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תיאור המוצר
פאנל מגע חיצוני – קל לשימוש ,חכם לתפעול
 - X500מגדירים מחדש את תחום מערכות
הכניסה
בבסיס ה X500-חשיבה מודולרית המתאימה
לבתים פרטיים ,מגדלים ומשרדים .המערכת
כוללת יחידת חוץ מבוססת מסך מגע ,מוניטור
דירתי ואפליקציה מובייל .לראשונה בעולם ניתן
לבצע שיחות וידיאו באיכות  ,HDהתכתבויות
צ'אט ושליטה על פתיחת הדלת מכל מקום:
בבית מהספה ,מהמשרד באמצע פגישה או
מחופשה בחו"ל.
פאנל מגע חיצוני  -קל לשימוש ,חכם לתפעול
מערכת ה X500-תוכננה מיסודה לספק חוויה
יוצאת דופן ושפע של יתרונות .המערכת
מבוססת על פאנל חיצוני בעל מסך מגע איכותי,
ניווט עשיר ואינטואיטיבי ,התאמה פשוטה
לצרכי הדיירים והתקנה מהירה עם כבילה
מינימלית.
המערכת מבוססת ענן ,לשליפה ולשחזור מידע
מהיר מאי פעם.
מתאים לכל כמות משתמשים
הוספה ,הסרה ,ניהול שמות דיירים וניהול קודי כניסה באופן פשוט ,עצמאי ומידי
ניווט מהיר ופריסה מהירה של רשימת הדיירים
שיחות וידיאו באיכות  HDלמוניטור הדירתי ולטלפון חכם
שיחת צ'אט מהמוניטור ומהסלולרי
חיוג קבוצתי לכל דיירי הבית או למספר סלולרי ספציפי ,לפרטיות מרבית
עמידות גבוה בכל תנאי מזג אוויר ובנוי מחומרים איכותיים ובגימור יוקרתי
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תיאור המוצר
יתרונות למתקין וליזם
בבניינים מרובי כניסות ניתן להתקין מספר עמדות ללא הגבלה ,כאשר עדכון
פרטים בפאנל אחד מוביל לשינוי אוטומטי בשאר הפאנלים.
התקנת המערכת ותפעולה אינה מצריכה ידע מוקדם
המערכת מוצעת במודל רישוי לפי מספר הדיירים

בכל דירה עד חמישה רישיונות )טאבלטים וטלפונים ניידים ביחד(
המערכת פועלת על גבי תשתית אינטרנטית.

אופן העבודה:
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מפרט טכני
מסך  7אינץ’ צבעוני
מידות פאנל חיצוני :אורך  25.6ס“מ ,רוחב  13.8ס“מ
מידות קופסת השקעה :אורך  23.9ס“מ ,רוחב  12.8ס“מ
שכבת מגן  0.5מפני שבר ושריטות
מצלמה  MP2מ“מ  Muscle Glassלהגנה
קודן לפתיחת הדלת
פאנל מוגן מים ) (IP 55במגוון צבעים
אפשרות התקנה על הטיח ומתחת עם או בלי גגון
רמקול ומיקרופון מובנים
מתח עבודה 3A 12V DC
שליטה על שני ממסרים
אפשרות פתיחת ממסר No, Nc

ברגי אלומיניום  M3כוכב
טמפ’ עבודה  50 – 10מעלות צלסיוס
רשת  Wi-Fiבאזור הפאנל
)באין רשת המערכת עוברת
למצב קודן ללא שיחות יוצאות(
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דרישות מערכת
חובה לקיים את דרישות המערכת על מנת לוודא עבודה תקינה של המוצר:
הזנת מתח 3A 12V
סוג הכבל שבו יש להשתמש תלוי במרחק בין ספק הכוח לפאנל:
עד  10מטר :כבל של  1מ"מ.

