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 מבוא

לך שליטה מרחוק  מאפשרת PIMAlink 3.0 הענן אפליקציית

, וכוללת חכםטלפון מכל מקום, באמצעות  במערכת האזעקה שלך

 אימות אזעקה בוידאו.

 מה תוכל לעשות עם האפליקציה?

 ונטרול דריכה 

 ודיווחים קבלת התרעות 

 1קבלת דיווחי אזעקה וצפיה חיה במצלמות 

 כגון דלת או שער חשמליים.2הפעלת אביזרים , 

 האבטחה של האפליקציה?צורת מהי 

בקוד  ענן פימאדרך  האפליקציה מצומדת למערכת האזעקה

. זהו Bluetoothמיוחד, בדומה לצימוד אביזרים אלחוטיים מסוג 

צה להתחבר, תצטרך בכל פעם שתר - חיבור מהיר ומאובטח

 . להכניס רק את קוד המשתמש שלך במערכת האזעקה

 

 בלבד, בדגמים מאושרים. Dahuaמצלמות מתוצרת חברת  1

 שאל את המתקין/טכנאי 2
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 הרשאות המשתמש שלך במערכת האזעקה ובאפליקציה, זהות.

 .צומדמ לטלפון רק פשרתתאממערכת ל ההתחברות

 תכונות עקריות

 מדורים של או המערכת של נטרול/דריכה 

 הארוע סוג לפי התרעות סינון 

 ארועה סוג לפי יעודיים התרעה צלילי 

 צפיה במצלמות 

 בטלפון תוך כדי צפיה בו ת סרטוןאפשרות להקלט 

 מערכת מצב על מיידי מידע 

 שונות מערכות 16 בעד שליטה יכולת 

  יכול להסיר  ,עם קוד ראשי)בעל טלפון מצומד( משתמש

 .משתמשים אחרים

 אזורים ביטול 

 אירועים ביומן צפיה 

 3.מזגןו תאורה, חשמל דוד כגון אביזרים, הפעלת 

  רוסופטמייק שרת פועלת עלהאפליקציה Azure 

 

 שאל את המתקין/טכנאי 3
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 התקנה

  בגרסת אנדרואיד PIMAlink 3.0הורד את האפליקציה 

 . מערכתל צמדל שתרצה הטלפונים לובכ  iOSאו 

 ולא גרסאות אחרות! 3.0רד את גרסה : הושים לב

 לענן צימוד

הכניס כדי לצמד טלפון למערכת האזעקה ולענן פימא, עליך ל

 FORCEובמערכות  VISIONבמערכות  .צימודוד קבאפליקציה 

ומופיע על מדבקה על קופסת המערכת.  ,, הקוד קבוע1.44מגרסה 

. הסבר על קבלת אינו קבוע, הקוד 1.3עד גרסה  FORCEבמערכות 

 הקוד מופיע להלן. 

תוכל לצמד טלפונים  במהלכןעשר דקות, משך תקף ל הצימוד קוד

 .על הפעולה שובוכל לחזור ת ,נוספים. לאחר עשר דקות ובעתיד

הפעולות הבאות נדרשות מבחינת בטחון המערכת, כדי לקבל 

 אישור לצימוד טלפון.

 

 לחץ והחזק את מקש אפס להצגת גרסת המערכת. 4
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 FORCEת ובמערכ

 אישור צימוד בלוח המקשים

במערכות עד  ' עד הישמע צפצוף.8לחץ והחזק את מקש ' .1

 תקשורת/ענן פימא/כולל, יש להיכנס לתפריט  1.3גרסה 

 .צימוד לענן

 הקוד קוד הצימוד מוצג על המסך. - משתמשקוד ראשי/הקש  .2

 עשר דקות.למשך בתוקף  היהי

 להלן. הסבר הכנס את קוד הצימוד באפליקציה. ראה .3

 VISIONבמערכת 

 שלט רחוק באמצעותצימוד אישור 

לחץ והחזק למשך שניה בהיותך בתחום האתר המאובטח,  .1

מרגע זה,  .את כפתורי הדריכה והנטרול בשלט הרחוק ביחד

 תאשר צימוד טלפונים למשך עשר דקות. המערכת

 

 להלן.הסבר הכנס את קוד הצימוד באפליקציה. ראה  .2
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 לוח מקשים אלחוטיצימוד באמצעות אישור 

 הקש את סדר המקשים הבא:  .1

מרגע  סולמית )#(.  8  כוכבית )*(   קוד ראשי/משתמש

 זה, המערכת תאשר צימוד טלפונים למשך עשר דקות.

