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stacyjka z kluczykiem
otwieranie skrytki z elektroniką
wewnątrz skrytki jest zamontowany kontroler DS-2420
z kartą sieciową umożliwiającą bezpośrednie podłączenie
depozytora do istniejącej sieci komputerowej

depozytor należy przymocować do ściany
za pomocą kołków rozporowych 6 mm
otwory mocujące znajdują sie wewnątrz skrytek

Przed wysyłką do skrytki z elektroniką wkładamy zasilacz 12V/2A oraz 8 kart zbliżeniowych - wpisanych do pamięci kontrolera.
Po wyjęciu z opakowania i podłączeniu zasilacza 230V każda karta otwiera jedną skrytkę.

PODŁĄCZENIE DEPOZYTORA PRZEZ Wi-Fi

router
z funkcją
Wi-Fi
UTP 8 x 0,5
max. 100 m

można podłączyć
4 depozytory

Zasilacz DC
230/12V 2A

Program komputerowy DS-3300 do nadawania uprawnień, odczytywania zdarzeń i sporządzania raportów może być zainstalowany
na laptopie z systemem Windows 10 (Win7).
Po zainstalowaniu sieć zgłosi się jako "elarm" - połączenie zabezpieczone hasłem
Hasło jest wydrukowane na naklejce na spodzie routera.
Po zrobieniu prób można zmienić nazwę sieci oraz hasło.
Instrukcja jest na płycie instalacyjnej.

PODŁĄCZENIE DEPOZYTORA DO SIECI KOMPUTEROWEJ

Jeżeli administrator sieci poda zarezerwowane dla depozytorów adresy IP to przed wysłaniem takie adresy ustawimy.
Adres IP można zmienić również po zainstalowaniu depozytora. Służy do tego program config_elarm_IP który wraz z instrukcją
znajduje się na płycie instalacyjnej.

ELARM 93-160 Łódź ul. Mochnackiego 34 tel/fax +48 (42) 682-81-38 www.elarm.pl

połączenie z istniejącą siecią LAN

DS-3300

serwer

Kartę sieciową depozytora można połączyć kablem z istniejącą siecią LAN
Mozna to zrobić dwoma sposobami:
- wykorzystując router Wi_Fi (opis w dalszej części instrukcji)
- bez routera Wi-Fi
Kablem LAN można połączyć depozytor z gniazdem sieci jeżeli adres IP depozytora będzie w tej samej grupie
adresowej.
Jezeli np. sieć ma adresację 10.10.15.xxx to pierwsze 3 człony adresu IP depozytora
muszą być identyczne.
Adres IP depozytora można zmienić przy pomocy programu config_elarm_IP który jest na płycie instalacyjnej.

dowolny switch
lub kabel z żyłami
skrzyżowanymi

Komputer (laptop) powinien mieć
ustawiony stały adres IP
192.168.0.33
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config_elarm_IP

połączenie z istniejącą siecią LAN
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po przełożeniu zworki płyta
ma adres IP 192.168.0.100
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GNIAZDO
LAN
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zmiana adresu IP depozytora
wymaga przełożenia zworki
w pozycję PROG

NO

po uruchomieniu programu config_elarm_IP
proszę wpisać nowy adres IP np. 10.10.15.22
i wcisnąć Zmień IP
Klawisz Sprawdz_IP wyświetli informację czy
adres IP depozytora został zmieniony
Uwaga:
Proszę nie zmieniać numeru portu - powinien być 1007

Po zmianie adresu proszę przełożyć zworkę w pozycję PRACA
Po podłączeniu depozytora do sieci komputerowej będzie odpowiadał na polecenie ping
np. ping -a 10.10.15.22

