
 לסמארטפוןפאנל משולב קודן עבור אפליקציה 

 SYSTEMS LTD  .מ"מערכות בע ווינטק פאל

 49170,    תקוהפתח        20המגשימים   

 03-9222085: פקס      03-9222051: טל

 הוראות התקנה והפעלה

 תכונות המערכת
 לתנאי חוץמשולב מצלמה פנל. 

 אינפראצבע מצלמת  

 5חיבור +  CAT  2 גידים למתח 

 מכשירים שונים 8ניתן לחבר עד. 

 15מתח עבודהV /DC לפנל. 

הגדרת זמן ממסר. 

 בסמארטפוןבחירת סוגי צלצול 

ARENA-561 APP 

 חיצוניפנל 

 גובה מצלמה 
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 תרשים חיבורים
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 המקווקו הכבל 

 +.בשנאי מסמן 

 הגידים 4את   רקיש לחבר 

וודא כי אורך הגידים  

בחיבור בפנל ארוכים  

כדי לאפשר גמישות  

 .לכבל בסגירה

 ראוטר

 (CAT5)כבל רשת 

J2 J4 J1 

15V/DC 

 לחצן עוקף=      J4חום שחור ב 

 מגע יבש במקביל =      J1אפור שחור ב 

 ללחצן קריאה

 לחצן עוקף

J2 

J4 J1 

REMOTE 

N.O 
N.C 

Com 

+ 
- 



 wifi bellהורד אפליקציה בשם . 1

 +פתח את האפליקציה ולחץ על . 2

 (כמנהל)להוספת פנל דלת חדש     

 לחץ על לחצן סריקה וסרוק את הברקוד בגב הפנל. א. 3

 של הפנל באופן ידני ID -ניתן להקליד את מספר ה. ב    

 לחץ על המשך. ג    
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 (מנהל מערכת) Administratorהגדרת 

TOP-012686-TBEDS ב. 

 .ב

 .א

 .ג

 (מומלץ במידה והנך מנהל יותר מפנל אחד)הגדר שם חדש לפנל . א. 4

 ( ברירת מחדל ללא קוד)ניתן להגדיר קוד טכנאי חדש . ב    

 לחץ על המשך. ג    

 הצג הדרכה. 5

 NOלחץ על     

 .א

 .ב

 .ג

 ! שים לב 

  Administrator-פעולות אלו יגדירו אותך כ

 מנהל המערכת

 התקנת אפליקציה

 לחץ על הגדרות. 1

 White list settings (i-phone) לחץ על  . 2
 user settings (android)או    

 .הגדרת רשימת משתמשים 

 Addלהוספת משתמש חדש לחץ על .3

 !(תווים בלבד 6)הזן שם משתמש . א. 4

 !(  ספרות בלבד 6)הזן סיסמא . ב    
 (ניתן לתת לכל משתמשים את אותה סיסמה)         

 determineלסיום לחץ על . ג    

 (משתמשים בנוסף למנהל 7עד )*הוספת משתמשים 

במידה וישנו יותר מפנל אחד אשר הנך מנהל דפדף   

 המתאיםלפנל ( הסט עם האצבע שמאלה)

 .א
 .ב
 .ג
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 (מנהל מערכת) Administratorהחלפת  
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 פתח את האפליקציה ולחץ על המחיקה

במידה וישנו יותר מפנל אחד אשר הנך מנהל דפדף   

 המתאיםלפנל ( הסט עם האצבע שמאלה)

 לאחר מחיקת המנהל 

 2י ביצוע השלבים בעמוד "ניתן להגדיר מנהל חדש לפנל ע

 

