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Agility 4 

  מדריך משתמש מקוצר
. מדריך המשתמש המקוצר מתאר את פעולות Agility 4 במערכת האבטחה האלחוטיתתודה שבחרת 

. לצפייה בגרסה המלאה של מדריך המשתמש, אנא פנה לאתר Agility 4המשתמש העיקריות של 
  www.riscogroup.comשלנו: 

  דריכה מלאה:

  

  :לחץ עלדריכה מהירה   

 על לחץ :דריכה מאובטחת  
לאחר מכן הכנס קוד או השתמש 

  בתג קרבה

 
    לחץ

    

    לחץ על :דריכה מהירה

  

  . לחץ על מצב מהיר:

  
   :דריכה מאובטחת

  + קוד או תג קרבה.   לחץ על 

  
   :דריכה מאובטחת

  + קוד.  לחץ על 
  

    

  .לחץ על כפתור שלט:
  

  
 ,]דר[הזן [קוד] :SMSשליחת 
  ).דר1234 :(לדוגמה

  
   :Webיישום 

   .דריכה מלאה לחץ על

  

  סמארטפון: 

  . לחץ על
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  דריכה ביתית:
  

      :לחץ עלדריכה מהירה   

 על לחץ :דריכה מאובטחת  
לאחר מכן הכנס קוד או השתמש 

  בתג קרבה

  
  

    לחץ

    

  .לחץ על  :דריכה מהירה

  

  .לחץ על  מצב מהיר:

  
   :מאובטחתדריכה 
  + קוד או תג קרבה.  לחץ על 

   :דריכה מאובטחת
  + קוד.לחץ על 

על או  לחץ על כפתור  שלט:  
(במידה והוגדר ע"י  4 הכפתור

  המתקין).
  

 בית][קוד] [ + הזן :SMSשליחת 
  ).בית1234 :(לדוגמה

   :Webיישום   
  .דריכה חלקיתלחץ על 

  

  סמארטפון: 

  .לחץ על  

  :קבוצה ה לפידריכ

  

   :דריכה מהירה

  ./> //לחץ על 

  

   :דריכה מהירה
/>//לחץ על 

.  

   :דריכה מאובטחת

   /> //לחץ על 
  .קוד או תג קרבה +

   :דריכה מהירה  
  ./> //לחץ על 

   :דריכה מאובטחת
   /> //לחץ על  

  .קוד או תג קרבה +

   :דריכה מאובטחת

/>//לחץ על 
  + קוד. 

   4 או על הכפתורלחץ על כפתור   
  (במידה והוגדר ע"י המתקין).

  

  [קוד]  הכנס :SMSשליחת 
  ].3או  1,2 קבוצה] [ביתאו  דר[

  למשך שתי שניות. לחצןהחזק את   ה באזעקה אחרונה: ייצפ

  : תצוגת מסך. הקשה על לחצן  מצב מערכת :ב צפייה
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  :נטרול המערכת 

 

קוד הכנס  מכן אחרלו לחץ על 
  או תג קרבה.

 

  .לחץ על : נטרול מהיר

  

הכנס  מכן אחרלולחץ על 
  קוד או תג קרבה.

  : נטרול מאובטח
  > קוד. לחץ על 

  
  . לחצןלחץ על 

  

] נטהזן [קוד] [ :SMSשליחת 
  ).נט1234 :(לדוגמה

 
  . לחצןלחץ על 

  

   :Webיישום 
הזן את קוד המשתמש ולחץ על 

  . ביטול דריכה
  

  סמארטפון: 

  .לחץ על 

  : נטרול לפי קבוצה

 

קוד  > >//לחץ על 
  או תג קרבה.

 

  מהיר:  נטרול
    .>//לחץ על 

 > >//לחץ על    
  קוד או תג קרבה.

    :נטרול מאובטח
> >//לחץ על 

  קוד.
. כל   לחצןלחץ על   

קבוצות הדריכות של 
  המשויכות לכפתור יבוטלו.

  

] נטהזן [קוד] [ :SMSשליחת 
   ]3או  1,2 קבוצה[

  ).1דר1234 :(לדוגמה

 
. כל   לחצןלחץ על 

קבוצות הדריכות של 
  המשויכות לכפתור יבוטלו.

    

  .חירום ולאחר מכן הזן קוד  לחץ על   : חירוםביטול דריכת 

  .] ה[הגדר [מספר אזור]  > [קוד]  לחץ על    :עקיפת אזורים מהירה
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  אזעקת מצוקה:

  

  לחץ בו זמנית על המקשים
  .-ו  

  

  

  לחצניםלחץ בו זמנית על 

  .-ו  
  

  לחץ בו זמנית על המקשים

  .-ו  
  

  

  

  לחצניםלחץ בו זמנית על 
  .-ו  

  
הריק הקטן (במידה  הלחצןלחץ על 

  והוגדר ע"י המתקין) .