 10עד  30מטר :כבל של  1.5מ"מ
 30עד  40מטר :כבל של  2.5מ"מ
** ניתן לחבר/לאחד  0.5מ"מ כפול כמות גידים על מנת להגיע
לעובי הנדרש.
** חובה להשתמש בכבל נחושת )מומלץ כבל כיבוי אש  4גיד(
המוצר מבוסס  .WIFIחובה לבדוק לפני ההתקנה כי במקום הפאנל
יש  WIFIתקין .מינימום  3-4) 70%קווים מתוך .(5
במידה ומשתמשים ב  Repeaterאו ב  Access-pointלהגדלת טווח
ה WIFI -יש להשתמש במוצרים של מהירות .300ms
במידה והפאנל לא מקורה ,חובה להשתמש בגגון ההתקנה )מעל או

מתחת לטיח בהתאם לאופי ההתקנה(.
יש להכין מראש שני שנאים :חל איסור לחבר את המנעול על שנאי
המערכת ,חובה להשתמש בשנאי נפרד.

6

תיאור המוצר
מבוא:
ההתקנה הראשונית יכולה להתבצע אך ורק על-ידי מתקין מורשה מטעם חברת
רוזקום.
המערכת מסופקת עם הרכיבים הבאים )בהתאם לרישיון שנרכש(:
יחידת כניסה אחת
יחידות כניסה נוספות )בהתאם לרישיון(
חיפוי בהתאם לנדרש )עם/בלי גגון ,בתוך/מעל הטיח(
מדבקת קוד )QRמספר פאנל(
 4ברגים M3
 1מפתח אלם כוכב
 1הוראות הפעלה
 1גגון על הטיח )אופציה(
 1גגון מתחת לטיח )אופציה(
 1קופסה להתקנה מעל הטיח או מתחת לטיח
 4דיבלים  +ברגים
 1פאנל ראשי
 1שנאי 3A 12V

כל הרכיבים מגיעים עם החיבורים המתאימים )חשמל ותקשורת( על מנת לבצע
התקנת תשתית  ,וכן ברגים ואמצעים נוספים על מנת לקבע את יחידות הכניסה
לקיר.
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תיאור המוצר
אפשרויות התקנה:
מעל הטיח ללא גגון

מעל הטיח עם גגון

מתחת לטיח ללא גגון

מתחת לטיח עם גגון
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התקנה ראשונית
אנא שים לב!
ההתקנה הראשונית יכולה להתבצע אך ורק על-ידי מתקין מורשה מטעם חברת
רוזקום.
יש לזכור :המידע המוזן במערכת שמור בענן .הוא איננו שמור ביחידה עצמה

ולפיכך מחיקתו/שמירתו ושימוש חוזר בו יבוצעו בעזרת תקשורת אינטרנט.
ההתקנה הראשונית כוללת את הפעולות הבאות:

1

חיבור המכשירים לחשמל ותקשורת  WIFIעל מנת לבצע את הפעילויות
הנדרשות.

2

שיוך המכשיר לקוד ה) QR -הגדרת מספר הפאנל(.

3

הגדרת היחידה )כניסה( ראשית ושימוש בה על מנת לבצע הגדרות
ראשוניות במערכת.

4

הגדרה ראשונית של הדיירים ואופן התקשורת איתם – דרך מסך
ההגדרות ביחידה הראשית.

5

הגדרה ראשונית של כל יחידות הכניסה ויחידת השומר הנוספות.

