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מבוא
הכר את ה Power Wave-מערכת האזעקה החכמה של עורב
חברת עורב מברכת אות על רכישת מערכת אזעקה ממוחשבת מסדרת Wave

.Power

מערכת ה  Power Waveהיא מערכת אזעקה אלקטרונית חכמה ,אמינה ומתקדמת המבצעת פעולות
רבות ומגוונות אשר תוכננה לפעול לתקופה ממושכת ללא תקלות .המערכת משמשת במפעל ,במשרד
או בבית ,ומיועדת להתריע בעת פריצה .זוהי מערכת אזעקה מהתקדמות ומהחכמות בעול ,וע זאת
קלה ונוחה לתפעול ולתכנות.
לבקרה נית לחבר עד  8יחידות הפעלה ושליטה בעלי צג ספרתי או כותב.
המערכת שולטת על  8מוצאי ומשמשת כיחידת בקרה ושליטה בסגנו "הבית החכ".
המערכת משמשת להפעלת מכשירי חשמליי הניתני לשליטה או לבקרה על תפעול.
נית לחבר אביזרי נוספי כגו :מקלט אלחוטי ,גלאי אלחוטיי ייעודיי ,יחידת דיבור חכמה ,כבל
לתקשורת  RS232המאפשר חיבור מדפסת מקומית או מחשב ,לוח מקשי מיוחד להפעלת מצב בית
ומצוקה ,מגוו גלאי ,מגנטיי ,סירנות ועוד...
המערכת מופעלת ע"י מתח רשת וכוללת סוללת גבוי למקרי של הפסקת חשמל.
תצורה אופיינית למערכת האזעקה )בהתא לסוג המערכת  PW-8 ,PW-4או (PW-16
נית לחלק את השטח או המבנה המוג עד לאזורי מוגני קצר או נתק .את השטח המוג כולו נית
לפצל עד ל   4מערכות )לדוגמה מערכת  A,B,Cאו  .(Dאשר ניתנות לתכנו לפי צרכי המשתמש,
לדוגמה :להבדיל בי אזור המשרדי והמחס בסביבה עסקית ,או בי חדרי המגורי וחדרי השינה
בסביבה ביתית ,כל מחיצה ניתנת להפעלה בנפרד במצב יו או לילה.
לכל מערכת ,נית לתכנת את התגובות לאירועי בצורה שונה ,כמו הפעלת אזעקה או הפעלת
מכשירי חשמליי ועוד.
נית לדרו את המערכת בשני אופני:
•

דריכה רגילה  כאשר השטח או המבנה המוג אינו מאויש )(Arm

•

דריכת לילה  כאשר השטח או המבנה המוג מאוכלס ) ,(Stayוהמערכת דרוכה חלקית,
כדי לאפשר שהיית בני אד באזור המוג.

המשתמש יכול לשנות את אופני הדריכה ,בתנאי שהוא מורשה לכ באמצעות הסיסמה) .להל הקוד(.

תאור לוח המקשים
תאור כללי
לוח המקשי באמצעות צג שטוח מיוחד  ,מציג את כל המידע הנדרש להפעלת מערכת האזעקה בצורה
ידידותית ,וללא תקלות .המשתמש מתקשר למערכת האזעקה באמצעות לוח המקשי ,הצג שבלוח
המקשי מציג מידע מעודכ על מצב המערכת באופ שוט ,$ומאפשר קביעת אופני עבודה שוני,
לשנות את תצורת המערכת ,ולתכנת ו/או לשנות את קוד המשתמש.
לוח המקשי קולט ורוש את האירועי ומציג על הצג .לפי דרישת המשתמש ,כדי לסייע בבקרת
המערכת ולאפשר ניתוח הפעולות במערכת.

לוח המקשי מתואר באיור  ,1והרכיבי העיקריי מפורטי להל.
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איור  :1לוח מקשי

מקשי הפונקציה
מקשי הפונקציה משמשי לדריכת המערכת ,להכנסת פקודות ,לשינוי התצורה ולדפד $בי ההודעות
שעל התצוגה הכתובה.

מקשים אלפא-נומריים
מקשי אלה משמשי לתכנות המערכת ע"י המתקי ,להכנסת ואו שינוי קוד משתמש ,ולכתיבה
ושינויי בתיאור האזורי והמשתמשי.

