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 נזק, מוות שימנע או, לעקיפה ניתן כאינו זה מוצר מתארת אינה מ"בע אלקטרוניות מערכות – פימא
 יספק שהמוצר או, אחר או, שריפה, שוד, מפריצה כתוצאה לרכוש כלשהו נזק או, כלשהו גופני

 הסיכויים את יפחית כהלכה ומתוחזק הותקן אשר ציוד כי מבין המשתמש. הגנה או מספקת תרעהה
 כאלו אירועים כי הבטחה או ביטוח מהווה אינו אך, התראה ללא ושריפה, שוד, פריצה כגון לאירועים

  .כתוצאה לרכוש נזק או, גופני נזק, מוות יגרם לא כי או יקרו לא
  

 כלשהו נזק או, גופני נזק, מוות מקרה כלפי חבות כל תהיה לא מ"בע תאלקטרוניו מערכות – לפימא
 על בהתבסס אחרת או, משנית כתוצאה, עקיפיןב, במישרין קרה אם בין אחר נזק כל או לרכוש

  .פעל לא המוצר כי ענהטה
  

 השאר ובין המוצר של והתפעול ההתקנה הוראות אחר לעקוב המשתמש על: אזהרה
 אך (הכוללות, שונות מסיבות.  בשבוע פעם לפחות כולה מערכתה ואת המוצר את לבדוק

, טמפרטורה שינויי, ואלקטרוניות חשמליות הפרעות, הסביבה בתנאי שינויים) רק לא
  .ורכושו גופו על להגן האמצעים בכל לנקוט המשתמש על. כמצופה יתפקד לא המוצר

 כתובה הסכמה לאל זה מסמך להמיר, לתרגם, להפיץ, לשנות, להעתיק, לשכפל אין
  .מפימא

  
 את לעצמה שומרת פימא. ועדכני נכון תוכנו כי להבטיח כדי המאמצים כל הושקעו זה מסמך בהכנת
  .מוקדמת הודעה ללא, לזמן מזמן, ממנו חלקים או כולו, זה מסמך לשנות הזכות

  
 מסוים לקוח במידה.  זו מערכת לתכנת או/ו לתפעל ניסיון כל לפני בשלמותו זה מסמך י/קרא אנא

  .זו מערכת של המתקין או לספק פנה, ברור אינו זה במסמך
  

  .מ"בע אלקטרוניות מערכות – לפימא 2007 © שמורות הזכויות כל

  

  :צור קשר

  מ" מערכות אלקטרוניות בע–פימא 

  58856חולון , 5הצורף ' רח

  03-6506422:    פקס  03-6506400: 'טל

  support-il@pima-alarms.com:   תמיכה טכניתאימייל
 /http://www.pima-alarms.com: אינטרנט
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  אמבו

  ,*לקוח נכבד

מ מברכת אותך על רכישת מערכת "בע מערכות אלקטרונית - חברת פימא 
ת ומתקדממערכת אזעקה זו היא מה .896פרו -הנטר, האזעקה החדשנית

ויחד עם זאת היא ידידותית למשתמש וקלה , בעולם בתחומהת ותוחכמהמומ
   .לתפעול

אולם אנו ממליצים , ועי ודאי הדריך אותך בשימוש במערכתהמתקין המקצ
כדי ליהנות מהיתרונות הרבים של , זה" מדריך למשתמש"ללמוד ולהכיר את 

  . המערכת

לוח מקשים  מ,מוגנתמתכת  ת בקופסמותקןהמערכת מורכבת מלוח בקרה ה
ח  ללולחבר ניתן. ההגנה והתגובה,  ומאביזרי הגילויתצוגהלשליטה ו לLCDומסך 

  . שהמערכת יכולה להשגיח עליהם, עד שמונה לוחות מקשיםהבקרה 

לוח  סירנות ו,ציוד אלחוטי, מגנטים, גלאיםכגון אביזרים למערכת ניתן לחבר 
  . ")ונדלי-אנטי("מקשים מוגן 

 , נטענתהוללי ס"מגובה עוהחשמל י מתח רשת ל ידהמערכת מופעלת ע
  .ת חשמלולמקרים של הפסק

מומלץ לבדוק את תקינות מערכת , אבטחה הגבוהה ביותרכדי לספק את רמת ה
  .שבועל אחתהאזעקה 

  896פרו - ההנטרמערכתהעיקריות של תכונות ה

מתוכם עד , )קוויים ואלחוטיים ( אזורים96עד , )HYBRID(מערכת משולבת  �
 **אלחוטיים אזורים 32

 הפעלה ותכנות קלים וידידותיים למשתמש �

 . בירושלים"הטכנולוגי להלכההמדעי המכון "י "מערכת שבת מאושרת ע �

כיבויים , הפעלות, תכולל אזעקו, דיווחים מפורטים הכוללות SMSהודעות   �
 .בזק או משדר סלולרידרך קו טלפון של , ותקלות

 ) מדורים16עד (אפשרויות מגוונות של חלוקה למדורים  �

  כאשר המערכת מזהה שאין תנועה באזור מוגדר, אוטומטיתהפעלה �
 )או הפעלה מלאה" יתב"למצב (

 ) או הפעלה מלאה" בית"למצב  ( בשעה קבועה מראש, פסיביתהפעלה �

 שליטה טלפונית מרחוק על המערכת ועל יציאות המערכת �

 

                                                      

 . כאחדאך מיועדות לשני המינים, פניות בחוברת זו מנוסחות בלשון זכרה *
  

  .לק מהתכונות כרוך ברכישת אביזרים נוספים מימוש ח**
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שלטים  24 - כרטיסי ִקרבה ו96,  קודי משתמש96: ם ושלטיםקודי �
 קוד דלת, שודקוד , קוד ראשי, אלחוטיים

 רמות שונות של הרשאה לכל משתמש �

 או שלטאו בקוד בהכנסת (י משתמשים "מן להגבלת כיבוי המערכת עחלון ז �
 )בכרטיס קרבה

 בזמן  -  סוללה וקו הטלפון, חשמלמתח ה, בדיקות מקיפות של אזורים �
 !אמת

 מצבי תצוגה להצגה מהירה של האזוריםמספר  �

  מצב האזוריםלש ,"מערכות אלקטרוניות פימא"ייחודית ל ,תצוגה כוללת �

 ה גדולה וברורהלוח מקשים עם תצוג �

, טלפון קווי: חיבורהכוללת ארבע אפשרויות , תקשורת מובנית למוקד �
 )אלחוט( ורדיו GPRS/מוקד רשת ,)GSM( סלולרי משדר

 מוקדיםשני דיווח כפול לאפשרות  �

 אירועים בפירוט מלאדיווח שליחת  �

 ארבעה מספרי טלפון לחייגן הפרטי  �

 ים/ארבעה מספרי טלפון למוקד �

קביעת , מונה פולסים, התניית אזורים: עת אזעקות שוואמנגנונים למני �
 .אזורי מבחןוקביעת  טול אזור אוטומטיבי, רגישות אזור

 הגנת קווי הגלאים מפני קצר או נתק �

  רחוקיםלחיבור גלאים מגנטיים ושלטים הרחבה אלחוטית �

 בחתך שם משתמש ושמות אזורים, ירוט זמןכולל פ,  אירועים500 של ןזיכרו �
 . האירועיםשל סוגי

 .מספר מנגנונים למניעת הכנה לפריצה וחבלה במערכת �

   במדריךמפתח סימנים וקיצורים

   .מקשעל  לחיצה: �הסימן  �

עד להישמע צליל אישור , )כשתי שניות (לחיצת מקש ארוכה:�הסימן  �

  .מלוח המקשים
י " ע,חזור למסך ההתחלתיצאת ממנו או לבכל שלב של התכנות ניתן ל �

 . על מקש ותר אחת או ילחיצה 

   י הקשה על" נעשה עדפדוף קדימה ואחורה על פני מסכים וסרגלים �

  . או
 )מתקין/ידי הטכנאי-על( הוגדרקוד משתמש אשר : קוד משתמש מאופשר �

  .להיכנס לתפריט משתמשכמורשה 
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  LCD - ומסך המקשיםהלוח מקשי 

על גבי כל . לוח המקשים באמצעות נעשיםהמערכת ותכנותה וכיבוי  תפעלה
מעל : לדוגמה. תפקיד המקשמעל כל מקש רשום  ו המקשפרתִסמקש רשומה 

  ).ראה בהמשך(' 1בית 'מקש זה משמש להפעיל מצב ". 1בית " רשום 4מקש 
. הקוד הראשיאת ש יהקל יש,כדי לבצע פעולות תכנות ושינוי נתונים במערכת

  הקשת הקוד תופיע בתצוגה ההודעהלאחר

שמתשמ טירפת

כל  ,משלב זה. 1,2.. רחב
 .' וכדזיכרון, קוד, טלפון: מקש יתפקד בהתאם לרשום מעליו

זיכרון , תקלות, התאריך ומידע על אזורי המערכת, מציג את השעה LCD-מסך ה
 .למערכת ניתן לחבר עד שמונה לוחות מקשים. עודאירועים ו

בשניהם . RXN-410 -  וLCD :RXN-400ג קיימים שני סוגים של לוחות מקשים מסו
ההבדל הוא . והתפעול זהה,  תווים כל אחת16מכילה התצוגה שתי שורות של 