6

הגדרה ראשונית של מסכי המוניטור או הסמארטפונים בבתי הדיירים
ושיוכם ליחידה הראשית.
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התקנה ראשונית

ארון תקשורת ביתי
שנאי
1A
12V DC/AC

שנאי
3A
12V DC

-+

פנל חיצוני

-+

12
VDC
ממסר1
)ראשי(

N.C
COM
N.O
N.C
 COMממסר2
N.O

מנעול פאנל

חיבור שער
)מגע יבש ללא
מתח( אופציונלי
התרשים המוצג הוא מגע יבש ).Normally Open (N.O
לחיבור מנעול מגנט ,יש להשתמש בחיבור ).Normally Closed (N.C
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הגדרות
תפריט ההגדרות הינו החשוב ביותר ,בו מתבצעות רוב ההגדרות הראשוניות של
המערכת .יש לעבור בקפידה על כל הסעיפים בתפריט ולהשלים כל תהליך על
מנת לבצע התקנה מלאה של המערכת עבור הלקוח.
לאחר סיום ההתקנה וההגדרות הבסיסיות ,חלק מן ההגדרות יהיו נתונות לשינוי
של ועד הבית ו/או עמדת שומר בעת הצורך )לפי הרשאות שיינתנו לוועד
הבית/שומר בלבד(.
המערכת מבוססת מסכים  .UIיש לשים לב ,כי הסימנים הבאים מופיעים כמעט
בכל המסכים .חשוב לזכור את תפקידם:

חזרה לתפריט הקודם

הוספת פריט

מחיקת פריט – לחיצה ממושכת על הפח
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הגדרה ראשונית
בעת הכניסה הראשונית למערכת ,תופיע
הודעה של חוסר חיבור לאינטרנט על
רקע מסך לבן .
לחץ על ,Go to Internet Settings
ומסך בחירת  Wifiיופיע.

.

יש להגדיר את האינטרנט האלחוטי,
ובסיום ההגדרה ,יש ללחוץ על Back
 to Intercomבחלק העליון של המסך.
מסך ההגדרה הראשונית יופיע.
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הגדרה ראשונית

השלב הראשון בתהליך הוא הגדרת הבניין
הנוכחי על-ידי סריקת קוד .QR
סריקת הקוד תזין באופן אוטומטי את מספר
הבניין.
אם המתקין קיים במערכת ,הזן את מספר

הפלאפון והסיסמא ולחץ על .Login
אם המתקין חדש במערכת ,אנא בצע את
הפעולות הבאות:
לחץ על  Registerומסך הגדרת המתקין
יופיע.
הזן את מספר הטלפון של המתקין לצורך
זיהוי המתקין
הזן את שם המתקין
הגדר סיסמא לשימוש עתידי )הסיסמא
תלווה אותך בכל מערכות רוזקום גם

בעתיד(.
לאחר סיום הגדרת המתקין ,לחץ על אישור,
חזור למסך הקודם והזן  QRקוד ,מס' פלאפון
וסיסמא ,ולחץ .Login
מסך התפריט הראשי יופיע.
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תפריט ראשי
שימו לב ! בתפריט הזה החץ אינו פעיל .ניתן לצאת
מהתפריט הזה רק באמצעות לחיצה על .Save

.1

הגדרת דירות

.2

הגדרת דיירים

.3

הגדרת טאבלט )מוניטור( בדירה

.4

הגדרת וועד הבית

.5

הגדרת פאנלים )כניסות(

.6

הגדרת עמדת שומר

.7

הגדרת נייד שומר

.8

הגדרת מידע

.9

הגדרת רישיון

.10

הגדרת קוד הכניסה

.11

הגדרת זמן פתיחת דלת הכניסה

.12

הגדרת צבע הרקע

.13

הגדרת Bluetooth

.14

הגדרת תמונה

.15

הגדרת חיבור Wi-Fi

.16

הגדרת WIFIקבוע

.17

הגדרת איפוס התקנת מפעל

.18

הגדרת שמירה

 :1-9הגדרות משותפות )המידע נשמר בשרת(
בעת עדכון הגדרות אלו באחד הפאנלים ,השינויים יחולו גם על הפאנלים
האחרים) .אין חשיבות אם הפאנל מוגדר כראשי או כמשני(.
 :9-17הגדרות פר פאנל )המידע נשמר בפאנל עצמו(
בעת עדכון הגדרות אלו באחד הפאנלים ,השינויים יחולו רק על אותו פאנל.
בפאנלים האחרים ההגדרות האלו יישארו בלי שינוי.
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הגדרת דירות
בחר באפשרות $SDUWPHQWV
נפתח חלון של רשימת דירות
להוספת דירה חדשה לחץ על
הזן מספר דירה ושם משפחה של
הדיירים
לסיום לחץ על Confirm
לעדכון פרטי הדירה הקיימת לחץ על
הדירה המבוקשת.
ניתן לשנות את מספר הדירה ושם
המשפחה

