Instrukcja obsługi
System wideodomofonowy AHD
Panel zewnętrzny
Przewodnik użytkownika
DVS-CP218EP

Wygląd i opis elementów zewnętrznych

I Funkcje
Urządzenie może zapamiętać 200 użytkowników i przypisane do nich
hasła. Odblokowanie możliwe tylko kartą, tylko hasłem lub kartą i
hasłem.
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1

2

3
4

5

200 użytkowników

III Specyfikacja techniczna
1. Warunki pracy
temperatura: -20 ~ 50°C
wilgotność do 95%
2. Zasilanie 12 – 15V DC
3. Pobór prądu
tryb czuwania poniżej 30mA,
normalna praca poniżej 70mA
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Promiennik podczerwieni
Kamera
Głośnik
Przycisk wywołania
Czytnik kart
Mikrofon

Ustawienia fabryczne:
Wyłącz urządzenie, wciśnij przycisk #, włącz zasilanie. Panel
wyda 3 razy dźwięk oznaczający poprawny reset ustawień.
Ustawienia domyślne:
Hasło admina: 1234.
Hasło publiczne: 2580.
Sposób odblokowania: karta.
Po odblokowaniu dioda świeci 2 sekundy.
Czas odblokowania: 5 sekund.
Tryb bezpieczny wyłączony.
Dźwięk otwarcia drzwi włączony.
Sabotaż wyłączony.
Przywrócenie ustawień fabrycznych nie usunie danych użytkowników.

Ważne:
Wejdź w tryb administratora *1234 (hasło) #
Naciśnij * + hasło administratora (początkowe hasło administratora to
1234) + #, wejdź w tryb administratora, dioda LED będzie powoli migać.
Poniższe ustawienia 1-8 muszą być wykonane w trybie administratora.
1. Zmień hasło administratora, hasło publiczne i przywróć ustawienia
fabryczne.
Zmień hasło admina: 077#NNNN#NNNN #
naciśnij 0 (dioda LED szybko miga) + 77 + #NNNN (czterocyfrowe hasło)
+ #NNNN (potwierdź hasło) + #
Zmień hasło publiczne 011#NNNN#NNNN #
naciśnij 0 (dioda LED szybko miga) + 11 + #NNNN (czterocyfrowe hasło)
+ #NNNN (potwierdź hasło) + #
Przywracanie ustawień fabrycznych: 099 # "
naciśnij 0 (dioda LED szybko miga) +99 + # (dzwonek), urządzenie
przywróci domyślne ustawienie fabryczne
2. Dodaj kartę dostępową
A) Naciśnij 1 (dioda LED szybko miga) + 000 (tylko wprowadź liczbę
między 000-999) + # + wczytaj kartę (dzwonek oznacza poprawne dodanie)
Uwaga: Podczas dodawania karty identyfikacyjnej automatycznie zostanie
wygenerowane domyślne hasło "0000", ale to hasło nie może być użyte do
otwarcia drzwi, tylko dla zmiany hasła użytkownika.
B) 000 (wprowadź numer karty, który właśnie dodałeś) + # + NNNN
(czterocyfrowe hasło) + # + NNNN (potwierdź hasło) + # (hasło ustawione
poprawnie)
Uwaga: Hasło można ustawić po jego poprawnym utworzeniu. Nie trzeba
naciskać 1, bezpośrednio wprowadź numer karty + # + wczytaj kartę +
powtórz krok B. Krok A / B można rozdzielić, hasło można później
zmodyfikować.
3. Usuń kartę dostępową
Usuń zgubioną kartę

Naciśnij 2 (dioda LED szybko miga) + 000 + # (000 oznacza dowolny numer
karty, który chcesz usunąć). Dzwonek zabrzmi trzy razy i numer karty
zostanie usunięty.

