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SMSמערכת באמצעות הגדרות 

למספר של המכשירSMSשליחת 

להגדרת מנהלsmsשליחת 

להגדרת מספר טלפוןsmsשליחת 

 SMSרשאי לבצע הגדרות באמצעות –Adminהגדרת מנהל מערכת . 1

מספר הטלפון הראשון שאליו יתבצע חיוג בקריאה מהפנל. 2

קוד טכנאי

מהפנלהגדרת מספר טלפון השני אליו יתבצע חיוג בקריאה . 3

פקודה להגדרת מנהל
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להגדרת מספר טלפוןsmsשליחת 

מהפנלהגדרת מספר טלפון השלישי אליו יתבצע חיוג בקריאה . 4
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.  ישמע צליל אישור–עד הקש תא לאחסון קוד 1.

.ישמע צליל–לאישור ושוב קוד הקש ספרות 2-8הקש קוד הפעלה 2.

ליציאה הקש 3.

.  ישמע צליל אישור–הקש מספר פעולה  1.
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הגדרת קוד פתיחת דלת

הגדרת זמן ממסר
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.  צליל אישורישמע תא לאחסון קוד הקש 1.

.ישמע צליל–לאישור …מספר טלפון ושוב הקש …מספר טלפון הקש 2.

ליציאה הקש 3.
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