
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sieciowa stacja wewnętrzna 

Instrukcja obsługi 



Sieciowa Stacja Wewnętrzna Instrukcja Obsługi 

ii 

  

 

 

Informacje prawne 
 

Instrukcja obsługi 

©2019 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 

 
Najważniejsze informacje o podręczniku użytkownika 

Niniejsza instrukcja obsługi podlega krajowej i międzynarodowej 

ochronie praw autorskich. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 

Ltd. („Hikvision”) zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji 

obsługi. Instrukcja obsługi nie może być powielana, zmieniana, 

tłumaczona lub rozpowszechniana, częściowo lub w całości, w 

jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Hikvision. 

Zaleca się korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi pod nadzorem 

specjalistów. 

 
Znaki towarowe 

 

 oraz inne znaki Hikvision stanowią własność 

Hikvision i są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub przedmiotem 

wniosków dotyczących praw autorskich złożonych przez Hikvision i/lub 

jej podmioty stowarzyszone. Inne znaki towarowe wymienione w tym 

podręczniku są własnością ich właścicieli. Użytkownik nie ma prawa do 

korzystania z takich znaków towarowych bez wyraźnej zgody 

właścicieli. 

 
Ograniczenie odpowiedzialności 

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE 

PRAWO FIRMA HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, 

WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI 

DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I 

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ 

INSTRUKCJĄ. HIKVISION NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH 

OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z INSTRUKCJI ORAZ 

POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI INFORMACJI  
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ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ 

INSTRUKCJI ORAZ OPIERANIE SIĘ NA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI STANOWI 

WYŁĄCZNE RYZYKO ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. 

W ODNIESIENIU DO PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU, 

KORZYSTANIE Z PRODUKTU ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. 

HIKVISION NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE 

DZIAŁANIE, NARUSZENIE PRYWATNOŚCI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z 

ATAKU CYBERNETYCZNEGO, ATAKU HAKERÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH 

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE; JEDNAKŻE HIKVISION 

ZAPEWNI WSPARCIE TECHNICZNE, JEŚLI BĘDZIE TO WYMAGANE. 

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB NIEKTÓRYCH SZKÓD, WIĘC NIEKTÓRE LUB 

WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ 

ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK 

KONFLIKTÓW MIĘDZY NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ORAZ OBOWIĄZUJĄCYM 

PRAWEM, WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA MAJĄ PIERWSZEŃSTWO. 
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Znaczenie symboli 

 
Symbole, które można znaleźć w tym dokumencie są zdefiniowane w 
następujący sposób. 

 

Symbol Opis 

 Ostrzeżenie 
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie 

zostanie uniknięta, może spowodować śmierć lub poważne 

obrażenia ciała. 

 Uwaga 
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, 

jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować 

uszkodzenie sprzętu, utratę danych, pogorszenie 

wydajności lub inne nieoczekiwane rezultaty. 

 Nota 
Podaje dodatkowe informacje w celu podkreślenia lub 

uzupełnienia ważnych punktów tekstu głównego. 
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Instrukcja bezpieczeństwa 
 

 

 Ostrzeżenie 

• Temperatura pracy urządzenia od -10 ºC do 55 ºC. 

• Cała obsługa elektroniczna powinna być ściśle zgodna z przepisami 

bezpieczeństwa elektrycznego, przepisami przeciwpożarowymi i innymi 

powiązanymi przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika. 

• Należy używać zasilacza dostarczonego przez naszą firmę. Zużycie energii nie 

może być mniejsze niż wymagana wartość. 

• Nie podłączaj kilku urządzeń do jednego zasilacza, ponieważ przeciążenie 
zasilacza może spowodować przegrzanie lub pożar. 

• Upewnij się, że zasilanie zostało odłączone przed podłączeniem, 
zainstalowaniem lub demontażem urządzenia. 

• Gdy produkt jest zainstalowany na ścianie, urządzenie musi być stabilnie 
zamocowane. 

• Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, obce zapachy lub hałas, wyłącz 
jednocześnie zasilanie i odłącz kabel zasilający, a następnie skontaktuj się 

z centrum serwisowym.  

• Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
najbliższym centrum serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie 
rozmontowywać urządzenia (nie ponosimy odpowiedzialności za problemy 
spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę lub konserwację) 

 Uwaga 

• Nie upuszczaj urządzenia ani nie poddawaj go wstrząsom i nie wystawiaj go 

na działanie wysokiego promieniowania elektromagnetycznego. Unikaj 

instalacji urządzenia na wibrujących powierzchniach lub w miejscach 

narażonych na wstrząsy (niezastosowanie się do tych wytycznych może 

spowodować uszkodzenie sprzętu). 

• Nie umieszczaj urządzenia w bardzo gorącym miejscu (sprawdź 

specyfikację urządzenia w celu uzyskania szczegółowej temperatury pracy), 

w miejscach o niskiej temperaturze, zakurzonych lub wilgotnych i unikaj 

ekspozycji urządzenia na wysokie promieniowanie elektromagnetyczne. 

• Obudowa urządzenia do użytku wewnątrz pomieszczeń powinna być 
chroniona przed deszczem i wilgocią. 
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• Ekspozycja sprzętu na bezpośrednie światło słoneczne lub instalacja w 
okolicach źródła ciepła, takich jak grzejnik lub kaloryfer jest zabroniona 
(niezastosowanie się do tych wytycznych może spowodować zagrożenie 

pożarowe). 

• Nie ustawiaj urządzenia w kierunku promieni słonecznych lub bardzo 

jasnych miejsc. Takie ustawienie może skutkować niewystarczającą 

czytelnością wyświetlacza (co nie jest wadą), a także wpływa na żywotność 

czujnika. 

• Przy otwieraniu pokrywy urządzenia używaj dostarczonej rękawicy, unikaj 

bezpośredniego kontaktu z pokrywą urządzenia, ponieważ może to 

spowodować korozję pokrywy urządzenia. 

• Podczas czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni pokrywy 
urządzenia używaj miękkiej i suchej szmatki, nie używaj alkalicznych 

detergentów. 

• Po rozpakowaniu urządzenia zachowaj wszystkie opakowania do przyszłego 

użytku. W przypadku jakiejkolwiek awarii, musisz zwrócić urządzenie do fabryki 

wraz z oryginalnym opakowaniem. Transport bez oryginalnego opakowania 

może spowodować uszkodzenie urządzenia i prowadzić do dodatkowych 

kosztów naprawy. 

• Po rozpakowaniu urządzenia zachowaj wszystkie opakowania do przyszłego 

użytku. W przypadku jakiejkolwiek awarii, musisz zwrócić urządzenie do fabryki 

wraz z oryginalnym opakowaniem. Transport bez oryginalnego opakowania 

może spowodować uszkodzenie urządzenia i prowadzić do dodatkowych 

kosztów naprawy. 

• Napięcie wejściowe powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w normie 
60950-1. 

• Zasilacz musi być zgodny z LPS. Zalecane modele adapterów i producentów 

przedstawiono poniżej. Używaj dołączonego adaptera i nie zmieniaj go losowo. 

Model Producent Standard 

ADS-24S-12 1224GPCN SHENZHEN HONOR 

ELECTRONIC CO.,LTD 

CEE 

G0549-240-050 SHENZHEN GOSPELL DIGITAL 

TECHNOLOGY CO.,LTD 

CEE 

TS-A018-120015Ec SHENZHEN TRANSIN 

TECHNOLOGIES CO., LTD 

CEE 
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1 Funkcje podstawowe 

 
1.1 Ustawienia połączeń 

 
1.1.1 Dodawanie kontaktów 

 

Sposób postępowania 

1. Naciśnij Call →  aby otworzyć listę kontaktów. 

Rysunek 1-1 Lista kontaktów 

2. Naciśnij  aby wyświetlić okno dialogowe dodawania kontaktów. 

3. Wprowadź dane kontaktowe. 

• Jeśli wybrany zostanie prywatny protokół SIP, wpisz nazwę kontaktu i 
numer pokoju. 

• W przypadku przyjęcia standardowego protokołu SIP należy wprowadzić 
nazwę kontaktu i numer telefonu konta VOIP. 

4. Naciśnij OK aby zapiać ustawienia. 

Można dodać do 200 kontaktów.. 
 

 
1.1.2 Połączenia 
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Sposób postępowania 

1. Naciśnij Call →  aby otworzyć stronę wybierania numeru. 

Rysunek 1-2 Połączenie 

2. Wprowadź numer. 

• Po przyjęciu prywatnego protokołu SIP, format numeru dzwoniącego 

powinien być postaci x-x-x-xxx. Na przykład, numer telefonu do wspólnoty 

1, budynku 2, jednostki 3 i pokoju 405 to 1-2-3-405. 

