ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАСТРОЙКА
НА УСТРОЙСТВОТО ЗА АВАРИЙНА КОМУНИКАЦИЯ “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 инсталационния файл:
- QEST_Lift_X.X.XX_Setup*
* версията при вас ще 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 QEST_Lift.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 QEST_Lift.exe
Ако свързването е успешно, в приложението ще получите надпис в зелено
„Устройството е свързано с компютъра.“

3. Въвеждане на паролата за достъп


В полето „Парола“ въведете първоначалната парола по подразбиране 1234 и натиснете
бутона „Приеми“

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. Въвеждане PIN кода на SIM картата (Таб „Пин код“)



Устройството по подразбиране използва PIN код 0000
Ако PIN кода на вашата SIM карта е различен, трябва да го въведете в полето
„Въведете PIN Код“, след което да натиснете бутона „ОК“

6. Задаване на номера за аварийна комуникация (Таб „Контакти“)





Може да въведете до 4 номера, които устройството да набира в случай на
аварийно повикване, като спазва последователността от 1 до 4
Устройството дава възможност освен повикване, да изпрати и SMS до търсения
номер. За това трябва да поставите отметка срещу съответния номер. Текста на
съобщението (на латиница) въведете в полето „Въведете съобщение на
латиница“
След попълване на данните, ги запаметете с натискане на бутона „Запиши
данните“

ЗАБЕЛЕЖКA: Номерата трябва да се попълнят в пълен формата, вкл. националния код
(пример +359 897 123 456)

7. Прочитане на записаните в устройството номера ( Таб
„Контакти“)



За да видите номерата и настройките, които вече са записани в устройството,
натиснете бутона „Прочети данните“
Може да ги редактирате или изтриете, след което запазете промените с
натискане на бутона „Запиши данните“







Има възможност попълнените данни да се запишат във файл на компютъра за
бъдещо използване – за целта натиснете на иконата „Запиши“ (с формата на
дискета) . Файла ще запише в инсталационната папка на програмата, под името
elvConfig.cfd. За да отворите вече записани настройки, натиснете иконата
„Отвори“, което автоматично ще прочете данните от файла и ще ги попълни в
полетата.
Ако желаете да запазите файла на друго място или под друго име, натиснете
бутона „Запиши в…“ и изберете място и име на файла. Не променяйте
разширението .CFD
За да отворите файл с настройки от друго място освен инсталационната папка ,
натиснете бутона „Отвори от …“

8. Настройки на звука и аварийното осветление (Таб „Настройки“)




Плъзгач „Високоговорител“ настройва силата на високоговорителя
Плъзгач „Микрофон“ настройва чувствителността на микрофона
Плъзгач „Подсветка“ настройва интензитета на аварийното осветление

ЗАБЕЛЕЖКА: Положението на плъзгача за „Подсветка“ оказва влияние на
продължителността на автономна работа на устройството.

9. Активиране/Дезактивиране на функцията за контрол на достъпа
(Таб „Контрол на достъпа“)



Може да активирате или дезактивирате функцията за контрол на достъпа, като
сложите отметка на желаната позиция
За настройка на функциите за контрол на достъпа се използват три RFID карти:
- фирмената карта - идва заедно с устройстовото
- сервизни карти или чипове – те се издават посредством фирмената и
представляват нейни клонинги
- администраторска – тя се издава чрез фирмента или някоя от сервизните
карти, и се предоставя на домоуправител за управление на контрола на достъп
(добавяне на абонати, спиране/пускане на фукнцията за контрол на достъпа.
Премахването на абонати става единствено чрез приложението AccessControl)
Ако някоя от сервизните или фирмента карти е загубена или повредена, може
да ги изтриете чрез натискане на съответните бутона „Изтриване на сервизните
карти“ или „Изтриване на фирмена карта“. В статус бара под бутоните трябва да
получите съобщение за успешното изтриване.
За повече информация, относно функцията за контрол на достъпа, моля
прочетете “Инструкция за настройка на контрол на достъпа на QEST LIFT”

10.


Сверяване на часовника на устройството

Може да синхронизирате часовника на устройството с този на вашия компютър,
чрез натискане на бутона „Сверяване“ в долния десен ъгъл на приложението.

11. Изключване на устройството от компютъра
 Затворете приложението Q.E.S.T. Lift
 Изключете USB кабела от устройстовото
 Поставете задния капак
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