צלילי חיווי
לוח המקשי משמיע צלילי קצרי בתגובה להקשות המשתמש על אחד מ המקשי .צלילי החיווי
ומשמעות רשומי ומפורטי בטבלה .1

טבלה  :1רשימת הצלילי
צליל

תדירות

תאור

צליל קצר

פע אחת

בתגובה ללחיצה על מקש

 3צלילי קצרי

פע אחת

אישור לפעולה באמצעות לוח המקשי

צליל ארו

פע אחת

פעולה לא חוקית ,או הקשה על מקש לא מתאי

צלילי קצרי
ומקוטעי

בזמ
יציאה/כניסה

התרעה בזמ יציאה כאשר המערכת נדרכה אבל אינה
דרוכה עדיי כדי לאותת שעלי לצאת משטח מוג,
צליל זה מושמע ג בעת כניסה כדי להתריע שעלי
לנטרל את המערכת ,למניעת אזעקה.

מתמש

תקלת מערכת ראה רשימה נפרדת טבלה 5

צליל ארו

מתמש

נוריות חיווי
נוריות החיווי המותקנות על לוח המקשי ומסמנות את מצב הפעולה של המערכת וה רשומות
בטבלה .2
טבלה  :2נוריות חיווי
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כינוי הנורית
Bypass
Stay

תאור
מסמ שאזור)י( מנוטרל)י( במערכת
מסמ שהמערכת דרוכה במצב דריכה חלקית )לילה(

Armed

מסמ שהמערכת דרוכה במצב דריכה מלאה

Ready

מסמ שהמערכת מוכנה לדריכה ,כל האזורי סגורי

Trouble

מסמ תקלה במערכת )רשימת התקלות ראה טבלה  5בעמוד (17

צג
צג המערכת מכיל  16תווי בשתי שורות ,הצג מציג:

•

הודעות המערכת

•

אזורי פתוחי

•

מצב המערכת

•

הודעות תקלה

•

אירועי שנרשמו בזיכרו המערכת

•

תאור אזורי ומשתמשי

•

מספר המוצא ) (U/Pאו המכשיר החשמלי בעת הפעלתו או בקרה על המכשיר המופעל

סיכום פונקציות המערכת
הפונקציות העיקריות שמתבצעות במערכת רשומות בטבלה .3
טבלה  :3סיכו פונקציות המערכת
פונקציה
דריכה מלאה
או דריכת תת מערכת

מקשי
ENTER

דריכה מלאה

דריכת תת מערכת

דריכת לילה

  CODE


  CODE

או

תהלי דריכה
מקוצר

ARM

כיבוי בזמ השהיית
יציאה
כבוי מערכת

תאור

B

 CODE

כשהמערכת דרוכה
לח ,על > <Aאו
> <Bלשתי שניות
לדריכת המחיצה
הרלוונטית

A

STAY

רק א אופשר ע"י
המתקי
נשמעי רק צלילי
קצרי ומקוטעי

ARM

ENTER

הערות

דריכה חלקית
כאשר אנשי שוהי
בשטח מוג
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תת מערכת  Cניתנת
לדריכה רק ע"י קוד
אשר תוכנת מראש

פונקציה

תאור

מקשי
ENTER

דריכת לילה מקוצרת

כיבוי דריכת לילה
כיבוי דריכת לילה
נטרול אזורי

STAY




דריכה חלקית
כאשר אנשי שוהי
בשטח מוג

ייזו אזעקה רפואית
ייזו אזעקת אש
בעת דליקה

  CODE


 Zone #


ENTER

א אופשר ע"י
המתקי

STAY

נית לנטרל
אזור)י( לפי הצור

נית לחזור על
הפעולה כדי לנטרל
מספר אזורי

CHIME



אזעקה מיוחדת

לח ,בוזמנית לשתי
שניות

B

+

CHIME



אזעקה רפואית

לח ,בוזמנית לשתי
שניות

B

+

A



אזעקת אש בעת
דליקה

לח ,בוזמנית לשתי
שניות

MEM



תצוגת אירועי ה –
 Systemומיד
אח"כ הצגת אירועי
ההיסטוריה ,הקשה
על<ENTER> :
תפסיק את התהלי

מציג את האירועי
שנרשמו במאגר
ומתקד לאירוע
הבא כל  2.5שניות.
)לח ,על ><MEM
כדי לקד ידני(

CHIME







בתצוגה יופיע
המצב החדש

לח ,לשתי שניות
לשינוי מצב הפעמו

BYPASS

CONTROL

+

הצגת אירועי ה –
 Systemואירועי
ההיסטוריה השמורי
במאגר

אפשור או ביטול מצב
פעמו\צ'יי במצב יו
הפעלה או בקרה על
מכשירי חשמליי,
הפעלת מוצאי )(U/P
שינוי או הוספת קוד
משתמש

