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  לצרכהוראות הפעלה

 3 ורסיה 2000מסדרת בקרות צג לד 
 2005 דצמבר

 
cakp okxv,

.מ"גד מערכות בעתודה שרכשת ממוצרי האיכות של אב
. מ מגישה ל מוצר איכותי המיוצר בישראל ונמכר בכל רחבי העול"גד מערכות בעאב

.קלות הפעלה למשתמש ולמתקימוצרינו נושאי תווי תק ואיכות בינלאומיי תו הקפדה על 
.להגנת רכוש וכל היקר ל, עליונהזהו צעד נבו וחשוב בבחירת מערכת בקרה ברמה טכנולוגית 

הוראות קרא בעיו את ה ולקבלת תוצאות מרביות מהבקרה בקש הסבר מהמתקי! חשוב

2000 תכונות עיקריות של מערכות הבקרה מסדרת
 .טלפו טוני או יחידת לוח המקשי, מפתח, על ידי שלט אלחוטימערכת הבקרה מאפשרת תפעול קל 

. מקשי12תצוגה וכ , לוח המקשי הינו יחידת הפעלה חכמה וקומפקטית הכוללת נוריות
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3Siren
Shunt
Display Status

Delay
Delete Chime

Test Program Reset

Shunt

ARMED STATUS SHUNT FIRE
ZONE
DISPLAY

EASYLOADER AV-701AV-GAD תצוגת אזורים וארועים

מופעל אזורים אש
מצב נוטרלואזעקת

אזורים

בדיקת סירנה הצג מנוטרלים הצג פתוחים

הפעל זמזם כניסהבטל השהיות תיכנות טלפון

בדיקת אזורים   ביטול הקשות

מצוקה מצוקה

Telephon

 תכנות קוד

רשימת תפקיד המקשים בהקשה ארוכה

נטרול אזורים

החזק 2 מקשים למצוקה

 
 
 

 AV-701יחידת לוח המקשי דג 
 לוחותנית לחבר מספר . י לחצנ12הינו יחידת הפעלה דיגיטלית המופעלת על ידי ) בורדקי(לוח המקשי 

.מכל לוח מקשי, כל הפעולות זהות לחלוטי בביצוע.  לנוחיות הפעלה ופיקוד על מערכת האזעקהמקשי
:ישנ שתי סוגי הקשות שונות

שימוש בשני סוגי הקשות ,  שניות לער עד שמיעת זמזו אישור2והקשה ארוכה למש ) רגילה(הקשה קצרה 
.ות מלוח המקשימאפשר לקבל יותר פעול
.לחו עד שמיעת הסירנה" 1" החזק את מקש :לבדיקת סירנה לדוגמא

בשבוע! חשוב פע  לפחות  ומרכיביה  המערכת  תקינות  את   בדוק 
האזעקה למערכת  חשמל  אספקת  לנתק   אסור 
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 מספר עובדות על המכשיר
. הנ בקרות ממוחשבות למערכת אזעקה2000המערכות מסדרת 

, אמינות גבוהה ביותר ותפעול נוח,  הבקרה לאתר המוג תכונותה מרבית שלהבקרה מאפשרת התאמ
.פשוט וקל

פרוססור המבוקר על ידי זיכרו דינמי בר תכנות וכוללת חייג דיגיטלי  מבוססת על מיקרו2000סדרת 
או כותבת תצוגה דיגיטלית , שליטה מרחוק ע טלפו צלילי,  רבת עצמההסירנלפיקוד . מינויירב

. למגזר הצבאיתוכ בקרות ייעודיו, ברשותנו בקרת שבת לשומרי מסורת.  ואירועיאזורי רלתיאו
. אזורי מתאימה לשימוש במגזר הביתי והעסקי32 או 16, 8, 5, 4 ע 2000סדרת 

.קיימות הוראות נפרדות אות יש לבקש ממתקי המערכת) LCDצג (לבקרות ע לוח מקשי כותב 

ערכת הניתנות לתכנות והתאמה על פי צורכי האתרתכונות ממספר 

מופרדות לשתי קבוצות אזורי,  רמות השהית כניסה שונות2 
 לכל האזורי נית לחבר הגנה למניעת נטרול חוטי המערכת

שעו ותארי, אירועי אחרוני) 250( 99וגת תצ,  קודי משתמש שוני8 
 אזור אש ייעודי לחיבור גלאיי עש ואש