  :בגודל המסך והתצוגה

  מ" סx 9.7 2.3  בגודל גדולמסך : RXN-410דגם 

 מ" סx 6 1.5 בגודל מסך רגיל: RXN-400דגם 

1 FEB 07  10:20

RXN - 410

הקוצמ

הלעפה/יוביכ
�ורכיז לורטינ

תורש
רוזא�ופלט

1תיב

�ועשדוק
2תיב

תונכת
�ומעפ

רורחש

הקידב

לעפומ

הלקת

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6

1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  3 1  3 2

  

  סוגי התצוגה

   : אפשרויות תצוגה ולהלן הפירוטארבעקיימות 

  תצוגת אזורים מהירה

שתי שורות התצוגה .  אזורים32מצב תצוגה זה מתאים למערכת של עד 
מידע על כל אזור מופיע באותיות . מאפשרות הצגת כל האזורים במסך אחד

). ראה איור להלן(המודפס מסביב לחלון התצוגה , וסימנים מעל מספר האזור
לא יופיעו התאריך , אזורים 16 -כאשר ישנם במערכת יותר מ, בסוג תצוגה זה

  . ומעלה17אלא יוצגו האזורים מאזור , והשעה
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  :"תצוגת אזורים מהירה"להלן האותיות והסימנים ל

  קו אזור מקוצר      S  אזור סגור-  

' טמפר'או מפסק , אזור מנותקקו   F  אזור פתוח  _
  בגלאי אלחוטי פתוח

B    להפעלה הקרובהאזור מנוטרל   L     סוללה חלשה בגלאי אלחוטי  

A    בפעם זעקהאל גרםאזור ש 
  לההאחרונה שהמערכת הופע

V  "גלאי אלחוטי לא ": אות חיים
  שלח דיווח בדיקה למערכת

C     פעמוןשמתוכנת להפעלת אזור    

  סריקת אזורים פתוחים

  

 
  

71 81 91 02 21 22 32 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
 

4 F E B 0 7 P S 1 0 : 5 3

ת רש ח  ת ת מ ל ק ת
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

  

  

  : פירוט התצוגה בשורה העליונה
השורה התחתונה . בשורה העליונה של חלון התצוגה מוצגים השעה והתאריך

  . כולל תקלות ומצב האזורים, מציגה נתונים על מצב המערכת

71 81 91 02 21 22 32 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 C - - - - - - _ _ _ _ - - - - -  

 
- - - B B A _

 
_ _- - - - V S S  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

  תאריך  שעה

  אירוע

מספר האזור

א שלח ל) אלחוטי (14אזור   גרם לאזעקה6אזור 
דיווח בדיקה למערכת
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  :אנגליתכמה נתונים באותיות ב המערכת יגהמצמשמאל לשעון 

P  או מעבירה דיווח ,  בודקת את קו הטלפוןאו, המערכת מתקשרת  
  )GSM(במתאם הסלולרי 

S  הסירנה מופעלת  

R  ממסר מופעל  

T  המערכת מדווחת למוקד במשדר הרדיו  

ומציג ,  ורציףימתחלף המידע בשורה התחתונה באופן אוטומט, במצב תצוגה זה
  :נתונים הבאיםחיווי ל

  תקלות �

  ):SH:, FL (תקלות אזור/):AL (אזורים שהזעיקו)/OP(אזורים פתוחים  �

  בטל תצוגת אזורים

  .אלא רק תקלות, במצב תצוגה זה לא יוצגו אזורים פתוחים

  מצב כל האזורים

   אזורי המערכת96מצב תצוגה להצגת כל 
1 רוזא

15רוזא

NEXTNEXT
.…

C--___BB--1 ->10

-F--S_----11->20

1  2   3  4   5   6  7   8  9  10  11 12 13 14  15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

--------- 21->30

--------- 31->40

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

--------- 81->90

------ 91->96

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1   2  3   4   5  6   7  8  9  10 11  12 13 14 15 161  2   3  4   5   6  7   8  9  10 11 12 13  14 15 16  

הדפדוף . האזורים המוגדרים במערכת, 10במצב תצוגה זה מוצגים בקבוצות של 

האותיות והסימנים זהים  . / י המקשים "בין המסכים נעשה ע
  .7' ראה עמ. לתצוגת אזורים מהירה

  תפקידי המקשים

 ולאחר מכן לחיצה על  הקשת הקוד הראשיי"עתפעול ותכנות המערכת מתבצע 
י "מסוימות עמספר מקשים מאפשרים פעולות . מקש עם הפעולה המתבקשת

במידה והזמזם לא  (להישמע צליל אישור ארוךעד ) שתי שניות(רוכה לחיצה א
  .  ראשיללא צורך בהקשת קוד )מושתק

, לאחר הקשת קוד ראשי  מקש
  -לחיצה גורמת ל

  - גורמת ללחיצה ארוכה

  
אם הדבר , פעלה מהירהה  הפעלה וכיבוי המערכת 

  אופשר בתכנות 

  
, היסטוריית הפעלותהצגת 

  עם זמן ותאריך, אזעקות ותקלות
-  

  
  -  נטרול זמני של אזורים

  
" 1בית "הפעלת המערכת למצב 

  )הפעלה חלקית(
, "1בית "פעלה מהירה למצב ה

  במידה והדבר אופשר בתכנות 
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, לאחר הקשת קוד ראשי  מקש

  -לחיצה גורמת ל
  - גורמת ללחיצה ארוכה

  
  "ל האזוריםמצב כ"תצוגת   תפריט סוגי תצוגה

  
  -  תכנות מספרי טלפון

  
" 2בית "הפעלת המערכת למצב 

  )הפעלה חלקית(
, "2בית "הפעלה מהירה למצב 

  במידה והדבר אופשר בתכנות

  
  -  תכנות שעה ותאריך

  
  -   משתמשודיקתכנות 

  
  הפעמוןצלצולביטול /הפעלת   פעמוןצלצולתכנות אזורים ל

  בכל האזורים

  
תכנות להפעלה אוטומטית 

   וקביעת זמני מחזור שבת
כניסה לתפריט משתמש לאחר 

  הקשת קוד משתמש

  
 איפוס גלאי: לחיצה ארוכה  -  -

   עשן/אש
דורים גת מהצ: לחיצה קצרה  -

  דרוכים

  
  השתקת זמזם בתקלה  מקש עזר בזמן תכנות

  
נותן השרות פרטי הצגת   -

  למערכת

  
  -  סוללה וקו טלפון, בדיקת סירנה

  
 ותפריט הטענה מקש עזר בתכנות

  מרחוק לטכנאי
  הצגת שם המערכת

  
  :רההע

כדי להשתיקו . זמזם לוח המקשים יתחיל לצפצף, כאשר המערכת תזהה תקלה  

  .על  ץ לחיצה ארוכהלח

  הפעלת המערכת

  הפעלה רגילה

 .הפעלה רגילה עם אזורים סגורים היא מצב ההפעלה השגרתי של המערכת
וודא כי : סגורים, למעט דלת היציאה, וודא שכל האזורים, לפני ההפעלה

  

:הערה

  . כברירת מחדל5555המערכת מגיעה מהיצרן עם קוד ראשי 
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אלא , _ סימן אזור פתוח   ופיעמ  לא, מעל מספרי האזורים,בתצוגה
-

 בתצוגת .

)  לדוגמה(סריקת אזורים לא מופיע המסך  

1 APR 07  17:53

OP:   .חבטמ יאלג

  /משתמש קוד/+ ראשי קוד הקשתי "הפעלת המערכת נעשית ע

,  הירוקה להבהב"מופעל"תחל נורית , חר הקשת אחד הקודיםלא. קצר קוד

יישמע צליל מקוטע מלוח המקשים ובתצוגה תוצג ספירה לאחור עם ההודעה 

: הבאה

...הלעפה

60    האיצי תייהשה
" מופעל "נוריתתפסיק בסיום הספירה לאחור . 

 תופיע בתצוגה ההודעה, יופסק הצליל המקוטע, קבוע להבהב ותידלק

תלעפומ תכרעמ

 ):דוגמה (ך והתצוגה תיראה כ

4 SEP 07  10:45

1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14  15  16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  

  הפעלה עם אזור פתוח

ישמיע לוח , בניסיון להפעיל את המערכת עם אזור אחד או יותר פתוחים
: )לדוגמה ( מהיר ובתצוגה יופיעו המסכיםהמקשים צליל מקוטע בקצב

! חותפ רוזא

OP: 13 רוזא

END וא  לורטנ  שקה

OP: 13 רוזא 

�יכסמ

�יפלחתמ
   

  . אחד אחרי השני, בשורה התחתונה יוצגו מספרי ושמות האזורים הפתוחים

 

 :הערות

המערכת תופעל ותבצע אזעקה , רת אחת האופציות לעילבמידה ולא נבח
  .מהאזורים הפתוחים

END וא  לורטנ  שקה

OP: 13 רוזא 

תשקה

ישאר דוק
1

END

3

ליגרה 	סמל הרזח

  �יחותפה �ירוזאה לורטנ

תפסיק את תהליך ההפעלה והמערכת תחזור למצב פעולה   על לחיצה

 והפעלת ל האזורים הפתוחיםונטרגרום ל תלחיצה על מקש  .רגיל
  . המערכת

  באמצעות קוד ראשיהפעלה 

  ראשי קוד 

שמתשמ טירפת

1,2.. רחב

...הלעפה

60    האיצי תייהשה
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  או קוד קצר באמצעות קוד משתמשהפעלה 

