
6.2 Programavimas naudojant programą WL800 
Loader

2. Smailiu įrankiu, vienai sekundei paspauskite 
komunikatoriaus mygtuką. Iškart po paspaudimo 
komunikatorius WL800 sukurs bevielį prieigos tašką 
(angl. – wireless access point). Komunikatoriaus 
sukurtas bevielis prieigos taškas bus aktyvus 10 
minučių. Jo buvimą indikuoja tankiai mirgsintis 
komunikatoriaus LED.

t

10 min

LED blyksniai

1. Įjunkite programą WL800 Loader.

Instaliavimo instrukcija
WL800

1. Saugos instrukcija

  Komunikatorius WL800 funkcionuoja tik būdamas 
prijungtas prie apsaugos sistemos, kaip jos dalis.
  Jis turi būti sumontuotas ribotos prieigos vietoje.
  Saugiam WL800 montavimui taikomi tie patys 
reikalavimai kaip ir visai apsaugos sistemai, 
jungiamai prie kintamos elektros srovės tinklo. Todėl 
ši instaliavimo instrukcija turi būti naudojama kartu 
su apsaugos sistemos centralės instaliavimo 
instrukcija. 
  Komunikatoriaus montavimą ir techninį aptarna-
vimą gali atlikti tik apmokytas ir atestuotas 
personalas, turintis pakankamai žinių apie apsaugos 
sistemas ir bendruosius saugos reikalavimus dirbant 
su žemos įtampos (iki 1000V) elektros tinklo linijo-
mis.
  Prieš atlikdami bet kokius montavimo arba 
techninio aptarnavimo darbus atjunkite apsaugos 
sistemą ir komunikatorių nuo maitinimo įtampos.
  Esant įjungtai įtampai pagrindiniame maitinimo 
šaltinyje, draudžiama liesti transformatorių, saugiklių 
bloką, jungiamuosius laidus!
  Komunikatoriaus korpuso šone yra indikacinis 
šviesos diodas (LED). Jis mirksi, kai komunikatorius 
turi maitinimo įtampą.
  Jei sutrinka įrenginio veikimas, vartotojas privalo 
kaip galima greičiau informuoti kvalifikuotą 
personalą. Pats vartotojas neturi teisės remontuoti 
sistemos.

  Žaibuojant draudžiama atlikti bet kokius apsaugos 
sistemos ir komunikatoriaus montavimo arba 
techninio aptarnavimo darbus.
  Nemontuokite apsaugos sistemos ir komunika-
toriaus gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingoje 
aplinkoje.
  WL800 yra bevielio interneto įrenginys tiek 
priimantis, tiek skleidžiantis radijo signalus, todėl 
nemontuokite komunikatoriaus greta medicinos 
prietaisų ar prietaisų naudojančių radijo ryšį, siekiant 
išvengti trukdžių dėl nepageidaujamos sąveikos.

Nenaudojamą prietaisą utilizuokite pagal 
gyvenamosios vietos taisykles, neišmeskite 
netinkamos naudojimui apsaugos sistemos 
arba jos dalių kartu su komunalinėmis 
atliekomis. Šio produkto utilizavimą ES šalyse 
nustato ES direktyva 2002/96/EC.

2. Kas yra pakuotėje?

  Apsaugos sistemos komunikatorius WL800  
  SERIAL kabelis
  Instaliavimo instrukcija
  Komunikatoriaus tvirtinimo rinkinys:
  (2 dirželiai, lipni juosta, 2 savisriegiai su 

įvorėmis)

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

1 2 3 4 5

www.alarmserver.net . Esant aktyvuotai paslaugai 
apsaugos sistemos pranešimai nukreipiami į 
vartotojo išmaniuosiuose įrenginiuose esančią 
programėlę SECOLINK PRO, o valdymo komandos 
iš vartotojo programėlės SECOLINK PRO 
perduodamos į apsaugos sistemą.
  Norint apsaugos sistemą valdyti SECOLINK PRO 
programėle reikia:
    prijungti WL800 prie apsaugos sistemos ir vietinio 

bevielio interneto;
    atsisiųsti ir įsidiegti  programėlę SECOLINK PRO;
   debesyje susikurti paskyrą  www.alarmserver.net;
    registruoti WL800 indentifikacinį numerį „BI“  

