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 .1הקדמה

 .1הקדמה
ה KP-250 PG2-הוא התקן אלחוטי דו-כיווני לתצוגת לוח מקשים עבור מערכות מסוג / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-10 G2
( PowerMaster-33 G2גרסה  18ומעלה) .ניתן לבצע למידה של עד  10לוחות מקשים  KP-250 PG2במערכת  .PowerMasterמערכות
 PowerMaster-33 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-10 G2הן לוחות בקרה מתקדמים ביותר לבקרת מערכות אזעקה
מתוצרת ויסוניק בע"מ.
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 .2תכונות נוספות של המערכת

 .2תכונות נוספות של המערכת
תת-מערכות
התכונה 'תת-מערכות' מאפשרת חלוקה של המערכת לשלושה אזורים שניתן לשלוט בכל אחד מהם בנפרד ,עם הקצאה של משתמשים שונים
לכל תת-מערכת ,דהיינו כל משתמש יכול להפעיל את תת-המערכת שאליה שויך .למידע מפורט על תת-מערכות ,עיין בנספח ב'.

שומר מסך
מטעמי אבטחה ,לעתים נחוץ להסתיר מעיני אורחים לא קרואים את חיוויי סטטוס המערכת (צג ה LCD-ונוריות החיווי) בלוח המקשים
.KP-250 PG2
כאשר המתקין מפעיל את האפשרות 'שומר מסך' ,אם אין לחיצה על שום מקש במשך יותר מ 10-שניות ,הצג יכבה ונוריות החיווי יפסיקו לתת
אינדיקציה על סטטוס המערכת.
לחיצה על מקש כלשהו תגרום לחידוש תצוגת הסטטוס הרגילה .לחיצה על מקש 'אש'' ,חירום' או מצוקה' תגרום גם להפעלת אזעקת אש,
חירום או מצוקה.
אם המתקין הגדיר תוספת אבטחה במערכת ,תתבקש להזין קוד משתמש או להציג תג קירבה כדי לחדש את התצוגה הרגילה.
כאשר התכונה 'תת-מערכת' מופעלת ,המתקין יכול להגדיר את המערכת כך שלאחר  30שניות ללא לחיצה על שום מקש ,יופיעו בצג פרטי
התאריך והשעה.

תגי קירבה
המערכת מגיבה לכל תג קירבה חוקי שנלמד במערכת .תגי קירבה מאפשרים לבצע מגוון של פונקציות מבלי להזין קוד משתמש ,לדוגמה –
הפעלה/כיבוי של המערכת ,קריאה ביומן האירועים וכו'.
 .1כאשר נדרש קוד משתמש ,ניתן פשוט להציג תג קירבה חוקי ולבצע את הפעולה הרצויה ,בלי להקיש את קוד המשתמש.
– לחלופין –
 .2כאשר המערכת מושבתת ,לאחר הצגת תג קירבה חוקי לפני לוח המקשים  ,KP-250 PG2יופיע בצג הכיתוב 'להפעלה מלאה <.'>OK
כעת תוכל ללחוץ על לחצן

כדי להפעיל את המערכת באופן מידי ,או ללחוץ על לחצן

'< >OKלהפעלה חלקית' או הכיתוב 'לכיבוי הקש < '>OKואז ללחוץ על לחצן

פעם אחת או פעמיים (להצגת הכיתוב
1

להפעלה חלקית או כיבוי.

(המתן  3שניות) ,המערכת תעבור באופן אוטומטי למצב 'הפעלה מלאה' והכיתוב בצג יהיה 'הפעלה
הערה :אם לא תלחץ על לחצן
מלאה מתבצעת ,צא עכשיו' .הצגת תג הקירבה פעם נוספת תגרום לכיבוי המערכת.

משתמשים וקודים
קודי אבטחה משמשים בראש ובראשונה להפעלה וכיבוי של המערכת או לקבלת גישה אל מידע שהוגבל למשתמשים מורשים בלבד (ראה
פרק  ,6סעיף ב ,4.תכנות של קודי משתמשים).

1באפשרות  ,2לוח המקשים  KP-250 PG2לא יגיב אם הוקצה לשתי תת-מערכות או יותר.
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 .2תכונות נוספות של המערכת
דיבור וצלילים ,המשך לחצנים

ניתן לשלוט בפונקציות הקשורות בצלילים ובדיבור במערכת האזעקה  PowerMasterבאמצעות לוח המקשים  ,KP-250 PG2כמפורט
ברשימה הבאה.
המקש

הפונקציה
הגברת עוצמת החיוויים המושמעים המקומיים של הKP-250 PG2-
הנמכת עוצמת החיוויים המושמעים המקומיים של הKP-250 PG2-
1

הפעלה/כיבוי של הרמקול

להקלטה של הודעה קולית למשתמשים אחרים של מערכת האזעקה
להאזנה להודעה מוקלטת שהשאיר משתמש אחר של מערכת האזעקה
להפעלה/כיבוי של פונקציית הצלצול המקומי בKP-250 PG2-

קול

מופעל/מושבת2

ניתן להפעיל ולכבות הודעות קוליות בלוח הבקרה של מערכת  PowerMasterעל ידי לחיצות חוזרות על מקש < >7בלוח המקשים KP-250
 ,PG2כמו באיור שלהלן.
הכיתוב שיוצג

לחץ על

השתקה מופעלת

השתקה מושבתת

 HH:MMמוכן
הערה :המערכת תתמיד במצב 'השתקה מושבתת' עד שמשתמש יבחר באפשרות 'השתקה מופעלת'.

הקלטת הודעה
באמצעות ה KP-250 PG2-ניתן להקליט הודעה קולית בלוח הבקרה של מערכת  PowerMasterלטובת משתמשים אחרים של מערכת
בלוח המקשים  .KP-250 PG2כאשר יופיע הכיתוב דבר עכשיו ,התחל

האזעקה .עמוד מול לוח הבקרה ולחץ לחיצה רצופה על

להקליט .בצג יופיע מחוון התקדמות שיציין את ההתקדמות של זמן ההקלטה בערכים הבאים.100% ,75% ,50% ,25% ,0% :
הקלטת הודעה

הכיתוב שיוצג
דבר עכשיו

(לחץ לחיצה רצופה)
סמל 'דבר' 
הפסק לדבר

1

(

)

דבר עכשיו
(

) 100%

ההקלטה הסתיימה

לא ישים במערכות PowerMaster-10

 2מתייחס למערכות  PowerMaster-30 G2בלבד
 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

5

 .2תכונות נוספות של המערכת
כאשר מחוון ההתקדמות יגיע ל ,100%-יוצג הכיתוב ההקלטה הסתיימה.
כאשר תשחרר את הלחצן ,הצג יחזור לסטטוס הרגיל של תצוגת הסטטוס ,אך יופיע גם סימן של הודעה ממתינה .לדוגמה:
 HH:MMמוכן
הודעה
הערה :סמל ההודעה (

) יהבהב גם בחלק התחתון של התצוגה.

השמעת הודעה
ניתן להשמיע הודעות דרך לוח הבקרה .כדי להאזין להודעה שהשאיר משתמש אחר של מערכת האזעקה:
בלוח המקשים  KP-250 PG2והאזן .הכיתוב השמע יוצג וההודעה תושמע דרך רמקול מערכת  PowerMasterאו דרך תיבת
לחץ על
הקול החיצונית .עם סיום ההשמעה ,הצג יחזור לסטטוס הרגיל של תצוגת הסטטוס.
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 .3הפעלה וכיבוי של המערכת

 .3הפעלה וכיבוי של המערכת
הפעלה וכיבוי בסיסיים
להלן סדרה של פעולות לביצוע הפעלה בסיסית וכיבוי בסיסי של מערכת האזעקה.
הכנה להפעלה
לפני ההפעלה ,ודא שהכיתוב 'מוכן' מוצג בלוח המקשים .KP-250 PG2
 HH:MMמוכן

כיתוב זה משמעותו שכל האזורים מאובטחים ואתה יכול להפעיל את המערכת כרצונך.

אם לפחות אזור אחד פתוח (יש הפרעה) ,יוצג הכיתוב הבא:
כיתוב זה משמעותו שהמערכת לא מוכנה להפעלה וברוב המקרים ,הסיבה היא שלפחות אזור אחד אינו
מאובטח .עם זאת ,המשמעות היא שקיים מצב שלא טופל ,כמו מצבי תקלה מסוימים ,חסימת קליטה
וכו' ,בהתאם לתצורת המערכת.

 HH:MMלא מוכן

כדי לעבור על האזורים הפתוחים ,לחץ על

בלוח המקשים  .KP-250 PG2כעת יוצגו הפרטים והמיקום של הגלאי באזור הפתוח

הראשון (בדרך כלל חיישן על דלת או חלון פתוחים) .כדי לאבטח את האזור ,אתר את החיישן ובצע את הפעולה הנדרשת (סגירת חלון/דלת) –
ראה 'מאתר ההתקנים' להלן .כל לחיצה על

בלוח המקשים  KP-250 PG2תציג אזור פתוח נוסף או חיווי על תקלה .מומלץ בחום

לטפל באזורים הפתוחים כדי להחזיר את המערכת למצב של מוכנות להפעלה .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת ,פנה אל המתקין.
הערה :כדי לצאת מהתהליך בכל שלב ולחזור אל תצוגת 'מוכן' ,לחץ על

בלוח המקשים .KP-250 PG2

מאתר ההתקנים :למערכת  PowerMasterמאתר התקנים חזק שיסייע לך לזהות התקנים פתוחים או תקולים שפרטיהם מוצגים בצג ה-
 .LCDכאשר מוצג בצג ה LCD-התקן פתוח או תקול ,נורית החיווי של אותו התקן תהבהב כדי לאותת 'זה אני' .החיווי 'זה אני' יופעל בהתקן
בתוך  16שניות לכל היותר ויימשך כל עוד פרטי ההתקן מופיעים בצג ה.LCD-
הפעלה מלאה  /חלקית
אם המערכת במצב 'מוכן' ו/או מצב 'אילוץ הפעלה' מופעל ,בצע את הפעולות המתוארות להלן .לקבלת מידע נוסף על 'אילוץ הפעלה' ,עיין
בסעיף 'אילוץ הפעלה מלאה או חלקית' להלן.
אם המערכת במצב 'לא מוכן' ומצב 'אילוץ הפעלה' לא הופעל ,עבור על כל גלאי האזורים הפתוחים כדי לאתר ולסגור אותם.
אם ברצונך להפעיל את המערכת בעזרת תת-מערכות ,עיין בסעיף 'תהליך בחירת תת-מערכות' והמשך לפי ההנחיות שלהלן.
אם המשתמש שינה את מצב המערכת ממצב אבטחה גבוהה למצב אבטחה נמוכה ,כמו מ'הפעלה' ל'כיבוי' או מ'הפעלה מלאה' ל'הפעלה
חלקית' ,הוא יתבקש להזין קוד משתמש או להציג תג קירבה כדי לעקוף את האפשרות 'הפעלה מהירה'.
הכיתוב שיוצג

לחץ על

הפעלה מלאה/חלקית
/
אם 'הפעלה מהירה' מופעלת

הצג תג או
הקש קוד    :
נא לצאת עכשיו

צא מהשטח המכוסה (הפעלה מלאה) או
עבור לאזור פנימי (הפעלה חלקית)



(השהיית יציאה)



הפעלה מלאה/חלקית
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 .3הפעלה וכיבוי של המערכת
מחוון 'הפעלה'

הן בלוח המקשים  KP-250 PG2והן בלוח הבקרה של ה PowerMaster -יאיר באור יציב כאשר המערכת במצב

מופעל .מחוון 'הפעלה' יהבהב כאשר המערכת במצב של הפעלה חלקית.
כיבוי המערכת והפסקת אזעקה
היכנס אל השטח המוגן דרך אזור מושהה .ברגע שהמערכת תזהה את כניסתך ,יתחילו להישמע צלילי השהיית הכניסה כדי להזכיר לך
להשבית את המערכת לפני סיום השהיית הכניסה.
לאחר הכיבוי ,עשויים להופיע כיתובים שונים המורים על כך שהמערכת במצב של זיכרון אזעקות .הכיתוב זיכרון ייעלם רק לאחר הפעלה
מחדש של המערכת .כדי להשבית את המערכת ,בצע את הפעולות הבאות:
הכיתוב שיוצג

לחץ על

הצג תג או
הקש קוד    :
הזן קוד  /הצג תג

קוד  /הצג תג

הן בלוח המקשים  KP-250 PG2והן בלוח הבקרה של ה PowerMaster -יכבה יציב כאשר המערכת במצב מושבת.
מחוון 'הפעלה'
כיבוי המערכת יגרום גם להשתקת סירנת האזעקה ,בין אם האזעקה החלה במצב מופעל ובין אם במצב כבוי של המערכת.
כיבוי המערכת תחת איום
אם כופים עליך בכוח להשבית את המערכת ,הזן את קוד המצוקה (ברירת המחדל )2580 :או קוד אחר שקבע המתקין .הכיבוי יתבצע באופן
רגיל אולם אזעקה שקטה תשודר אל המוקד.
תהליך בחירת תת-מערכת
הגישה אל תת-מערכת רצויה נעשית באמצעות קוד אישי או תג קירבה .לא ניתן לגשת את תפריט ההתקנה אם תת-מערכת אחת או יותר
נמצאות במצב של הפעלה מלאה או הפעלה חלקית.
לפני שאתה מנסה לבצע פעולה בתת-מערכת ,עליך לבצע את הפעולות הבאות ,שיאפשרו לך לבחור את תת-המערכת הרצויה/המותרת
בעזרת קוד אישי או תג קירבה:
הכיתוב שיוצג

לחץ על

בחר תת-מערכת

הזן מספר תת-מערכת ()3–1

תת-מערכת  1

הערות:
 .1אם תבחר תת-מערכת שאין בה חיישנים  /התקני קצה שנלמדו ,יושמע 'צליל עצוב'.
 .2כאשר תת-מערכת מופעלת אך לא הוקצו לה אזורים ,הסמל

יופיע בתצוגת לוח המקשים .KP-250 PG2

אפשרויות מיוחדות של הפעלה וכיבוי
מלבד הפעלה בסיסית ,לרשותך מספר אפשרויות מתקדמות להפעלה וכיבוי דרך ה:KP-250 PG2-
מעבר מהפעלה חלקית להפעלה מלאה
אין צורך לנטרל את המערכת – פשוט לחץ על
לפני שתסתיים השהיית היציאה.
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 .התגובה תהיה זהה לתגובה של 'הפעלה מלאה' כמתואר לעיל .צא מהשטח המוגן

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .3הפעלה וכיבוי של המערכת
מעבר מהפעלה מלאה להפעלה חלקית
 .מאחר שפעולה זו מרידה את רמת האבטחה ,ה KP-250 PG2-יציג הנחיה להזין קוד
אין צורך לנטרל את המערכת – פשוט לחץ על
משתמש ראשי או קוד משתמש ,או להציג תג קירבה ,כדי לוודא שהנך משתמש מורשה.
הכיתוב שיוצג

לחץ על

הצג תג או
הקש קוד    :
הזן קוד  /הצג תג

קוד  /הצג תג
הפעלה חלקית

עבור לאזור פנימי

( השהיית יציאה) 
 HH:MMהפעלה חלקית

מחוון 'הפעלה'

הן בלוח המקשים  KP-250 PG2והן בלוח הבקרה של ה PowerMaster -יהבהב יציב כאשר המערכת במצב מופעל.

הפעלה מלאה או חלקית 'מידית'
במהלך השהיית היציאה הבאה תגרום להפעלת המערכת במצב 'מיידי' ,כלומר ללא השהיית כניסה .לפיכך זיהוי חיובי באזור

לחיצה על

כלשהו יגרום להפעלה מידית של האזעקה .כדי להפעיל מצב הפעלה מלאה מידית ,פעל באופן הבא.
הכיתוב שיוצג

לחץ על

הצג תג או
הקש קוד    :
הזן קוד  /הצג תג

קוד  /הצג תג
הפעלה מלאה

הפעלה מידית
נא לצאת עכשיו
צא מהשטח המוגן

( השהיית יציאה) 
הפעלה מלאה

מחוון 'הפעלה'

הן בלוח המקשים  KP-250 PG2והן בלוח הבקרה של ה PowerMaster -יאיר באור יציב כאשר המערכת במצב

מופעל.

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .3הפעלה וכיבוי של המערכת
אילוץ הפעלה מלאה או חלקית
דריכה מאולצת תאפשר לך לדרוך את המערכת גם כאשר היא במצב 'לא מוכן' .כל אזור פתוח ינוטרל למשך ההפעלה.
הערה :בעת אילוץ הפעלה ,הזמזם ישמיע 'צליל מחאה' רצוף עד  10השניות האחרונות של השהיית היציאה .תוכל להשתיק את הזמזום על
ידי לחיצה חוזרת על לחצן ההפעלה.
כאשר אילוץ הפעלה מופעל וברצונך להפעיל את המערכת כאשר הכיתוב 'לא מוכן' מוצג ,בצע את הפעולות הבאות:
הכיתוב שיוצג

לחץ על

הצג תג או
הקש קוד    :
הזן קוד  /הצג תג

קוד  /הצג תג
הפעלה מלאה

נא לצאת עכשיו

(כדי להשתיק את הזמזם)
צא מהשטח המוגן
מחוון 'הפעלה'

(השהיית יציאה)



הפעלה מלאה

הן בלוח המקשים  KP-250 PG2והן בלוח הבקרה של ה PowerMaster -יאיר באור יציב כאשר המערכת במצב מופעל.
זכור :אילוץ הפעלה פוגם באבטחה!

אילוץ הפעלה חלקית מתבצע בדרך דומה:
הכיתוב שיוצג

לחץ על
הצג תג או

הקש קוד    :
הזן קוד  /הצג תג

קוד  /הצג תג
הפעלה חלקית

נא לצאת עכשיו

(כדי להשתיק את הזמזם)
צא מהשטח המוגן
מחוון 'הפעלה'
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HH:MM

(השהיית יציאה)



הפעלה חלקית

הן בלוח המקשים  KP-250 PG2והן בלוח הבקרה של ה PowerMaster -יהבהב יציב כאשר המערכת במצב מופעל.

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .3הפעלה וכיבוי של המערכת
הפעלה במצב 'כניסה בפיקוח'
כאשר המתקין מאפשר מצב זה ,הוא שימושי להורים שנמצאים בעבודה ורוצים לוודא שילדיהם שחזרו מבית הספר זכרו להשבית את
המערכת .הודעת 'כניסה בפיקוח' מיוחדת תישלח כאשר כיבוי המערכת יתבצע על ידי משתמש 'כניסה בפיקוח'.
משתמשי 'כניסה בפיקוח' משתמשים בקודי משתמש או במשדרי שלט כיס ( 5-8מערכות ( 23-32 / )PowerMaster-10 G2משתמשי
 .)PowerMaster-33 G2 / PowerMaster-30 G2הודעת 'כניסה בפיקוח' נחשבת להתרעה ולא לאזעקה ,לכן היא נשלחת אל הטלפונים
הפרטיים שתוכנתו על ידי המשתמש כמכשירי היעד להודעות התרעה.
הפעלת 'כניסה בפיקוח' אפשרית רק בעת הפעלה מלאה .כדי להפעיל מצב 'כניסה בפיקוח' ,בצע את הפעולות הבאות:
הכיתוב שיוצג

לחץ על

הפעלה מלאה

הפעלת כניסה בפיקוח
נא לצאת עכשיו
צא מהשטח המוגן



(השהיית יציאה)



הפעלה מלאה
הערה :כדי להשתמש במצב 'כניסה בפיקוח' ,המתקין צריך להפעיל אותה בעת ההתקנה.
מחוון 'הפעלה'

הן בלוח המקשים  KP-250 PG2והן בלוח הבקרה של ה PowerMaster -יאיר באור יציב כאשר המערכת במצב

מופעל.

יצירת אזעקה

להלן שיטות שונות ליציאת אזעקה.

יצירת אזעקת מצוקה
ניתן ליצור אזעקת מצוקה באופן ידני במצב מושבת ומופעל כאחד .יש לפעול באופן הבא:
הכיתוב שיוצג

לחץ על

אזעקת מצוקה
במקביל במשך 2
שניות

HH:MM

כדי להשתיק את האזעקה ,לחץ על לחצן

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

מוכן

והזן קוד משתמש חוקי.
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 .3הפעלה וכיבוי של המערכת
יצירת אזעקת אש או אזעקת חירום
ניתן ליצור אזעקת אש או אזעקת חירום במצב מושבת ומופעל כאחד ,באופן הבא:
הכיתוב שיוצג

לחץ על
אזעקת אש
או
חירום
למשך  2שניות

כעת ,אם המערכת במצב מושבת:
HH:MM

מוכן
(לסירוגין)

זיכרון מוכן

כדי להשתיק את האזעקה ,לחץ על

והזן קוד משתמש חוקי.

