ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАСТРОЙКА
НА ФУНКЦИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА “QEST LIFT”
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1. Изтеглете и инсталирайте необходимия софтуер











Влезте на сайта www.saturn-2.com
Кликнете на „Продукти QEST“
Кликнете на „Асансьорна система QEST LIFT“
Кликнете на таба „Файлове за сваляне за QEST LIFT“
Свалете файловете от „Софтуер за работа с QEST LIFT“
Запазете файла на вашия компютър
Разархивирайте двата инсталационния файл:
- QEST_Acess_Control_X.X.XX_Setup.exe*
* версията може да е различна
Инсталирайте на вашия компютър
В менюто „Старт“ > All Programs ще се появи папка „Saturn 2 Ltd”, в която ще
намерите преки пътища за стартиране на двете програми за конфигурация на
“QEST LIFT”:
- Launch AccessControl.exe

2. Свързване на устройството към компютъра





Махнете задния капак на устройството, като развиете двата винта
Поставете SIM картата
Включете батерията
Свържете устройството към компютъра посредством USB кабела





Изчакайте разпознаването му от операционната системата
Стартирайте приложението AccessControl.exe
Ако свързването е успешно, в приложението ще получите надпис в зелено
„Устройството е свързано с компютъра.“

3. Въвеждане на паролата за достъп (Таб „Защита“)


В полето „Парола“ въведете първоначалната парола по подразбиране 5678 и
натиснете бутона „Приеми“. При вярна парола ще получите съобщение
„Паролата за достъп е приета!“
ЗАБЕЛЕЖКА: Паролите за достъп по подразбиране на приложенията QEST Lift и
AccessControl са различни!

4. Смяна на паролата на устройството (Таб „Защита“)


Първата препоръчителна стъпка е да се смени паролата, като в полето „Смяна
на паролата“ въведете нова такава два пъти и натиснете бутона „Приеми“

5. Прочитане на записаните настройки (Таб „Контрол на достъпа“)



За да прочетете списъка на записаните в устройството абонати и настройки
натиснете бутона „Прочети списъка от устройството“.
Ако прочитането е успешно, в статусбара на приложението ще получите
съобщение „Списъка е прочетен от устройството“

6. Администриране на контрола на достъп
За администриране на контрол на достъп се използват три вида RFID чипове/карти:

- Фирмената карта - идва заедно с устройството;
- Сервизни карти или чипове – те се издават посредством Фирмената и
представляват нейни равностойни алтернативи;
Фирмената и Сервизните карти/чипове служат за създаване на техни
алтернативи и на Администраторска карта.
- Администраторска – тя се издава чрез Фирмената или някоя от сервизните
карти, и се предоставя на домоуправител за управление на контрола на достъп
(добавяне на абонати, спиране/пускане на функцията за контрол на достъпа.
Премахването на абонати става единствено чрез приложението AccessControl)
 Издаване на Сервизни карти
- подайте към четеца Фирмената карта. Ако картата работи и е правилната, ще
чуете двоен сигнал и на дисплея на устройството ще се появи меню „Добавяне
на карти“
- индикатора трябва да бъде на позиция „Сервизни карти“
- задръжте бутона, докато влезете в режим „Сервизни карти“
- можете да подадете към четеца последователно до 10 броя карти/чипове;
- когато сте готови подайте към четеца Фирмената карта за да излезете от
режима.
 Издаване на Администраторска карта/чип

- подайте към четеца Фирмената карта или някоя от Сервизните карти/чипове.
Ако картата работи и е правилната, ще чуете двоен сигнал и на дисплея на
устройството ще се появи меню „Добавяне на карти“
- поставете индикатора на позиция „Админ. Карта“
- задръжте бутона, докато влезете в режим „Сервиз“
- подайте към четеца една карта/чип;
- след прочитането му устройството автоматично ще излезе от режима;
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някоя от сервизните или фирмената карти е загубена или повредена,
може да ги изтриете в приложението QEST Lift.exe (Виж „ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАСТРОЙКА
НА УСТРОЙСТВОТО ЗА АВАРИЙНА КОМУНИКАЦИЯ “QEST LIFT”)

7. Редактиране на списъка с абонатите (Таб „Контакти“)


Добавяне на абонати - добавянето на абонати става без използването на софтуер, a
директно в устройството QEST LIFT:

- поставете устройството в режим на въвеждане на абонати, като подадете към
четеца Администраторската карта или чип за администриране на контрол на
достъпа (Фирмена, Сервизна или Администраторска)
- с натискане на бутона поставете индикатора в позиция „Абонати“ и задръжте
бутона за да активирате режима за добавяне
- подайте към четеца последователно потребителските RFID чипове;
- за да излезете от режима за добавяне на абонати, подайте отново
Администраторската карта/чип;






Поставяне на имена срещу кодовете за достъп за по-лесно идентифициране
- свържете устройството към компютъра и стартирайте приложението AccessControl

- отидете на таба „Контрол на достъпа“ и натиснете бутона „Прочети списъка от
устройството“ и изчакайте процеса да приключи;
- кликнете два пъти бавно върху срещу кода за достъп за да активирате режима
за редактиране на името. За улеснение на идентифицирането на отделните
кодове, може да подадете потребителския чип към четеца и на дисплея ще се
изпише RFID кода за достъп;
- за да запишете промените в устройството натиснете бутона „Запиши списъка в
устройството“
Спиране на достъпа
- селектирайте желаните позиции в прозореца „Списък на абонатите“ като
поставите отметка пред името
- натиснете бутона „Заключи избраните“
Възстановяване на достъпа
- селектирайте желаните позиции в прозореца „Списък на абонатите“ като
поставите отметка пред името
- натиснете бутона „Отключи избраните“








8.




Изтриване на абонати от списъка
- селектирайте желаните позиции в прозореца „Списък на абонатите“
- натиснете бутона „Изтрий избраните абонати“
За да запишете промените в устройството натиснете бутона „Запиши списъка в
устройството“
За да запишете настройките във външен файл за повторно бъдещо използване,
натиснете бутона „Запиши списъка във файл“, след което изберете папка и име
на файла.
За да прочетете настройки на списък с абонати от външен файл, натиснете
бутона „Прочети списъка от файл“ и изберете желания файл

Изключване на устройството от компютъра
Затворете приложението AccessControl
Изключете USB кабела от устройството
Поставете задния капак
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