(לוח מקשים   -ו  /  -ו  לחצניםלחץ בו זמנית על    אזעקת אש:
Panda(  שניות. 2למשך  

אזעקת חירום / אזעקה 
(לוח מקשים   -ו  / -ו לחצנים לחץ בו זמנית על  רפואית: 

Panda(  שניות. 2למשך  

  .] ה[הגדר ] לפרטי טלפון [ > [קוד]  לחץ על     טלפון לפרטיהגדרת 

 כיבוי/הפעלת צליל לדלת
)Chime(:   שניות. 2למשך  כפתור הלחץ על  

  למשך שתי שניות .// לחצניםלחץ על   ממסרים הפעלת
  : LEDנוריות חיווי 

  נורית הפעלה (ירוקה) 
  .מתח תקין דולקת:

   .מתח תקלתהבהוב מהיר: 
סוללה  תקלת טי:יהבהוב א

  .נמוכה

  נורית תקלה (כתומה) 
  תקלה הבהוב מהיר: 

  לא קיימת תקלה כבויה: 

נורית דריכה/אזעקה  

  (אדומה) 
 המערכת דרוכה.  דולקת :

  אזעקה. הבהוב מהיר:
מערכת  טי: יהבהוב א

  בהשהיית יציאה.
  

   נורית דריכה ביתית (אדומה)
דריכה במצב  המערכת דולקת:

  ביתית.
  המערכת אינה דרוכה. כבויה:
  (ירוקה) ןמוכ מצב  נורית

  מערכת מוכנה דולקת:
  אזורים פתוחים  כבויה:

המערכת מוכנה  טי:יהבהוב א
  יציאה פתוח./לדריכה עם אזור כניסה

  )Panda  RW332KP אלחוטי (לוח מקשים LEDנוריות חיווי 

   Cloudחיווי נורית 
מערכת מחוברת ל  דולקת:

Cloud.  
חיבור ל  תקלת: טייאהבהוב 

Cloud.   
  .Cloudחיבור ל  אין :כבויה

  נורית תקלה 
  תקלה : דולקת

  לא קיימת תקלה כבויה: 

 נורית דריכה/אזעקה 
 המערכת דרוכה.  דולקת :

  אזעקה. הבהוב מהיר:
מערכת  טי: יהבהוב א

  בהשהיית יציאה.
  טרולנ כבויה:

   טמפרנורית 
לוח / אזור דולקת: 
מודול טמפר של / מקשים 

  חיצוני 
  תפקוד רגילכבויה: 

   ורית דריכה ביתית נ
דריכה במצב  המערכת דולקת:

  .או אזורים פתוחים  ביתית
  .אין אזורים פתוחים כבויה:

  
   ןנורית מוכ

  מערכת מוכנה דולקת:
  אזורים פתוחים  כבויה:

המערכת מוכנה  טי:יהבהוב א
  יציאה פתוח./לדריכה עם אזור כניסה
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  חיוויי צליל:

  אזעקת פריצה:
  אזעקת אש:

  השהיית יציאה:
  השהיית כניסה: 

  אישור פעולה: 
  דחיית פעולה:

צפצוף דריכה/ביטול 
   :דריכה

  צפצוף מהיר ממושך.
  .הדרגתיצפצוף מהיר 

  טיים עד לסיום זמן השהיית היציאה.יצפצופי זמזם א
  טיים עד לסיום זמן השהיית הכניסה.יצפצופי זמזם א

  טון במשך שנייה.השמעת 
  שלושה צפצופי שגיאה מהירים.

  : מערכת דרוכה,אחד צפצוף
  : המערכת אינה דרוכה,צפצופים 2
  : המערכת אינה דרוכה לאחר אזעקה.צפצופים 4

  עריכת קודי משתמש:

  והזן את הקוד שלך. לחץ על   .1

  .ולחץ על  'קודים/תגים'גלול לאפשרות   .2

  .ולחץ על ם' /תגימשתמש קודי'גלול ל  .3

  .ולחץ על  'חדש/שנה'בחר את האפשרות   .4
  מספר המשתמש שאליו אתה מעוניין לשייך קוד משתמש ולחץ עליו. תריגלול לבח  .5

  .את הקוד החדש ולאחר מכן לחץ על פעם נוספת הכנס  .6
  קודים נוספים. עבורחזור על הצעדים הנ''ל   .7