רק א אופשר ע"י
המתקי
כשהמערכת דרוכה

ENTER

ייזו אזעקת מצוקה
)(PANIC

הערות

Device#



CONTROL

ENTER

 M CODE
 M CODE

PROG
ENTER

עריכה או כתיבה
בלוח המקשי

ARM

+

CONTROL

הגברת תאורת רקע של
הצג

STAY

+

CONTROL

הנמכת תאורת רקע של
הצג

BYPASS

+

CONTROL

לחיצה על מקש
><CONTROLלש
תי שניות ומיד על
מספר המוצא
לפרטי על שינוי
או הוספת קודי
ראה עמוד 19
אתחול אופ עריכה
מקומי
)(Local Edit



לח+ <CONTROL ,
> <ARMבוזמנית
לשתי שניות ראה
עמוד 20



להגברת התאורה
לח<CONTROL ,
ואחרי כ לחיצות
חוזרות על
><STAY



להנמכת התאורה
לח<CONTROL ,
ואחרי כ לחיצות
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פונקציה

מקשי

הגברת תאורת רקע של
נוריות חיווי

+

CONTROL

+

CONTROL

A

+

CONTROL

B

+

CONTROL

MEM

הנמכת תאורת רקע
של נוריות חיווי

הגברת צליל הזמז

הנמכת צליל הזמז

תאור

הערות
חוזרות על
>< BYPASS
להגבת התאורה
לח<CONTROL ,
ואחרי כ לחצות
חוזרות ><MEM




להנמכת התאורה
לח<CONTROL ,
ואחרי כ לחצות
<
חוזרות >



להגברת הצליל
לח<CONTROL ,
ואחרי כ לחצות
חוזרות ><A



להנמכת הצליל
לח<CONTROL ,
ואחרי כ לחצות
חוזרות ><B

הערה :במקרה והתחלת פעולה שגויה לח <ENTER> ,כדי לצאת ולחזור לאופ פעולה הקוד.
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תפעול מערכת
כיצד לדרוך את המערכת לפני יציאה
•

הכנת המערכת לדריכה

לפני דריכת המערכת וודא שנורית הירוקה > <Readyדולקת .נורית זאת תדלוק רק כאשר כל האזורי
סגורי משמעות הדבר שכל הדלתות ,פתחי וחלונות סגורי ותנועה באזורי המאובטחי אסורה.
א הנורית הירוקה אינה דולקת ,הצג מציג את האזורי הפתוחי בלווי הסברי.
במקרה זה ,סגור אזור)י( פתוח)י( או נטרל אותו)( .הסברי לנטרול אזורי ראה בעמוד .
הערה :אזורי מנוטרלי אינ מוגני.
•

דריכת המערכת

PowerWave XX

תאריך

שעה

כאשר המערכת מוכנה הצג מציג את סוג המערכת ,את התארי והשעה והנורית הירוקה דולקת.
לפני עזיבת השטח המוג יש לדרו את המערכת.
כאשר המערכת מוכנה והנורית הירוקה דולקת הקש קוד משתמש ו > <ENTERעלמנת לדרו את
המערכת.

הכנס קוד

****

המערכת תודיע שעלי לעזוב את השטח המוג.

בהשהיית יציאה
Aזמ השהייה ארו דיו כדי לעזוב את השטח המוג .בזמ השהייה נשמעי צלילי קצרי ומקוטעי.
בסיו זמ השהייה נורית  Armedדולקת והמערכת מציגה הודעה שהמערכת דרוכה והצלילי נפסקי.

מערכות דרוכות
Aנורית  Armedעשויה לכבות בהתא לתוכנית של המתקי.
•

דריכה מקוצרת

א אופציה זאת מופשרת בעת ההתקנה ,לח <ARM > ,עלמנת לדרו את המערכת.
הצלילי הקצרי מאותתי שהמערכת טר נדרכה )השהיית יציאה( וזמ מה עומד לרשות לעזוב את
האזור המוג .א עלי לכבות את המערכת בפרק זמ זה לח.<ARM > ,
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•

כיבוי המערכת

הכנס קוד משתמש ולח.<Enter> ,
הודעת מערכת מציינת שהמערכת נוטרלה.

