
 amnor.co.il|  04-6231-333| פקס.  04-6244-644פארק תעשיה קיסריה | טל.  7האשל מוקד אמנור, 
 
 

 עמודים) 3( 600נפקו  –הוראות הפעלה אקספרס 

 הפעלת מערכת: )1

, חיווי זה מורה על כך של האזורים  READYלפני הפעלת מערכת וודא שהנורית הירוקה דולקת  •
 סגורים ומוגנים.

יש לסגור אזור זה לפני הפעלת  -במידה ואחד מהאזורים פתוח, הנורית על אותו אזור תדלק •
 המערכת.

 תדלק.  ARMEDתכבה ונורית  READYהקש את הקוד שלך. נורית  •

 במידה וטעית בקוד יש ללחוץ # ולהקלידו מחדש. •
 הפעלה מהירה: )2

 (הקשת קוד זה לא תגרום לשליחת קוד סגירה למוקד) 0-הקש * ו •
 רול אזורים:נט )3

 לחץ על כפתור "הארנבת" ועל מספר האזור. האזור המנוטרל יהבהב. •

 תדלק קבוע. READYתהבהב באיטיות ונורית ה   SYSTEM Vנורית ה  •
 מצב בית: )4

 במקרה זה ינוטרלו אזורים שתוכנתו לכך מראש. •

 הקש את קוד ההפעלה של הבקרה ולאחר מכן לחץ על כפתור "הארנבת" •
 כניסה:ביטול השהיית  )5

 תבטל את השהייתה הכניסה.  4 –לחיצה על * ו  •
 דולקת )  SYSTEM(כשנורית ה  הפעלת מערכת עם תקלת בקרה )6

 מהבהבת והקיבורד מצפצף הדבר מצביע על תקלה. SYSTEMבמידה ונורית ה •

  :אם לא ניתן לתקן את הבעיה מיד , ניתן להפעיל את הבקרה כך •
 כדי לראות מה הבעיה (ראה טבלת תקלות מערכת) Vלחץ על כפתור 
 ניתן לדפדף ברשימת התקלות. Vבעזרת כפתור 

 איפוס תקלה בעזרת לחצן #
 דלוקה , ניתן להפעיל את הבקרה. READYלאחר איפוס התקלה כשנורית 

 כפתור מצוקה: )7

 Pלהפעלת אזעקות מצוקה לחץ בו זמנית על שני כפתורי  •
 נטרול מערכת: )8

חום המוגן , לוח ההפעלה יצפצף בצפצוף קבוע כדי להזכירך לנטרל את בעת הכניסה לת •
 המערכת.

 תכבה.  ARMEDהקש את הקוד ונורית ה  •

 במידה וטעית בהקשת הקוד לחץ # ומיד לאחר מכן שוב את הקוד. •
 במקרה אזעקה : )9

הקש את הקוד שבידך לכיבוי המערכת והפסקת האזעקה. לאחר מכן לחץ על # כדי לנקות את  •
 הזיכרון המורה על האזור בו התבצעה האזעקה.

 במקרה של אזעקת אש )10

 תדלק והקיבורד יצפצף. FIREנורית ה  •
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 פקודות מיוחדות:
 

 לחיצה על המקשים:
1(  + *0  דריכה מהירה 
2(  + *1  .בדיקת סירנה/סוללה 
3(  + *3  (אופציה) קוד גישה 
4(  + *4  ביטול השהיית כניסה 
5(  + *5  צפצוף בקי בורד לבקרת כניסה 
6(  + *8  מצב תכנות 
7(  + *9  .הפעלה/הפסקת רמקול בלוח הפעלה 

 

 הכנסת/ שינוי קוד הפעלה.

 8לחץ * +  )1
 הקש קוד ישן )2
 1הקש את הספרה  )3
 ספרות (קוד חדש) 4הקש קוד בעל  )4
 ליציאה ממצב תכנות הקש #. )5

 מחיקת קוד

 הכנס לתכנות )1
 למחוקהקש את מספר הקוד שאותו אתה רוצה  )2
 למחיקה Vהקש  )3
 לסיום לחץ # ליציאה ממצב תכנות. )4
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 תקלות מערכת

קי בורד מצפצף 
  SYSTEMו/או נורית 

 דולקת

 פעולה לביצוע מהות תקלה מספר אזור מאיר

בדוק תקלה אפשרית בלוח חשמל שיכול  220אין מתח רשת  1 1צפצוף 
 לגרום לאי אספקת מתח למבנה

במידה  1בצע בדיקת סוללה : * +  חלשה סוללה 2 1צפצוף 
והתופעה אינה חולפת בצע פעולה זו 

 שעות 24שוב כעבור 

לחץ על כפתור לאיפוס. במידה והתקלה  תקלת תקשורת 3 1צפצוף 
 חוזרת קרא לשירות

בדוק עם חברת הטלפונים את הסיבה  תקלה בקו הטלפון 4 1צפצוף 
לתקלה, ובדוק עם חברת ההתקנה 

 לביצוע.פעולות 

 קרא לשירות  תקלת סירנה 1 צפצופים 2

 קרא לשירות  תקלת אזור 1-4 צפצופים 7

 קרא לשירות  בעיה באזור אש 2 צפצופים 2
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