ȱמדרי מקוצר למשתמש
תודה שרכשת את מערכת האזעקה ההיברידית .Řȱמדרי הוראות מקוצר זה מתאר את הפעולות
העיקריות לתפעול המערכתȱ .
רישו לענ ) RISCOבמידה ומופעל(
חיבור לענ  RISCOמאפשר ל שליטה ובקרה מאפליקציית סמארטפו במערכת ה LightSYS2של.
הערה:
רישו וחיבור המערכת של לǯǯ

תלוי במתקי של.

 .1גש לǯǯȦ
 .2הז את הש הפרטי ואת ש המשפחה של.
 .3הז את כתובת המייל של כש משתמש )נדרש בהפעלה ראשונית(.
 .4הגדר סיסמא )לפחות  6תווי וספרה אחת( ואשר.
 .5הז את  15הספרות של מס' הלוח כפי שה מופיעות על הגלויה שמצורפת למערכת או כפי שנמסרו ע"י
המתקי )קיי ג בתפריט לוח המקשי כפי שמתואר להל(.
 .6מלא את טופס הרישו ולח על רישו.
 .7להשלמת הרישו ,פתח את הודעת המייל שהתקבלה בחשבו המייל שהגדרת כש משתמש.
כניסה לענ RISCO
 .1גש לǯǯ
 .2הז את ש המשתמש והסיסמא )כפי שסיפקת במהל תהלי הרישו(
 .3הז את קוד הכניסה) PIN/קוד משתמש .(LightSYS
 .4הקש .Enter
  iRISCOאפליקציית הסמארטפו של RISCO
לקוחותינו יוכלו מעתה להינות מאפליקציית הסמארטפו iRISCOלשליטה חכמה ופשוטה של מערכת ה
 LightSYS2שלה מכל מקו.
הורד את אפליקציית  iRISCOמ Apple App storeאו מ) Android Play Storeחפש ".("iRISCO
הצגת מספר הסידורי של המערכת.
 .1הקש

בתפריט הראשי.

 .2הז קוד ראשי )קוד ברירת מחדל (1234 :ולאחר מכ לח על
.

 .3גלול לאפשרות "תצוגה" ולח על
 .4גלול ל"מידע לשרות" ולח על
 .5גלול ל"מספר לוח" ולח על

.

.
 15 .הספרות של מספר הלוח יוצגו כעת.

ממשק:לוח מקשי  ) ȱ (ŚřŘ
דריכה מלאה
דריכה ביתית ȱ
נטרול מערכת ȱ
דריכה מלאה של קבוצה ȱ
דריכה ביתית של קבוצה ȱ
נטרול קבוצה
נטרול תחת איו ) נטרול מאול(
אזעקת מצוקה
אזעקת אש
אזעקת רפואית
עקיפת אזורי מהירה ȱ
הפעלת מוצא)ממסר( ȱ
הגדרת טלפוני ללקוח
תקלות במערכת ȱ
זיכרו אירועי
הפעלת/ניתוק צליל דלת ȱ
עריכת קוד משתמש
בדיקת אזורי )בדיקת תנועה(