sukurtoje paskyroje.
  WL800 parduodamas su 2 metų apmokėta 
paslauga. Pasibaigus apmokėtam laikotarpiui, 
vartotojui bus pasiūlyta pratęsti paslaugą, t.y. įsigyti 
WLCT kuponą ir įrašyti šiame kupone esantį kodą 
savo www.alarmserver.net paskyroje prie WL800.
  Prieš perkant WL800 būtina pasitikrinti ar tenkina 
WLCT kupono kaina. WLCT kuponą įsigyti galima:
    el. parduotuvėje www.shop.secolink.eu;
    pas SECOLINK produktų montuotojus;
    pas SECOLINK produktų platintojus;
    programėlėje SECOLINK PRO.
  Nepratęsus paslaugos WL800 bus tinkamas tik 
raportuoti į saugos tarnybą.
  Kol paslauga yra apmokėta bet koks ryšio su 
debesiu praradimas yra aptinkamas ir jeigu sistema 
tam tikrą laiką yra nepasiekiama pranešimas yra 

3. Apie WL800

Prijungimo schema:

4.2. DSC centralės

Suderinamos centralės:  PC5xxx,PC5xx,  PC1404, 
PC15xx, PC16xx, PC18xx.

Prijungimui prie centralės galite
 naudoti ir pridedamą SERIAL kabelį

WL800

4. Prijungimas

4.1. SECOLINK centralės

Prijungimo schema:

Suderinamos centralės: PAS8xx, Pxx, S16.

Prijungimui prie centralės galite
 naudoti ir pridedamą SERIAL kabelį
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Centralė

  12V CLKCOM DAT

4.3. PARADOX centralės

Suderinamos centralės: EVO192, EVO HD, 
SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5xxx.

Prijungimo schema:

SERIAL kabelis

Centralės
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Pastaba: WL800 įėjimai skirti naudoti su atviro 
kolektoriaus PGM išėjimais. Kitais atvejais prijungi-
mui naudokite tarpinę relę.

4.4. Prijungimas naudojant įėjimus / išėjimus

Prijungimo schema:
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LED prijungimas
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Pavyzdžiai:

5. WL800 registravimas

 Visi nauji, prie SECOLINK centralės prijungti 
moduliai, turi būti registruoti sistemoje. Modulių 
registravimas gali būti automatinis arba rankinis – 
įvedant modulio serijos numerį ir nurodant adresą 
sistemoje.
 Dėl saugumo leidimą naudotis serviso režimu 
suteikia vartotojas, įvesdamas savo PIN kodą. 
Gamykliniai PIN kodai: pirmojo vartotojo PIN kodas – 
0001, instaliuotojo PIN kodas – 0000.

5.1. SECOLINK

Norėdami rankiniu būdu registruoti komunikatorių 
įveskite jo dešimties skaitmenų serijos numerį, 
atspausdintą ant modulio lipduko, ir paspauskite 
klavišą [ENT]. Žymeklis persikels į antrąją eilutę. 
Įveskite modulio adresą ir dar kartą paspauskite 
klavišą [ENT].

www.secolink.eu

Wi-Fi communicator

RoHSP

KODINIS RAKTAS, UAB
Made in Lithuania

Model: WL800
S/N: 2449473598
Voltage rating: 12V DC

BI:125649820

Pagrindinis meniu } Serviso režimas } 
Sistemos nustatymai } Moduliai } Rankinis 
registravimas

 Automat. registravimas

Moduliai

 Modulių nustatymai

Rankinis
registravimas

 Rankinis registravimas

1

2

3

Adresas

Seri jos Nr. 2449473598

7

5.2. DSC

  DSC centralėms, esančioms suderinamų centralių 
sąraše, WL800 registravimo etapas praleidžiamas.

Vyksta registraci ja

Siųst i
projektą?

[ENT]=Taip
[CLR]=Ne

Po registravimo procedūros (automatinio ar rankinio 
registravimo) vald. pultas pasiūlys nusiųsti projektą 
visiems užregistruotiems sistemos moduliams. 
Spauskite [ENT].