מערכות כבויות
A•

הפסקת אזעקה

כדי להפסיק את האזעקה בכל עת ,הכנס קוד משתמש ולח.<Enter> ,

כיצד לדרוך את המערכת לדריכת לילה )(Stay
•

דריכת המערכת לדריכה חלקית

מפעילי דריכה חלקית כאשר השטח המוג מאוכלס בבני אד .בשעת ערב כאשר בני הבית הולכי
לישו ,האזורי החיצוניי נשארי דרוכי ומוגני אבל האזורי הפנימיי לא .כתוצאה מכ
המערכת לא תגלה תנועת בני אד או חיות מחמד באזורי פנימיי.
כאשר המערכת מוכנה ) (Readyדרו את המערכת לדריכת לילה .לח <STAY> ,המערכת ממתינה
להקשת קוד המשתמש ,אחר כ לח.<Enter>. ,

הכנס קוד

****
•

דריכה מקוצרת

א אופציה זאת מאופשרת בעת ההתקנה ,לח < STAY> ,בלבד עלמנת לדרו את המערכת.
תוכל לעזוב את השטח המוג במהל זמ ההשהיה א ברצונ להישאר או אינ חושש מכניסת זרי
לשטח המוג תוכל לבטל את זמ ההשהיה ע"י לחצה על > .<Enterהצליל המקוטע יפסק והמערכת
מופעלת) .נוריות החיווי עשוית לכבות לפי תוכנית שנקבעה ע"י המתקי(.

מערכות ב Stay
A•

כיבוי המערכת

הכנס קוד משתמש ולח .<Enter> ,לחליפי ,לח < STAY> ,א אופציה זאת מאופשרת ע"י המתקי.
הודעת מערכת תודיע שהמערכת מנוטרלת.

מערכות כבויות
A-
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כיצד לדרוך מחיצה בודדת
את השטח המוג כולו נית לפצל לשני מחיצות )לדוגמה מחיצה א' ומחיצה ב'( .את המחיצות נית
לתכנ לפי צרכי המשתמש ,לדוגמה ,להבדיל בי אזור המשרדי והמחס בסביבה עסקית ,או בי חדרי
המגורי וחדרי השינה בסביבה ביתית.
בכל מחיצה ,נית לתכנת את התגובות לאירועי בצורה שונה ,כמו הפעלת אזעקה או הפעלת מוצאי.
לפרטי לדריכת מחיצה מסוימת ראה סעי" $דריכת המערכת" בעמוד .12
•

דריכה מקוצרת

א אופציה זאת מאופשרת בעת ההתקנה ,לח <A> ,לשתי שניות עלמנת לדרו מחיצה זאת.
באותו אופ נית לדרו ג מחיצה .B

בהשהיית יציאה
-B
במש זמ ההשהיה עלי לעזוב את השטח המוג .ע סיו ההשהיה נורית  ARMEDנדלקת כדי לציי
שהמערכת דרוכה.והודעת מערכת מציגה את מצב המערכת.

מערכות דרוכות
-B
הנורית יכולה לכבות אחר זמ מה ,מותנה בתוכנית ההתקנה.
לכיבוי המחיצה ראה בעמוד 14
הערה :לדריכת מחיצה באמצעות קוד משתמש ראה בעמוד 14

עקיפת אזורים
נטרל כל אזור שלא נית לסגור .נית לסגור אזורי מוגדרי לפי דריכת המערכת .אופציה זאת
מאפשרת ג נטרול זמני של אזורי לא תקיני לפני ביצוע התיקו .את העקיפה אפשר לבצע ג א
רכיב מסוי במערכת ניזוק ,עד להחלפתו.
לנטרול אזור מוגדר לח <BYPASS>, ,הקש את מספר האזור) במערכת של  16אזורי הקש מספר
אזור בשתי ספרות  ( 01,02ואחר כ לח .<Enter> ,נית לנטרל מספר אזורי ברצ $באמצעות מספר
הקשות.

נטרול
01 03
הקש > <Enterוהמערכת תציג את מספר האזור)י( שלגביה בוצע הנטרול.

אזור  3מנוטרל
אזור 3
לביטול הנטרול לח <BYPASS>, ,הקש את מספר האזור ואחר כ לח.<Enter> ,
הערה :נטרול המערכת מבטלת את כל פעולות העקיפה.
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שימוש בפעמון
לביטול או אפשור הפעמו לח <Chime> ,לשתי שניות .המערכת תציג את מצב הפעמו.

