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1. הקדמה 
1.1 תדרו* כללי 

הגישה לתפריט המתקי* אפשרית רק למי שיודע את קוד 
המתקי*. ברירת המחדל של קוד המתקי* היא 9!!!!9!!!!9!!!!9. מוב* 
שעלי$ להשתמש בקוד זה רק פע5 בודדת לכניסה ראשונה 
לתפריט, ולהחליפו מייד בקוד סודי הידוע רק ל$ (ראה פרק 2). 
מומל> מאוד לתכנת את פאורמקס על שולח* העבודה עוד לפני 
ההתקנה בפועל. בעת התכנות נית* לספק מתח מסוללות הגיבוי 

או מרשת החשמל (דר$ השנאי המסופק ע5 המערכת). 

במהל* התכנות תצטר* להשתמש בחמשת לחיצי הבקרה 
המפורטי5 להל!:  

להתקד5 בתו$ התפריט הנתו*     

לחזור אחורנית בתו$ התפריט הנתו*   

   לרדת רמה אחת למטה לתפריט משנה או לאשר 
נתוני5 

לעלות מתפריט משנה רמה אחת למעלה  

חזרה מיידית לתפריט המתקי* (הרמה העליונה). 

הצלילי5 שתשמע במהל* התכנות ה5: 

צפצו; יחיד הנשמע ע5 כל לחיצה על מקש.    

צפצו; כפול המציי* חזרה אוטומטית לפעולה רגילה. 

צליל "שמח" (; ; ;  ������ )  מציי* גמר מוצלח של   ☺
פעולה. 

צליל "עצוב" (����������)  מציי* פעולה שגויה או      #
"סירוב" לבצע פעולה. 

1.2 הכניסה לתפריט המתקי! 
בכדי להיכנס לתפריט התכנות ולנווט בתוכו, עיי* באיורי5 1 

ו;2 ופעל כדלקמ*: 

הקש <דפדו;> עד אשר התצוגה תראה:  א.

תפריט למתקי! 

הקש <אישור> לבחירת תפריט המתקי*. כעת המערכת  ב.
תבקש ממ$ להקיש את קוד המתקי*. 

א5 זו הפע5 ראשונה שאתה נכנס לתפריט זה, הקש את קוד  ג.
ברירת המחדל של המערכת (9!!!!9!!!!9!!!!9). א5 הקוד שהקשת 

נכו*, הזמז5 ישמיע צליל שמח והתצוגה תתחל= ל;:   

1. קוד מתקי! חדש 

כרגע השגת גישה לפריט הראשו* בתפריט המתקי*. הוראות 
מפורטות כיצד לטפל בכל פריט מופיעות בפרקי5 2 עד 10.  

הערה: מכא* ואיל$ התייחס לאיור 2, שממשי$ מ* הנקודה 
שהגיע אליה איור מס' 1.  

הקש <דפדו;> לבחירת פריטי5 שמספר5 הסידורי גבוה או  ד.
<BACK> לבחירת פריטי5 שמספר5 הסידורי נמו$.  

הקש <AWAY> ליציאה מתפריט המתקי*. התצוגה תראה:  ה.

הקש <אישור> ליציאה 

הקש <אישור> להחזיר את המערכת למצב פעולה רגילה.   ו.

 
איור 1. כניסה לתפריט המתקי*

 

איור 2. הניווט בתו$ תפריט המתקי* 
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2. שינוי קוד המתקי! 

2.1 נוהל החלפת הקוד 
א. לאחר שנכנסת בהצלחה לתפריט המתקי* (ראה פרק 1), 

התצוגה תראה: 

1. קוד מתקי! חדש 

להחלפת קוד המתקי*, הקש <אישור>. תחילה יופיע הקוד  ב.
היש* (ברירת המחדל של היצר*, א5 זו ההחלפה הראשונה 

של הקוד). 
קוד מתקי!  9999  

הסמ* יהבהב על הספרה הראשונה של הקוד. 

הקש את הקוד החדש ב* 4 הספרות. הסמ* יפסיק להבהב  ג.
ע5 הקשת הספרה הרביעית. 

הקש  <אישור>. הזמז5 ישמיע את הצליל השמח והתצוגה  ד.
תחזור ל: 

1. קוד מתקי! חדש 

כעת תוכל להקיש <דפדו;> או <BACK>לבחירת כל פריט  ה.
אחר בתפריט המתקי*.    

2.2  חזרה לקוד ברירת המחדל 
למרות שהסיכוי לכ$ איננו רב, יכול לקרות שתשכח את קוד 
המתקי* או שתאבד את הפתק שעליו רשמת אותו. במקרה כזה 
תוכל להחזיר לעצמ$ את השליטה על יד החזרת המערכת לקוד 

ברירת המחדל של היצר* (9999). 

הוצא את סוללות הגיבוי מתא הסוללות של תיבת הבקרה  א.
(ראה סעי= 9.1 במדרי$ למשתמש). 

הסר באופ* זמני את תיבת הבקרה מהתושבת המחוברת  ב.
לקיר וסובב אותה כ$ שתוכל לראות את חלקה האחורי. 

נתק את השנאי מרשת החשמל  ג.
והרכב מגשר על פני זוג הפיני5 

  .DEF המסומני5 באותיות
 

חבר בחזרה את השנאי לרשת החשמל והסר את המגשר.  ד.

הרכב בחזרה את תיבת הבקרה על התושבת שלה והחזר את  ה.
הסוללות לתא הסוללות. 

היכנס לתפריט המתקי* תו$ שימוש בקוד ברירת המחדל  ו.
(ראה פרק 1) והחל= מייד את הקוד (ראה סעי= 2.1 לעיל).  

 

 

3. שיו* משדרי5 ושלטי5 למערכת הבקרה (לימוד)  

3.1 כללי 
התהליכי5 המפורטי5 בפרק זה נועדו "ללמד" את המערכת 
להכיר כל אחד מהמשדרי5 והשלטי5 שאתו היא אמורה לעבוד 

ולשיי$ אותו לאזור או למשתמש מסוי5. 

לתשומת לב! השלטי5 פועלי5 בשיטת "הקוד המדלג" 
ותפקיד5 העיקרי להפעיל ולכבות את המערכת. לא נית! 

לשיי* אות5 לאזורי5 כמו  גלאי5 או משדרי5 רגילי5. 

3.2 לימוד גלאי5 
"גלאי5" כוללי5 גלאי5 אלחוטיי5 מסוגי5 שוני5 ומשדרי5 
זעירי5 המשמשי5 לתפקידי5 מיוחדי5. המשות= לכל אלה הוא 
שה5 פועלי5 בשיטת POWERCODE . המערכת חייבת ללמוד את 
קוד הזיהוי היחיד במינו של כל משדר על מנת לקיי5 מעקב 

אחריו, לקלוט את הדיווחי5 שלו ולהגיב בהתא5.  

לפני הכל, אסו= את כל המשדרי5 שאתה מתכוו* לשיי$ 
למערכת ובדוק שבכול5 הותקנו הסוללות המתאימות. 

 

  • עלי$ למס$ (לחסו5) את העדשות של גלאי 
אינפרא;אדו5 וגלאי טכנולוגיה כפולה על 

מנת למנוע שידור מקרי במהל$ הלימוד.  

  • הצמד כל מגנט של גלאי פתיחת חלו* או דלת אל גו= 
הגלאי, בכדי למנוע אפשרות של שידור לא מבוקר. תוכל 

להשתמש בגומיות משרדיות או בסרט דביק. 

לשיו$ גלאי5 לאזורי5, פעל על פי השלבי5 הבאי5: 

ע5 כניסת$ לתפריט המתקי* (ראה פרק 1), התצוגה תראה:  א.
"1. קוד מתקי! חדש". 

הקש <דפדו;> לבחירת לימוד משדרי5. התצוגה תתחל= ל:  ב.

2. לימוד משדרי2 

הקש <אישור> בכדי להיכנס לתת;תפריט של לימוד גלאי5:   ג.

 לימוד גלאי2 

הקש  <אישור> פע5 נוספת. בתצוגה יופיע:  ד.

   _  אזור מס� :� 
נניח שהגלאי שאתה מתכוו* לשיי$ למערכת מיועד להתקנה 
באזור 4.  מתו$ הנחה שאזור 4 עדיי* פנוי ; שו5 משדר איננו 

משוי$ אליו ; פשוט הקש <0> $ <4>. התצוגה תתחל= ל: 

אזור מס�    4 0   
המקו5 הפנוי בקצה הימני ביותר של התצוגה מציי* כי  

אזור 4 אמנ5 פנוי ; שו5 משדר איננו מקושר אליו עדיי*. 

הקש <אישור>. התצוגה תאי> ב$ עתה לבצע שידור  ה. 
מהגלאי/משדר האלחוטי שבחרת עבור אזור 4. 

נא לשדר עכשיו  
בצע שידור מהגלאי/משדר הנבחר בצורה הבאה:  ו. 

  • הסרת המיסו$ מ* העדשה של גלאי אינפרא;אדו5, או: 
  • הפרדת המגנט מגו= הגלאי מסוג מגע מגנטי או:  
  • לחיצה על לחי> השידור של משדר זעיר ידני, או: 

  • לחיצה על לחי> הניסוי של גלאי עש*. 

בתגובה לאות המשודר, ישמיע הזמז5 צליל שמח  ז.
(; ; ; ������� ) והתצוגה תתחל= ל: 

   אזור  מס�     04  
הריבוע הכהה שהופיע בקצה הימני של התצוגה מציי* כי 

הגלאי/משדר הנבחר משוי$ עתה לאזור מס' 4.  
הערה: א5 אותו גלאי או משדר כבר משוי$ לאזור אחר, 

הזמז5 ישמיע את הצליל השמח פעמיי5 בזו אחר זו! 

מנקודה זו ואיל$, תוכל להמשי$ במספר דרכי5 נפרדות:  ח.

 

  • א5 תרצה לשיי$ גלאי משדר אחר לאזור נוס=, 
בחר את האזור הנוס= כדלקמ*: 

    ; הקש <דפדו;>לנוע כלפי מעלה (5 7$6$ ...) 
    ; הקש <BACK>לנוע כלפי מטה (3 1$2$ ...) 

    ; הקש <HOME>$<מס' האזור הרצוי>. 
    אחרי כ* המש$ כמו בדוגמה לעיל. 

  • לביטול שיו$ ; ראה סעי= 3.4 
  • לבחירת תת;התפריט "לימוד שלטי5", הקש 

<HOME>$<דפדו;>. 
  • לחזרה לתפריט הראשי, הקש <AWAY>. זה 

יחזיר אות$ ישירות ל: 

הקש <אישור> ליציאה 

תוכל כעת לנוע בתפריט הראשי ולבחור פריט אחר כל שהוא  
 .<BACK> בהקשת <דפדו;> או
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3.3 לימוד שלטי5 (משדרי שליטה) 
השלטי5 של מערכת פאורמקס ה5 משדרי5 בעלי 4 לחיצי5 
הפועלי5 בשיטת CODESECURE. כל אחד משמונת המשתמשי5 
במערכת נושא שלט כזה על גופו בכדי להשיג שליטה אלחוטית, 
מהירה ומאובטחת בתפקודי5 עיקריי5 של המערכת. המערכת 
חייבת להכיר את הקוד היחיד במינו של כל שלט כזה על מנת 

לציית לפקודות הנשלחות מהשלט. 

לפני הכל, אסו= את כל השלטי5 שאתה מתכוו* לשיי$ למערכת 
ובדוק שבכול5 הותקנו הסוללות המתאימות. 

לשיו$ השלטי5 למערכת, פעל על פי השלבי5 הבאי5: 

בצע את השלבי5 א' עד ג' בסעי= 3.2 לעיל, עד שהתצוגה  א.
תראה: 

לימוד גלאי2 

הקש <דפדו;> כדי להיכנס לתת;התפריט של לימוד  ב.
שלטי5. התצוגה תתחל= ל: 

 לימוד שלטי2 

הקש  <אישור>. בתצוגה יופיע:  ג.

       _             שלט מס��      

נניח שהשלט שאתה מתכוו* לשיי$ למערכת מיועד להיות 
שלט מס' 5.  מתו$ הנחה שתא הזיכרו* מס' 5 עדיי* פנוי ; 
שו5 שלט איננו משוי$ אליו ; פשוט הקש <5>. התצוגה 

תתחל= ל: 

שלט מס�     5   
המקו5 הפנוי בקצה הימני ביותר של התצוגה מציי* כי  תא 

זיכרו* 5 אמנ5 פנוי ; שו5 שלט איננו מקושר אליו עדיי*. 

הקש <אישור>. התצוגה תאי> ב$ עתה לבצע שידור  ד. 
מהשלט  שבחרת להגדיר כשלט מס' 5. 