ȱקוד <
ȱ

קוד <ȱ
קוד <

ȱ

ȱקודȱǀȱ

ȱ Ǿȱǀȱמספר קבוצהǀȱǽŗȦŘȦřȦŚȱ

ȱקודȱǀȱ

Ǿȱǀȱמספר קבוצה ǀȱǽŗȦŘȦřȦŚ

ȱקודȱǀȱ

Ǿȱǀȱמספר קבוצהǀȱǽŗȦŘȦřȦŚȱȱ

קודȱנטרול מאול ȱǀ
ȱלח עלȱ

בו זמנית למש  2שניותȱ

ȱלח עלȱ

בו זמנית למש  2שניותȱ

לח על

בו זמנית למש  2שניות

קוד <

 ǀȱמספר איזורȱ

ȱȱ

 ǀקודȱǀȱ

ȱǀȱפעילויותȱǀȱ

ȱȱ

 ǀקודȱǀȱ

ȱǀȱעקוב אחרי <

ȱȱ

ȱǀȱקודȱǀȱ

ȱǀȱתצוגהȱǀȱ

ȱȱ

 ǀקודȱǀȱ

ȱǀȱזכרו אירועי <

ȱȱ

 ǀקודȱǀȱ
< צליל דלת ȱ

ȱȱ

 ǀקודȱǀȱ

ȱ

 ǀקודǀȱ

ȱǀȱפעילויותȱǀȱ

ȱ ȱȱȱ
ȱǀȱתקלהǀȱ

ȱǀȱתמיכהǀȱ

ȱמדרי מקוצר למשתמשŘȱ

ȱ ȱȱ

ȱǀȱצליל לוח מקשי < ȱȱȱ

ȱǀȱקודי/תגי <

ȱ

Řȱȱ

ȱǀȱהפעל מוצאȱ ȱ

ȱ ȱȱȱȱ

ǀȱבדיקת תנועה <ȱ

לוח מקשי דו כיווני דק
פעולה

מהיר

אבטחה ע קוד

דריכה מלאה
דריכה לפי  קבוצה
נטרול מלא

< ]קוד[
בחר קבוצה ]< [1/2/3
]קוד[

בחר קבוצה ]< [1/2/3

< ]קוד[ או תג קרבה )לאחר התעוררות(

דריכת בית–
דריכה – ביתלפי
קבוצה
נטרול קבוצה

<

< ]קוד[
בחר קבוצה ]< [1/2/3

בחר קבוצה ]< [1/2/3
]קוד[

בחר קבוצה  1/2/3/4ולח

<

ולאחר מכ קוד

אזעקת מצוקה

+

לח בו זמנית על במש שתי שניות.

אזעקת אש

+

לח בו זמנית במש שתי שניות.

אזעקת
חרו/אזעקה
רפואית

+

לח בו זמנית על במש שתי שניות.

בקשת מצב

לח על
במש שתי
שניות לצפייה בסטטוס
המערכת על מס ה LED
)ראה חיוויי להל(

בקרת ממסרי

לח  1/2/3במש  2שניות

התעוררות לוח
מקשי

לח על
במש שתי שניות ולאחר מכ הז
קוד 2לצפייה בסטטוס המערכת על מס ה LED
)ראה חיוויי להל(
לח  1/2/3במש  2שניות ,ולאחר מכ הז
2
קוד
לח

ȱמדרי מקוצר למשתמשȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘȱ

řȱ

שלט דוכיווני
פעולה

אבטחה ע קוד

מהיר

דריכה מלאה

< ]קוד[

דריכה
ביתית*
נטרול מלא

< ]קוד[
< ]קוד[

מצב מערכת

במש  2שניות

בקרת יציאות
A/B/C
אזעקת
מצוקה

במש  2שניות < קוד

במש  2שניות
לח על

במש  2שניות
בו זמנית במש  2שניות

ביטול פעולה
הערות:
עבור דריכה חלקית ללא השהיית כניסה ,לח על

והחזק במש שתי שניות.

.1להגדרת הפעולות שמופעלות ע"י קוד יש להתייע ע המתקי של.
 .2נית להשתמש בתג קרבה במקו הקוד.
.3להגדרת דריכה חלקית )ביתית( ללא השהיית כניסה ,לח על מקש

במש שתי שניות.

.4חייש האור משמש לחיסכו בסוללה ע"י הפעלה/כיבוי של אור הרקע בלוח המקשי.
.5יוגדר ע"י המתקי של.