 הסבר להלן. וד באפליקציה. ראההכנס את קוד הצימ .2

 

 צימוד באפליקציה

 כדי להתחבר למערכת שלך.   לחץ על כפתור ה'פלוס' האדום .1
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 .אזעקה ביתלמערכת שלך, למשל,  שם מערכתהכנס  .2

 

וסרוק את הברקוד,  כעת לחץ על כפתור סריקת הקוד  .3

המופיע על המדבקה בתחתית קופסת המערכת. לחילופין, 

)אותיות ומספרים(, כפי שהוא מופיע על  צימודקוד ההכנס את 

 המדבקה.

כעת הטלפון  ."הצימוד הצליחוהמתן להודעה " צמדעל  לחץ .4

 שלך מצומד למערכת שלך.

מתפריט Jerusalem (UTC+02:00 )כעת בחר את אזור הזמן  .5

תפריט זה יופיע, רק אם  והקש על "קבע אזור זמן".הבחירה 

 רכת באחד הטלפונים.לא הוגדר קודם לכן אזור זמן למע



-10- 
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 וידאותכונות הגדרות משתמש ו

 משתמש

את  הכנסו לחץ על כפתור ההגדרות )"גלגל שיניים"(  .1

. פרטים אלו ישמשו אותך לניהול מפורטים מטההפרטים ה

 ., והם אינם בגדר חובההמשתמשים האחרים באפליקציה

 

 אלקטרוניר כתובת הדואושמך, מספר הטלפון שלך הכנס את  .2

 שלך.

 תכונות וידאו

שיישמר בטלפון שלך לסרטוני הוידאו.  ,הגדר את גודל הזכרון

"שמור וידאו את סמן . אם תMB 500-100התחום האפשרי הוא 

 יישמר לצפיה עתידית שתצפה בו סרטוןכל מנוגן אוטומטית", 

 .בספריית הסרטונים )ראה להלן(
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 הגדרות

ציה, לשנות את הגדרות האפליקמסך ההגדרות מאפשר לך  

כשאתה לא מחובר לצפות באנשי הקשר ועוד. לכניסה למסך, 

 הקש על סמל העפרון והקש קוד משתמש ראשי.למערכת, 

 תוכל גם לשנות את שם המערכת ואת אזור הזמן במסך זה.

 
 רואה רק חלק מהתפריטים משתמש רגיל

 התפריטים במסך זה

 כפתור מצוקה

פתור מצוקה. יכולים לבחור להציג כ 5משתמשי האפליקציה

. באזעקת מצוקה הכפתור מאפשר לשלוח אזעקת מצוקה למערכת

ולאנשי  למוקד )אם מחוברים( מופעלות הסירנות, ונשלחות הודעות

 .הקשר, כולל באפליקציה

 

 ומעלה .23ה מגרס 5
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היכנס למסך ההגדרות עם קוד כדי להציג את הכפתור, יש ל

קוד  לחץ על כפתור העפרון והקשראשי(: )לא  6רגילמשתמש 

למצב  מצוקה הצג כפתור כפתורהזז את ה ,חר מכן. לאמשתמש

ליד מערכת  לאחר שתצא מהתפריט, יופיע הסמל  הפעלה.

 האזעקה.

מצוקה, יש ללחוץ על הכפתור למשך כשניה.  כדי להפעיל אות

 הודעה מאשרת שהאזעקה נשלחה למערכת.

 

 

 יכול לבחור אם להציג את הכפתור. כל משתמש 6
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 פנים סריקתהתחברות באמצעות טביעת אצבע או 

ביומטריים, על יד שימוש  תוכל להתחבר למערכת באמצעים

)לא בכול  במנגנון טביעת האצבע או סריקת הפנים שבטלפון שלך

לא תצטרך להקיש את  ,באופן זה .טלפון יש את היכולות הללו(

סיסמת המשתמש, אלא להשתמש בטביעת האצבע או הפנים 

 שלך.