צלצול מופעל/מושבת
השבת  /הפעל את אזורי הצלצול על ידי לחיצה לסירוגין על מקש
לחץ על

 ,כמו באיור הבא:

הכיתוב שיוצג
צלצול פעיל

צלצול לא פעיל

HH:MM

בחירת האפשרות 'צלצול פעיל' תגרום למחוון 'צלצול'
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מוכן

להאיר באור יציב בלוח המקשים .KP-250 PG2

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .3הפעלה וכיבוי של המערכת
כוונון עוצמת הקול של צלילי לוח המקשים
התרשימים הבאים מראים כיצד להגביר או להנמיך את עוצמת הקול על ידי לחיצה על מקש < >1או <>4בלוח המקשים KP-250 PG2
(בהנחה שעוצמת הקול ההתחלתית הייתה ברמה הנמוכה/הגבוהה ביותר).
לחץ על

הכיתוב שיוצג

לחץ על

עוצמת קול +

הכיתוב שיוצג
עוצמת קול

(מרבית)
עוצמת קול +

עוצמת קול

עוצמת קול+

עוצמת קול–

עוצמת קול+

עוצמת קול

(מרבית)

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .4סטטוס המערכת וחיוויים

 .4סטטוס המערכת וחיוויים

הערה :הסמלים והספרות המוצגים באיור לוח המקשים שלעיל הם למטרות הדגמה בלבד.
בעת ביצוע של פקודה ,נורית החיווי של לוח המקשים  KP-250 PG2תהבהב באדום פעם אחת ,כדי לציין את שידור הפקודה אל לוח הבקרה.
אם השידור הושלם בהצלחה ,נורית החיווי הירוקה נדלקת באופן רגעי וההתקן משמיע 'צליל שמח' .אם הפעולה נכשלה או שלא ניתן
להשלימה ,לדוגמה ,המערכת במצב 'לא מוכן' ,נורית החיווי האדומה תאיר באור יציב וההתקן ישמיע 'צליל עצוב'.

צג ה LCD-וחיוויים מושמעים כלליים

התצוגה מכילה שתי שורות ומשמשת להצגת סטטוס המערכת ואירועים ,תאריך ושעה ,הוראות תכנות וגם קובץ יומן אירועים
להלן הצלילים המושמעים תוך כדי שימוש במערכת:
הצליל

הגדרה
צפצוף יחיד מושמע בכל לחיצה על מקש
צפצוף כפול מציין חזרה אוטומטית למצב הפעולה הרגיל (בסיום זמן קצוב).
שלושה צפצופים מציינים מצב תקלה
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♫

צליל שמח ( ,)––– - – -מציין שפעולה הושלמה בהצלחה.

♫

צליל עצוב (–––––) ,מציין מהלך שגוי או דחייה

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .4סטטוס המערכת וחיוויים
חיוויי הפעלה

הטבלה הבאה מתארת את מקשי חיוויי ההפעלה והגדרותיהם.
חיוויים באמצעות סמלים/מקשים

חיוויי הפעלה
הפעלה מלאה
הפעלה חלקית
כיבוי המערכת

הסמלים יופיעו בזה אחר זה

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

השהיית יציאה
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 .4סטטוס המערכת וחיוויים
חיוויים כלליים

חיווי מוכן/לא מוכן ,זיכרון אזעקות ,תקלה וסוללה נמוכה מוצגים באמצעות החיוויים שבטבלה הבאה:
משמעותו

החיווי

החיווי

 KP-250 PG2הגברת עוצמת קול

הקלט הודעה

תקלה בתקשורת :ה KP-250 PG2-מחוץ
לטווח של לוח הבקרה

 PGMמופעל

זיכרון/אזעקה בתת-מערכת או במערכת

 KP-250 PG2הנמכת עוצמת קול

הודעה ממתינה בלוח הבקרה

השמע הודעה

המערכת ב'מצב מתקין' או ב'הגדרות
משתמש'

 PGMמושבת

מנחה את המשתמש להציג את תג הקירבה
(במיקום של החיווי).

 PowerMasterהשתק רמקול

מתח  ACמופעל
לא נתמך בגרסה זו

צלצול פעיל  /לא פעיל

סטטוס צלצול פעיל  /לא פעיל בלוח
המקשים

בקרת PGM

תקלה במערכת

יומן אירועים  /לחצן למידה

יציאה

מידי

הקודם

בחירת תת-מערכת

מידע/אישור

חייגן לחיוג אל מספרי טלפון (לשימוש
עתידי)

הבא

תקלת מתח AC
לא נתמך בגרסה זו
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משמעותו
סוללה חלשה ב.KP-250 PG2-

השלך  /בטל

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .4סטטוס המערכת וחיוויים
חיווי אזעקה בסירנה
מערכת  PowerMasterכוללת לפחות סירנה חזקה אחת המשמיעה צפירות במקרי אזעקה .צפירת הסירנה מושמעת מלוח הבקרה או מהתקן
אחר ויכולה להיות חלק מרכיב במערכת.
סוגי אזעקה

הייצוג הגרפי של האזעקה

תיאור מילולי של האזעקה

פריצה  24 /שעות /
מצוקה

–––––––––––––––––––––––––––––––

צפירה רצופה

אש

–––

–––

–––

– – – .................

צפירה – צפירה – צפירה – השהיה – צפירה – צפירה –
צפירה – השהיה...

–

–

הצפה

–

דליפת גז

––––

בדיקה*

–– (הן סירנה חיצונית והן מחולל צלילים פנימי)

.................
––––

––––

צפירה – השהיה – צפירה – השהיה – צפירה – השהיה...
––––

........

צפירה – צפירה – צפירה – צפירה – השהיה – צפירה –
צפירה – צפירה – צפירה – השהיה...
צפירה (אחת) בת  2שניות

* בדגמים מסוימים בלבד

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .5בדיקת תקלות וזיכרון אזעקות

 .5בדיקת תקלות וזיכרון אזעקות
חיווי על זיכרון אזעקה וחיבול

אירועי אזעקה וחיבול מסבב ההפעלה האחרון נשמרים בזיכרון ה.KP-250 PG2-

הערה :אירועי אזעקה נרשמים בזיכרון רק לאחר 'עיכוב אזעקה' .המשמעות היא שנטרול מיידי של המערכת – לפני סיום הזמן של 'ביטול
אזעקה' – יגרום לאי-רישום של האירוע בזיכרון
א.

חיווי על מצב אזעקה וחבלה

לאחר כיבוי המערכת בעקבות אירוע אזעקה ,הודעת זיכרון מהבהבת תוצג באופן הבא:
 HH:MMמוכן
זיכרון
ב .אזעקה וחבלה – הצגת פרטי אירוע
כדי להציג את תכולת הזיכרון ,לחץ על לחצן

.

דוגמה :אזעקה הופעלה משום שדלת המוסך (אזור מס'  )12נפתחה אך שבה ונסגרה .בנוסף ,נשלחה התרעת חבלה מגלאי הנפח בחדר
השינה (אזור מס'  )7משום שכיסוי הגלאי הוסר.
לחץ על

הכיתוב שיוצג

הכיתוב שיוצג

לחץ על

חדר שינה
א 07חבלה פתוחה

KP-250
גרסה 1.0.07

(לסירוגין)
א 06גלאי נפח
א 07חבלה פתוחה

דלת מוסך
א 12אזעקה
(לסירוגין)
א 03מגע
א 12אזעקה
בתגובה ללחיצות נוספות על לחצן

 ,יופיעו בצג פרטים על אירועים אחרים שנשארו במצב חבלה פתוחה (אם יש) ,או שהוא יחזור

למצב הראשוני שלו (ראה א' לעיל).
אם המערכת במצב 'לא מוכן' ,יוצגו תחילה האזורים הפתוחים ולאחר מכן אירועים מתוך זיכרון האזעקות.

ניקוי החיווי 'זיכרון'
כדי לנקות את החיווי 'זיכרון' עליך לבדוק תחילה את סיבת האזעקה ,כמתואר לעיל .כאשר יוצג במסך הכיתוב 'מוכן' ,פשוט לחץ על 'הפעלה
והזן קוד אם תתבקש לעשות זאת; כעת לחץ על 'כיבוי'
מלאה'
חיווי הזיכרון והתוכן הזיכרון יימחקו בהפעלה הבאה של המערכת.
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 .5בדיקת תקלות וזיכרון אזעקות
תקלות
א .חיווי על מצב תקלה
אם זוהה במערכת מצב תקלה באחד מההתקנים שנלמדו ,נורית החיווי 'תקלה' תידלק והמערכת תשמיע  3צפצופים פעם בדקה ותציג כיתוב
תקלה מהבהב ,באופן הבא.
 HH:MMלא מוכן
תקלה

 HH:MMמוכן
תקלה
לחלופין ,אם המערכת אינה מוכנה
להפעלה
ב .הצגת פרטי תקלה

חובה לבדוק את כל הודעות התקלה ולטפל בהן המתואר להלן:
דוגמה :התקן במטבח (אזור מס'  )9דיווח על סוללה חלשה; התקן בסלון (אזור מס'  )15אינו פעיל; נכשל ניסיון להעביר הודעה אל הטלפון
שלך .עם זאת ,תקלות מסוג זה אינן מונעות מהמערכת לעבור למצב 'מוכן להפעלה'.
כדי לבדוק את מקור הודעות התקלה בזו אחר זו ,לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
לחץ על

הכיתוב שיוצג

 ,כמו באיור שלהלן:
לחץ על

הכיתוב שיוצג
סלון
א 15חסר

KP-250
גרסה 1.0.07

(לסירוגין)
מטבח
א 09סוללה חלשה

א 15גלאי נפח
א 15חסר

(לסירוגין)
א 09מגע
א 09סוללה חלשה
חשוב! אם צלילי התקלה מפריעים לך ,כבה את המערכת שוב (למרות שהיא כבר כבויה) .פעולה זו תבטל את צלילי התקלה למשך  4שעות.
ג .בדיקת זיכרון ותקלות במקביל
כאשר יש בזיכרון נתונים על אזעקות  /אירועי חבלה ובמקביל קיים מצב תקלה ,יוצגו תחילה הנתונים מזיכרון האזעקות ולאחריהם אירועי תקלה,
כמתואר בסעיפים א' וב' לעיל.

חיוויי החיבור הסלולרי

לאחר שעברת על כל הודעות התקלה ואם כרטיס  SIMמותקן בלוח הבקרה ,ה PowerMaster-יציג את החיוויים הבאים:


עוצמת האותות הסלולריים :באמצעות החיוויים 'קליטה סלולרית מצוינת' ' /קליטה סלולרית טובה' ' /קליטה סלולרית נמוכה'.



סוג רשת :מציין את סוג הרשת שבה רשום המודם הסלולרי .מיוצג באמצעות שני תווים G2 :או .G3



ספק סלולרי :מציין את שם הספק הסלולרי שאליו רשום המודם הסלולרי .מיוצג באמצעות  13תווים ,לדוגמה 'סלקום'.

אם יש במערכת מצלמת  PIRשנלמדה ,ההודעה 'אתחל  'GPRSתוצג בעקבות הפעלת הלוח כדי לציין שהמודם בתהליכי אתחול .הודעה זו
תופיע בסוף של הודעות התקלה ומיד לאחר החיווי על עוצמת האותות הסלולריים (ובלבד שמותקן כרטיס .)SIM

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .5בדיקת תקלות וזיכרון אזעקות
חיוויי תקלה

חיוויי התקלה (נורית 'תקלה' מאירה והודעת 'תקלה' מהבהבת) ייעלמו ברגע שתטפל בסיבת התקלה.
הבעיה

משמעותה

חד כיווני

ההתקן מתפקד אך אינו 'שומע' את לוח הבקרה .לא ניתן להגדיר את ההתקן או לשלוט בו דרך לוח
הבקרה .עלייה ברמת צריכת החשמל מהסוללה.

תקלת מתח AC
תחזוקה גלאי אש

יש לנקות את גלאי האש

תקלת תקשורת

נכשלה השליחה של הודעה אל המוקד או אל טלפון פרטי (או שנשלחה הודעה אך קבלתה לא
אושרה)

סוללת גיבוי חלשה

סוללת הגיבוי של לוח הבקרה חלשה ויש להחלפה (עיין במדריך ההתקנה של PowerMaster-
 ,10/30 G2סעיף  7.3או במדריך ההתקנה של  ,PowerMaster-33 G2סעיף .)5.2

חבלה פתוחה בלוח
תקלת גז
תקלה ברשת הסלולרית
חסימת מערכת
תקלה בקו טלפון
סוללה חלשה
חסר
לא ברשת
קליטה נמוכה
תקלת מתח סירנה
תקלת חבלה
תקלה
כשל בדיקת יציבות

20

הספקת חשמל אינה מגיעה אל ההתקן.

טיפול פיזי לא מורשה בלוח הבקרה ,מכסה הלוח נפתח או שהלוח הוסר מהקיר.
תקלה בגלאי דליפת גז
רכיב התקשורת הסלולרית ( )GSMאינו מצליח להתחבר אל הרשת הסלולרית.
זוהו אותות בתדר רדיו החוסמים את כל תדרי התקשורת בין החיישנים לבין לוח הבקרה.
בעיה קו הטלפון
הסוללה של ההתקן שצוין קרובה לסיום חייה השימושיים.
לא התקבל בלוח הבקרה דיווח מהתקן או גלאי במשך זמן מה.
התקן מסוים לא הותקן או שהותקן לא נכון ,או שהוא לא מצליח ליצור תקשורת עם לוח הבקרה
לאחר ההתקנה.
רכיב התקשורת הסלולרית ( )GSMזיהה כי אותות הרשת הסלולרית חלשים
הספקת חשמל אינה מגיעה אל הסירנה
חיישן עם חבלה פתוחה
דיווח על תקלה מהחיישן
הגלאי יוצר אזעקה במצב 'בדיקת יציבות'
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 .6תצורת המערכת
פרק זה מסביר את התכונות שהמשתמש יכול לתכנת במערכת  PowerMasterבעזרת לוח המקשים .KP-250 PG2
כדי לקבל גישה אל תפריטי 'הגדרות משתמש' ,תחילה יש לבצע למידה של לוח מקשים  KP-250 PG2במערכת .להנחיות על למידת לוח
מקשים  ,KP-250 PG2עיין במדריך ההתקנה של  ,KP-250 PG2סעיף .11.4
למשתמש הראשי יש גישה אל כל תפריטי 'הגדרות משתמש' בעוד שלמשתמשים רגילים יש גישה אל תפריטי הנטרול בלבד (ראה סעיף ב4.
בפרק זה ,המתאר במפורט את הנושא של קוד משתמש וקוד משתמש ראשי).

א 1.פתיחת תפריט ' הגדרות משתמש' ובחירה בהגדרה
הנוהל הבא מתאר כיצד להיכנס אל ולנווט בתוך תפריט 'הגדרות משתמש'.
בסוף הנוהל תמצא תיאורים מפורטים של האפשרויות תחת 'הגדרות משתמש'.
כדי לצאת מתפריט 'הגדרות משתמש' – ראה סעיף א.2.



 .1ניתן להיכנס לתפריט 'הגדרות משתמש' רק כאשר המערכת מושבתת.
 .2קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

א .כדי להיכנס אל תפריט 'הגדרות משתמש'
.1

HH:MM

.2

מוכן

הגדרות
משתמש

הצג תג או
הקש קוד    :
.3

קוד

ודא שהמערכת מושבתת ולחץ לחיצות חוזרות על לחצן
1
בתצוגה הכיתוב [הגדרות משתמש].

לחץ על

כעת תופיע במסך הנחיה להזין קוד משתמש או להציג תג קירבה.
הזן קוד משתמש.

הגדר אז' לנטרול

ב ,KP-250 PG2-עד שיופיע

2

בתצוגה תופיע ההגדרה הראשונה בתפריט 'הגדרות משתמש' [הגדר אז' לנטרול].

3

ב .כדי לבחור אפשרות
.4

הגדר אז' לנטרול

לחץ על הלחצן

או על

עד שתופיע האפשרות הרצויה; לדוגמה ,הגדר זמן

מערכת.
או
.5

הגדר שעה

המשך אל האפשרות הרצויה
בסעיפים ב 1.עד ב16.

כאשר תוצג האפשרות הרצויה ,לחץ על לחצן

כדי להיכנס לתהליך ההגדרה.

שאר פרטי הנוהל לגבי אפשרויות נבחרות כלולים בסעיפים ב 1.עד ב.16.
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 .6תצורת המערכת
מידע נוסף (סעיף א)1.
1
2

הצג נראה במצב מושבת כאשר כל האזורים מאובטחים ( 00:00או ספרות אחרות מייצגות את השעה הנוכחית).
א .אם טרם החלפת את הקוד האישי שלך ,הקש את ברירת המחדל – .1111
ב .למשתמש הראשי שי גישה אל כל האפשרויות בתפריט 'הגדרות משתמש' .למשתמשים רגילים יש גישה לאפשרויות הנטרול
בלבד.
ג.

הזנה של קוד משתמש שגוי  5פעמים ברציפות תגרום לכיבוי אוטומטי של לוח המקשים לפרק זמן מוגדר מראש ולהצגת
הכיתוב סיסמה שגויה.

3

אפשרויות הנטרול יוצגו בתפריט 'הגדרות משתמש' רק אם המתקין מאפשר זאת .אחרת ,האפשרות הראשונה שתוצג תחת
'הגדרות משתמש' תהיה [קודי משתמש].

ג .האפשרויות בתפריט 'הגדרות משתמש'
עד שתוצג בתצוגה ההגדרה הרצויה ולחץ על

לחץ על

הגדר אז' לנטרול

.

היעזר בתפריט כדי להגדיר 'סכמת נטרול אזורים' ,כלומר לנטרל (לא לכלול) אזורים תקולים או לא
מאובטחים ('בהפרעה') או כדי בטל נטרול של אזור מנוטרל .לפרטים נוספים ותיאור של נוהלי התכנות,
ראה סעיף ב.1.

הצג אז' מנוטרלים

היעזר בהגדרה זו לבדיקה מהירה של סכמת הנטרול ,כלומר לראות אילו אזורים מנוטרלים .לפרטים
נוספים ותיאור של נוהלי בדיקה ,ראה סעיף ב.2.

שחזר אז' מנוטרל

היעזר בהגדרה זו כדי להחיל מחדש את סכמת הנטרול האחרונה שהופעלה ולהשתמש בה גם בהפעלה
הבאה של המערכת .לפרטים נוספים ותיאור של נוהלי בדיקה ,ראה סעיף ב.3.

קודי משתמש

היעזר בהגדרה זו כדי לתכנת קוד גישה סודית של משתמש ראשי ואת הקודים לשבעה משתמשים
נוספים .לפרטים נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.4.

אזעקת מצוקה
קוד 2580

היעזר בהגדרה זו לשליחת אזעקת מצוקה (מארב) אל המוקד ,אם אולצת להשבית את המערכת תחת
איומים או אלימות .לפרטים נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.5.

תגי קירבה

היעזר בהגדרה זו להוספת תגי קירבה חדשים או למחוק תגי קירבה שאבדו .לפרטים נוספים ותיאור של
נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.6.

שלטי כיס

היעזר בהגדרה זו להוספת משדרי שלט כיס חדשים או למחוק משדרי שלט כיס שאבדו .לפרטים
נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.7.

הגדר שעה

היעזר בהגדרה זו כדי לכוון את שעון המערכת לשעה ולתבנית השעה הנכונות .לפרטים נוספים ותיאור
של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.8.
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 .6תצורת המערכת
הגדר תאריך

היעזר בהגדרה זו כדי לכוון את תאריך המערכת לתאריך ולתבנית התאריך הנכונים .לפרטים נוספים
ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.9.

הפעלה אוטומטית
נטרל

היעזר בהגדרה זו כדי להפעיל או להשבית את האפשרות 'הפעלה יומית אוטומטית' בשעות מוגדרות
מראש (ראה בהגדרה 'שעת הפעלה אוטו') .לפרטים נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף
ב.10.

זמני הפעלה
12:00צ

היעזר בהגדרה זו לקביעת שעות מוגדרות מראש ל'הפעלה יומית אוטומטית' ,אם תכונה זו מופעלת
(ראה בהגדרה 'הפעל הפעלה אוטו') .לפרטים נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.11.

דיווח לפרטי

היעזר בהגדרה זו כדי לתכנת את ארבעה מספרי הטלפון הפרטיים להעברת דיווח אזעקות והודעות על
אירועים למנויים פרטיים .לפרטים נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.12.

צליל הפעלה
פעיל

היעזר בהגדרה זו כדי להפעיל או להשבית את צליל ההפעלה ,כלומר חיווי על פעולות הפעלה/כיבוי.
לפרטים נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.13.

פעולות לפי זמן

היעזר בלוח הזמנים היומי  /שבועי כדי להפעיל או להשבית התקן המחובר אל יציאת ה .PGM-לפרטים
נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.14.

עוצמת קול

בחר אפשרות אחת מתוך הבאות:

מספר סידורי

Params PLINK curr.
ליציאה ,הקש <>OK



כוונן את עוצמת הצלצול .לפרטים נוספים ,ראה סעיף ב16.



הפעל או השבת אפשרויות קול .לפרטים נוספים ,ראה סעיף ב15.
הערה :הזמינות של אפשרות זו תלויה בתצורה.



כוונן את עוצמת הקול ברמקול של לוח הבקרה או בהתקן הקול החיצוני .לפרטים
נוספים ותיאור של נוהלי התכנות ,ראה סעיף ב.16.
הערה :הזמינות של אפשרות זאת תלויה בתצורה.

המספר הסידורי של המערכת ונתונים מסוג דומה .לפרטים נוספים ,ראה סעיף ב.17.

היעזר בהגדרה זו כדי להציג את כתובת ה IP-של .PowerLink
היעזר באפשרות זו ליציאה מתפריט הגדרות משתמש וחזרה לתפריט הראשי .לפרטים נוספים ,ראה
סעיף א.2.

