
340/341הוראות תכנות פנל 

   02   דוגמא להוספה בתא 
 ???? # #                                                 02 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום 
מהבהב להזין מספר תא לאחר מכן לבחור 

 ספרות או להציג כרטיס או אצבע או 4קוד  
הכל ביחד , וישמע ביפ ארוך הפעולה הצליחה 

לסיום הקש # # אור כחול = יציאה מתכנות

12341234קוד טכנאי 
95 עד 01בחירת תא  מ 

אם האור הופך לאדום אז התא תפוס 
לוחצים * * למחיקת התא או # ליציאה

הוספת כרטיס , קוד, טביעת אצבע

                                       02    דוגמא למחיקה בתא 
 * * 02 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום 
מהבהב להזין מספר תא לאחר מכן ללחוץ * * 
וישמע ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש 

## אור כחול = יציאה מתכנות

12341234קוד טכנאי 
95 עד 01בחירת תא  שרוצים למחוק מ 

ומקישים * * למחיקת התא ולאחר מכן י 
לוחצים ליציאה # #

מחיקת כרטיס , קוד, טביעת אצבע

 דרישות מהאופציות הבאות : קוד/כרטיס/טביעת אצבע   2 דוגמא למצב פתיחה ב 
 # #                                           002 * 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום 
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה  וישמע 
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש ## 

אור כחול = יציאה מתכנות

12341234קוד טכנאי 
בחירת  מצב פתיחה :

 מהאופציות הבאות :1 *  = פתיחה ב001 
קוד / כרטיס / טביעת אצבע

ומקישים # # ליציאה 

 מצב פתיחת

1



 שניות5 דוגמא לזמן פתיחה 
 # #                                              05 1 * 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום 
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה  וישמע 
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש ## 

אור כחול = יציאה מתכנות

12341234קוד טכנאי 
  ובוחרים זמן פתיחה 1לוחצים * 

99 = שניה    עד 01מ 
ומקישים # # ליציאה 

 זמן פתיחה

 שניות5 דוגמא לזמן פתיחה 
 # #                                              05 1 * 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום 
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה  וישמע 
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש ## 

אור כחול = יציאה מתכנות

12341234קוד טכנאי 
  ובוחרים זמן פתיחה 1לוחצים * 

99 = שניה    עד 01מ 
ומקישים # # ליציאה 

 זמן פתיחה

 דוגמא לשינוי קוד טכנאי 
 ???? ???? # #                                              2 * 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום 
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה  וישמע 
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש ## 

אור כחול = יציאה מתכנות

12341234קוד טכנאי 
 ספרות 4  ובוחרים קוד טכנאי 2לוחצים * 

ומקישים אותו שוב לאישור 
ומקישים # # ליציאה 

שינוי קוד טכנאי

 דוגמא לשחזור הגדרות יצרן
 # #                                              88 8 * 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום 
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה  וישמע 
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש ## 

אור כחול = יציאה מתכנות

12341234קוד טכנאי 
88 8לוחצים * 

ומקישים # # ליציאה 
) שחזור להגדרות יצרן מאפס קוד טכנאי

ומאפס את כל התאים + כרטיסים + קודים 
+ טביעות אצבע

שחזור להגדרות יצרן

2
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