צ'ים כבוי

אזעקות מיוחדות – מצוקה!
ייזו אזעקת מצוקה
לח <Chime> ,ו > <Controlבוזמנית לשתי שניות
ייזו אזעקה רפואית
לח <Chime> ,ו >  < Bבוזמנית לשתי שניות
ייזו אזעקת אש בעת דליקה
לח < A > ,ו >  < Bבוזמנית לשתי שניות

ייזום אזעקה תחת איום
א הנ נאל ,לנטרל את המערכת תחת איו תוכל להשתמש במספר )מקש( מיוחד שהוקצב למטרה
זאת ,בעת התקנת המערכת .הקשת מספר זה לפני קוד המשתמש יפעיל את החייג האוטומטי )מבלי
שמשהו יבחי בכ ( .לדוגמה ,א מספק הקוד של הוא  345ומספר  8הוא המספר המיוחד ,הרי עלי
להקיש  8345ואח"כ  Enterכדי להפעיל את החייג.
הקשת סדרת המספרי ינטרל את המערכת בדר הרגילה ,כדי לא לעורר חשדות ,ועל הצג תופיע
הודעה מתאימה )“כיבוי מערכת לאחר שוד”( .להסברי נוספי שאל את מתקי המערכת.

איך לקרוא הודעות מערכת
המערכת מיידעת את המשתמש על תקלות באמצעות הודעות מערכת שמוקרנות על הצג .הודעות אלו
מוצגות אוטומטית על הצג ומפורטות בטבלה  .4כאשר הודעת מערכת מוצגת ,קרא אותה והתקשר
לשרות.

טבלה  :4הודעות המערכת
תאור

הודעה
סוללה חלשה
תקלת מתח רשת
קו טלפו נותק

מתח סוללת הגיבוי נמו )תקלת מטע או סוללה(
תקלה באספקת החשמל שנגרמה בגלל נתק או הפסקת חשמל
קו הטלפו נותק מהמערכת או אי קו טלפו באתר

סוללה חלשה בגלאי אלחוטי

החל $את הסוללה בהתק הספציפי \ גלאי אלחוטי

חוסר תקשורת לגלאי אלחוטי

חוסר תקשורת מאזור או גלאי אלחוטי

אי פעילות\חוסר פעילות באזור
חייג נכשל

אי תנועה באזור מוגדר תו פרק זמ קצוב מראש )חוסר פעילות(
החייג לא הצליח להתקשר למנוי

איך לקרוא הודעות על תקלה או אירוע
כל תקלה או אירוע חריג נרש במאגר הזיכרו של המערכת ונורית  Troubleנדלקת.
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לקריאת ההודעות ואירועי שנאגרו במאגר הזיכרו לח .<MEM> ,הודעות על תקלות רשומות
בטבלה .5
טבלה  :5הודעות על תקלה
תאור

הודעה
אזעקת טמפר מאזור X

טמפר רכזת
מצוקה משלט אלחוטי
מצוקה
מצוקת אש
מצוקה רפואית
כיבוי מערכת לאחר שוד

התראה על קצר או נתק בחיווט המחובר לאזור המתואר
התראה על טמפר בקרה פתוח
ייזו אזעקת מצוקה באמצעות מכשיר שלטרחוק
ייזו אזעקת מצוקה באמצעות לוח המקשי
ייזו אזעקת אש באמצעות לוח המקשי
ייזו אזעק רפואית באמצעות לוח המקשי
מקש לפעולה תחת איו נלח – ,המערכת נוטרלה תחת איו

איך להציג אירועים שנאגרו בזיכרון המערכת
המערכת אוגרת את  127האירועי האחרוני .להצגת האירועי האחרוני על הצג לח.<MEM> ,
בתגובה המערכת תציג את האירוע האחרו .המערכת מקדמת אוטומטית את התצוגה כל  2.5שניות
תו השמעת צליל קצר .כדי לקד את התצוגה ידנית לח <MEM> ,לפי הקצב הרצוי .כל הודעה
כוללת את תאור וסוג האירוע ,תארי ושעה.
א ההודעה ארוכה ומכילה מעל  16תווי השתמש במקש ח ,ימי כדי לקרוא את ההודעה בשלמותה.

בקרת מוצאים והתקנים והפעלתם – בית חכם
לוח המקשי מאפשר בקרת התקני חיצוניי ,כמו מכשיר למיזוג אוויר וחימו מרכזי .להפעלת
ההתק לח <CONTROL> ,לשתי שניות והקש את מספר ההתק .נית לבקר עד  8התקני.

מוצאים
 - - - 4 - - -כאשר הנ נכנס לאופ פעולה "בקרה" ,המערכת תתריע להקיש את מספר ההתק הרלוונטי ,עלמנת
להפעיל אותו או להפסיק אותו.
לביטול פעילות ההתק חזור על הפעולה שנית.