לחזרה לאפשרות הראשונה

א 2.לחזרה לצעד הקודם או ליציאה מתפריט 'הגדרות משתמש'
במקרים רבים בתהליך קביעת ההגדרות ,מתעורר צורך לחזור לשלב קודם בהגדרה או לאפשרות קודמת (כלומר ,לחזור אחורה צעד אחד)
או לצאת כליל מתפריט 'הגדרות משתמש'.
 .1חזרה שלב אחד לאחור
כדי לחזור שלב אחד לאחור בתהליך ההגדרה ,לחץ על
אותך צעד אחד לאחור.
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 .2כדי לצאת מתפריט 'הגדרות משתמש'
כל
מסך

.1
.2

או
ליציאה ,הקש <>OK

כדי לחזור רמה אחת כלפי מעלה (ראה
כדי לצאת מתפריט [הגדרות משתמש] ,לחץ על
תיאור לעיל) ,עד שיוצג בתצוגה הכיתוב [ליציאה ,הקש < ;]>OKאך האפשרות המועדפת היא
לחיצה אחת על

 ,המחזירה אותך היישר אל מסך היציאה [ליציאה ,הקש <.]>OK

כאשר מופיע הכיתוב [ליציאה ,הקש < ,]>OKלחץ על

.3
 12:00מוכן

המערכת יוצאת מתפריט [הגדרות משתמש] וחוזרת למצב הכיבוי הרגיל תוך הצגת הכיתוב
'מוכן'.

א 3.לחצנים לניווט וקביעת הגדרות
לחצני לוח המקשים משמשים להפעלת פונקציות שונות בעת התכנות .הטבלה הבאה מפרטת את הפונקציות או השימוש של כל לחצן.
הלחצן

הגדרה

פונקציית הניווט  /ההגדרה

הבא

למעבר  /גלילה קדימה אל אפשרויות התפריט הבאות.

הקודם

למעבר  /גלילה אחורה אל אפשרויות התפריט הקודמות.

'OK

היעזר במקשים אלה כדי לבחור אפשרות בתפריט או כדי לאשר הגדרה או
פעולה.

יציאה

היעזר במקשים אלה כדי לחזור רמה אחת לאחור בתפריט או כדי לחזור לשלב
הקודם בהגדרה.

מחק  /בטל

היעזר במקש זה כדי לערוך שדה או כדי לחזור אל מסך [ליציאה ,הקש <]>OK
ולצאת ממצב תכנות.
לוח המקשים המספרי משמש להזנת ספרות.

בחירת תת-מערכת

היעזר בו כדי לשנות את סטטוס תת-המערכות בעת תכנות של קודי משתמש

ב 1.הגדרת סכמת נטרול אזורים

פונקציית הנטרול מאפשרת להפעיל רק חלק מהמערכת ובמקביל ,לאפשר תנועה חופשית של אנשים בתוך אזורים מסוימים גם כאשר
המערכת פעילה .היא משמשת גם להשבתה זמנית של אזורים תקולים המחייבים פעולות תיקון או להשבתה של חיישן – למשל ,כאשר
משפצים או צובעים חדר.
כאן תוכל להגדיר סכמת נטרול אזורים ,כלומר לגלול את רשימת החיישנים שנלמדו במערכת ה PowerMaster-שברשותך ולנטרל

(להשבית) חיישנים עם תקלה או הפרעה (מצב 'מוכן' או 'לא מוכן') ,או לנקות (להפעיל מחדש) אזורים (חיישנים) מנוטרלים.
לאחר שתגדיר סכמת נטרול ,תוכל להשתמש באחת משלוש האפשרויות הבאות:
כדי לעבור במהירות על האזורים המנוטרלים – עיין בסעיף ב.2.
>
כדי לנקות במהירות אזורים מנוטרלים ,כלומר להפעיל מחדש אזורים שנוטרלו – עיין בסעיף ב.1.
>
כדי לחזור על (להפעיל מחדש את) סכמת עקיפת האזורים האחרונה שהופעלה – עיין בסעיף ב.3.
>



.1
.2
.3

האזורים ינוטרלו למשך מחזור אחד בלבד של כיבוי-הפעלה .כיבוי המערכת לאחר הפעלתה יגרום להשעיית סכמת הנטרול
בשלמותה ,אך תוכל להפעיל אותה מחדש כמתואר בסעיף ב.3.
לא ניתן לנטרל אזורי אש.
קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף ב.3.

זכור – נטרול אזורים פוגע באבטחה!
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 .6תצורת המערכת
א .כדי לנטרל אזור
.1

הגדר אז' לנטרול

א :01מוכן
סלון

2

1

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [הגדר אז' לנטרול] ולחץ על

האזור הראשון (א )01מוצג.

.

3

4

א :01ת 1ת 2ת3
.2

או

 ,עד שיופיע בתצוגה האזור שברצונך לנטרל (או לבטל את
או על
לחץ על לחצן
נטרולו) ,לדוגמה ,הכיתוב א 04מייצג את 'אזור  .'04לאחר שניות אחדות ,נוריות החיווי בהתקן
המתאים יתחילו להבהב כדי לאותת לך 'זה אני'.

א :04לא מוכן
א :04ת 1ת 2ת3

.3

מטבח

.4

לנטרול הקש <>OK

כאשר יופיע בתצוגה האזור שברצונך לעקוף (לנטרל) ,לחץ על

הכיתוב בצג הוא עכשיו [לנטרול ,הקש <.]>OK

.

5

כדי לנטרל את האזור הנבחר ,לחץ על

א :04מנוטרל

''צליל שמח'  ☺יושמע והסטטוס המעודכן של האזור יוצג ,כגון [א :04מנוטרל].

8

ב .ביטול נטרול של אזור
.5

א :04מנוטרל
א :04ת 1ת 2ת3

.6

מטבח

חזור על השלבים  1ו 2-שלעיל.
4

כאשר יופיע בצג האזור שברצונך לבטל את הנטרול שלו (לדוגמה ,א ,)04לחץ על
לאישור .תוכל גם לזהות את ההתקן הרלוונטי על ידי איתור נורית החיווי 'זה אני' בהתקן המוצג.

לניקוי הקש <>OFF

הכיתוב במסך הוא כעת [לניקוי הקש <.]>OFF

5

.7
כדי לבטל את עקיפת האזור ,לחץ על לחצן
א :04-מוכן

.

המערכת תשמיע 'צליל שמח'  ☺ותציג את הסטטוס המעודכן של האזור ,כלומר [א :04מוכן]
9
או [א :04לא מוכן].
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 .6תצורת המערכת
ב 2.בדיקת סכמת נטרול אזורים
כאן תוכל לבדוק במהירות את סכמת נטרול האזורים ,כלומר לראות אילו אזורים יהיו מנוטרלים במחזור ההפעלה הבא.



.1

הצג אז' מנוטרלים

.2

רשימת נטרול

או

.3

1

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [הצג אז' מנוטרלים] ולחץ על

.

2

הכיתוב בתצוגה יהיה [רשימת נטרול אזורים]

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן

או על

מספרי עולה .לסיום ,לחץ על

כדי לצאת.

כדי להציג את כל האזורים המנוטרלים בסדר
9

א :04מנוטרל
א :04ת 1ת 2ת3

מטבח

ב 3.חזרה על סכמת נטרול אזורים
היעזר באפשרות זאת כדי לחזור במחזור ההפעלה הקרוב על (להחיל מחדש את) סכמת הנטרול האחרונה שהופעלה.


.1

שחזר אז' מנוטרל

.2

לשחזור הקש <>OK

1

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [שחזר סכמת נטרול] ולחץ על

.

,2

6

הכיתוב בצג הוא עכשיו [לשחזור הקש <.]>OK

7

כדי לשחזר את סכמת הנטרול האחרונה שהופעלה ,לחץ על

סכמת נטרול שוחזרה

.

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺הכיתוב בתצוגה יהיה [סכמת נטרול שוחזרה] ולאחר מכן תוחזר
9
למסך הגדרות משתמש (שלב ).1

 ☺חזרה לשלב 1

מידע נוסף (סעיפים ב – 1.ב)3.
1
2
3
4
5

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.
תפריט זה יוצג רק אם המתקין הפעיל את הפונקציה 'נטרול'.
החיווי שמשמאל למספר האזור מציין את הסטטוס שלו' :מוכן'' ,לא מוכן' או 'מנוטרל'.
תצוגה זו תופיע רק אם הפונקציה 'מחיצות' הופעלה מראש.
א .אם מצב האזור שבחרת הוא לא מנוטרל ,תוצג במסך הנחיה ללחוץ על [לנטרול הקש < .]>OKאולם אם האזור שבחרת כבר
במצב מנוטרל ,תוצג במסך הנחיה ללחוץ על [לניקוי הקש <.]>OFF
ב .כדי לבטל ולחזור לשלב הקודם ,לחץ על
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6
7

אם הפונקציה 'מחיצות' הופעלה ,תפריט זה לא יוצג.
כעת תופיע בצג הנחיה ללחוץ על [לשחזור הקש < ,]>OKכלומר לחזור על סכמת נטרול האזורים האחרונה שהופעלה .כדי לבטל
ולחזור אל תפריט 'הגדרות משתמש' ,לחץ על

.

8

כעת תוכל לחזור על שלבים  2-4ולנטרל או לבטל נטרול באזור נוסף .כדי לסיים את ההפעלה ולבחור אפשרויות תפריט אחרות או
לצאת ממצב תכנות – פעל לפי ההנחיות שבסעיף א.2.

9

כעת תוכל לבחור אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיף א )1.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף א.)2.

ב 4.תכנות קודי משתמש
במערכת  PowerMasterתוכל לאשר הרשאות הפעלה וכיבוי של המערכת לעד  8אנשים ( 48 / )PowerMaster-10 G2אנשים
( )PowerMaster-33 G2 / PowerMaster-30 G2באמצעות קוד אבטחה אישי בן  4ספרות שתקצה לכל אחד מהם (אסור להקצות קוד
 ,)0000ולהקצות לכל לקודים הללו רמות שונות של אבטחה וגישה לרכיבים פונקציונליים .בנוסף ,תוכל להשיג משדרי שלט כיס ניידים ורב
תכליתיים ,עד  8משדרים ( 32 / )PowerMaster-10 G2משדרים ( )PowerMaster-33 G2 / PowerMaster-30 G2שיאפשרו לך
ולמשתמשים האחרים לבצע בקלות פעולות כמו הפעלה ,כיבוי ושליטה במערכת מבלי לגשת כלל אל לוח המקשים  KP-250 PG2או אל לוח
הבקרה ,כולל ביצוע פעולות אלה מחוץ לאתר (ראה סעיף ב ,7.הוספה  /מחיקה של משדרי מחזיקי מפתחות) .בעזרת קוד המצוקה המיוחד
תוכל להשבית את המערכת באופן שגם ישלח אזעקה שקטה אל המוקד.
משתמשים נחלקים לשני סוגים :משתמש ראשי ומשתמש (רגיל) .הטבלה הבאה מתארת את הפעולות השונות שמותר למשתמשים השונים
לבצע:
סוג משתמש

פונקציה
הפעלה/כיבוי המערכת
נטרול אזורים
אישור קודי משתמש אחרים
הגדרת קודי משתמש
דיווח לטלפונים פרטיים
למידה/מחיקה של תגי קירבה
למידה/מחיקה של שלטי כיס
הפעלה אוטומטית
הפעלת צליל
הגדרת תבנית תאריך ושעה
קריאת יומן אירועים
תכנות קוד מאוים
תכנות פעולות לפי זמן
הפעלה/השבתה של אפשרויות קול
כוונון עוצמת קול

משתמש ראשי

















משתמש

 הפעלה/כיבוי המערכת
 אפשרויות נטרול אזורים

הקצאת קודי המשתמש נעשית באופן הבא:
קוד משתמש  1מוקצה למשתמש הראשי (בעל המערכת) .זהו קוד המשתמש היחיד המאפשר גישה אל תפריט 'הגדרות משתמש' .הגדרת
ברירת מחדל של קוד המשתמש הראשי היא  .1111לא ניתן למחוק קוד זה ויש להחליפו בקוד סודי בהקדם האפשרי.
קודי משתמש  / )PowerMaster-10 G2( 2-4וקודי משתמש  2-22וכן )PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2( 33-48
מוקצים לבני משפחה ,עמיתים לעבודה וכו' .בעזרת קודים אלה ניתן להפעיל ולכבות את המערכת או תת-מערכות נבחרים בתוכה ,כפי שיגדיר
המשתמש הראשי .משתמשים אלה יוכלו לקבל גישה אל תפריט 'הגדרות משתמש' רק לצורך 'נטרול אזורים' ,וגם זאת רק בתנאי שהמתקין
הפעיל אפשרות זאת דרך תפריט ההתקנה.
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קודי משתמש  / )PowerMaster-10 G2( 5-8קודי משתמש  )PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2( 23-32זהים בתפקודם
לקודי משתמש  / )PowerMaster-10 G2( 2-4קודי משתמש  )PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2( 22-2אך ניתן להקצות
אותם גם לשימוש בפונקציה 'כניסה בפיקוח' (למשל ,להשגחה על ילדים) .להסבר מפורט על פונקציית הכניסה בפיקוח ,ראה פרק .3



האפשרות 'תת-מערכת' (לפרטים על אפשרות זאת ,ראה נספח ב')
במערכת האזעקה שלך ניתן לחלק את האזורים לשלוש תת-מערכות (קבוצות) באמצעות תפריט ההתקנה .תת-המערכות יזוהו
בסימון ת ,1ת 2ו-ת .3ניתן להפעיל ולכבות בנפרד כל תת-מערכת ,ולספק בדרך זו הגנה לחלקים נבחרים בשטח המוגן.
המשתמש הראשי יכול לאשר לכל אחד מהמשתמשים –  8ב 48 / PowerMaster-10 G2-בPowerMaster-30 G2 / -
 – PowerMaster-33 G2הרשאה להפעיל ולכבות כל צירוף של תת-המערכות (כולל הרשאה לשלושתן).
כאן תוכל לתכנת (או לערוך) את קודי המשתמש של  8המשתמשים המורשים ( )PowerMaster-10 G2או  48המשתמשים

המורשים ( )PowerMaster-30 G2/PowerMaster-33 G2ולהגדיר לכל אחד הרשאת הפעלה/כיבוי.
הגדרת ברירת המחדל של קוד המשתמש הראשי ( )1111זהה בכל מערכות  PowerMasterוידועה לאנשים רבים .לכן אנו
.1
ממליצים בחום להחליף אותה מיד בקוד סודי שתבחר.
קוד  0000אינו חוקי! אל תשתמש בו.
.2
קוד 'מאוים' (ברירת מחדל )2580 :המוגדר בתפריט ההתקנה אינו יכול לשמש כקוד משתמש רגיל .המערכת תדחה כל ניסיון
.3
לתכנת מספר זה כקוד.
קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.
.4

א .כדי לתכנת קוד משתמש
.1

קודי משתמש

.2

משתמש 1111 :01

או

.3

משתמש 0000 :06

.4

משתמש 0000 :06

.5

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [קודי משתמש] ולחץ על

כעת יוצג קוד המשתמש הראשון משתמש .1111 :01

.

1

2

בנקודה שבה מהבהב הסמן ,הזן את מספר קוד המשתמש שברצונך לתכנת (לדוגמה  06כדי
לתכנת את הקוד של משתמש  ;)6לחלופין ,לחץ על
הכיתוב[ ,משתמש .]0000 :06

או על

כאשר יוצג במסך קוד המשתמש שברצונך לתכנת ,לחץ על

עד שיופיע בתצוגה

.

כדי לתכנת או לערוך את הקוד ,הזן בנקודה שבה מהבהב הסמן קוד בן  4ספרות (לדוגמה,
4 ,3
 )1234בעזרת לוח המקשים המספרי.
לסיום ,לחץ על

.

משתמש 1234 :06
 ☺חזרה לשלב 3

28

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺בתצוגה יופיע אישור הקוד שנשמר.

6 ,5

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .6תצורת המערכת
ב .כדי להגדיר הרשאות לתת-מערכות
7

.6

משתמש 1234 :06
3 2 1

כעת תוכל להגדיר תת-מערכות בתצוגה.

.7

משתמש 1234 :06
3 2 1

והיעזר במקשי לוח המקשים
לחץ על לחצן
8
תת-המערכות  ,2 ,1ו 3-בהתאמה.

,

ו-

כדי לשנות את סטטוס

כאשר תגיע להגדרות הרצויות ,לדוגמה :משתמש  6מורשה ביחס לתת-מערכות  1ו 3-בלבד,
לחץ על
 ☺חזרה לשלב 3

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺בתצוגה יופיע אישור להגדרות תת-המערכות.

9

מידע נוסף (סעיף ב)4.
1

להוראות מפורטות כיצד לבחור את ההגדרות השונות ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.

2

התצוגה תראה את קוד משתמש ( 1המשתמש הראשי) ברשימת  8הקודים במערכות  PowerMaster-10 G2וברשימת  48הקודים
במערכות  .PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2אם עדיין לא החלפת את קוד ברירת המחדל  ,1111אנו ממליצים
לעשות זאת עכשיו.

3

א .התצוגה תראה את קוד המשתמש המתוכנת כרגע במיקום זה (לדוגמה.)5327 ,
ב .הסמן יהבהב בספרה הראשונה של הקוד.
ג .אם המיקום פנוי (ריק) הכיתוב בתצוגה יהיה .0000

4

תוכל להעביר את הסמן אל הספרה הבאה או הקודמת בלחיצה על
שעליה נמצא הסמן ואת כל הספרות שמימין לסמן.

או על

 .לחיצה על

תמחק את הספרה

5

א .הקוד החדש יוצג לרגע ללא הסמן לפני החזרה לשלב .3
ב .אם הפונקציה 'תת-מערכת' מופעלת ,המשך לשלב .6

6

כעת תוכל לחזור על השלבים  5-3כדי לתכנת או לערוך קוד משתמש נוסף .כדי לסיים את ההפעלה ולבחור אפשרויות תפריט אחרות
או לצאת ממצב תכנות – פעל לפי ההנחיות שבסעיף א.2.

7

תוכל לקבוע הגדרה זו רק לאחר שתשלים את השלבים  5–1בסעיף ב4.א'.

8

9

בשלב זה ,לחיצה רצופה על

תעביר אותך בין השורה הראשונה לשורה השנייה.

כעת תוכל לחזור על השלבים  7–3כדי לתכנת או לערוך קוד משתמש נוסף.

ב 5.תכנות 'קוד מאוים'
באפשרותך לשלוח אזעקת מצוקה (מארב) אל המוקד ,אם אולצת להשבית את המערכת תחת איומים או אלימות .כדי ליזום הודעת מצוקה,
עליך לכבות את המערכת בעזרת 'קוד מאוים' (ברירת המחדל היא )2580




כאן תוכל לתכנת קוד מאוים.
קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

 מתייחס למצב שבו הופעלה האפשרות 'תת-מערכות'.
 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .6תצורת המערכת
.1

מאוים
קוד 2580

.2

מאוים
קוד 2580
מאוים
קוד 6973

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [קוד מאוים] ולחץ על

בנקודה שבה מהבהב הסמן ,הזן את 'קוד מאוים' הרצוי ,לדוגמה .6973

כאשר יוצג במסך קוד המאוים שברצונך לתכנת ,לחץ על

.

1

3 ,2

.

.3
 ☺חזרה לשלב 1

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

4

מידע נוסף (סעיף ב)5.
1

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.

2

הצג יראה את ברירת המחדל של 'קוד מאוים' (.)2580

3

אל תגדיר קוד מאוים זהה לזה של מתקין או של משתמש.

4

כעת תוכל לבחור אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיפים א 1.ו-א.)2.

ב 6.הוספה  /מחיקה של תגי קירבה

ניתן לספק למשתמשי מערכת האזעקה תגי קירבה שיאפשרו להם לבצע מגוון של פונקציות ,כמו הפעלה ,כיבוי ,קריאה ביומן האירועים וכו',
בלי צורך בקוד משתמש.
כאשר נדרש קוד משתמש ,ניתן פשוט להציג תג קירבה חוקי במקום להקיש את קוד המשתמש.
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כאן תוכל להוסיף (לבצע למידה של) תגי קירבה חדשים או למחוק תגי קירבה קיימים.
1

קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .6תצורת המערכת
א .כדי להוסיף (לבצע למידה של) תג קירבה
.1

תגים (קירבה)

.2

הוסף חדש
תג

.3

למד עכשיו או
הזן מזההxxx-xxxx:

.4

נלמד בהצלחה
תג:01תג (קירבה)
 ☺עבור לשלב 5

.5

או
נלמד בהצלחה
תג:05תג (קירבה)

 ☺חזרה לשלב 2

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [תגים (קירבה)] ולחץ על

הכיתוב בתצוגה יהיה [למד תג חדש].

.

1

3

כדי להתחיל בתהליך הלמידה של תג קירבה חדש ,לחץ על

.

הצג את תג הקירבה מול ה KP-250 PG2-במסגרת הזמן הקצוב.

אם תהליך הלמידה הושלם בהצלחה יושמע 'צליל שמח'  ☺והכיתוב בתצוגה יהיה [נלמד
4
בהצלחה] לפרק זמן קצר ,ולאחר מכן יוצגו פרטי התג.
התצוגה תראה את המספר הסידורי שהוקצה לתג (מספר המשתמש) ,שיהיה תמיד המספר הפנוי
הראשון .לדוגמה[ :תג:01תג (קירבה)].
כדי להקצות תג למשתמש אחר ,למשל ,למשתמש מספר  ,5הקלד [ .]05לחלופין ,לחץ על
עד שיופיע בתצוגה הכיתוב [תג:05תג (קירבה)] ולחץ על

או על

כדי לאשר.

הכיתוב בתצוגה יהיה [נלמד בהצלחה] ,יושמע 'צליל שמח'  ,☺ולאחר מכן הכיתוב בתצוגה
65
יהיה [תג:01תג (קירבה)].