לסיום לחץ על Confirm

שימו לב!
כמות הדירות מוגדרת מראש ולא
ניתנת לשינוי.
ניתן לראות את כמות הדירות
המוגדרת ב.Info-
לצורך שינוי כמות הדירות נא לעדכן
את הרישיון.
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הגדרת דיירים
בחר באפשרות 7HQDQWV
נפתח חלון להגדרת רשימת דיירים
בכל הדירות
להוספת דייר חדש לחץ על
בחר מספר דירה
הזן שם ,שם משפחה ומספר הטלפון
הנייד של הדייר
לסיום לחץ על Confirm
לעדכון פרטי הדייר הקיים לחץ על הדייר
המבוקש
ניתן לשנות את השם ,ושם המשפחה
לסיום לחץ על Confirm

שימו לב!
ניתן להגדיר רק עד  5משתמשים
לדירה ,כולל טאבלטים.
ניתן לבצע פעילות זו שוב עבור כל
דיירי הדירה ,כולל יחידת המוניטור
אם ברשותם יחידה כזו.
* ניתן להשתמש בכל מספר טלפון
נייד פעם אחד בלבד!
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הגדרת טאבלט )מוניטור( בדירה
בחר באפשרות 0RQLWRU
נפתח חלון להגדרת רשימת
הטאבלטים
להוספת טאבלט חדש לחץ על

בחר מספר דירה
שם המשפחה של הדיירים יופיע באופן
אוטומטי לאחר בחירת מספר הדירה
הזן את שם הטאבלט של הדירה )סלון,
מטבח וכו'(.
לסיום לחץ על Confirm

לעדכון פרטי הטאבלט הקיים לחץ על
הטאבלט המבוקש
ניתן לשנות שם הטאבלט ושם משפחה.
לסיום לחץ על Confirm

שימו לב!
ניתן להגדיר רק עד  5משתמשים
לדירה ,כולל סמארטפונים.
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הגדרת וועד הבית
בחר באפשרות +RXVH
&RPPLWWHH
נפתח חלון להגדרת רשימת חברי
וועד )שדה זה איננו חובה(.
הגדרת הוועד מאפשרת כניסה של
הדייר למסך ההגדרות

להוספת חבר וועד בית חדש לחץ על
נפתח חלון עם רשימה של כל דיירי הבניין
בכל הכניסות.
סמן

מול שם של הדייר הרצוי.

נפתח חלון להגדרת סיסמא לחבר וועד.

)לכל חבר וועד ניתן להגדיר סיסמא
משלו(.
לסיום לחץ על Confirm

שימו לב!
חברי וועד הבית יוכלו ,בהזנת סיסמא,
לעדכן נתוני דיירים ולבצע פעולות
פשוטות של שינויים בהגדרות
הבסיסיות.
אין מגבלה למס' חברי וועד.
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הגדרת פאנלים )כניסות(
בחר באפשרות ದ (QWUDQFHV
מסך חובה
נפתח חלון של רשימת פאנלים
להגדרת שם וכמות פאנלים בבניין
שימו לב!
חובה לפתוח לפחות פאנל אחד.
פאנל אחד יוגדר "ראשי" בעוד כל
השאר יוגדרו כ"משניים".

