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19/01/2016

0040לבקרות סדרה Contact ID תכנות דווח למוקד בפורמט

00כ"אח200במצב תכנות הקש –:הבקרהדגםלבדיקת בקרה לד
)או בדוק מדבקה על המעגל הראשי(

) סולמית(# כ "ואח200במצב תכנות הקש –:הבקרהדגםלבדיקת בקרה כותבת
)או בדוק מדבקה על המעגל הראשי(

פת שינוי קוד משתמשהוס

:להכנסת משתמש נוסף. 1234הינו ) 01מספרמשתמש(קוד משתמש מסטר 
)לדים מהבהבים(ארוך 8הקש 
1234הקש 

02הקש 2משתמש . )32עד (הקש מספר משתמש בשתי ספרות 
)לא אפס בהתחלהל(הקש קוד רצוי 

702AV701 AVכניסה למצב תכנות בקיבורד לדים דגמים

)1994קוד תכנות מפעל הוא (ך ומיד קוד טכנאי ארו8הקש 
בתצוגהP מתקבל

כדי לתכנת הקש מספר כתובת ומיד הכנס ערך
שפירושו שהנתון נקלט בזיכרוןU המתן עד שיופיע הסימן

כדי לוודא שהתכנות נקלט הקש מספר כתובת והמתן להצגת הערך המתוכנת
999או , ארוך9ליציאה מתכנות הקש 

PRO DBLלבקרות707AV706AVלוח מקשים כותב תכנות כניסה למצב

אחרי הכנסת ערך ,Enter בקיבורד משמש כמקש) סולמית(# מקש ! שים לב 
.#סולמית הקש

# ולאחריו) 1994קוד מפעל הוא (ארוך ומיד קוד טכנאי 8הקש 
"מתקין בתצוגהתכנות"מצג

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

להצגת הערך המתוכנת# כדי לבדוק תכנות הקש מספר כתובת ולאחריו 
# ואחריו999ליציאה מתכנות הקש 
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:)בקרות לד וכותב(להלן הכתובות לתכנות תקשורת למוקד ברמת אזור

הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד–019כתובת 
)טלפון או מוקד נוסף(הכנס מספר טלפון של המפענחת במוקד–020כתובת 

בהתחלה0ספרות הוסף 3אם מינוי של . מספר מנוי בארבע ספרות–021כתובת 
בהתחלה0ספרות הוסף 3אם מינוי של . מספר מנוי בארבע ספרות–025כתובת 

.מוקד אחדל00או , לאפשור033בכתובת 01לדיווח כפול לשני מוקדים הקש 
.לביטול דיווח00או , לאפשור034בכתובת 01סגירה הקש \לדיווח פתיחה 

.לביטול הדיווח00או , לאפשור035בכתובת 01לדיווח על אזור מנוטרל הקש 

מחיקת מספר טלפון

: ב לדים"ק
, ארוך0בעת חיוג ממרכזיה נעשה על ידי הקשת Pause להכנסת הפסקת חיוג

רי כן המשךאחP אות אישור

.לא לחכות בין מספרים–ברצףמספר טלפון הכנסת 
.ארוך בכתובת הרצויה9מחיקת מספר טלפון על ידי הקשת 

: ב כותב"ק
ובו זמנית לחץ על סולמית ,למשל011, מחיקת מספר טלפון הכנס את הכתובת

.וכוכבית

של תקשורת למוקדמחזוריתתכנות בדיקה אוטומטית

036בכתובת 01יקה מחזורי למוקד הקש לאפשור אות בד
שעה הקשלביטול הבדיקה . 23:39פורמטקבע את שעת הבדיקה -039כתובת 
00:00.

.קבע יום לבדיקה–037כתובת 
כלומר ללא בדיקה) 00ערך(תוכנת המפעל התכונה לא פעילה 

5תכנת' לבדיקה ביום ה1תכנת ' לבדיקה ביום א
6תכנת ' לבדיקה ביום ו2תכנת ' לבדיקה ביום ב
7תכנת ' לבדיקה ביום ש3תכנת ' לבדיקה ביום ג
8לבדיקה כל יום תכנת 4תכנת ' לבדיקה ביום ד

638420603: טלפון תמיכה ישיר