ב .כדי להגדיר הרשאות לתת-מערכות
.6

ת:05תת-מערכות
3 2 1

.7

ת:05תת-מערכות
3 2 1

 ☺חזרה לשלב 2

היעזר במקשי לוח המקשים
 3בהתאמה.

,

ו-

כדי לשנות את סטטוס תת-המערכות  ,2 ,1ו-

9

כאשר תגיע להגדרות הרצויות ,לדוגמה :משתמש  5מורשה ביחס לתת-המערכות  1ו3-
בלבד ,לחץ על

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺בתצוגה יופיע אישור להגדרות תת-המערכות.

 מתייחס למצב שבו הופעלה האפשרות 'תת-מערכות'.
 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .6תצורת המערכת
ג .כדי למחוק תג קירבה
.1

תגים (קירבה)

.2

הוסף חדש
תג

.3

מחק
תג

תג:01תג (קירבה)
.4

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [תגים (קירבה)] ולחץ על

הכיתוב בתצוגה יהיה [למד תג חדש].

לחץ על

עד שיופיע בתצוגה הכיתוב [מחק תג].

לחץ על

.

הכיתוב בתצוגה יהיה [תג:01תג (קירבה)].

7 ,2

הזן את מספר התג שברצונך למחוק ,לדוגמה [ ;]05לחלופין ,לחץ על
שיופיע בתצוגה הכיתוב [תג:05תג (קירבה)].

.5

כאשר יוצג במסך התג שברצונך למחוק ,לחץ על
למחיקה הקש <>DEL

.6

הכיתוב בצג הוא עכשיו [למחיקה הקש <.]>DEL

כדי למחוק את התג ,לחץ על
מחק
תג

.

1

או על

עד

.
8

.

כעת יושמע 'צליל שמח'  ☺ובתצוגה יופיע הכיתוב [מחק תג] ותחזור לשלב .3

11

 ☺עבור לשלב 3

מידע נוסף (סעיף ב)6.
1

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.

2

התצוגה תראה את התג הראשון שנלמד (תג מס ' )1מתוך ה 8-האפשריים ב PowerMaster-10 G2-או  32האפשריים ב-
.PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2

3

.

כדי לבטל את תהליך הלמידה ,לחץ על

4

אם התג כבר נלמד במערכת ,התצוגה ב KP-250 PG2-תציין זאת יחד עם מספר הזיהוי של התג ,לדוגמה :כבר נלמד תג:01תג
(קירבה).

5

אם הפונקציה 'תת-מערכת' מופעלת ,המשך לשלב .6

6

כעת תוכל לבצע למידה של תג קירבה נוסף .תוכל גם לבחור אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או
לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף א.)3.

7
8

32

אם תג קירבה לא נלמד במערכת ,הכיתוב בתצוגה יהיה [אין התקנים שנלמדו].
כדי לבטל את ההליך ,לחץ על לחצן

.
 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .6תצורת המערכת
9

תוכל לקבוע הגדרה זו רק לאחר שתשלים את השלבים  5–1בסעיף ב6.א'.

10

כעת תוכל לחזור על השלבים  2-7כדי לתכנת או לערוך תג קירבה נוסף.

11

כעת תוכל לרשום או למחוק תג קירבה נוסף .תוכל גם לבחור אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או
לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף א.)3.

ב 7.הוספה  /מחיקה של משדרי שלט כיס
ניתן לספק לכל אחד מ 8-המשתמשים (במערכות  )PowerMaster-10 G2או  32המשתמשים (במערכות ( PowerMaster-30 G2 /
 )PowerMaster-33 G2משדר שלט כיס להפעלה/כיבוי מהירים ובטוחים יותר ולביצוע פונקציות שליטה אחרות .יש להקצות לכל שלט כיס
מספר סידורי מ 1-עד ( 8במערכות  )PowerMaster-10 G2או מ 1-עד ( 32במערכות )PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2
ולבצע למידה שלהם במערכת ,בהתאם.
האפשרות 'תת-מערכת' (לפרטים על אפשרות זאת ,ראה נספח ב').
אם האפשרות 'תת-מערכות' הופעלה ב ,KP-250 PG2-המשתמש הראשי יכול לאשר לכל אחד מ 8-שלטי הכיס (במערכות PowerMaster-
 )10 G2או  32שלטי הכיס (במערכות  )PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2הרשאה להפעיל/להשבית כל צירוף של תת-
המערכות או שלושתם ,ללא קשר להרשאות המוקצות לקוד המשתמש המקביל.




כאן תוכל להוסיף (לבצע למידה של) את משדרי שלטי הכיס של  8משתמשים (במערכות  )PowerMaster-10 G2או  32משתמשים
(במערכות  )PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2וכן להגדיר לכל שלט כיס אילו משלוש תת-המערכות הוא יורשה
להפעיל/לכבות או למחוק שלטי כיס על פי הצורך.
.1
.2

קודם כל ,אסוף את כל יחידות שלט הכיס שבכוונתך לבצע למידה שלהם במערכת; ודא שבכולם הותקנו סוללות וכי הם פעילים
(נורית החיווי תהבהב בלחיצה על כל אחד מהלחצנים).
קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .6תצורת המערכת
א .כדי להוסיף (לבצע למידה של) שלט כיס
.1

שלטי כיס

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [שלטי כיס] ולחץ על

.2

הוסף חדש
שלט כיס

.3

למד עכשיו או
הזן מזההxxx-xxxx:

הכיתוב בתצוגה יהיה [למד שלט חדש].

.

1

4

כדי לבצע למידה של שלט כיס חדש ,לחץ על

.

בצג תוכל לבצע למידה של שלט כיס באחת משתי דרכים:
א :למד עכשיו :לחץ לחיצה ארוכה על לחצן   AUXבשלט הרצוי ,עד שנורית החיווי תאיר באור
יציב 2 .נוהל זה משלים את תהליך הלמידה.

4א.

נלמד בהצלחה
מזהה 300-5786

אם תהליך הלמידה הושלם בהצלחה יושמע 'צליל שמח'  ☺ובתצוגה יופיע הכיתוב [נלמד
בהצלחה] לפרק זמן קצר ,ולאחר מכן יוצגו פרטי שלט הכיס .המשך לשלב .5

נלמד בהצלחה
ש:01שלט כיס
 ☺עבור לשלב 5
4ב.

מזהה 300-5786

ב :למידה לפי מזהה התקן :הזן את המספר בן  7הספרות המופיע במדבקת השלט ולחץ על
כדי לאשר .כדי להשלים את נוהל הלמידה ,עיין בהערה  9בטבלה 'מידע נוסף' שלהלן.

התקבל

אם הוזן מזהה חוקי יושמע 'צליל שמח'  ☺ובתצוגה יוצג [התקבל] לפרק זמן קצר ,ולאחר מכן
יוצגו פרטי שלט הכיס .המשך לשלב .5

 ☺עבור לשלב 5
.5

ש:01שלט כיס
מזהה 300-5786
או
ש:05שלט כיס

 ☺חזרה לשלב 2

34

התצוגה תראה את המספר הסידורי שהוקצה לשלט (מספר המשתמש) ,שיהיה תמיד המספר
הפנוי הראשון .לדוגמה:
[:F01שלט כיס] בתצוגה מתחלפת עם [מזהה מס' .]300-5786
כדי להקצות שלט כיס למשתמש אחר ,למשל ,למשתמש מספר  ,5הקלד [ .]05לחלופין ,לחץ על
או על

עד שיופיע בתצוגה הכיתוב [ש:05שלט כיס] ולחץ על

כדי לאשר.

הכיתוב בתצוגה יהיה [נלמד בהצלחה] או [התקבל] אם השלט נלמד באופן ידני על ידי הזנת
המזהה המספרי; כעת יושמע 'צליל שמח' ☺והכיתוב בצג יהיה עכשיו [ ש:01שלט כיס].
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 .6תצורת המערכת
ב .כדי להגדיר הרשאות לתת-מערכות
.6

ש:05תת-מערכות

.7

ש:05תת-מערכות
3 2 1

.8

ש:05תת-מערכות
3 2 1

 ☺חזרה לשלב 2

כדי לעבור למצב תת-מערכות.

לחץ על

,

היעזר במקשי לוח המקשים
10
בהתאמה.

ו-

כדי לשנות את סטטוס תת-המערכות  ,2 ,1ו3-

כאשר תגיע להגדרות הרצויות ,לדוגמה :משתמש  5מורשה ביחס לתת-המערכות  2ו 3-בלבד,
כדי לאשר.

לחץ על

11

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺בתצוגה יופיע אישור להגדרות תת-המערכות.

12

ג .כדי למחוק שלט כיס
.1

שלטי כיס

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [שלטי כיס] ולחץ על

.2

הוסף חדש
שלט כיס

.3

מחק
שלט כיס

ש:01שלט כיס
מזהה 300-5786
.4

או

.

1

הכיתוב בתצוגה יהיה [למד שלט חדש].
לחץ על

עד שיופיע הכיתוב [מחק שלט].

לחץ על

.

הכיתוב בתצוגה יהיה [ ש:01שלט כיס] ולצדו המזהה המספרי של השלט.

הזן את מספר השלט שברצונך למחוק ,לדוגמה [ ;]06לחלופין ,לחץ על

3

או על

עד

שיופיע בתצוגה הכיתוב ש:06שלט כיס וכן מזהה .300-5799
ש:06שלט כיס
מזהה 300-5799

כאשר יוצג במסך שלט הכיס שברצונך למחוק ,לחץ על

.

7

.5

למחיקה הקש <>DEL

הכיתוב בצג הוא עכשיו [למחיקה הקש <.]>DEL

 מתייחס למצב שבו הופעלה האפשרות 'תת-מערכות'.
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 .6תצורת המערכת
.6
כדי למחוק את שלט הכיס ,לחץ על

.

13

 ☺עבור לשלב 3
מחק
שלט כיס

כעת יושמע 'צליל שמח'  ☺ובתצוגה יופיע הכיתוב [מחק שלט] ותוחזר לשלב .3

14

מידע נוסף (סעיף ב)7.
1

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.

2

נורית החיווי תכבה לאחר מספר שניות .במקרה של בעיות תקשורת עם לוח הבקרה ,ייתכן שהנורית תהבהב מספר שניות נוספות
תוך כדי ניסיון ליצור קשר .כל עוד תהליך זה נמשך ,מפתחות שלטי הכיס מושבתים.

3

התצוגה תראה את שלט הכיס הראשון שנלמד (תג מס ' )1מתוך ה 8-האפשריים ב PowerMaster-10 G2-או  32האפשריים ב-
.PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2

4

.

כדי לבטל את תהליך הלמידה ,לחץ על

5

אם הפונקציה 'תת-מערכת' מופעלת ,המשך לשלב .6

6

כעת תוכל לבצע למידה של שלט כיס נוסף .תוכל גם לבחור אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או
לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף א.)3.

7

אם שלט הכיס כבר נלמד במערכת ,התצוגה ב KP-250 PG2-תציין זאת יחד עם מספר הזיהוי של השלט ,לדוגמה :כבר נלמד
ש:01שלטי כיס.

8

לפני שאתה מוחק שלט כיס ,זהה אותו לפי מספרו הסידורי (לדוגמה ,ש )06או לפי המזהה המספרי שלו המופיע בצג כדי לוודא שזה
אכן שלט הכיס שברצונך למחוק.

9

למידה באמצעות מזהה התקן:
שלב 4ב' מאפשר לך לרשום את מזהה ההתקן ולהשלים את תהליך התכנות אפילו אם ההתקן עצמו אינו ברשותך (המתקין יכול
לבצע פעולה זו גם מחוץ לאתר) .במצב כזה ניתן להשלים את תהליך הלמידה בשלב מאוחר יותר ,באמצעות נוהל הלמידה המתואר
בשלב  ,3מבלי להיכנס לתפריט 'הגדרות משתמש'.

10

תוכל לקבוע הגדרה זו רק לאחר שתשלים את השלבים  5–1בסעיף ב7.א'.

11

סמל התיבה יוצג כעת ליד תת-המערכות שבחרת זה עתה.

12

עכשיו תוכל לחזור על השלבים  8–2כדי לתכנת או לערוך שלט כיס נוסף.

13

כדי לבטל את ההליך ,לחץ על לחצן

14

כעת תוכל להוסיף או למחוק שלט כיס אחר או לבחור אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' או לצאת ממצב תכנות (ראה
סעיפים א 1.ו-א.)2.

.

ב 8.הגדרת תבנית השעה


כאן תוכל לתכנת או לכוונן את השעון המובנה ,כך שיציג את השעה הנכונה ,בתבנית הרצויה.



לרשותך תבנית של  24שע' או של  12שע' (לפנה"צ/אחה"צ).
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 .6תצורת המערכת
א .כדי להגדיר תבנית שעה
.1

הגדר שעה

.2

 24שעות אירופה
שעה19:22 :

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [הגדר שעה] ולחץ על

או

הצג יראה את תבנית השעה המוגדרת כרגע.

לחץ על לחצן

תבנית  12שע' – ארה"ב
שעה 03:15 :אחה"צ

2

עד שתופיע תבנית השעה הרצויה ,לדוגמה ,תבנית  24שע' –

או

ארה"ב ולחץ על

.

1

כדי לאשר.

.3
ב .כדי להגדיר את השעה
.4

5

תבנית  12שע' – ארה"ב
שעה 03:15 :אחה"צ

.5

הזן את השעה הנכונה בנקודה שבה מהבהב הסמן (לדוגמה 8:55 ,לפנה"צ) בעזרת לוח המקשים
4 3
המספרי.
כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על

תבנית  12שע' – ארה"ב
שעה 08:55 :לפנה"צ

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  ;☺השעה שהוגדרה תופיע בתצוגה ותוחזר לשלב .1

7 ,6

 ☺חזרה לשלב 1

מידע נוסף (סעיף ב)8.
1
2

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.
א .הצג יראה את תבנית השעה המוגדרת כרגע ,לדוגמה 24 ,שע'.
ב.

3

במצב זה תוכל לבחור תבנית של  12שע' או  24שע' בעזרת

או

.

הצג יראה את השעה בתבנית השעה שנבחרה ,לדוגמה  12:40אחה"צ ,כאשר הסמן מהבהב על ספרת השעות הראשונה (בדוגמה
זו ' .)'1האותיות שלאחר השעה המוצגת מייצגות אחד מהבאים:
לפנה"צ = לפני הצהריים; אחה"צ = אחר הצהריים; 'ללא' = תבנית  24שע'.
ולמצב אחה"צ בלחיצה על

כאשר הסמן מוצב על ספרת לפנה"צ/אחה"צ ,ניתן לעבור למצב לפנה"צ בלחיצה על

.

4

תוכל להעביר את הסמן אל הספרה הבאה או הקודמת בלחיצה על
5
6
7

או על

.

תוכל לקבוע הגדרה זו רק לאחר שתשלים את השלבים  3–1בסעיף ב8.א'.
השעה שנשמרה תוצג ללא הסמן ,לדוגמה  08:55לפנה"צ ולאחריה תבנית השעה שנבחרה.
עכשיו תוכל לבחור גם אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף א.)3.
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 .6תצורת המערכת
ב 9.הגדרת תאריך ותבנית תאריך


כאן תוכל לתכנת או לכוונן את לוח השנה המובנה ,כך שיציג את התאריך הנכון ,בתבנית הרצויה.



תוכל לבחור בין  mm/dd/yyyyלבין .dd/mm/yyyy



קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

א .כדי להגדיר תבנית תאריך
.1

הגדר תאריך

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [הגדר תאריך] ולחץ על

תאריך DD/MM/YYYY
תאריך01/01/2012 :
.2

או
תאריך DD/MM/YYYY
תאריך01/01/2012 :

הצג יראה את תבנית התאריך המוגדרת כרגע.

לחץ על לחצן
ולחץ על

או על

.

1

2

עד שתופיע תבנית התאריך הרצויה ,לדוגמהDD/MM/YYYY ,

כדי לאשר.

.3
ב .כדי להגדיר תאריך
.4

7

תאריך DD/MM/YYYY
תאריך20/04/2012 :

.5

הזן את התאריך הנכון בנקודה שבה מהבהב הסמן (לדוגמה )20/04/2012 ,בעזרת לוח המקשים
5 ,4 ,3
המספרי.
כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על

תאריך DD/MM/YYYY
תאריך20/04/2012 :

כדי לאשר.
6

כעת יושמע 'צליל שמח'  ;☺התאריך שהוגדר יופיע בצג ותוחזר לשלב 1.

 ☺חזרה לשלב 1
מידע נוסף (סעיף ב)9.
1

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.

2

הצג יראה את תבנית התאריך המוגדרת כרגע ,לדוגמה.DD/MM/YYYY ,

3
4

5
6

7

38

.
או על
כעת תוכל לבחור תבנית  MM/DD/YYYYאו תבנית  DD/MM/YYYYבלחיצה על
הצג יראה את התאריך בתבנית התאריך שנבחרה ,לדוגמה  ,30.12.2012כאשר הסמן מהבהב על הספרה הראשונה.
תוכל להעביר את הסמן אל הספרה הבאה או הקודמת בלחיצה על

או על

.

לייצוג השנה ,הזן את שתי הספרות האחרונות בלבד.
עכשיו תוכל לבחור גם אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף
א.)3.
תוכל לקבוע הגדרה זו רק לאחר שתשלים את השלבים  3–1בסעיף ב9.א'.
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 .6תצורת המערכת
ב 10.הפעלה/כיבוי של 'הפעלה אוטומטית'
ניתן לתכנת את מערכת  PowerMasterכך שתפעיל את עצמה באופן אוטומטי מדי יום בשעה שנקבעה מראש .תכונה זו שימושי במיוחד
ביישומים מסחריים ,כמו בחנויות ,כדי להבטיח שהמערכת תופעל בזמן תמיד ומבלי להידרש להקצאת קודי אבטחה לעובדים.



כאן תוכל להפעיל ולכבות (להשבית) את פונקציית ההפעלה האוטומטית .כדי לקבוע את שעת הדריכה האוטומטית – ראה סעיף ב.11.
הפעלת הפונקציה של הפעלה אוטומטית יכולה לגרום להפעלה של מערכת במצב 'לא מוכן' אולם רק אם המתקין הפעיל את הפונקציה
של אילוץ הפעלה בעת תכנות המערכת.



קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

.1

הפעלה אוטומטית
הפעל

הפעלה אוטומטית
הפעל 
.2

או

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [הפעלה אוטומטית] ולחץ על

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.

לחץ על לחצן
ולחץ על

או על

.

1

2

עד שתופיע ההגדרה הרצויה ,לדוגמה ,השבת הפעלה אוטו'

כדי לאשר.

הפעלה אוטומטית
נטרל
.3
הפעלה אוטומטית
השבת 

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺בתצוגה יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

3

☺

ב 11.הגדרת השעה ל'זמני הפעלה'
כאן תוכל לתכנת את השעה המדויקת שבה תופעל הפונקציה 'זמני הפעלה'.


.1

זמני הפעלה
12:00

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [זמני הפעלה] ולחץ על

.2

זמני הפעלה
12:00

הצג יראה את הגדרת 'זמני הפעלה' הנוכחית .הזן את השעה הרצויה בנקודה שבה מהבהב הסמן
4
(לדוגמה )8:30 ,בעזרת לוח המקשים המספרי.

.3

כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על
זמני הפעלה
08:30

.

1

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺הצג יראה אישור של השעה שנשמרה ויחזיר אותך אל תפריט 'הגדרות
6 ,5
משתמש' ,שלב .1

 ☺חזרה לשלב 1

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .6תצורת המערכת
מידע נוסף (סעיפים ב 10.ו-ב)11.
1

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.

2

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית ,לדוגמה[ ,הפעלה אוטומטית מופעל] .כעת תוכל לבחור אם להפעיל או להשבית את פונקציית
ההפעלה האוטומטית בעזרת

או

.

3

הסמל  יוצג כעת ליד האפשרות שבחרת זה עתה.

4

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית של 'זמני הפעלה' ,לדוגמה  12:00אחה"צ ,כאשר הסמן מהבהב על ספרת השעות הראשונה
(בדוגמה זאת .)1 ,לקבלת הסבר מפורט כיצד לקבוע שעה – עיין בסעיף ב.8.ב'.

5

השעה שנשמרה להפעלה אוטומטית תוצג ללא הסמן ,לדוגמה  08:30א'.

6

עכשיו תוכל לבחור גם אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף א.)3.

ב 12.תכנות מספרים פרטיים לדיווח בטלפון ובהודעות SMS
ניתן לתכנת את מערכת  PowerMasterכך שתשלח הודעות התרעה על אירועים שונים ,כמו אזעקה ,הפעלה של המערכת או אירועי תקלה,
לארבעה טלפונים פרטיים ,וזאת באמצעות אותות מושמעים; אם מותקנת האופציה הסלולרית ,ניתן לשלוח גם הודעות  SMSלארבעה מספרי
טלפון .ניתן לתכנת את הדוחות כך שיחליפו או יבואו בנוסף לדוחות המשודרים אל החברה האחראית לניטור .לקבלת פרטים נוספים על
התרעות על אירועים בטלפון ובהודעות  ,SMSעיין במדריך למשתמש של  ,PowerMaster-10/30 G2פרק  ,7דיווח על אירועים ושליטה
באמצעות טלפון והודעות .SMS
בנוסף ,תוכל לקבוע כמה פעמים המערכת תחייג את מספר הטלפון הפרטי ואם איתות אישור יחיד יעצור את תהליך הדיווח או שיידרש איתות
אישור מכל אחד מהטלפונים כדי שהאירוע הנוכחי ייחשב לאירוע מדווח.
כאן תוכל לתכנת:
 אירועים ספציפיים שתרצה כי המערכת תדווח עליהם.
 מספרי הטלפון הפרטיים ( ,)4–1מספרי  MMSו SMS-וכתובות דוא"ל לדיווח שיישלח אל מנויים פרטיים על אזעקות ואירועים אחרים.
 מספר ניסיונות החיוג החוזר ,תקשורת קולית דו-כיוונית* 1וקביעה אם להסתפק באיתות אישור יחיד או לדרוש איתות אישור מכל אחד
מהטלפונים כדי שהאירוע הנוכחי ייחשב לאירוע מדווח.
 סוג הרשאת ה SMS-קובע אם המערכת תוכל לקבל הוראות  SMSרק מארבעת מספרי הטלפון שתוכנתו במערכת ,או מכל מספר.



קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.
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 .6תצורת המערכת
טלפון לפרטי
א .כדי לתכנת אירועים לדיווח אל מספר טלפון פרטי
.1

דיווח לפרטי

.2

דיווח קולי

.3

אירועים לדיווח

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [דיווח לפרטי] ולחץ על

הכיתוב בתצוגה יהיה [דיווח קולי] .כדי להזין אפשרות זאת לחץ על

ללא דיווח

אירועים לדיווח
ללא דיווח 
.4

או
אירועים לדיווח
אזעקות

.5

כאשר יופיע הכיתוב [אירועים לדיווח] ,לחץ על

.

2

הצג יראה את האפשרות הפעילה כרגע.

עד שתופיע בתצוגה קבוצת האירועים שברצונך לקבל עליה דיווח
או על
לחץ על
3
דרך טלפונים פרטיים ,לדוגמה [אזעקות].

כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על
אירועים לדיווח
אזעקות 

.

.

1

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺בתצוגה יופיע אישור של האירועים שידווחו.

12 ,5

☺
ב .כדי לתכנת מספר טלפון פרטי
.6

אירועים לדיווח
אזעקות 

לחץ על

או על

עד שיופיע בתצוגה מספר הטלפון שברצונך לתכנת או לערוך,

לדוגמה טל' פרטי מס'  ,2ולחץ על

.

או
.7

טל' פרטי מס' 2


.8

טל' פרטי מס' 2
8032759333

.9

כדי לתכנת או לערוך את מספר הטלפון ,הזן מספר טלפון בנקודה שבה מהבהב הסמן (לדוגמה,
7 ,6
 )8032759333בעזרת לוח המקשים המספרי.
לסיום ,לחץ על

טל' פרטי מס' 2
8032759333

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  ☺ובצג יופיע אישור של מספר הטלפון.
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ג .כדי לתכנת את מספר ניסיונות החיוג
.10

טל' פרטי מס' 2

או על

לחץ על לחצן

עד שיופיע בתצוגה הכיתוב [ניסיונות חיוג] ולחץ על

.

או
.11

ניסיונות חיוג
 3אזעקות

הצג יראה את האפשרות הפעילה כרגע.

ניסיונות חיוג
 3אזעקות 
.12

או

לחץ על

או על

עד שיופיע מספר ניסיונות החיוג הרצוי; לדוגמה 4 ,ניסיונות.

9

ניסיונות חיוג
 4אזעקות
.13

כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺בתצוגה יופיע אישור על מספר ניסיונות החיוג.

ניסיונות חיוג
 4אזעקות 

12 ,5

ד .כדי לתכנת תקשורת קולית דו-כיוונית
.14

ניסיונות חיוג
 4ניסיונות

לחץ על

או על

עד שהכיתוב בתצוגה יהיה [דיבור דו-כיווני] ולחץ על

.

או
דיבור דו-כיווני
הפעל
.15
דיבור דו-כיווני
הפעל 
.16

או

הצג יראה את האפשרות הפעילה כרגע.

לחץ על

או על

כדי לבחור את מצב התקשורת הקולית ,לדוגמה ,השבת.

10

דיבור דו-כיווני
נטרל
.17

כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על
דיבור דו-כיווני
השבת 

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  .☺בתצוגה יופיע אישור של מצב התקשורת הדו-כיוונית שנשמרה.

 מתייחס למערכת המחוברת להתקן הקול
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 .6תצורת המערכת
ה .כדי לתכנת את שיטת האישור
.18

דיבור דו-כיווני
נטרל

לחץ על לחצן

או על

עד שיופיע בתצוגה הכיתוב [אישור טלפוני] ולחץ על

כדי לאשר.

או
אישור טלפוני
אישור יחיד
.19
אישור טלפוני
אישור יחיד
.20

או
אישור טלפוני
אישור כולל

הצג יראה את האפשרות הפעילה כרגע.

לחץ על לחצן
11
כולל.

או על

עד שתופיע בתצוגה שיטת האישור הרצויה; לדוגמה ,אישור

.21
אישור טלפוני
אישור כולל 

כעת יושמע 'צליל שמח'  ☺ובצג יופיע אישור של שיטת האישור שהוגדרה.

12 ,5

דיווח בSMS-

כדי לתכנת אירועים לדיווח באמצעות הודעת SMS

א.

.1

דיווח לפרטי

.2

דיווח קולי

.3

דיווח בSMS-

.4

אירועים לדיווח

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [דיווח לפרטי] ולחץ על

כאשר יופיע בתצוגה הכיתוב [דיווח קולי] ,לחץ על

.

כאשר יופיע בתצוגה הכיתוב [דיווח ב ,]SMS-לחץ על

כאשר יופיע בתצוגה הכיתוב [אירועים לדיווח] ,לחץ על
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.5

אירועים לדיווח
מושבת 
או

.6

אירועים לדיווח

הצג יראה את האפשרות הפעילה כרגע.

עד שתופיע בתצוגה קבוצת האירועים שברצונך לקבל עליה דיווח
או על
לחץ על
4
בהודעת  ,SMSלדוגמה [אזעקות].
כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על

כדי לאשר.

אזעקות
אירועים לדיווח
אזעקות 

כעת יושמע 'צליל שמח'  ☺ובצג יופיע אישור של האירועים לדיווח במסרון.

12 ,5

ב .כדי לתכנת מספרי טלפון לקבלת הודעות  MMSוSMS-
.5

אירועים לדיווח
מושבת 
או

.6

לחץ על

עד שיופיע בתצוגה מספר הטלפון לקבלת הודעות SMS/MMS

או על

שברצונך לתכנת או לערוך ,לדוגמה ,טל' ל SMS-מס'  2ולחץ על

.

טל' ל SMS-מס' 2

.7

טל' ל SMS-מס' 2


.8

כדי לתכנת או לערוך את מספר הטלפון ,הזן מספר טלפון להודעות  SMSבנקודה שבה מהבהב
7 ,6
הסמן (לדוגמה )5080168593 ,בעזרת לוח המקשים המספרי.
לסיום ,לחץ על

טל' ל SMS-מס' 2

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  ☺ובצג יופיע אישור של מספר הטלפון להודעות .SMS

12 ,8

5080168593
ג.

כדי לתכנת הרשאות SMS
הרשאת SMS
או
מכל מספר

לחץ על לחצן

או על

עד שיופיע בתצוגה הכיתוב 'הרשאת  'SMSולחץ על

.
הצג יראה את ההגדרות החלות כרגע .לחץ על לחצן
האפשרות הרצויה.

או על

עד שתופיע בצג

אם תבחר באפשרות 'מכל מספר' ,יתקבלו פקודות בהודעות  SMSמכל מספר.

ממספרים פרטיים

אם תבחר באפשרות זאת ,פקודות בהודעות  SMSיתקבלו רק מארבעת המספרים שהוגדרו
תחת 'דיווח ב.'SMS-
לסיום ,לחץ על
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 .6תצורת המערכת
מידע נוסף (סעיף ב)12.
1
2

3

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.
בעזרת אפשרות זאת תוכל לתכנת את האירועים לדיווח .כדי לתכנת מספרי טלפון ,לחץ על לחצן
בצג האפשרות הרצויה.
הצג יראה את האפשרות הפעילה כרגע (שתסומן בסמל  ,)לדוגמה ,ללא דיווח .בעזרת לחצן

או על

או

עד שתופיע

תוכל כעת לבחור

את האירועים שברצונך לקבל עליהם דיווחים למספרי הטלפון הפרטיים ,בהתאם לאפשרויות המתוארות בטבלאות הבאות:
אפשרות 'קבוצת אירועים'

אירועים לדיווח

ללא דיווח
אזעקות

לא יועברו הודעות
הודעות אזעקה בלבד

התרעות
כל ה-פ/ס
פ /ס
כל ה-התרעות
הכול

הודעות התרעה בלבד
כל ההודעות ,למעט הפעלה והשבתה
הפעלה והשבתה בלבד (פ=פתיחה; ס=סגירה)
כל ההודעות מלבד התרעות
כל ההודעות

הערה :האפשרות הכול משמעותה כל אירוע ,כולל הודעות תקלה כמו 'סוללה חלשה' ו'תקלת מתח רשת'.
4

הצג יראה את האפשרות הפעילה כרגע (שתסומן בסמל  ,)לדוגמה ,ללא דיווח .בעזרת לחצן

או

תוכל כעת לבחור

את האירועים שברצונך לקבל עליהם דיווחים ב SMS-למספרי הטלפון שתוכנתו ,בהתאם לאפשרויות המתוארות בטבלאות הבאות:

5
6

7
8

אפשרות 'קבוצת אירועים'

אירועים לדיווח

ללא דיווח
אזעקות
התרעות
כל ה-פ/ס
פ /ס
כל ה-התרעות
הכול

לא יועברו הודעות
הודעות אזעקה בלבד
הודעות התרעה בלבד
כל ההודעות ,למעט הפעלה והשבתה
הפעלה והשבתה בלבד (פ=פתיחה; ס=סגירה)
כל ההודעות מלבד התרעות
כל ההודעות

הסמל  יוצג כעת ליד האפשרות שבחרת זה עתה.
א.

התצוגה תראה את מספר הטלפון המתוכנת כרגע במיקום זה (לדוגמה .)1032759641 ,הסמן יהבהב בספרה הראשונה של
הקוד.

ב.

אם המיקום פנוי (ריק) הכיתוב בתצוגה יהיה (.)- - - -

תוכל להעביר את הסמן אל הספרה הבאה או הקודמת בלחיצה על

בתוך תפריט מספרי הטלפון הפרטיים ,תוכל עכשיו לחזור על  9-7כדי לתכנת או לערוך מספר טלפון נוסף .בתוך תפריט מספרי
הטלפון להודעות  ,SMSתוכל עכשיו לחזור על  6-8כדי לתכנת או לערוך עוד מספר טלפון להודעות .SMS
כדי לסיים הפעלה זו ולחזור אל אפשרויות התפריט הקודמות ,לחץ על

9

או על

.

.

תוכל לבחור בין 1 :ניסיונות חיוג;  2ניסיונות חיוג;  3ניסיונות חיוג;  4ניסיונות חיוג.
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10

תוכל לבחור בין:
הפעל – להפעלת תקשורת קולית דו-כיוונית עם טלפונים פרטיים.
השבת – להשבתת תקשורת קולית דו-כיוונית עם טלפונים פרטיים.

11

תוכל לבחור בין:
אישור יחיד – איתות אישור מטלפון אחד די בו כדי להפסיק את תהליך הדיווח.
אישור כולל – רק איתות אישור מכל הטלפונים די בו כדי להפסיק את תהליך הדיווח.
עכשיו תוכל לבחור גם אפשרויות אחרות או לסיים הפעלה זו (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף א.)3.

12

ב 13.הפעלה  /השבתה של צליל הפעלה
ניתן להגדיר את מערכת ( PowerMasterוהסירנות האלחוטיות הכלולות בה) כך שיפיקו צליל מיוחד שיסייע לך כאשר תשתמש בשלט כיס
להפעלה ( 1צפצוף) והשבתה ( 2צפצופים) את מערכת ( PowerMasterבדומה לאזעקה של רכב).
כאן תוכל להפעיל  /להשבית את צליל החיווי המיוחד.



קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.


.1

צליל הפעלה
פעיל

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [צליל] ולחץ על

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.

צליל הפעלה
פעיל 
.2

או
צליל הפעלה
כבוי

לחץ על לחצן
על

או על

.

1

2

עד שתופיע בתצוגה ההגדרה הרצויה ,לדוגמה ,כבוי ולחץ

כדי לאשר.

.3
צליל הפעלה
כבוי 

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

4 ,3

מידע נוסף (סעיף ב)13.
1
2

להוראות מפורטות כיצד לבחור 'הגדרות משתמש' ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.
א.

הצג יראה את ההגדרה הפעילה כרגע (מסומנת בסמל  ,)לדוגמה [צליל חיווי פעיל].

ב.

כעת תוכל לבחור אם להפעיל ('מופעל') או להשבית ('כבוי') את אפשרות צליל החיווי המיוחד בעזרת

או

.

3

הסמל  יוצג כעת ליד האפשרות שבחרת זה עתה.

4

עכשיו תוכל לבחור גם אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף א.)3.
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 .6תצורת המערכת
ב 14.תכנות פעולות לפי זמן
ניתן להשתמש ביציאת  PGMשנלמדה במערכת לפתיחה וסגירה של שער חשמלי או כדי לשלוט בהתקן חשמלי מועדף באמצעות שלטי כיס,
בהתאם ללוח זמנים שבועי וניתן לתכנות.


כאן תוכל לתזמן את יציאת ה PGM-לעד  4אירועי הפעלה/כיבוי שונים לכל יום רצוי (או יותר) בשבוע .בנוסף ,תוכל להגדיר לו"ז 'יומי'
שיחול בכל ימות השבוע .מומלץ למלא את טבלת 'פעולות לפי זמן' (בסוף סעיף זה) לפני התכנות בפועל.



קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

א .כדי לפתוח את תפריט 'פעולות לפי זמן'
.1

פעולות לפי זמן

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [פעולות לפי זמן] ולחץ על

.

1

א 1.כדי לבחור את ההתקן המחובר אל מודול יציאת ה PGM-שבלוח הבקרה
.1

 PGM :P01בלוח

כאשר יופיע הכיתוב [ PGM :P01בלוח] ,לחץ על

.

א 2.כדי לבחור את ההתקן המחובר אל מודול  ioXpander-8שבלוח הבקרה
.1

 PGMבהרחבה

.2

פ PGM PIN :X0מס' X
כאשר  Xמייצג את מספר
יציאת ה ,PGM-מתוך הערכים
האפשריים ,שהם  1עד 8

כאשר יופיע בתצוגה הכיתוב [הפעל  PGMבהרחבה] ,לחץ על

.

כאשר יופיע בתצוגה הכיתוב [ ,]P0X: PGM PIN #Xלחץ על

.

א 3.כדי לבחור את ההתקן המחובר להתקן המקמ"ש האלחוטי לכניסות/יציאות כלליות WL-IOG
.1

הפעל יציאות PGM

.2

א :X0מגעIOs+
מס' מזהה XXXX-105

.3

פ PGM PIN :X0מס' X
כאשר  Xמייצג את מספר
יציאת ה ,PGM-מתוך הערכים
האפשריים ,שהם  1עד 2

כאשר יופיע הכיתוב [הפעל יציאות  ,]PGMלחץ על

.

כאשר יופיע בתצוגה הכיתוב [ ,]# P0X: PGM PINלחץ על

כאשר יופיע בתצוגה הכיתוב [ ,]P0X: PGM PIN #Xלחץ על

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .6תצורת המערכת
ב .כדי להגדיר את היום
.4

2

יום ראשון

כעת יוצג היום הראשון של 'פעולות לפי זמן'.
או

לחץ על לחצן

עד שיופיע בתצוגה היום שברצונך לתזמן או הכיתוב 'יומי'.

או על

ג .כדי לבחור את מספר ההפעלה
.5

הפעלה 1

כעת תוצג ההפעלה הראשונה (הפעלת יציאת ה )PGM-של הפונקציה 'פעולות לפי זמן'.

או
.6

לחץ על לחצן

או על

עד שתופיע בתצוגה הפעולה שברצונך לתזמן ,לדוגמה,

הפעלה .3
חזור על שלבים  3-5עד שיוקצו לכל הימים קוד ספציפי ומספר הפעלה.
כאשר יופיע בצג הכיתוב הפעלה מס' לתזמון ,לחץ על

ד.

3

.

כדי להגדיר שעת הפעלה (התחלה)
.7

התחלה HH:MM
 : 

.8

התחלה HH:MM
10:30

הצג יראה את הגדרת שעת ההפעלה הנוכחית.

התחלה HH:MM
00:30

היעזר בלוח מקשי הספרות כדי להגדיר או לשנות את הפעולה שעת הפעלה (התחלה) ,לדוגמה,
6
.00:30

מסך 'שעת הפעלה' יופיע בצג.

4

כדי להגדיר שעת התחלה של פעולה מסוימת ,לחץ על לחצן

.9

כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על
 ☺עבור לשלב 10

.

5

כדי לאשר.

כעת יושמע 'צליל שמח'  ☺ובצג יופיע אישור של שעת ההפעלה שנשמרה.
כדי להגדיר שעת סיום ,המשך לשלב .10
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 .6תצורת המערכת
ה .כדי להגדיר שעת סיום (עצירה)
.10

התחלה HH:MM
00:30

או על

לחץ על לחצן

עד שיופיע בתצוגה הכיתוב שעת סיום .HH:MM

או

.11

סיום HH:MM
11:45

5

סיום HH:MM
16:00

היעזר בלוח מקשי הספרות כדי להגדיר או לשנות את הפעולה שעת כיבוי (סיום) ,לדוגמה,
.16:00

6

כדי לאשר.

כאשר תגיע להגדרה הרצויה ,לחץ על

כעת יושמע 'צליל שמח'  ☺ובצג יופיע אישור של שעת הכיבוי שנשמרה.

7

מידע נוסף (סעיף ב)14.
1
2

להוראות מפורטות כיצד לבחור את ההגדרות השונות ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.
כדי להפעיל את ההתקן הרצוי באותה שעה (או באותן שעות) מדי יום בשבוע ,השתמש באפשרות 'יומי' .ולא ,היעזר בלחצן

או

כדי לבחור יום ספציפי (ראשון ,שני שלישי )...להפעלת יציאת ה .PGM-בהמשך תוכל לחזור על התהליך ביחס ליתר ימות
השבוע.
3

הצג יראה את הכיתוב הפעלה  ,1שהיא הראשונה מבין  4פעולות ההפעלה/כיבוי לפי זמן שתוכל לתזמן עבור היום שבחרת בשלב
הקודם .בהמשך תוכל לחזור על התהליך ביחס לשלוש ההפעלות הנותרות לאותו יום.

4

כאן תוכל לבחור 'שעת הפעלה' או 'שעת כיבוי' בעזרת לחצן
כדי למחוק את השעה המוצגת ,לחץ על

או על

 .בחר את השעה במרווחים בני  10דקות בלבד.

או לחצן
.

בנוסף ,תוצג במסך גם תבנית השעה שנבחרה.
5

הצג יראה את הגדרת שעת ההפעלה או העצירה הנוכחית של ההפעלה שנבחרה ,כאשר הסמן מהבהב על ספרת השעות הראשונה.
אם לא תוכנתה שעה ,תצוגת השעה תהיה (.)00:00

6
7

לקבלת הסבר מפורט כיצד לקבוע שעה – עיין בסעיף ב.8.ב'.
כדי לסיים הפעלה זו ולחזור אל תפריט ההפעלה הקודמת ,לחץ על

.

כדי לבחור אפשרויות תפריט אחרות או לצאת ממצב תכנות – פעל לפי ההנחיות בסעיפים א 2.ו-א.3.
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 .6תצורת המערכת
טבלת 'פעולות לפי זמן' עם התקן
הרחבה

קוד PGM PIN
>X<#

יום

הפעלה 2

הפעלה 1

הפעלה 4

הפעלה 3

1

PGM

<> X

יום ראשון

PGM

<>X

יום שני

PGM

<>X

יום שלישי

PGM

<>X

יום רביעי

PGM

<>X

יום חמישי

PGM

<>X

יום שישי

PGM

<>X

יום שבת

PGM

<>X

יומיומי

הפעלה
כיבוי:
הפעלה
כיבוי:

_ _ _ _ :הפעלה
_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :הפעלה
_ __ _ :

_ _ _ _ :הפעלה
_ __ _ :

כיבוי:

כיבוי:

_ _ _ _ :הפעלה
_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :הפעלה
_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :הפעלה
_ __ _ :

כיבוי:

_ __ _ :
_ __ _ :
_ __ _ :
_ __ _ :

הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ __ _ :

הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ __ _ :

הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ __ _ :

הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ __ _ :

הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ __ _ :

הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ _ _ _ :הפעלה

_ __ _ :

כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ _ _ _ :כיבוי:

_ __ _ :

 1כאשר  Xמייצג את מספר יציאת ה ,PGM-מתוך הערכים האפשריים ,שהם  1עד .8
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 .6תצורת המערכת
ב 15.הפעלה/השבתה של אפשרויות קול
המערכת תאפשר לך להפעיל או להשבית הודעות קוליות (תלויות סטטוס) שהוקלטו מראש ואשר מושמעות דרך התקן הקול המחובר.
כאן תוכל להפעיל  /להשבית את אפשרות הקול.





קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

.1

אפשרויות קול
הפעל קול

.2

אפשרויות קול
הפעל קול 

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [עוצמת קול]; כעת בחר \אפשרות קול]
.

ולחץ על

1

הערה :הזמינות של אפשרות זאת תלויה בתצורה.