נא לשדר עכשיו  
בצע שידור מהשלט הנבחר על ידי לחיצה באחד מארבעת  ה. 
הלחיצי5 שלו (לא חשוב איזה). בתגובה לאות המשודר, 
הזמז5 ישמיע צליל שמח  (; ; ;  ������ ) והתצוגה תתחל= ל: 

      שלט מס� 5 
הריבוע הכהה שהופיע בקצה הימני של התצוגה מציי* כי 

השלט הנבחר מקושר עתה לכתובת זיכרו* 5.  

הערה: א5 אותו שלט כבר משוי$ לתא זיכרו* אחר, הזמז5 
ישמיע צליל שמח פעמיי5 בזו אחר זו! 

מנקודה זו ואיל$, תוכל להמשי$ במספר דרכי5 נפרדות:  ו.

 

  • א5 תרצה לשיי$ שלט אחר לתא זיכרו* אחר, 
בחר את התא האחר כדלקמ*: 

    ; הקש <דפדו;>לנוע כלפי מעלה (7$6$5 ...) 

    ; הקש <BACK>לנוע כלפי מטה (1$2$3 ...) 

    ; הקש <HOME>$<מס' התא המבוקש>. 

    אחרי כ* המש$ כמו בדוגמה לעיל. 

  • לביטול שיו$ ; ראה סעי= 3.4 

  • לחזרה אל תת;התפריט "לימוד משדרי5", 
הקש <HOME>$<דפדו;>. 

  • לחזרה לתפריט הראשי, הקש <AWAY>. זה 
יחזיר אות$ ישירות ל: 

הקש <אישור> ליציאה 

תוכל כעת לנוע בתפריט הראשי ולבחור פריט אחר כל שהוא 
 .<BACK> או בהקשת <דפדו;> או

3.4 ביטול השיו* של גלאי5/משדרי5 ושלטי5 
א5 בכוונת$ לשיי$ התק* אלחוטי אחר לאזור "תפוס", או 
לשיי$ שלט אחר לתא זיכרו* "תפוס", עלי$ לבטל תחילה את 
השיו$ הקוד5 לאזור או לתא הזיכרו*. לביטול השיו$ פעל על פי 

השלבי5 הבאי5: 

בחר את האזור או את תא הזיכרו* הרצוי. א5, למשל, בחרת  א.
את אזור 15 או תא זיכרו* 8, התצוגה תראה: 

    אזור מס� 15  

או, במקרה האחר: 

     שלט מס�     8 
הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  ב.

הקש <OFF>  למחיקה 
הקש <OFF>. התצוגה תתחל= ל:  ג.

    אזור מס�  15 

או, במקרה האחר: 

     שלט מס�  8 

שי5 לב לעובדה שהריבוע הכהה בקצה הימני של התצוגה 
נעל5. עתה נית* לבצע שיו$ חדש. כמו כ* נית* להשאיר את 
האזור או תא הזיכרו* פנויי5, ולצאת מתפריט המתקי* 

מבלי לבצע שיו$ חדש. 
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4. הגדרת סוג אזור  

4.1 מידע כללי 
בחלק זה של התפריט תוכל לקבוע את התכונות של כל אחד 
מ;29 האזורי5 האלחוטיי5 של מערכת פאורמקס. קיימת 
בחירה של תשעה סוגי אזורי5, וכ* יתאפשר ל$ לקרוא לכל 
אזור בש5 משלו ולקבוע איזה אזור יפעל כאזור פעמו* בעת 

שהמערכת איננה מופעלת.  

בעמוד הבא תמצא רשימה של הגדרות אזורי5 על פי ברירת 
המחדל של היצר*. מומל> למלא את הטורי5 הריקי5 בהגדרות 
הרצויות למשתמש הסופי עוד לפני שתיגש למלאכת התכנות. 
א5 תעשה זאת יהיה ל$ קל יותר לבצע את מלאכת התכנות על 

פי הרשימה שהכנת.  
היכנס  לתפריט "הגדרת אזורי5" על פי ההנחיות הבאות: 

ע5 כניסת$ לתפריט המתקי* (ראה פרק 1), התצוגה תראה:  א.
"1. קוד מתקי! חדש". 

הקש <דפדו;> פעמיי5. התצוגה תתחל= ל:  ב.

3. הגדרת אזורי2 

א5 תרצה לקבל מושג כולל ומהיר על תהלי* הגדרת האזורי5, 
עיי! באיור 3. תוכל אפילו להשתמש בתרשי5 זה כמדרי* 
היחיד של* במהל* התכנות, במקו5 לקרוא את הנוהל הכתוב 

שמוביל אות* צעד אחר צעד. 
הסבר מפורט על סוגי האזורי5 תמצא בנספח ב' בסו= החוברת.    

זכור! אזור שהוגדר כמושהה הוא תמיד ג5 אזור היקפי, 
ואזורי5 פנימיי5 נהפכי5 לאזורי5 עוקבי5 במהל$ השהיית 

היציאה והכניסה (בהפעלה מלאה בלבד). 
  

 

רשימת שמות האזורי5: 
עליית גג 

דלת אחורית 
מרת= 

חדר אמבטיה 
חדר שינה 

חדר ילדי5 
מחס* 

חדר עבודה 
חדר אוכל 

קומה תחתונה 
לחצ* חירו5 

אש 
דלת קדמית 

מוס$ 
דלת מוס$ 

חדר אורחי5 
מסדרו* 

מטבח 
חדר כביסה 

סלו* 
אמבט הורי5 

חדר שינה הורי5 
משרד 

קומה עליונה 
חדר שירות 

חצר 
הגדרה אישית 1 
הגדרה אישית 2 
הגדרה אישית 3 

איור 3. תרשי5 זרימה של הגדרת האזורי5 

4.2 נוהל הגדרת אזורי5 
ברגע שהתצוגה מראה "3. הגדר אזורי5", המש$ כדלקמ*:  

הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:   א.

    אזור מס': � � 

נניח שבכוונת$ להגדיר (או להגדיר מחדש) את אזור מס' 7.  ב.
כל שעלי$ לעשות הוא להקיש <0> $ <7> ובכ$ תגרו5 

לתצוגה להשתנות ל: 

   אזור מס': 07 

א5 אי* ריבוע כהה בקצה הימני של התצוגה, סימ* ששו5 
התק* אלחוטי איננו משוי$ לאזור זה (האזור פנוי). א5 יש 
ריבוע כהה, סימ* שהתק* אלחוטי כל שהוא כבר משוי$ 

לאזור זה (האזור תפוס).  

הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  ג.

א07:   סוג אזור � �   
תוכל כעת להקיש את המספר של סוג האזור הרצוי (ראה  ד.
רשימה באיור 3) ואחרי כ* להקיש <אישור>. א5, למשל, 

בחרת להקיש <5> $ <אישור> ;  התצוגה תתחל= ל: 
5. 24 שע'9שקט 

הערה: א5 תקיש <אישור> מבלי לבחור מספר, התצוגה 
תראה את ההגדרה הנוכחית של האזור הנבחר, ע5 ריבוע 
כהה בקצה הימני. במצב זה תוכל לסקור את כל ההגדרות 

על ידי הקשות חוזרות על <דפדו;>.  

לבחירת ההגדרה שמופיעה בתצוגה, הקש <אישור>. ריבוע  ה.
כהה יופיע בקצה הימני של התצוגה: 
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 5. 24 שע'9שקט 

הקש <אישור> פע5 נוספת לאישור. הזמז5 ישמיע צליל  ו.
שמח ובחירת$ תישמר בזיכרו*. התצוגה תתחל= ל: 

א07       ש2 אזור: � � 
כעת הקש את מספרו הסידורי של הש5 שברצונ$ לייחס  ז.
לאזור 7 מתו$ הרשימה של 29 שמות מוכני5 מראש (ראה 

רשימה באיור 3). 

הערה: א5 תקיש <אישור> מבלי לבחור מספר, התצוגה 
תראה את הש5 הנוכחי של האזור הנבחר, ע5 ריבוע כהה 
בקצה הימני. במצב זה תוכל לסקור את כל השמות על ידי 

הקשות חוזרות על <דפדו;>. 

א5 תקיש מספר (13 למשל), התצוגה תראה:    ח.

חדר שינה  

הקש <אישור> לבחור בש5 זה ; ריבוע כהה יופיע בקצה  ט.
הימני של התצוגה. הקש <אישור> שנית בכדי לאשר. 
הזמז5 ישמיע צליל שמח ובחירת$ תישמר בזיכרו*. התצוגה 

תתחל= ל: 

 א07        פעמו!  
אתה עומד לקבוע א5 אזור 7 יהיה אזור פעמו* או לא. הקש   י.

<אישור> והתצוגה תתחל= ל:  

     פעמו! 9 כ! 

או: "פעמו! > לא". 

תוכל להחלי= את התצוגה מ"פעמו! >כ!" ל;"פעמו! > לא" 
על ידי לחיצות חוזרות על <דפדו;>. 

א5 הבחירה הנוכחית היא הרצויה ; הקש <אישור>  יא.
(הזמז5 ישמיע צליל שמח) והתצוגה תחזור ל: 

   מס' אזור: 07 

א5 הבחירה הנוכחית לא רצויה, הקש <אישור> כשהחלופה 
השניה מופיעה בתצוגה (ריבוע כהה יופיע בקצה הימני). 
הקש <אישור> שנית. הזמז5 ישמיע צליל שמח והתצוגה 

תתחל= כמו שקרה לעיל ע5 אישור הבחירה הנוכחית. 

מנקודה זו ואיל$, תוכל להמשי$ במספר דרכי5 נפרדות:  יב.

 

  • הקש <דפדו;>לנוע כלפי מעלה (10$9$8 ...) 

  • הקש <BACK>לנוע כלפי מטה (6 5$ 4$ ...) 

בצע שנית את השלבי5 ג' עד י"א לעיל עבור 
כל האזורי5 האחרי5 שבה5 אתה מתכנ! 

להשתמש. 

  • לחזרה לתפריט הראשי, הקש <AWAY>. זה 
יחזיר אות$ ישירות ל: 

הקש <אישור> ליציאה 

תוכל כעת לשוטט בתפריט הראשי ולבחור פריט 
 .<BACK> אחר כלשהו בהקשת <דפדו;> או

הגדרת אזורי5 > ברירות מחדל ותכנות חדש 
פעמו! ש5 האזור סוג האזור מס' 

כ!/לא* תכנות חדש ברירת מחדל תכנות חדש ברירת מחדל האזור 
  דלת קדמית  מושהה א 1 
  מוס$  מושהה א 2 
  דלת המוס$  מושהה ב 3 
  דלת אחורית  היקפי 4 
  חדר ילדי5  היקפי 5 
  משרד  פנימי 6 
  חדר אוכל  פנימי 7 
  חדר אוכל  היקפי 8 
  מטבח  היקפי 9 

  סלו*  היקפי 10 
  סלו*  פנימי 11 
  חדר שינה  פנימי 12 
  חדש שינה  היקפי 13 
  חדר אורחי5  היקפי 14 
  חדר הורי5  פנימי 15 
  חדר הורי5  היקפי 16 
  חדר כביסה  היקפי 17 
  אמבט הורי5  היקפי 18 
  מרת=  היקפי 19 
  אש  אש 20 
  אש  אש 21 
  לחצ* חירו5  חירו5 22 
  לחצ* חירו5  חירו5 23 
  מרת=  24 שע' ; שקט 24 
  משרד  24 שע' ; שקט 25 
  עלית גג  24 שע' ; רועש 26 
  חדר עבודה  24 שע' ; רועש 27 
  חצר  לא לאזעקה 28 
  מסדרו*  לא לאזעקה 29 
  חדר שרות  לא לאזעקה 30 

* הערה: כברירת מחדל, אי* א= אזור המוגדר כאזור פעמו*.  רשו5 את בחירת$ בטור האחרו* ותכנת את המערכת בהתא5.  
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5. הגדרת תכונות המערכת  

5.1 מידע כללי 
א. כיצד מתבצע התכנות 

בחלק זה של התפריט תוכל להתאי5 את תכונות מערכת 
הבקרה ואת ההתנהגות שלה לצרכיו המדויקי5 של המשתמש. 

א5 תרצה לקבל מושג כולל ומהיר על  הגדרת תכונות המערכת, 
עיי! בתרשי5 הזרימה (איור 4). תוכל אפילו להשתמש 
בתרשי5 זה כמדרי* היחיד של* במהל* התכנות, במקו5 

לקרוא את הנוהל הכתוב אשר יוביל אות* צעד אחר צעד. 

ב. כניסה לתפריט "הגדרת מערכת" 
ע5 כניסת$ לתפריט המתקי* (ראה פרק 1), התצוגה תראה:  !

"1. קוד מתקי! חדש". 

הקש <דפדו;> עד שתגיע לתת;התפריט הרביעי:  !

4. הגדרת מערכת 

הקש <אישור> בכדי להגיע לתא הזיכרו* הראשו*:   !

01.השהית כניסה א  

הקש <דפדו;> או <BACK> עד שתגיע לתא הזיכרו* שבו  !

