
 עבור שלוחהלחצנים  2-4ו פנל נירוסטה 

VEGA-3115/3125/3135 X-TEL 

 ותכנותהוראות התקנה 

 

 (ספרות 12עד ) – 1בלחיצה על לחצן מס שלוחה מצלצלת הגדרת   

 BBBתצלצל שלוחה  2לחצן    AAAתצלצל שלוחה  1לחצן על מנת להגדיר שבלחיצה על : דוגמה

 DDDתצלצל שלוחה  4לחצן      CCCתצלצל שלוחה 3לחצן                                                     

            *          1234*       111#        ???#        #     יציאה הקש אישור מספר שלוחה פעולה' מס קוד טכנאי            חייג לשלוחת הפנל 

 (ספרות 12עד ) – 2בלחיצה על לחצן מס שלוחה מצלצלת הגדרת   

 (ספרות 12עד ) – 3בלחיצה על לחצן מס שלוחה מצלצלת הגדרת   

 (ספרות 12עד ) – 4בלחיצה על לחצן מס שלוחה מצלצלת הגדרת   

            *          1234*       112#        ???#        #     יציאה הקש אישור מספר שלוחה פעולה' מס קוד טכנאי            חייג לשלוחת הפנל 

            *          1234*       113#        ???#        #     יציאה הקש אישור מספר שלוחה פעולה' מס קוד טכנאי            חייג לשלוחת הפנל 

            *          1234*       114#        ???#        #     יציאה הקש אישור מספר שלוחה פעולה' מס קוד טכנאי            חייג לשלוחת הפנל 

 0ברירת מחדל  –( ספרות 5עד )הגדרת סיפרה לפתיחת דלת מהטלפון   

            *          1234*       83#           ?#           #     יציאה הקש אישור סיפרה פעולה' מס קוד טכנאי            חייג לשלוחת הפנל 

 (לכל לחצן)הגדרת שלוחות מצלצלות בלחיצה על לחצן הקריאה 

      *    1234*    111#    AAA#    112#    BBB#  
חייג לשלוחת  

 הפנל
 הקש מספר שלוחה פעולה' מס מספר שלוחה פעולה' מס קוד טכנאי           

113#    CCC#    114#    DDD#    #  
 מספר שלוחה פעולה' מס יציאה מספר שלוחה פעולה' מס
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 התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת

 קרב את עינית השלט לעינית בבקר הקרבה

 וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר

 כיצד מתכנתים

 .כיצד מוסיפים כרטיס קירבה לפתיחת דלת 

 .נורית צהובה תדלוק -  1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

.               נורית צהובה תהבהב -999עד   000הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות  2.

 . לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק **יש להקיש  . במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק

 (ישמע צליל ממושך)המתן לצליל אישור  -העבר כרטיס3.

 #הקש ליציאה (.  2חזרה לסעיף )והמשך לתא הבא  #הקש 4.

 (שניות 4ברירת מחדל )כיצד מתכנתים זמן פתיחה  

 נורית צהובה תדלוק -1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

 . נורית צהובה תהבהב -1 -ו *הקש  2.

 .  נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך -. שניות 99 – 00הקש זמן ממסר 3.

 #הקש ליציאה .  בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע : 00בחירת זמן      

 כניסה לתכנות יציאה זמן ממסר פעולה' מס תא' מס

 .שניות 4הגדרת כרטיס לפתיחת דלת וזמן ממסר : דוגמא

1234  1234        000                #      *1      04    # 
 הקש העבר כרטיס

 .12-24v DC /9-18v AC , 110mA-80מתח עבודה 1.

 שני  ממסרים  להפעלה  באמצעות  כרטיס או תג2.

 . 1תגים שונים להפעלת ממסר  1000עד  3.

 .  2תגים שונים להפעלת ממסר   10עד  4.

 (.שניות 01-99)זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות  5.

 .שלט עבור כל ממסר בנפרד/חיבור לחצן חיצוני 6.

 .LATCHמצב . שינוי מצב ממסר 7.

 VEGA-15 קורא קירבה נירוסטה
 תכנותהוראות 

 .נורית צהובה תדלוק 1234 1234 הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1.

 נורית צהובה תהבהב   3 -ו * הקש2.

 #הקש  ליציאה.לאישור xxxx  קוד  ושוב xxxxספרות  4הקש  קוד 3.

 (באמצעות השלט)החלפת קוד טכנאי 

 .מחיקת כל כרטיסי הקרבה

 .ליציאה # -ו 88 8 -ו *הקש , נורית צהובה תדלוק 1234 1234הקש כניסה למצב תכנות 

 איפוס ומחיקת כרטיסים

 (חזרה לברירת מחדל)מחיקת כל ההגדרות 

 (  המתן לצליל) 99 הקש, 8 -ו *הקש , נורית צהובה תדלוק 1234 1234הקש כניסה לתכנות 

 .ליציאה # -הקש 

 ,  בשלט # -חבר את המתח ולחץ על ה נתק את המתח ולאחר: לאיפוס קוד טכנאי

   1234ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות                             
 ,  לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק#יש ללחוץ על ה . שים לב                            

 (.מתא מסויים)מחיקה של כרטיס בודד 

 .נורית צהובה תדלוק -  1234 1234הקש כניסה למצב תכנות 1.

. נורית צהובה תהבהב -999עד   000הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות  2.

 #הקש ליציאה   . לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק **הקש  

 .נורית צהובה תדלוק1234 1234 הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

 נורית ירוקה תהבהב   7 -ו * הקש2.

                                                     (ישמע צליל ממושך)העבר את הכרטיס 3.
 . לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק **יש להקיש  . במידה והתא תפוס נורית אדומה תדלוק

 #ליציאה הקש 4.

 הגדרת כרטיס מאסטר לכניסה למצב תכנות

 ניתן להגדיר כרטיס מאסטר לכניסה לתכנות במקום קוד טכנאי  : הסבר

ליציאה  . נורית צהובה תדלוק לסימון כניסה לתכנות, העבר את הכרטיס  –שימוש בכרטיס מאסטר 

 נורית כחולה תדלוק, העבר את הכרטיס

 2כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 

 .נורית צהובה תדלוק - 1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

.                       נורית ירוקה תהבהב - 09עד  00ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות  4 -ו *הקש 2.
 .  לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק **יש להקיש . במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק

 #הקש ליציאה . לאישור #הקש , המתן לצליל אישור ונורית צהובה תהבהב –העבר כרטיס 3.
 

 (ברירת מחדל שניה אחת) 2כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 

 נורית כתומה תדלוק - 1234 1234הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1.

 .  נורית כתומה תהבהב -  (2כניסה לזמן עבודה ממסר ) 5 -ו *הקש 2.

 .  נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך -. שניות 99 - 00הקש זמן ממסר 3.

 #הקש ליציאה .  בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע : 00בחירת זמן       