 כל הגדרות והמשתמשים במערכת ישמרו ואין צורך להגדירם מחדש

 מענה לשיחה

 קוד פתיחת דלת

1 2 

3 4 

 למענה לחץ
קבוע  voiceלחץ על 

כדי לדבר ושחרר  

 כדי לשמוע

 דיבור ופתיחת דלת

 unlock1לחץ על 

כדי לעבור למצב  

 פתיחת דלת

הקש קוד  

 פתיחת דלת

  unlockלחץ 

 לפתיחת דלת

 פקודות נוספות

כדי   snapלחץ על 

 לצלם תמונה

 endלחץ על 

 לסיום שיחה

 הוראות הפעלה

 (ספרות 6)הזן שם משתמש . א. 2

 (ספרות 6)הזן סיסמא . ב    

 לחץ המשך. ג    

 

 משתמש חדש( רישום)כניסת 

 לחץ על רישום. א. 1

 USERלחץ על . ב    

 Set upלחץ על 1.

 באיפון  Call ringtonesלחץ על . 2
 באנדרואיד Bell ringאו על     

 ובחר מנגינה מהרשימה    

 

 שינוי סוג צלצול בקריאה מהפאנל

1 2 

 .א

 .ב

 .א
 .ב

 הגדרות נוספות

1 2 

 administratorי "המשתמש יבצע רישום רק לאחר קבלת קוד וסיסמה ע

 ביטול פקודות קוליות בפנל. א. 2

 ביטול הגדרות מערכת מהפנל. ב    

 קשר ביזימתמשך זמן צפייה . ג    

 זמן השיחה בקריאה מהפנל. ד    

 זמן הצלצול בהמתנה למענה . ה    

 

 .א
 .ב
 .ג
 .ד
 .ה

 System settingsלחץ על 1.
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 ערך רצוי  פעולה' מס סוג הפעולה

 (כניסה לתכנות)קוד טכנאי 

 (פתיחת דלת)קוד הפעלה 

 (פתיחת דלת)זמן ממסר 

 איפוס הגדרות 

00 

01-50 

51 

55 

00-999999 

00-999999 

 שניות 01-99

8888 

 שניות 5זמן ממסר  ,  01על מנת לתכנת קוד לפתיחת דלת  בתא  :דוגמה

קוד הפעלה   פעולה' מס קוד טכנאי
 (ספרות 2-6)

 יציאה זמן ממסר פעולה' מס

   1234: קוד טכנאי בברירת מחדל•
 (.איתותים 2)לאחר כל שלב בתכנות ישמע צליל לאישור •

 .איתותים 3בהקשת פקודה שגויה ישמעו •

 .                             # -לפתיחת דלת יש להקיש קוד ו

 כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת  

 .ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק   *1234*הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות  1.

 .  ישמע צליל אישור  *-ו 50 עד   01ספרות  2הקש תא לאחסון קוד 2.

 .ישמע צליל אישור  * -ו xxxxספרות   2-6הקש קוד הפעלה 3.

 #ליציאה הקש 4.

 .ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק *1234*הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות 1.

 .  ישמע צליל אישור  *-ו 51הקש 2.

 .ישמע צליל אישור * -ו 99 עד  01ספרות   2הקש זמן ממסר 3.

 #ליציאה הקש 4.

 כיצד מתכנתים זמן ממסר לפתיחת דלת 

 תכנות קוד טכנאי חדש

*1234*        01*       ????*      51*       05*     # 

 תכנות מקודד לפתיחת דלת

 תכנות זמן השהייה ללחצן חיצוני

 שניות 01-99 השהייה ללחצן חיצוני

קוד טכנאי חדש   פעולה' מס קוד טכנאי
 (ספרות 2-6)

 יציאה
*1234*           00*           ????*        # 

 off/on power איפוס קוד טכנאי  
 הקש נתק את המתח בפנל וחבר  שוב

 * 4848* 

52 

 יציאה פעולה' מס קוד טכנאי
*1234*           52*            ??*       # 

 זמן השהיה

 שניות 01-99 53 זמן תאורת המצלמה בקריאה מהפנל

 ברירת מחדל

1234 

 שניות 4

 שניות 0

 שניות 60