5.3. PARADOX

 Kad WL800 veiktų su centrale atlikite šiuos 
veiksmus:

Veiksmas Veiksmai valdymo pulte

Eikite į programavimą paspauskite ir laikykite 0

Data ir laikas

Įveskite instaliuotojo PIN kodą 
(gamyklinis: 000000)

3012

000000

Išeikite iš programavimo 3 x CLEAR

1234

Eikite į PC Password

Įveskite skaičių 1234

Lentelė 1. Paradox EVO192 / EVO HD

Veiksmas Veiksmai valdymo pulte

Eikite į programavimą ENTER

Data ir laikas

Įveskite instaliuotojo PIN kodą 
(gamyklinis: 000000)

911

0000

Išeikite iš programavimo CLEAR

1234

Eikite į PC Password

Įveskite skaičių 1234

Lentelė 2. Paradox SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / 
MG5xxx

5.4. Centralės įėjimų / išėjimų programavimas

  Centralės ir WL800 sujungimas turi atitikti 4.4. 
punkte esančią schemą. 
  Norint, kad WL800 galėtų įjungti / išjungti apsaugą, 
centralėje reikia atlikti šiuos veiksmus:
    pasirinkite laisvą sistemos zoną ir jai nustatykite 

NC (normally closed - normaliai uždaras) jutiklio 
tipą;

    šiai zonai nustatykite funkciją, kurią suveikdinus  
būtų įjungta apsauga, o jai nesant suveikusiai - 
apsauga nebūtų įjungta. Zonos funkcijos 
pavadinimas skirtingų gamintojų sistemos gali 
skirtis, pvz.: „Maintained key-switch arm“, 
„Maintained Keyswitch“ ir pan.

  Norint, kad WL800 galėtų raportuoti dėl aliarmo 
arba pasikeitus apsaugos sistemos būsenai (įjungta 
apsauga / išjungta apsauga), centralėje reikia atlikti 
šiuos veiksmus:
    pasirinkite pirmą PGM išėjimą ir nustatykite jam 

tokią funkciją, kuri įjungia PGM išėjimą kai yra 
įjungta apsauga.

    pasirinkite antrą PGM išėjimą ir nustatykite jam 

  Svarbu! EVO192 centralės, pradedant 7.5 
programine versija, turi programiškai užrakintą 
SERIAL jungtį. Atrakinti SERIAL jungtį galima už 
papildomą mokestį. Informaciją apie atrakinimo 
są l ygas  ga l i t e  gau t i  sus i s i ekę  e l .  paš tu :  
support@secolink.eu

 Rankinis registravimas

Moduliai

 Modulių nustatymai

Vyksta registraci ja

 Automat. registravimas

1

2

3

Siųsti
projektą?

[ENT]=Taip
[CLR]=Ne

  WL800 yra apsaugos sistemos komunikatorius 
bevieliu internetu perduodantis apsaugos sistemos 
pranešimus į vartotojo išmanųjį įrenginį (telefoną, 
planšetinį kompiuterį) arba į saugos tarnybą, jeigu 
vartotojas naudojasi jos paslaugomis. Pilnaverčiam 
komunikatoriaus veikimui reikalinga duomenų 
perdavimo paslauga te ik iama per debesį 
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12
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6. Programavimas

  Pagal gamyklinius nustatymus komunikatorius 
WL800 yra nustatytas veikti SECOLINK apsaugos 
sistemoje ir atlikus veiksmus, kurie aprašyti 5.1 
punkte belieka tik patį komunikatorių prijungti prie  
bevielio ryšio tinklo naudojant atnaujintą programinę 
įrangą turinčiais valdymo pultais:
   KM24 / KM24A (progr. įrangos versija: 6.000b); 
   KM24G (prog. įrangos versija: 2022 Q1); 
   KM25 (prog. įrangos versija: 2022 Q1). 

6.1. Programavimas SECOLINK valdymo  
pultu

14

9 10 11

Pagrindinis meniu } Serviso režimas } 
Sistemos nustatymai } Moduliai } Automat. 
registravimas

nusiunčiamas į vartotojo programėlę SECOLINK 
PRO arba į saugos tarnybą.