אתה מתכוו* לטפל (ראה מלבני5 01 עד 26 באיור 4).  

ג. שיטת התכנות 
התכנות מתבצע בשיטת "בחירת אופציה". ברגע שבחרת תא 

זיכרו*, יופיעו מספרו ושמו בתצוגה כמו בדוגמה הבאה: 

03. השהית יציאה    

כשתקיש <אישור> יוצג הער$ השמור בתא זיכרו* זה ע5 ריבוע 
כהה בקצה הימני של חלו* התצוגה: 

 השהיה 45 שנ'  

א5 הער$ השמור מתאי5 לצורכי המשתמש, הקש <אישור>  
(הזמז5 ישמיע צליל שמח) והתצוגה תחזור למספרו ושמו של 

תא הזיכרו* הנבחר. 

א5 הער$ השמור לא מתאי5, סקור את הערכי5 האחרי5 בזה 
אחר זה על ידי הקשת <דפדו;> או <BACK>. הערכי5 

האחרי5 מוצגי5 ללא ריבוע כהה בקצה התצוגה. לדוגמה:  

   השהיה 90 שנ' 

לבחירת הער$ החלופי הנראה בתצוגה, הקש <אישור>. ריבוע 
כהה יופיע מייד בקצה הימני של התצוגה. 

א5 תקיש <אישור> פע5 נוספת, יוכנס הער$ החדש לתא 
הזיכרו* הנבחר במקו5 הער$ הקוד5. הזמז5 ישמיע צליל שמח 
והתצוגה תחזור להראות את מספרו ושמו של תא הזיכרו* 
הנבחר. הקש <דפדו;> או <BACK> לבחירת תא זיכרו* אחר. 

5.2 השהיות כניסה 
שתי השהיות כניסה נפרדות מאפשרות למשתמשי5 במערכת 
להיכנס למרחב המוג* בעת שהמערכת פעילה דר$ שתי דלתות 

שונות מבלי לגרו5 לאזעקה. 

ע5 כניסתו, חייב המשתמש לכבות את המערכת לפני שהשהיית 
הכניסה חולפת. מייד ע5 פתיחת הדלת יתחיל הזמז5 להשמיע 
צפצופי אזהרה איטיי5, אשר יוחלפו בצפצופי5 מהירי5 במהל$ 

10 השניות האחרונות של השהיית הכניסה. 

תוכנ5 של תא זיכרו* 01 (השהיית כניסה א) ותא זיכרו* 02 
(השהיית כניסה ב) קובע את אורכ* של השהיות אלה. הערכי5 
לבחירה עבור כל אחת מהשהיות הכניסה ה5: 00, 15, 30, 45, 

60, 180 ו;240 שניות.  

ע5 בחירת תא זיכרו* 01, התצוגה תראה:  

01.השהית כניסה א  

בחר את הזמ* הרצוי לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג. כשתסיי5, 
הקש <דפדו;> לבחירת תא זיכרו* 02. בצע תהלי$ דומה לזה  
שביצעת עבור תא זיכרו* 01. כשתסיי5, הקש <דפדו;> 

לבחירת תא זיכרו* 03. 

5.3 השהיית יציאה 
השהיית יציאה מאפשרת למשתמש להפעיל את המערכת 
ולצאת מ* המרחב המוג* בנתיב שנקבע מראש ודר$ פתחי5 
מסוימי5 מבלי לגרו5 אזעקה. מייד ע5 הפעלת המערכת יתחיל 
הזמז5 להשמיע צפצופי אזהרה איטיי5, אשר יוחלפו 
בצפצופי5 מהירי5 במהל$ 10 השניות האחרונות של השהיית 

היציאה. 

תוכנו של תא זיכרו* 03 קובע את אורכה של השהיית היציאה.  
הערכי5 לבחירה ה5: 30, 60, 90, 120, 180 ו;240 שניות.  

ע5 בחירת תא זיכרו* 03, התצוגה תראה:  

03. השהית יציאה     

בחר את הער$ הרצוי לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.4 זמ! סירנה 
כא* תקבע את מגבלת הזמ* לפעולת הסירנה בעת אזעקה. זמ* 
הסירנה מתחיל להימדד מייד ע5 הפעלתה, והסירנה מושתקת 

אוטומטית כשזמ* פעולתה חורג מעבר למגבלה.  

הערכי5 לבחירה ה5: 1, 4, 8, 10, 15 ו;20 דקות.  

ע5 בחירת תא זיכרו* 04, התצוגה תראה:  

04. זמ! סירנה     

בחר את הער$ הרצוי לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.5 עיכוב אזעקה 
כא* תקבע כמה זמ* תתעכב האזעקה: כשמתרחש אירוע 
אזעקה, המערכת  תעכב את האזעקה כדי לתת למשתמש שהות 
לבטל אזעקת שווא מקרית. במהל$ שהות זו הסירנה לא תפעל 
והדיווח לא ישלח למוקד, אבל הזמז5 ישמיע קול חזק. א5 

המשתמש יכבה את המערכת בזמ*, האזעקה תבוטל כליל. 

הערכי5 לבחירה ה5: 00, 15, 30, 45, 180 ו;240 שניות.  

ע5 בחירת תא זיכרו* 05, התצוגה תראה:  

05. עיכוב אזעקה    

בחר את הער$ הרצוי לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.6 ביטול אזעקה 
כא* תקבע כמה זמ* לאחר דיווח אזעקה למוקד מותר  
למשתמש לבטל את האירוע. א5 המשתמש יכבה את המערכת 
כשההרשאה לביטול עדיי* תקפה, תשלח המערכת למוקד 

הודעת ביטול באופ* אוטומטי. 

הערכי5 לבחירה ה5: 0, 1, 5, 15, 60 דקות וכ! 4 שעות לאחר 
הדיווח. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 06, התצוגה תראה:  

06. ביטול אזעקה    

בחר את הער$ הרצוי לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג. 

5.7 הפעלה מהירה 
כא* תקבע א5 למשתמש מותר לבצע הפעלה מהירה של 
המערכת. בהפעלה רגילה המערכת דורשת להקיש את הקוד 

הסודי ובהפעלה מהירה אי* צור$ בקוד.  

האפשרויות לבחירה ה*: "הפעלה מהירה>כ!" ו"הפעלה 
מהירה > לא". 
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ע5 בחירת תא זיכרו* 07, התצוגה תראה:  

07. הפעלה מהירה    

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.    

5.8 נטרול 
כא* תוכל לאפשר למשתמש לנטרל אזורי5 נבחרי5 (הביצוע 
דר$  התפריט למשתמש) או לאפשר הפעלה מאולצת שבה 
המערכת מנטרלת אוטומטית כל אזור שהיה לא תקי* לאור$ כל 
השהיית היציאה (חו> מאזורי5 מושהי5). א5 קיי5 אזור לא 
תקי* ואי* הרשאה להפעלה מאולצת, תופענה המלי5 "לא 
מוכ*" בתצוגה והמערכת לא תופעל (הזמז5 ישמיע צליל 
מחאה). א5 תבחר "ללא נטרול" לא יוכל נטרול אזורי5 

להתבצע בשו5 דר$ שהיא.  

האפשרויות לבחירה ה*: "הפעלה מאולצת" "נטרול ידני" 
ו">ללא נטרול". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 08, התצוגה תראה:  

08.נטרול  

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג. 

5.9 חידוש יציאה 
כא* תקבע א5 השהיית היציאה תתחיל מחדש במקרה שהדלת 
נסגרה (המשתמש יצא כבר) אבל נפתחה מחדש לפני סיו5 
השהיית היציאה (המשתמש חזר בכדי לקחת משהו שנשכח 

בפני5).  

האפשרויות לבחירה ה*: "חידוש יציאה>כ!" ו"חידוש יציאה 
>לא". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 09, התצוגה תראה:  

09. חידוש יציאה  

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.    

5.10 צליל זמז5 
כא* תקבע א5 צלילי האזהרה שמשמיע הזמז5 במהל$ השהיית 
הכניסה והיציאה יפעלו תמיד, יושתקו רק כשהמערכת מופעלת 

חלקית (במצב "בית") או יושתקו כליל.  

האפשרויות לבחירה ה*: "זמז5 פעיל תמיד", "לא פעיל 
בחלקית" (כשהמערכת מופעלת חלקית) ו>"זמז5 לא פעיל". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 10, התצוגה תראה:  

10. צליל זמז2  

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.11 צליל תקלה 
כא* תקבע א5 צלילי האזהרה שמשמיע הזמז5 כשיש תקלה 

במערכת יפעלו תמיד, יושתקו  רק בלילה או יושתקו כליל.  

האפשרויות לבחירה ה*: "פעיל תמיד", "לא פעיל בלילה" 
ו>"לא פעיל כלל" 

ע5 בחירת תא זיכרו* 11, התצוגה תראה:  

11. צליל תקלה 

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.12 אזעקת מצוקה 
כא* תקבע א5 המשתמש יוכל להפעיל אזעקת מצוקה על ידי 
לחיצה בו;זמנית על שני לחצני המצוקה בלוח המקשי5 של 
המערכת או בלחיצה בו;זמנית על הלחצני5   ו; ;בשלט 

האלחוטי שלו. 

האפשרויות לבחירה ה*: "מצוקה > כ!", ו"מצוקה > לא".  

ע5 בחירת תא זיכרו* 12, התצוגה תראה:  

12. אזעקת מצוקה 

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג. 

5.13 נטרול גלאי 
כא* תקבע כמה פעמי5 מותר לגלאי מסוי5 לגרו5 לאזעקה בזמ* 
שהמערכת מופעלת. א5 מספר האזעקות מאותו גלאי (או אזור) 
עולה על זה שקבעת כא*, המערכת תנטרל אוטומטית את הגלאי 
בכדי למנוע הפרעה לסביבה מקולות הסירנה וכ* למנוע דיווחי5 
חוזרי5 למוקד. הגלאי יישאר מנוטרל עד לכיבוי המערכת או עד 

שיחלפו 24 שעות מרגע הניטרול (א5 המערכת נשארת דרוכה).   

האפשרויות לבחירה ה*: " אחרי הפעלה 1", " אחרי 2 הפעלות", 
"אחרי 3 הפעלות" ו"ללא נטרול". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 13, התצוגה תראה:  

13. נטרול גלאי 

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.14 שילוב אזורי5 
כא* תקבע א5 התכונה של שילוב אזורי5 תהיה פעילה או לא. 
תכונה זו עוזרת להתגבר על אזעקות שווא ; אזעקה תתרחש רק 
א5 תנועה תתגלה בשני אזורי5 סמוכי5 בהפרש זמ* של לא יותר 
מ;30 שניות. תכונה זו פעילה רק בהפעלה מלאה של המערכת 
ובזוגות אזורי5 מאזור 20 ומעלה (20 ע5 21, 22 ע5 23 וכ* 

הלאה). כל זוג אזורי5 כזה יתפקד כ"אזור משולב". 

הערה: במקרה שהתבצע נטרול של אזור אחד מתו$ שניי5 
משולבי5 (ראה סעי= 5.8), יתפקד האזור שלא נוטרל באופ* רגיל. 

האפשרויות לבחירה ה*:  "שילוב אזורי5 > כ!"  ו"שילוב אזורי5 
>לא". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 14, התצוגה תראה:  

14. שילוב אזורי2  

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.15 בקרת גלאי5 
כא* תקבע את מגבלת הזמ* לקבלת שידורי נוכחות מ* הגלאי5 
האלחוטיי5 המתפקדי5 במערכת. א5 גלאי כזה לא מדווח 
לפחות פע5 אחת במסגרת מגבלת הזמ*, המערכת תשלח התראת 

"אי;פעילות" למוקד.  

האפשרויות לבחירה ה*: זמ! בקרה 1, 2, 4, 8, 12 שעות ו"ללא 
בקרה". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 15, התצוגה תראה:  

15. בקרת גלאי2 

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.16 כפתור מתוכנת 
כא* תחליט מה יהיה תפקידו של הכפתור המתוכנת (הלחי> ע5 

הכוכבית) בשלט האלחוטי. לרשות$ שלוש אפשרויות: 
מצב מערכת: לחיצה בכפתור המתוכנת תגרו5 למערכת להכריז 

בקול על מצב המערכת. 

מיידי: לחיצה בכפתור המתוכנת במהל$ השהיית היציאה תגרו5 
לכ$ שהמערכת תופעל באופ* שבו מתבטלת השהיית הכניסה ; כל 

האזורי5 הופכי5 למיידיי5.  

PGM/X-10: לחיצה בכפתור המתוכנת תפעיל את יציאת PGM ו/או 
יציאות X-10 מסוימות (ראה תכנות נוס= בסעי= הגדר יציאות). 