  .הקשת הקוד תפעיל מיד את המערכת

 משתמש קוד או רקצ קוד  �

...הלעפה

....60    האיצי תייהשה

תלעפומ תכרעמ

   
  

  "2בית " ו"1 בית "יהפעלת המערכת למצב

  .פעלה של חלק מהאזוריםהם מצבים לה" 2בית "ו" 1בית "מצבי 

   משתמש ודק  או  רקצ קוד �  � :"1בית "הפעלה למצב 

 �ראשי קוד או  

...1 תיב-הלעפה

60    האיצי תייהשה
  

   משתמש קוד  או  רקצ קוד �  � :"2בית "הפעלה למצב 

  �ראשי קוד או  

...2 תיב-הלעפה

  60    האיצי תייהשה

  

  :הערה

הקש קוד  " תוצג ההודעה,הקשת הקוד ו"בית"לאחר הלחיצה הארוכה על מקשי 
  . שנלחץבהתאם למקש, "2בית /1בית להפעלת 

  הפעלה מהירה 

ידי - במידה והוגדרו בתכנות על, ישנן אפשרויות נוספות להפעלה מהירה
  :הטכנאי

 מלאה הפעלה   � �

...הלעפה

....60    האיצי תייהשה

תלעפומ תכרעמ

   

 1בית הפעלה  � �

...1 תיב-הלעפה

....60    האיצי תייהשה

תלעפומ תכרעמ

  

 2בית הפעלה   � �

...2 תיב-הלעפה

....60    האיצי תייהשה

תלעפומ תכרעמ

 

  

  :הערה

  .טכנאי/פנה למתקין". 2בית " -ו" 1בית "ניתן לבטל השהיות במצבי 

  ידי קוד משתמש מאופשר- הפעלה על

  :מאופשר בתכנות להיכנס לתפריט משתמשהמשתמש להלן רצף ההקשות ל

 משתמש קוד �

שמתשמ טירפת

1,2.. רחב
 �    
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  :במידה והמשתמש אינו מאופשר בתכנות להיכנס לתפריט משתמש

 משתמש קוד �  �

שמתשמ טירפת

   �1,2.. רחב

   או כרטיס ִקרבהשלט רחוק ,מפתחהפעלה באמצעות 

.  להפעלה ולכיבויים אלחוטייםשלט 24ניתן לחבר למערכת האזעקה מפתח או 
  .טכנאי/לפרטים פנה למתקין

בית "לחצן ,  כיבוילחצן, לחצן הפעלה:  לחצנים4מכיל ) Keyfobקיפוב (שלט רחוק 
  . אחת מיציאות המערכתולחצן לשליטה על , "1

השלט מותאם למקלט 
 ומאפשר I/O-Wהאלחוטי 

שליחת אירוע , נטרול, הפעלה
יציאה שליטה על , מצוקה

. 1הפעלת מצב בית נבחרת ו
 24עד למערכת ניתן לחבר 

 . שלטים

 

  

  :הערה

תשמיע , עם שלט או מפתח, עלתה כך שבעת הפ,ניתן לתכנת את המערכת
פעולה זו יכולה לשמש גם . שהמערכת אכן נדרכהלכך מן יהסירנה צליל קצר כס

 על כך שהשלט אינו מתקשר עם המערכת עקב סוללה ריקה ,ה ראשוניתעכהתר
  .או תקלה

  הפעלה אוטומטית 

  : לת מערכת האזעקה באופן אוטומטי דרכים להפעתיקיימות ש

  י יום ושעה קבועים בשבועהפעלה אוטומטית לפ �

ניתן .  פרק זמן שבו המערכת לא מזהה תנועה–" זמן שקט"לפי הפעלה  �
 .פ מדור"לתכנות ע

  :הערה

למימוש תכונה זו פנה . 1 למצב בית ,זמן שקט/ניתן לתכנת הפעלה אוטומטית 
  .למתקין

 לפי יום ושעה קבועים בשבועהפעלה אוטומטית 

ניתן . ם מראשתוכנתישעה מיום ובטומטית או מופעלתהמערכת , בהפעלה זו
צג בלוח ות תתוכנתבשעה המ. לתכנת הפעלה אוטומטית לכל יום בשבוע

 ההודעה המקשים

45תיטמוטוא הלעפה

Xמלווה בצפצופים  ספירה לאחור תתחיל ו
  . הפעלהתרעה לפני ה, למעשה, שהיא,  שניות45של 

 הפעלת המערכת

  "1בית "הפעלת

שליטה
על אחת
מיציאות
המערכת

כיבוי המערכת

  , נורית חיווי
הנדלקת בעת 

  לחיצה על 
  כפתורי השלט

לחיצה : מצוקה
זמנית על -בו

 שני הכפתורים
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. ה הרגילהפעל תהליך היתחיללאחר סיום ספירת ההתרעה 

...הלעפה

 ....60    האיצי תייהשה

תלעפומ תכרעמ

 ניתן להקיש התהליך כולובמהלך . 
  . כדי להפסיק את דריכת המערכת,כל קוד כיבוי

 קוד + אפס מקש על ארוכה לחיצה / מאופשר משתמש קוד / ראשי קוד�

 משתמש

שמתשמ טירפת

  �1,2.. רחב

תימוי .וטוא הלעפה

enter/next/end � � 

תימוי .וטוא הלעפה

00:00   �ושאר �וי

תימוי .וטוא הלעפה

00:00    תבש �וי
….

 תופעל בה שעהה � . 

  .בא המסך ללאישור ומעבר  �אוטומטי באופן תהמערכ

  

  :הערה

 ביום שרוצים ולהקיש ל" יש לחזור על הפעולות הנ,לביטול הפעלה אוטומטית
  . בשעה00:00לבטל 

 "זמן שקט" לפיהפעלה אוטומטית 

במידה וכל הגלאים לא מזהים  , ניתן לתכנת את המערכת להפעלה אוטומטית
כולת להבחין אם יש תנועה בבית או למערכת י.  מראשתנועה בפרק זמן שנקבע

 . י מעקב אחר פעולת הגלאים שמחוברים אליה"ע, במשרד

   + אפס מקש על ארוכה לחיצה / מאופשר משתמש קוד / ראשי קוד

 משתמש קוד

שמתשמ טירפת

 � �1,2.. רחב

טקש �מז

enter/next/end
  

 �  בדקות מןהז את להקיש יש� �

רודמ טקש �מז

+ + + + + + + + + + + + + + + + .

מעל "+" סימון : זמן שקט לפי ים הרצויים להפעלה אוטומטית/סמן את המדור
. יגרום לאי הפעלת המדור" -"סימון . מספר המדור יגרום להפעלת המדור

   "+"  כדי לשנות סימן מהשתמש במקש 

אחורה בין מספרי  ו כדי לנוע קדימה /  םובמקשי, ך ולהיפ"- "ל 
  .  המדורים

  

  :הערה

 0= לביטול פעולת זמן שקט יש לתכנת זמן שקט  �

  .טכנאי/יש לפנות למתקין,  למדור"זמן שקט"לאיפשור תכונת  �



 המדריך למשתמש: 896 פרו -הנטר

 

15 

 

  

   תכנות שעות הפעלה וכיבוי–  שבתמערכת

 אושרה מערכתה. פתרון להפעלה בשבתמספקת  896פרו -מערכת הנטר
   . בירושלים" להלכהיהטכנולוגהמדעי המכון "י "כמערכת שבת ע

   + אפס מקש על ארוכה לחיצה / מאופשר משתמש קוד / ראשי קוד

 משתמש קוד

שמתשמ טירפת

   � �1,2.. רחב

תבש רוזחמ ינמז
ENTER/NEXT/END�  

1רוזחמ הלועפ �מז

 דע 00:0000:00
 הפעלה שעת הקש 

   1למחזור כיבוי ושעת

2רוזחמ הלועפ �מז

 דע 00:0000:00
 הפעלה שעת הקש .

  . 2למחזור כיבוי ושעת

 05:30 ליום שבת בשעה 23:00תכנות הפעלת שבת מיום שישי בשעה , לדוגמה

: יראה כך

1רוזחמ הלועפ �מז

 דע 23:0005:30
  

  הפעלת שבת

�  

תבש בצמ תלעפהל

   קצר קוד/משתמש קוד הקש דוק שקה

תבש בצמ-הלעפה

 OFF  .... תבש בצמ

18 MAY 07 22:45

 OFF . ...תבש בצמ

19 MAY 07 18:45

 ON    ....תבש בצמ
  :הערה

 
המערכת תמשיך לפעול , במידה ולא הוקש. במוצאי השבת יש להקיש קוד כיבוי

  !מתאים לחגים. ולהיכבות לפי תכנות זמני מחזור שבת

  המערכת כיבוי

    עם קוד ראשיהמערכתכיבוי 

  �ראשי קוד�

...יובכ

....

4 SEP 07  10:45
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 וד משתמש קכיבוי המערכת עם

   משתמש קוד�

...יובכ

....

4 SEP 07  10:45

  

  . ללא צורך בהקשה על מקש נוסף,הקשת הקוד תכבה מיד את המערכת

  ! קוד לכיבוי בלבד– ד שוד קוכיבוי המערכת עם

 למוקד ולחייגן הקשת קוד שוד גורמת לכיבוי המערכת ושליחת אות מצוקה
  .הפרטי

  שוד קוד�

...יובכ

....