  שיוך תג קרבה:
  של עריכת קוד משתמש לעיל. 1-3ם שלבי בצע . 1

  .ולחץ על  'תגי קרבה'. גלול ל 2

  .על ולחץ  'חדש/שנה'. בחר באפשרות  3

  .. גלול עד למספר המשתמש שאליו אתה מעונין לשייך תג ולחץ על  4
  שניות. 10במשך  ס"מ ממקשי לוח המקשים 2עד  1החזק את תג הקרבה במרחק של .  5
  קודים נוספים. עבור. חזור על הצעדים הנ''ל  6
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 (לא זמין במצב ענן) SMSפקודות בקרה ע"י 
[קוד משתמש] : SMSמבנה הודעת 

 [פקודה]
 

   דרדריכה מלאה: [קוד] 
 ]ממסר[מספר  הפעל: [קוד] ממסריםהפעלת  ביתדריכה ביתית: [קוד] 
[בחר קבוצה:  מדריכת מדור: [קוד] 

 א/ב/ג/ד]
 ]מסר[מספר מ נתק: [קוד] ניתוק ממסרים

 מצבסטטוס המערכת: [קוד]  נטנטרול מלא: [קוד] 
 קרדיט: [קוד] SIMקרדיט ל  [מספר קבוצה] דרדריכת קבוצה: [קוד] 
 [מספר קבוצה] נטנטרול קבוצה: [קוד] 

 [איזור מספר] עקעקיפת אזור: [קוד] 
[איזור  ב.עקביטול עקיפת איזור: [קוד] 

 מספר]

 שנוי יעד עקוב אחרי:
[מספר  חדש[מספר עקוב אחרי]  טלשינוי מספר טלפון: [קוד] 

 טלפון חדש]
[מספר  חדש[מספר עקוב אחרי]  דואלשינוי דוא"ל: [קוד] 

 טלפון חדש]

  
 )1234:(שהקוד הוא  SMSדוגמאות לשליחת 

 דר1234לדריכת המערכת שלח: 
 הערות:

  כתיבת ההודעה הינה ברצף ללא רווחים. .1
  .1234ברירת מחדל הוא  ראשיקוד  .2
לאישור לגבי ביצוע הפקודה  Agility 4-חוזרת מה SMSבסיום ההודעה כדי לקבל הודעת  אשורהוסף  .3

  בהצלחה.
 דראשור1234דוגמה: לדריכת המערכת וקבלת אישור לביצוע הפעולה, שלח:     

  פקודות בקרה טלפוניות (לא זמין במצב ענן)
 קבלת שיחה: 

  . ענה לטלפון.1
. אמור "הלו" או לחץ על [#]. 2

    תישמע 
  הודעת הכרזה על אירוע.    

. אשר את האירוע (ראה תפריט 3
 אישור).

 תפריט אישור  : 
    [1]לחץאישור הודעה: 

  ] [קוד משתמש] [#].2אישור ועצירת כל החיוגים: לחץ [
  ] [קוד משתמש] [#].3גישה לתפריט פעולות: לחץ [

  קוד משתמש].] [6האזנה ושיחה: לחץ [
  חזרה על הודעת האירוע: לחץ [#].

 חזרה לתפריט אישור: לחץ [*].

 :RISCO Cloud -הרשמה ל
 שלך מכל מקום. Agility 4-, בקרה, והגדרה של מערכת האבחוןמאפשרת לך  RISCO Cloud-הרשמה ל

 .com.riscocloud www-. גש ל 1
 ל"הרשמה"גש   2
 שלך.. הזן את השם הפרטי ואת שם המשפחה  3
 . הזן את כתובת המייל שלך בשדה שם משתמש (נדרש בהפעלה ראשונית). 4
 תווים וספרה אחת) ואשר. 6. הגדר סיסמא (לפחות  5
הספרות כפי שהן מופיעות על המדבקה הממוקמת בצד הלוח או כפי  15, הזן את Panel ID. בשדה  6

   שמודפס על 
 הגלויה המצורפת ללוח.  

 על כפתור 'הרשמה'. . מלא את טופס ההרשמה ולחץ 7
. להשלמת תהליך ההרשמה, פתח את הודעת המייל שהתקבלה בחשבון המייל שהגדרת כשם  8

 משתמש.
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 :RISCO Cloud -התחברות ל
 com.riscocloud.www-. גש ל 1
 ). RISCO Cloud-ל . הזן שם משתמש וסיסמא (כפי שסופקו בתהליך הרישום 2
 .מערכת האבטחהשל משתמש . הזן קוד  3
 לחץ על 'אישור'..  4

iRISCO–של  הסמארטפון אפליקצייתRISCO 
 Agility 4לשליטה נוחה וחכמה במערכת  iRISCOיכולים כעת ליהנות מאפליקציית הסמארטפון  הלקוחות

 מכל מקום.
  .Android Play Storeאו  Apple App store-מ iRISCOהורד את אפליקציית 
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