ע5 בחירת תא זיכרו* 16, התצוגה תראה:  

16. כפתור מתוכנת  

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.17 זיהוי הפרעה 
כא* תקבע א5 המערכת תזהה חסימה אלחוטית (הפרעה 
ממשדרי5 אחרי5 בתדר הרדיו שבו פועלת המערכת) ותדווח 

עליה למוקד.  
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האפשרויות לבחירה ה*: "זיהוי הפרעה>כ!", ו"זיהוי 
הפרעה>לא".  

ע5 בחירת תא זיכרו* 17, התצוגה תראה:  

17. זיהוי הפרעה  

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.18 דו>שיח ע5 טלפו! פרטי 
כא* תוכל לאפשר את קיומו של דו;שיח קולי בי* טלפו* פרטי 
מרוחק לבי* מישהו הנמצא במרחב המוג*, או לא לאפשר קיו5 

דו;שיח כזה. 

האפשרויות לבחירה ה*: "דו>שיח > כ!" ו;"דו>שיח  > לא". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 18, התצוגה תראה:  

18.דו9שיח %! פרטי  

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.19 דו>שיח ע5 אנשי המוקד 
כא* תוכל לבחור את הזמ* הקצוב שבסופו ינותק אוטומטית 
הקשר הטלפוני בי* המוקד לאתר המוג*, א5 אנשי המוקד 

נמנעי5 מפעולה נוספת למיתוג השיחה או הארכתה.  

האפשרויות לבחירה ה*: 10, 45, 60, 90 שניות, 2 דקות או "ללא 
דו>שיח". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 18, התצוגה תראה:  

19.דו9שיח %! מוקד 

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

   PGM / X-10 !5.20 זמ
כא* תבחר את מש$ הפולס (מש$ ההפעלה) של יציאת PGM או 

 .X-10 של מכשירי חשמל הנשלטי5 על ידי יחידות

האפשרויות לבחירה ה*: מש$ פולס (דופק) של 2 או 30 שניות, 2 
או 4 דקות וכ* "שינוי מצב". בחירת שינוי מצב תביא לכ$ 
שפקודה אחת תפעיל את היציאה או המכשיר הנשלט והפקודה 

הבאה תפסיק אותו. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 20, התצוגה תראה:  

  PGM / X-10 !20.זמ
בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.21 זמ! השבתה 
כתובת נתוני5 זו שונה משאר הכתובות מפני שכא* לא תוכל 
לבחור אחת מבי* כמה אפשרויות. כא* תקבע תקופת זמ* במש$ 
היו5 שבמהלכה יושבתו כל התקני התאורה הנשלטי5 על ידי 
אזורי5 (גלאי5) דר$ יציאת PGM או דר$ יחידות X-10. במש$ 
זמ* ההשבתה לא תהיה לאזורי5 (גלאי5) שליטה על התקני 
התאורה למרות מה שתקבע בעת תכנות היציאות (ראה פרק 7 

ואיור 6). 

ע5 בחירת תא זיכרו* 20, התצוגה תראה:  

21. זמ! השבתה  

הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:   א.

        HH : MM  A               התחל
הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  ב.

    0 0 :  0 0   A     התחל
הקש את נתוני הזמ* שבו אתה רוצה שתקופת ההשבתה  ג.

תתחיל (בדר$ כלל ע5 שחר). 

הערה: תוכל לבחור AM ו;PM על ידי הקשה על " ו;# 
בהתאמה. 

כאשר הזמ* המוצג תוא5 לדרישותי$ (בלי קשר למיקו5 
הסמ*), הקש <אישור> פעמיי5. התצוגה תראה:  

  HH : MM  P     הפסק
הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  ד. 

   0 0 : 0 0 P     הפסק
הקש את נתוני הזמ* שבו אתה רוצה שתקופת ההשבתה  ה.
תסתיי5 (בדר$ כלל ע5 תחילת הערב). כאשר הזמ* המוצג 
תוא5 לדרישותי$ (בלי קשר למיקו5 הסמ*), הקש <אישור> 

פעמיי5. התצוגה תחזור ל "HH : MM P    סיו5". 

הקש <HOME> להחזיר את התצוגה ל: "21. זמ! השבתה".  ו. 

5.22 פיקוח כניסה 
כא* תקבע א5 נית* יהיה להפעיל את המערכת באופ* שכיבוי 
המערכת על ידי משתמשי "פיקוח" ידווח אוטומטית כ"כניסת 
פיקוח" לטלפו* מסוי5. משתמשי פיקוח ה5 משתמשי5 
שמספר5 הסידורי 5 עד 8 או כאלה המשתמשי5 בשלטי5 
שמספר5 הסידורי 5 עד 8. תכונה זו שימושית להורי5 עובדי5 
אשר רוצי5 לקבל דיווח אוטומטי כשילדיה5 נכנסי5 הביתה 

ע5 חזרת5 מבית הספר. 

האפשרויות לבחירה: "הפעלת פיקוח>כ!" ו"הפעלת פיקוח >לא". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 22, התצוגה תראה:  

22. פיקוח כניסה   

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.23 מעקב תנועה 
כא* תקבע את מש$ הזמ* המקסימלי לגילוי תנועה (פעילות) 
בעת השגחה על אד5 חולה, נכה או זק* שהושאר בבית. א5 
הגלאי5 באזורי5 הפנימיי5 לא גילו תנועה במסגרת הזמ* 
שהוקצב כא*, קיי5 חשש שלאד5 שהושאר בבית קרה משהו 

והמערכת תדווח כי נוצר מצב של "ללא תנועה". 

האפשרויות לבחירה ה*: 3, 6, 12, 24, 48, ו;72 שעות, וכ* "בטל 
מעקב תנועה". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 23, התצוגה תראה:  

23. ללא תנועה    

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.24 תאורת רקע 
כא* תקבע א5 תאורת הרקע של לוח המקשי5 תפעל תמיד או 
שתאורת הרקע תידלק בלחיצה על כל מקש ותכבה מאליה 

אחרי 10 שניות ללא לחיצה על מקש נוס=. 

האפשרויות לבחירה ה*: "פעיל כל הזמ!" ו;"כבוי אחרי 10 ש'" 

ע5 בחירת תא זיכרו* 24, התצוגה תראה:  

24. תאורת רקע     

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג.  

5.25 מאויי5 
כא* תקבע א5 המשתמש יוכל או לא יוכל לגרו5 לשיגור דיווח 
טלפוני חשאי אל המוקד בעת שמישהו מאיי5 עליו ומכריח 
אותו לכבות את המערכת. לרשות המשתמש עומד קוד מיוחד ; 
2580 ; (ברירת מחדל) אשר יכבה את המערכת לכאורה כרגיל, 

אבל הודעת "מאויי5" תישלח למוקד.  

במקו5 הקוד 2580 נית* להקיש 4 ספרות אחרות או להקיש 
"0000" א5 תרצה לנטרל את הקוד. המערכת לא תאפשר  

לקבוע את הקוד שהוכנס כא! כקוד משתמש רגיל. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 25, התצוגה תראה:  

25. מאויי2     

הקש <אישור> ואז יופיע בתצוגה: קוד "מאויי5" 2580, 
כשהסמ* מהבהב על הספרה הראשונה. הקש <אישור> כדי 
לאשר את ברירת המחדל, או הקש קוד חדש ואחריו <אישור>.  
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5.26 סירנת פנל 
כא* תקבע א5 הסירנה הקטנה המותקנת בתו$ תיבת הבקרה 
של פאורמקס תשמיע קול או לא בעת אזעקה. שאל את 

המשתמש איזה מצב רצוי לו.  

האפשרויות ה*: "סירנת פנל>כ!" ו;"סירנת פנל>לא". 

ע5 בחירת תא זיכרו* 26, התצוגה תראה:  

26.סירנת פנל     

בחר את האפשרות הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 5.1 ג. א5 
תקיש עכשיו <דפדו;> תוחזר לתא זיכרו* 1. 

מאחר והשלמת מסע על פני כל 26 תאי הזיכרו* של הגדרת 
המערכת, תוכל עכשיו להקיש <HOME> ולעבור לתכנות החייג* 
(ראה פרק 6) או לבחור פריט כלשהו אחר בתפריט המתקי* 

(ראה בטור הנגדי). 

 

לחזרה לתפריט הראשי, הקש <AWAY>. זה 
יביא אות$ ישירות ל: 

הקש <אישור> ליציאה 

תוכל כעת לנוע בתפריט הראשי ולבחור פריט 
אחר כל שהוא או בהקשת <דפדו;> או 

 .<BACK>
 

 

6. הגדרת תכונות החייג!  

6.1 מידע כללי 
א. הקדמה 

בחלק זה של התפריט תוכל להתאי5 את הפרמטרי5 של 
התקשורת הטלפונית לדרישות של המשתמש וכ* לדרישות 
המוקד המקבל את הדיווחי5. קיימי5 שני סוגי5 של תאי 

זיכרו*, כשכל סוג מצרי$ תכנות בדר$ שונה: 
תאי זיכרו* לתכנות בשיטה של "בחירת אופציה" (ראה נוהל  !

תכנות בסעי= ג' למטה) 
תאי זיכרו* שלתוכ5 תצטר$ להכניס נתוני5 ספרתיי5 כגו*  !

מספר טלפו* ומספר מנוי (ראה נוהל תכנות בסעי= ד' למטה) 

א5 תרצה לקבל מושג כולל ומהיר על הגדרת תכונות החייג!, 
עיי! בתרשי5 הזרימה (איור 5). תוכל אפילו להשתמש 
בתרשי5 זה כמדרי* היחיד של* במהל* התכנות, במקו5 

לקרוא את הנוהל הכתוב אשר יוביל אות* צעד אחר צעד. 

ב. כניסה לתפריט "הגדר חייג!" 
ע5 כניסת$ לתפריט המתקי* (ראה פרק 1), התצוגה תראה:  !

"1. קוד מתקי! חדש". 

הקש <דפדו;> עד שתגיע לתת;התפריט החמישי:  !

5. הגדרת חייג! 

הקש <אישור> בכדי להגיע לתא הזיכרו* הראשו*:   !

01. שיטת חיוג     

הקש <דפדו;> או <BACK> עד שתגיע לתא הזיכרו* שבו  !

אתה מתכוו* לטפל (ראה מלבני5 01 עד 23 באיור 5).  

ג. תכנות תאי זיכרו! בשיטת "בחר אופציה" 
התכנות מתבצע בשיטת "בחירת אופציה". ברגע שבחרת תא 

זיכרו*, יופיעו מספרו ושמו בתצוגה כמו בדוגמה הבאה: 

07. פורמט דיווח  

כשתקיש <אישור> תוצג האופציה השמורה בתא זיכרו* זה ע5 
ריבוע כהה בקצה הימני של חלו* התצוגה: 

          SIA            
א5 האופציה השמורה מתאימה לצורכי המערכת, הקש 
<אישור>  (הזמז5 ישמיע צליל שמח) והתצוגה תחזור למספרו 

ושמו של תא הזיכרו* הנבחר. 
א5 האופציה השמורה לא מתאימה, סקור את הערכי5 
 .<BACK> האחרי5 בזה אחר זה על ידי הקשת <דפדו;> או

האופציות האחרות מוצגות ללא ריבוע כהה בקצה. לדוגמה:  

 CONTACT ID
לבחירת האופציה החלופית הנראית בתצוגה, הקש <אישור>. 

ריבוע כהה יופיע מייד בקצה הימני של התצוגה. 

א5 תקיש <אישור> פע5 נוספת, תוכנס האופציה החדשה לתא 
הזיכרו* הנבחר במקו5 האופציה הקודמת. הזמז5 ישמיע צליל 
שמח והתצוגה תחזור להראות את מספרו ושמו של תא הזיכרו* 

הנבחר. הקש <דפדו;> או <BACK> לבחירת תא זיכרו* אחר. 

ד. תכנות תאי זיכרו! שנועדו לקליטת נתוני5 ספרתיי5 
ברגע שבחרת תא זיכרו* שנועד לקליטת מספרי5, יופיעו מספרו 

ושמו בתצוגה כמו בדוגמה הבאה: 
03. טל' 1 למוקד   

כשתקיש  <אישור> יוצג מספר הטלפו* השמור בתא זיכרו* זה 
ע5 סמ* מהבהב מתחת לספרה השמאלית ביותר (א5 אי* כל 

מספר בתא הזיכרו*, לא יוצג שו5 דבר). 
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א5 המספר השמור מתאי5 לצורכי המשתמש, הקש <אישור>  
(הזמז5 ישמיע צליל שמח) והתצוגה תחזור למספרו ושמו של 

תא הזיכרו* הנבחר. 
א5 המספר השמור לא מתאי5 לצורכי המשתמש, הקש מספר 

חדש (עד 16 ספרות).  

 

כשאתה מקיש סדרת מספרי5, המקשי5 
הבאי5 יהיו שימושיי5: 

מקשי הספרות ; להקשת המספר 

     מזיז את הסמ* משמאל לימי* 
 

  מזיז את הסמ* מימי* לשמאל 
 

  מוחק הכל אחרי הסמ* (ימינה מהסמ*) 

כשהמספר הנכו* מוצג והסמ* נמצא מימי* לספרה האחרונה, 
הקש <אישור> ; הסמ* יעל5. 