במסך ההגדרות  אימות ביומטרילצורך כך, הפעל את האפשרות 

 .של המערכת 

 

כאן והלאה, בכול פעם שתרצה להתחבר למערכת תוכל מ

 להזדהות בזיהוי הביומטרי במקום להקיש את הסיסמה שלך.
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 יציאות

כגון שער חשמלי או  ,אביזרים ךאם הטכנאי חיבר למערכת של

 " מיוחדים, תוכל ההפעלתאורה חיצונית, שמופעלים ב"קודי 

, הפעלה קודבכל אביזר מופעל . תפריט זהאותם ב בחור להציגל

 על יד יציאה חשמלית.

למצב הפעלה  העבר, בתפריט )עד שמונה( קודיםה ציג אתכדי לה

 ה. ראאדוםהכפתור הופך  - להשתמש בהם ההקודים שתרצ את

 .דריכהקודי הבהמשך כיצד להשתמש ב

 .על כפתור האישור  ץבתום הבחירה לח
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 דיווחים

תוכל  בחר אילו דיווחים תרצה לקבל ממערכת האזעקה שלך.

וכן לבחור דיווחים שונים  להפעיל או לבטל את כל הדיווחים,

 בנפרד.

בדוגמה להלן, העבר למצב הפעלה את הדיווחים שתרצה לקבל. 

 ונטרול המערכת. דריכההאפליקציה לא תתריע על דיווחי 

 .בתום הבחירה לחץ על כפתור האישור 

 

 אנשי קשר

נכנסת ואם ך, אם ישנם משתמשים נוספים לאפליקציה חוץ ממ

 תוכל לראות את פרטיראשי )בלבד(, הקוד העם  למסך ההגדרות

 במסך זה. ,הגדרותם ממסך המשתמשיה

 איש קשר מהאפליקציהבמסך במקרה הצורך, תוכל להסיר 

 .)ולמעשה, לבטל את הצימוד שלו למערכת האזעקה(
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 גישה עכשיושר פא

המוקד או לבעלי מנוי במוקד אבטחה, נדרשות לעתים פעולות של 

לאחר  - ךבמקרים מסויימים נדרש אישור של טכנאי מרחוק.

 ,תפריט זה. עם הלחיצה על ץ, לחמךשהטכנאי המוסמך יבקש מ

יוכל הטכנאי להתחבר למערכת מרחוק. זמן החיבור מוגבל 

 מטעמי בטחון המערכת. ,לשעה

 מערכתב עדכן שינויים

 במקרה שהטכנאי משנה הגדרות מערכת כמו שמות אזורים

, כדי שהמידע )גלאים( או מדורים, נדרש לעדכן אותם באפליקציה

 המוצג יהיה תואם למערכת. לחץ על תפריט זה לעדכון השינויים.

 עשה זאת לבקשת טכנאי בלבד.
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 דריכה ונטרול

 דריכה

, או קוד משתמש רגיל קוד הראשיה התחברות למערכת עםלאחר 

  מלאה: )אם היא מנוטרלת( ה ואפשרויות הדריכהבמוצג מצ

 . 4-1 ביתו

 וכל ,ריק נותר המוגן האתר בו למצב מיועדת מלאה דריכה 

 .נדרכים מדורים/הגלאים

 קומות כמו מוגדרים למתחמים מיועדת בית למצבי דריכה 

 שימושית והיא, חיצוניים גלאים או, במבנה חדרים, בבית

. לילהה למשל במהלך, חלקית מאויש המוגן האתר בו במצב

(, גלאים) מהאזורים חלק רק נדרכים האל דריכה במצבי

 הגלאים בהם לאזורים כניסה - מנוטרלים נותרים וחלק

 ניתן האזורים שבשאר בעוד, לאזעקה תגרום דרוכים

 על נעשית( ארבעה עד) בית אזורי הגדרת. כרגיל לשהות

 .הטכנאי ידי
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לחץ על המנעול לדריכה מלאה, או על סמלי הבית לדריכה למצבי 

אם אחד האזורים פתוח או קיימות תקלות, המערכת לא  .4-1 בית

 .תידרך

  אזורים פתוחים ותקלות

 או' גילוי' במצב נמצא הגלאי בו מצב הוא 'פתוח' אזור 

 שגורם מה את להסיר יש, פתוח אזור" לסגור" כדי'. אזעקה'