תכנות והתאמות בידי המשתמש
איך לשנות או להוסיף קוד ?
אודות קוד ראשי או קוד משתמש
ברירת המחדל של הקוד הראשי ) (123משמש להפעלה ראשונית של המערכת לאחר התקנת המערכת
ולפני הפעלתה יש לשנות את הקוד.כ שהוא יהיה ידוע רק למשתמש הראשי ) .(Masterהמשתמש
הראשי יכול לקבוע ו/או לשנות את הקוד של עד  19משתמשי אחרי .כדי להגביל את הגישה
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למשתמשי אחרי אל המערכת ,המשתמש הראשי יכול לבקש מהמתקי לקבוע פרופילי שוני עבור
כל משתמש וסוג משתמש )לדוגמה ,מטפלת ,ילדי הבית ,עוזרת וכו'(.
סוגי ההרשאות מפורטי להל:


למשתמש גישה למחיצה מסוימת בלבד )מערכת  Aאו מערכת (B



המשתמש רשאי לדרו או לנטרל את המערכת



המשתמש רשאי לדרו או לנטרל את המערכת במצב לילה בלבד



המשתמש רשאי לשנות את קוד של עצמו



המשתמש רשאי להפעיל בקרת מוצאי ><CONTROL



המשתמש רשאי לשנות או להוסי $מספרי טלפו



המשתמש רשאי לשנות תארי ושעה



המשתמש רשאי לאפשר כניסה ממחשב מרוחק )ב(PW16



המשתמש רשאי לאפשר כניסה למצב תכנות טכנאי



המשתמש רשאי לבצע בדיקת תקינות המערכת

איך לשנות קוד ראשי ?
לח <Prog> ,והקש את הקוד הראשי ואחר כ
“מצב תכנות משתמש”.

>.<Enter

הצג יציג שהנ

באופ עבודה

מצב תכנות משתמש

הקש > <Progאחר כ  1ו > <Enterכדי לשנות את הקוד הראשי .נית להקיש צירו $של מספרי
ב  1עד  6ספרות .מומל ,לבחור במספר שמורכב ממספר ספרות .לח <Enter> ,לשמירת הקוד.
כדי להתקד להגדרת קוד עבור משתמש נוס $לח , <MEM> ,ליציאה הקש > <Progו ><Enter
עלמנת לצאת מאופ עבודה “מצב תכנות משתמש".

אי לשנות או להוסי $קוד משתמש
כאשר הנ באופ עבודה “מצב תכנות משתמש ”.לח <Prog> ,ואת מספר המשתמש )מ  2עד  (24ו
> <Enterכדי לבצע שינוי או הוספה .השתמש במקשי הספרות להכנסת הקוד החדש .הקוד יכול
לכלול צרו $מספרי שוני עד  6ספרות .הקש > <Enterלשמירת הקוד החדש.

קוד 3
56789
חזור על פעולה זו עבור כל המשתמשי בשימוש במקש הח <MEM> ,עלמנת להתקד למשתמש
הבא.
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כדי לצאת מאופ העבודה "תכנות משתמש" לח <Prog> ,ו >.<Enter

אי למחוק קוד משתמש
באופ עבודה“תכנות משתמש ”.לח <Prog> ,ואת מספר המשתמש הרלוונטי )מ  2עד (20
המשתמש מופיע על הצג.

קוד

קוד 8
8765
לח ,בוזמנית > <Controlו > <0למחיקת הקוד .לשמירה לח.<Enter> ,

התאמה אישית של לוח המקשים
אופ עבודה "מצב עריכה בקב" מאפשר התאמת כיתובי ,כוונו תאורת המקשי ועוצמת הצליל.
אי להיכנס לאופ עבודה מצב עריכה בקב לביצוע התאמות אישיות
לכניסה לאופ עבודה זה לח ,בוזמנית > <CONTROLו  > <ARMלשי שניות .על הצג יופיע
“מצב עריכה בקב  .”#במצב זה נית לשנות את מספר האזורי לתיאור טקסטואלי
לח <PROG> ,ו > <1כדי לשנות את התיאור של אזור  .1לח <MEM> ,פעמיי כדי לשנות
מאותיות לועזיות לאותיות עבריות .השתמש במקשי הח ,כדי להזיז את הסמ ימינה או שמאלה .לח,
על המקש המתאי כדי להחלי $את הספרה באות המתאימה .כל מקש מיצג שלוש אותיות )כמפורט
בטבלה  .(6הלחיצה הראשונה תציג את האות הראשונה ,וכ הלאה.

אזור > 3ד..ג<
מטבח
בזמ תכנות והכנסת כיתובי של כל הכתובות ) (1-8,998,999תוכל ללחו ,ל 2שניות על > <Aכדי
לחזור לטקסט האחרו שנשמר ,או ללחו ,על > <Bכדי לחזור לטקסט של ברירת המחדל.
לשמירה לח <Enter> ,לכתיבת טקסט לאזורי נוספי לח <Prog> ,ואת מספר האזור הרלוונטי.