4 SEP 07  10:45

 

  טלפוןהשליטה מרחוק באמצעות 

 ,קווי או סלולרי באמצעות כל טלפון  מרחוקניתן לשלוט על מערכת האזעקה
  : בשני מצבים

בית " והפעלת מצבי  וכיבוי המערכתהפעלת : ביצוע פעולות בסיסיות–' מצב א
  ."2בית ", "1

,  המערכתיציאותוכיבוי כל  כולל הפעלת,  שליטה מורחבת מרחוק–' מצב ב
  . ועודSMSשליחת דיווח מצב המערכת כהודעת 

  : הערה

יש לפנות ', ב בעל מנת לעבוד במצ. 'ברירת המחדל של המערכת היא מצב א
  . טכנאי/למתקין

מרגע שנוצרה תקשורת השליטה מרחוק ניתן לבצע את פעולות  יםמצבשני הב
,  בעקבות אירועבין אם המערכת התקשרה לטלפון, בין המערכת לבין הטלפון

  :שלבים הבאים כפי שמתואר ב,או באופן יזום

  חיוג אל המערכת

  .מערכת מחוברת אליוהחייג את מספר הטלפון ש �

רציף ארוך ולאחר מכן שני צליל  - מערכת צליל הזיהוי של עד לסיום המתן  �
 .צפצופים

 . אין להקיש את הקוד לפני הסיום של צליל הזיהוי– הקש את הקוד הראשי �

 שגם מספקים ,י אחד מהצלילים הבאים"מערכת האזעקה עהמתן לאישור  �
  :מידע על מצב המערכת

  המערכת כבויה  :צליל רציף  

 

 :הערה

זמן ה וודא כי השעה הנה בתחום חלון ,"כבוי"המערכת אינה עוברת למצב אם 
  . )26'  בעממשתמש קודי תכנותהסברים על ראה ( המערכתכיבוי את  המאפשר
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  המערכת דרוכה  :צליל מקוטע  
•  

 

  : הערה

חשוב . טלפון בזמן שהיא משמיעה צליל אישורמהפקודות  לא תזהההמערכת 
 להקיש על מקשי יםתחילמש לפני , השמעת צליל האישורעד לסיוםלהמתין 

  .הטלפון ששולטים על המערכת

לאחר כל . מקשי הטלפוןשלוט על המערכת באמצעות מרגע זה באפשרותך ל
ים שהפקודה אכן אשרהמ , המערכת מגיבה בשני צלילים קצרים,הקשה

לאחר השמעת צליל האישור ניתן להקיש על מקש נוסף לביצוע . התקבלה
  .כמפורט להלן, פעולה נוספת

  שליטה בסיסית מרחוק : 'מצב א

  ת המערכדריכת  )1(מקש  �
  )תכונה זור ואפשפנה לטכנאי ל (כיבוי המערכת  )2(מקש  �
  1מצב בית  להפעלה  )4(מקש  �
  הפעלת ממסר  )5(מקש  �
  כיבוי ממסר  )6(מקש  �
  2מצב בית ל הפעלה  )7(מקש  �
במידה הפעולה אפשרית  רק  . למשך דקה אחתהפעלת האזנה   )8(מקש  �

.  לפני תום הדקה ישמעו שני צפצופים.ומחובר מיקרופון למערכת
ניתן לחזור על . 8להארכת זמן ההאזנה בדקה נוספת יש להקיש 

  . ככל שרוציםפעולה זו
 למספרי הטלפון יפסיק את החיוגהחייגן ; הפסקת סירנות וחייגן  )0(מקש  �

 .יםבאה

  :דוגמה להפעלה טלפונית של המערכת

 המערכת צליל לסיום המתן �  עונה המערכת  �  המערכת לטלפון חייג

  הקש �    המערכת של אישור לצליל המתן  �   ראשי קוד הקש  �

   

  יציאות והפעלה - שליטה מרחוק מורחבת: 'מצב ב

 וצירוף הספרות המתאימות  �: כדי להפעיל את אחת מהיציאות

שתי  הקש. וצירוף הספרות המתאימות  �:כדי לכבות). משמאל לימין(

  :ציאה המבוקשת לפי הטבלה הבאהלכבות את הי ועל מנת להפעיל, ספרות

  OUT-1000כרטיס    יציאות בכרטיס הבקרה    מערכת

  1' יציאה מס 21   חיצוניתסירנה  11    הפעלה 01*

  2' יציאה מס 22   פנימיתסירנה  12    כיבוי 01#

  3' יציאה מס 23   ממסר 13    1הפעלה במצב בית   *04

  4'    יציאה מס 24 (SMOKE)מתח גלאי עשן  14    2הפעלה במצב בית  07*



 המדריך למשתמש: 896פרו -הנטר

 

18 

  
  5'    יציאה מס ON/OFF   25יציאת  15   )אם מותקן(הפעלת מיקרופון  08*

  6 '   יציאה מס ALARM   26יציאת  16    הפסקת סירנות וחייגן #00

 7 '   יציאה מס Audio Ctrl  27יציאת  17     
 8'    יציאה מס 28          
 

       I/O-16N - וI/O-8Nמרחיבי 

  7' מרחיב מס  37    1' מרחיב מס  31

  8' מרחיב מס  38    2' מרחיב מס  32

  9' מרחיב מס  39    3' מרחיב מס  33
  10' מרחיב מס  40    4' מרחיב מס  34

  11' מרחיב מס  41    5' מרחיב מס  35

        6' מרחיב מס  36
 

       1'  מסI/O-Rמרחיב 

 5' יציאה מס  55    1' יציאה מס 51

 6' יציאה מס  56    2' יציאה מס  52

 7' יציאה מס  57    3' יציאה מס  53

   8' יציאה מס  58    4' יציאה מס  54

       2'  מסI/O-Rמרחיב 

 5' יציאה מס  63    1' יציאה מס 59

 6' יציאה מס  64    2' יציאה מס  60

 7' יציאה מס  65    3' יציאה מס  61

   8' יציאה מס  66    4' יציאה מס  62

       3'  מסI/O-Rמרחיב 

 5' יציאה מס  71    1' יציאה מס 67

 6' יציאה מס  72    2' יציאה מס  68

 7' יציאה מס  73    3' יציאה מס  69

   8' יציאה מס  74    4' יציאה מס  70

       4'  מסI/O-Rמרחיב 

 5' יציאה מס  79    1' יציאה מס 75

 6' יציאה מס  80    2' יציאה מס  76

 7' יציאה מס  81    3' יציאה מס  77

   8' מסיציאה   82    4' יציאה מס  78

 לחייגן SMSהודעת מצב מערכת בשליחת 

  פרטיה

  3' טלפון מס  93    1' טלפון מס 91

    4' טלפון מס  94    2' טלפון מס  92

  

  :ותדוגמא

 :להפעלת סירנה .1

 המתן  �  ראשי קוד � בקרה צליל לסיום המתן � למערכת חייג

  *�11  אישור לצליל

 

  :OUT-1000 במרחיב 5 יציאה כיבוי .2

 המתן  �  ראשי קוד � בקרה צליל לסיום המתן � למערכת חייג

  �25# אישור לצליל

  

  : הערה

 תופיע על תצוגת לוח המקשים ,במשך כל זמן התקשורת בין המערכת לטלפון
במידה והמערכת לא מקבלת אף פקודה " . Other keypad in use“: ההודעה
ר בהאזנה המערכת תישא. היא תנתק את הקו ותחזור לפעולה רגילה, תוך דקה

  . למרות שהקו נותק,ל" הנלמשך דקה נוספת עם התצוגה
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   המערכתזיכרון

 מהם אינם 250(  הפעולות והאירועים האחרונים500המערכת שומרת בזיכרון את 
.  האירוע המופיע ראשון הוא האירוע האחרון שהתרחש.בסדר כרונולוגי) מחיקים

  .כמוסבר להלן, יכרוןזמגרסה זו ניתן לבחור באופן הצגת האירועים ב

  זיכרון ב אופני הצגת האירועים

 מאופשר משתמש קוד / ראשי קוד �

שמתשמ טירפת

  �1,2.. רחב

:גצה

  -0�יעוראה לכ

:גצה

  -1תולקת

:גצה

  -2�ירוזא יעורא
:גצה

 בכל אחד מהמסכים מציגה את האירועים לחיצה על . -3ייוביכו תולעפה

: מסך הפעלות וכיבויים לדוגמה. תך המבוקשפ הח"ע, בסדר כרונולוגי
1 MAR 13:25( 1

ישאר דוק  -     יובכ 
.  

.  -וא  מקשים ה אמצעותבנעשית  תנועה קדימה ואחורה בזיכרון 

 למעבר  - קדימה ו למעבר מהיר בקפיצות של עשרה אירועיםהקש 
  . אחורהעיםמהיר בקפיצות של עשרה אירו

  ןתצוגת הזיכרו

האירוע ' בשורה הראשונה מופיע מס: הזיכרונות מוצגים בשתי שורות המסך
בשורה השניה מוצג האירוע והאזור בו הוא . בזיכרון וכן התאריך ושעת האירוע

האירועים הבאים נרשמים בזיכרון . התרחש או כל אירוע אחר במערכת
שינוי , שינוי קוד, תקלות, אזעקות, כיבויי מערכת, הפעלות מערכת: המערכת

   .נטרול אזורים ועוד, השעון
  :1דוגמה 

 

1 MAR 13:25( 1 ?

4       הצירפ תקעזא 

עוריאה’סמ

עוריאהתעש

עוריאה�יראת

  רוזאה’סמעוריאהגוס

מופיע , בנוסף למסך האירוע שמופיע מעל, שבמקרה של אזעקה, שים לב

: דוגמהל.  מסך נוסף ובו שם האזורלסירוגין

1 MAR 13:25( 4 ?

הסינכ תלד 
.  
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  :2דוגמה 

בזיכרון רשת רישום תקלת מתח 

1 MAR 13:25( 1 ?

תשר חתמ תלקת 
.  

