
 הגדרות מערכת

 למספר של המכשיר SMSאת ההגדרות יש לבצע באמצעות שליחת 

  #334455#*1234#9#00 להגדרת מנהל חדש smsשליחת 

 - Adminהגדרת מנהל מערכת . 1

 עם  הפקודה להגדרת מנהל מערכת   smsמספר הטלפון שישלח 

 פקודה להגדרת מנהל קוד טכנאי

 הוראות התקנה

 ולאחר מכן חבר את מתח ההזנה  SIMהכנס את כרטיס ה 

 .שניות עד למציאת רשת 15-למשך כ( במקצב של שניה)נורית ירוקה תהבהב 

 (במקצב של שתי שניות)בעת התחברות לרשת הסלולארית נורית ירוקה תהבהב לאט 

 מתח הזנה

6V-24V AC/DC 

 מגע יבש פתוח

 מגע יבש משותף

 מגע יבש סגור
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 תרשים התקנה

 במידה וקיימת חבילת שיחות תתקבל הודעת אישור לאחר כל פעולת הגדרה

 ”!Phone number set successfully"יתקבל הודאת אישור       
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Gsm Gate Control 

 לפתיחת שערים באמצעות שיחה מזוהה  GSMממסר 

 6V-24V AC/DCמתח הזנה 

 משתמשים 512עד 

 SMSמאפשר פתיחת שער באמצעות חיוג או 

 SMSי שליחת  "הגדרת מנהל ע

 SMSב  LATCHאפשרות למצב 

   49170פתח תקוה    20המגשימים   -מ "פאל ווינטק מערכות בע

 www.palwintec.com  03-9222085: פקס  03-9222051: טל 
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 smsדלת באמצעות חיוג או /מורשה לפתיחת שער –הוספת משתמש . 4

 י מנהל בלבד"ע

 

  # .....????1234#3# להוספת משתמש smsשליחת : 

 להגדרת כמות המשתמשים  smsשליחת 

 (3ברירת מחדל )שיוגדרו אוטומטית   
 1234#8#???# 

 דלת/מורשה לפתיחת שער הסרת –מחיקת משתמש . 5

 י מנהל בלבד"ע

 

  # .....????1234#7# להסרת משתמש smsשליחת 

 הגדרת משתמשים באופן אוטומטית. 3

שלושת מספרי הטלפון הראשונים שיתקשרו למספר הטלפון של  : הסבר    

 .הממסר  יוגדרו כמשתמשים באופן אוטומטי

 

 (2-190: )ניתן לשנות את כמות המשתמשים הראשונים שיוגדרו אוטומטית    

 כמות משתמשים קוד טכנאי

 מספר טלפון קוד טכנאי

 מספר טלפון קוד טכנאי

 Hello ok“"תתקבל הודאת אישור                           

 ”!Phone number set successfully"תתקבל הודאת אישור       

 ”!Delete successful"תתקבל הודאת אישור       

  (0000קוד טכנאי אינו יכול להיות ) 1234ברירת מחדל   -שינוי קוד טכנאי . 6

 י מנהל בלבד"ע

  #????1234#4# לשינוי קוד טכנאי smsשליחת 
 קוד חדש קוד טכנאי

 ”!Set the password successfully"תתקבל הודאת אישור       

 הגדרות משתמשים

 קוד טכנאי
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 smsפתיחת שער קבוע באמצעות שליחת –הפעלת ממסר קבוע . 9

 י מנהל בלבד"ע

 

 להפעלת ממסר smsשליחת 

 הכיתוב באותיות גדולות בלבד

1234#ON#  

 smsסגירת שער באמצעות שליחת  –ביטול הפעלת ממסר קבוע . 10

 י מנהל בלבד"ע

 

 להפסקת פעולת ממסר smsשליחת 

 הכיתוב באותיות גדולות בלבד
 

1234#OFF#  

 חזרה להגדרות ייצרן –איפוס הגדרות . 11

 י מנהל בלבד"ע

 

 לאיפוס הגדרות smsשליחת : דוגמה

 הכיתוב באותיות גדולות בלבד
 

1234#REST#  

 קוד טכנאי

 קוד טכנאי

 "        unlocking" תתקבל הודאת אישור                  

 Hello ok“" תתקבל הודאת אישור                    

 

 Hello ok“" תתקבל הודאת אישור                

 

 דלת באמצעות חיוג למכשיר/לפתיחת שער–הגדרת זמן ממסר בחיוג . 7

 י מנהל בלבד"ע

 

  (שניות 1-99)להגדרת זמן  smsשליחת 

 דלת באמצעות הודעה למכשיר/לפתיחת שער–  smsפתיחה חד פעמית ב. 8

 

 (שניות 1-99)להגדרת זמן  smsשליחת 
1234#6#??#  

 זמן ממסר קוד טכנאי

 זמן ממסר קוד טכנאי

 set time successfullyתתקבל הודאת אישור             

 unlocking “  "  תתקבל הודאת אישור                 

 קוד טכנאי

1234#5#??# 
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