Numer społeczności może zostać pominięty. 
 

• Po przyjęciu standardowego protokołu SIP, numer telefonu powinien być 

numerem konta VOIP. 

3. Naciśnij przycisk wywołania aby rozpocząć połączenie wideo. 
 

1.1.3 Połączenia pomiędzy główną stacją wewnętrzną a 
rozszerzeniem stacji 

 

Jeśli w obiekcie zainstalowana jest stacja wewnętrzna oraz rozszerzenie stacji 

to możliwe są połączenia między nimi. 

Wprowadź 【0-numer rozszerzenia stacji.】 na głównej stacji wewnętrznej aby 

zadzwonić. 

Wprowadź 【0-0】 aby zadzwonic do głównej stacji wewnętrznej z 

rozszerzenia stacji. 

 

a 
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1.1.4 Odbieranie połączenia 

 

Stacje wewnętrzne mogą odbierać połączenia ze stacji bramowej, stacji głównej 

oraz aplikacji iVMS-4200. 

W interfejsie stacji bramowej dostępne są 2 przyciski odblokowania: Odblokuj 1 
oraz Odblokuj 2. Po naciśnięciu przycisku Odblokuj 1 brama budynku otworzy się 

domyślnie, a po naciśnięciu przycisku Odblokuj 2 drzwi połączone ze stacją 

bramową otworzą się. 

Stuknij przycisk przechwytywania, aby przechwycić obraz na żywo podczas 

rozmowy ze stacją bramową. Na ekranie zostaną wyświetlone komunikaty 

"Przechwycono". 

Rozszerzenie stacji może odbierać tylko wywołania ze stacji bramowej i stacji 

głównej. 

1.1.5 Przeglądanie historii połączeń 
 

Sposób postępowania 

1. Naciśnij Call →  aby wejść na stronę historii połączeń. 

Rysunek 1-3 Historia połączeń 

2. Naciśnij wybrane połączenie w historii połączen aby oddzwonić. 

• Rozszerzenia stacji nie obsługują tej funkcji. 

• Stacja wewmętrzna zapisuje historię połączeń ze stacji bramowej, 
zewnętrznej stacji bramowej, centrum zarządzania oraz z innych stacji 
wewnętrznych. 

• Przytrzymaj obszar historii połączeń, aby otworzyć menu obsługi. 
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• Naciśnij Delete aby usunąć część historii połączeń. 

• Naciśnij Clear aby usunąć całą historię połączeń. 

 

1.2 Podgląd na żywo 

Na stronie podglądu na żywo można wyświetlić obraz wideo na żywo z dodanej 

stacji bramowej i kamery sieciowej. 

Sposób postępowania 

 

• Upewnij się, że kamera sieciowa lub stacja bramowa są dobrze połączone. 

• Upewnij się, że rozszerzenie stacji i stacja wewnętrzna są dobrze 

połączone. 
1. Nasiśnij Live View aby otworzyć stronę podglądu na żywo. 

 

Rysunek 1-4 Podgląd na żywo 

2. Naciśnij  aby wejść na stronę podglądu na żywo stacji bramowej. 

W menu wyboru połączenia znajdują się dwa przyciski odblokowujące: 

odblokuj 1 oraz odblokuj 2. Po naciśnięciu przycisku odblokuj 1 brama 

budynku otworzy się domyślnie. Natomiast użycie przycisku odblokuj 2 

spowoduje otwarcie drzwi podłączonych do stacji bramowej. 
 

3. Naciśnij  aby otworzyć podgląd na żywo z kamer sieciowych. 
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1.3 Uzbrojenie/rozbrojenie 

Stacja wewnętrzna posiada cztery rodzaje trybów scenerii: tryb uśpienia (sleeping), 

tryb pobytu (stay), tryb wyjazdowy (away) i tryb niestandardowy (custom). W 

każdym trybie sceny można ręcznie uzbroić lub rozbroić pomieszczenie. Wybrany 

tryb sceny zostanie wyświetlony na stronie głównej stacji wewnętrznej. 
 