להוספת פאנל חדש לחץ על
הזן שם או מספר הכניסה
הערה :אמנם השדה מבקש הגדרת שם ,אך
ניתן לכתוב כאן כל טקסט שיתאים לכיתוב
הנדרש בכניסה )לדוגמא ,במקום שם ניתן
לכתוב מס' כניסה או "ברוכים הבאים"(.

לסיום לחץ על Confirm
לעדכון פרטי הפאנל הקיים יש למחוק אותו
ולהגדירו מחדש
לסיום לחץ על Confirm

שימו לב!
כמות הכניסות מוגדרת מראש על-ידי
הרישיון ולא ניתנת לשינוי.
ניתן לראות את כמות הכניסות
המוגדרת ב.,QIR-
לצורך שינוי כמות הכניסות יש לעדכן
את הרישיון.
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הגדרת עמדת שומר
בחר באפשרות 'RRUPDQ6WDQG
נפתח חלון של רשימת עמדות שומר

להוספת עמדת שומר חדשה לחץ על
הזן את שם עמדת השומר
לסיום לחץ על Confirm
לעדכון עמדת שומר הקיימת יש למחוק
אותה ולהגדירה מחדש.
לסיום לחץ על Confirm
עמדת ה Doorman Client -היא
עמדת "עקוב אחרי" לטלפון של השומר.
להגדרת עמדת  Doorman Clientיש
לבצע את אותם הפעולות מתוך המסך
הראשי תוך הזנת שם העמדה ומספר
טלפון.

שימו לב!
כמות עמדות שומר מוגדרת מראש
על-ידי הרישיון ולא ניתנת לשינוי.
ניתן לראות את כמות עמדות השומר
המוגדרות ב.Info-
לצורך שינוי כמות עמדות שומר יש
לעדכן את הרישיון.
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הגדרת מידע
בחר באפשרות ,QIR
נפתח חלון מידע
לעדכון פרטי הבניין:
הזן כתובת ועיר המגורים
לסיום לחץ על Update
במסך זה ניתן לראות את:
מספר הדירות המוגדרות ברישיון.
מספר הכניסות המוגדרות ברישיון.
מספר עמדות שומר המוגדרות ברישיון.
מספר בניין )הוא המספר שהוזן בהתקנה
הראשונה(
גרסת מערכת
פרטים לגבי הבניין :כתובת ועיר המגורים

שימו לב!
כמות הדירות ,הכניסות ועמדות השומר מוגדרת מראש על-ידי הרישיון
ולא ניתנת לשינוי.
לצורך שינוי הכמות יש לעדכן את הרישיון.
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הגדרת רישיון
בחר באפשרות $GG/LFHQVH
נפתח חלון עם נתוני הרישיון
הגדרת הרישיונות בוצעה מראש .אין צורך
להיכנס למסך זה אלא אם יש צורך לשנות את
הגדרת הרישיון  /כמות הדירות.

מהלך זה מתבצע מול היצרן.

לחזרה לתפריט הראשי לחץ על
להוספה או עדכון של הרישיון יש לצלם את
קוד ה ,QRהניתן ע"י החברה
לאחר צילום קוד  QRיופיע חלון של אישור

שימו לב!
לאחר עדכון הרישיון ,ניתן לראות את
פרטי הרישיון החדש בחלון Info
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הגדרת קוד הכניסה
בחר באפשרות Door code
נפתח חלון של רשימת קודי כניסה

להוספת קוד כניסה יש להכניס קוד בעל
 4ספרות.
לסיום לחץ על Save

שימו לב!
קוד כניסה מוגדר לכל כניסה בנפרד בפאנל של אותה כניסה.
ניתן להגדיר עד  10קודים לכל פאנל.
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הגדרת זמן פתיחת דלת הכניסה
בחר באפשרות Time door
נפתח חלון של הגדרת הזמן
זמן ההגדרה מוגדר לשני הממסרים
)מנעול ושער(

לחזרה לתפריט הראשי לחץ על
להגדרת זמן הפתיחה יש להזין כמות
השניות )בטווח מ 1-עד  .(60מומלץ לקבוע
זמן פתיחה של  5שניות.
לסיום לחץ על Confirm