Usuń dodaną kartę
Naciśnij 2 + wczytaj kartę. Karta zostanie usunięta.
Usuń wszystkie karty. (Uwaga! Usunięte zostaną wszystkie karty.)
Naciśnij 2 (dioda LED miga szybko) + 88 + #. Wszystkie karty zostaną
usunięte.
4.Ustaw sposób otwierania drzwi
Naciśnij 3 (dioda LED szybko miga) + 00 + #. Tylko karta będzie otwierać
drzwi.
Naciśnij 3 (dioda LEO szybko miga) + 01 + #. Karta lub hasło będą otwierać
drzwi.
Naciśnij 3 (dioda LED szybko miga) + 02 + #. Karta i hasło będą otwierać
drzwi.
5.Dostosuj czas odblokowania drzwi
Naciśnij 4 (dioda LED szybko miga) + 00 (można wprowadzić tylko 00-99)
+ #. Jeśli ustawimy na 02, to czas odblokowania będzie wynosił 2 sekundy.
Uwaga! Jeśli ustawione jest 00, to po wczytaniu karty jeden raz drzwi
zostaną otwarte. Po ponownym wczytaniu karty drzwi zostaną zamknięte.
6.Ustawienia trybu bezpieczeństwa
Naciśnij 5 (dioda LED szybko miga) + 00 + #. Tryb bezpieczeństwa zostanie
wyłączony.
Naciśnij 5 (dioda LED szybko miga) + 01 + #. Tryb bezpieczeństwa zostanie
włączony.
Oznacza to, że jeżeli w ciągu 5 minut wczytana zostanie nieprawidłowa karta
odczytu lub hasło zostanie wpisane dziesięć razy, urządzenie zostanie
zablokowane na 2 minuty. Urządzenie automatycznie powiadomi jednostkę
wewnętrzną.
Naciśnij 5 (dioda LED szybko miga) + 02 + #. Tryb alarmowy zostanie
włączony.
Oznacza to, że jeżeli w ciągu 5 minuta wczytana zostanie nieprawidłowa karta
odczytu lub hasło zostanie wpisane dziesięć razy, urządzenie włączy alarm
przez 1 minutę. Urządzenie automatycznie powiadomi jednostkę wewnętrzną.

7. Ustawienie dzwonka otwierania drzwi
Naciśnij 6 (dioda LED miga szybko) + 00 + #. Dzwonek wyłączony.
Naciśnij 6 ( dioda LED miga szybko) + 01 + #. Dzwonek włączony.
8. Ustawienie alarmu sabotażowego
Naciśnij 7 (dioda LED miga szybko) + 00 + #. Sabotaż wyłączony
Naciśnij 7 (dioda LED miga szybko) + 01 + #. Sabotaż włączony.
Uwaga!
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4. Odblokowanie kartą i hasłem
Wczytaj kartę i wprowadź hasło + #, żeby odblokować drzwi.
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3. Odblokowanie kartą lub hasłem
Wczytaj kartę + # lub wprowadź hasło + #, żeby odblokować drzwi.
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2. Odblokowanie kartą
Wczytaj kartę, żeby odblokować drzwi.
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1. Użytkownik może użyć karty do zmiany hasła
Naciśnij *, wczytaj kartę + wprowadź stare hasło # (domyślnie 0000), NNNN
(czterocyfrowe nowe hasło) + # + NNNN (potwierdź hasło) + #. Hasło zostało
zmienione.

otw. zamka

Operacje użytkownika

rygiel

Montaż natynkowy

Akcesoria
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Wideodomofon - 1 sztuka.
Kołki - 4 sztuki.
Wkręty - 8 sztuk.
Instrukcja obsługi - 1 sztuka.
Zasilacz 12V DC - 1 sztuka.
Klucz imbusowy – 1 sztuka.

Instalacja na zewnątrz
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Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu silnego pola elektromagnetycznego, np.
silnik prądu zmiennego lub winda.
Konserwacja powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego technika.
Unikaj silnych wstrząsów, uderzeń i kolizji, ponieważ w przeciwnym razie
wewnętrzne elementy mogą zostać uszkodzone.
Nie narażaj panelu zewnętrznego na działanie silnego światła sztucznego lub
słońca.
Nie instaluj panelu zewnętrznego w miejscu, gdzie może będzie narażona na:
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kontakt z deszczem, wysoką
temperaturę, wysoką wilgotność, wysokie zapylenie i chemikalia korozyjne.
Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję, w której kamera znajduje się na
poziomie oczu użytkownika.
Przed montażem upewnij się, że zasilacz jest odłączony.
Aby uniknąć zakłóceń, zamontuj panel w odległości większej niż 30 cm od źródła
zasilania.
Chroń panel przed wodą i polem magnetycznym.

