
: ממסרים  2עם  1105/3מקודד 

 
: בלבדבפעם הראשונה  (קוד כניסה לתיכנות)הכנסת קוד טכנאי 

(. SW1)פעמים על הלחצן השחור שנמצא מאחורי המקודד  3לחץ  .1

 .ביפים 3ישמעו , ""ולחץ ( 123456כדוגמא )ספרות  6הכנס קוד טכנאי בן  .2

 .(בפעם הראשונהפעולה זאת עושים רק -יצא מתכנות) המקודד חזר למצב רגיל .3

( שניות4-5ארוך " X"מתכנות בכל שלב לחץ  ליציאה) 

: וד פתיח דלתק + 1זמן פתיחת דלת ממסר+תכנות מצב עבודה
 "." -ו  " "X"  ""  123456" -.כנס לתכנות .1

לחץ  ,01 לחץ  (ביפים 3) ""לחץ ,(זמן פתיחה) 05לחץ ,  1לחץ , 1לחץ "  31"לחץ  .2

 (ביפים 3) ""לחץ , 1לחץ , ""לחץ ,(  ספרות 8עד  3) קוד פתיחת הדלתאת 

 .ארוך עד שישמע צפצוף שניות 5לפחות  ארוך לסיום" X"ולחץ על 

. סיום תכנות

 

: מחיקת קוד מהזיכרון

 "." -ו  " "X"  ""  123456". -כנס לתכנות .1

ולחץ  ""לחץ , (22עד  01-מ)ואת מספר התא עם הקוד דלת שברצונך למחוק  99לחץ  .2

"X "ארוך ליציאה. 

: קוד כניסה לתכנות –החלפת קוד טכנאי 

 "." -ו  " "X"  ""  123456". -כנס לתכנות .1

 .ארוך ליציאה" X"ולחץ  ""לחץ , (ספרות 6)ואת קוד הטכנאי החדש " 36"לחץ  .2

: שינוי קוד פתיחת דלת ישן והכנסת קוד חדש עליו ישירות
 "." -ו  " "X"  ""  123456". -כנס לתכנות .1

לחץ קוד פתיחת , ""לחץ , (XXXX)ואת הקוד דלת שברצונך להחליף " 90"לחץ  .2

עד  ארוך ליציאה" X"ולחץ ( ביפים 3ישמעו ) ""לחץ , (ספרות 8עד  3)דלת חדש 

 .שישמע ביפ ארוך

----------------------------------------------------------------------------------------- 

: 2זמן פתיחת דלת ממסר +עבודה תכנות מצב

 "." -ו  " "X"  ""  123456". -כנס לתכנות .3

 22עד  12-לחץ  מ  ""לחץ ,(זמן פתיחה) 04לחץ ,  1לחץ , 1לחץ "  32"לחץ  .4

לחץ , 2לחץ , ""לחץ (  ספרות 8עד  3) קוד פתיחת הדלתלחץ את , (12לדוגמא )

""  ולחץ"X "ארוך ליציאה. 

(: ספרות 8עד  3)  2תכנות קוד פתיחת דלת ממסר 

 "." -ו  " "X"  ""  123456". -כנס לתכנות .1

לחץ את קוד פתיחת הדלת , (12לדוגמא ) 22עד  12-בחר תא להכנסת קוד פתיחת דלת מ .2

 .שניות 5לפחות  ארוך לסיום" X"ולחץ על  ""לחץ , 2לחץ ,""לחץ 

יסגר  "פעמון"בלחיצה על ( S6לבין  S4  2ממסר )טור להיתקשרות למוני" פעמון"תכנות לחצן 

ארוך " X"לחץ " מפתח"ולחץ  2לחץ  40לחץ , "מפתח"ולחץ  02לחץ  1לחץ  2לחץ  32: לחץ , כנס לתכנות

.. ליציאה מתכנות

( חובה).GNDלרגל  Hקצר ברגלי המקודד בין רגליים 

( S6 -ל S4)  2ין רגלי ממסר שניות ב 2-תקצר ל" פעמון"במצב רגיל לחיצה על לחצן : הערה 

 

 

 

 

 

 



 1105/3למקודד  :חיבורים 
( אמפר 1) .12vac/dcמתח כניסה  ~ -+

( אמפר 1)   .0vac/dcמתח כניסה   ~ --

A2 –  2לחצן פתיחת ממסר ( בגישור עם רגלGND .)

A1 –  1לחצן פתיחת ממסר ( בגישור עם רגלGND .)

S3 –  רגלNO  1ממסר. ( למערכת אינטרקוםTV בר לח-AP בספק )

S2 –  רגלNC  1ממסר .

S1 –  רגלCOMMON  1ממסר. ( למערכת אינטרקוםTV חבר ל-R1 בפנל )

S6 –  רגלNO  2ממסר .

S5 –  רגלNC  2ממסר .

S4 –  רגלCOMMON  2ממסר .

 

: סרטוט חיבורים

 

 
 

 
 5חבר המתח בחזרה חכה , שניות  5קבוע נתק המתח למקודד חכה  PASSWORDלחץ על לחצן -איפוס המקודד

. המקודד כמו חדש PASSWORD-את לחצן ה עזובואז  ( ישמע צפצוף ארוך) שניות

 12vac ספק         

 12vacספק 

 1ממסר 

 2ממסר 

 1 ממסר יציאה לחצן

 2 ממסר יציאה לחצן

 1מנעול 

או ממסר להתקשרות  2מנעול 

 על ידי לחיצה על פעמון

 PASSWORDלחצן 

 חיבורים

0 

12 

~ -/

/+~ 

0 

12 

 220מתח 

 חשמל

 220מתח 

 חשמל

 בלחיצה" פעמון"לחצן 