שימו לב!
זמן הפתיחה מוגדר לכל כניסה בנפרד בפאנל של אותה כניסה.
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הגדרת צבע הרקע
בחר באפשרות Theme
נפתח חלון של הגדרת צבע הרקע

להגדרת צבע הרקע יש לבחור צבע
מהרשימה :כחול ,צהוב או אדום

שימו לב!
צבע הרקע מוגדר לכל כניסה בנפרד בפאנל של אותה כניסה.
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הגדרת Bluetooth
בחר באפשרות Bluetooth Relay
נפתח חלון של הגדרת Bluetooth

ברשימת האפשרויות שהתקבלו ,בחר
BluetoothBee

במידה ו BluetoothBee-לא מופיע ,יש
ללחוץ על Scan
יש לוודא שהחיבור התקבל )יופיע אייקון
של  connectedבמרכז המסך למטה(
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הגדרת תמונה
בחר באפשרות Image rotation
נפתח חלון של הגדרת התמונה

חובה לבחור באפשרות 180 Degrees

שימו לב!
שינוי בהגדרת התמונה נעשה על מנת קבלת תמונה בצורה
נכונה ולא הפוכה.
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הגדרת חיבור Wi-Fi
בחר באפשרות Wi-Fi Select

Network
במסך זה אנו מגדירים ליחידה עבודה
עם רשת אלחוטית מסוימת על מנת
למנוע תקלות בהן היחידה תסתנכרן
עם רשתות אחרות שעשויות להיות
זמינות לפרקים.
נפתח חלון של הגדרת חיבור  Wi-Fiבפאנל.
בצד שמאל של המסך ,תופיע שם הרשת
האלחוטית שהפאנל כרגע מחובר אליה.
במידה ושם הרשת לא נכון ,יש ללחוץ על
.Wifi Settings
בחלון בחירת הרשת האלחוטית ,בחר את
הרשת הרצויה.
לחץ על .Back to Intercom
לחץ על כפתור select
לחיצה על כפתור  selectתהפוך את הרשת
הנבחרת לרשת הקבועה של הפאנל.

שימו לב!
ללא בחירה של  WIFIקבוע ,לא ניתן יהיה לעשות  Saveבסוף התהליך.
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הגדרת Reset factory setup
בחר באפשרות Reset factory
setup
נפתחת אופציה לאיפוס הגדרות

חל איסור מוחלט לבצע את פעולת Reset
 factory setupללא אישור מהחברה!

שימו לב!
הפעולה מאפסת את ההגדרות של האפליקציה בפאנל!
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הגדרת Save
בחר באפשרות Save
בתפריט זה

אינו פעיל

כדי לצאת מהתפריט חובה ללחוץ !Save
בעת לחיצה על  Saveכל השינויים נשמרים
ועוברים חזרה לתפריט הפתיחה

בעת ביצוע  SAVEבפעם הראשונה ,תופיע
שאלה המבקשת להגדיר אם היחידה הינה
ראשית או של שומר.
היחידה תפעל על פי הגדרה זו מעכשיו ואילך.
לסיום הפעולה ,אשר את השאלה:
?Do you want to configure this panel
Yes/no

שימו לב!
לתוכנה אין אפשרות של אי שמירת שינויים.
לכן ,במידה ועשיתם שינויים שאתם לא רוצים לשמור ,תצטרכו
לשנות אותם בחזרה.
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שינוי הגדרות בפאנל פעיל
כאשר יש צורך לערוך שינויים בפאנל פעיל,
יש להניח שתי אצבעות במסך של הצבע
הראשי
הזן מס' טלפון וסיסמא
התפריט הראשי יופיע
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מדריך להתקנת האפליקציה

אפליקציה סלולרית
אפליקציה סלולרית
האפליקציה הסלולרית מאפשרת לדבר עם המתקשר בשיחת וידאו,
להתכתב בצ’אט ולפתוח את הדלת מכל מקום ובכל שעה.