הקש <אישור> פע5 נוספת. המספר החדש ישמר בתא הזיכרו* 
; הזמז5 ישמיע צליל שמח והתצוגה תחזור להראות את מספרו 

ושמו של תא הזיכרו* הנבחר. 

חשוב! בתאי זיכרו* של מספרי טלפו* או זימוניות, ובתאי 
זיכרו* של מספרי מנוי, אתה עשוי להזדקק לספרות 
הקסדצימליות המיוצגות על ידי אותיות והמשמשות כקודי5 
לביצועי5 שוני5. הטבלה להל* תראה ל$ כיצד להקיש ספרות 

מסוג זה: 

משמעות הקוד אי* להקיש אות 

 A <0> $ <#> החייג* ממתי* 5 שניות או ממתי* לצליל
חיוג (כל הקוד5) ואח"כ מחייג 

 B <1> $ <#> מכניס כוכבית בסדרת הספרות
 C <2> $ <#> מכניס סולמית בסדרת הספרות
 D <3> $ <#> החייג* ממתי* 5 שניות לצליל חיוג

ומשחרר את הקו א5 אי* צליל. 
 E <4> $ <#> *לא שימושי למספרי טלפו
 F <5> $ <#> *לא שימושי למספרי טלפו

6.2 שיטת החיוג 
כא* תקבע את שיטת החיוג שבה ישתמש החייג* האוטומטי 

הכלול במערכת. 
האופציות לבחירה ה*: חיוג טוני5 וחיוג פולסי5. 
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ע5 בחירת תא זיכרו* 01, התצוגה תראה:  

01. שיטת חיוג     

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג.    

6.3 תכיפות בדיקת הקו  
המערכת משגרת למוקד הודעות בדיקה במרווחי זמ* קבועי5, 
והמוקד אמור לאשר את קליטת* של הודעות אלו. כא* תקבע את 
מרווח הזמ* בי* שיגור לשיגור. ההודעה הראשונה תשוגר 12 

שעות לאחר היציאה מתפריט המתקי!.  

האופציות לבחירה ה*: בדיקה כל 1, 5, 7, 30 יו5 או ללא בדיקה. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 02, התצוגה תראה:  

02. בדיקת הקו      

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.4 מס' הטלפו! של המוקד הראשו! 
כא* תכניס את מספר הטלפו* של המוקד הראשו* שאליו 
המערכת מתקשרת ומדווחת (ידווחו קבוצות האירועי5 שתבחר 

בתא זיכרו* 09).  

 

איור 5. הגדרת תכונות החייג* ; תרשי5 זרימה 
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ע5 בחירת תא זיכרו* 03, התצוגה תראה:  

03. טל. 1 למוקד  

הקש את מספר הטלפו* של המוקד הראשו* (16 ספרות לכל 
היותר) לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ד. 

6.5 זיהוי המנוי אצל המוקד הראשו! 
כא* תכניס את מספר המנוי המשמש לזיהוי המערכת שאותה 
אתה מתכנת בפני המוקד הראשו* שאליו המערכת מתקשרת. 

המספר כולל 4 ספרות הקסדצימליות.  

ע5 בחירת תא זיכרו* 04, התצוגה תראה:  

04. מספר מנוי 1    

הקש את מספר המנוי (4 ספרות לכל היותר) לפי ההוראות 
שבסעי= 6.1 ד. 

6.6 מס' הטלפו! של המוקד השני 
כא* תכניס את מספר הטלפו* של המוקד השני שאליו המערכת 
מתקשרת ומדווחת (ידווחו קבוצות האירועי5 שתבחר בתא 

זיכרו* 09).  

ע5 בחירת תא זיכרו* 05, התצוגה תראה:  

05. טל' 2 למוקד    

הקש את מספר הטלפו* של המוקד השני (16 ספרות לכל היותר) 
לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ד.   

6.7 זיהוי המנוי אצל המוקד השני 
כא* תכניס את מספר המנוי המשמש לזיהוי המערכת שאותה 
אתה מתכנת  בפני המוקד השני שאליו המערכת מתקשרת. 

המספר כולל 4 ספרות הקסדצימליות.  

ע5 בחירת תא זיכרו* 06, התצוגה תראה:  

06. מספר מנוי 2    

הקש את מספר המנוי (4 ספרות לכל היותר) לפי ההוראות 
שבסעי= 6.1 ד. 

6.8 פורמט הדיווח 
כא* תקבע את תבנית הדיווח שבה תשתמש המערכת לש5 

העברת הודעות למוקדי5. 

האופציות לבחירה ה*: SIA ,CONTACT ID, 1900/1400 4/2 וכ* 
1800/2300 4/2 (ראה רשימת קודי5 בנספח א'). 

ע5 בחירת תא זיכרו* 07, התצוגה תראה:  

07. פורמט דיווח    

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.9 קצב הפולסי5 כשמשתמשי5 בפורמט 4/2 
כא* תקבע את קצב הפולסי5 שישמש את המערכת בעת שיגור 
הודעות בפורמט 4/2 (א5 אחד משני הפורמטי5 הללו נשמר 

בתא זיכרו* 07).  

האופציות לבחירה ה*: 10, 20, 33, 40 פולסי5 לשניה. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 08, התצוגה תראה:  

08. קצב פולס 4/2   

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.10 אילו אירועי5 ידווחו למוקדי5 
כא* תקבע איזה סוגי5 של אירועי5 ידווחו למוקדי5. בגלל 
חוסר מקו5 בתצוגה השתמשנו בקיצורי5: אז' = אזעקות, 
התר' = התראות, פ/ס = פתיחה/סגירה. הכוכבית (") משמשת 
להפרדה בי* אירועי5 המדווחי5 למוקד הראשו* ואירועי5 

המדווחי5 למוקד השני. 

ההודעות מתחלקות על פי סוג* לשלוש קבוצות: 

אירועי5 מדווחי5  קבוצה

אש, פריצה, מצוקה, חבלה (טמפר)  אזעקות

הפעלה שלמה, הפעלה חלקית, כיבוי  סגירה/פתיחה

חוסר תנועה, חירו5, כניסה בפיקוח  התראות

לקבוצה הראשונה העדיפות הגבוהה ביותר, ולקבוצה השלישית 
העדיפות הנמוכה ביותר. 

האופציות לבחירה  מוצגות בטבלה הבאה: 

דיווח למוקד 2 דיווח למוקד 1 מופיע בתצוגה 

 כל האירועי5 הכל " גיבוי 

 הכל פרט ל;פ/ס הכל ;פ/ס "  גיבוי 

כל האירועי5 כל האירועי5 הכל "  הכל 

הכל פרט ל;פ/ס הכל פרט ל;פ/ס הכל;פ/ס " הכל ;פ/ס 

פ/ס הכל פרט ל;פ/ס הכל;ס/פ " ס/פ 

התראות הכל פרט להתראות הכל;התר'" התר' 

הכל פרט לאזעקות אזעקות אז' "  הכל ; אז' 

שו5 דבר שו5 דבר אי* דיווח 

הערה: "הכל" פירושו שידווחו כל שלושת הקבוצות ובנוס= 
לכ$ ידווחו תקלות ; סוללה חלשה במערכת או בגלאי, אי 
פעילות של גלאי, חוסר מתח רשת, חסימה אלחוטית או תקלה 

בתקשורת הקוית. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 09, התצוגה תראה:  

09. דיווח למוקד    

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג.   

6.11 נסיונות חיוג למוקדי5 
כא* תקבע את מספר הפעמי5 שהמערכת תחייג למוקדי5 בכדי 

להקי5 את5 קשר. 

האופציות לבחירה ה*: 2, 4, 8, 12 ו;16 נסיונות חיוג. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 10, התצוגה תראה:  

10. חיוגי2 למוקד  

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.12  מספר הטלפו! הפרטי הראשו! 
כא* תכניס את מספר הטלפו* הפרטי הראשו* שאליו המערכת 

מדווחת (ידווחו קבוצות האירועי5 שתבחר בתא זיכרו* 16).  

ע5 בחירת תא זיכרו* 11, התצוגה תראה:  

11. טלפו! פרטי 1  

הקש את מספר הטלפו* (16 ספרות לכל היותר) לפי ההוראות 
שבסעי= 6.1 ד. 

6.13  מספר הטלפו! הפרטי השני 
כא* תכניס את מספר הטלפו* הפרטי השני שאליו המערכת  

מדווחת (ידווחו קבוצות האירועי5 שתבחר בתא זיכרו* 16).  

ע5 בחירת תא זיכרו* 12, התצוגה תראה:  

12. טלפו! פרטי 2 

הקש את מספר הטלפו* (16 ספרות לכל היותר) לפי ההוראות 
שבסעי= 6.1 ד. 

6.14  מספר הטלפו! הפרטי השלישי 
כא* תכניס את מספר הטלפו* הפרטי השלישי שאליו המערכת 

מדווחת (ידווחו קבוצות האירועי5 שתבחר בתא זיכרו* 16).  

ע5 בחירת תא זיכרו* 13, התצוגה תראה:  

13. טלפו! פרטי 3  

הקש את מספר הטלפו* (16 ספרות לכל היותר) לפי ההוראות 
שבסעי= 6.1 ד. 

כמו מוקד 1 א5
מוקד1  לא מגיב {
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6.15  הודעה לפרטי 
כא* תקבע הא5 הדיווח לטלפוני5 פרטיי5 יתבצע באמצעות  

צליל סירנה או בדיבור. 

האופציות לבחירה ה*: צליל ו;הודעה קולית. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 14, התצוגה תראה:  

 14. הודעה לפרטי  

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג 

6.16 נסיונות חיוג לפרטי 
כא* תקבע את מספר הפעמי5 שהמערכת תחייג לטלפוני5 

הפרטיי5 בכדי להקי5 את5 קשר. 

האופציות לבחירה ה*: 1, 2, 3, ו;4 נסיונות חיוג. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 15, התצוגה תראה:  

15. חיוגי2 לפרטי  

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.17 אילו אירועי5 ידווחו לטלפוני5 פרטיי5 
כא* תקבע איזה סוגי5 של אירועי5 ידווחו לטלפוני5 פרטיי5. 

חלוקת האירועי5 לקבוצות מופיעה בסעי= 6.10 לעיל. 

בגלל חוסר מקו5 בתצוגה השתמשנו בקיצור פ/ס עבור פתיחה/ 
סגירה.  

האופציות לבחירה ה*: &הכל  &אזעקות+התראות  &אזעקות 
+ פ/ס  &אזעקות  &התראות  &פ/ס  &ללא דיווח. 

הערה: "הכל" לא כולל הודעות על תקלות, שכ* המערכת איננה 
מדווחת תקלות לטלפוני5 פרטיי5. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 16, התצוגה תראה:  

16. דיווח לפרטי   

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.18 אישור טלפוני 
כא* תקבע א5 המערכת תסתפק ב"אישור יחיד" או תצפה  

ל; "אישור מכול5" כאשר היא מדווחת לטלפוני5 פרטיי5. 

בשיטת האישור היחיד, המערכת תסתפק באישור קבלת דיווח 
מאחד מבי* הטלפוני5 הפרטיי5. בהתקבל האישור המערכת 

תתייחס לאירוע כעניי* סגור ולא תחייג לטלפוני5 נוספי5. 

בשיטת האישור מכול5, המערכת תתמיד בדיווח לטלפוני5 
הפרטיי5 עד אשר יתקבל אישור מכל אחד מה5 בנפרד. 

 האופציות לבחירה ה*: אישור יחיד או אישור מכול5. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 17, התצוגה תראה:  

17: אישור טלפוני  

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.19 מספר טלפו! לתקשורת ע5 איתורית 
כא* תוכל להכניס את מספר הטלפו* של האיתורית שאליה 
תשגר המערכת דיווחי5 (א5 אמנ5 המשתמש זקוק לתקשורת 

ע5 איתורית). 

ע5 בחירת תא זיכרו* 18, התצוגה תראה:  

18: טלפו! איתורית  

הקש את מספר הטלפו* של האיתורית (16 ספרות לכל היותר) 
לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ד. 

6.20 קוד האיתורית 
כא* נית* להכניס סדרת תווי5 - ספרות, אותיות ותווי5 
מיוחדי5 ; שהיא קוד הזיהוי של האיתורית. קוד זה ישוגר 
תמיד לפני הדיווח (קוד האירוע) שהמערכת שולחת, בכדי 
שהמחשב של חברת האיתוריות יוכל לנתב את הדיווח אל 

האיתורית. התקשר אל חברת האיתוריות ובקש מידע על  
תכולתו המדויקת של קוד זה. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 19, התצוגה תראה:  

19: קוד איתורית   

חשוב לדעת! בתא זיכרו* זה נית* להכניס תווי5 מיוחדי5: 
מה יופיע בתצוגה כיצד להקיש מה להכניס 

 " <1> '<#> B
 # <2> '<#> C

D <#>' <3> הפוגה של 5 שניות 

הקש את קוד האיתורית לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ד.  תוכל 
להקיש 16 ספרות לכל היותר כולל תווי5 מיוחדי5, תלוי 

בפרוטוקול התקשורת של האיתורית.  

