
הוראות  פנל חכם נינג'ה

146 x 70 x 43mm

מרכיבי החבילה :
15V ספק כוח

WIFI פעמון נייד
מחברים 4 גיד

2 כרטיסים :1 מנהל הוספה.1 מנהל מחיקה
ברגים דיבלים כמות

מדריך למשתמש
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RJ45
 כבל רשת
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תיאור פעולה פונקציה
הקש קוד טכנאי 

(ברירת מחדל   1234    ) 
נורית אדומה תהבהב וישמע 2 ביפ  קצרים, הנך במצב תכנות, הקש 

** ליציאה.

            

*1234#    

כניסה למצב תכנות

 בחיבור כבל רשת למכשיר מקישים קוד טכנאי  וישמע 2 ביפ 
קצרים, הנך במצב תכנות. הקש 822# וישמע צפצוף ולאחר 

מכן המכשיר יבצע אתחול ביפ 3 פעמים הנך במצב התחברות 
בכבל רשת.

*1234#822# 

מצב התחברות בכבל 
רשת

מצב התחברות ל Wifi מקישים קוד טכנאי  וישמע 2 ביפ קצרים,
הנך במצב תכנות. הקש 823# וישמע ביפ ולאחר מכן המכשיר 

יבצע אתחול ויצפצף 7 פעמים הנך במצב התחברות
.Wifi ברשת

*1234#823# 

מצב התחברות ברשת 
Wifi

  שינוי קוד ציבורי מקישים קוד טכנאי  וישמע 2 ביפ קצרים,הנך 
במצב תכנות. הקש 011# וישמע ביפ ולאחר מכן להקיש קוד 

חדש פעמים רצוף,וישמע 2 ביפ הפעולה הצליחה. הקש ** 
ליציאה.

                             קוד חדש ואישור
*1234# 011# ______#______# *

שינוי קוד ציבורי 
לפתיחת הדלת

קוד ציבורי הוא קוד לפתיחת דלת בלבד!
קוד בררת מחדל הוא : 2580
לוחצים # בסוף דוגמה : 2580#

איך להשתמש בקוד 
ציבורי

תכנות בסיסי

תרשים חיבורים
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תיאור פעולה פונקציה

על מנת לשנות קוד טכנאי יש להיכנס לתכנות ולהקיש 
077# קוד טכנאי חדש # חוזרים על הקוד טכנאי ושוב # 

לאחר מכן ** ליציאה
                     קוד חדש ואישור

*1234# 077# ______#______# *

שינוי קוד תכנאי

האיפוס כלל מחיקת קודים וקוד  טכנאי,נכנסים לתכנות 
להקיש 099#  וישמע ביפ 1 המכשיר יעלה מחדש 

המכשיר שוחזר להגדרות היצרן.
איפוס המכשיר לא ימחק כרטיס משתמש, פרטי סיסמת 

משתמש וכרטיס מאסטר.

*1234#099# 
איפוס קודים /שחזור 

הגדרות יצרן

על מנת לשנות אפשרות כניסה עם כרטיס או קוד יש 
להקיש קוד טכנאי לאחר מכן 302# 2 ביפ ** ליציאה *1234#302# 

הגדרת מצב פתיחת 
דלת כרטיס וקוד

על מנת לשנות אפשרות כניסה בכרטיס או קוד  יש 
להקיש קוד טכנאי לאחר מכן 301# 2 ביפ ** ליציאה *1234#301# 

הגדרת מצב פתיחת 
דלת בכרטיס או קוד 

בלבד

על מנת לשנות אפשרות כניסה בכרטיס בלבד  יש 
להקיש קוד טכנאי לאחר מכן 300# 2 ביפ ** ליציאה *1234#300# 

הגדרת מצב פתיחת 
דלת בכרטיס בלבד

שינוי זמן פתיחת הדלת הקש קוד טכנאי 
נורית אדומה תהבהב וישמע 2 ביפ  קצרים, הנך במצב 

תכנות, הקש 4 ולאחר מכן הקש זמן רצוי לפתיחה על פי 
התבנית  לדוגמא 005 שווה 5 שניות