Būsenos ir aliarmo indikacija naudojant 
WL800 įėjimus, sistemos valdymas 

naudojant centralės „key-switch“ zoną

Centralė
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WL800

  AUX COM PGM1PGM2 Z1

  Centralės programavimo pavyzdys, kai WL800 
prijungtas prie DSC PowerSeries Neo HS2032:
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WL800

DSC PowerSeries 
Neo HS2032

HS2016-4
HS2064
HS2128

PGM
+AUX- 1 2 3 4 Z1 COM Z2

}}} } } } #] } #] [001]  [001]  [067]  [   [  

}}} } }   1 } #] } #] [201]  [001]  [ 1 ] (įjungti „ “)  [   [

}}} 2 } }  9 }   1 } #] } #] [00 ]  [001]  [ ]  [ 1 ] (įjungti „ “)  [   [

2. Nustatykite zonos tipą Maintained Keyswitch Arm:

}}} } } } } #] } #] } #] [009]  [001]  [101]  [115]  [   [   [ .

5. Nustatykite PGM1 ir PGM2 tipus: 

3. Nustatykite zonai atributą NC:

4. Patikrinkite/nustatykite zonos priklausymą sričiai:

Gamyklinis instaliuotojo kodas: 5555.

[Û]  [8]  [instaliuotojo kodas] } } }}}

1. Eikite į programavimo režimą:    

SERIAL kabelis

WL800

www.secolink.eu

Wi-Fi communicator

RoHSP

Model: WL800
S/N: 2449473598
Voltage rating: 12V DC

BI:125649820KODINIS RAKTAS, UAB
Made in Lithuania

Apačia

LED Mygtukas

WL800
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Viršus

Lipdukas

WL800
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Centralė

RED YELBLK GRN

tokią funkciją, kuri įjungia PGM išėjimą kai 
sistemoje kyla aliarmas.

  Centralės PGM išėjimams būtina nustatyti didesnę 
nei 0,4 sekundės impulso trukmę.
  Kaip atlikti centralės, prie kurios yra prijungtas 
WL800, nustatymus rasite centralės programavimo 
aprašyme.
  Gamykliniai WL800 įėjimų/išėjimų nustatymai: 
    WL800 įėjimo IN1 funkcija: 24h burglary. 
    WL800 įėjimo IN2 funkcija: Arm + Restore 

(Disarm) 
    WL800 išėjimo OUTfunkcija: Arm/Disarm + 

atributas Inversion

Pagrindinis meniu } Nustatymai } Wi-Fi 
nustatymai

Ieškoma  t inklų

 Internetas_namie

Wi-Fi t inklai

 L inkS2021

 Beviel is_tinklas

1

2

3

1. Pasirinkite Wi-Fi tinklą iš sąrašo.

 S laptažodis

Wi-Fi nustatymai

Internetas

1

2

 Tinklas Beviel is_tinklas

Pris i jungta

2. Įveskite pasirinkto Wi-Fi tinklo slaptažodį.
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  Jeigu valdymo pultas yra senesnės versijos arba 
sistemoje naudojamas valdymo pultas KM20B, 
tuomet WL800 prijungti prie bevielio ryšio tinklo 
galima naudojantis programa WL800 Loader. 
Programą galite atsisiųsti į gamintojo internetinės 
svetainės www.secolink.eu .



5. Naujame lange bus rodomi tik tie tinklai, prie kurių 
gali prisijungti komunikatorius. Pasirinkite tinklą iš 
sarašo ir įveskite slaptažodį prisijungimui prie jo. 
Paspauskite mygtuką Kitas.

3. Grįžkite prie programos WL800 Loader ir 
paspauskite mytuką Kitas.

4. Programa pradės komunikatoriaus paiešką ir 
radusi jį bandys prie jo prisijungti. Prisijungimas ir 
duomenų atsisiuntimas iš komunikatoriaus gali trukti 
iki kelių minučių.

  Atsidariusioje išplėstoje programos versijoje reikia 
atlikti komunikatoriaus paiešką spaudžiant mygtuką 
Start scan. Prisijungus prie komunikatoriaus visus 
nustatymus reiks nustatyti naudojant išplėstąją 
programos versiją, o pati programavimą užbaigti 
nusiunčiant duomenis paspaudus mygtuką Send 
settings to WL800.
  Nustatyti dalį nustatymų išplėstoje WL800 Loader 
programos versijoje, o tada grįžti į supaprastintą 
WL800 Loader programos versiją nėra galimybės.