6.21 דיווח לאיתורית 
כא* תקבע איזה סוגי5 של אירועי5 ידווחו לאיתורית. חלוקת 

האירועי5 לקבוצות מופיעה בסעי= 6.10 לעיל. 
בגלל חוסר מקו5 בתצוגה נעשה שימוש בקיצור פ/ס המייצג 

פתיחה/ סגירה (כיבוי/ הפעלה של המערכת).  
האופציות לבחירה ה*: &הכל  &אזעקות+התראות  & הכל  

 פרט ל>פ/ס &תקלות +פ/ס  &תקלות  &פ/ס  &ללא דיווח. 

ע5 בחירת תא זיכרו* 20, התצוגה תראה:  

 20.דיווח איתורית 

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.22  נסגר לאחרונה 
כא* תקבע א5 המערכת תשלח או לא תשלח דו"ח של "נסגר 
לאחרונה". דו"ח כזה נשלח למוקד במקרה שהתרחשה אזעקה 

תו$ שתי דקות מסיומה של השהיית היציאה. 

האופציות לבחירה ה*: מדווח או לא מדווח  

ע5 בחירת תא זיכרו* 21, התצוגה תראה:  

21. נסגר לאחרונה   

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.23  גישה מרחוק 
כא* אתה מאפשר או לא מאפשר גישה למערכת ושליטה 

בפעולות שלה מטלפו* מרוחק. 

האופציות לבחירה ה*: גישה מרחוק > לא או גישה מרחוק >כ!.  

ע5 בחירת תא זיכרו* 22, התצוגה תראה:  

22. גישה מרחוק     

בחר את האופציה הרצויה לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ג. 

6.24  קוד עדכו! 
כא* אתה קובע את הקוד ב* 4 הספרות אשר ישמש כסיסמת 
גישה למי שמבקש לעדכ* את המערכת בפריקת נתוני5 מרוכזת 

 .(DOWNLOAD)

ע5 בחירת תא זיכרו* 23, התצוגה תראה:  

23. קוד עדכו!     

הקש את קוד העדכו* (4 ספרות) לפי ההוראות שבסעי= 6.1 ד. 
מאחר והשלמת מסע על פני כל 23 תאי הזיכרו* של הגדרת 

החייג*, תוכל עכשיו לעבור להגדרת היציאות (ראה פרק 7).   

 

לחזרה לתפריט הראשי, הקש <AWAY>. זה 
יביא אות$ ישירות ל: 

הקש <אישור> ליציאה 

תוכל כעת לשוטט בתפריט הראשי ולבחור פריט 
 .<BACK> אחר כלשהו בהקשת <דפדו;> או
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7. הגדרת יציאות המערכת  

7.1 מידע כללי 
א. הקדמה 

בחלק זה של התפריט תוכל לבחור אירועי5 או תנאי5 שיביאו 
להפעלת יציאת ה;PGM וידליקו/יכבו התקני תאורה ומכשירי5 
חשמליי5 באמצעות ממשק X-10. קיימי5 כא* שני סוגי5 של 

תאי זיכרו*, כשכל סוג מצרי$ תכנות בדר$ שונה: 

תאי זיכרו* לתכנות בשיטה של "בחירת אופציה" (ראה נוהל  !

תכנות בסעי= ג' למטה). 

תאי זיכרו* שלתוכ5 תצטר$ להכניס נתוני5 ספרתיי5 כגו*  !

זמני5 או מספרי אזורי5 (ראה נוהל תכנות בסעי= ד' למטה). 

א5 תרצה לקבל מושג כולל ומהיר על הגדרת יציאות המערכת, 
עיי! בתרשי5 הזרימה (איור 6). תוכל אפילו להשתמש 
בתרשי5 זה כמדרי* היחיד של* במהל* התכנות, במקו5 

לקרוא את הנוהל הכתוב אשר יוביל אות* צעד אחר צעד. 

ב. כניסה לתפריט "הגדרת יציאות" 
ע5 כניסת$ לתפריט המתקי* (ראה פרק 1), התצוגה תראה:  !

"1. קוד מתקי! חדש". 

הקש <דפדו;> עד שתגיע לתת;התפריט הששי:  !

6. הגדרת יציאות 

הקש <אישור> בכדי להגיע לתפריט משנה:   !

 PGM הגדרת
 ."X-10 ו"הגדרת "PGM קיימי5 שני תפריטי משנה: "הגדרת

תוכל להקיש <דפדו;> בכדי לעבור מאחד לשני ובחזרה.  

ג. תכנות תאי זיכרו! בשיטת "בחר אופציה" 
התכנות מתבצע בשיטת "בחירת אופציה". ברגע שבחרת תא 

זיכרו*, יופיעו מספרו ושמו בתצוגה כמו בדוגמה הבאה: 

קבע קוד הבית 

קיימות מספר אופציות לבחירה, א$ כשתקיש <אישור> תוצג 
האופציה השמורה בתא זיכרו* זה ע5 ריבוע כהה בקצה הימני 

של חלו* התצוגה: 

     A = קוד הבית 
א5 האופציה השמורה מתאימה ל$, הקש <אישור> (הזמז5 
ישמיע צליל שמח) והתצוגה תחזור למצבה הקוד5: "קבע קוד 

הבית". 

א5 האופציה השמורה לא מתאימה, סקור את האפשרויות 
 .<BACK> האחרות בזו אחר זו על ידי הקשת <דפדו;> או
האופציות האחרות מוצגות ללא ריבוע כהה בקצה התצוגה. 

למשל:  

     B = קוד הבית
לבחירת האופציה החלופית הנראית בתצוגה, הקש <אישור>. 

ריבוע כהה יופיע מייד בקצה הימני של התצוגה. 

א5 תקיש <אישור> פע5 נוספת, תוכנס האופציה החדשה לתא 
הזיכרו* הנבחר במקו5 האופציה הקודמת. הזמז5 ישמיע צליל 
שמח והתצוגה תחזור למצבה הקוד5: "קבע קוד הבית" 

במקרה זה. 

 

איור 6. הגדרת יציאות המערכת ; תרשי5 זרימה 
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ד. תכנות תאי זיכרו! שנועדו לקליטת נתוני5 ספרתיי5 
ברגע שתגיע לתא זיכרו* שבו צרי$ לשמור נתוני5 ספרתיי5, 

תקבל הסבר המפורט כיצד לתכנת את אותו תא.  

 PGM<7.2 תכנות יציאת ה
כא* תחליט אילו גורמי5 יפעילו את יציאת PGM. האופציות 

לבחירה ה*: 
פעיל בהפעלה: היציאה מופעלת ע5 הפעלת המערכת  !

ומופסקת ע5 כיבוי המערכת. 
פעיל באזעקה: היציאה מופעלת לסירוגי* ברגע שאזעקה  !

נרשמת בזיכרו* המערכת, מופעלת קבוע ע5 כיבוי המערכת 
ומופסקת ע5 מחיקת האזעקה מהזיכרו*. 

פעיל בזמ! השהייה: היציאה מופעלת ע5 התחלת השהיית  !

היציאה או השהיית הכניסה ומופסקת ע5 גמר ההשהיה. 
מופעל ע"י שלט: היציאה מופעלת על ידי לחיצה בלחי>  !

הרביעי של השלט (הלחי> ע5 הכוכבית), בתנאי שבחרת 
PGM/X-10 בתא זיכרו* 16 של תפריט הגדרת המערכת. מש$ 
ההפעלה תלוי בער$ שבחרת בתא זיכרו* 20 של תפריט 

הגדרת המערכת. 
מופעל ע"פ זמ!: היציאה מופעלת ומופסקת על פי גבולות  !

זמ* מוגדרי5 מראש. 
מופעל ע"י אזור: היציאה מופעלת על ידי "פתיחה" של כל  !

אחד מבי* 3 אזורי5 נבחרי5, ללא קשר למצב המערכת ; 
מופעלת או כבויה. מש$ ההפעלה תלוי בער$ שבחרת בתא 

זיכרו* 20 של תפריט הגדרת המערכת. 
חשוב לדעת! נית* לתכנת את יציאת PGM להפעלה על ידי 

מספר גורמי5 בכל הרכב אפשרי. 
א5 תקיש <אישור> בעת שהתצוגה מראה "6. הגדרת  א.

יציאות", התצוגה תתחל= ל: 

 PGM הגדרת
הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  ב.

פעיל בהפעלה 

בחר את האופציה המבוקשת (כ* או לא) לפי הדוגמה  ג.
שבסעי= 7.1 ג. לאחר הבחירה, הקש <דפדו;> למעבר אל 

הגור5 הבא בתפריט. 

המש$ לתכנת את שלושת  הגורמי5 הבאי5 ; פעיל באזעקה,  ד.
פעיל בהשהיה ומופעל ע"י שלט ובחר את האופציה הרצויה 
ביחס לכל אחד מה5. אחרי כל זה, א5 תקיש <דפדו;>, 

התצוגה תשתנה ל: 

מופעל ע"פ זמ!  

הקש <אישור>. התצוגה תראה:   ה.

        HH : MM  A               התחל
הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  ו.

    0 0 :  0 0   A      התחל
הקש את נתוני הזמ* שבו אתה רוצה שהיציאה תופעל.   ז.

הערה: תוכל לבחור AM ו;PM על ידי הקשה על " ו-# 
בהתאמה. 

כאשר הזמ* המוצג תוא5 לדרישותי$, ללא קשר למיקומו 
של הסמ*, הקש <אישור> פעמיי5. הזמז5 ישמיע צליל 

 ."HH : MM A    שמח והתצוגה תחזור למצב: "התחל

הקש <דפדו;>. התצוגה תתחל= ל:  ח. 

  HH : MM  P     הפסק
ט. הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל: 

   0 0 : 0 0 P     הפסק
הקש את נתוני הזמ* שבו אתה רוצה שהיציאה תפסיק  י.
לפעול. כאשר הזמ* המוצג תוא5 לדרישותי$, ללא קשר 

למיקומו של הסמ*, הקש <אישור> פעמיי5. הזמז5 ישמיע 
 ."HH : MM P   צליל שמח והתצוגה תחזור למצב "הפסק

הקש <HOME> להחזיר את התצוגה ל: "מופעל ע"פ זמ!"  יא.
ואחרי כ* הקש <דפדו;>. התצוגה תשתנה ל:  

מופעל ע"י אזור  

הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  יב.

 A אזור 
הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  יג.

   _ _     A  אזור
הקש את מספר האזור הראשו* שאתה בוחר להפעלת יציאה  יד.

 ."A זו ואחרי כ* הקש <אישור>. התצוגה תחזור ל: " אזור

הקש <דפדו;> לבחירת  " אזור B" וחזור על השלבי5 י"ג  טו.
 ."B עד י"ד עבור האזור השני. התצוגה תחזור ל" אזור

הקש <דפדו;> לבחירת  " אזור C" וחזור על השלבי5 י"ג  טז.
 ."C עד י"ד עבור האזור השלישי. התצוגה תחזור ל" אזור

הקש <HOME> להחזיר את התצוגה ל: "מופעל ע"י אזור"  יז.
ואחרי כ* הקש <HOME> פע5 נוספת. התצוגה תשתנה ל: 

 PGM הגדרת
 "X-10 הקש <דפדו;> לבחירת תפריט המשנה "הגדרת יח.

והמש$ לפי ההוראות בסעי= 7.3 להל*. 

 X-10 7.3 תכנות יציאות
כא* תבצע את פעולות התכנות הבאות: 

בחירת קוד הבית: בחירת אות מסוימת מבי* האותיות A עד  !

P אשר תזהה את האתר שבו מותקנת המערכת ותבדיל 
אותו מאתרי5 דומי5 הנמצאי5 בסביבה. 

בחירת הגורמי5 שיפעילו את יציאות X-10: רשימת  !

 PGM;הגורמי5 זהה לזו שהשתמשת בה ביחס ליציאת ה
(ראה סעי= 7.2 לעיל). 

חשוב לדעת! נית* לתכנת כל יחידת X-10 להפעלה על ידי מספר 
גורמי5 בכל הרכב אפשרי. 

 "X-10 א5 תקיש <אישור> בעת שהתצוגה מראה "הגדרת א.
(ראה סעי= 7.1 ב), התצוגה תתחל= ל: 

קבע קוד הבית 

הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  ב.

 X = קוד הבית 
ה;X מייצג כא* אות כל שהיא מ;A עד P, והריבוע הכהה 

מסמ* שאות זו היא הבחירה הנוכחית של קוד הבית.  