 או, ברוח מתנופף וילון למשל -' גילוי' במצב להיות לגלאי

  איןאם  .בדלת מגנטי גלאי מותקןש במקרה, פתוחה דלת

 ראה איך  ;את האזור הפתוח זמנית בטלברירה, ניתן ל

אתה נוטל סיכון, כי פורץ יכול לחדור  אזור ביטולב .23בעמ' 

 דרך האזור המנוטרל.
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 כמו 'סוללה נמוכה' )סוללה שנדרש להחליפה(, או  ותתקל

צריך לתקן.   ,ביזר/טמפר''תקלת מודם סלולרי' או 'תקלת א

בלוח מקשים  זמנית ברירה, ניתן לעקוף את התקלה  איןאם 

LCDנוטל סיכון, כי במקרה של  ה. בעקיפת תקלה את

המערכת עלולה לא להתריע, או שההתרעה לא  ,פריצה

 .ךתישלח אלי

 טרולינ

 .טרולינלחץ על , אזעקה מכל מצב דריכהה כדי לנטרל את מערכת

ה מתאימה, הרשאאין משתמש ייתכן ולטרלת, ואם המערכת לא מנ

טרול המוגדר יאו שיש לו, אבל הפעולה נעשית מחוץ לחלון זמן הנ

ראה פירוט במדריך למשתמש של מערכת  ;בהגדרות המשתמש לו

 האזעקה.
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 תפריטים ראשיים

 דיווחים

במסך זה מוצגים הדיווחים שהועברו ממערכת האזעקה  

(, יוצגו רק 16)ראה הסבר בעמ' אם הפעלת סינון לאפליקציה. 

 .הדיווחים שהגדרת

או לבטלו, הקש על תפריט ההגדרות  סינוןאת הכדי להפעיל 

אם הפעלת סינון, תוכל להסיר את הסימון  -)שלוש הנקודות( 

 ולהציג את כל הדיווחים, ללא סינון.
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 אזורים

ההגנה על הקופסאות אזורי המערכת הם הגלאים ומפסקי  

שלהם. בהקשה על כפתור זה תוכל לראות את מצב האזורים 

המוגדרים: בכל אזור מוצג האם הוא פתוח, באזעקה והאם הוא 

 בוטל על ידי אחד המשתמשים.

אם יש אזור פתוח, כאמור, יש לסגור כדי לדרוך את המערכת. 

ת לבטל א אם אין ברירה, ניתןתקלה באזור, יש להזמין טכנאי. 

 .ולדרוך את המערכת האזור

אזור/ים   -לחץ על כפתור האזורים ובדוק איזה אזור מסומן 'פתוח' 

 .לדרוך את המערכתזה יש לבטל כדי 
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 ביטול אזור

תקף אזור הופך את האזור )גלאי( ללא פעיל זמנית. הביטול ביטול 

והוא מוגבל בזמן. אזור מבוטל חוזר להיות  לדריכה אחת בלבד

פעולת הביטול לפני כל  לחזור על ול המערכת, ולכן ישטריפעיל בנ

 .פתוח, כל עוד האזור נשאר דריכה

 

 לאזעקה כשהוא נפתח גורם אזור מבוטל לא ,

 !ומהווה פגיעה בבטחון האתר המוגן

 יש לבטל אזור רק במקרה בו לא ניתן לסגור אותו ,

 .לתיקון התקלה ולפנות לטכנאי

על תפריט ההגדרות )שלוש כדי לבטל אזור לפני דריכה, לחץ 

רק אם  ,)האפשרות מוצגת ביטול אזוריםהנקודות( והקש על 

 הקשת קודם לכן על כפתור האזורים(.

האזור מתבטל  -כעת לחץ על כפתור הביטול של האזור המבוקש 

 והסימון הופך צבעוני. 
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במסך האזורים מופיע כעת סימון, שהאזור מבוטל. כעת ניתן 

 ,בניטרול המערכת הבא ביטול האזור יתבטללדרוך את המערכת. 