אי לתכנת את תיאור המערכת
לח <PROG> ,ו > <999ואחר כ > .<ENTERלח <MEM> ,פעמיי כדי לשנות מאותיות
לועזיות לאותיות עבריות ,נית לכתוב כל ש רצוי )עד  16אותיות(.

שם >ד..ג<
אלעד ארד
לשמירה לח.<ENTER>. ,
אי לתכנת את תיאור האזור
לח <PROG> ,ו > <998ואחר כ > .<ENTERלח <MEM> ,פעמיי כדי לשנות מאותיות
לועזיות לאותיות עבריות ,נית לכתוב אות עבור כל אזור )רק אות אחת(.

מערכות >ג..ד<
אבג
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לשמירה לח.<ENTER>. ,

להעברת הכיתובי מלוח מקשי אחד למשנהו לח <Chime> ,לשתי שניות.

איך להוסיף או לשנות מספר טלפון ?
למערכת חייג המאפשר להתקשר ל  4מנויי טלפו )עד  16ספרות למספר( ,רק קוד משתמש ראשי רשאי
לשנות או להוסי $מספרי טלפו) .במערכת  PW-16נית להתקשר ל  6מנויי טלפו(
לח <Prog> ,והקש את הקוד הראשי ואחר כ
“מצב תכנות משתמש".

>.<Enter

הצג יציג שהנ

באופ עבודה

מצב תכנות משתמש

להכנסה או שינוי המספר הראשו הקש > <Progאחר כ

> ) <501כתובת למס' הטלפו הראשו

במערכת  (PW-4/8ו > <Enterא קיי מספר טלפו המספר הקיי יוצג ,כדי לשנות או להוסי$
מספר יש להקיש את המספר החדש ,הקש > <Enterלשמירה.

תכנת טלפון מס 1
03-1234567
במערכת  :PW-4/8כתובת  = 501טל ,1כתובת  = 502טל  ,2כתובת  = 503טל  ,3כתובת  = 504טל .4
במערכת  :PW-16כתובת  = 331טל ,1כתובת  = 332טל  ,2כתובת  = 333טל  ,3כתובת  = 334טל ,4
כתובת  = 335טל  ,5כתובת  = 336טל .6
כדי לצאת מאופ העבודה "תכנות משתמש" לח <Prog> ,ו >.<Enter

איך לעדכן תאריך ושעה ?
במערכת קיי שעו זמ אמיתי המשמש לתיעוד האירועי של המערכת ,בבקרות מסוג  PW-16נית
ג לדרו או לכבות את המערכת בצורה אוטומטית ולשלוט על המוצאי ע"י חלו זמ אוטומטי.
האירועי ניתני לצפייה מלוח מקשי כותב או מתוכנה מיוחדת המצויה בידי המתקי.
כשאתה נמצא במצב בתכנות משתמש:
עדכו השעה  5:15אחה"צ ,ביו שני  28לחודש אוקטובר ,שנת .2002
לעדכו שעו בפורמט  24שעות לח:,
במערכות  PW-4/8לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <401ו > <Enterהשעה > <HH:MMו >.<Enter
לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <824ו > <Enterהשעה > <HH:MMו
PW-16
במערכת
>.<Enter

תכנת שעה HH:MM
1715
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לעדכו היו בשבוע )=1א=2 ,ב=7....ש( לח:,
במערכות  PW-4/8לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <403היו בשבוע > <1-7לאישור לח.<Enter> ,
 PW-16לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <823היו בשבוע > <1-7לאישור לח,
במערכת
>.<Enter

תכנת היום בשבוע
2
 (31לח:,
לעדכו היו בחודש )311
במערכות  PW-4/8לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <405היו בחודש > <1-31לאישור לח,
> <Enterבמערכת  PW-16לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <825היו בחודש > <1-31לאישור
לח<Enter> ,

תכנת היום בחודש
28
 (12לח:,
לעדכו החודש )121
במערכות  PW-4/8לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <406החודש > <1-12לאישור לח<Enter> ,
 PW-16לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <826החודש > <1-12לאישור לח,
במערכת
><Enter

תכנת חודש
10
לעדכו השנה ) (2002=02לח:,
במערכות  PW-4/8לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <407השנה > <02לאישור לח.<Enter> ,
> <827השנה > <02לאישור לח,
לח <Prog> ,אחר כ כתובת
במערכת PW-16
>.<Enter