 כשהמערכת דרוכהוזמז ביטול נוריות 
' שעות להגנת כספות לחצני מצוקה וכו24 הגנה 

 שעות או מותנה24, מידי, מושהה:  לכל אזור נית לתכנת אופי פעולה שונה
וכ נטרול ידני לכל אזור בנפרד, Away או Home  חכמי)בית( מצבי 3  
)DTMF(תפעול מרחוק ע טלפו צלילי , תכנות מרחוק בעזרת מחשב  

 )הקשה ארוכה ושחרור(הקשות ארוכות 
 
1Sirenבדיקת סירנה  
2Shunt

Display הצגת אזורי שנוטרלו   
3Status הצגת אזורי פתוחי  
4Delay

Delete מציג  . בטול השהיותdלאישור  
5Chime מציג . הפעלת זמז לבקרת כניסהcכ מכבה בקרת זמז" ארו מפעילה ואח5הקשת .  לאישור 
6Telephoneלא יוצגו מספריי טלפו אחרי או אלה שמחייגי למוקד.  בדיקת מספר עקוב אחרי לחיוג 
6Telephone6כ " אחTelephone :תכנות טלפו עקוב אחרי 
6Telephone 1 כ"אחSiren : פעיל, אחרי ההקשה מוד עונה מייד). מותנה בתכנות(מענה מיידי למוד 

 ' דק5במש             
6Telephone כ" אח

Test  כולל מוקד ומינויי רגילי, מחייג למספרי שתוכנתו, בדיקת חיוג וטלפוניה: 7
Test   שניות מהכבוי נית לבצע30במהל , הפעל וכבה מערכת, סגור את כל האזורי. בדיקת אזורי 7

 בדיקת אזורי             
8Program 1' זהו קוד של משתמש מס, 4 3 2 1) תוכנת מפעל(קוד מפעיל ראשוני . תכנות קוד 
9Resetמתכנותיציאה ,  אפוס הקשות 
0Shuntהיסטוריית אזעקות קצרה  
0Shunt 0כ "אחShunt : הפסקת חשמל וכו, אזור שנוטרל ,אזעקה, סגירה\פתיחה(אחרוני  99הצגת' (

 C: האותיות המופיעות בהצגת אירועי אחרוני. כמו כ מוצג זמ האירוע, אירוע אחרו מוצג ראשו
(closing), O (opening), u (user) ,T (Tamper), Bypass) (B , שלושה פסי מסמ הפסקת חשמל)≡ .(

 מומל –בתצוגה ההיסטוריה בבקרה או להיעזר , לבדיקת  האירועי מומל להשתמש בתוכנת המוד
 .לביצוע על ידי המתקי

הקש מקש כלשהו מייד (תצוגה לפי אירוע רצוי כדלקמ " להזיז"להצגת היסטוריה מפורטת נית 
 ):ת ההיסטוריהשמוצג

2Shunt
Display   5,  לעבור לאירוע הבא2הקש לחצChime 8, הצג פע נוספת אירוע נוכחיProgram  חזור אחורה

 לאירוע קוד
9Reset  שימושבטל תצוגת היסטוריה וחזור למצב  
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0Shunt1כ " אחSiren : אל ,  ארו1כ "אח,  ארו0לשינוי השעה הקש .  שעות24הצגת השעה בפורמט
. שעו פנימי מתאפס בניתוק מתחי.  שעות00:00הקש שעה רצויה בפורמט , תמתי להצגת השעה

  שעו פנימי לאחר חבור מתחייש לכוו,  מהבהבhלסימו מוצג 
0Shuntכ" אח

2Shunt
Display :הקש תארי בפורמט ,  ארו2כ "אח,  ארו0לשינוי תארי הקש . הכנסת תארי

 010305: שנהחודשיו
0Shunt3כ " אחStatus : קיי רק בבקרות . )בא הוגדרו בתוכנה(הצגת אזעקות אחרונות מאזורי טמפר

 2016 2005 2008דג 
0Shunt5כ " אחChime : פתיחה(תוצג הפעולה , )שהפעילו או כיבו מערכת(הצגת המשתמשי=O ,

 בליווי  שעה) C= סגירה
 

 )הקשה קצרה(גילות  רהקשות
נטרול אזורי ופעולות , וכיבוי הקוד להפעלהלתכנותמשמשי ) 1 עד 0(המקשי הממוספרי 

 : פירוט הפעולות. מיוחדות
 .י זמזו קצר בזמז"ע" נקלטה" בכל הקשה מתקבל אישור שההקשה 

 ).לא מומל, דורש תכנות (5עזרת לחצ  בדריכת מערכת מהירה 
 הקש מספר אזור 2016 בקרות .כ הקש את מספר האזור" ואח0הקש על לחצ ,  לביצוע.נטרול אזור 

 .01הקש , אזור אחד, בשתי ספרות
  מצב ביתנטרול קבוצתי 

   1מספר  ארו נטרול קבוצתי 1Sirenכ " אחקצר 0Shunt :פעולת הקשה קצרה וארוכה
 0Shunt כ " אחקצר

2Shunt
Display 0 קבוצות 2לנטרול , 2מספר  ארו נטרול קבוצתיShunt 0 קצר וShuntארו . 