 והוא יחזור להית במצב רגיל.
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 7יציאות

ניתן להפעיל אביזרים כמו שער חשמלי או תאורה חיצונית,  

. כדי לממש האזעקה ערכתבמ יםמיוחדהפעלה  קודיםבאמצעות 

 נדרשת התקנה של טכנאי. ,תכונה זו

כל קוד  -( 8 )עד ההפעלהפעלת האביזרים נעשית באמצעות קודי 

 זמן הפעלת האביזר נקבע על ידי הטכנאי. מפעיל אביזר.

היא באמצעות כפתורים. כדי להציג  באפליקציה, הפעלת הקודים

 .12, עמ' יציאות ראה סעיףשבשימושך,  קודיםאת כפתורי ה

הכפתור הופך  - ו, לחץ על כפתור הקוד שלכדי להפעיל אביזר

כדי לכבות את האביזר, אם הוא לא  .והאביזר מופעל מייד צבעוני

 נכבה אוטומטית, הקש שוב על הכפתור.

 ,מאפשר להשתיק סירנהבתחתית המסך, כפתור "הפסקת סירנה" 

 המופעלת באזעקה.
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 וידאו

. כמו 8תפריט הוידאו מאפשר לחבר מצלמות רשת לאפליקציה 

ניתן לשייך גלאים למצלמות, כך שאם הגלאי מופעל, המצלמה  ,כן

 המשויכת תשלח סרטון וידאו, וכך תוכל לוודא שזו לא אזעקת שווא

  .)אימות אזעקה בוידאו(

 ,אם המצלמה מצוידת במיקרופון, תוכל לשמוע את סביבת המצלמה

  וכן לשוחח עם מי שנמצא שם.

 שם המשתמש והסיסמהאת  תצטרך לדעתכדי להוסיף מצלמה, 

 הן: הוספהה. אפשרויות   לחץ על כפתור ה'פלוס' האדום. שלה

 חיבור זה תצטרך את כתובת הל: חיבור רשת ישיר-IP  של

. את שם הפורט שלהמספר ו האינטרנט, ברשת המצלמה

 קבע בעצמך.תהמצלמה 

 ( סרוק מוצרQR):  אם יש על המצלמה קודQR  ,או ברקוד

והאפליקציה תירשום  ,עם המצלמה שלךתוכל לסרוק אותו 

קריא, תוכל לא  קוד. אם האוטומטית ,את פרטי המצלמה

 .דניתיהקוד את להכניס 

 

 בלבד. FORCEמסך זה זמין לבעלי מערכות  7

 .Dahuaבשלב זה, ניתן לחבר רק מצלמות של חברת  8
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 שלך  כדי לחפש מצלמה ברשת האינטרנט הביתית :חיפוש

(Wi-Fi)תוכל  -שלך  עם הטלפוןאליה בר וחמ תיו, עליך לה

 לראות את המצלמה )או מצלמות( שלך ולבחור בה.

 ידאומקור ו ערוך

, נפתח מסך המבוקשים DVR/מצלמהה לע תקשלאחר שה

 מסך זה נגלל מטה לתפריטים נוספים.שים לב, שההגדרות. 

 טקסט חופשי.שם : 

 על המצלמה/ יע על מדבקהמופ :מספר סידוריDVR ליד ,

 .(MAC) הברקוד

  כתובתIPאו הרשת הביתית  ,: הכתובת ברשת האינטרנט

 שלך.

 במצלמה מוגדרפי שכ :משתמש וסיסמה ,פורט/DVR 
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 ערוץ צפיה מוקדמת

לחץ כדי לראות )ולשמוע, אם המצלמה מאפשרת( את השידור 

 החי מהמצלמה.

 במסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

    ניגון ועצירת הסרטון 

  הפעלת הקלטה 

  ההקלטה מופעלת 

   סרטונים השמוריםבצפיה 
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 תכנות מתקדם

. DVR-הבקיא בהגדרות ה ,במסך זה מיועדות לטכנאי ההגדרות

, Sub-או ה Main-כאן ניתן להגדיר האם ערוץ הצפיה החיה יהיה ה

 ים.ונוכך גם לגבי ערוץ ניגון הסרט

(, בהתאם 60בשניות )עד  יםלפני ואחרי אזעקה נקבע ניםזמה

 למיקום המצלמה ותסריטי הפריצה בכל מקום ומקום.