Śȱȱ

ȱמדרי מקוצר למשתמשŘȱ

סמארטפו:
דריכה מלאה

דריכת קבוצה

<

דריכת מדור

דריכת בית

דריכת בית לפי קבוצה

נטרול מערכת

נטרול קבוצה
מצב גלאי ואפשרות
עקיפה

<

< ]קוד[

<

<

ȱמדרי מקוצר למשתמשȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘȱ

śȱ

יישו WEB
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

דריכה  .ביטול דריכה
דריכה מלאה
דריכה מלאה  קבוצה
)במידה ונתמ(

כל הקבוצות או קבוצה  < xדריכה מלאה
]אות הקבוצה[ < דריכה מלאה
או קבוצה  xדריכה מלאה

דריכת בית

כל הקבוצות או קבוצה  < xדריכה חלקית

נטרול

כל הקבוצות או קבוצה ] xקוד[ < נטרול

הגדרות
משתמשי מערכת וקודי

עריכה ,מחיקה והוספת משתמשי חדשי

משתמשי וקודי של ממשק הWEB

עריכת שדות משתמש ,ש וסיסמא

שינוי סיסמא

הז יש/חדש/אישור < הגדרת סיסמא חדשה

עקיפת אזורי מהירה

בחר אזור  < xxעקיפה < עדכו

שינוי תצוגה

בחר "ערכת צבעי"

התראות/הוספת איש קשר חדש

הז ש ,כתובת מייל/מס' סלולרי .בחר שפת
התראות ,שיו קבוצה ,ועבור בי הגדרה/ביטול.
הגדרת מייל וSMS

אזור זמ

בחר אזור זמ מערכת

היסטוריה
צפייה ביומ ארועי וייצוא
אוטומציה
יציאות שרות

Ŝȱȱ

מעבר בי  < OFF/ONעדכו

ȱמדרי מקוצר למשתמשŘȱ

ȱ

נוריות חיווי:
נורית מתח:
דלוקה :המערכת מחוברת לרשת החשמל ופועלת
כהלכה .סוללת הגיבוי במצב תקי .אי תקלות
במערכת.
כבויה :המערכת אינה פועלת ,עקב ניתוק אספקת
החשמל )ה מרשת החשמל וה מסוללת הגיבוי(.
הבהוב מהיר :ישנה תקלה במערכת.
√ נורית מוכ:
דלוקה :המערכת מוכנה לדריכה.
כבויה :אחד או יותר מאזורי המידיי פתוחי,
והמערכת אינה מוכנה לדריכה .לפני שנית יהיה
לדרו את המערכת ,יש לטפל באזור הפתוח.
הבהוב איטי :מציי כי המערכת מוכנה לדריכה,
אול אזור שהוגדר בהשהיה ,פתוח.

נורית דריכה:
דלוקה :המערכת דרוכה
באופ 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.

לוח מקשי דו כיווני

ירוק אדום כחול

נוריות LED
צבע
כחול
אדו
ירוק
ירוק/אדו

מצב
הבהוב
On
הבהוב אטי
הבהוב מהיר
הבהוב
מעבר בי
ירוק לאדו

סטטוס
בזמ תקשורת ע הלוח
המערכת בדריכה מלאה או חלקית
בזמ השהיית יציאה
בזמ אזעקה
חיווי של תקלה במערכת בזמ שהמערכת
אינה דרוכה*
המתנה להזנת קוד.

ȱמדרי מקוצר למשתמשȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘȱ

ŝȱ

שלט דו כיווני
פעולה

)שליחת פקודה( *

)קבלת סטטוס(

דריכה מלאה

ירוק

אדו

דריכה חלקית

ירוק

כתו

ביטול דריכה

ירוק

ירוק

אזעקה

ירוק

נורית מהבהבת

* במידה והנורית משתנה לכתו :מצב סוללה נמוכה.

עריכת קוד משתמש
.

.1

ממצב תצוגה ראשי לח

.2

הקלד קוד משתמש ראשי )ברירת מחדל  (1234ולח

.3

בעזרת מקשי החיצי עבור לאפשרות קודי ולח

ȱ .
ȱ.

ȱ.

.4

בחר ב הגדר קוד ולח על

.5

בחר משתמש ולח על

.6

בחר בעריכת קוד ולח על

.7

הקלד קוד חדש ולח על

.8

כדי לערו את ש המשתמש בחר בעריכת תווית והקלד את התוית הרצויהȱ .

.9

חזור על הסעיפי הקודמי עבור עדכו קודי נוספי.

ȱ.
ȱ.
ȱ.

