מדריך מקוצר למשתמש
תודה שרכשת את מערכת האזעקה  LightSYSשל חברת ריסקו .מדריך הוראות מקוצר זה מתאר את
הפעולות העיקריות לתפעול המערכת .את הגרסה המלאה של מדריך המשתמש ניתן למצוא באתר החברה,
שכתובתו:
www.riscogroup.com

תקציר פקודות משתמש
דריכה מלאה
דריכה ביתית
נטרול המערכת
דריכה מלאה של קבוצה ][1/2/3
דריכה ביתית של קבוצה ][1/2/3
נטרול קבוצה ][1/2/3
נטרול תחת איום ) נטרול מאולץ(
אזעקת מצוקה
אזעקת אש
אזעקת רפואית
עקיפת אזורים מהירה
הפעלת מוצא)ממסר(
הגדרת טלפונים ללקוח
תקלות במערכת
זיכרון אירועים
הפעלת/כיבוי של צליל דלת
עריכת קוד משתמש
בדיקת אזורים )בדיקת תנועה(

קוד <
קוד <
קוד <
קוד <

< ]מספר קבוצה < [1/2/3

קוד <

< ]מספר קבוצה < [1/2/3

קוד <

< ]מספר קבוצה < [1/2/3

קוד נטרול מאולץ <
לחץ על

בו זמנית למשך  2שניות

לחץ על

בו זמנית למשך  2שניות

לחץ על

בו זמנית למשך  2שניות

קוד <

< מספר איזור
< קוד <

< פעילויות <

< קוד <

< עקוב אחרי <

< קוד <

< תצוגה <

< קוד <

< זכרון אירועים <

< קוד <
< צליל דלת
< קוד <
< קוד <

< פעילויות <

< הפעל מוצא

< תקלה <

< צליל לוח מקשים <

< קודים/תגים <
< תמיכה <

<בדיקת תנועה <

נוריות חיווי:
נורית מתח:
דלוקה :המערכת מחוברת לרשת החשמל ופועלת
כהלכה .סוללת הגיבוי במצב תקין .אין תקלות
במערכת.
כבויה :המערכת אינה פועלת ,עקב ניתוק אספקת
החשמל )הן מרשת החשמל והן מסוללת הגיבוי(.
הבהוב מהיר :ישנה תקלה במערכת.
√ נורית מוכן:
דלוקה :המערכת מוכנה לדריכה.
כבויה :אחד או יותר מאזורים המידיים פתוחים,
והמערכת אינה מוכנה לדריכה .לפני שניתן יהיה
לדרוך את המערכת ,יש לטפל באזור הפתוח.
הבהוב איטי :מציין כי המערכת מוכנה לדריכה,
אולם אזור שהוגדר בהשהייה ,פתוח.

נורית דריכה:
דלוקה :המערכת דרוכה
באופן מלא או חלקי.
כבויה :המערכת
מנוטרלת.
הבהוב איטי :המערכת
נמצאת במצב פעולה של
השהיית יציאה.
הבהוב מהיר :מצב
אזעקה.
נורית טמפר:
דלוקה :אזעקת טמפר
במערכת.

נורית דריכת בית
דלוקה :מערכת במצב
דריכת בית או ישנו לפחות
אזור אחד במצב עקיפה.

נורית חיווי אש:
דלוקה :אזעקת שריפה
הבהוב :התגלתה בעיה
במעגל גילוי האש.

עריכת קוד משתמש
.

.1

ממצב תצוגה ראשי לחץ

.2

הקלד קוד משתמש ראש )ברירת מחדל  (1234ולחץ

.

.3

בעזרת מקשי החיצים עבור לאפשרות קודים ולחץ

.

.4

בחר ב הגדר קוד ולחץ על

.5

בחר משתמש ולחץ על

.6

בחר בעריכת קוד ולחץ על

.7

הקלד קוד חדש ולחץ על

.8

כדי לערוך את שם המשתמש בחר בעריכת תוית והקלד את התוית הרצויה.

.9

חזור על הסעיפים הקודמים עבור עדכון קודים נוספים.

.
.
.
.

הקצאת תג קרבה
.1

בצע פעולות  1-5מסעיף עריכת קוד משתמש.
.

.2

בחר ב למד קרבה ולחץ על

.3

בתוך  10שניות קרב את תג הקרבה ללוח המקשים.
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הגדרת זמן ותאריך של המערכת
.

.1

ממצב תצוגה ראשי לחץ על

.2

הקלד קוד משתמש ראשי ואחריו

.3

בעזרת מקשי החיצים עבור לאפשרות זמנים ולחץ

.
.

.