 .הנטרולר דור אוטומטית את המערכת לאח) מצב בית( קבוצתי נטרול 
 0Shunt9כ " קצר אחReset לאישור" "צג וי, ביטול כל האזורי המנוטרלי: קצר. 
 

 שינוי קוד דריכה וכיבוי
 u, ) בתוכנת מפעל1234( נוכחי 1הקש קוד משתמש מספר ,  נוריות יהבהבו4 ארו 8הקש : החלפת קוד
 בבקרות דג 16 עד 01 או 08 עד 01(הקש מספר משתמש , סימו להקשת מספר המשתמש, קט יוצג

 גדול Uהמת לאישור .  קוד חדשבגמר הצפצו הקש,  ארויוצג מספר משתמש בליווי צפצו, )2016
או , 9 הקשה ארוכה על מקש מתכנותליציאה .  ספרות6 עד 1בכל קוד נית להקיש . קט uכ ל"ואח

  .אה אוטומטיתהמת ליצי
  קודי משתמש16 אזורי יש 16לבקרות מסוג ,  קודי משתמש8  שלה עד שמונה אזורי ישתולמערכ

 .  טכנאי אחדתכנותוקוד 
רק . או קוד זהה לקוד אחר, קוד בו כל הספרות זהות, אי לתכנת קודי ע ספרה ראשונה זהה: חשוב

 . יכול לשנות קודי משתמש1קוד מספר 

 ק בעזרת טלפו הפעלה מרחו
חייג לטלפו אליו ,  בכדיי להתחבר לבקרה:י המשתמש" שיחה יזומה ע–התחברות לבקרה מרחוק 

. הבקרה משמיעה צליל ברכה, בחיבור, הבקרה תענה לפי מספר הצלצולי שתוכנתו. הבקרה מחוברת
 ).Enterהוא מקש # (# כ "הקש קוד משתמש ואח, לאחר הצלילי

 . מנגינההבקרה מזהה אותו על ידי צליל מיוחד # , אחריו , כאשר קוד תק מתקבל
 .נשמע צליל שגיאה, א לא

אחרי כ ) מטעמי אבטחה( דקות 3  טלפוניתתמחובר רתישא, אחרי שהבקרה מאשרת את קוד המשתמש
 .תתנתק אוטומטית

 .היא תקצר את זמ ההמתנה ולבסו תתנתק, א הבקרה לא מזהה פקודה
היא תמשי לנסות להתחבר למוד , DTMFהבקרה לא מאתרת צליל , ל"זמ הנבמידה ובמהל פרק ה

 .המשתמש צרי להקיש את הקוד שלו לאחר צלילי הברכה, כדי להתחבר לבקרה. של הבקרה
 . שניות להשלי את התהלי30נותרו , מרגע הקשת המקש הראשו

 
 פקודות מהטלפו המרוחק

,  שניות בי לחיצה ללחיצה4הבקרה מחכה . Enterשמעותו לאחר כל פקודה ומ#  לאשור לח על מקש 
 .ההקשות הקודמות מבוטלות, כאשר פרק זמ זה עובר

 .מבטל הקשות קודמות"*" מקש 
 )קרא מימי לשמאל: (הפקודות מרחוק ה

)0 X #  (– נטרול אזור )X –8 עד 1 מ–אזור לנטרול '  מס( 
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  9# 0 –למחוק כל האזורי המנוטרלי הקש 
 ).לא דרוכה(ודת נטרול אזורי  בתוק רק א המערכת במצב שחרור פק

צליל , לאחר הדריכה. ג א ישנ אזורי פתוחיהבקרה תדרו את עצמה .  דרו את הבקרה–]  1#[
 ).ביפ קצר אחריו צליל ארו": דריכה"צליל (. אישור אחריו צליל דריכה יישמעו

 להיות בטוח שאזעקה לא נגרמה על ידי האזורי המשתמש יכול להמתי מספר שניות על מנת
 .תישמע סירנה, במקרה זה. הפתוחי

 ביפי 5: צליל שחרור(יישמעו " שחרור"צליל אישור בעקבותיו צליל .  שחרר את הבקרה–]  2#[
 ).קצרי