  

  

  ים/ אזורנטרול

  תקלהבמקרה של , למשל ,ים/ זמני של אזורלנטרו לצורך תמשמשתכונה זו 

  �מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד  �

1     :רוזא רפסמ שקה

ררחש-#     רשא- ENTR

 � 

:  מסך לדוגמה. � אזור מספר הקש ,אזור לנטרול

לטובמ רוזא

5 רוזא-    5. 

: מסך לדוגמה.  הקש ,מנוטרל אזור לשחרור

רשפואמ רוזא

5 רוזא-    המסך . 5

 בלוח . לחזרה לתפריט המשתמשלחץ . לאזור הבאאוטומטית בר וע
  .מעל מספר האזור שנוטרל" B"תופיע האות ") תצוגת פימא"ב(המקשים 

  תפריט תצוגות

  הצגת סטטוס האזורים

   + אפס מקש על ארוכה לחיצה /מאושר משתמש קוד /ראשי קוד�

  � משתמש קוד

  

  !חשוב

 ,"הצגת אזורים פתוחים ","רשימת האזורים" במסכים כאשר לוחצים  �
מתקבל , "הצגת אזורי פעמון ", הצגת אזורי מבחן ","הצגת אזורים מבוטלים"

  .פירוט של האזורים בתוך אותה קטגוריה

   ו השתמש במקשי , כדי לדפדף בין האזורים בתוך קטגוריה �

פ "להלן התצוגות ע.  קיימות כמה אפשרויות תצוגה896פרו -במערכת ההנטר
  :יש להקיש תחילה קוד ראשי או קוד משתמש מאופשר. סדר התפריט
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  הסבר  סוג תצוגה   הקשות 

תצוגת אזורים    
  מהירה

 האזורים 32, זמנית-בו, על מסך יופיעו
   ומצבםהראשונים המוגדרים

סריקת אזורים    
  פתוחים

שם ומספר , בזה אחר זה, על מסך יופיעו
) באם ישנם כאלה(האזור הפתוח 

  )באם ישנן כאלה(והתקלות 

  X2 באם ישנן, המערכת תציג תקלות בלבד בטל תצוגת אזורים  

  X3 הצגת מספור האזורים ושמם  רשימת האזורים  

  X4  הצגת אזורים
  מבוטלים

  במערכתהצגת האזורים המנוטרלים 

  X4 ןהצגת האזורים המוגדרים במבח  הצגת אזורי מבחן  

  X3 הצגת האזורים בהם מאופשר הפעמון  הצגת אזורי פעמון  

  X2 10תצוגת מצב כל האזורים בקבוצות של   מצב כל האזורים  

  דורים המוגדריםהצגת שמות המ  ים/הצג שם מדור   

  :תפריט תצוגהסדר המסכים ב

:הגוצת גוס

הריהמ רוזא תגוצת
� 

:הגוצת גוס

�יחותפ .זא תקירס
� 

:הגוצת גוס

�ירוזא תגוצת לטב
� 

:הגוצת גוס

�ירוזאה תמישר
 �  

:הגוצת גוס

�ילטובמ .זא תגצה
� 

:הגוצת גוס

�חבמ ירוזא תגצה
� 

:הגוצת גוס

�ומעפ ירוזא תגצה
 � 

:הגוצת גוס

�ירוזא לכ בצמ
� 

:הגוצת גוס

	י/רודמ 	ש גצה

  

  ות למסכי התצוגהדוגמא

  תצוגת אזורים מהירה. 1

התצוגה משתנה .  � � שרפמאו משתמש קוד /ראשי קוד�

 ". תצוגת פימא"ל

--B---_--A-F----

--B--F--_--SS-V-
1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

אזורים ראה הסבר על האותיות והסימנים בתצוגת  
   .7' עמ, מהירה
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   סריקת אזורים פתוחים. 2

 : � �  � מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד �

 יופיעו בזה אחר זה שם ומספר בתצוגה זו. וגה משתנה לתצוגה מתגלגלתהתצ
  :דוגמהל ). כאלהםבאם ישנ(והתקלות ים  הפתוחיםהאזור

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1 12  1 3 1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 APR 07  17:53

OP: 7 רוזא

  

  

  :הערה

  .י המתקין בלבד"שמות האזורים מתוכנתים ע

  רשימת האזורים. 3

 : � X3  �  � מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד

  דפדוף קדימה ואחורה נעשה באמצעות הקשה על. תצוגת רשימת האזורים

  . -וא   

  הצגת אזורים מבוטלים. 4

אם  : �  4X  �  � מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד

 דפדוף קדימה ואחורה .המערכת תציג את מספרם ושמם, ם אזורים מבוטליםישנ

  . -וא  נעשה באמצעות הקשה על  

  הצגת אזורי מבחן. 5

יוצגו  : �  5X  �  � מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד

 דפדוף קדימה ואחורה נעשה באמצעות הקשה .באם ישנם כאלה, זורים במבחןא

  . -וא  על  

  הצגת אזורי פעמון. 6

 : �  3X  �  � מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד

 דפדוף .באם ישנם כאלה, ת הפעלת הפעמוןהצגת האזורים בהם מאופשר

  . - וא  קדימה ואחורה נעשה באמצעות הקשה על  
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  מצב כל האזורים. 7

מצב  : �  2X  �  � מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד

בכל תנועה קדימה ואחורה .  אזורים במסך אחד20 בין תצוגה המאפשר דפדוף

  . האזורים הבאים20-מדלגים ל)  -וא  בהקשה על (במסך 

  ים/הצג שם מדור. 8

   �  �  � מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד

. ים המתאימים ללוח המקשים/תגרום להצגת שם המדורג תצוגה זה  בחירה בסו
.יש לחזור על כל צעדי התכנות שוב, כדי לבטל תצוגה זו ולחזור לתצוגה רגילה

    

  SMS  הודעות / חייגן פרטי/ תכנות הטלפונים 

 ובדיקת SMSהגדרות , עריכת מספרי טלפון: בתפריט זה שלושה תפריטי משנה

  � מאופשר משתמש קוד/יראש קוד הקש: חייגן

.פלט ירפסמ תכירע

enter/next/end
6

�ופלט

)#=קחמ( 1יטרפ.לט

_

ENTR

ENTR

)#=קחמ( 2יטרפ.לט

_

ENTR

)#=קחמ( 3יטרפ.לט

_

ENTR

)#=קחמ( 4יטרפ.לט

_

NEXT
 SMS  תורדגה

enter/next/end

ENTR

1234

---- SMS   תחילש

SMS  תועדוה תחילשל ”+“ �מס

ליגר גויחל “�“ �מס

NEXT
�גייח תקידב

1..4-לט רפסמ רחב

1 �יב �ופלט רפסמ שקה

.הקידב עוציבל 4 �ל

1 שקה :המגודל

�ופלטה רפסמ תקידבל

גיצת תכרעמה .�ושארה

הקידבה �להמ תא

.הגוצתב

שקה הקידבה �ויסל

.ליגרה �סמל הרזחל דע

END

  

  עריכת מספרי טלפון

 החייגן . פרטיים להתקשר לארבעה מספרי טלפוןיכולת 896פרו -  הנטרמערכתל
 כאשר עונים ,אזעקה תהתרע פעמיים ומשמיע צליל ספר טלפוןמחייג לכל מ

ראה (בכל שלב  ניתן להפסיק את המשך החיוג למספרים הבאים  .לשיחה
לא ישמע , "יחידת דיבור"מערכת וקיימת ב במידה ).16בעמוד " שליטה מרחוק "

  .אלא תושמע ההודעה המוקלטתצליל אזעקה 
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השהייה של  (P -ו )1סולמית(, # )פלוס+ (, )כוכבית * (ניםאת הסימכדי לתכנת 
 מספר פעמים עד לקבלת הסימן #על מקש הסולמית  הקישיש ל, )שניה

  .המבוקש

  :החייגן מפסיק את מחזור ההתקשרויות במקרים הבאים

  ".כבוי"למצב " מופעל"המערכת הועברה ממצב  �

 .")שליטה מרחוק ("דרך הטלפון" חייגן/הפסק סירנה"התקבלה הוראה  �
 פקודה זו יגרום להפסקת החיוגים לשאר המנויים ןהמנוי הראשון שיית

  .ניםברשימת הטלפו

 .)שתי שיחות לכל מנוי(הושלמו כל ההתקשרויות למנויים  �

  SMSהגדרות 

.פלט ירפסמ תכירע 

enter/next/end

6

�ופלט

NEXT
SMS   תורדגה

enter/next/end

ENTR
  

SMS   תחילש

1234

_---
  

ישלחו הודעות ) 4, 3, 2, 1(במסכים אלה מגדירים לאיזה מהטלפונים הפרטיים 

  . בהקשה על במספר הטלפוןבוחרים . SMS-ה

  :דוגמה

  

SMS   תחילש

1234

-+--
 המערכת תשלח הודעות 2מתחת לספרה "+" בסימון . 

