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 1505IDP כניסות 8עם התראה סלולרי לבקר 
  

  
  1234סיסמת ברירת מחדל: 

  

  :סטטוס נורות לד

  נורת רשת סלולרית:• 

  .הבשנייכאשר המכשיר מחפש או לא מוצא רשת סלולרית האור יהבהב פעם 

  כאשר הוא נרשם בהצלחה מול רשת סלולרית האור יהבהב פעם בשתי שניות

  כאשר האור מהבהב במהירות יש העברת מידע.

  דולקת כאשר יש אזעקה פעילה, כבויה כאשר אין אזעקה. ):Alarmנורת אזעקה (• 

  ).Arm is Onדולקת כאשר המכשיר חמוש ( ):Statusנורת חימוש (• 

  ת כאשר נסגר אחד מהממסרים במכשיר.דולק ):Relayנורת ממסר (• 



 1234סיסמת ברירת המחדל היא  .1
 PINהמכשיר אינו תומך בסים מוגן  .2
 הפקודות חייבות להירשם באותיות גדולות באנגלית ללא רווחים או סמלים. .3
יש להחליף אותן בסיסמא שלך, הסיסמא מורכבת  PWDכאשר מופיעות האותיות  .4

  ממספרים בלבד.

  

  פקודות מסרונים

 :חימוש או נטרול המכשיר .1
 PWD+AA –חימוש 
  PWD+BB –נטרול 

  ).”Armed“יחמש את המכשיר (תקבל חזרה מסרון  1234AAלדוגמא 
  

 :1מספר ממסר והפסקת הפעלת  .2
 PWD+CC –הפעלה 
 PWD+DD –הפסקה 

  
 :סטטוס המכשיר .3

PWD+EE .יציג סטטוס מלא של המכשיר  

  

  zip-ConfiguratorVer1-https://www.idp.co.il/vault/files/IDP5150.50 :תוכנת ההגדרותלהורדת 

  USB : https://www.idp.co.il/vault/files/CP210x_Windows_Driver.zip-דרייבר ה להורדת

 הכנס את הסים למכשיר וחבר את האנטנה. .1
 המצורף. USB-חבר את המכשיר למחשב בעזרת כבל ה .2
  חבר את המכשיר למקור כוח חיצוני והפעל אותו. .3
 )CP210xVCPInstaller_x64.exeעל המחשב ( USB-התקן את דרייבר ה .4

 
  

 הפעל את תוכנת ההגדרות .5
PC Configurator Ver1.50.exe  

 "COM Settingsמחובר המכשיר תחת " ואלי com port -יש לבחור את ה .6
  .למעלה אליו מחובר המכשיר יופיע במנהל ההתקנים כפי שמסומן בתמונה com port-ה



יש לכבות ולהדליק את  )Save Settingsהגדרות (לאחר כל שמירת חשוב מאוד: *** 
  *** המכשיר (בעזרת המתג שנמצא ליד הסים) על מנת ששינויי ההגדרות יכנסו לתוקף
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COM settingsבחר את ה :-Com Port  באמצעותו מחובר המכשיר למחשב (מופיע במנהל
  )2דוגמא בתמונה בדף  –ההתקנים 

Save Settings.שמירת הגדרות שהזנת בקונפיגורטור למכשיר :  

Read Settings.קריאת ההגדרות הנוכחיות מהמכשיר על מנת שיוצגו בקונפיגורטור :  

Save Profile.שמירת ההגדרות המופיעות בקונפיגורטור לקובץ :  

Load Profile.טעינת הגדרות לקונפיגורטור מקובץ שמור :  

Stopהקונפיגורטור למכשיר. : הפסקת התקשורת בין  

Alarm Dial Tel Numbers כאשר האזעקה מופעלת המכשיר יחייג למספרים בשדה זה אחד :
 אחרי השני לאחר שליחת מסרונים (אם הוגדר).

SMS Alert Numbers כאשר האזעקה מופעלת המכשיר ישלח מסרונים למספרים בשדה זה :
  עם התוכן שהזנת.



Input Type : Disable-  ,הכניסה מנוטרלתNC –  ,בדרך כלל סגורNO –  ,בדרך כלל פתוח  

EOL – .נגד סוף קו  

When Input Activated SMS Content תוכן המסרונים שישלחו כאשר הכניסה הרלוונטית :
  .מופעלת

When Input Recovered SMS Contentתהרלוונטי כניסה: תוכן המסרונים שישלח כאשר ה 
  המקורי. הלמצב החזר

  

  לא ישלח מסרון כאשר הכניסה חוזרת למצבה המקורי. Don’t Careהערה: אם בוחרים 

Alarm Link Output Relay משך 2מספר : סמן במידה ואתה מעוניין להפעיל את ממסר ,
  .Relay Working Timeההפעלה יקבע על ידי הזמן שהוזן בשדה 

ARMאו ישלח מסרונים. : במידה ולא סומן המכשיר יתעלם מההגדרות ולא יתקשר  

Report Timeוגדר על פי האינטרוול שהוגדר.מ: המכשיר ישלח מסרון למספר הראשון ה  

Power Down Alert :Don’t Care –  ,לא ישלח מסרון במידה והמכשיר ינותק מהחשמל
immediacy –  למספר הראשון ברשימה מיידית מסרוןהמידה והמכשיר מנותק מהחשמל ישלח,  

Password :.הגדרת סיסמא בת ארבע ספרות  

 

יש לכבות ולהדליק את  )Save Settingsלאחר כל שמירת הגדרות (חשוב מאוד: *** 
  *** המכשיר (בעזרת המתג שנמצא ליד הסים) על מנת ששינויי ההגדרות יכנסו לתוקף

  