1.3.1 Uzbrajanie 
 

Sposób postępowania 

1. Naciśnij  aby otworzyć stronę wyboru sceny. 

Rysunek 1-5 Ustawienia uzbrajania 

2. Wybierz jeden z trybów: Stay, Away, Sleeping lub Custom. 

3. Wprowadź hasło aby włączyć scenę. 

4. Naciśnij OK. 

Możesz także nacisnąć  → One-Push to Arm aby włączyć scenę. 
 

 
1.3.2 Rozbrajanie 

 

Sposób postępowania 

1. Naciśnij  → One-Push to Disarm aby rozbroić. 
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Rysunek 1-6 Rozbrajanie 

2. Wprowadź hasło sceny. 

3. Naciśnij OK. 

 

1.4 Ustawienia trybu rozbrajania 

Można skonfigurować 4 tryby uzbrajania: tryb pobytu (stay), tryb wyjazdowy (away), 

tryb uśpienia (sleeping) i tryb niestandardowy (custom). 

Przed rozpoczęciem konfiguracji 

Naciśnij Settings →  → Preference aby włączyć Alarm. 

Sposób postępowania 

 

Strona stanu uzbrojenia i strona ustawień strefy są domyślnie ukryte. Najpierw 

należy włączyć funkcję alarmu. 

1. Naciśnij Settings →  aby otworzyć ustawienia trybu uzbrojenia. 

2. Wybierz jeden z trybów: Stay, Away, Sleeping lub Custom aby otworzyć 

stronę ustawień strefy. 
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Rysunek 1-7 Ustawienia trybu uzbrojenia 

3. Uzbrojenie wybranej strefy. 

• Strefy można konfigurować na stronie trybu uzbrojenia. 

• Strefa alarmowa 24H, w tym strefa wykrywania dymu i strefa wykrywania 
gazu, zostaną uruchomione, nawet jeśli są wyłączone. 

• Tryb uzbrojenia należy skonfigurować z ustawieniami stanu uzbrojenia na 
stronie użytkownika. 

 

1.5 Zarządzanie informacjami 

Na stronie zarządzania informacjami można przeglądać ogłoszenia publiczne, 

komunikaty dla odwiedzających, historię alarmów i historię przechwyceń. 

Naciśnij  Message aby przejść do strony zarządzania informacjami. (W tym miejscu 

za przykład posłuży strona historii alarmów). 
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Rysunek 1-8 Historia alarmów  

 

Logs Delete a Log: Przytrzymaj element, możesz go usunąć. 

Clear Logs: Przytrzymaj element, możesz usunąć wszystkie pozcje. 

See Details: Przytrzymaj historię alarmów, zobaczysz szczegóły alarmu. 

• Rozszerzenie stacji obsługuje tylko historię alarmów oraz historię 
przechwyconych obrazów. 

• Do zapisywania powiadomień, komunikatów dla gości, historii przechwytywania 

stacji wewnętrznych wymagana jest karta microSD. Stacja wewnętrzna powinna 

również posiadać pamięć wewnętrzną przeznaczoną do zapisywania historii 

alarmów. 

• Można zapisać do 200 powiadomień, 200 komunikatów dla odwiedzających, 
200 pozycji historii alarmów i 200.
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2 Zdalna obsługa za pomocą 

oprogramowania klienckiego 

 
Moduł Interkom umożliwia zdalne sterowanie i konfigurację wideodomofonów za 

pośrednictwem oprogramowania klienckiego iVMS-4200. 

 

2.1 Połączenie ze stacją wewnętrzną 

Sposób postępowania 

1. Naciśnij  na pasku poleceń znajsującym się po lewej stronie aby otworzyć 
stronę wideodomofonu. 

Rysunek 2-1 Połączenie ze stacją wewnętrzną 

2. Wybierz mieszkańca i naciśnij   w kolumnie Zadzwoń do gospodarstwa 

domowego aby połączyć się z wybranym mieszkancem.  

Rysunek  2-2 Połączenie ze 
stacją wewnętrzną 
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3. Po odebraniu, otworzy się okno połączenia. 
 

• Naciśnij  aby ustawić odpowiednią głośność głośnika. 

• Naciśnij  aby się rozłączyć. 

• Naciśnij  aby wyregulować głośność mikrofonu. 

• Jedna stacja wewnętrzna może połączyć się tylko z jednym 
oprogramowaniem klienckim. 