  Paspauskite mygtuką Kitas, kai programa atsisiųs 
duomenis iš komunikatoriaus.

6. Programa nusiųs komandą į komunikatorių, kad 
pastarasis bandytų prisijungti prie pačio bevielio 
ryšio tinklo, o vėliau ir prie interneto jungdamasis prie 
debesies ALARMSERVER.NET.

  Komunikatorius prie tinklo jungiasi pagal 
automatiškai tinklo suteiktus IP adreso parametrus 
(naudojamas DHCP). 
  Jeigu tinklas nepalaiko DHCP arba būtina įvesti 
specif inius IP adreso parametrus, tuomet 
programoje reiktų grįžti į pradinį langą ir paspausti 
užrašą Išplėstinis programavimas.

  Naudinga informacija:
  Kaip pasinaudojant komanda ipconfig sužinoti 
esamus interneto tinklo nustatymus?
  1. Kompiuteryje, kuris veikia namų tinkle paspaus-

kite Windows mygtuką  + R. 
  2. Įveskite cmd ir paspauskite ENTER.
  3. Atsidariusiame lange įveskite komandą ipconfig 

ir paspauskite ENTER.
  4. Susiraskite savo tinklo adapterį, pvz.:

7. Programėlė SECOLINK PRO

Kalba

Pradėkime

Lietuvių

SVEIKINAME JUS ĮSIGIJUS SECOLINK
 APSAUGOS SISTEMĄ. ŠI PROGRAMĖLĖ
 PADĖS JUMS EFEKTYVIAI VALDYTI IR

 PRIŽIŪRĖTI JŪSŲ TURTĄ.

1.     Atidarykite Play Store arba App Store parduo-
tuvės programą.

2.  SECOLINK PRO.Suraskite programėlę
3. Paspauskite Įdiegti arba Get (gauti). Jei vietoje 

mygtuko Įdiegti arba Get (gauti) matote mygtuką 
Atidaryti arba Open (atidaryti), jau atsisiuntėte 
programą.

4.  Atidarykite programėlę SECOLINK PRO.

5. Pasirinkite kalbą.
6. Paspauskite Pradėkime.
7. Įveskite savo vardą.
8. Įveskite savo telefono numerį (to kurį dabar 

laikote rankose).
9. ALARMSERVER.NET skyriuje įjunkite nustatymą 

Naudojamas .

Pridėti naują objektą Kitas

BENDRA INFORMACIJA

Jūsų vardas

Jūsų telefono Nr. ?

Paulius

+3706xx xxxx

ALARMSERVER.NET

Naudojamas

?

10. Paspauskite Sukurti paskyrą (žingsnius, skirtus 
vartotojo paskyros sukūrimui galite praleisti, jeigu 
jau turite paskyrą).

Pridėti naują objektą Kitas

ALARMSERVER.NET

Naudojamas

El. paštas

Slaptažodis

Įvesti

Įvesti

SUKURTI ALARMSERVER.NET PASKYRĄ

Sukurti paskyrą

11. Įveskite savo el. pašto adresą. Sukurkite saugų 
slaptažodį ir paspauskite Atlikta.

Sukurti paskyrą Atlikta

INFORMACIJA APIE APSAUGOS SISTEMĄ

El. paštas

Slaptažodis

Pakartokite slaptažodį

?

?

mano_paskyra@gmail.com

12. Patikrinkite savo el. pašto dėžutę ir suraskite 
patvirtinimo laišką (tema: „Account activation at 
alarmserver.net“). Atlikite el. laiške nurodytus 
veiksmus, kad patvirtintumėte savo el. pašto adresą.

13. Patvirtinus el. paštą, grįžkite į programėlę, 
įveskite savo ALARMSERVER.NET prisijungimo 
duomenis ir paspauskite Kitas.