הקש <דפדו;> או <BACK> שוב ושוב על מנת להגיע לאות  ג.
הקוד המבוקשת. כשהאות מוצגת, הקש <אישור> פעמיי5. 

התצוגה תחזור ל"קבע קוד הבית".  

הקש <דפדו;>. התצוגה תתחל= ל:  ד.

  X-10 !קוד התק
המערכת מאפשרת שליטה ב;7 התקני X-10 לכל היותר. 
א5 תקיש <אישור> עכשיו, קוד מס' 1 יבחר באופ* 

אוטומטי: 

קוד התק! 1  

א5 אינ$ רוצה לטפל בהתק* מס' 1, הקש <דפדו;> או  ה.
<BACK> על מנת להגיע לקוד אחר. כאשר הקוד הרצוי מופיע 

בתצוגה, הקש <אישור>. התצוגה תשתנה ל: 

פעיל בהפעלה 

המש$ כמו בסעי= 7.2, שלבי5 ג עד ט"ז, עד שתסיי5 להגדיר  ו.
את כל הגורמי5 שישלטו בהתק* ה;X-10 שבחרת. אחרי כ* 

הקש <HOME> לבחירה של התק* X-10 אחר והגדר את  
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הגורמי5 שישלטו בה באותה דר$ שבה נקטת ביחס ליחידה 
הקודמת.  

א5 סיימת לתכנת את כל שבע היחידות (או רק את היחידות  ז.
שבה* רצית לטפל) הרי שהגעת לסו= התהלי$ של הגדרת 

 היציאות.  

לחזרה לתפריט הראשי, הקש <AWAY>. זה 
יביא אות$ ישירות ל: 

הקש <אישור> ליציאה 

תוכל כעת לנוע בתפריט הראשי ולבחור פריט 
 .<BACK> אחר כלשהו בהקשת <דפדו;> או

 

 

8. הקלטת דיבור  

מידע כללי 
כא* תוכל להקליט הודעות קוליות קצרות לשתי מטרות: 

ש5 המשתמש היא הודעה קולית המזהה את האתר שבו  !

מותקנת המערכת בשפה פשוטה ואשר מקדימה אוטומטית 
כל דיווח על אירוע לטלפו* פרטי. 

שלושה שמות אזורי5 (הגדרות אישיות): נית* להקליט  !

שמות אזורי5 מיוחדי5 ולייחס אות5 לאזורי5. יכולת זו 
מביאה תועלת רבה א5 בי* 26 השמות המוכני5 מראש לא 

מצאת ש5 מתאי5 לאזור מסוי5 (ראה סעי= 4.2, שלב ז'). 
לכניסה לתפריט ההקלטה, פעל כ$: 

ע5 כניסת$ לתפריט המתקי* (ראה פרק 1), התצוגה תראה:  א.
"1. קוד מתקי! חדש". 

הקש <דפדו;> עד שתגיע לתת;התפריט השביעי:  ב.

7. הקלטת דיבור 

8.2 נוהל ההקלטה 
ע5 הכניסה ל;הקלטת דיבור, תוכל להקליט את ש5 המשתמש. 

הקש <אישור>. התצוגה תשתנה ל:  א.

ש2 משתמש 

לח> על מקש ה<2> ואל תרפה עד שההודעה הבאה תופיע:  ב.

נא להקליט הודעה 

לאחר שהות קצרה שבה תהיה ההודעה מוצגת התצוגה 
תתחל= ל: 

דבר עכשיו      

אל תרפה ממקש ה<2> והתחל לדבר מייד, כשפני$ מול  ג.
תיבת המערכת.  הריבועי5 הכהי5 ייעלמו בזה אחר זה 
מימי* לשמאל. כשהריבוע האחרו* נעל5 (בחלו= 5 שניות) 

תוצג ההודעה הבאה: 

ההקלטה הסתיימה 

הרפה ממקש ה<2>. תוכל להאזי* להקלטה של$ (לש5  ד.
ביקורת) על ידי לחיצה על מקש ה<5>. 

הקש <דפדו;>. התצוגה תשתנה ל:  ה.

הגדרה אישית 1 

ו. הקלט את ש5 האזור המיוחד הראשו* באותה שיטה כמו 
בשלבי5 ב' עד ד' לעיל (זמ* ההקלטה ; 3 שניות בלבד). 

הקש <דפדו;> וחזור על התהלי$ עבור "הגדרה אישית 2"  ז.
ו"הגדרה אישית 3". בגמר ההקלטה, הקש <HOME> לש5 

חזרה לתפריט הראשי. 

תוכל כעת להקיש <דפדו;> לאבחו* המערכת (ראה פרק 9).    
 

 

9. אבחו! המערכת  

9.1 מידע כללי 
תת;תפריט זה מאפשר ל$ לבדוק את התפקוד של כל הגלאי5 
האלחוטיי5 הפרוסי5 במרחב המוג*, לאסו= מידע על חוזק 
האות הנקלט מכל אחד מה5 ולסקור את המידע שנאס= בסיו5 

הבדיקה. 

בדיקת האבחו* תוכננה להבחי* בי* שלוש רמות של חוזק 
קליטה ולתת לכל משדר "ציו*" בהתא5, כפי שמראה הטבלה: 

תגובת הזמז5 ציו! קליטה 

צליל שמח פעמיי5  (; ; ;  ������ )  (; ; ;  ������ ) מצוי* 

צליל שמח פע5 אחת  (; ; ;  ������ ) היטב 

צליל עצוב (����������) חלש 

להפעלת בדיקת האבחו*, פעל על פי השלבי5 הבאי5: 

ע5 כניסת$ לתפריט המתקי* (ראה פרק 1), התצוגה תראה:  א.
"1. קוד מתקי! חדש". 

הקש <דפדו;> עד שתגיע לתת;התפריט השמיני:  ב.

8. אבחו! מערכת 

עכשיו תוכל לבצע את הבדיקה על ידי הליכה במרחב המוג* 
והפעלת הגלאי5 בזה אחר זה. 

9.2 נוהל הבדיקה 
ע5 ההופעה של "8. אבחו! מערכת" בתצוגה, פעל כדלקמ*: 

הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:  א.

בדיקת גלאי2 

היכנס למרחב המוג* ועבור בכל מקו5 שבו מותק* גלאי  ב.
תנועה. כמו כ* דאג לפתוח ולסגור דלתות וחלונות מוגני5. 
בכל פע5 שגלאי משדר הודעת אזעקה, יוצגו ש5 האזור, 

מספרו וציו* איכות הקליטה שלו לפי הדוגמה להל*:  

חדר אמבט 
 (      

א8:   נקלט מצוי!      
 (      

בדיקת גלאי2 

תוכל להאזי* לתגובת הזמז5 לאותות המתקבלי5 מכל גלאי 
וכ$ לקבל מושג מיידי על איכות הקליטה של אותו גלאי 
(ראה טבלה בסעי= 9.1). א5 אי* תגובת זמז5 ; סימ* 

ששידורו של הגלאי לא נקלט! 

ע5 סיו5 הבדיקה, תוכל לסקור את התוצאות על ידי כ$  ג.
שתקיש <אישור> שוב ושוב. התוצאות יופיעו בזו אחר זו, 

החל מזו של אזור מס' 1 והלאה על פי סדר עולה. 

דלת קדמית 

      (לחילופי* במש$ 5 שניות)   
א5:     נקלט חלש          

ואחר כ$: 

סלו! 

      (לחילופי* במש$ 5 שניות)   
א23:   נקלט היטב          
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א5 תעדי= למקד את הבדיקה באזור מסוי5, הקש  ד.
<אישור> עד שתופיע התוצאה של האזור המבוקש. חזור 
לאותו אזור והמש$ לנסות את הגלאי שלו (מק5 מחדש את 
הגלאי או סלק עצמי5 העלולי5 לחסו5 את שידורו) עד אשר 

תהיה מרוצה מהתוצאה.  
 

לחזרה לתפריט הראשי, הקש <AWAY>. זה 
יביא אות$ ישירות ל: 

הקש <אישור> ליציאה 

תוכל כעת לנוע בתפריט הראשי ולבחור פריט 
 .(<BACK> הקש <דפדו;> או) אחר כל שהוא

 

 

10. תפקודי המשתמש 
תת;תפריט זה מאפשר ל$ שליטה על פונקציות שבאחריות 

המשתמש על ידי גישה ישירה לתפריט המשתמש. 

תוכל לבצע את הפעולות הבאות: 

  •••• תכנות מספר הטלפו! הרביעי (עקוב אחרי) 

  •••• תכנות קודי גישה למשתמשי5 השוני5 

  •••• בחירת פעולה ע5 הודעות קוליות או בלעדיה! 

  •••• כוונו! השעו! 

  •••• קביעת התארי* 

לקבלת תדרו$ מלא על השימוש בתפריט זה, עיי* במדרי$ 
למשתמש.  

 

 

11. השימוש ביומ! האירועי5 
11.1  תיאור היומ! 

כל האירועי5 נרשמי5 ביומ* אירועי5 שיכול להכיל עד 100 
רישומי5. באפשרות$ "לפתוח" יומ* זה, לסקור את האירועי5 

זה אחר זה ולהסיק מסקנות טכניות ותפעוליות. 

הגישה ליומ* האירועי5 מתבצעת באמצעות לחיצה על מקש 
הכוכבית (") ולא דר$ תפריט המתקי*. 

כאשר יומ* האירועי5 מתמלא לחלוטי* (מספר האירועי5 
הנרשמי5 מגיע ל;100), הוא ממשי$ לקלוט אירועי5 חדשי5 על 
חשבו* הישני5 ; האירוע היש* ביותר נמחק ע5 רישומו של כל 

אירוע חדש. 

כל אירוע נרש5 יחד ע5 תארי$ וזמ* ההתרחשות. בזמ* העיו* 
ביומ*, האירועי5 מוצגי5 בסדר כרונולוגי, מהחדש ביותר ועד 
ליש* ביותר. היות שהתצוגה מוגבלת במספר התווי5 (16), מוצג 
תחילה ש5 האירוע ואחרי כ* התארי$ והזמ*. שתי תצוגות אלה 
נראות לסירוגי* מספר פעמי5, עד שתקיש <אישור> למעבר 
לאירוע הבא או עד שיחלפו 4 דקות, שלאחריה* תחזור התצוגה 

מאליה למצב פעולה רגיל. 
לקבלת מושג כולל ומהיר על דר* העיו! ביומ! האירועי5, עיי! 
בתרשי5 הזרימה (איור 7). תוכל אפילו להשתמש בתרשי5 זה 
כמדרי* היחיד של* במהל* העיו! ביומ!, במקו5 לקרוא את 

הנוהל הכתוב אשר יוביל אות* צעד אחר צעד. 

 

איור 7. שיטת העיו* ביומ* האירועי5 

11.2  נוהל העיו! ביומ! 
כשהמערכת במצב פעולה רגיל, הקש כוכבית ("). התצוגה  א.

תתחל= ל: 

הקש קוד:       

הקש את קוד המתקי* שבתוק=. א5 הקוד נכו*, הזמז5  ב.
ישמיע צליל שמח והתצוגה תתחל= ל:  

יומ! אירועי2 
 

חשוב! א5 תקיש קוד לא נכו* 3 פעמי5 רצופות תגרו5 
לנעילת עונשי* של לוח המקשי5 (למש$ 30 שניות). 

הקש <אישור> בכדי להציג את האירוע החדש ביותר. נניח  ג.
שהאירוע האחרו* היה אזעקה באזור 13. התצוגה תראה: 

 א13       אזעקה  

 

ואחרי כ*: 

 09/02/00    3:37 P

שתי התצוגות יופיעו לסירוגי* עד שתקיש שוב <אישור> 
למעבר לאירוע הבא, או עד שיחלו= הזמ* המוקצב (4 דקות) 

ותתבצע יציאה אוטומטית מ* היומ*. 

הקש <אישור> שוב ושוב עד אשר תסיי5 לאסו= את כל  ד.
המידע הדרוש ל$.  

 

  • למחיקת יומ* האירועי5, עיי* בסעי= 11.3. 

  • ליציאה מיומ* האירועי5, הקש <HOME> או 
<AWAY> מכל מצב שהוא. זה יביא אות$ 

ישירות ל: 

הקש <אישור> ליציאה 

  • הקש <אישור>. המערכת תחזור לפעולה רגילה.  
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11.3  מחיקת היומ! 
מכל מצב שהוא ביומ* האירועי5, הקש <דפדו;>. התצוגה  א.

תתחל= ל: 

מחק יומ!  

הקש <אישור>. התצוגה תתחל= ל:   ב.

הקש <OFF> למחיקה 

הקש <OFF>. הזמז5 ישמיע צליל שמח והתצוגה תתחל=:   ג.

