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  בית משותף אינטרקום

 הוראות בסיסיות – המדריך למשתמש

 צג שני שורות 2L – מולטיפון
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 תפריט ראשי 
 תאור הפעולה מספר תפריט

 תפריט ראשי   
 שמות הדיירים

 ניתן להוסיף או להסיר דיירים

 תפריט ראשי 
 רשימת קודים 

 ניתן להגדיר את הקודים השונים

 תפריט ראשי    
 גישהקוד 

 ניתן להגדיר את קוד הטכנאי המשמש לתכנות היחידה

 תפריט ראשי   
 קוד לקוח 

 ניתן להגדיר קוד לקוח המשמש 
 להגדרת קודי כניסה ושמות דיריים ומספרי טלפון

 תפריט ראשי   
 )שניות( זמנים

 ניתן להגדיר זמנים שונים ביחידה

 תפריט ראשי    
 טלפונים לפי דירה

הכנסת מספר טלפון של הדייר    

 תפריט ראשי   
 חה מרחוקיקוד לפת

 הגדרת הסיפרה לפתיחת דלת דרך הטלפון  
2והשניה למנעול  1הסיפרה הראשונה  משמשת למנעול   

 תפריט ראשי   
 צלצולים למענהמספר 

 ניתן לתכנת מספר את מספר הצלצולים עד למענה

 תפריט ראשי    
 שאלות כן ולא

 מאפשר תכנות מתקדם  

 

  



  

 מתקין התקנה .1
a)  ספק  –שרטוט התקנהCD12v 
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 כללי
 היא מערכת לבית משותף.  תדאורשל חברת   המולטיפון מערכת

 999ניתן לחבר עד  .של בזק הוט או מתאם סלולרי באמצאות קו טלפוןהמערכת מתחברת 
צג קירבה, ואפשרות לחבר , יצג דיגיטאלקודן כניסה, משולבת היחידה  מערכת,בדיירים 

 .ליחידה מצלמה
הדייר  אחר בחיפוש  האורחמנחה את הולועזית תצוגה ידידותית בעברית למערכת צג 

 הרצוי.
 ., ניתן להתקינו על הטיח ותחת הטיחהפנל אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אויר

 

 תכונות .2
 מ"מ  95X65שורות  2מסך רחב  דירות 999ניתן להגדיר עד 

 עקיפה למערכת ניתן לחבר לחצן קודי כניסה שונים 55ניתן לתכנת 

 אפשרות להודעות קוליות של הפנל ניתן לחבר שני מנעולים

 

 מפרט טכני .3

  12VDC   1500mAמתח הפעלה  
 חשמלי  או מגנטי סוג מנעול

Normally open   אוNormally close 
 אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אוויר פנל

 מידות 
 במ"מ

 גובה( X) רוחב  לפרופיל דלתפנל 
242 X 125 

 
  



  

 

   תכנות באמצעות קוד טכנאי  .1

  תיכנותכניסה למצב. 

 654321* טכנאיקוד  הקש , 

  היחידה יהיה ניתן להגדיר או לשנות את הגדרות מצב טכנאי פעילכל עוד. 
 טהמניתן לעבור בין התפריטים בעזרת מקשי החצים למעלה או ל       .    , 

 פעמוןה בכדי להיכנס לתפריט מסוים יש ללחץ על מקש () 

  קוד גישה –לשינוי קוד הטכנאי יש לדפדף לתפריט ראשי 

 פעמוןלהיכנס לתפריט לחיצה  על מקש ה ()  

 שינוי הקוד 

  הסולמית )#(מקש יציאה מהתפריט ע"י לחיצה על 

 

 כנות.כדי לצאת ממצב תי 

  הסולמית )#(בכדי לחזור מתפריט מסוים, לחץ פעם אחת על מקש 

  בכדי לצאת ממצב תיכנות. סולמית )#(על מקש התכנות ראשי לחץ בתפריט 
 
 

 

 תפריט שמות דיירים
 

יהיה ניתן להוסיף  שמות דייריםבתפריט 
 או להסיר דיירים

 

 3 בפנלהוספת דייר 

 א,ב,ג

2 

 ד,ה,ו

1 

,.-,, 

6 

 ז,ח,ט

5 

 י,כ,ך,ל

4 

 מ,ם,נ,ן

9 

 ס,ע,פ,ף

8 

 צ,ץ,ק

7 

 ר,ש,ת

# 

 

0 

) ( 

* 

  

בחר את מספר הדירה שברצונך להגדיר בעזרת 
 החצים

כמה פעמים בכדי לבחור את  מסוים לחץ על מספר
 האות הרצויה

 מחיקת או החלפת דייר מסוים
בכדי להחליף שם הדייר, בשם חדש עשה פעולות 

 על הדייר שברצונך להחליף. הוספת דייר

בכדי למחוק דייר מסוים )דירה ללא דייר( יש להחליף 
 .5את התווים הקיימים ב 

 *5*5*5*5*5לדוגמא 
 ()בכדי לצאת מתפריט דיירים לחץ על פעמון 

 
 

 
  

  59-              תפריט ראשי    
 שמות הדיירים

 תפריט ראשי                
 קוד גישה



  

 

  – מספרי טלפוןתפריט  .1
 

  בתפריט זה ניתן להגדיר את מספרי הטלפון
   לאותו מספר דירה שמוגדרבשורה התחתונה יופיע השם 

 

  – קוד לפתיחה מרחוקתפריט  .2
 בתפריט זה נתין להגדיר את מקש הפתיחה שישמש 

 לפתיחת הדלת מרחוק, בכניסה לתפריט יופיעו 
 שני ספרות. הסיפרה הראשונה שמשמשת למנעול 

 הראשון הסיפרה השניה משמשת להפעלת מנעול נוסף במידה וישנו.
 