Pridėti naują objektą Kitas

ALARMSERVER.NET

Naudojamas

El. paštas

Slaptažodis

mano_paskyra@gmail.com

  Svarbu! SECOLINK apsaugos sistemoje BI 
kodas, kuris yra matomas valdymo pulte gali 
nesutapti su atspausdintu ant komunikatoriaus 
WL800 lipduko. Registravimui paslaugų serveryje 
tinka abu, tačiau pagrindiniu bus tas, kuris yra 
matomas valdymo pulte.

14.  Įveskite tinkamą objekto pavadinimą.
15.  Įveskite BI kodą, kurį rasite ant gaminio lipduko 

(po QR kodu) ir paspauskite Kitas.

www.secolink.eu

Wi-Fi communicator

RoHSP

KODINIS RAKTAS, UAB
Made in Lithuania

Model: WL800
S/N: 2449473598
Voltage rating: 12V DC

BI:110838007

Pridėti naują objektą Kitas

INFORMACIJA APIE APSAUGOS SISTEMĄ

Objekto pavadinimas

BI kodas

Namai

110838007

?

26 27 28 29

Susiekite

 Pagaminta  Lietuvoje,  produktui suteikiamas  24 mėnesių  
garantinis  laikotarpis.  Gamintojas – UAB „Kodinis  Raktas“ 
užtikrina,  kad  produktas  atitinka  esminius  ES  Direktyvų  ir  
standartų EN 50131-1, Grade 2, Environmental Class II; EN 
50131-10, EN 50136-1, EN50136-2 reikalavimus. Visą  
deklaracijos  tekstą  rasite  svetainėse  www.kodinis.lt,  
www.secolink.eu.
 Garantija suteikiama produktams, kurie yra laikomi ir 
sandėliuojami pagal Gamintojo reikalavimus, t.y. dengtose, 
sausose ir vėdinamose patalpose; transportuojamiems tik 
originaliose pakuotėse, transporto metu apsaugotiems nuo 
drėgmės ir mechaninių pažeidimų; sandėliuojamiems ant 
palečių arba dėžėse bei sumontuotiems pagal montavimo 
instrukciją.
 Pretenzijos dėl produktų defektų bei garantinio remonto turi 
būti pateikiamos Gamintojui arba įgaliotiems Gamintojo 
atstovams. 
 Pastabos ir pretenzijos priimamos pirkimo vietoje.  
 Pretenzijos garantiniu laikotarpiu priimamos ir gedimai 
šalinami nemokamai.
 Garantija netaikoma:
   Mechaniškai pažeistiems produktams dėl netinkamo 

naudojimo, pirkėjo aplaidumo arba nežinojimo.
   Produktams, pažeistiems pašalinių, t.y. ne Gamintojo arba 

įgaliotų atstovų darbuotojų remonto, pertvarkymo arba kitų 
darbų atlikimo atvejais, kai yra pažeidžiamas produktas.

   Produktams, pažeistiems netinkamo montavimo darbų 
atlikimo metu bei pažeistiems tinkamai nesilaikant 
eksploatavimo nurodymų.

   Produktams su pažeidimais, kurių priežastimi buvo 
netinkamas sandėliavimas, laikymas, transportavimas bei 
perkrovimas.

   Produktams, kuriuos veikė drėgmė ir aukštos tempe-

Garantija ratūros.
   Produktams kuriems gedimą sukėlė stichinės nelaimės, 

gaisras, elektros iškrova, taip pat buitiniai faktoriai;
   Produktams, kuriems pažeisti lipdukai su serijiniu numeriu;
   Produktas sugedo dėl ne Gamintojo sukurtų programų 

naudojimo.
  Teikdamas garantinio aptarnavimo paslaugą Gamintojas 
gali įdiegti sistemos programinės įrangos naujinimus, kurie 
neleis grįžti prie ankstesnės produkto sistemos programinės 
įrangos versijos. 
 Garantinis aptarnavimas atliekamas tuo atveju, jeigu 
vartotojas pateikia pirkimą patvirtinantį dokumentą.
 Jeigu pateikta pretenzija nėra pagrįsta, visas su ja 
susijusias išlaidas padengia Pirkėjas.
 Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu 
Gamintojui arba įgaliotiems Gamintojo atstovams ir iš jo, 
apmoka Pirkėjas.
 Suremontuotiems arba pakeistiems produktams garantijos 
sąlygos galioja likusį garantijos laiką.
 Norėdamas pasinaudoti produktui suteikiama garantija, 
Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo 
priežastį (produkto trūkumą), kartu su produkto įsigijimo 
dokumentu.
 Gamintojas pasilieka teisę vertinti bei klasifikuoti defektus.