תכנת שנה ב  2ספ'
02

כדי לצאת מאופ העבודה "תכנות משתמש" לח <Prog> ,ו >.<Enter

איך לבצע בדיקת תקינות המערכת ?
במצב תכנות משתמש נית לבצע בדיקת תקינות גלאי ע"י אד אחד בכניסה למצב בדיקה מיוחד.
כאשר הנ במצב תכנות משתמש:
להתחלה בבדיקה במערכות  PW-4/8לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <627לאישור לח.<Enter> ,
להתחלה בבדיקה במערכת  PW-16לח <Prog> ,אחר כ כתובת > <836לאישור לח.<Enter> ,
המערכת נמצאת במצב בדיקה מיוחד ,הבזר בלוח המקשי מזמז בקצב של ביפ אחד לכל שניה.
במעבר ליד גלאי או בפתיחת דלת המוגנת ע"י מפסק מגנט ישמע באותו השניה ביפ כפול ,מספר
האזור יופיע על הצג ויושאר במצב דלוק עד לסיו הבדיקה ,בסיו הבדיקה המצב הרצוי הוא שכל
מספרי האזור יופיעו על הצג.

17

בדיקת גלאי תקין
01 02 03 04 05 06 07 08
כדי לצאת מאופ העבודה "תכנות משתמש" לח <Prog> ,ו >.<Enter
המערכת רושמת את האירועי ב"היסטוריה".

בדיקת אזור 2

איך לבצע מענה למודם לביצוע שרות ע"י מרחוק ?
במערכת מסדרת  Power Waveנית לבצע טיפול בתוכנה ע"י מחשב מרוחק אשר משתמש במוד
הקיי במערכת .במערכת מסוג  PW-16רשאי המשתמש לאפשר שיחה נכנסת ע"י מוד תכנות מרחוק.
כשאתה נמצא במצב בתכנות משתמש:
במערכת PW-16

לח <Prog> ,אחר כ כתובת

> <835לאישור לח.<Enter> ,

המערכת תענה באופ אוטומטי למוד המתקשר ותאפשר טיפול מרחוק.

טבלה  :6סיכו מקשי האותיות והספרות
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3

4

) ( )I (i

)כ( )H (h

)י( )G (g

4

5

)( )L (l

)מ( )K (k
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)א( Space
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0

כדי לצאת מאופ עבודה " "Local Edit Programעלמנת לחזור לאופ עבודה רגיל לח<PROG> ,
ואחר כ .<ENTER>.

איך לשנות תאורת רקע של לוח המקשים ?
המשתמש יכול להתאי את תאורת הרקע של הצג ושל המקשי ב 16רמות תאורה ,מתאורה מלאה עד
כיבויו מוחלת.
להגברת התאורה של הצג לח <CONTROL> ,ולחיצות חוזרות על > <STAYעד לקבלת עוצמת
התאורה הרצויה.
להנמכת התאורה של הצג לח <CONTROL> ,ולחיצות חוזרות על > <BYPASSעד לקבלת עוצמת
התאורה הרצויה.
להגברת התאורה של המקשי לח <CONTROL> ,ולחיצות חוזרות על > <MEMעד לקבלת עוצמת
התאורה הרצויה.
להנמכת התאורה של המקשי לח <CONTROL> ,ולחיצות חוזרות על > ▼< עד לקבלת עוצמת
התאורה הרצויה.

איך לשנות את עוצמת הצליל של הזמזם ?
המשתמש יכול להתאי את עוצמת הצליל של הזמז ב 16רמות ,מצליל גבוה עד להשתקה מוחלטת.
להגברת עוצמת הצליל לח <CONTROL> ,ולחיצות חוזרות על > <Aעד לקבלת עוצמת הצליל
הרצויה.
להנמכת עוצמת הצליל לח <CONTROL> ,ולחיצות חוזרות על > <Bעד לקבלת עוצמת הצליל
הרצויה.
השתמש הטבלה זאת לרישו בשינוי והתאמות שבצעת
ש
האזור

אזור
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ש
המוצא

מוצא
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ש
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משתמש
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8

9

9

10

10

11

11

12

12
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13
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14

14

15
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16
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הגדרת לוח המקשים
מפסק 3

מפסק 2

מפסק 1

לוח מקשים

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

לוח מקשים 1
לוח מקשים 2
לוח מקשים 3
לוח מקשים 4
לוח מקשים 5
לוח מקשים 6
לוח מקשים 7
לוח מקשים 8

התאמת לוח המקשים לבקרה
מפסק 8

מפסק 7

מפסק 6

מפסק 5

סוג הרכזת

ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON

PW-4
PW-8
PW-16
PW-64
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