  –תפריט קוד לקוח  .3
 בתפריט זה נגדיר את קוד הלקוח, קוד לקוח 

 משמש את ועד הבית  להגדרה של 
 שמות , מספרי טלפון , וקודי כניסה.

 252525קוד ברירת המחדל הוא 
 

 בתפריט זה יהיה ניתן להגדיר –זמנים)שניות(  תפריט .4
 .שוניםזמנים , זמנים שונים ביחידה

 
 להלן התפריטים החשובים והשכיחים לשימוש:

 

 

 מנעול החשמלי הפעלת הזמן  –זמן פתיחת דלת  (9
  שניות. 55ברירת מחדל 

 
 

 
 

  לשמרגע , יופעלפנל שהאור בזמן  – זמן תאורה (2
 ( 99) ברירת מחדל, מסוים מקשעל  אחרונה חיצהל

 קבוע פועל
 

 

 זמן תצוגת שם הדייר בזמן  – הצגת דיירזמן  (3
 שניות  95,רצוי לפחות  הצלצול לדירה

 שבשעת הצלצול יראה על המסך 
 . לאיזה דירה מצלצל המכשיר

 
  לדיבורהזמן שיוקצה  – דיבורזמן  (4

 מרגע הצלצול. הערך שמוכנס מוכפל בעשר,
 ,  95 -לדוגמא בערך ברירת המחדל  

 שניות. 955זמן הדיבור הוא 
 
 
 

 

 
  

 תפריט ראשי                
 זמנים)שניות(

 פתיחת דלתזמן 
                                       55 

 תאורהזמן 
                                       99 

 

 הצג שם אחר צלצול
                                       95 

 

  29 -תפריט ראשי                
 1מספרי טלפון 

 תפריט ראשי                
 קוד לפתיחה מרחוק

 תפריט ראשי                
 קוד לקוח

 ש' 10xזמן דיבור    
                                       95 

 



  

 

  255ניתן להגדיר עד  – 1סי קירבה יתפריט כרט .5
 .סי קירבה שוניםיכרט

 להגדרה סכרטימספר  םבאחד מהתפריטי בחר. 

 לחץ על כוכבית. 

 לריבוע השחור בתחתית הפנל רבה,הקי הצמד את הכרטיס. 

 הכרטיס בצג.מספר את ראה ישמע צליל שנקלט וי 
 

   –תפריט שינוי ערכים!!!  .6

 

 
 אפשריות שיחזור 3ישנם  בתפריט ניתן לשחזר הגדרות

A. ?מחיקת כל קודי הכניסה  – מחק את כל הקודים 
 .כוכבית)*( יושפעו מפעולה זו( למחיקה לחץ ה)רק קודי הכניסבפנל, 

 

B.  בה בפנל, )רק ירסי הקימחיקת כל כרט – ?1הקריבהכרטיסי מחק  את כל
 למחיקה לחץ כוכבית)*(.קירבה יושפעו מפעולה זו( הכרטסי 

 

C. DEF מחזיר את היחידה להגדרות יצרן, שמות דיירם לא  – ללא שמות
 יושפעו מפעולה זו.

 
 ימחקו הטלפונים השמות לאבאיפוס קוד הטכנאי   –החזרת קוד טכנאי .7

 !! וקודים

a.  במידה וקוד טכנאי אינו ידוע , יש לבצע 
 ע"י הפעולות הבאות: איפוס קוד טכנאי

 נתק את המתח מהיחידה .9

 DEFהעבר ג'מפר לשני פינים שמאליים  .2

 חבר את המתח חזרה )בחיבור המתח ישמע  .3
 צליל מיוחד (

 נתק את המתח מהיחידה .4

 העבר את הג'מפר חזרה לשני הפינים הימניים. .5

 .923456קוד הטכנאי אופס חזרה  .6

 

 

ימחקו כל הטלפונים, שמות באיפוס היחידה   –החזרת היחידה למצב יצרן  .8
 וקודים

a. כל הנתונים על היחידה )שמות, טלפונים, וקודים ( יתאפסו למצב ראשוני 

 נתק את המתח מהיחידה .9

 DEFהעבר ג'מפר לשני פינים שמאליים  .2

 PRGהרכב ג'מפר נוסף על  .3

 חבר את המתח חזרה  .4
 )בחיבור המתח ישמע צליל מיוחד (

 נתק את המתח מהיחידה .5

 חזרה לשני DEF העבר את הג'מפר .6

 .PRG, והוצא את ג'מפר  הפינים הימניים

 .היחידה הוחזרה למצב יצרן .7

  57 -     תפריט ראשי      
 1כרטיסי קירבה 

  94 -תפריט ראשי                
 שינוי ערכים!!!
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