IP100 Internet modul
használati útmutató

Rendszerállapot képernyõ
A Rendszerállapot képernyõn legfontosabb rendszerinformációk láthatók.
A Rendszerállapot képernyõn élesíthetõ/hatástalanítható a rendszer, valamint felügyelhetõ valós idõben a rendszer.

Rendszer hibák

Helyszínnév

Amikor hiba jelentkezik a rendszerben, az a képernyõ tetején jelenik meg.

A Helyszínnév a rendszer egyedi azonosítója.

Ha nincs hiba a rendszerben, a Rendszer
hibák ablak nem jelenik meg.

Bevezetés

Alapértelmezetten, a helyszín neve “Your Paradox System”. A
helyszínnév megváltoztatása az “Ügyfélinformációs képernyõ”
fejezetben található a 2. oldalon.

Az IP100 Internet modul olyan internetes kommunikációs eszköz, mely lehetõvé teszi a
vagyonvédelmi rendszer felügyeletét és vezérlését web böngészõn keresztül (pl. Internet Explorer).
Az IP100 segítségével szabadon elérhetõ és vezérelhetõ a vagyonvédelmi rendszer, és e-mail
értesítéseket fogadhat a rendszer állapotairól a világ bármely pontján.

Csatlakozás az IP100 Internet modullal
Az IP100 csatlakoztatásához a következõk szükségesek:
• Paradox DNS Site ID:
• Rendszer mesterkód:
• Modul jelszó:

A DNS SiteID a telepítõ által megadott azonosító.
Megegyezik a kezelõn megadott rendszer élesítésére szolgáló kóddal.
Az alapértelmezett jelszó “paradox”. A jelszó megváltoztatásáról a
“Jelszó megváltoztatása” részben tájékozódhat, az Ügyfélinformációk
képernyõ fejezetben.

Az
Ügyfélinformációk
megváltoztatása
2. oldalon
található.

A rendszre elérése távoli számítógéprõl:
1.
2.
3.

Nyissa meg a böngészõt (pl. Internet Explorer)
A cím mezõbe írja be: http://www.paradoxmyhome.com/SiteID
ahol a “SiteID” a Paradox SiteID (amit a telepítõ állított be).
Jelentkezzen be a rendszer felhasználókóddal és a modul jelszóval (alap = paradox).

Miután elsõ alkalommal létesít kapcsolatot, felszólítást kap a jelszó megváltoztatására.

A jelmagyarázat
mutatja be a
Területállapot
kijelzõn található
ikonokat.

Zónaállapot
Terület állapot

Az IP100 élõben
mutatja a terület és a
zónák állapotát.

Élesítés / Hatástalanítás
A Területállapot ikonra kattintva, Szokásos, Kényszer, Stay
Azonnali élesíthetõ a rendszer, vagy hatástalanítható.
A rendszer élesítése/hatástalanítása:
Kattintson a
vagy
gombra, és válassza ki az élesítés /
hatástalanítás lehetõséget.
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Ügyfélinformációs képernyő

Modul konfigurációs képernyő

Jelszó változtatás

Az IP100 modul beállítását a
telepítõ vagy szakképzett hálózati
rendszergazda végezze. A modul
beállításáról az IP100 Ismertetõ és
telepítõi kézikönyvébõl
tájékozódhat.

DHCP
Ha az IP100 fix IP címet használó szerverre
csatlakozik, a DHCP protokol nem szükséges.
Kattintson a “Nem” gombra, és állítsa be IP100
adatait.

Ajánlott az alapértelmezett
“paradox” jelszó megváltoztatása.

Az Ügyfélinformációk képernyõn tárolhatók a
következõ információk:
Ügyfélinformációk
Riasztórendszer telepítői információk
Távfelügyelet információk

Kijelentkezés
ParadoxMyHome.com

Biztonsági okokból, fontos, hogy mindig
jelentkezzen ki, amikor végzett a
rendszer felügyeletével.

Amikor engedélyezett, a Paradox DNS
szolgáltatás kapcsolatba lép az IP100
modullal, az aktuális IP címének
ellenõrzéséhez.

A nagyobb biztonság érdekében, az
IP100 modul automatikusan
kijelentkezik, ha öt percig nincs művelet.

Ha a lekérdezés idõt
maximumra állítják (5 perc), és
az IP100 IP címe változik, a
kommunikáció maximum 5
percre megszakad, amíg a DNS
kiszolgáló lekérdezi az IP100 új
címét.
A lekérdezés idõ
csökkentésével az IP100 és a
Paradox DNS kiszolgáló közötti
kommunikáció növelhetõ.

Email konfigurációs képernyő

Rendszerinformációk képernyő

A vagyonvédelmi rednszer változásainak nyomonkövetéséhez nem szükséges bejelentkezni.
Ha kiválasztják a Fõmenübõl az Email konfiguráció lehetõséget, az IP100 beállítható email
értesítések küldésére állítható be, akár 16 különbözõ címre.

A Rendszerinformációk képernyõ fontos hardver és szoftver
információkat tartalmaz a vagyonvédelmi rendszerrõl és az
IP100 modulról.

SMTP Server Az értesítõk eljuttatásához meg kell adni az
Internet szolgáltató SMTP kiszolgálóját.

Email címek
Email cím hozzáadása:
1.
2.
3.
4.

5.

Nyissa meg az Email címek
legördülõ listát.
Válassza ki egyet helyet a 16 cím
közül.
Adja meg az email címet a “Címzett”
mezõben.
Válassza ki milyen eseményrõl, és
melyik területrõl küldjön email
értesítést a rendszer.
Kattintson a “Mentés” gombra.

