
Администраторски функции

Описаните по-долу действия са достъпни само за администратораа!

Вход в системата:

фиг.5
При първоначално включване потребителското име е admin с парола 123. Той има 
администраторски права и достъп до всички менюта. В меню „Потребители“ можете да промените
името и паролата на администратора.
За да влезете в системата, трябва в браузър да запишете (виж фиг.5):
IP-то, което е получил TP линка във вашата мрежа/cgi-bin/index.cgi

Режим „Наблюдение“
Идентично като обикновен потребител. Вижте фиг.1 до фиг,4

Режим „Редактиране“

фиг.6 фиг.7



Добавянето на нови стаи и безжични предаватели става в следната 
последователност:

1. В меню Редактиране натискате бутон 'Добави нова стая'; въвеждате номера, който искате 
тя да носи (той ще бъде изписан после на кутийката) и етажа, на който тя се намира. 
Следвайте последователността, описана с фиг. 6, 7, 8 и 9 и накрая вместо първоначалната 
сива кутийка с идентификационния номер, ще имате друга сива кутийка, която ще носи 
номера на стаята и ще се намира на етажа, който сте указали. Тази стая ще продължи да 
носи и идентификационния номер, който първоначално е получила и винаги ще го виждате 
когато сте на 'прозореца' на стаята.

Стаите могат да бъдат въвеждани в произволна последователност. В процеса на първоначално 
въвеждане и настройка те могат да бъдат многократно преименувани и 'местени' на друг етаж, 
независимо дали към тях има присъединени безжични предаватели или не. Не е препоръчитело 
обаче това да се прави в процеса на експлоатация, защото както и да 'прекръстите' стаята, тя ще 
запази своето   ID,   а справките се вадят по него. 

фиг.8 фиг.9

2. Следва присъединяване на безжични предаватели към стаите. Спазвайте следната 
последователност:

- кликнете върху стаята, за която ще въвеждате бутон-безжичен предавател, така че да виждате 
прозореца както е показано на фиг. 10 за стая 815
- натиснете бутончето на предавателя, който ще бъде поставен в банята на съответната стая
- трябва да чуете кратко 'изпискване' от някой от приемниците – сигнал, че кодът на предавателя е 
приет
- натиснете F5 на клавиатурата на компютъра (още по-лесно бутон 'Добави'), така че в полето 
'Добави непознат бутон' да се появи последователност от букви и цифри (фиг. 11) – това е кодът на 
предавателя, който са прочели приемниците
- натиснете бутон 'Добави' (фиг.11)
-  в резултат кутийката на стаята става синя (знак, че от нея още не са постъпвали събития, нито 
пък са правени тестове); комбинацията с кода на бутона се записва по-надолу и срещу нея се 
появява още един бутон 'Изтриване на бутон' – фиг. 12
- ако желаете, може да добавите още безжични предаватели към тази стая по описания начин (за 



апартаменти с повече от една бани)
3. Тест: След като вече сте присъединили бутона към стаята, можете да го тествате – 

натиснете бутончето в центъра му. Кутийката на стаята ще се оцвети в червено, ще зазвучи 
звуков сигнал. Натиснете 'Това беше тест', за да дезактивирате алармата (фиг. 13).
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4. Натискането на  'Изтриване на бутон' изтрива всички въведени за тази стая безжични 
предаватели

5. Натискането на 'Изтриване на стая' изтрива цялата стая независимо дали към нея има 
присъединени бутони-предаватели или не. Имайте предвид, че с изтриването на стята, 
изтривате и вътрешния й идентификационен номер, по който се правят справките и вече 
няма да виждате тази стая в справките. В процеса на първоначално програмиране и 
инсталация не е проблем да триете стаите колкото пъти искате, но не препоръчваме да го 
правите след пускането на системата в експлоатация, защото може да загубите информация.
След изтриването на стаята първоначално получения от нея идентификационен номер няма 
да бъде зает от нововъведените стаи, но няма опасност ID-тата да свършат.

Режим „Справки“
Позволява извеждане на справка  за определена стая (ако направите избор от падащото меню) или 
за всички стаи. На екрана се извеждат всички събития с дата, час и вид на събитието.  Истинските 
сигнали за помощ са оцветени в черено (фиг. 14). Справката може да бъде разпечатана от браузъра:
File/Print

фиг.14

Потребители
Можете да въвеждате и после да изтривате неограничен брой потребители с произволни имена и 
пароли, но имайте предвид, че те ще имат достъп само до меню 'Наблюдение'. 
Достъп до всички менюта има само Администратора, затова не го изтривайте като 
потребител, а само сменете потребителското му име и паролата.
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