• Za pomocą zdalnej konfiguracji stacji wewnętrznej można ustawić maksymalny 

czas trwania dzwonka od 15s do 60s oraz maksymalny czas trwania połączenia 

od 120s do 600s. 

 

2.2 Odbieranie połączenia ze stacji 
wewnętrznej/stacji bramowej 

Sposób postępowania 

1. Wybierz oprogramowanie klienckie w menu stacji wewnętrznej lub stacji 

bramowej aby rozpocząć połączenie z nim. W oprogramowaniu pojawi się 

okno dialogowe połączenia. 

Rysunek 2-3 Połączenie przychodzące ze stacji wewnętrznej 
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2. Naciśnij Answer aby odebrać połączenie. Lub naciśnij Hang Up aby 

odrzucić połączenie. 

3. Po odebraniu połączenia otworzy się okno rozmowy. 

• Naciśnij  aby ustawić odpowiednią głośność głośnika. 

• Naciśnij  aby się rozłączyć. 

• Naciśnij  aby wyregulować głośność mikrofonu. 

• W przypadku stacji bramowej można nacisnąć  aby zdalnie otworzyć 
drzwi. 

• Jeden wideodomofon może połączyć się z jednym oprogramowaniem 
klienckim. 

• Maksymalny czas trwania dzwonka można ustawić od 15s do 60s poprzez 
zdalną konfigurację. 

• Maksymalny czas trwania rozmów między sacją wewnętrzną a 
oprogramowaniem klienckim można ustawić w zakresie od 120s do 600s 
poprzez zdalną konfigurację stacji wewnętrznej. 

• Maksymalny czas trwania rozmowy między stacją bramową a 
oprogramowaniem klienckim można ustawić od 90s do 120s poprzez zdalną 

konfigurację stacji bramowej. 

 

2.3 Podgląd na żywo ze stacji bramowej i 

zewnętrznej stacji bramowej 

W menu Main View można rozpocząć podgląd na żywo ze stacji bramowej i 

zewnętrznej stacji bramowej oraz zdalnie nimi sterować. 
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W menu Main View kliknij dwukrotnie na wybraną stację bramową lub 

zewnętrzną stację bramową aby rozpocząć podgląd na żywo. Drugą metodą 

uruchomienia podglądu na żywo jest przeciągnięcie wybranego urządzenia do 

okna wyświetlania. 

Rysunek 2-4 Lista narzędzi 

 
Możesz kliknąć Unlock (odblokuj) w menu, aby zdalnie otworzyć drzwi.
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2.4 Podgląd historii połączeń 

Można sprawdzić całą historię połączeń, w tym historię połączeń wybieranych, historię 

połączeń odebranych i historię połączeń nieodebranych. Można również ponownie 

połączyć się z wybraną pozycją z historii połączeń oraz wyczyścić rejestr połączeń. 

Sposób postępowania 

1. Na stronie Wideodomofonu kliknij kartę Historia połączeń aby ją otworzyć. 

Wyświetlą się wszystkie dotychczasowe połączenia. Na stronie tej można 

sprawdzić informacje zawarte w rejestrze połączeń np. Status połączenia, 

czas rozpoczęcia, organizację, nazwę użytkownika, nazwę urządzenia oraz 

czas trwania dzonka i połączenia. 

Rysunek 2-5 Historia połączeń 

2. Opcjonalnie: Naciśnij  w kolumnie Operacja w celu ponownego wybrania 

mieszkańca. 

3. Opcjonalnie: Naciśnij  w kolumnie Operacja, aby usunąć historię połączeń. 

Możesz też użyć przycisku Wyczyść (w prawym górnym rogu). 

 

2.5 Powiadomienia 
Można tworzyć różne rodzaje powiadomień i wysyłać je do mieszkańców. Dostępne są 

cztery rodzaje powiadomień: Advertising (reklama), Property (informacje on 

nieruchomości, Alarm (alarm)  i Notice Information (informacje o powiadomieniach). 

Sposób postępowania 

1. W menu Wideodomofonu kliknij  Release Notice. 
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Rysunek 2-6 Powiadomienia 

2. Naciśnij New Notice (nowe powiadomienie) na panelu po lewej stronie aby 

utworzyć nowe powiadomienie. 

