
 Bluetoothכיצד מגדירים מנהל מערכת  

  +        לחץ על , פתח את האפליקציה1.

 PAIR GATEועבור ל 

 Adminעבור למצב 2.

 (שער/ דלת )הגדר שם לבקר 3.

 לחץ על חיפוש4.

 בחר את ההתקן שנמצא  5.

 לאישור DONEלחץ על 6.

 לד כחול יחזור להבהב

 התקנת אפליקציה

  HX-BO1הורד אפליקציה בשם. 1
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לחצן לתכנות  

 Bluetoothמשתמש 

 לחצן לתכנות שלט

 Bluetoothלד אדום מצב עבודה 

 לד לבן אינדיקציה לימוד שלט

 לד כחול אינדיקציה לעבודה
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 במכשיר הסמאטפון פעיל Bluetoothוודא כי ה 
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 פאל ווינטק מערכות
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 תכונות

 .,12-24v AC DCמתח עבודה 1.

 (.משתמשים 60עד ) מטר 100הפעלה באמצעות שלט 2.

 (.משתמשים 1000עד )מטר Bluetooth 15פתיחה באמצעות 3.

 הפעלה באמצעות אפליקציה4.

 WIEGANDחיבור למערכת מנוהלת בפורטל 5.

 (.שניות 01-65000)זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות  6.

BT 1 



 הגדרות מנהל

 הגבלת כניסות למשתמש

 ---------------------------------(דלת/ שער )שינוי שם התקן 

 ----------------------------------------------ניהול משתמשים 

 --------------------------------פעולות אחרונות 100צפייה ב 

 ------------------------------------ WIEGENDיציאת חיבור 

 ---------------------------------------------הגדרת זמן ממסר 

 ------------------------------------------איפוס להגדרות יצרן 

 --------------------------------------------דלת / מחיקת שער 

 

               מפתחלחץ על , פתח את האפליקציה1.

 GATE SETTINGS -ועבור ל

   Manage who can access this gateבחר 2.

 שם משתמשבחר 3.

 הזן את מספר הפעמים לשימוש4.

 לאישור SETבחר 5.

 .נורית לבנה תדלוק קבוע –למשך שלוש שניות  KEY1לחץ על 

 .לד לבן יהבהב ויכבה -לחץ על אחד המקשים בשלט 
 
 

דלת/ לממסר לפתיחת שער ( שלט)התאמת משדר   

KEY1 

 . שלטים למכשיר אחד 60ניתן להגדיר עד 

 איפוס מערכת

יש ללחוץ על   Bluetoothלאיפוס מערכת 

KEY1  שניות 10למשך 

שניות נורית כחולה תדלוק   3לאחר 

 .שניות תחזור להבהב 10ולאחר 

לאיפוס מערכת שלט אלחוטי יש ללחוץ על  

KEY1  שניות 10למשך 

 שניות נורית לבנה תדלוק   3לאחר 

 .שניות תכבה 10ולאחר 
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 Bluetoothכיצד מגדירים משתמש נוסף  

               מפתחלחץ על , פתח את האפליקציה1.

 GATE SETTINGS -ועבור ל 

   Manage who can access this gateלחץ על 2.

 להוספת משתמש+ לחץ על  3.

 Add Userרשום את שם המשתמש ולחץ על 4.

 יופיע ברקוד ומספר סידורי של המנוי5.

             +        לחץ על לחצן  , פתח את האפליקציה1.

 PAIR GATE -ועבור ל 

 לחץ על לחצן חיפוש Userוודא מצב 2.

 סרוק את הברקוד המופיע אצל המנהל. יפתח סורק ברקוד3.

 לאישור DONEלחץ על 4.

ניתן להזין את המספר סידורי שנשלח  ! שים לב

 י המנהל ללא צורך בסריקה"ע

ניתן לשלוח את המספר הסידורי  ! שים לב

   sendלמשתמש באמצעות הלחצן 

י המנהל"הוספת משתמש ע  

י משתמש"הצטרפות ע  

י מנהל המערכת עבור לפעולה הבא"לאחר הקמת משתמש ע  
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