האפליקציה מאפשרת למתקשר פנייה פרסונלית אל הדייר ולא אל
קבוצת הדיירים לפרטיות מלאה.
לאפליקציה יש מצב הדממה .Do Not Disturb -

2

אפליקציה סלולרית
אפליקציה סלולרית
שיחה יזומה לפאנל
שיחה יזומה
לעמדת שומר
אם יש

סיום שיחה

פתיחת שער

פתיחת דלת

מענה לשיחה בצ'ט
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מענה לשיחת וידיאו

אפליקציה סלולרית – נא לא להפריע
לאפליקציה הסלולרית יש מצב "נא לא להפריע " ).(DND

באפליקציות של אנדרואיד,
על מנת להגיע להגדרת ,DND
יש ללחוץ על  3קווים משמאל
למעלה.
בתפריט ,יש לבחור settings
ולהגיע אל מסך הגדרת .DND

באפליקציות של אפל,
אם ה DND-במצב
ירוק – לא מקבל שיחות
במצב אפור -מקבל שיחות.
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מוניטור )טאבלט(  -פנים הדירה
יחידה פנימית ואפליקציה – שיחת וידאו ,צ’אט ושליטה מרחוק.
ה X500-מעניקה את האפשרות לבחור כיצד לענות לצלצול האינטרקום –
מהטאבלט הייעודי או מהאפליקציה בטלפון הנייד.
המוניטור הפנימי הוא טאבלט הכולל אפליקציה לקבלת שיחות וידאו באיכות HD
)עד  45שניות( ואפשרות פתיחת דלת .בנוסף ,ניתן לענות בטאבלט באמצעות
תכתובות צ'אט.
לטאבלט מתקן עיגון קיר והוא ניתן לשליפה ושימוש כטאבלט רגיל ,כולל גלישה
באינטרנט ,הורדת אפליקציות ,משחקים ועוד.

באמצעות הטאבלט ניתן לפנות אל עמדת השומר בלובי הבניין ,אם קיים כזה.
בטאבלט מצב הדממה ) Do Not Disturbהמבטל את הצלצול בדירה  -תכונה
יעילה במיוחד לשומרי שבת(.
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תיאור המוצר
מפרט טכני )טאבלט שנרכש ברוזקום(:
מוניטור-טאבלט בצבעים לבן ושחור
טאבלט "8
רמקול ומיקרופון מובנים
מתח עבודה 12V DC

מתקן עגינה מעוצב וייחודי לקיר
התקנה מעל הטיח
מידות כולל תחנת עגינה :אורך  24.5ס"מ ורוחב  12.5ס"מ.
.
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הגדרת טאבלט או אפליקציה סלולרית

התקנת הטאבלט והאפליקציה הסלולרית
שלבי התקנת האפליקציה זהים לכל התקנה אחרת של אפליקציה לטלפון סלולרית:

טאבלט אנדרואיד :
Intercom Monitor
נייד אנדרואיד:
Intercom Client
נייד אייפון ואייפד:
Smart Intercom
התקן את התכנה
בסיום תהליך ההתקנה ,תתבקש להזין את מס' הטלפון של המכשיר.
שים לב :מספר הטלפון ייקשר את המכשיר לדירה באופן אוטומטי.
לאחר אישור המספר ,יישלח קוד לטלפון ויופיע חלון המאפשר הזנת הקוד.
לאחר הזנת הקוד ,האפליקציה תופיע במסך הראשי של המכשיר הנייד.

שימו לב!
תהליך התקנת הטאבלט זהה לתהליך התקנת האפליקציה הסלולרית.
יש להזין בתהליך את אחד ממספרי הטלפון המקושרים לדירה .הקוד
יישלח למספר הטלפון שהזנת .יש להזין את הקוד בטאבלט.
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