 .נית להפעיל מכשיר ביתי או פונקציה דומה.  לשלוש שניות A1 מפעיל את יציאת–]  3#[
הדבר ישפיע רק על . החייג יפסיק להתקשר למספרי הטלפו המתוכנתי. סיק את החייג מפ–]  6#[

 .אזעקה חדשה תפעיל מחדש את החייג. תהלי החיוג השוט
א המשתמש ענה לקריאה מהבקרה או התקשר לבקרה בזמ שהחייג עבד ללא דריכה או : הערה

 .ור מההתחלההחייג יתחיל מחדש את המחז, שחרור או הפסקת החייג
הבקרה תענה באמצעות צליל של דריכה או שחרור בעקבותיו צליל אזעקה א .  בדוק מצב בקרה–]  7#[

 .הבקרה במצב אזעקה
]8 X#  [– למידה" פקודת) "Xפקודה זו מאפשרת ללמוד את מגוו הצלילי).  מסמ מספר פקודה. 
 .הבקרה תשמיע צליל אישור ותתנתק.  מסיי התקשרות–]  9#[
 

 נוריות חיווי בלוח המקשי
ARMEDאדומה  STATUSירוקה  SHUNTכתומה  FIREאדומה 

מערכת דרוכה כל האזורי 
סגורי ותקיני

נוטרלו אזורי הופעל גלאי אש חיווי קבוע

נרשמו אזעקות אזורי פתוחי לא קיי לא קיי הבהוב

 תצוגה דיגיטלית
התצוגה מציגה אזורי . בעלת רקע אדו, )מ בקצור"ל (ממוקמת בחלקו הימני של לוח המקשי

להל פירוט אותיות האישור . אזורי שנוטרלו וכ אותיות אשור שונות, אזורי פתוחי, בתקלה
:השונות שלא פורטו קוד

≡ t L H h C תצוגה ◄
 ) קוי3(

חשמלהפסקת 
אזעקת טמפר חלשהסוללה  הופעל לחצ 

מצוקה
שעו מערכת 
יצא מכיוו

תקלת חיוג מהבהב

 3 הבהוב
לדי

לא קיי לא קיי לא קיי לא קיי בדיקת טלפו קבוע

 אתור תקלות
הסרת התקלה  תיאור התקלה  התקלה 

 ארו עד השמע זמזו 9הקש 
.הקש קוד הפעלה,  אשור

, בהקשה על המקשי נשמע זמזו
.פעיל מערכתא לא נית לה

הקשת קוד לא מפעילה מערכת

עד השמע זמזו ,  ארו9הקש 
.הקש קוד לאט וברגיעה, אשור

 קוד לא חוקיהקשת
)מ" פעמי נועל ל6הקשת קוד שגוי (

לא נית לכבות מערכת

נורית כתומה , הפעל וכבה מערכת
9כ " ואח0או הקש  .תכבה

לא נית לבטל סימו של נורית 
צהובה דולקת

ורית כתומה דולקת נ
)סימ שנוטרלו אזורי(

,יוצג האזור הפתוח
פתח שהושאר : בדוק את הסיבה

, תנועת אנשי מול גלאיי נפח, פתוח
סגור או נטרל אזור. תקלה אחרת

ע ההפעלה , אזור כלשהו פתוח
כ בתצוגה " זמזומי ואח3שומעי 

ור ומופיע מספר אז≡ פסי 3מופיע 

לא נית (נורית ירוקה מהבהבת 
לדרו מערכת שאזור מידי פתוח

 הכניס לפעולה את 7 או 5לחצ 
.זמז הביקורת

 ארו 5או הקש , הפעל וכבה מערכת
.לביטול

פתיחת דלת כניסה או מעבר על יד 
גלאי מפעיל זמז בלוח המקשי

זמזמ מופעל ללא סיבה 

כבה מערכת מייד ע כניסת 
הזמ קצר הזמ טכנאי א , לאתר

.להארכת השהיית הכניסה

מופעל אות אזהרה לפני הפעלת 
אזעקה קולית

ע הכניסה לאתר המוג הזמז 
 צלילי ארוכי3נשמעי 

דרוש תיקו של אחד , טכנאיל קרא
ממרכיבי המערכת

סימו לסוללה ריקה או לא מחוברת מייד לאחר ההפעלה מוצגת האות 
Lבתצוגה 

 Hמערכת להפסקת הפעל וכבה 
נלוותואזעקה , בתצוגה

יש לפעול לפי , לחצ מצוקה הופעל
הנהלי המוסכמי

Hהבהוב התצוגה והצגת 

 