SMS4, 3, 1 ותחייג חיוג רגיל לטלפונים 2ון  לטלפ.  
  :הערה

  . להפעלת אופציה זו פנה למתקין

  בדיקת חייגן

.פלט ירפסמ תכירע

enter/next/end

6

�ופלט

BACKENTR
P1...וק קדוב �גייח תקידב

1..4-לט רפסמ רחב

...החלצהב �ייס

…. ….

חלוש

  

גייחמ

  1234567
  

הקשה על .  הטלפוןחיוג המערכת למספריבמסכים אלה בודקים את תקינות 
אם לא התקבלה .  למערכת לחייג למספר המתאיםוםגרת 4 -  ל1מספר בין 

  . פנות למתקיןיש ל, נכוןפר אם המס. שיחה יש לבדוק את המספר המתוכנת

                                                      

   םתפריטיה בכל מקש הסולמית משמש למחיקה 1
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  תאריךהשעה והכיוון 

משמשים גם , מלבד היותם מוצגים כל הזמן בלוח המקשים, השעה והתאריך
וכיבויים של עבור חלונות הזמן לקודים המשניים ורישום בזיכרון של הפעלות 

חשוב שהזמן והתאריך . וכן של תקלות ואזעקות, טיתהפעלה אוטומ, המערכת
המידע שהזיכרון מספק חשוב ביותר עבור טכנאים : הסיבות הבאותיהיו נכונים מ
  . המערכתפעילותועבור מעקב 

 מאופשר משתמש קוד / ראשי קוד�

העש

00:00
8

�ועש

 הקש� 

 � ודקות שעות

הנש    שדוח    �וי

  תאריך הקש�01    01   07

 24:00 את השעה יש להכניס בפורמט.  עד למסך הרגיל �.�

)MM:HH( .הסמן . שנהלחודש ול, את התאריך יש להקיש בשתי ספרות ליום

  או במקרה של שגיאה יש להקיש  . עובר אוטומטית מנתון לנתון
   .לנתון השגוי ולהקיש שוב

  :הערות

  .כדי להבטיח תפקוד תקין של מערכת האזעקה, חשוב להגדיר זמן מדויק �
 במקרה כזה תופיע .25:25השעה , כמו למשל,  לא תקבל נתונים שגוייםהמערכת �

  . והתאריךהשעהאת ולהקיש שוב  יש להקיש על . ההודעת שגיא

  תכנות קודים

הפעלה וכיבוי המערכת בכמה , שמאפשר גישה לתכנות, קוד הינו רצף מספרים
 אפשר 896פרו - ההנטר במערכת.בהתאם להרשאה, צורות ופעולות נוספות

  .אלחוטיים שלטים 24 -ו  כרטיסי ִקרבה96 , קודי משתמש שונים96לתכנת 
  !שימו לב

 
אינה מאפשרת הכנסת אשר ,  קיימת בקרת קודים896פרו -הנטרהבמערכת 

וגם קוד  5555 -אם מנסים לתכנת את הקוד הראשי ל,  לדוגמה.קודים זהים
  .תציג הודעת שגיאהולא תאפשר זאת המערכת , 5555משתמש 

  : בתצוגת משתמשK ,* ,Aהסבר על הסימנים 

 

A*K (1 ) 1

ENTER/NEXT/END

הברק סיטרכ רדגומ �  A

שמתשמ דוק �ייק � *

קוחרטלשרדגומ� K 
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  תכנות קוד ראשי

  ,להזכירך

מומלץ לשנות את קוד .  כברירת מחדל5555 המערכת מגיעה עם קוד ראשי  
  )ראה הסבר להלן(ברירת המחדל לאחר ההתקנה 

בטבלת כפי שצוין , משמש לגישה לזיכרון ולתכנות פונקציות שונותהראשי הקוד 
ניתן גם להפעיל ולכבות את ). 9 בעמוד תפקידי המקשיםראה פרק (המקשים 

   4 שהקוד צריך להיות בין , לבמושי. המערכת עם הקוד הראשי
  :להלן תהליך שינוי הקוד.  ספרות6-ל

 �ראשי קוד�

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

�  

�

ישאר דוק
****** (4-6)

   �חדש ראשי קוד הקש  �

 תכנות קודי משתמש 

לתפריט משתמש ישירה כיבוי המערכת וכניסה קוד משתמש מאפשר הפעלה ו

 . וקוד משתמשאו בלחיצה ארוכה על , )ידי טכנאי-במידה והוגדר על(
 .  קודי משתמש96ניתן לתכנת עד , כאמור

  

  :הערה

שיוך למדור אחד , חלון זמן שבו הוא יהיה פעיל, משתמש ניתן לתת שםלכל קוד 
  .והגבלת הרשאות, או יותר

  ידי קוד ראשי-תכנות קוד משתמש על

 �ראשי קוד�

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

� 

שמתשמ ידוק

ENTER/NEXT/END � 

 

(1 ) 1

ENTER/NEXT/END
ניתן  (שינוי/לתכנות הרצוי משתמש מספר הקש� 

 � )לקודים הרצויים  / להתקדם עם 

דוק יוניש
ENTER/NEXT/END

� 

1 שמתשמ

******      (4-6)
 קוד הכנס �

  .אזורים/ עד ליציאה לתצוגת שעוןהקש . �חדש

  ידי קוד משתמש- קוד משתמש חדש עלהוספת

  

  :הערה

 רק אם קוד המשתמש הוגדר ,ניתן להחליף קודי משתמש בעזרת קוד משתמש
המערכת תציג , משתמש אינו מורשההבמידה וקוד . כמורשה להחלפת קודים

  ."ה נידחתגיש"הודעת 
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 משתמש קוד + אפס מקש על ארוכה לחיצה/מאופשר משתמש קוד�

�  

)1(       1  שמתשמ
ENTER/NEXT/END

 שינוי/לתכנות הרצוי משתמש מספר הקש�

 � )לקודים הרצויים    ניתן להתקדם עם (

דוק יוניש
ENTER/NEXT/END  

� 

1 שמתשמ

******      (4-6)
 עד הקש . �חדש קוד הכנס � 

  .אזורים/ליציאה לתצוגת שעון

  :הערה

  לא ניתן לראות קוד שתוכנת במערכת 

  ידי קוד ראשי-מחיקת קוד משתמש על

 �ראשי קוד�

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

� 

שמתשמ ידוק

ENTER/NEXT/END
 

� 
* (1 ) 1

ENTER/NEXT/END. ניתן (שינוי /הקש מספר משתמש הרצוי לתכנות

  �  � )  לקודים הרצויים / להתקדם עם 

דוק תקיחמ
ENTER/NEXT/END �   

קחמנ שמתשמ/דוק

END   .  שקה

  :הערות
  .ידי קוד ראשי-קוד ראשי ניתן לשינוי אך ורק על �

  . במסך המשתמשכוכביתופיע תלאחר מחיקת קוד לא  �

  ידי קוד משתמש- עלמחיקת קוד משתמש

   + אפס מקש על ארוכה יצהלח / מאופשר משתמש קוד�

  �משתמש קוד

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

� 

שמתשמ ידוק

ENTER/NEXT/END
 

� 
* (1 ) 1

ENTER/NEXT/END
�   

דוק תקיחמ
ENTER/NEXT/END

�   

קחמנ שמתשמ/דוק

END    . שקה

  הכנסת שם משתמש

    � תמשמש קוד מספר �  � ראשי קוד�
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דוק יוניש
ENTER/NEXT/END

� 

דוק תקיחמ
ENTER/NEXT/END

�  

שמתשמ ש
ENTER/NEXT/END

  �משתמש שם הכנס� �

יות זהה לזה שבטלפון סידור האות. לוח המקשיםבאמצעות נעשית  שמות כתיבת
כל הקשה נוספת על מקש מציגה את האות או  ).ראה תרשים להלן(סלולרי 

 ועל, באהמקדמת את הסמן שמאלה לאות ה   עלהקשה. הספרה הבאה

   .רת הנתוניםישמל  על הקש.  ימינה

  . על מקש הקש, יתבכדי להחליף בין אנגלית לעבר

 

  :הערות

  .או מספרים/אותיות ו 8שם המשתמש מכיל עד  �
ראה (תאריך ושעה , כיבוי תרשם בזכרון עם שם המשתמש/כל הפעלה �

  .)19' בעמ" זיכרוןב  האירועיםהצגת אופני"

  :למקשיםוהסימנים  האותיות שיוך לן תרשיםלה

  2ד ה ו  3א ב ג  
 D E F  A B C  . ? ,! 1  ביטול

    

 4ן  מ ם נ 5ך ל  י כ 6ז ח ט  

  M N O  J K L    G H I  האות הבאה

     

 7ר ש ת  8צ ץ ק  9ס ע פ ף  
  W X Y Z  T U V  P Q R S  האות הקודמת

    

) ( /  # @  +-* :  רווח, 0  החלפת שפה אישור

    

  הרשאות משתמש

 �ראשי קוד �

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

� 

שמתשמ ידוק
ENTER/NEXT/END  

)1(       1  שמתשמ
ENTER/NEXT/END

�  

דוק יוניש
ENTER/NEXT/END

� 
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דוק תקיחמ
ENTER/NEXT/END �  

שמתשמ ש
ENTER/NEXT/END

� 

 

שמתשמ תואשרה
ENTER/NEXT/END

� 

 UTCMBKAOR

+++++-++-- סרגל הרשאות במסך זה מופיע  .1  

   .משתמשה

  : ומשמעותןרשאות המשתמשהאותיות בסרגל ה

U  ת קודיםנותכ  K במקרה (ש בכל לוח מקשים שימו
  )של לוחות מקשים ממודרים

T  ת טלפוניםנותכ  A הפעלה אוטומטית תנותכ   

C  ת שעה ותאריךנותכ  O סגירה ב/דיווח פתיחה-SMS  

M תצוגת זיכרוןכניסה ל  R שליטה מרחוק  

B  ל אזוריםוטיב      

   כיבוי עבור משתמשחלון

שבו למשתמש יש הרשאה לכבות את , חלון כבוי הוא פרק זמן במשך היממה
  .מחוץ לחלון הזמן הזה המשתמש לא יוכל לבצע את פעולת הכבוי. המערכת

 �קוד ראשי

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

� 

שמתשמ ידוק
ENTER/NEXT/END  

)1(       1  שמתשמ
ENTER/NEXT/END � 

דוק יוניש
ENTER/NEXT/END

� X4 

יוביכ �ולח
ENTER/NEXT/END

�  

1        1 שמתשמ 

23:59     �      דע00:00?