או

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.

לחץ על לחצן

או על

2

עד שתופיע ההגדרה הרצויה ,לדוגמה ,הפסק קול ולחץ על

כדי לאשר.
אפשרויות קול
הפסק קול 
.3

3

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

 מתייחס למערכת המחוברת להתקן הקול
 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש
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 .6תצורת המערכת
מידע נוסף (סעיף ב)15.
1
2

להוראות מפורטות כיצד לבחור את ההגדרות השונות ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.
א .הצג יראה את ההגדרה הפעילה כרגע (מסומנת בסמל  ,)לדוגמה [הפעל].
ב .כעת תוכל לבחור אם להפעיל או להשבית את אפשרות הקול בעזרת

או

.

3

הסמל  יוצג כעת ליד האפשרות שבחרת זה עתה.

4

עכשיו תוכל לבחור גם אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף
א.)3.

5

אם בחרת באפשרות הפעל ,ודא שניתן לשמוע הנחיות קוליות באמצעות רמקול לוח הבקרה או על ידי לחיצה על מקש

בלוח

המקשים .KP-250 PG2
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 .6תצורת המערכת
ב 16.כוונון עוצמת הקול בלוח הבקרה או בתיבה החיצונית
ב KP-250 PG2-תוכל לכוונן את עוצמת הקול בלוח הקרה של מערכת  PowerMasterאו של התקן קול חיצוני.
כאן תוכל להגביר או להקטין את עוצמת הקול.



קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.


.1

עוצמת קול

.2

עוצמת קול
בינונית

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ובחר באפשרות [בקרת עוצמת קול]; כעת בחר באפשרות
[עוצמת קול] ולחץ על

.

1

הערה :הזמינות של אפשרות זאת תלויה בתצורה.

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.

או

עוצמת קול
מקס'
.3

2

לחץ לחיצות חוזרות על
כבוי או מקס'.

או על

כדי לגלול בין האפשרויות הזמינות :בינונית ,מינ',

3

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

מידע נוסף (סעיף ב)16.
1

להוראות מפורטות כיצד לבחור את ההגדרות השונות ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.

2

הצג יראה את ההגדרה הפעילה כרגע (מסומנת בסמל .)

4

עכשיו תוכל לבחור גם אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף
א.)3.

 מתייחס ללוח בקרה המחובר להתקן הקול
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 .6תצורת המערכת
כדי לבחור עוצמת קול לצלילי ה ,KP-250-בצע את הפעולות הבאות:
.1

עוצמת צלילי לוח

.2

עוצמת צלילי לוח
בינונית 

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ובחר באפשרות [בקרת עוצמת קול]; כעת בחר באפשרות
[עוצמת חיווי קולי  ]KPולחץ על

.

הערה :הזמינות של אפשרות זאת תלויה בתצורה.

או
עוצמת צלילי לוח
מקס'
.3

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.

לחץ לחיצות חוזרות על
כבוי או מקס'.

או על

כדי לגלול בין האפשרויות הזמינות :בינונית ,מינ',

3

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

כדי לבחור עוצמת צלצול ,בצע את הפעולות הבאות:
.1

עוצמת צלצול

.2

עוצמת צלצול

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ובחר באפשרות [בקרת עוצמה]; כעת בחר באפשרות
[עוצמת צלצול] ולחץ על

בינונית

.

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.


או

לחץ לחיצות חוזרות על
כבוי או מקס'.

או על

כדי לגלול בין האפשרויות הזמינות :בינונית ,מינ',

עוצמת צלצול
מקס'
.3

54

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

 .6תצורת המערכת
כדי לבחור עוצמת קול לצליל 'יציאה' ו'כניסה' ,בצע את הפעולות הבאות:
.1

צליל יציאה/כניסה

.2

צליל יציאה/כניסה

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ובחר באפשרות [בקרת עוצמת קול]; כעת בחר באפשרות
.
[צליל יציאה/כניסה] ולחץ על
הערה :הזמינות של אפשרות זאת תלויה בתצורה.

בינונית

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.


או

לחץ לחיצות חוזרות על
כבוי או מקס'.

או על

כדי לגלול בין האפשרויות הזמינות :בינונית ,מינ',

צליל יציאה/כניסה
מקס'
.3

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

כדי לבחור עוצמת קול לצלילי אישור ,בצע את הפעולות הבאות:
.1

אשר עוצמת צליל

.2

אשר עוצמת צליל

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ובחר באפשרות [בקרת עוצמת קול]; כעת בחר באפשרות
.
[אשר עוצמת צליל] ולחץ על
הערה :הזמינות של אפשרות זאת תלויה בתצורה.

בינונית

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.


או

לחץ לחיצות חוזרות על
כבוי או מקס'.

או על

כדי לגלול בין האפשרויות הזמינות :בינונית ,מינ',

אשר עוצמת צליל
מקס'
.3

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.
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 .6תצורת המערכת
כדי לבחור עוצמת קול לצלילי התקלה ,בצע את הפעולות הבאות:
.1

חיווי קולי תקלה

.2

חיווי קולי תקלה

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ובחר באפשרות [בקרת עוצמת קול]; כעת בחר באפשרות
.
[חיווי קולי תקלה] ולחץ על
הערה :הזמינות של אפשרות זאת תלויה בתצורה.

בינונית

הצג יראה את ההגדרה הנוכחית.


או

לחץ לחיצות חוזרות על
כבוי או מקס'.

כדי לגלול בין האפשרויות הזמינות :בינונית ,מינ',

או על

חיווי קולי תקלה
מקס'
.3

כעת יושמע 'צליל שמח' ☺ובצג יופיע אישור של ההגדרה שנשמרה.

ב 17.מספר סידורי
תפריט 'מספר סידורי' מאפשר לקרוא את המספר הסידורי של המערכת ונתונים דומים – למטרות תמיכה בלבד.


כאן תוכל לקרוא את המספר הסידורי של המערכת ונתונים רלוונטיים אחרים.
קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.



כדי להציג את פרטי המספר הסידורי של לוח הבקרה:
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.1

מספר סידורי

.2

מערכת

.3

מס"ד המוצר
.0907030000

הצג יראה את המספר הסידורי של לוח הבקרה.

.4

מק"ט ומס"ד התוכנה
JS702275 K19.412

הצג יראה את גרסת התוכנה של לוח הבקרה.

.5

-LCDמק"ט ומס"ד
JS700421 v1.0.02

הצג יראה את גרסת התוכנה של לוח המקשים של לוח הבקרה.

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [מספר סידורי] ולחץ על

בחר באפשרות [מערכת] ולחץ על

.

1

.

2
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 .6תצורת המערכת
.6

 IDלוח בקרה
100005

הצג יראה את מזהה לוח הבקרה לצורך קישוריות עם שרת .PowerManage

.7

גרסת PYTHON
FFFFFFFFF

הצג יראה את גרסת התוכנה להעברת תמונות בתקשורת סלולרית.

.8

-EEמק"ט ומס"ד
J-702271 K18.022

הצג יראה את גרסת ברירת המחדל של לוח הבקרה.

.109

גרסת RSU
S702415 JS702415 7
K01K02.0364

הצג יראה את גרסת שדרוג התוכנה ברכיב לתקשורת סלולרית

.10

גרסת אתחול
S702412 K01.0227

הצג יראה את גרסת שדרוג התוכנה ברכיב האתחול/תכנות

חזרה לשלב 2

4 3

,

כדי להציג את פרטי המספר הסידורי של לוח המקשים :KP-250
.1

מספר סידורי

.2

 KP-250מקומי

.8

גרסת תוכנה KP250
2.1.09-001

הצג יראה את גרסת התוכנה של לוח המקשים .KP-250 PG2

.9

מק"ט KP250
70245100

הצג יראה את המספר הקטלוגי של לוח המקשים .KP-250 PG2

חזרה לשלב 2

4 3

פתח את תפריט [הגדרות משתמש] ,בחר באפשרות [מספר סידורי] ולחץ על

בחר באפשרות [ KP-250מקומי] ולחץ על

.

1

.

,
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 .6תצורת המערכת
מידע נוסף (סעיף ב)17.
1

להוראות מפורטות כיצד לבחור את ההגדרות השונות ,עיין בסעיפים א 1.ו-א.2.

2

מתייחס למערכות  PowerMaster-30 G2בלבד.

3

4

58

כדי לסיים הפעלה זו ולחזור אל אפשרויות התפריט הקודמות ,לחץ על

.

עכשיו תוכל לבחור גם אפשרות אחרת בתפריט 'הגדרות משתמש' (ראה סעיפים א 1.ו-א )2.או לצאת ממצב תכנות (ראה סעיף
א.)3.
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 .7תכונות מתקדמות

 .7תכונות מתקדמות
אפשרויות שליטה ולחצנים
המערכת מאפשרת שליטה ידנית או שליטה אוטומטית מרחוק בהתקן המחובר אל יציאת ה.PGM-
המשתמש יכול להגדיר שעות הפעלה וכיבוי באמצעות 'פעולות לפי זמן' (ראה פרק  ,6ב 14.תכנות פעולות לפי זמן) .המתקין קובע אילו חיישני
אזורים יפעילו את ההתקנים הנשלטים מרחוק ויכבו אותם .עם זאת ,ההחלטה אם המכשיר הנשלט מרחוק יגיב כפי שתוכנת להגיב נתונה
בידך (ראה בטבלה הבאה).
המקש

פונקציה
הפעלה ידנית של מכשירי חשמל ביתיים קלים או אחרים המחוברים אל יציאת ה.PGM-
השבתה ידנית של מכשירי חשמל ביתיים קלים או אחרים המחוברים אל יציאת ה.PGM-

בחירת השיטה הפעילה לבקרה אוטומטית:
חיישנים :המכשיר נשלט באמצעות חיישנים (שהמתקין הקצה לשם כך).

טיימר :המכשיר נשלט באמצעות טיימר (המתקין מגדיר את שעות ההפעלה והכיבוי).

שניהם :המכשיר נשלט באמצעות חיישנים וגם באמצעות טיימר.

דוגמאות ליתרונות של שליטה אוטומטית מרחוק:

בקרת טיימר .הפעלה  /השבתה מתוזמנת של מכשיר חשמלי כאשר אינך נמצא.
בקרת אזורים .המכשיר החשמלי יופעל בעקבות הפרעה באזור היקפי.

הערה :הפעלה והשבתה אוטומטית של מכשירים חשמליים תלויה גם בהגדרות 'פעולות לפי זמן' (ראה פרק  ,6ב 14.תכנות פעולות לפי זמן).

בקרת הפעלה/כיבוי אוטומטית
באפשרותך לבחור שתיים מתוך ארבע האפשרויות:
 לפי זמן – כבוי
 לפי זמן – מופעל
 לפי חיישן – כבוי
 לפי חיישן – מופעל
האפשרויות הפעילות ברגע נתון מוצגות בתוך תיבה כהה (

 – D-307250 KP-250 PG2מדריך למשתמש

) בשוליים הימניים .כדי להציג את  2האפשרויות הנוספות ,לחץ על

.
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 .7תכונות מתקדמות
אפשרות שאינה פעילה באותו רגע תוצג בתוך תיבה כהה בשוליים הימניים .התיבה הכהה תופיע אם תלחץ על
מוצגת' .צליל שמח' יציין שהאפשרות החדשה נשמרה בהצלחה.
הכיתוב שיוצג
לחץ על

כאשר אותה אפשרות

לפי זמן – מופעל 
(זוהי הגדרת ברירת המחדל)
אם הגדרה זו אינה מתאימה ,לחץ על

אם הגדרה זו מתאימה,

לפי זמן – כבוי

לפי זמן – כבוי

לחץ על
לפי זמן – כבוי

לפי חיישן – מופעל 
(זוהי הגדרת ברירת המחדל)
אם הגדרה זו אינה מתאימה ,לחץ על

לפי חיישן – כבוי

אם הגדרה זו מתאימה,

לפי חיישן – כבוי



לפי חיישן – כבוי



 HH:MMמוכן
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 .8בדיקה תקופתית באמצעות קוד משתמש

 .8בדיקה תקופתית באמצעות קוד משתמש
הרכיבים במערכת האבטחה שלך תוכננו לתחזוקה מינימלית .עם זאת ,חובה לבדוק את המערכת לפחות פעם בשבוע ותמיד לאחר אירוע
אזעקה ,כדי לוודא שכל הסירנות ,הגלאים ,שלטי הכיס ,לוחות המקשים ויתר התקני הקצה מתפקדים באורח תקין .בצע את הפעולות
המתוארות בסעיף זה ובמקרה של בעיה ,יידע את המתקין שלך מיד.
הבדיקה נחלקת לשלושה חלקים:
בדיקת סירנה :כל אחת מהסירנות במערכת תופעל באופן אוטומטי למשך  3שניות (סירנות חוץ בעוצמת קול נמוכה) .בנוסף ,המערכת
תבדוק את הסירנות של גלאי עשן שנלמדו.
בדיקת טמפ'/תאורה :בהתקנים עם חיישני טמפרטורה ,לוח הבקרה יציג את הטמפרטורה בכל אזור ,במעלות צלזיוס או במעלות
פרנהייט .בהתקנים עם חיישני טמפרטורה ואור כאחד ,יוצגו בלוח הבקרה הטמפרטורה ועוצמת התאורה של כל אזור.
בדיקת התקנים אחרים :המשתמש מפעיל כל אחד מההתקנים האחרים במערכת והתצוגה מראה חיווי של ההתקנים שטרם נבדקו.
במקרה הצורך ,חיווי 'זה אני' יכול לסייע לזהות התקנים שלא נבדקו .בנוסף ,יש מונה המציג חיווי של מספר ההתקנים שטרם נבדקו.


קרא ביסודיות את הסעיף 'מידע נוסף' על פי ההפניות 1וכו' – ראה טבלה בסוף סעיף זה.

א .כדי לפתוח את תפריט 'בדיקה תקופתית'
.1

 HH:MMמוכן

ודא שהמערכת מושבתת ולחץ לחיצות חוזרות על לחצן
בדיקה תקופתית ולחץ על

.

 ,עד שיופיע בתצוגה הכיתוב

1

בדיקה
תקופתית
.2
הצג תג או
הקש קוד:
.3

קוד/תג

כעת תופיע במסך הנחיה להזין קוד משתמש או להציג תג קירבה.
הזן קוד משתמש או הצג תג קירבה.

3 2

 ☺עבור לשלב 4
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 .8בדיקה תקופתית באמצעות קוד משתמש
ב .כדי לבדוק את הסירנות
.4

בדיקת סירנות

.5

הכיתוב בצג הוא עכשיו [בדיקת סירנה].

כדי להפעיל בדיקת סירנות ,לחץ על

 ,כל  4נוריות החיווי

 .מיד לאחר הלחיצה על

בלוח הבקרה וכל  5נוריות החיווי ב KP-250 PG2-אמורות להידלק (בדיקת נוריות חיווי).
סירנה P
<הבא> או <>OK

4

הכיתוב בצג הוא עכשיו [סירנה ,]Pכאשר האות  Pמציינת כי הבדיקה מתייחסת לסירנה של לוח
הבקרה.
תחילה מושמעת אזעקה של  3שניות בסירנה של לוח הבקרה ולאחר מכן מערכת PowerMaster
תחזור על הנוהל באופן אוטומטי ביחס לסירנה הבאה שנלמדה במערכת ,עד לבדיקת כל הסירנות.
5

האזן לצלילי הסירנות כדי לוודא שבכולן מושמעת אזעקה.
לאחר בדיקת כל הסירנות ,לוח הבקרה יבדוק את הסירנות בגלאי העשן שנלמדו במערכת
האזעקה .הכיתוב בצג הוא עכשיו [א :xxסירנת ג' עשן] בשורה הראשונה ,ו<[-הבא> או <]>OK
בשורה השנייה ,כאשר א xxמייצג את מספרו של גלאי העשן .במהלך הבדיקה ,אזעקת הסירנה
בגלאי העשן הנבדק עשויה להישמע במשך עד דקה.
לחץ על
.6

בדיקת סירנות הסתיימה

כדי לבדוק את הסירנה של גלאי העשן הבא.

עם השלמת הבדיקה של כל הסירנות ,הכיתוב בתצוגה יהיה [בדיקת סירנות הסתיימה] .לחץ על
או על

כדי לאשר את הבדיקה ועבור לשלב הבא ,של תצוגת הטמפרטורה

באזורים.

או
ג .כדי להציג טמפרטורה ועוצמת תאורה
.7

בדיקת טמפרטורה/תאורה

.8

הכיתוב בצג יהיה [בדיקת טמפ/תאורה].
כדי להציג את הטמפרטורה של האזורים ב ,KP-250 PG2-לחץ על

א+19.5C 01
א:01גלאי טמפ'

.

6

ה KP-250 PG2-יבצע קריאה של הטמפרטורה ועוצמת התאורה בכל אזור .הכיתוב בתצוגה יהיה,
לסירוגין ,הטמפרטורה ,עוצמת התאורה ,מספר החיישן ומיקום החיישן.
לחץ לחיצות חוזרות על

7

כדי לסקור את הטמפרטורה ועוצמת התאורה של כל אזור.

א+19.5C 01
סלון

.9

סיום בדיקת התקן

לאחר סקירת הטמפרטורה בכל האזורים ,הכיתוב בתצוגה יהיה [סיום בדיקת התקן] .לחץ על
או על

כדי לאשר את הבדיקה ועבור לשלב הבא ,של בדיקת יתר ההתקנים.

או
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ד .כדי לבדוק את יתר ההתקנים
בדיקת כל ההתקנים
.10
.11

הכיתוב בצג הוא עכשיו [בדיקת כל ההתקנים].

כדי להתחיל בנוהל 'בדיקת כל ההתקנים' ,לחץ על
 XXXלא פעילים

.

הכיתוב בתצוגה הוא [ XXXלא פעילים] XXX .מייצג את מספר ההתקנים שנלמדו בלוח הבקרה
אשר טרם נבדקו .מספר זה יורד באופן אוטומטי בערך של אחד על כל התקן שנבדק .כדי להתחיל
בנוהל 'בדיקת כל ההתקנים' ,לחץ על

א 01לא פעיל
א 01מגע

.

הצג יראה את ההתקן הראשון ברשימת ההתקנים שטרם נבדקו .הכיתוב בצג יראה ,לסירוגין ,את
מספר ההתקן ,סוג ההתקן (לדוגמה ,גלאי מגע מגנטי ,שלט כיס ,לוח מקשים וכו') ומיקום ההתקן.
הבדיקה מתבצעת על ידי הפעלת כל התקן ,כמתואר בנקודה  8בטבלה שלהלן.

א 01לא פעיל
דלת ראשית
א 01פעיל
א 01מגע
.12
.13

לאחר הפעלת ההתקן ,הכיתוב בצג ישתנה בהתאם.
לחץ על

סיום בדיקת התקן

כדי לגלול ברשימת כל ההתקנים שטרם נבדקו.

9

לאחר שכל ההתקנים יופעלו ,הכיתוב בתצוגה יהיה [סיום בדיקת התקנים] ולאחריו הכיתוב
[ HH:MMמוכן].

 HH:MMמוכן
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 .8בדיקה תקופתית באמצעות קוד משתמש
מידע נוסף (בדיקה תקופתית)
1

הצג נראה במצב מושבת כאשר כל האזורים מאובטחים ( 00:00או ספרות אחרות מייצגות את השעה הנוכחית).

2

אם טרם החלפת את הקוד האישי שלך ,הקש את ברירת המחדל – .1111

3

אם השתמשת בקוד מתקין ולא בקוד משתמש לביצוע הבדיקה ,נוריות החיווי בהתקנים יציגו גם את מצב איכות החיבור; ראה פרק
 4במדריך ההתקנה של  ,KP-250 PG2בדיקה תקופתית באמצעות קוד מתקין.

4
5

כדי לדלג על 'בדיקות סירנות' ולבחור באפשרות 'בדיקת התקנים' ,לחץ על

ניתן לבצע בדיקה תקופתית בשתי סירנות אלחוטיות לכל היותר (כולל מחולל צלילים פנימי אחד) ובסירנות של גלאי עשן שנלמדו.
סירנות חיצוניות יופעלו בעוצמת קול נמוכה.

6

אם אף גלאי טמפרטורה לא נלמד במערכת ,הכיתוב בתצוגה יהיה [אין התקנים שנלמדו].

7

ניתן להציג את הטמפרטורה במעלות צלזיוס או פרנהייט ,בהתאם להגדרות שנקבעו תחת 'גלאי טמפרטורה'.

8

כדי להפעיל את התקני המערכת במהלך 'בדיקה תקופתית' ,ודא שנוריות החיווי בהתקנים נדלקות בעת ההפעלה:
חיישן מגע:

פתח או סגור דלת או חלון המוגנים בחיישן המגע.

גלאי נפח:

בצע 'בדיקת הליכה' של הגלאי כמתואר בגיליון הנתונים של הגלאי.

גלאי עשן:

בצע 'בדיקת אבחון' של הגלאי כמתואר בגיליון הנתונים של הגלאי.

שלט כיס:

הפעל אחד מלחצני שלט הכיס.

לוחות מקשים:

לחץ על לחצן  בלוח המקשים.
ככלל ,פעל לפי הסעיף 'בדיקות אבחון' בגיליון הנתונים של ההתקן או הפעל אחת מהפונקציות שלו.

התקנים אחרים:
9

א .שלוש שניות לאחר הצגת ההתקן ,נורית החיווי של ההתקן תתחיל להבהב כדי לסייע לך לזהות אותו ('זה אני').
ב.

64

.

