرّحل إلى خمس 
ثواٍن وسيتم التعطيل بصورة طبيعية. ۰ ۰٥ A۲ ۱٤۸۰

تنشيط  إلغاء  تم  إذا   ۱ ٤ºأدخل 
الجهاز بصورة طبيعية.

الجهاز  تنشيط  تم  إذا   ۰ أدخل 
بصورة طبيعية.

۱ أو ۰
 
إشارة 
صوتية 
(۳ مرات)

مثال:  غّير توقيت المرّحل إلى خمس 
ثواٍن وسيتم التعطيل بصورة طبيعية. ۰ ۰٥ A۲ ۱٤۸۰



الصفحة ۲۲

�	��	��	��	�

الصفحة ۲۲

�	��	��	��	�

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي (۱٤۸۰)
 

إشارة صوتية 
(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة A۸   
 

إشارة صوتية 
(۳ مرات)

۱º دخول وضع البرمجة الكود الرئيسي (۱٤۸۰)
 

إشارة صوتية 
(۳ مرات)

۲º أدخل الخيار ذا الصلة A۸   
 

إشارة صوتية 
(۳ مرات)



الصفحة ۲۳

�	��	��	��	�

الصفحة ۲۳

�	��	��	��	�

۳ºحدد الخيار الذي تريده:   
م  مستخد غير  األغراض  د  متعد خرج    :0

(افتراضًيا). يظل الخرج المساعد غير نشط.
سيتم إصدار صوت نبضة لمدة ثانية في كل   :1

مرة يتم فيها إدخال كود صالح.
سيتم تنشيط الجهاز متعدد األغراض في كل    :2
مرة يتم فيها تنشيط المرحل 1 كذلك، وسيظل نشًطا لمدة 

5 ثواٍن أطول من الجهاز المرتبط.
سيتغير الخرج متعدد األغراض في كل مرة    :3

يتم فيها إدخال كود صالح.
سيتم تنشيط الخرج متعدد األغراض وسيظل   :4
نشًطا في كل مرة تضغط فيه على "A" وكود صالح 
على لوحة األرقام، (سيظل الخرج المتعدد األغراض 

نشًطا خالل دقيقة).
ينشط الخرج متعدد األغراض عند إدخال 5   :5
أكواد خاطئة بالترتيب، وسيظل نشًطا لمدة 5 دقائق أو 

حتى يتم إدخال كود صالح.
ينشط الخرج متعدد األغراض عند الضغط   :6
على أي مفتاح وُيلغى تنشيطه بعد 15 ثانية من عدم 

النشاط.

 
إشارة 
صوتية 

 ۳)
مرات)

مثال:  تمكين الخرج المساعد ۱ A۸ ۱٤۸۰

۳ºحدد الخيار الذي تريده:   
م  مستخد غير  األغراض  د  متعد خرج    :0

(افتراضًيا). يظل الخرج المساعد غير نشط.
سيتم إصدار صوت نبضة لمدة ثانية في كل   :1

مرة يتم فيها إدخال كود صالح.
سيتم تنشيط الجهاز متعدد األغراض في كل    :2
مرة يتم فيها تنشيط المرحل 1 كذلك، وسيظل نشًطا لمدة 

5 ثواٍن أطول من الجهاز المرتبط.
سيتغير الخرج متعدد األغراض في كل مرة    :3

يتم فيها إدخال كود صالح.
سيتم تنشيط الخرج متعدد األغراض وسيظل   :4
نشًطا في كل مرة تضغط فيه على "A" وكود صالح 
على لوحة األرقام، (سيظل الخرج المتعدد األغراض 

نشًطا خالل دقيقة).
ينشط الخرج متعدد األغراض عند إدخال 5   :5
أكواد خاطئة بالترتيب، وسيظل نشًطا لمدة 5 دقائق أو 

حتى يتم إدخال كود صالح.
ينشط الخرج متعدد األغراض عند الضغط   :6
على أي مفتاح وُيلغى تنشيطه بعد 15 ثانية من عدم 

النشاط.

 
إشارة 
صوتية 

 ۳)
مرات)

مثال:  تمكين الخرج المساعد ۱ A۸ ۱٤۸۰



الصفحة ۲٤

�	��	��	��	�

الصفحة ۲٤

�	��	��	��	�

كود
الوظيفة وصف الوظيفة

۹۹...۰۰
تنشيط أكواد الوصول وتخصيصها

(۱۰۰ كود)
A A إلغاء تنشيط الكود.
A۰ برمجة الكود الرئيسي.

A۲ برمجة وقت تنشيط المرحل (المرحل ۱)

A۳ برمجة وقت الجهاز المساعد. (المرّحل ۲)
A٤ تغيير طول الكود من ٤ إلى ٦ أرقام.

A٥ تمكين/ تعطيل زر الخروج من تحرير القفل P۱. (المرّحل ۱)

A٦ تمكين/ تعطيل زر الجهاز المساعد P۲. (المرّحل ۲)
A۷ تمكين/ تعطيل الخيار للمستخدمين لتغيير أكوادهم.
A۸ ("AUX" الذي ُيسمى) تهيئة خرج الجهاز المساعد متعدد األغراض
A۹ حذف جميع األكواد.