                               תבנית לדוגמא 005 
*1234# 4_____005_____#

שינוי זמן נעילה 
ממסר

סגירת  מצב בטוח היא פעולה אשר לא נועלת את 
המכשיר כאשר מציגים כרטיס או קוד לא מזוהה 10 

פעמים במהלך 5 דקות
*1234#500#

סגירת מצב בטוח

הגנה על המכשיר מפני הצגת כרטיס או קוד לא מזוהה 
10 פעמים ב 5 דקות. נועל את המכשיר ל 2 דקות כולל 

שולח התרעה און ליין לכל אביזר שמחובר אליו.
הערה : ב 2 הדקות הללו כרטיסים וקודים לא יפעלו

*1234#501#
הפעלת מצב בטוח

המצב אזעקה הצגת כרטיס או קוד לא מזוהה 10 
פעמים ב 5 דקות, יזעיק הזמזם למשך דקה אחת 

ויתקשר אוטומטית לכל אביזר שמחובר אליו
*1234#502#

הפעלת מצב אזעקה

תכנות מתקדם
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תיאור פעולה פונקציה
השבתה של הסיסמה הציבורית מקישים קוד טכנאי  וישמע 2 

ביפ  קצרים, הנך במצב תכנות. הקש 600#  וישמע צפצוף 
ולאחר מכן ** ליציאה

            

*1234# 600#   
ביטול כניסה בקוד 

ציבורי

 הפעלת כניסה בקוד ציבורי מקישים קוד טכנאי  וישמע 2 ביפ 
קצרים, הנך במצב תכנות. הקש 601#  וישמע צפצוף ולאחר מכן 

** ליציאה
*1234# 601#   

הפעלת כניסה  בקוד 
ציבורי

הוספת כרטיס מנהל להזין  קוד טכנאי  ולהקיש 7# ולהציג 
כרטיס (כרטיס זה להוספת כרטיסים) הצגת כרטיס נוסף מיד 

לאחר הצגת הכרטיס הראשון הינו כרטיס מחיקת משתמשים .
הערה : שים לב ניתן להוסיף שני כרטיסי מנהל בלבד

** ליציאה

הערה : מומלץ לסמן את הכרטיס מנהל 
להוספה

וכרטיס מנהל למחיקה

                    מציגים כרטיס
*1234#7# __________

הוספת כרטיס מנהל
להוספת משתמשים 

בכרטיסים

00 = רוסית 01 = אנגלית 02 = סינית 03 = ספרדית 04 = 
טורקית 05 = פורטוגזית 06 = גרמנית 07 = צרפתית 08 = 

איטלקית
09= בולגרית 10 = פרסית)

** ליציאה

                                   שפה

*1234#01#______#

החלפת שפה בפעמון 

הוספת משתמש ע"י כרטיס מנהל : להציג כרטיס מנהל 3 
פעמים רצוף תוך 15 שניות, נורית מהבהבת מהר אתה במצב 

הוספת משתמשים להציג את הכרטיסים החדשים בזה אחר זה 
על כל כרטיס שנשמר יהיה 2 ביפ. בסיום ההוספה יש להעביר 

שוב כרטיס מנהל ולאחר מכן ** ליציאה

הוספת משתמשים 
בכרטיס מנהל 

מחיקת משתמש  ע"י כרטיס מנהל : להציג כרטיס מנהל 3 
פעמים רצוף תוך 15 שניות, נורית מהבהבת מהר אתה במצב 

מחיקת משתמשים להציג את הכרטיסים למחיקה בזה אחר זה 
על כל כרטיס שנמחק יהיה 2 ביפ. בסיום המחיקה יש להעביר 

שוב כרטיס מנהל ולאחר מכן ** ליציאה

מחיקת משתמשים
 בכרטיס מנהל 

כרטיס וקוד ביחד לפתיחת הדלת (צריך לפני זה לבצע את 
הפעולה של כניסה עם כרטיס וקוד                      הצגת כרטיס

# קוד # קוד ____________*

הוספת קוד לכרטיס

תכנות כללי
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