: לדוגמה

1  שמתשמ

08:0017:00  יכול לכבות את המערכת רק בין 1 משתמש  דע
אם משתמש זה ינסה לכבות את המערכת בשעה . צ" אחה5 בבוקר עד 8השעות 

  . בערב תוצג הודעת שגיאה6

  דור המשתמשימתכנות 

 :הערה

השתמש , סרגל הפרמטרים של הרשאות המשתמשאות במאות לכדי לנוע  ♦

  . / במקשי  

 מתחת לאות מאפשר למשתמש לערוך שינויים בקטגוריה של  "+"סימון ♦
 .מונעת אפשרות זו" – " אות המסומנת ב.אותה אות

  .השתמש במקש , )ולהפך"+"  (ל " –"כדי לשנות את הסימן מ   ♦
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  .את איזה מדורים רשאי המשתמש להפעיל ולכבות, מידור משתמש משמעותו

 �ראשי קוד�

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

� 

שמתשמ ידוק
ENTER/NEXT/END 

   �  

)1(       1  שמתשמ
ENTER/NEXT/END

�   

דוק יוניש
ENTER/NEXT/END

�  

 X5 

רודימ
ENTER/NEXT/END

�  

1 שמתשמ ירודמ
+++++++---------

�  

  

  :הערות

  סמן  . / זזים על הסרגל עם מקשי " מדורי משתמש"במסך  ♦
 . ידי המשתמש-ים הרצויים להפעלה על/ את המדור'+' -ב

  ) ולהפך"+"  (ל " -"כדי לשנות את הסימן מ  השתמש במקש  ♦

  .ת מדור אחד למשתמש או יותרניתן להקצו ♦

  הגדרת שלט רחוק למשתמש

 ראשי קוד

שמתשמ טירפת

1,2.. רחב
1 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

�  �  

שמתשמ ידוק

ENTER/NEXT/END

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  12  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  

 

)1(        1 שמתשמ

ENTER/NEXT/END
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 כדי לדפדף / הקש מספר משתמש או הקש . 

  �4X   �למשתמש הרצוי

?  טלש �סוה

ENTER/NEXT/END
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2 1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 �   

?טלש �סוה

...רדש אנא
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 לחץ על אחד הלחצנים בשלט הרחוק והמתן להודעת � 

אישור

!טלקנ ח/א רזיבא

END   . ליציאה�.  שקה

לאחר הגדרת . חזור על פעולה זו בכל קוד משתמש רצוי,  שלט נוסףלהגדרת
 : במסך קוד המשתמשKשלט רחוק למשתמש תופיע האות 

k (1 ) 1

ENTER/NEXT/END

שמתשמ
קוחר טלש רדגומ

הז שמתשמל
 .  

   שלט רחוק למשתמשמחיקת
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ראשי קוד

שמתשמ טירפת

1,2.. רחב
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  1 4  15  16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

��  

שמתשמ ידוק

ENTER/NEXT/END

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  12  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

 

*  )1(       קילומש

ENTER/NEXT/END
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

K

 כדי לדפדף   /השתמש במקשי . 

 3X � �למשתמש הרצוי או הקש מספר קוד

?טלש דרוה

ENTER/NEXT/END
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 � 

?טלש דרוה

תמה אנא...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

דעת האישור  המתן להו

!קחמנ ח/א רזיבא

END  שקה
לא תופיע האות , לאחר ביטול שלט.  ליציאה�  

Kבמסך קוד המשתמש .  

  ACEכרטיס ִקרבה 

  הוספת כרטיס

 ראשי קוד

שמתשמ טירפת

1,2.. רחב
1 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

�  �   

שמתשמ ידוק

ENTER/NEXT/END

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  12  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 יופיע לפניך המשתמש הראשון המוגדר במערכת  כעת.  

)1(        1 שמתשמ

ENTER/NEXT/END
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 כדי לדפדף / הקש מספר משתמש או הקש . 

  �2X   �למשתמש הרצוי

?  ACE סיטרכ �סוה

ENTER/NEXT/END
 �   

סיטרכ ברק אנא

  

 לוח המקשיםדו השמאלי של צי לACE -קרב את כרטיס ה � 

אישורלהודעת  והמתן

! טלקנ סיטרכ

END שקה     ה
  . ליציאה�. 
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  ACEמחיקת כרטיס 

 ראשי קוד

שמתשמ טירפת

1,2.. רחב
1 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

�  �  

שמתשמ ידוק

ENTER/NEXT/END

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  12  1 3  1 4  1 5  1 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  

 

)1(        1 שמתשמ

ENTER/NEXT/END
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 כדי לדפדף / ספר משתמש או הקש הקש מ. 

 �   �למשתמש הרצוי

?  ACE סיטרכ קחמ

ENTER/NEXT/END
 �   

קחמנ      סיטרכ

END שקה

ACE

  

 ! קוד לכיבוי בלבד–  שודדתכנות קו

אזעקה "הפעלת , ) מופעלתהאם היית(הקשת קוד שוד תגרום לכיבוי המערכת 
הפעלת ללא , ולחייגן הפרטי) אם מחוברים(שליחת אות מצוקה למוקד ו" שקטה

  .  ספרות6- ל4הקוד צריך להיות בין . הסירנה

 � שרפמאו משתמש קוד /ראשי קוד�

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

� 

X 3
 

 �  

דוש דוק
******   .�חדש קוד הכנס� (4-6)

  

  :הערה

שלח אות מצוקה למוקד י, ה והוקש קוד שוד כאשר המערכת כבויבמידה
  .ולחייגן הפרטי

 תכנות קוד קצר

  .  בלבד להפעלת המערכתיועדהמ,  ספרות2קוד קצר הוא קוד בן 

  �מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד  �

ישאר דוק
ENTER/NEXT/END

�    

  

 X2 

רצק דוק
ENTER/NEXT/END � 

רצק דוק
** �  

  .�רצוי קוד הכנס

 תכנות קוד דלת 

שתוכנתה להפעלה , במערכתכל יציאה  ויביכו תפעלגורמת להקוד דלת הקשת 
  .  של שער חשמליי לפתיחה ולסגירההדבר שימוש. בקוד דלת
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  :הערה

ממצב פתוח , למשל,  משנה את מצבו ממצב אחד למצב השנידלתכל הקשת קוד  �
   .לסגור או להיפך

  .לאיפשור אפשרות זו פנה למתקין

    � �  � מאופשר משתמש קוד / ראשי קוד�

�

תלד דוק
****** (4-6)

  מספר הקש . �רצוי קוד הכנס�

  .פעמים עד ליציאה

  פעמוןאזורי ה תכנות

י "ע,  דלתות וחלונותמאפשרת לך לבקר על פתיחת וסגירת" פעמון"תכונת ה 
או חלון /בכל פעם שדלת ו, זמזם מלוח המקשים למשך שתי שניותת צליל השמע

  . תכונה זו שימושית במיוחד בבית עם ילדים קטנים ובחנויות. נפתחים

   קוד + אפס מקש על ארוכה לחיצה/מאופשר משתמש קוד /ראשי קוד�

 � משתמש

1   :רוזא רפסמ שקה

ENTR  #-ררחש   רשא

 �אזור מספר קשה � 

. המסך יעבור לאזור הבא . אזור פעמון לשחרור, אזור פעמון לאישור 

  .”C"אזור עם תכונת פעמון יופיע בתצוגת פימא עם האות  . ליציאהלחץ 

  הפעלה וביטול תכונת הפעמון

ובתצוגה , או מבטלת את פעולת הפעמון מאפשרת על לחיצה אחת ארוכה 
  :תופיע אחת מההודעות הבאות

ליעפ�ומעפ

או  

ליעפאל�ומעפ

.  

  .פה עבור כל האזוריםֵקְתהשתקת הפעמון 

  
 :הערה

  ). לא דרוכה( רק כאשר המערכת כבויה ,פעילה" פעמון"תכונת 
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  :הערה

שיופעלו בנוסף לזמזם , ישנה אפשרות לחיבור זמזם או סירנה או פעמון נוספים
  .פנה למתקין, לפרטים. לוח המקשים

  מצוקה הפעלת אות 

הפעלת .  כשהמערכת מחוברת למוקד אבטחהבעיקר, אות מצוקה שימושי
לשלוח הודעת , לחייג לטלפון הפרטי, ממסר והמצוקה יכולה להפעיל סירנה

SMS)  כרטיס אם מותקןSMS-100(שקיים מצב חירום, ודיווח למוקד האבטחה .  

