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2013יוני 1.10ורסיה 

הוראות כלליות לטכנאי מוקד

:גד דגמים-לבקרות אבContact IDתכנות דווח למוקד בפורמט
AV864 AV865 AV868 AV2004 AV2048 AV2005 AV2008 AV2005/8 PRO

CID= קצור לקונטקט אי די (ומעלה 2.11זמין מגרסה IDקונטקט 
LEDמתאים לבקרות מסוג 

PROרות מסוג מתאים לבק
00ועוד 200במצב תכנות הקש –בקרה לד :לבדיקת סוג הבקרה
כ סולמית"ואח200הקש במצב תכנות –בקרה כותבת :לבדיקת סוג הבקרה

AV701כניסה למצב תכנות בקיבורד לדים דגמים  AV702:
)1994קוד תכנות מפעל הוא (טכנאי ארוך ומיד קוד8הקש 

בתצוגהPמתקבל 
נת הקש מספר כתובת ומיד הכנס ערךכדי לתכ

שפירושו שהנתון נקלט בזיכרוןUהמתן עד שיופיע הסימן 
כדי לוודא שהתכנות נקלט הקש מספר כתובת והמתן להצגת הערך המתוכנת 

ארוך9ליציאה מתכנות הקש 

AV706כניסה למצב תכנות בקיבורדים כותבים  AV707) לבקרותPROעבור , בלבד
DUBLOשךראה בהמ(

.#אחרי הכנסת ערך הקש , Enterבקיבורד משמש כמקש ) סולמית(# מקש ! לבשים

#ולאחריו ) 1994קוד מפעל הוא (יד קוד טכנאי ארוך ומ8הקש 
מתקבל תיכנות מתקין בתצוגה

#כדי לתכנת הקש מספר כתובת הכנס ערך ולאחריו 
הערך המתוכנת יוצג על המסך

להצגת הערך המתוכנת #ת ולאחריו כדי לבדוק תכנות הקש מספר כתוב
#בלווי 999ליציאה מתכנות הקש 

:להלן הכתובות לתכנות תקשורת למוקד ברמת אזור

הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד–011כתובת 
הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד–012כתובת 

CIDלקביעת פורמט השידור 07הקש –201כתובת 
CIDלקביעת פורמט השידור 07הקש –202ובת כת

בהתחלה0ספרות הוסף 3אם מינוי של . הקש מספר מנוי בארבע ספרות–360כתובת 
בהתחלה0ספרות הוסף 3אם מינוי של . הקש מספר מנוי בארבע ספרות–364כתובת 

מתוכנתת072בכתובת 3סגירה הסוף אופציה \לדיווח פתיחה 

טלפוןמחיקת מספר
, ארוך0בעת חיוג ממרכזיה נעשה על ידי הקשת Pauseלהכנסת הפסקת חיוג :ב לדים"ק

9מחיקת מספר טלפון על ידי הקשת . הכנסת מספר רצוי ברצףאחרי כן המשךPאות אישור 
.ארוך בכתובת הרצויה

.כוכבית+סולמיתהקש ,למשל011, מחיקת מספר טלפון הכנס את הכתובת:ב כותב"ק
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תכנות בדיקה אוטומטית של תקשורת למוקד
.00:00לביטול הבדיקה קבע שעה . קבע את שעת הבדיקה-014כתובת 
.קבע יום לבדיקה–052כתובת 

כלומר ללא בדיקה) 0(= תוכנת המפעל התכונה לא פעילה 
תכנת ' לבדיקה ביום ה1תכנת ' לבדיקה ביום א

5
6תכנת 'לבדיקה ביום ו2תכנת ' לבדיקה ביום ב
7תכנת ' לבדיקה ביום ש3תכנת ' לבדיקה ביום ג
8לבדיקה כל יום תכנת4תכנת ' לבדיקה ביום ד

גד דגמים-לבקרות אבContact IDתכנות דווח למוקד בפורמט
AV-2008 Dublo, AV-2016 DBL, AV-2016D, AV-2016DP

ומעלה2.11זמין מגרסה IDקונטקט 
LEDמתאים לבקרות מסוג 
DBLמתאים לבקרות מסוג 

AV701לדים דגמיםכניסה למצב תכנות בקיבורד AV702:
)1994קוד מפעל הוא (יד קוד טכנאי ארוך ומ8הקש 

בתצוגהPמתקבל 
כדי לתכנת הקש מספר כתובת ומיד הכנס ערך

שפירושו שהנתון נקלט בזיכרוןUהמתן עד שיופיע הסימן 
כדי לוודא שהתכנות נקלט הקש מספר כתובת והמתן להצגת הערך המתוכנת 

ארוך9ליציאה מתכנות הקש 

AV706כותבנות בקיבורדכניסה למצב תכ AV707:
.#אחרי הכנסת ערך הקש , Enterבקיבורד משמש כמקש ) סולמית(# מקש ! שים לב 

#ולאחריו ) 1994קוד מפעל הוא (ארוך ומיד קוד טכנאי 8הקש 
מתקבל תיכנות מתקין בתצוגה

#כדי לתכנת הקש מספר כתובת הכנס ערך ולאחריו 
הערך המתוכנת יוצג על המסך

להצגת הערך המתוכנת #לבדוק תכנות הקש מספר כתובת ולאחריו כדי
#בלווי 999ליציאה מתכנות הקש 

:להלן הכתובות לתכנות תקשורת למוקד ברמת אזור

הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד–011כתובת 
הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד–012כתובת 

CIDלקביעת פורמט השידור 07הקש –021כתובת 
CIDלקביעת פורמט השידור 07הקש –022כתובת 

בהתחלה0הוסף 3אם . הקש מספר מנוי בארבע ספרות–710כתובת 
בהתחלה0הוסף 3אם . הקש מספר מנוי בארבע ספרות–714כתובת 

מתוכנתת072בכתובת 3סגירה וודא שאופציה \לדיווח פתיחה 
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טית של תקשורת למוקדבדיקת אוטומ
.00:00לביטול הבדיקה קבע שעה . קבע את שעת הבדיקה-014כתובת 
.קבע יום לבדיקה–077כתובת 

כלומר ללא בדיקה0= תוכנת המפעל 
5תכנת ' לבדיקה ביום ה1תכנת ' לבדיקה ביום א
6תכנת 'לבדיקה ביום ו2תכנת ' לבדיקה ביום ב
7תכנת ' לבדיקה ביום ש3תכנת ' גלבדיקה ביום 

8לבדיקה כל יום תכנת4תכנת ' לבדיקה ביום ד
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