כדי לסיים את ההפעלה ,לחץ על

עד שהכיתוב בתצוגה יהיה [ליציאה ,הקש < ]>OKולחץ על

.
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 .8בדיקה תקופתית באמצעות קוד משתמש
בדיקה תקופתית בתת-מערכות
מלבד הבדיקה התקופתית הסדירה במערכת כולה ,עליך גם לבדוק באזורים השונים חיישנים שנלמדו (להוציא גלאי טמפרטורה וסירנות)
שהוקצו לתת-מערכות.
כדי לערוך בדיקה תקופתית בתת-מערכות
.1

.2

.3

 HH:MMמוכן
תקלה

בחר תת-מערכת

1

ודא שתת-המערכת הרצויה כבויה ושיתר תת-המערכות אינן בהשהיית כניסה או יציאה; כעת לחץ
).

על לחצן תת-המערכת (

כאשר יופיע בתצוגה הכיתוב [בחר תת-מערכת] ,לחץ על מספר תת-המערכת הכוללת את
האזורים שברצונך לבדוק ,לדוגמה,

(תת-מערכת .)1

תת-מערכת 1
אין זיכרון מוכן

תת-מערכת 1
אין תקלה מוכנה
.4

עד שיופיע בתצוגה הכיתוב [בדיקה תקופתית] ולחץ על

לחץ לחיצות חוזרות על

.

בדיקה תקופתית
.5
הצג תג או

כעת תופיע במסך הנחיה להזין קוד משתמש ראשי.

2

הקש קוד
.6

הזן קוד משתמש ראשי
ת_ 1בדיקת גלאים

3

.7
.8

 XXXלא פעילים

הכיתוב בתצוגה הוא [ XXXלא פעילים] XXX .מייצג את מספר ההתקנים שנלמדו בלוח הבקרה
אשר טרם נבדקו .מספר זה יורד באופן אוטומטי בערך של אחד על כל התקן שנבדק.
בדיקה של תת-מערכת מתבצעת על ידי הפעלת כל התקן ,כמתואר בנקודה  4בטבלה שלהלן.


סיום בדיקת התקן

.9

לאחר שהתקן מסוים הופעל ,הכיתוב בלוח הבקרה הוא [א xxמופעל] והמספר במחוון  Nירד
בערך של .1
לאחר שכל ההתקנים ייבדקו ,הכיתוב בצג יהיה [סיום בדיקת התקנים].

לחץ על

.

5

 ☺חזרה לשלב 3
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 .8בדיקה תקופתית באמצעות קוד משתמש
מידע נוף (בדיקה תקופתית בתת-מערכות)
1

המתקין צריך להפעיל את האפשרות 'תת-מערכות' בעת ההתקנה.

2

אם טרם החלפת את הקוד האישי שלך ,הקש את ברירת המחדל – .1111

3

4

5

66

לביטול ,לחץ על

; הכיתוב בתצוגה יהיה [ליציאה ,הקש < .]>OKלחץ על

.

כדי להפעיל את התקני המערכת במהלך 'בדיקה תקופתית' ,ודא שנוריות החיווי בהתקנים נדלקות בעת ההפעלה:
חיישן מגע:

פתח או סגור דלת או חלון המוגנים בחיישן המגע.

גלאי נפח:

בצע 'בדיקת הליכה' של הגלאי כמתואר בגיליון הנתונים של הגלאי.

גלאי עשן:

בצע 'בדיקת אבחון' של הגלאי כמתואר בגיליון הנתונים של הגלאי.

הבדיקה התקופתית לפי תת-מערכות תופסק (ולוח הבקרה יחזור אל תצוגת תת-המערכת שנבחרה) אם יתרחש אחד מהדברים
הבאים )1( :אירוע כיבוי באמצעות שלט כיס ,לוח מקשים או מקבץ לחצנים שהוקצה לתת-מערכת ספציפית; ( )2אירוע 'מצוקה',
'אזעקת אש' או 'חירום'.
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 .9תחזוקה

 .9תחזוקה
החלפת סוללות בהתקנים אלחוטיים
ההתקנים האלחוטיים הכולולים במערכת מופעלים בסוללות בעלות אורך חיים של מספר שנים ,בשימוש רגיל.
עם זאת ,כאשר סוללה נחלשת ,ההתקן עצמו שולח התרעת 'סוללה חלשה' אל לוח הבקרה ושם מוצגת הודעת תקלה בסוללה ,לצד פרטי
האזור (ראה פרק  – 5חיוויי תקלה).
יש לעיין במדריך הספציפי של כל גלאי או התקן כדי לברר פרטים על החלפה נאותה של הסוללה – בידי המתקין.
גישה אל אזורי  24שעות
כדי לקבל גישה לגלאי שהוגדר כ'אזור  24שע'' מבלי לחולל אזעקה:


לחץ על

– הכיתוב בצג יהיה הגדרות משתמש.


– הכיתוב בצג יהיה הצג תג או הזן קוד ______.
לחץ על
הזן <קוד משתמש> סודי בן  4ספרות או הצג תג קירבה והזמזם ישמיע 'צליל שמח' (.)–––– - - -
לרשותך כעת  4דקות לפתיחה וגישה אל גלאי  24השעות .לאחר  4דקות ,המערכת תחזור באופן אוטומטי למצב הרגיל.
יומן אירועים באמצעות משתמש קוד
כל אירוע נרשם ביומן אירועים שיכול להכיל עד  100ערכים .תוכל לפתוח את היומן ולעבור על אירועים בזה אחר זה כדי להסיק מסקנות על
תפקוד המערכת.
הערה :באמצעות יישום המחשב  Remote Programmerאו דרך שרת  PowerManageהמרוחק ניתן לעבור על האירועים השמורים ביומן
האירועים :עד ( 250מערכות  / )PowerMaster-10 G2עד ( 1000מערכות .)PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2
כאשר יומן האירועים מתמלא ,האירוע הישן ביותר נמחק עם רישומו של כל אירוע חדש.
התאריך והשעה נרשמים עבור כל אירוע .האירועים ביומן האירועים מוצגים בסדר כרונולוגי ,מהחדש ביותר ועד הישן ביותר .תיאור האירוע
מוצג יחד עם התאריך והשעה .התצוגה תימשך מספר רגעים ,עד שתלחץ על

כדי לעבור לאירוע קודם או עד שיסתיים פסק הזמן בן 4

הדקות של 'העדר פעולה' והמערכת 'תחזור לשגרה' ,כלומר למצב פעולה רגיל.
הגישה אל יומן האירועים היא בלחיצה על

והזנת קוד משתמש ראשי.

סקירה כללית של השימוש ביומן האירועים כלולה בנוהל שלהלן.
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 .9תחזוקה
כדי לקרוא את יומן האירועים ,בצע את הפעולות הבאות:
 HH:MMמוכן

.1
הצג תג או
הקש קוד :
.2

קוד
KP-250
יומן אירועים

.3

כאשר יופיע בצג ה KP-250 PG2-הכיתוב [הצג תג או הזן קוד:
הראשי או הצג את התג שלך.

המערכת תשמיע 'צליל שמח' והכיתוב בצג יהיה [ KP-250יומן אירועים]( .ראה הערה חשובה!)

לחץ על
סוללת גיבוי חלשה
15:14 12/04/11

ש:03כיבוי מערכת
08:37 15/03/11
.4

] ,הזן את קוד המשתמש

 .כעת יוצג האירוע האחרון שהתרחש.

פרטי האירוע יוצגו בשתי שורות ,לדוגמה CPU :סולל החלשה ולאחר מכן .15:14 12/04/11

כיתובים אלה יוצגו עד שתלחץ פעם נוספת על
הזמן הקצוב להעדר פעילות ( 4דקות).

לחץ על

כדי לעבור לאירוע הבא ,או עד שיסתיים

כמספר הפעמים הנדרש כדי לקרוא את כל הנתונים הרצויים.

הערה חשובה! הזנה של קוד שגוי  5פעמים ברציפות תגרום לנעילה כללית של הלוח המקשים
למשך  30שניות.
שים לב :המערכת לא תאפשר לך למחוק את יומן האירועים .רק המתקין מוסמך להציג ולבצע
פונקציה זו.

יציאה מיומן האירועים
.1

לחץ על

מכל מקום ביומן האירועים.

הכיתוב בצג יהיה [ KP-250ליציאה ,הקש <.]>OK
KP-250
ליציאה ,הקש <>OK
.2

לחץ על

.

 HH:MMמוכן
המערכת תחזור למצב הפעולה הרגיל.
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נספח א' – מפרט

נספח א' – מפרט
תחום תדרים (מה"צ)
פרוטוקול תקשורת
סוג סוללה
צפי אורך חיי סוללה
סף סוללה חלשה
הספקת כוח
תאורה אחורית
טמפרטורת פעולה
לחות
מידות (אורך × רוחב × עומק)
משקל (כולל סוללה ותושבת)
הרכבה
צבע
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אירופה ושאר העולם ;869–868 ,434–433 :ארה"ב919–912 :
PowerG
 4סוללות אלקלי  AAשל V1.5
 3שנים (בשימוש אופייני).
4.4 V
סוללהVDC – 6VDC4.8 :
כחול (לוח המקשים)  /לבן (תצוגה)
 0Cעד   55C
לחות יחסית ממוצעת של כ 75%-ללא עיבוי .במשך  30יום בשנה הלחות היחסית עשויה
להשתנות בין  85%ל 95%-ללא עיבוי.
 20 × 100 × 150מ"מ
 379גר'.
על קיר או הרכבה שולחנית
לבן
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נספח ב :תת-מערכות

נספח ב :תת-מערכות
ה KP-250 PG2-כולל את התכונה האופציונלית 'תת-מערכות' .תכונה זו תהיה זמינה רק אם המתקין הפעיל אותה .לאחר שתכונה זו
הופעלה ,תפריטי 'תת-מערכות' יתווספו למערכת ותוכל להציג אותם בצג ה.LCD-
ניתן להקצות לכל קוד משתמש שילוב של עד  3תת-מערכות ולהפעיל או לכבות כל תת-מערכת ללא קשר לסטטוס של יתר תת-המערכות.
לדוגמה ,תוכל להגדיר את המוסך כתת-מערכת  ,1את המרתף כתת-מערכת  2ואת הבית כתת-מערכת  .3מכיוון שכל תת-מערכת היא בלתי
תלויה ,תוכל להפעיל או לכבות כל תת-מערכת כרצונך ,ללא קשר למצבן של יתר תת-המערכות.
בנוסף ,המערכת תומכת במצבים שבהם אזור מסוים מוקצה ליותר מתת-המערכת אחת .לדוגמה ,באזור קבלה משותף לשני משרדים ,שכל
אחד מהם שייך לתת-מערכת אחרת ,המערכת תופעל רק לאחר הפעלת תת-המערכת הנפרדת בכל משרד .לעומת זאת ,במצב מופעל,
מספיק שתת -מערכת באחד מהמשרדים תכובה כדי להשבית את מערכת האזעקה באזור הקבלה ולאפשר לאותו משרד להשתמש באזור
הקבלה המשותף מבלי לחולל אזעקה .אזור שכזה מכונה 'אזור משותף'.
הערה :הפעלה מרחוק תתבצע לכל תת-מערכת בנפרד או לפי קוד משתמש שהוגדר עבור תת-מערכת ספציפית ,בעת הפעלתה של אותה
תת-מערכת.

ב .1בחירת תת-מערכת
במצב תת-מערכות ,הכיתוב הראשון בצג יהיה:
תR : 1

לחץ על

תN : 2

תR :3

; הכיתוב בצג יהיה:
בחר תת-מערכת

כדי לבחור את תת-המערכת הרצויה.
ו-
,
לחץ על
הערה :אם לא תלחץ על אף לחצן ,לאחר  5שניות יסתיים הזמן הקצוב והצג יחזור לתצוגת 'כל תת-המערכות'.

ב .2הפעלה וכיבוי של המערכת
לפני שאתה ממשיך ,ודא שהפונקציה 'תת-מערכות' הופעלה דרך 'מצב מתקין'.
הפעלה/כיבוי של כל תת-מערכות
כדי להפעיל/לכבות את כל תת-המערכות במצב 'מוכן' ,לחץ על

/

או על

.

הפעלה/כיבוי של תת-מערכת יחידה
כדי להפעיל/לכבות תת-מערכת אחת ,לחץ על
על
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נספח ב :תת-מערכות
ב .3פונקציית התצוגה
פונקציית התצוגה תופעל בסטטוס תת-מערכת יחידה ו'כל תת-המערכות' ותציג נתונים רלוונטיים לתת-המערכת שנבחרה או לכל תת-
המערכות.
כל תת-מערכות
במצב 'מוכן' ,לחץ על
זיכרון/סטטוס מערכת.
תת-מערכת אחת
במצב 'מוכן' ,לחץ על

; הצג יראה את כל הנתונים על כל תת-המערכות .לחץ לחיצות חוזרות על

כדי להציג פרטי

ולאחר מכן לחץ על מספר תת-המערכת .הצג יראה פרטים רלוונטיים לתת-המערכת שנבחרה .לחץ לחיצות

כדי להציג פרטי זיכרון/סטטוס מערכת.
חוזרות על
הערה :אם לא תלחץ על אף לחצן ,לאחר  5שניות יסתיים הזמן הקצוב והצג יחזור לתצוגת 'כל תת-המערכות'.

ב .4סירנה

תת-מערכת תעבור למצב אזעקה כאשר תתקבל התרעה על אירוע מהתקן מוזעק ששויך לאותה תת-מערכת .התקנים מוזעקים אינם
משפיעים על תת-מערכות שהם לא משויכים אליהן .הסירנה משותפת לכל תת-המערכות ,לכן איתות אזעקה מתת-מערכת אחת או יותר
תגרום להפעלת הסירנה.

פעילות הסירנה

הסירנה תופעל כאשר יירשם אירוע מהתקן מוזעק.
חפיפה בהפעלה של הסירנה מתת-מערכות שונים לא תגרום להארכת משך ההשמעה של הסירנה.


אזעקת הסירנה תיפסק רק לאחר הכיבוי של כל תת-המערכות המוזעקות .ואולם אם הסירנה פעילה כתוצאה מאזעקה שהגיעה
מאזור משותף ואחת מתת-המערכות שאזור זה משויך אליהן יכבה את המערכת ,אזעקת הסירנה תיפסק .כאשר מקור האזעקה הוא
אזור משותף אך הוא נמשך אל אזורים שאינם משויכים לאזור המשותף ,אזעקת הסירנה תיפסק רק לאחר כיבוי כל תת-המערכות
ששויכו לאזורים המוזעקים.

במקרה של אש בתת-מערכת  1ופריצה בתת-מערכת  ,2הסירנה תשמיע אזעקת 'אש' .לאחר כיבוי תת-מערכת  ,1הסירנה תשמיע
אזעקת 'פריצה' במשך שארית הזמן הקצוב לסירנה.

ב .5תצוגת סטטוס תת-מערכת
סטטוס תת-מערכת מיוצג באופן הבא:
ת X:1ת X:2תX3
כל  Xמייצג מצב שונה של תת-המערכת ,באופן הבא:
R

מוכן

N

לא מוכן

A

הפעלה מלאה

H

הפעלה חלקית

E

השהיית יציאה

D

השהיית כניסה

-

לא בשימוש
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נספח ב :תת-מערכות
ב .6אזורים משותפים

במקרה של חפיפה בין תת-מערכות ,חובה להקצות את אזור החפיפה לאזור ספציפי .אותו אזור משותף משויך למספר תת-מערכות וכל
המשתמשים המשויכים לאותן תת-מערכות מורשים לחצות אותו.
בהתקנה נתונה יכולים להיות מספר אזורים משותפים ,הכול בהתאם לפריסת השטח המוגן .אזור משותף אינו דומה לתת-מערכת :לא ניתן
להפעיל או לכבות אותו במישרין .אזורים משותפים נוצרים כאשר משייכים (מקצים) אזור או אזורים ליותר מתת-מערכת אחת .טבלה א1
מסכמת את התנהגות הסוגים השונים של שטחים באזור משותף.
טבלה א – 1הגדרות אזור משותף
סוגי שטחים באזור משותף

הגדרה


יפעל על פי ההגדרה שנקבעה רק לאחר שתת-המערכת האחרונה שהוקצתה תעבור למצב
'הפעלה מלאה' או 'הפעלה חלקית'.



אם יבוצע כיבוי באחת מתת-המערכות ,המערכת תתעלם מאזעקות שמקורן באזור זה עבור כל
תת-המערכות שהוקצו.

אזורי השהיה



אזורי השהיה לא יגרמו להחלת 'השהיית כניסה' ,אלא אם כל תת-המערכות שהוקצו במצב
מופעל .לכן מומלץ להימנע מהגדרת אזורי השהיה כאזורים משותפים.

גישה היקפית



יפעל על פי ההגדרה שנקבעה רק לאחר שתת-המערכת האחרונה שהוקצתה תעבור למצב
'הפעלה מלאה' או 'הפעלה חלקית'.



אם יבוצע כיבוי באחת מתת-המערכות ,המערכת תתעלם מאזעקות שמקורן באזור זה עבור כל
תת-המערכות שהוקצו.
אם אחד מהאזורים המשותפים ששויכו לתת-מערכות נמצא במצב של השהיה (ואילו יתר תת-
המערכות פעילות) ,האזעקה תתנהג כ'היקפי עוקב' עבור תת-מערכת זאת בלבד .המערכת
תתעלם מהאירוע ביחס ליתר תת-המערכות הפעילות שהוקצו.



יפעל על פי ההגדרה שנקבעה רק לאחר שתת-המערכת האחרונה שהוקצתה תעבור למצב
'הפעלה מלאה'.



אם יבוצע כיבוי באחת מתת-המערכות או שהיא תועבר למצב 'הפעלה חלקית' ,המערכת
תתעלם מאזעקות שמקורן באזור זה עבור כל תת-המערכות שהוקצו.

פנימי – השהיה



יפעל כאזור 'פנימי' כאשר המערכת במצב 'הפעלה חלקית' וכאזור 'השהיה' כאשר המערכת
במצב 'הפעלה מלאה'.

גישה – פנימית



(פנימי עוקב)

יפעל על פי ההגדרה שנקבעה רק לאחר שתת-המערכת האחרונה שהוקצתה תעבור למצב
'הפעלה מלאה'.



אם יבוצע כיבוי באחת מתת-המערכות או שהיא תועבר למצב 'הפעלה חלקית' ,המערכת
תתעלם מאזעקות שמקורן באזור זה עבור כל תת-המערכות שהוקצו.
אם אחד מהאזורים המשותפים ששויכו לתת-מערכות נמצא במצב של השהיה (ואילו יתר תת-
המערכות פעילות) ,האזעקה תתנהג כ'פנימי עוקב' עבור תת-מערכת זאת בלבד .המערכת
תתעלם מהאירוע ביחס ליתר תת-המערכות הפעילות שהוקצו.

היקפי

(היקפי עוקב)



פנימי



הפעלה חלקית E/E
(הפעלה חלקית/השהיה)

 מצב זה יפעל כ'היקפי עוקב' כאשר כל תת-המערכות שהוקצו במצב 'הפעלה מלאה'.
 הוא יפעל כ'השהיה' כאשר לפחות אחת מתת-המערכות שהוקצו במצב 'הפעלה חלקית'.
 המערכת תתעלם ממצב זה כאשר לפחות אחת מתת-המערכות שהוקצו במצב כבוי.

חירום; אזעקת אש; הצפה; דליפת
גז; טמפרטורה ,שקטה -24שעות;
רועשת -24שעות



מופעל תמיד.

לא מוזעק



המערכת תתעלם תמיד .אין אזעקות לאזורים מסוג 'לא מוזעק'.
ניתן להשתמש בסוג זה ,ל דוגמה ,כדי להפעיל רכיבי  PGMללא אזעקות בכל המצבים.

חיצוני



יפעל על פי ההגדרה שנקבעה רק לאחר שתת-המערכת האחרונה שהוקצתה תעבור למצב
'הפעלה חלקית' או 'הפעלה מלאה'.

מקש דריכה



להפעלת כל תת-המערכות שהוקצו.