.4

המסך יציג שעה ותאריך .לחץ על

.5

הקלד את השעה בפורמט של  24שעות .לעדכון התאריך השתמש במקשים
את הסמן ובמקשים

.6

לאישור לחץ

/

ו-

כדי להזיז

כדי לבחור את האפשרות הרצויה .

.

הפעלת המערכת באמצעות מסרונים )הודעות (SMS
הערה :ניתן להפעיל אופציה זאת בתנאי שמותקן כרטיס GSM
מבנה הודעת ] :SMSקוד משתמש[ ]פקודה[
דריכה מלאה] :קוד[ דר
דריכה ביתית] :קוד[ בית
דריכת מדור] :קוד[ מ ]בחר קבוצה :א/ב/ג/ד[
נטרול מלא] :קוד[ נט
דריכת קבוצה] :קוד[ דר ]מספר קבוצה[
נטרול קבוצה] :קוד[ נט ]מספר קבוצה[
עקיפת אזור] :קוד[ עק ]איזור מספר[
ביטול עקיפת איזור] :קוד[ ב.עק ]איזור מספר[

הפעלת מוצא] :קוד[ הפעל ]מספר מוצא[
כבוי מוצא] :קוד[ נתק ]מספר מוצא[
סטטוס המערכת] :קוד[ מצב

קרדיט ל ] :SIMקוד[ קרדיט
שנוי יעד עקוב אחרי:
שינוי מספר טלפון] :קוד[ טל ]מספר עקוב אחרי[
חדש ]מספר טלפון חדש[
שינוי דוא"ל] :קוד[ דואל ]מספר עקוב אחרי[ חדש
]מספר טלפון חדש[

דוגמאות לשליחת ): SMSשהקוד הוא (1234
לדריכת המערכת שלח1234 :דר
לניטרול המערכת שלח1234:נט
להפעלת ממסר  1שלח1234 :הפעל01
הערה:
כתיבת ההודעה הינה ברצף ללא רווחים.
במידה ורוצים לקבל אישור לפעולה מהמערכת יש להוסיף את המילה אשור,
דוגמא אישור הפעלת ממסר :
1234הפעל 01אשור
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הפעלת המערכת באמצעות הטלפון
הערה :ניתן להשתמש באפשרות זו ,בתנאי שבמערכת מורכבת יחידת הרחבה קולית.

קבלת שיחה
.1

בעת קבלת שיחה מהמערכת:

.2

הרם את שפופרת הטלפון.

.3

אמור "שלום" או לחץ על מקש ].[#

.4

המערכת תשמיע הודעת אירוע ולאחריה תפריט "אישור קבלה".בחר באחת מהאפשרויות מתוך
תפריט "אישור קבלה".

תפריט "אישור – קבלה"
אישור קבלת הודעה – ][1
אישור קבלת הודעה והפסקת כל החיוגים למספרי עקוב אחרי נוספים] < [2] :קוד[ < ][#
אישור קבלת הודעה וכניסה לתפריט פעולות – ]] < [3קוד[ < ][#
האזנה ודיבור – ]]< [3] < [6קוד[
חזרה על הודעת אירוע – ][#
חזרה על תפריט "אישור קבלה" – ]*[

התקשרות למערכת
.1

חייג את המספר המבוקש
אם משיבון מחובר למערכת ,תן למערכת לצלצל פעם אחת ,נתק ונסה שנית.

אם משיבון איננו בשימוש ,חכה עד למענה על-ידי המערכת.


.2

הקלד  2ספרות של קוד הגישה

 .3הקלד את קוד המשתמש ולאחריו הקלד רשתית ].[#בשלב זה תושמע הודעת מצב מערכת ולאחריה
יושמע תפריט ה "פעולות" .בחר את מבוקשך מתפריט הפעולות.
תפריט הפעולות
דריכת כל הקבוצות[1] < [1]:
דריכה על פי קבוצה] < [9] <[1] :מספר קבוצה[
נטרול כל הקבוצות[2] < [2] :
נטרול על פי קבוצה] < [9] < [2] :מספר קבוצה[
שינוי מצב עקיפת אזור] < [3] :מספר אזור[ < ][9] < [#
הפעלת מוצאים] < [4] :מספר מוצא[
שינוי מספרי עקוב אחרי] < [5] :יעד עקוב אחרי[ < ][2] < [#
האזנה[1] < [6] :
דיבור[2] < [6] :
האזנה ודיבור[3] < [6] :
הקלטת הודעות[7] :
יציאה מהמערכת[0] :
חזרה לתפריט קודם[*] :
חזרה על תפריט נוכחי[#] :
© קבוצת ריסקו 11/2012
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