
מתאם אינטרקום טלוויזיה לאפליקציה  

 (אנדרואיד) לסמארטפון

 SYSTEMS LTD  .מ"מערכות בע ווינטק פאל

 49170,    תקוהפתח        20המגשימים   
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 הוראות התקנה והפעלה

Cloud server 

 תרשים חיבורים

RG45 

MS-03 

4C 

4C 4C 4C 4C 

4C 4C שחור 

 אדום

- 

+ 

 1פנל דלת 

 2פנל דלת 

CN1  במוניטור 1ערוץ דיבור 

CN2  במוניטור 2ערוץ דיבור 

Door 1 Door 2 

CN1 CN2 CN1 CN2 CN1 CN2 CN1 CN2 

 ראוטר

 COMViewer global הורד אפליקציה בשם   . 1

 פתח את האפליקציה ולחץ על 1.

CREATE ACCOUT      להוספת חשבון חדש 

 (תווים 4-32) הזן שם משתמש חדש. א. 2

 (תווים 4-32)הזן סיסמה חדשה . ב    

 הזן שוב סיסמה לאישור. ג    

 הזן אימייל. ד    

 לאישור  APPLYלחץ . ה    

 הגדרת משתמש חדש

 .ב

 .א

 .ג

 Account createdלאישור  OKלחץ . 3

 ! שים לב 

 פעולה זו מגדירה משתמש חדש באפליקציה

 LOGINבמידה והנך רשום בעבר לחץ על 

 התקנת אפליקציה

 .ד

 .ה

 !  שים לב 

 הודאה זו מתריעה על חשבון קיים 

 פאלווינטקלאיפוס חשבון יש לתקשר לחברת 



 הגדרת מערכת אינטרקום חדשה

  LOGINלחץ על . א. 1

 מומלץ לסמן לשמירת סיסמה. ב    

         Remember me 

  

 Add Cameraלחץ על  . 2
 (מערכת אינטרקום)הוספת מצלמה חדשה     

 להמשך NEXTלחץ .3

    SCAN QR CODEלחץ על . 4

 כדי לסרוק את הברקוד על גב המוצר    

     

 !  שים לב 

ניתן להזין קוד  

י  "באופן ידני ע

MANUAL INPUT 

MAC Address 
Activate code 

 ! שים לב 

 וודא שמתאם האפליקציה מחובר לרשת

 סרוק את הברקוד על גב המוצר. 5

 ולחץ אישור    

להוספת משתמש נוסף יש להוריד את האפליקציה להזין את שם המשתמש  

 (1סעיף )   LOGINוסיסמה שהוגדרו וללחוץ על 

 .א
 .ב

 הגדרות נוספות

 .א

 .ב

 .ב

 .א

 (עוד)על אפשרויות לחץ . א. 1

 Delete Deviceלחץ על . ב    

 מחיקת מערכת דלת

 .ד

 .ג

 למחיקהסמן את המערכת הרצויה . ג

 לאישור   DELETEלחץ על . ד

 PTTלחצן דיבור 

לחץ קבוע כדי לדבר  

 ושחרר כדי לשמוע

 לחצן הקלטה

 לחץ להקליט וידאו

 צפיהלחצן 

לחץ כדי לצפות  

 ברשימת ההקלטות

 לחצן עוצמת קול

מגביר את עוצמת  

 הדיבור בלבד

 לחצן הקלטת תמונה לחצן פתיחת דלת

 לחצני הפעלה

 שינוי   Accout Setting. א.  2

 סיסמה ושם משתמש         

 לחצן   Notification Swtting. ב     

 .א לא להפריע השתק          

 (עוד)על אפשרויות לחץ . א. 1

 Settingלחץ על . ב    
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 הוראות התקנה והפעלה

Cloud server 
MS-03 

 תרשים חיבורים

RG45 

4C 

4C 4C 4C 4C 

4C 4C שחור 

 אדום

- 

+ 

 1פנל דלת 

 2פנל דלת 

CN1  במוניטור 1ערוץ דיבור 

CN2  במוניטור 2ערוץ דיבור 

Door 1 Door 2 

CN1 CN2 CN1 CN2 CN1 CN2 CN1 CN2 

 ראוטר

 פתח את האפליקציה ולחץ על 1.

CREATE ACCOUT      להוספת חשבון חדש 

 (תווים 4-32) הזן שם משתמש חדש. א. 2

 (תווים 4-32)הזן סיסמה חדשה . ב    

 הזן שוב סיסמה לאישור. ג    

 הזן אימייל. ד    

 לאישור  APPLYלחץ . ה    

 הגדרת משתמש חדש

 .ב

 .א

 .ג

 Account createdלאישור  OKלחץ . 3

 ! שים לב 

 פעולה זו מגדירה משתמש חדש באפליקציה

 LOGINבמידה והנך רשום בעבר לחץ על 

 התקנת אפליקציה

 .ד

 .ה

 !  שים לב 

 הודאה זו מתריעה על חשבון קיים 

 פאלווינטקלאיפוס חשבון יש לתקשר לחברת 

Account created. 

 COMViewer global הורד אפליקציה בשם   . 1



 הגדרת מערכת אינטרקום חדשה

  LOGINלחץ על . א. 1

 מומלץ לסמן לשמירת סיסמה. ב    

         Remember me 

  

 Add Cameraלחץ על  . 2
 (מערכת אינטרקום)הוספת מצלמה חדשה     

 להמשך NEXTלחץ .3

    SCAN QR CODEלחץ על . 4

 כדי לסרוק את הברקוד על גב המוצר    

     

 !  שים לב 

ניתן להזין קוד באופן  

 MANUALי "ידני ע
INPUT 

MAC Address 
Activate code 

 ! שים לב 

 וודא שמתאם האפליקציה מחובר לרשת

 סרוק את הברקוד על גב המוצר. 5

 ולחץ אישור    

להוספת משתמש נוסף יש להוריד את האפליקציה להזין את שם המשתמש  

 (1סעיף )   LOGINוסיסמה שהוגדרו וללחוץ על 

 .א

 .ב

 הגדרות נוספות

 .א

 .ב

 .ב

 .א

 Editעל לחץ . א1.

 למחיקהסמן את המערכת הרצויה . ב       

 Deleteלחץ על . ג       

 מחיקת מערכת דלת

 .ד

 .ג

 לאישור   YESלחץ על . ד

 

 PTTלחצן דיבור 

לחץ קבוע כדי לדבר  

 ושחרר כדי לשמוע

 לחצן הקלטה

 לחץ להקליט וידאו

 צפיהלחצן 

לחץ כדי לצפות  

 ברשימת ההקלטות

 לחצן עוצמת קול

מגביר את עוצמת  

 הדיבור בלבד

 לחצן הקלטת תמונה לחצן פתיחת דלת

 לחצני הפעלה

 שינוי    Accout. א.  2

 סיסמה ושם משתמש         

 לחצן   Notification Swtting. ב     

 לא להפריע השתק          
 .א

 (עוד)על אפשרויות לחץ . א. 1

 Settingלחץ על . ב    