חבלה ,תקלה בקו ,תקלת ,PSU
מצוקה



מופעל תמיד.
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נספח ג' :מילון מונחים

נספח ג' :מילון מונחים
להלן רשימת מונחים בסדר האלף-בית.
אזור הפרעה :אזור במצב של אזעקה (למשל ,פתיחת חלון או דלת ,תנועה בחלל השליטה של גלאי נפח) .אזר הפרעה נחשב לאזור 'לא
מאובטח'.
אזור לא מוזעק :המתקין יכול להגדיר באזור נתון תפקידים שאינם תפקידי אזעקה .לדוגמה ,גלאי נפח המותקן בגרם מדרגות חשוך יכול
לשמש כדי להפעיל תאורה באון אוטומטי ברגע שאדם עובר בשטח החשוך .דוגמה נוספת היא חיבור של משדר אלחוטי מיניאטורי לאזור,
לצורך שליטה במנגנון לפתיחת שער.
אזור :שטח בתוך האתר המוגן ,שנמצא בפיקוחו של גלאי ספציפי .במהלך התכנות ,המתקין יאפשר ללוח הבקרה 'ללמוד' את קוד הזיהוי של
הגלאי ויקשר אותו אל האזור הרצוי .מאחר שהאזור מזוהה בשם ובמספר ,לוח הבקרה יכול לדווח על סטטוס האזור ולרשום בזיכרון את כל
האירועים שדווחו על ידי גלאי האזור .אזורי הפעלה מידית ואזורי השהיה 'עומדים על המשמר' רק כאשר לוח הבקרה מופעל ,ואילו אזורים
אחרים (כמו אזורי  24שעות) פעילים בין אם המערכת מופעלת ובין אם לא.
אזורי צלצול :אזורים שניתן לקיים בהם מעקב אחר פעילות באזור המוגן כאשר מערכת האזעקה במצב לא פעיל .כל פתיחה של אזור צלצול
גורמת לזמזם להשמיע שני צפצופים .עם זאת ,הזמזם אינו משמיע צפצוף בעת סגירה של האזור (חזרה למצב רגיל) .במבני מגורים ניתן
להשתמש בתכונה זו כדי להודיע על כניסת אורחים .בעסקים ניתן להשתמש בה כדי לאותת על כניסת לקוחות לעסק או על כניסת עובדים
לאזורים מוגבלים.
הערה :אין להגדיר אזור של  24שע' או אזור אזעקת אש כאזור צלצול משום ששני סוגים אלה של אזורים מחוללים אזעקה במקרה של
כניסה/הפרעה כאשר המערכת במצב לא פעיל.
גם כאשר אזור אחד או יותר מוגדרים כאזורי צלצול ,ניתן להפעיל או להשבית את פונקציית הצלצול בעזרת לחצן ההפעלה כיבוי של הצלצול
.
ונורית החיווי
אזעקה :אזעקות נחלקות לשני סוגים:
אזעקה רועשת – הן מחולל הצלילים הפנימי והן הסירנה החיצונית משמיעים צפירות רצופות ולוח הבקרה מדווח על האירוע באמצעות הטלפון
או בדרך אחרת.
אזעקה שקטה – הסירנה אינה משמיעה צפירה אך לוח הבקרה מדווח על האירוע באמצעות הטלפון או בדרך אחרת.
מצב אזעקה נגרם על ידי:
זיהוי תנועה על ידי גלאי נפח

זיהוי של שינוי מצב על ידי גלאי מגע מגנטי (לדוגמה ,פתיחה של חלון או דלת שהיו סגורים)

זיהוי של עשן בגלאי עשן

חבלה באחד מהגלאים

לחיצה בו-זמנית על שני לחצני החירום בלוח המקשים של לוח הבקרה.

אילוץ הפעלה :כפיית הפעלה כאשר אחד מהאזורים במצב של הפרעה (פתוח) ולא ניתן להפעיל את מערכת האזעקה .אחת הדרכים לפתור
בעיה זו היא לטפל בהפרעה הקיימת באותו אזור (למשל ,סגירת דלתות וחלונות) .דרך נוספת היא לכפות הפעלה ,דהיינו לגרום לנטרול
אוטומטי של כל האזורים שבמצב הפרעה בסיום ההשהיה הבאה .אזורים מנוטרלים לא יהיו מוגנים במחזור ההפעלה כולו .גם כאשר אזורים
כאלה יחזרו למצב הרגיל (סגור) ,אזורים מנוטרלים יישארו בלתי מוגנים ,עד לכיבוי המערכת.
הרשאה לבצע 'אילוץ הפעלה' נקבעת על ידי המתקין בעת תכנות המערכת.
גלאי נפח חוזר לשגרה מיד לאחר זיהוי של תנועה ונמצא במצב מוכן לזיהוי .חיישן מגע מגנטי חוזר לשגרה (מצב 'רגיעה') רק עם סגירת החלון
או הדלת המוגנים.
גלאי נפח :גלאי תנועה פאסיבי באינפרה-אדום .כאשר הגלאי מזהה תנועה ,הוא משדר איתות 'אזעקה' אל לוח הבקרה .לאחר השידור ,הגלאי
חוזר למצב מוכנות לזיהוי תנועה נוספת.
גלאי עשן אלחוטי :גלאי עשן רגיל עם מקלט-משדר  PowerGאלחוטי בתוך מארז יחיד .עם זיהוי של עשן ,הגלאי משדר אל לוח הבקרה את
קוד הזיהוי הייחודי שלו בלוויית איתות אזעקה ואיתותי סטטוס שונים .מאחר שגלאי העשן מקושר לאזור אזעקת אש ספציפי ,הדבר מחולל
אזעקת אש.
גלאי :התקן השולח איתות אזעקה אל לוח הבקרה (לדוגמה ,ה NEXT PG2-הוא גלאי נפח; ה SMD-426 PG2-הוא גלאי עשן)
הגדרות ברירת מחדל :הגדרות החלות על קבוצה ספציפית של התקנים.
הפעלה חלקית :הפעלה המתאימה למצב יש אנשים בתוך האתר המוגן .דוגמה קלאסית היא שעת לילה בבית מגורים ,כאשר המשפחה
עומדת לכבות את האורות וללכת לישון .במצב של 'הפעלה חלקית' ,האזורים ההיקפיים מוגנים אך לא האזורים הפנימיים .במצב כזה,
המערכת תתעלם מתנועה באזורים פנימיים אך כל הפרעה באזור היקפי תחולל אזעקה.
הפעלה מהירה :הפעלת המערכת ללא קוד משתמש .לוח הבקרה לא יציג בקשה להזין קוד משתמש כאשר תלחץ על אחד מ לחצני ההפעלה.
הרשאה להפעיל את המערכת במתכונת כזאת נקבעת על ידי המתקין בעת תכנות המערכת.
הפעלה מידית :ניתן להפעיל את המערכת במצב 'הפעלה מלאה מידית' או 'הפעלה חלקית מידית' ולבטל בזאת את השהיית הכניסה בכל
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נספח ג' :מילון מונחים
אזורי ההשהיה למשך מחזור הפעלה אחד.
לדוגמה ,תוכל להפעיל את לוח הבקרה במצב 'הפעלה חלקית מידית' ולהישאר בתוך האזור המוגן .במצב כזה ,רק הגנה היקפית תהיה פעילה
ואם אינך מצפה לאף מבקר בשעה שהמערכת פעילה ,אזעקה שתושמע כתוצאה מכניסה בדלת הראשית היא יתרון.
כדי לכבות את המערכת מבלי לחולל אזעקה ,היעזר בלוח מקשי השליטה (שבדרך כלל ניתן לגשת אליו מבלי ליצור הפרעה באזור היקפי) או
היעזר במשדר שלט כיס.
הפעלה מלאה :הפעלה המתאימה למצב שבו אין איש באתר .במצב כזה יש הגנה על כל האזורים ,פנימיים והיקפיים כאחד.
הפעלה :פעולה המכינה אותה להשמעת אזעקה במקרה של אירוע 'הפרה' באזור ,למשל תנועה באזור מוזעק ,פתיחת דלת/חלון וכו' .לוח
הבקרה עובר למצב מופעל במצבים שונים (ראה 'הפעלה מלאה'' ,הפעלה חלקית'' ,הפעלה מידית'' ,כניסה בפיקוח').
הקצאה :דומה לשיוך אך מתייחס לאזורים.
זה אני :מערכת  KP-250 PG2כוללת מאתר התקנים רב עוצמה שיסייע לך לאתר תא ההתקן הפיזי שפרטיו מופיעים בצג ה ,LCD-באופן
הבא:
כאשר מוצג בצג ה LCD-אזור (התקן) ,נורית החיווי של אותו התקן תהבהב כדי לאותת 'זה אני' .החיווי 'זה אני' יופעל לאחר השהיה מסוימת
(לכל היותר  16שניות) ויימשך כל עוד פרטי ההתקן מופיעים בצג ה ,LCD-אך לכל היותר  2דקות ,עד סיום הקצוב לפעולה זו.
חיישן מגע מגנטי :מתג מבוסס-מגנט ומשדר אלחוטי בתוך מארז יחיד .החיישן מורכב על דלתות וחלונות כדי להגן משינויים במצב (פתיחה
כאשר סגור ולהיפך) .כאשר החיישן מזהה שינוי במצב של דלת או חלון ,הוא משדר איתות 'אזעקה' אל לוח הבקרה .אם לוח הבקרה אינו
במצב פעיל באותו רגע ,האיתות מהחיישן יעביר את המערכת למצב 'לא מוכן' (להפעלה) ,עד לסגירה של הדלת או החלון וקבלת איתות 'חזרה
לשגרה' מאותו חיישן בלוח הבקרה.
חיישן :רכיב החישה – חיישן אש ,פוטו-דיודה ,מיקרופון ,חיישן אופטי לזיהוי עשן וכו'.
כיבוי המערכת :פעולה הפוכה להפעלה ,פעולה המחזירה את לוח הבקרה למצב ההמתנה הרגיל .במצב כזה ,רק איתותים מאזורי אזעקת אש
ואזורי  24שעות יחוללו אזעקה ,אך ניתן להפעיל גם ל'אזעקת חירום'.
כניסה בפיקוח :מצב 'כניסה בפיקוח' הוא מצב הפעלה מיוחד שבו משתמשי מפתח כניסה מוגדרים יגרמו להעברת 'הודעת כניסה בפיקוח' אל
מכשיר טלפון מסוים כאשר יכבו את המערכת.
לדוגמה ,כאשר הורה מעוניין לוודא שילדו חזר מבית הספר וכיבה את המערכת .הפעלת 'כניסה בפיקוח' אפשרית רק כאשר המערכת מופעלת
במצב 'הפעלה מלאה'.
לוח הבקרה :ארון המכיל את המעגלים האלקטרוניים ואת המיקרו-מעבד השולטים במערכת האזעקה .לוח הבקרה אוסף מידע מגלאים
וחיישנים שונים ,מעבד אותו ומגיב בדרכים שונות .בנוסף ,הוא כולל גם את ממשק המשתמש ,כלומר מקשי שליטה ,לוח מספרי ,תצוגה ,מחולל
צלילים ורמקול.
מוקד מרוחק :מוקד יכול להיות ספק של שירותים מקצועיים שבעל בית או עסק משלם לו בעבור הטיפול במערכת האזעקה (מוקד) או קרוב
משפחה/חבר המסכים להשגיח על האתר המוגן בזמן שדייריו נעדרים .לוח הבקרה ידווח על אירועים באמצעות הטלפון למוקדים משני
הסוגים.
מצב הפעלה :הפעלה מלאה ( ,)AWAYהפעלה חלקית ( ,)HOMEהפעלה מלאה מידית ( ,)AWAY-INSTANTהפעלה חלקית מידית
( ,)HOME-INSTANTכניסה בפיקוח ( ,)LATCHKEYאילוץ ( ,)FORCEDנטרול (.)BYPASS
נטרול :אזורים שנוטרלו הם כאלה שבהם האזעקה לא פעילה למרות שהמערכת מופעלת .הנטרול מאפשר להפעיל רק חלק מהמערכת
ובמקביל ,לאפשר תנועה חופשית של אנשים בתוך אזורים מסוימים גם כאשר המערכת פעילה.
סטטוס מערכת :תקלה מתח רשת ,סוללה חלשה ,תקלה ,סטטוס מערכת וכו'.
עיכוב אזעקה :כאשר מופעלת אזעקה ,מחולל הצלילים הפנימי המובנה מופעל לפרק זמן מוגבל ,הנקרא 'עיכוב אזעקה' ומוגדר על ידי
המתקין .אם תפעיל אזעקה בטעות ,תוכל לנטרל את המערכת בפרק הזמן הקצוב לביטול ,לפני שתתחיל להישמע צפירת הסירנה האמיתית
והאזעקה תדווח למוקד המרוחק.
קודי משתמש :ה KP-250 PG2-תוכנן לבצע את פקודותיך ,ובלבד שהוזן קודם לכן קוד גישה חוקי .מי שאינו מורשה לא יודע את הקוד ,לכן
כל ניסיון לכבות או לעקוף את המערכת מועד לכישלון .עם זאת ,יש פעולות שניתן לבצע ללא קוד משתמש ,הואיל ואין בהן כדי לפגוע ברמת
האבטחה של מערכת האזעקה.
רגיעה :כאשר גלאי עובר ממצב אזעקה בחזרה למצב הרגיל (המתנה) ,זוהי רגיעה.
שיוך :מתייחס להתקנים.
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נספח ד' :תאימות לתקנים

נספח ד' :תאימות לתקנים
אירופה,EN 50130-5 ,EN 60950 ,EN 50130-4 ,EN 301 489 ,EN 300 330 ,EN 300 220 :
.EN 50131-6 ,EN 50131-3 ,EN 50131-1
חברת ויסוניק בע"מ מצהירה בזו כי ציוד הרדיו מסוג  KP-250תואם להנחיה  .EU/2014/53הנוסח
המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי עומדת לרשות המעוניין בדף הבא:
.http://www.visonic.com/download-center
התקנים היקפיים מסוג  Power Gכוללים תכונות תקשורת דו-כיוונית ,המעניקות יתרונות נוספים כמתואר
בעלון הטכני .תכונות אלה לא נבדקו ביחס לעמידה בדרישות הטכניות הרלוונטיות ,ולכן הן אינן כלולות
במסגרת החלות של אישור מוצר זה
נושא אישור  Applica T&Cלפי תקן .EN 50131
בריטניה :מוצר זה מתאים לשימוש במערכות המיועדות לעמוד בתקן  PD6662:2010ברמה Grade 2
ובסיווג סביבתי  DD243 .CLASS IIוBS8243-
דירוג אבטחהGrade 2 :
סיווג סביבתיClass II :
ארה"בCFR 47 Part 15 :
קנדהRSS 210 :
התקן זה תואם לפרק  15של תקנות ה FCC-וכן לתקן ( RSSאחד או יותר) של משרד התעשייה של קנדה .ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים )1( :התקן זה לא
יגרום להפרעות וכן ( )2התקן זה חייב לקבל כל הפרעה נקלטת ,כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי-רצויה של ההתקן.
L'exploitation est .Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
.brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement
אזהרה ! כדי לעמוד בדרישות ה FCC-וה IC-לגבי החשיפה המותרת לתדר רדיו ,יש למקם את הגרסה הניידת של התקן זה במרחק של לפחות  20ס"מ מבני אדם במהלך
הפעלה רגילה .אין למקם יחד את האנטנות המשמשות במוצר זה ואין להפעילן יחד עם כל אנטנה אחרת או משדר אחר.
Les .Le dispositif doit être placé à une distance d'au moins 20 cm à partir de toutes les personnes au cours de son fonctionnement normal
.antennes utilisées pour ce produit ne doivent pas être situés ou exploités conjointement avec une autre antenne ou transmetteur
המעגלים הדיגיטליים של התקן זה נבדק ונמצא תואם להגבלות של התקן דיגיטלי מסוג  ,Class Bבהתאם לפרק  15של תקנות ה .FCC-מגבלות אלה מיועדות להקנות
הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנות ביתיות .ציוד זה מחולל אנרגיית תדר רדיו ,משתמש בה ועשוי להקרינה ,ואם אין הוא מותקן או בשימוש בהתאם להוראות ,הוא
עלול לגרום להפרעה שלילית לקליטת רדיו וטלוויזיה .עם זאת ,אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת .אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו
או טלוויזיה ,דבר שניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו מחדש ,מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:
– שנה את כוונון או מיקום אנטנת הקליטה.
– הגדל מרחק בין ההתקן לבין המקלט.
– חבר את ההתקן והמקלט לשקעים נפרדים.
– פנה למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.
שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על ידי ויסוניק בע"מ עלולים לשלול את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.
 W.E.E.E.הצהרה בדבר מחזור המוצר
לקבלת מידע באשר למחזורו של מוצר זה ,עליך ליצור קשר עם החברה שממנה רכשת אותו במקור .אם אתה מסלק את המוצר בלא להחזיר
אותו לתיקון ,עליך להבטיח את סילוקו באופן שהגדיר הספק .אין להשליך מוצר זה עם פסולת רגילה.
הנחיה  2002/96/ECבדבר פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני.
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אחריות
חברת ויסוניק בע"מ ('היצרן') מעניקה אחריות לקונה המקורי בלבד ,לגבי מוצר זה
בלבד ('המוצר') נגד פגמים בעבודה ובחומרים במסגרת שימוש רגיל במוצר,
למשך שנים-עשר ( )12חודשים ממועד המשלוח על ידי היצרן.
אחריות זו מותנית במפורש בהתקנה ,בהפעלה ובתחזוקה של המוצר באופן נאות,
בתנאי שימוש רגילים ובהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה המומלצות של היצרן.
מוצרים שהתקלקלו מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתו של היצרן ,כגון התקנה
לא נאותה ,אי קיום הוראות ההתקנה וההפעלה המומלצות ,רשלנות ,גרימת נזק
במזיד ,שימוש לא נאות או השחתה ,נזק מקרי ,שינוי או חבלה ,או תיקון שלא בוצע
על ידי היצרן ,אינם מכוסים בכתב אחריות זה.
היצרן אינו מתחייב כי לא קיימת אפשרות לפרוץ את המוצר ו/או לעקוף אותו ,או
כי המוצר ימנע מוות ו/או פציעה ו/או נזק לרכוש כתוצאה מפריצה ,שוד ,שריפה או
כל סיבה אחרת ,או כי המוצר יספק התרעה או הגנה הולמת בכל מקרה ומקרה.
בכפוף להתקנה ולתחזוקה נאותה ,המוצר יכול רק להקטין את הסיכון של אירועים
כאמור – ללא כל התרעה – ואין בו משום ערובה או התחייבות לכך שאירועים
כאלה לא יתרחשו.
אחריות זו הנה בלעדית ובאה במפורש במקום כל אחריות ,התחייבויות או
חבויות אחרות ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין במפורש ובין במשתמע ,כולל כל
אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת או לכל דבר ועניין אחר .היצרן
לא יישא באחריות בכל מקרה וכלפי כל אדם בגין נזקים תוצאתיים או מקריים
הנובעים מהפרה של כתב אחריות זה או מכל כתב אחריות אחר ,כנאמר לעיל.
בשום מקרה לא יהיה היצרן אחראי לכל נזק מיוחד ,עקיף ,מקרי או תוצאתי או
לדמי נזק עונשיים או להפסד ,נזק או הוצאות ,כולל אובדן שימוש ,רווחים,
הכנסה או רצון טוב ,הנובע במישרין או בעקיפין מהשימוש שעשה הקונה
במוצר או מאי יכולתו להשתמש במוצר ,או מאובדן או מהרס של רכוש אחר או
מכל סיבה אחרת ,גם אם האפשרות לנזק כזה הובאה לידיעת היצרן.
היצרן אינו נושא באחריות למוות ,ו/או פציעה ו/או נזק לרכוש או לאובדן אחר
בין אם ישיר ,עקיף ,מקרי ,תוצאתי או אחר ,על סמך טענה שאירע כשל בתפקוד
המוצר.
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אולם ,אם ייפסק כי חלה על היצרן חבות ,במישרין או בעקיפין ,על כל הפסד או
נזק שאירע לפי תנאי אחריות מוגבלת זו ,אזי חבותו המרבית של היצרן (אם
בכלל) לא תעלה ,בכל מקרה ,על מחיר הרכישה של המוצר ,אשר ייחשב
כסכום פיצויים קבועים ומוסכמים מראש ,ולא כעונש ,וכסעד המלא והבלעדי נגד
היצרן.
בעת קבלת המוצר ,הקונה מסכים לתנאי המכירה והאחריות כאמור ומאשר כי
הובאו לידיעתו.
סמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרים החרגה או הגבלה של נזקים מקריים
או תוצאתיים ,ולכן ייתכן שהגבלות כאלה לא יחולו בנסיבות מסוימות.
היצרן לא יישא בשום חבות הנובעת מהשחתה ו/או פעולה לקויה של ציוד
תקשורת או ציוד אלקטרוני או תוכניות כלשהן.
מחויבויות היצרן במסגרת כתב אחריות זה מוגבלות אך ורק לתיקון ו/או החלפה
לפי שיקול היצרן ,של כל מוצר או חלק ממנו שנמצא פגום .כל תיקון ו/או החלפה
לא יאריכו את תקופת האחריות המקורית .היצרן לא יישא באחריות להוצאות
הפירוק ו/או ההתקנה החוזרת .כדי לממש אחריות זו ,יש להחזיר את המוצר
אל היצרן בתשלום מראש של דמי המשלוח והביטוח .הלקוח יישא באחריות
לכל עלויות המשלוח והביטוח ,והן אינן מכוסות בכתב אחריות זה.
אחריות זו לא תעבור התאמה ,שינוי ,או הארכה ,והיצרן אינו מסמיך אף גורם
לפעול בשמו להתאמה ,שינוי ,או הארכה של אחריות זו .אחריות זו תחול על
המוצר בלבד .כל המוצרים ,האבזרים או פריטים נספחים של מוצרים אחרים
המשמשים יחד עם המוצר ,כולל סוללות ,יהיו מכוסים בכתבי האחריות שלהם
בלבד ,אם יש .היצרן לא יישא באחריות לכל נזק או הפסד ,בין ישירים ,עקיפים,
מקריים ,תוצאתיים או אחרים ,אשר נגרמו כתוצאה מתקלה במוצר ,עקב
מוצרים ,אבזרים או פריטים נספחים של מוצרים אחרים ,כולל סוללות ,
המשמשים יחד עם המוצרים .אחריות זו בלעדית לקונה המקורי ואינה ניתנת
להמחאה.
אחריות זו באה בנוסף לזכויות החוקיות שלך ואינה פוגעת בהן .כל תנאי בכתב
אחריות זה המנוגד לחוק המדינה או הארץ שבה סופק המוצר – לא יחול.
אזהרה :על המשתמש לפעול על פי הוראות ההתקנה וההפעלה של היצרן ,כולל
בדיקות המוצר והמערכת השלמה שלו לפחות פעם בשבוע ולנקוט את כל אמצעי
הזהירות הנדרשים למען בטיחותו וההגנה על רכושו.

(מהדורה )09/17 ,0
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