הקצאת תג קרבה
.1

Şȱȱ

בצע פעולות  15מסעי עריכת קוד משתמש.
ȱ.

.2

בחר ב למד קרבה ולח על

.3

בתו  10שניות קרב את תג הקרבה ללוח המקשי.

ȱמדרי מקוצר למשתמשŘȱ

הגדרת זמ ותארי של המערכת
.1

ממצב תצוגה ראשי לח על

.2

הקלד קוד משתמש ראשי ואחריו

.3

בעזרת מקשי החיצי עבור לאפשרות זמני ולח

.4

המס יציג שעה ותארי לח על

.5

הקלד את השעה בפורמט של  24שעות .לעדכו התארי השתמש במקשי
את הסמ ובמקשי

.6

לאישור לח

Ȧȱ

ȱ.
.
ȱ.

ȱ.
ו

כדי להזיז

כדי לבחור את האפשרות הרצויה ȱ .

.

הפעלת המערכת באמצעות סמס )הודעות (
הערה :נית להפעיל אופציה זאת בתנאי שמותק כרטיס סי
מבנה הודעת ] :קוד משתמש[ ]פקודה[ ȱ
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[
ȱ
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  ] :קוד[ קרדיט
שנוי יעד עקוב אחרי:
שינוי מספר טלפו] :קוד[ טל ]מספר עקוב אחרי[
חדש ]מספר טלפו חדש[
שינוי דוא"ל] :קוד[ דואל ]מספר עקוב אחרי[ חדש
]מספר טלפו חדש[

דוגמאות לשליחת  ):שהקוד הוא (1234
לדריכת המערכת שלח1234 :דר
לניטרול המערכת שלח1234:נט
להפעלת ממסר  1שלח1234 :הפעל01
הערות:
.1

כתיבת ההודעה הינה ברצ ללא רווחיȱ .

.2

קוד מאסטר ברירת מחדל הוא ȱ .1234

.3

הוס אשור בסיו ההודעה כדי לקבל הודעת ȱחוזרת מה לאישור לגבי ביצוע
הפקודה בהצלחהȱ .
דוגמה :לדריכת המערכת וקבלת אישור לביצוע הפעולה ,שלח1234 :דראשור
ȱמדרי מקוצר למשתמשȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘȱ

şȱ

הפעלת המערכת באמצעות הטלפו
הערה :נית להשתמש באפשרות זו ,בתנאי שבמערכת מורכבת יחידת הרחבה קולית.

קבלת שיחה
.1

בעת קבלת שיחה מהמערכתȱ :

.2

הר את שפופרת הטלפו.

.3

אמור "שלו" או לח על מקש ]ȱ .[#

.4

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

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

ŗŖȱȱ

ȱמדרי מקוצר למשתמשŘȱ

התקשרות למערכת
.1

חייג את המספר המבוקש ȱ
א משיבו מחובר למערכת ,ת למערכת לצלצל פע אחת ,נתק ונסה שניתȱ .

א משיבו איננו בשימוש ,חכה עד למענה עלידי המערכת.


.2

הקלד  2ספרות של קוד הגישה

.3

הקלד את קוד המשתמש ולאחריו הקלד רשתית ].[#בשלב זה תושמע הודעת מצב מערכת ולאחריה
יושמע תפריט ה "פעולות" .בחר את מבוקש מתפריט הפעולותȱ .

תפריט הפעולות
דריכת כל הקבוצות[1] < [1]:
דריכה על פי קבוצה] < [9] <[1]ȱ:מספר קבוצה[
נטרול כל הקבוצות[2] < [2] :
נטרול על פי קבוצה] < [9] < [2] :מספר קבוצה[
שינוי מצב עקיפת אזור] < [3] :מספר אזור[ < ][9] < [#
הפעלת מוצאי] < [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 קוד[*] :
חזרה על תפריט נוכחי[#] :
הערה:
את הגרסה המלאה של מדרי המשתמש באנגלית נית למצוא באתר החברה ,שכתובתו:
ǯǯ
ȱ
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