Atsakomybės atsisakymas

   Komunikatoriaus WL800 visapusiškam veikimui reikalinga 
bevielio interneto ryšio prieiga.

   WL800 gamintojas UAB „Kodinis Raktas“ negarantuoja 
100% interneto ryšio, kai gedimas atsirado dėl 
maršrutizatoriaus gedimo, techninės priežiūros darbų 
tinkle ar serveriuose arba kai ryšio sutrikimas atsirado dėl 
nepalankių radijo signalo perdavimo ar priėmimo sąlygų, 
radijo ryšio trikdymų.

   WL800 gamintojas nepareiškia, kad WL800 negalima 
pažeisti ar apeiti; kad šis gaminys užkirs kelią bet kokiam 
asmens sužalojimui, turto praradimui ar sugadinimui dėl 
įsilaužimo, apiplėšimo, gaisro ar kitokio pobūdžio įvykio; 
arba kad šis gaminys visais atvejais suteiks tinkamą 
įspėjimą arba apsaugą. Pirkėjas supranta, kad tinkamai 
sumontuotas ir prižiūrimas WL800 tam tikrais atvejais gali 
sumažinti įsilaužimo, gaisro, apiplėšimo ar kitų įvykių riziką, 
tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad tai neįvyks arba, 
kad neįvyks asmens sužalojimas arba turto praradimas, ar 
sugadinimas. Vadinasi, UAB „Kodinis Raktas“ neatsako už 
jokius asmens sužalojimus, turtinę žalą ar bet kokius kitus 
nuostolius, pagrįstus tvirtinimu, kad šis gaminys neįspėjo.

   Jei UAB „Kodinis Raktas“ yra tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą susijusius su 
šiuo gaminiu, neatsižvelgiant į jų priežastį ar kilmę, 
maksimali UAB „Kodinio Rakto“ atsakomybė jokiu būdu 
neviršija šio gaminio pirkimo kainos, kuri yra pilna ir 
vienintelė pretenzija prieš UAB „Kodinį Raktą“.

Pridėti naują objektą Kitas

INFORMACIJA APIE APSAUGOS SISTEMĄ
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Patalpos

Objekto pavadinimas

PIN kodas

Namai
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16.  Įveskite PIN kodą ir paspauskite Kitas.

Pridėti naują objektą Kitas

RYŠYS SU APSAUGOS SISTEMA

Tik internetu ?

17.  Papauskite Kitas.

21. Programėlė paruošta. Gero naudojimo!
Prašome palaukti...

18. Palaukite kol duomenys bus atsiųsti.

Pridėti naują objektą

Baigti

Duomenys iš apsaugos sistemos yra gauti

Pranešimai Atlikta

„PUSH“ PRANEŠIMAI

Aliarmas

Apsauga įjungta

Apsauga išjungta

Zonos ignoravimas

Gedimas

Valdymas

Aliarmas dingo ryšys

20. Nustatykite kokius pranešimus norite gauti iš 
sistemos ir paspauskite Atlikta.

19. Paspauskite Baigti.

Gamintojas:
Įmonė: UAB „Kodinis Raktas“
Adresas: Ateities g. 10, 08303 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 675 272725
El. paštas:  marketing@secolink.eu
Interneto svetainė: www.secolink.eu
El. parduotuvė: shop.secolink.eu

Techninė pagalba

Tel.: +370 659 28183
El. paštas: support@secolink.eu
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8. Skirtingai nuo SECOLINK apsaugos sistemos, kai 
sistemos konfigūracija (sričių, zonų ir t.t. skaičius) 
yra „žinoma“ iš duomenų, kuriuos priėmė 
komunikatorius modulių registravimo ir duomenų 
sinchronizavimo metu (žr. 5.1 punktą), prijungus 
WL800 prie kitų gamintojų apsaugos sistemų pačią 
apsaugos sistemos konfigūraciją reikia nurodyti 
naudojantis programa. Tai daroma pažymint langelį 
ties konkrečiu sistemoje naudojamu elementu 
(sritimi, zona ir t.t.). Sistemoje naudojamiems 
elementams suteikite tinkamus pavadinimus – jie 
bus matomi programėlėje SECOLINK PRO. 

