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:מקרא 

----------------------------------------------------------------------------------תרשים חיבורים 

-----------------------------------------------Ipוכתובת MACהוראות התקנה מציאת כתובת 

-----------------------------------------------גרסה הגדרת שפהכניסה לתכנות ברשת ועדכון 

--------------------------------------------------------קריאה הגדרת קוד לפתיחת דלת ולחצן 

-------------------------הגדרת ממסרים לפתיחת דלת הגדרת לחצני יציאה עבור כל ממסר 

---------------------------------------------------------------------------הגדרת כרטיסי קרבה 

--------------------------------------------------------------------IPהגדרות חיבור למרכזיות  
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תרשים חיבורים
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מתח הזנה
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חיבור למערכת מנוהלת  
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התקנה שקוע בקיר התקנה על הקיר

פנל חיצוני

גובה מצלמה 

1.מ"ס150מומלץ 
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!חשוב.סדר הגידים המומלץ להתקנה

לאטימות למים  

חובה להתקין את  

המכסה האחורי  

גם בהתקנה על 

הקיר וגם  

.בהתקנה שקוע

2

אין אחריות על  

פנל בחדירת מים  

במידה ולא הותקן  

כראוי

MACוכתובת IPקבלת כתובת 

כניסה למצב תכנות-הקש על הפנל . 1

וגרסת מערכת, MACכתובת , IPלקבלת כתובת –הקש . 2

(DHCP-בהראוטרי "הכתובת הוגדרה ע)של הפנל IP-העתק את כתובת ה. 3

ליציאהלחץ על . 4



3

כניסה לתכנות לפנל באמצעות רשת
.של הפנלIP-פתח ממשק דפדפן במחשב ורשום את כתובת ה1.

(admin)וסיסמא ( admin)הכנס שם משתמש 2.

כניסה להגדרות  Loginולחץ על 3.
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2

3

Upgrade Basicעדכון גרסה לפאנל 

Firmware Version-בדוק את הגרסה הרשומה ב1.

קובץבמידת הצורך הורד גרסה מהאתר לחץ על בחירת . 2

לאישור Submitלחץ על . 3

Reset to factory settings-בSubmitלחץ על . 4
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2
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3

Phone= >Type <= LCD Language <= Time/Langב1.

לאישור Submitלחץ על 2.

1

בחר שפה< =

Phone Time/Langשפה הגדרות 

www.palwintec.comכנס לאתר 
כי ברשותך הגרסה המעודכנתוודה 

http://www.palwintec.com/
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Intercom Basic–מסכים מצלצלים/ הגדרת קוד לפתיחת דלת וטלפונים 

2

4 ( אופציונאלי)

3

(ביטול נעילת מקשים)Key Switchבחלונית Enabledבחר 1.

Key Valueבחלונית ( ספרות3-8)הכנס קוד לפתיחת דלת 2.

Speed Dial( בלחיצה על פעמון)של המסכים IP-הגדר כתובת ה3.

Manager Dial( בלחיצה על לחצן שומר)של המסכים IP-הגדר כתובת ה4.

לאישור ההגדרותSubmitלחץ על 5.

לאחר הגדרה ראשונית של קוד 

ג הפנל"ניתן להחליף קוד ע

שינוי קוד פתיחה

ספרות3-8קוד 

1

5
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Intercom  Relay–הגדרות ממסרים לפתיחת דלת 

.1Relay Typeהיפוך מצב ממסר מ-NOל-NC לכל ממסר בנפרד(Default state)

.2Relay Delay הגדרת זמן פעולת ממסרים(A,B,C )  לפתיחת דלת

.3DTMF Optionהגדרת מספר ספרות לפתיחת דלת מהטלפונים

.4DTMF (כאשר מגדירים סיפרה אחת)הגדרת סיפרה לפתיחת דלת

.5Multiple DTMF (כאשר מוגדר יותר מספרה אחת)הגדרת ספרות לפתיחת דלת

לאישור Submitלחץ על 6.
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Intercom Input–הגדרת לחצני יציאה לכל ממסר

Input Serviceבחלונית Enabledבחר 1.

(הפעלת לחצן בקצר)Trigger Optionבחלונית Lowבחר 2.

Open relayבחלונית Aי לחצן יציאה "בחירת ממסר שיפעל ע3.

לאישור Submitלחץ על 4.

B ,Cלחזור על הפעולות ללחצני יציאה נים נוספים יש צלחבמידה וקיימים 
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2

3

5
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Intercom  Card Setting–הגדרות תגי קרבה  

.מ להזין תגים“לאישור עApplyולחץ ( Card Issuing)העבר ל Card Status-ב1.

.וקרב את התג לפאנל Obtainלחץ 2.

IC Key Code-מס התג ירשם אוטומטית בשורת ה3.

Door Card Managementהתג ירשם בטבלת ה Addלחץ 4.

Applyולחץ ( Normal)העבר חזרה ל Card Status-ב5.

1

2

3 4

5
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IPAccount-Basicהגדרות פנל לחיבור למרכזית 

(חשבון פעיל)Account Activeבחלונית Enabledבחר 1.

Display Labelהכנס את מספר שלוחת הפנל בחלונית 2.

Display Nameהכנס את שם השלוחה או את מספר בחלונית 3.

Register Nameהכנס את שוב את מספר השלוחה בחלונית 4.

Usernameהכנס את שם השלוחה בחלונית 5.

Passwordהכנס את סיסמת השלוחה בחלונית 6.

של המרכזייהIPאו כתובת ה ( מרכזיה)הכנס את שם השרת 7.

נתונים אלו התקבלו מספק המרכזייה: שים לב

2 ( אופציונאלי)

1

Intercom Basic–הגדרת שלוחות מצלצלות 

Speed Dial( בלחיצה על פעמון)הגדר שלוחות מצלצלות 1.

Manager Dial( בלחיצה על לחצן שומר)הגדר שלוחות מצלצלות2.

1
2

3
4

6

5

7
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IPAccount-Basicהגדרות פנל לחיבור למרכזית 

(חשבון פעיל)Account Activeבחלונית Enabledבחר 1.

Display Labelהכנס את מספר שלוחת הפנל בחלונית 2.

Display Nameהכנס את שם השלוחה או את מספר בחלונית 3.

Register Nameהכנס את שוב את מספר השלוחה בחלונית 4.

Usernameהכנס את שם השלוחה בחלונית 5.

Passwordהכנס את סיסמת השלוחה בחלונית 6.

של המרכזייהIPאו כתובת ה ( מרכזיה)הכנס את שם השרת 7.

נתונים אלו התקבלו מספק המרכזייה: שים לב

2 ( אופציונאלי)

1

Intercom Basic–הגדרת שלוחות מצלצלות 

Speed Dial( בלחיצה על פעמון)הגדר שלוחות מצלצלות 1.

Manager Dial( בלחיצה על לחצן שומר)הגדר שלוחות מצלצלות2.

1
2

3
4

6

5

7