3. Edytuj powiadomienie w panelu po lewej stronie. 

1) Naciśnij + w polu Send To (Wyślij do), aby wyświetlić okno dialogowe 
Wybierz mieszkańca  

 
Rysunek 2-7 Wybór mieszkańca 

2) Zaznacz pola wyboru obok mieszkańców, do których chcesz wysłać 
powiadomienie lub wybierz ALL (Wszystkie) aby wysłać powiadomienia 

do wszystkich dodanych mieszkańców. 
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3) Naciśnij OK aby zapisać wybór. 

4) Wprowadź temat powiadomienia. 

W polu Temat  dozwolone są maksymalnie 63 znaki. 
 

5) Naciśnij  w polu Typ aby wybrać typ powiadomienia. 

6) Opcjonalnie: Naciśnij Add Picture (Dodaj zdjęcie) aby dodać zdjęcie do 

powiadomienia. 

Do jednej powiadomienia można dodać do 6 zdjęć w formacie JPGE. A 

maksymalny rozmiar jednego zdjęcia wynosi 512KB. 
 

7) Wprowadź treść powiadomienia 

8) Opcjonalnie: możesz również nacisnąć Clear (Wyczyść) aby usunąć 

edytowaną treść 

W polu Zawartość dozwolone są maksymalnie 1023 znaki. 
 

4. Naciśnij Send (Wyślij) aby wysłać edytowane powiadomienie do wybranych 

mieszkańców. Powiadomienie zostanie wyświetlone w panelu po lewej stronie. 

Po naciśnięciu na powiadomienie w panelu po prawej stronie zostaną 

wyświetlone szczeóły.  

 

2.6 Wyszukiwanie informacji o wideodomofonie 

Możesz przeszukiwać historię połączeń pomiędzy iVMS-4200 a wideodomofonami, 

historię odblokowania urządzeń  oraz historię przesłanych powiadomień. 

W module Access Control (Kontrola dostępu) naciśnij  aby otworzyć pole 

wyszukiwania. 

 
2.6.1 Przeszukiwanie historii połączeń 

 

Sposób postępowania 

1. Na stronie Wyszukiwanie Informacji naciśnij Call Log (Historia połączeń). 
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Rysunek 2-8 Przeszukiwanie historii połączeń 

2. Ustawić filtry wyszukiwania, w tym stan połączenia, typ urządzenia, czas 

rozpoczęcia i czas zakończenia. 

Call Status (Status połączenia) 

Naciśnij  aby wyświetlić listę rozwijaną i wybrać status połączenia jako 

Dialed (Wybrane), Received (Odebrane) lub Missed (Nieodebrane). 

Wybierz All (Wszystkie) aby wyszukać połączenia o wszystkich 

statusach. 

Device Type (Typ urządzenia) 

Naciśnij  aby wyświetlić listę rozwijaną i wybrać typ urządzenia: Indoor 

Station (Stacja wewnętrzna), Door Station (Stacja bramowa), Outer Door 

Station (Zewnętrzna stacja bramowa) lub Analog Indoor Station (Analogowa 

stacja wewnętrzna). Wybierz All Devices (Wszystkie urządzenia) aby 

przeszukać historię wszystkich typów urządzeń. 

Start Time/End Time (Czas rozpoczęcia/zakończenia) 

Naciśnij  aby określić przedział czasu, dla którego historia ma byc 

przeszukana. 

3. Opcjonalnie: Naciśnij Reset aby zresetować wszystkie warunki 

wyszukiwania. 

4. Naciśnij Search (Wyszukiwanie) aby wyświetlić wszystkie pasujące 

pozycje historii.   

• Sprawdź szczegółowe informacje na temat wyszukiwanych dzienników 
połączeń, takie jak status połączenia, czas trwania dzwonka/rozmowy, 

nazwa urządzenia, wspólnota mieszkaniowa itp. 
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• Wprowadź słowa kluczowe w polu Search (Szukaj) aby przefiltrować 

historię. 

• Naciśnij Export aby wyeksportować historię połączeń do pamięci PC. 

 

2.6.2 Przeszukiwanie historii odblokowywania 

Sposób postępowania 

1. Na stronie  Information Search (Wyszukiwanie informacji), naciśnij 

Unlocking Log (Historia odblokowań). 

Rysunek 2-9 Historia odblokowań 

2. Ustawić warunki wyszukiwania, w tym typ odblokowania, typ urządzenia, czas 

rozpoczęcia i czas zakończenia. 