 א התייעצות עם טכנאי.אל תשנו הגדרות אלה לל

 

 מקורות וידאו

 במסך זה מוצגות המצלמות שלך. האפשרויות הן: 

  לראות את הוידאו המגיע ממנה. ,לחץ על מצלמה 

   מצלמה, הלחץ על כפתור ההגדרות )"גלגל שיניים"( של

 להצגת מסך ההגדרות שלה )ראה למטה(.

  את המצלמה. הסר 
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 דיווחים

עקות עם סרטונים, כפי שיוסבר לאחר שתתחיל לקבל אז 

ליד  ,בסעיף הבא, מסך הדיווחים של האפליקציה יציג סמל מצלמה

 כל דיווח שיש לו סרטון. 

 

פס אדום על  מעבירה למסך הצפיה בסרטון. ,לחיצה על המצלמה

 סרגל ההתקדמות של הסרטון, מציין את נקודת האזעקה.
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פיע סמל כאשר מופעלת אזעקה באזור המקושר למצלמה, יו

בשורת הדיווח. כאשר תלחץ עליו, המצלמה תשלח  המצלמה 

את הסרטון לפי נקודת הזמן של האזעקה, והגדרות הצילום לפני 

 ואחרי האירוע, כמודגם באיור הבא:

 

 :במהלך הצפיה תוכל

  לעצור את הניגון 

  לשמור את הסרטון בספריית הסרטונים 

  ור לצפיה בערוץ החיבלע 

  יית הסרטוניםלעבור לספר 

 

זמן אחרי אזעקה

5101520253035 -30-25-20-15-10-5

אזעקה שניות 30

4045

שניות 45

זמן לפני אזעקה
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 מיפוי

למצלמות  ,תקשר בין אזורי מערכת האזעקהתמפה ובמסך זה  

מכל  ,לאחר פעולה זו, תוכל לקבל צילומי אימות אזעקה -שלך 

 ,ניתן לקשר כמה אזורים למצלמה אחת אזור שמקושר למצלמה.

 וכמה מצלמות לאזור אחד.

שימת בר - DVRכדי לקשר בין מצלמה לאזור/ים, לחץ על המצלמה/

האזורים שתופיע למטה, תוכל לסמן את אלה שיקושרו למצלמה. 

כאשר ישלח מאותו אזור מקושר דיווח אזעקה, תוכל לצפות 

 בצילומים מהמצלמה/ות המקושרת/ות אליו.
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 סרטונים שמורים

שנשמרים  וכן סרטוניםספריית הסרטונים שבחרת לשמור,  

הגדרות ה אראוטומטית, בהתאם למה שסימנת במסך ההגדרות )

 .(11עמ' , וידאותכונות משתמש ו

תוכל לצפות בסרטונים ולמחוק אותם. שם הקובץ השמור מכיל את 

 המידע הבא:

  ,האם ההקלטה היא של ו שם המצלמהתאריך וזמן האזעקה

 (.Playbackט )סרטון מוקל( או Liveהערוץ החי )

 

 תפריטים נוספים

 לחץ על כפתור שלוש הנקודות, להצגת התפריטים הבאים:

 צפיה ביומן האירועים של מערכת האזעקה יומן אירועים :

 )לא רק הדיווחים שהועברו לאפליקציה(

 צפיה בתקלות הקיימות במערכת האזעקה. :תקלות 
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 האפשרות מופיעה רק אם מוגדרים מדורים  :מדורים

 ת. הקש לאפשרויות הדריכה והנטרול של המדורים.במערכ

  מתן אישור לטכנאי )מוסמך( לביצוע  :עכשיואפשר גישה

 פעולות מרחוק, כולל שינוי הגדרות מערכת.

 ניתוק השיחה עם מערכת האזעקה. :ניתוק 
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 אחריות מוגבלת

ימנע אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או ש מערכות אלקטרוניות בע"מ פימא

מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, 

או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק 

כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו 

אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או מהווה ביטוח או הבטחה כי 

 נזק לרכוש כתוצאה.

אנא קרא מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק 

 מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו.

 ט.ל.ח   ניות בע"ממערכות אלקטרו לפימא 2020 ©כל הזכויות שמורות 
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