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  2.01גרסה 

"), אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, בכל דרך החברהכל הזכויות שמורות לסינאל מלל פייוויי בע"מ ("
 אחרת כל חלק שהוא מהחומר במדריך זה.

 וש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במדריך זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהחברה.שימ
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  תיאור פיזי .1
  מידות המוצר .1.1

  : מידות במ"מ1איור 
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  קדמי פנל .1.2

  .: תיאור פנל קדמי1טבלה ב הקדמי נמצא פנלתיאור של ה
  קדמי פנל: 2איור 

  
  

  

  : תיאור פנל קדמי1טבלה 

  תיאור  שם  מספר

  נוספת למצלמה תאורה  תאורה משלימה  1

  קלט אודיו  מיקרופון  2

  מנטרת את אזור הדלת  מצלמה  3

  ופתיחההתקשרות, דיבור  ותכולל  נוריות חיווי  4

  פנליש ללחוץ להפעלת   אזור חיוג  5

  מזהה כרטיס גישה ופותח דלת  קורא כרטיס גישה  6

  פלט אודיו  רמקול  7
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 פנלהפעלת  .2
  Callפונקציית  .2.1

  בודד מוניטורהתקשרות  .2.1.1

  .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ראה 

  מרובים מוניטורמכשירי להתקשרות  .2.1.2

למסטר  ותתקשרבה, מוניטור, ומשתמשים בכמה מכשירי SIPבו עובד כמרכזיית  נמצאיםשאתם  הפנלאם 
  חשוב לוודא:שיחה. לפני ההתקשרות את ההמקושרים יקבלו גם הם  מוניטור, כל מכשירי מוניטור

 שב- Local Setting | Basic ,Group Call .מאופשר 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ראה . מוניטור יחידתו מוניטורמסטר  פונוסש. 

  Management Center-התקשרות ל .2.1.3

  .הפנל על  לוחצים

  פתיחהפונקציית  .2.2

  עם סיסמה פתיחה .2.2.1

  .הפנל  לוחצים  .1שלב 

  ה.הפתיחסיסמת מקלידים את   .2שלב 

  .שוב  לוחצים  .3שלב 

  ICעם כרטיס  פתיחה .2.2.2

  כדי לפתוח את הדלת. הפנלמעבירים כרטיס מורשה באזור כרטיס הגישה של 

  מוניטור-פתיחה מ .2.2.3

מקבלים שיחה  מוניטורו הפנלכדי לבטל את נעילת הדלת כאשר  מוניטוראפשר ללחוץ על כפתור הפתיחה 
  או בזמן הפעלת המוניטור.

  Management Centerעם  פתיחה .2.2.4

ומרכז הניהול בתקשורת  הפנלמתקשר אליו, כאשר  הפנלממרכז הניהול כאשר  פתיחת הדלתאפשר 
  ביניהם או כאשר מפעילים את המוניטור ממרכז הניהול.