  

  :הערה

י "נעשית ע) 'וכו, דיווח למוקד, סירנה(תכנות התגובות של המערכת למצוקה 
  .המתקין

  לת מצוקה מלוח המקשיםהפע

 למשך  - ועל , זמנית-בו, יש ללחוץ  לחיצה ארוכה, להפעלת מצוקה
  .שתי שניות

  מסק- או אנטיאזעקה מגלאי עשן או אשאיפוס 

גלאי  תגרום לאיפוס על  לחיצה ארוכה , אזעקהמופעלת במידה ו
  .פנה למתקין,  לפרטים–נה אפשרות לאיפוס אוטומטי  יש.מסק-יאנט/אש/עשןה

  בדיקת מערכת

לביצוע . קו הטלפון ומתח הרשת, המערכת מבצעת באופן רציף בדיקות לסוללה
  .יש לבצע את רצף הפעולות הבאות, בדיקה ידנית

  
  :הערה

  . רק כאשר המערכת מחוברת למתח רשת, תקינות הסוללה ניתנת לבדיקה

 קצרהמערכת תשמיע צליל � מאופשר משתמש קוד /יראש קוד�

 : בסירנה ותציג את המסכים הבאים

...הללוסתקידב

 .... 

...הללוסתקידב

הניקתהללוס
 .... 

S1...וקקדוב

 .... 

!החלצהב�ייס
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: הן יוצגו על גבי המסך, גלו תקלותבמידה וית

...הללוסתקידב

הכומנהללוס
 או 

13 MAR 07 10:22

�ופלטוקתלקת
.  

  השתקת זמזם לוח המקשים

  פעולתמבטלת את או פעילהמ  -ו לחיצה בו זמנית על מקשים 
 ניתן .ולהיפך,  כל לחיצה על שני המקשים משנה מצב מפעיל ללא פעיל.הזמזם

  .להשתיק כל זמזם בנפרד

  . בלבדלהשתקת הזמזם במקרה של תקלה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על 

  

  תתקלון פתרו

במידה . מןהמערכת בודקת את עצמה ואת הרכיבים שמחוברים אליה כל הז
אור יתיופיע  בלוח המקשים ,אדומה תהבהב" תקלה" נורית ,תקלה הגלתומ

להלן .  והתקלה תירשם בזיכרון עם הזמן והתאריךונהתחתהתקלה בשורה ה
  .ודרכי הטיפול בהןהתקלות האפשריות 

הפעלת , חייגן פרטי, כגון דיווח למוקד, המערכת יכולה להגיב עבור כל תקלה
. ר הפעלת אופציה זופֵשבמידה והטכנאי ִא, וכדומהאביזרים חיצוניים 

  . פנה למתקין, לפרטים

  

  :הערות

  .הן יופיעו אחת אחרי השניה בתצוגת לוח המקשים, במקרה של מספר תקלות �
 בשאר , יחד ואחד מהם נמצא בשימושלוחות מקשיםכאשר מחוברים מספר  �

  .Other keypad in use:  התצוגהתהייה  לוחות המקשים

  

  הסבר ונקיטת פעולות אפשריות לתיקון גה בלוח המקשיםתצו

 24 - יש לחכות כ.  לאחר הפסקת חשמל ארוכההמופיע  סוללה נמוכה

חיווי התקלה ממשיך יותר אם . שעות להעלמות החיווי

במקרה שכלל לא הייתה . יש לקרוא לטכנאי, מיממה

  .הפסקת חשמל יש לקרוא מיד לטכנאי 
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  הסבר ונקיטת פעולות אפשריות לתיקון גה בלוח המקשיםתצו

במידה ושאר . רך כלל בד,הפסקת חשמל זמן בהמופיע  מתח רשתתקלת 
יש לבדוק אם ,  פועליםבאזורהמכשירים החשמליים 

המפסק או הנתיך אליו מחוברת מערכת ההתרעה במצב 
  .יש לקרוא לטכנאי, אם הסיבה לתקלה לא ברורה. תקין

 שבמהלכה סוללת , לאחר הפסקת חשמל ארוכההמופיע  �� לא מכוושעו
  ת השעוןיש לכוון א. הגיבוי התרוקנה

. על מקש ללחוץ יש להקיש קוד ראשי ולאחר מכן   טלפו�קו תקלת 
 כל המכשירים המחוברים לקו ,שבזמן זה, יש לוודא

 )'פקס וכד, טלפונים (אזעקההטלפון של מערכת ה
 יש ,אם לאחר בדיקה זו עדיין מופיעה התקלה. פעילים

  .לקרוא לטכנאי

 1מפסק קופסה 
 בדוק כי קופסת .פתוח או  אינו תקין1נה מספר מפסק הג

 יש לקרוא ,אם הבעיה אינה נפתרת. המערכת סגורה
  .לטכנאי

 2 מפסק קופסה
 .יש לקרוא לטכנאי. פתוח/ אינו תקין2מפסק הגנה מספר 

  .פנה לטכנאי. פתוח" X"טמפר מרחיב /קופסת  X מפסק מרחיב 

  .פנה לטכנאי. לא תקין" X"מרחיב   Xתקלת מרחיב 

  .פנה לטכנאי. פתוח" X"טמפר קיבורד   Xמפסק קיבורד 

 ,ופיע לאחר הפסקת חשמל ארוכההתקלה יכולה לה  מתח נמו�
  !ילטכנא מידיש לקרוא . ולפני התרוקנות הסוללה

  .יש לקרוא לטכנאי. תקלה בגלאי אלחוטי  .אלחתקלת אזור 

 תקשורתתקלת 

  מוקד

ש לקרוא  י- למוקד מערכת האזעקהבעיה בתקשורת בין 
  לטכנאי

KEYPAD NOT 

CONNECTED !!! 

 יש לקרוא - לבין המערכת לוח המקשיםאין תקשורת בין 
  לטכנאי

 GSM  משדרתתקל

  .פנה לטכנאי. אינה תקינה/  אינה מחוברת GSM-יחידת ה

  GSM ערו�תקלת 

 פנה לטכנאי. GSM-קליטה גרועה או חסימה בערוץ ה

  SIM כרטיסתקלת 

 או שקיימת בעיה GSM-חידת ה ביSIMאין כרטיס 
 .פנה לטכנאי. בכרטיס

 GSMתקשורת תקלת 

פנה . 1  למוקדGSM-תקלה בתקשורת בין יחידת ה
 .לטכנאי
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  הסבר ונקיטת פעולות אפשריות לתיקון גה בלוח המקשיםתצו
תקלת תקשורת 

GSM2 

פנה . 2 למוקד GSM - תקלת תקשורת בין משדר ה
  .לטכנאי

. אינה תקינה/ יחידת המקלט האלחוטית אינה מחוברת  מערכת אלחוטית
  .פנה לטכנאי

 בדוק כי קופסת .פתוח/ אינו תקיןמקלטמפסק הגנה  . אלח קופסהפסקמ
 יש לקרוא ,אם הבעיה אינה נפתרת. המקלט סגורה

  .לטכנאי

Check keypad 

number

יש . של לוח המקשים שגוי) ID(כנות מספר הזיהוי ת
  . לקרוא לטכנאי

 תקלת קיבורד

. לוח המקשים או התקשורת ללוח המקשים לא תקינים
  .טכנאיפנה ל

  .פנה לטכנאי). קצר/נתק(תקלה בקו אזור   תקלת אזור

  !פנה מייד לטכנאי  תקלת מתח גלאי�

  .פנה לטכנאיSMSתקלת תקשורת 

  .פנה לטכנאי  SMS יחידת התק�

  .פנה לטכנאיתקלת תקשורת רשת

  .פנה לטכנאי  Xתקלת ממסרי� 

  .פנה לטכנאי  Xמפסק ממסרי� 

  .פנה לטכנאי  יציאות. מתח מר

  .פנה לטכנאי  אזורי�. מתח מר

חסימת מערכת 

  .אלח

  .פנה לטכנאי. תדר המקלט חסום

  צה ארוכהי לחהקש . הוקש קוד שגוי  !!!קוד שגוי

פנה  וצה ארוכהי לחהקש . גלאי אנטי מסק נחסם  !חסימת אנטי מסק
  .לטכנאי

  .פנה לטכנאי.  מגלאי אלחוטי"יםאות חי"לא התקבל   Xאות חיי� חסר 
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  :פרטי המתקין

  ___________________________: נייד' טל_____________________    שם 

  ________________________________________________________חברה 

  _____________________________: טלפון' מס

  __________________________תאריך התקנה 

  ______________________אריך סיום אחריות ת

  

  

 טבלת האזורים

' מס

אזור

' מס   הערות/מיקום  שם אזור

 אזור

  הערות/מיקום  שם אזור

1       49     

2       50     

3       51     

4       52     

5       53     

6       54     

7       55     

8       56     

9       57     

10       58     

11       59     

12       60     

13       61     

14       62     

15       63     

16       64     

17       65     

18       66     

19       67     

20       68     

21       69     

22       70     

23       71     
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' מס

אזור

' מס   הערות/מיקום  שם אזור

 אזור

  הערות/מיקום  שם אזור

24       72     

25       73     

26       74     

27       75     

28       76     

29       77     

30       78     

31       79     

32       80     

33       81     

34       82     

35       83     

36       84     

37       85     

38       86     

39       87     

40       88     

41       89     

42       90     

43       91     

44       92     

45       93     

46       94     

47       95     

48       96     
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