  U Kitasžpildžius laukus paspauskite mygtuką .

  Jeigu lange rodomas jūsų kompiuterio IP adresas 
yra pvz.: 192.168.0.214, tuomet galima bandyti 
komunikatoriui priskirti IP adresą pvz. 192.168.0.215 
jį prieš tai patikrinant naudojant komandą ping.
  Komandinėje eilutėje įveskite komandą ping, tada 
IP adresą, pvz.:   ping 192.168.0.215 ir paspauskite 
ENTER.
  Jeigu iš tinklo gautas atsakymas yra Destination 
host unreachable tai galimai reiškia, kad IP adresas 
šiuo metu nėra naudojamas ir gali būti priskirtas 
komunikatoriui rankiniu būdu.
  Nustatydami komunikatorių įveskite „laisvą“ IP 
adresą. Subnet mask, Default gateway naudokite 
tuos pačius, kurie buvo parodyti įvykdžius komandą 
ipconfig. Į DNS server (1), DNS server (2) laukus 
įveskite viešuosius Google adresus, atitinkamai: 
8.8.8.8 ir 8.8.4.4 .

7. Nurodykite apsaugos sistemą prie kurios yra 
prijungtas komunikatorius.

  Žemiau nurodyti nustatymai, kuriais WL800 
jungiasi prie pasirinktos apsaugos sistemos.
   SECOLINK – pasirinkus šią sistemą komunika-
torius išnaudoja visą galimą sistemos potencialą – 
nėra jokių papildomų nustatymų.
   DSC – pasirinkus šią sistemą komunikatorius 
apsaugą įjungs naudodamas “Quick arm” metodą. 
Įjungiant apsaugą tokiu būdu nėra identifikuojamas 
ją įjungiantis vartotojas, bet yra galimybė rinktis 
apsaugos režimą. Jeigu yra poreikis žinoti, kuris 
vartotojas įjungia apsaugą, be galimybės rinktis 
apsaugos režimo nustatymą galima pakeisti 
perjungus programą į išplėstają versiją.
   PARADOX – pasirinkus šią sistemą komunika-
torius WL800 naudos PC password 1234, tokį patį 
kurį siūloma nustatyti centralėje 5.3 punkte. 
Slaptažodis centralėje ir WL800 privalo sutapti, 
priešingu atveju, valdyti apsaugos sistemos 
nepavyks. Jeigu yra poreikis naudoti kitokį PC 
password, tuomet jį atitinkamai reikia pakeisti tiek 
centralėje, tiek komunikatoriuje. Komunikatoriuje 
nustatymas gali būti pakeistas tik naudojantis 
išplėstąja programos WL800 Loader versija.
   OTHER ALARM SYSTEMS – komunikatorius 
veiks pagal 5.4 punkte aprašytus nustatymus.
  Jeigu tenkina siūlomi nustatymai paspauskite 
mygtuką Kitas.

9. Komunikatorius paruoštas naudoti su programėle 
SECOLINK PRO.
  Programėlę galima atsiųsti iš Google Play arba 
App Store programėlių parduotuvių.

  Programėlė ir komunikatorius susiejami naudojant 
BI kodą. Jis yra rodomas paskutiniame programos 
WL800 Loader programavimo lange. BI kodas taip 
pat yra atspausdintas ant lipduko. Jeigu komuni-
katorius yra prijungtas prie SECOLINK apsaugos 
sistemos jį galima pamatyti ir valdymo pulte, meniu 
punkte Informacija apie sistemą.

  Ekrane matomi kompiuterio prisijungimo prie tinklo 
nustatymai: IP Address, Subnet Mask ir Default 
Gateway. Remiantis šiais nustatymais galima 
bandyti išrinkti kitą šiuo metu nenaudojamą IP 
adresą tinkle.
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