كود
الوظيفة وصف الوظيفة

۹۹...۰۰
تنشيط أكواد الوصول وتخصيصها

(۱۰۰ كود)
A A إلغاء تنشيط الكود.
A۰ برمجة الكود الرئيسي.

A۲ برمجة وقت تنشيط المرحل (المرحل ۱)

A۳ برمجة وقت الجهاز المساعد. (المرّحل ۲)
A٤ تغيير طول الكود من ٤ إلى ٦ أرقام.

A٥ تمكين/ تعطيل زر الخروج من تحرير القفل P۱. (المرّحل ۱)

A٦ تمكين/ تعطيل زر الجهاز المساعد P۲. (المرّحل ۲)
A۷ تمكين/ تعطيل الخيار للمستخدمين لتغيير أكوادهم.
A۸ ("AUX" الذي ُيسمى) تهيئة خرج الجهاز المساعد متعدد األغراض
A۹ حذف جميع األكواد.



الصفحة ۲٥

�	��	��	��	�

الصفحة ۲٥

�	��	��	��	�

مثال
۹۹...۰۰
موضع
الذاكرة

+ كود الوصول (٤ إلى ٦ أرقام) + 
اإلجراء المرتبط (۱ أو ۲ أو ۳) ۱ ۱۱٤٤  ۰۲ ۱٤۸۰

AA + ۰۰...۹۹: موضع ذاكرة الكود 
المراد حذفه. ۰۲  AA ۱٤۸۰

A۰ + الكود الرئيسي الجديد ۱۲۳٤  A۰ ۱٤۸۰

A۳/A۲  + ۰۰:         وضع ثنائي االستقرار
۰۱..۹۹   (۱ إلى ۹۹ ثانية)

۰ ۰۰  A۲ ۱٤۸۰
۱ ۰٥  A۲ ۱٤۸۰

A٤  + ٤ أو ٥ أو ٦ ٦  A٤ ۱٤۸۰

مثال
۹۹...۰۰
موضع
الذاكرة

+ كود الوصول (٤ إلى ٦ أرقام) + 
اإلجراء المرتبط (۱ أو ۲ أو ۳) ۱ ۱۱٤٤  ۰۲ ۱٤۸۰

AA + ۰۰...۹۹: موضع ذاكرة الكود 
المراد حذفه. ۰۲  AA ۱٤۸۰

A۰ + الكود الرئيسي الجديد ۱۲۳٤  A۰ ۱٤۸۰

A۳/A۲  + ۰۰:         وضع ثنائي االستقرار
۰۱..۹۹   (۱ إلى ۹۹ ثانية)

۰ ۰۰  A۲ ۱٤۸۰
۱ ۰٥  A۲ ۱٤۸۰

A٤  + ٤ أو ٥ أو ٦ ٦  A٤ ۱٤۸۰



الصفحة ۲٦
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الصفحة ۲٦

�	��	��	��	�

مثال

/A٥
A٦ +

۰: الزر ُمعّطل   ۰  A٥ ۱٤۸۰

۱: تمكين الزر. تحرير القفل (المرّحل ۱) ۱  A٥ ۱٤۸۰

المساعدة  األجهزة  تنشيط  الزر.  تمكين   :۲
(المرّحل ۲) ۲  A٥ ۱٤۸۰

۳: تمكين الزر. تنشيط الباب + الجهاز 
المساعد في الوقت ذاته ۳  A٥ ۱٤۸۰

A۷ + السماح بتغيير أكواد المستخدمين A۷ ۱٤۸۰

A۸ + تهيئة خرج الجهاز المساعد متعدد األغراض 
(۱ أو ۲ أو ۳ أو ٤ أو ٥ أو ٦) ۱  A۸ ۱٤۸۰

A۹  + الكود الرئيسي (۱٤۸۰) ۱٤۸۰  A۹ ۱٤۸۰

مثال

/A٥
A٦ +

۰: الزر ُمعّطل   ۰  A٥ ۱٤۸۰

۱: تمكين الزر. تحرير القفل (المرّحل ۱) ۱  A٥ ۱٤۸۰

المساعدة  األجهزة  تنشيط  الزر.  تمكين   :۲
(المرّحل ۲) ۲  A٥ ۱٤۸۰

۳: تمكين الزر. تنشيط الباب + الجهاز 
المساعد في الوقت ذاته ۳  A٥ ۱٤۸۰

A۷ + السماح بتغيير أكواد المستخدمين A۷ ۱٤۸۰

A۸ + تهيئة خرج الجهاز المساعد متعدد األغراض 
(۱ أو ۲ أو ۳ أو ٤ أو ٥ أو ٦) ۱  A۸ ۱٤۸۰

A۹  + الكود الرئيسي (۱٤۸۰) ۱٤۸۰  A۹ ۱٤۸۰



الصفحة ۲۷

�	��	��	��	�

الصفحة ۲۷
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الصفحة ۲۸
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الصفحة ۲۸

�	��	��	��	�

���

�
 �
�
 �	 �	�	 ��


	�

��	��
�
�
 �	�	

�����

��

��������������
��������������
��������������

������������

�� 

�!	 �!


���

�
 �
�
 �	 �	�	 ��


	�

��	��
�
�
 �	�	

�����

��

��������������
��������������
��������������

������������

�� 

�!	 �!




الصفحة ۲۹
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الصفحة ۳۰
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الصفحة ۳۱
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