 

Unlocking Type (Typ odblokowania) 

Naciśnij  aby wyświetlić listę rozwijaną i wybrać typ odblokowania: Unlock by 

Password (Odblokowanie przy użyciu hasła), Unlock by Duress 

(Odblokowanie pod przymusem), Unlock by Card (Odblokowanie kartą), 

Unlock by Resident (Odblokowanie przez mieszkańca) or Unlock by 

Center (Odblokowanie prze centrum zarządzania). Wybierz All 

(Wszystkie) aby wyszukać wszystkie typy odblokowania. 

Device Type (typ urządzenia) 

Naciśnij  aby wyświetlić listę rozwijaną i wybrać typ urządzenia: Door 

Station (Stacja bramowa). Wybierz All Devices (Wszystkie 

urządzenia) aby wyszukać w historii wszystkie ypy urządzeń. 
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Start Time/End Time (Czas rozpoczęcia/zakończenia) 

Naciśnij  aby określić przedział czasu, dla którego historia ma byc 

przeszukana. 

3. Opcjonalnie: Naciśnij Reset aby zresetować warunki wyszukiwania. 

4. Naciśnij Search (Wyszukiwanie) aby wyszukać wszstkie pasujące do 

podanych kryteriów odblokowania. 

• Sprawdź szczegółwe informacje na temat przeszukiwanej historii 
odblokowań, takie jak: czas odblokowania, numer karty, numer urządzenia. 

• Wprowadź słowa kluczowe w polu Search (Szukaj) aby przefiltrować 

wyniki wyszukiwania. 

• Naciśnij  w kolumnie Capture (Przechwytywanie),aby zobaczyć 

przechwycone obrazy. 

• Naciśnij Export aby wyeksportować historię odblokowań do PC. 

Urządzenie powinno obsługiwać wyświetlanie przechwyconego obrazu. 
 

 
2.6.3 Przeszukiwanie powiadomień 

 

Sposób postępowania 

1. Na stronie Information Search (Wyszukiwanie informacji) naciśnij Notice 
(Powiadomienia). 

Rysunek 2-10 Przeszukiwanie powiadomień 
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2. Ustawić warunki wyszukiwania, w tym: typ powiadomienia, temat, mieszkaniec, 

czas rozpoczęcia i zakończenia. 

Notice Type (Typ powiadomienia) 

Naciśnij  aby wyświetlić listę rozwijaną i wybrać typ powiadomienia 

Advertising Information, Property Information, Alarm Information lub 

Notice Information. Wybierz All (Wszystkie) aby wyszukać wszystkie 

typy powiadomień. 

Subject (Temat) 

Wprowadź słowa kluczowe w polu Subject (Temat) aby wyszukać 
pasujące powiadomienia. 

Recipient (Odbiorca) 

Wprowadź informacje o odbiorcy w polu Odbiorca aby wyszukać 

określone powiadomienie.. 

Start Time/End Time (Czas rozpoczęcia/zakończenia) 

Naciśnij  aby określić przedział czasu, dla którego chcesz wyszukać 
powiadomienia. 

3. Opcjonalnie: Naciśnij Reset aby zrestartować warunki wyszukiwania. 

4. Naciśnij Search aby wyszukać wszystkie pasujące powiadomienia. 

• Sprawdź szczegółowe informacje o wyszukiwanych powiadomieniach, 
takie jak czas wysłania, status wysłania itp. 

• Wprowadź słowa kluczowe w polu Szukaj, aby przefiltrować wynik 
wyszukiwania. 

• Naciśnij  w kolumnie Operacja aby wyświetlić okno dialogowe 
Szczegóły powiadomienia. 

 
Rysunek 2-11 Szczegóły wiadomości 



Sieciowa Stacja Wewnętrzna Instrukcja Obsługi 
 

20 

 

 

5. Możesz przeglądać i edytować szczegóły powiadomień, sprawdzać 

powodzenie/niepowodzenie wysyłania oraz czy użytkownik przeczytał/nie 

przeczytał powiadomienia. W przypadku gdy wysyłanie nie powiodło się lub 

użytkownik nie przeczytał powiadomienia możesz wysłać ją ponownie. 

6. Opcjonalnie: Naciśnij Export aby wyeksportować powiadomienia do PC. 
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