הקש <אישור> ליציאה 

 ,<OFF> הערה: א5 תשנה את דעת$ לפני שהספקת להקיש
הקש <HOME> או <AWAY>. זה יביא אות$ למצב "הקש 

<אישור> ליציאה" מבלי למחוק את תכולת היומ*.  

הקש <אישור> ; המערכת תחזור מייד לפעולה שגרתית.   ד.

הערה: א5 תרצה בכל זאת לחזור למצב מחיקה, הקש 
<דפדו;> ; התצוגה "מחק יומ! אירועי5" תופיע שוב. 
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נספח א. קודי אירוע 
  CONTACT ID

הגדרה קוד 

חרו5 101 

אש 110 

מצוקה 120 

"מאויי5" 121 

שקט 122 

רועש 123 

היקפי 131 

פנימי 132 

כניסה/יציאה 134 

טמפר/ תיבת הבקרה 137 

תקלה במתח הרשת 301 

סוללת מערכת חלשה 302 

פעמו* 321 

הפרעות בקליטה 344 

תקלת תקשורת 350 

תקלה במערכת הטלפו* 351 

חוסר של שידור בקרה 381 

טמפר בגלאי 383 

סוללה חלשה במשדר 384 

פתיחה/סגירה על ידי משתמש 401 

ביטול 406 

הפעלה מהירה 408 

מופעל חלקית (הופעלו רק אזורי5 היקפיי5) 441 

מופעל חלקית (ע5 אזורי5 מנוטרלי5) 456 

נסגר לאחרונה 459 

נטרול 570 

דיווח תקופתי למטרת בדיקה 602 

מצב "בדיקה בהליכה" 607 

ללא תנועה (של אד5 תחת השגחת המערכת)  641 

 SIA
הגדרה קוד 

 AR אספקת החשמל תקינה

 AT תקלה במתח הרשת

 BA אזעקת פריצה

 BB נטרול

 BC בטל אזעקת פריצה

 BR חזרה לרגיעה אחרי אזעקת פריצה

 BT תקלה באזור פריצה / הפרעת קליטה

 BZ חוסר שידור בקרה

 CF סגירה מאולצת

 CL דיווח סגירה

 CR נסגר לאחרונה

 FA אזעקת אש

 FR חזרה לרגיעה מאזעקת אש

 HA (שוד) "אזעקת "מאויי5

 LR *חזרה לתקינות של קו הטלפו

 LT *תקלה בקו הטלפו

 OP דיווח פתיחה

 PA אזעקת מצוקה

 QA 5קריאת חירו

 RP דיווח תקופתי למטרות בדיקה

 RX בדיקה ידנית

 RY יציאה מבדיקה ידנית

 TA "אזעקת "טמפר

 TR "חזרה לרגיעה ממצב "טמפר

 XR חזרה לתקינות של סוללת גלאי

 XT תקלה בסוללת גלאי

 YR חזרה לתקינות של סוללת מערכת

 YT תקלה בסוללת המערכת

 YX  יש צור$ בשרות
 

קודי5 בשיטת 4/2 
אזעקות 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 אזור מס'   $ 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ספרה ראשונה 

A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 
 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 אזור מס'   $ 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ספרה ראשונה 

A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 
 

חזרה לרגיעה או לתקינות 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 אזור מס'   $ 

C C C C C C C C C C C C C C C ספרה ראשונה 
A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 

 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 אזור מס'   $ 
D D D D D D D D D D D D D D D ספרה ראשונה 

A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 
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תקלת מעקב גלאי5 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 אזור מס'   $ 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ספרה ראשונה 
A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 

 

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 אזור מס'   $ 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ספרה ראשונה 

A B C D E 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 
 

סוללה חלשה 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 אזור מס'   $ 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ספרה ראשונה 
A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 

 
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 אזור מס'   $ 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ספרה ראשונה 
A B C D E 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 

 
הפעלה מאולצת > 8 משתמשי5 

8 7 6 5 4 3 2 1 משתמש   $ 
A A A A A A A A ספרה ראשונה 

8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 
 

נטרול 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 אזור מס'   $ 

A A A A A A A A A A A A A A A ספרה ראשונה 
A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 

 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 אזור מס'   $ 
B B B B B B B B B B B B B B B ספרה ראשונה 

A B C D E F 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 
 

מצוקה/ 24 שעות > 8 משתמשי5 
הערה: " מצוקה" ו"מאויי5" איתות מהבקרה 8 7 6 5 4 3 2 1 משתמש    $ 

משתמשי5 באותו קוד 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ספרה ראשונה 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 

 
הפעלה חלקית ומלאה (סגירה) 

נסגר לאחרונה ביטול אזעקה 8 7 6 5 4 3 2 1 משתמש   $ 
E E E E E E E E E E ספרה ראשונה 

C 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 
 

כיבוי (פתיחה) 
8 7 6 5 4 3 2 1 משתמש   $ 

F F F F F F F F ספרה ראשונה 
8 7 6 5 4 3 2 1 ספרה שניה 

 
תקלות 

ההפרעה פסקה הפרעת קליטה נתי* בסדר תקלת נתי* אירוע   $ 
2 2 2 2 ספרה ראשונה 

C D E F ספרה שניה 
 

הפסקת אירוע   $ 
חשמל 

החשמל 
תקי! 

סוללת מערכת 
חלשה 

סוללת מערכת 
תקינה 

"טמפר" 
מערכת  

"טמפר" מערכת 
נפסק 

ללא 
תנועה 

1 1 1 1 1 1 1 ספרה ראשונה 
8 7 6 4 3 2 1 ספרה שניה 

 

שידור מעקב יציאה מבדיקה כניסה לבדיקה התקשורת והקו תקיני5 אירוע   $ 
1 1 1 1 ספרה ראשונה 

A D E F ספרה שניה 
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נספח ב. סוגי אזורי5 

ב.1 אזורי5 פנימיי5 
אזור פנימי הוא אזור בתו$ המרחב המוג* שאיננו משמש להגנה 
היקפית.  תכונתו העיקרית היא שהוא מאפשר תנועה חופשית 
בתו$ המרחב המוג* מבלי לעורר אזעקה, כל עוד שהמערכת 
הופעלה הפעלה חלקית (מצב HOME). במצב זה אנשי5 יכולי5 
להישאר בבית ולנוע בתוכו כרצונ5, בתנאי שיקפידו שתנועת5 

לא תגלוש לאזור המוגדר כאזור היקפי. 

א5 המערכת הופעלה הפעלה מלאה (AWAY) שבה כל האזורי5 
"דרוכי5"), תיגר5 אזעקה ג5 כשתתגלה תנועה באזורי5 

פנימיי5. 

ב.2 אזורי5 היקפיי5 
אזור היקפי הוא אזור שתפקידו משתמע באופ* ברור משמו. 
אזור כזה מסתמ$ על גלאי5 שתוכננו לגלות פתיחת דלת או 
חלו*, שבירת זכוכית או ניסיו* לשבירת קיר. הגלאי5 באזורי5  
כאלה גורמי5 לאזעקה מייד ע5 התרחשות האירוע החריג 

(חדירה או פריצה). 

ב.3 אזורי5 מושהי5 
הייחוד של אזור מושהה הוא שיש לו השהיית יציאה והשהיית 
כניסה שאת אורכ* אתה קובע בעת תכנות המערכת. במהל$ 
השהיות אלו יושמעו צפצופי אזהרה קצובי5, אלא א5 כ* בחרת 

להשתיק אות5. 
  • השהיית יציאה: השהייה זו מתחילה ברגע שהמשתמש 
מפעיל את המערכת. היא תאפשר לו לעזוב את המרחב המוג* 
תו$ מעבר באזורי5 פנימיי5 ויציאה דר$ פתח מסוי5 לפני 
שהמערכת תיכנס למצב מופעל. ע5 תחילת השהיית היציאה, 
ישמיע הזמז5 צפצופי אזהרה בקצב איטי, אשר יתחל= בקצב 
מהיר במהל$ 10 השניות האחרונות של ההשהיה. למערכת 
יש שתי השהיות יציאה, ונית* לבחור מש$ זמ* נפרד לכל 

אחת מה*. 

  • השהיית כניסה: השהייה זו מתחילה ברגע שהמשתמש נכנס 
אל המרחב המוג* דר$ פתח מסוי5 (כניסתו מתגלה על ידי 
גלאי המוגדר כאזור מושהה). על המשתמש להגיע ליחידת 
הבקרה של המערכת תו$ מעבר באזורי5 פנימיי5 (שנהפכי5 
לאזורי5 עוקבי5 במש$ השהיית הכניסה) ולכבות את 
המערכת לפני גמר השהיית הכניסה. ע5 תחילת השהיית 
הכניסה, ישמיע הזמז5 צפצופי אזהרה בקצב איטי, אשר 
יתחל= בקצב מהיר במהל$ 10 השניות האחרונות של 

ההשהייה. 

ב.4 אזורי 24 שעות 
אזורי 24 שעות משמשי5 בעיקר ללחצני "בהלה", להגנה 
היקפית מתמדת ולהגנה בפני חבלה במערכת. מכ$ נובע שבעת 
אירוע גורמי5 אזורי5 אלה לאזעקה בלי תלות במצב המערכת ; 

מופעלת או כבויה. 

  • אזור 24 שעות > שקט: ע5 גילוי אירוע באזור כזה, תשגר 
המערכת אזעקה שקטה. פירוש הדבר הוא שהסירנות לא 
יפעלו, אבל החייג* שבמערכת יתקשר למספרי טלפו* וידווח 

על האירוע למוקד או למנויי5 פרטיי5, על פי התכנות. 

  • אזור 24 שעות > רועש: ע5 גילוי אירוע באזור כזה, תתרחש 
אזעקת סירנה. יחד ע5 זאת, החייג* שבמערכת יתקשר 
למספרי טלפו* וידווח על האירוע למוקד או למנויי5 פרטיי5, 

על פי התכנות.  

ב.5 אזורי אש 
אזורי אש משתמשי5 בגלאי עש* וה5 פעיל באופ* מתמיד, ללא 
תלות במצב המערכת ; מופעלת או כבויה. ע5 גילוי עש*, תישמע  

סירנה  מקוטעת והמערכת תדווח על האירוע דר$ קו הטלפו*. 

 ב.6 אזורי5 "לא לאזעקה" 
אזורי אלה אינ5 משתתפי5 בפועל במערכת האזעקה. עיקר 
מטרת5 היא שליטה מרחוק בהתקני5 חשמליי5 כגו* פתיחה/ 
סגירה של שער או הדלקה/כיבוי של אור מעבר. שו5 אזעקה, 

רועשת או לא נגרמת ע5 הפעלת אזורי5 אלה. 

כדי להשיג שליטה מרחוק בהתקני5 חשמליי5, צרי$ להגדיר 
מספר אזורי "לא לאזעקה" (ככל שנדרש), ולשיי$ משדר ידני או 
גלאי אלחוטי לכל אזור כזה. אחרי כ* עלי$ לתכנת את המערכת 
כ$ שאזורי5 אלה יפעילו את היציאה המתוכנתת (PGM) או את 
יחידות ה;X-10 או את שניה5 (ראה פרק 7). בשלב האחרו* 
עלי$ לבחור את האזורי5 ,3 לכל היותר, אשר יפעילו כל אחת 
מהיציאות. כל יציאה תפעיל, ע5 קבלת הפקודה, את ההתק* 

החשמלי שחובר אליה. 

הערה: אפשר להשיג שליטה בהתקני5 חשמליי5 ג5 באמצעות 
בשלטי המערכת, על ידי לחיצה בלחי> המתוכנת שיש עליו סימ* 
כוכבית (✴). שיטה זו תפעל בתנאי שתתכנת את המערכת 
לשליטת כפתור זה ב יציאות PGM/X-10 (ראה סעי= 5.16), וכ* 
שתתכנת את יציאות ה;PGM ו;X-10 כ$ שיגיבו לפקודת כפתור 

זה של השלט (ראה פרק 7).  

ב.7 אזורי חירו5 
השימוש באזורי5 אלה מותנה במת* משדרי5 זעירי5 בעלי 
לחצ* יחיד לאנשי5 קשישי5 חולי5 או נכי5, הנשארי5 במרחב 
המוג* ללא השגחה. המשדרי5 מיועדי5 לנשיאה על הצוואר 
כמו תליו* או לענידה על פרק היד כמו שעו*. במצב מצוקה יכול 
הקשיש או החולה ללחו> על כפתור המשדר, דבר שיגרו5 
למערכת לשגר קריאה לעזרה למוקד או לטלפוני5 פרטיי5 

שנקבעו על ידי$.  

כדי לאפשר תפקוד זה של המערכת, עלי$ להגדיר מספר אזורי 
חירו5 (ככל שנדרש) ולשיי$ משדר חירו5 נייד לכל אחד 
מאזורי5 אלה. אחרי שביצעת כל זאת, תוכל לבקש מהמשתמש 
הבכיר במערכת שיחלק את המשדרי5 לאנשי5 הזקוקי5 לה5. 
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