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Docházkový terminál DT3000SA 

zapojte, podle jedné z možností, které ukazují obrázky na str. 3,4,5 nebo 6.

Ke konfiguraci p řevodníku si p řipravte :
- terminál DT3000SA
- napájecí zdroj 12Vss nebo adaptér pro napájení po ethernetu anebo POE switch
- datový / datové kabely na připojení PC a DT3000SA
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1. Přes přímé propojení PC a DT3000SA (k řížený nebo nek řížený kabel TCP/IP)

Možné zapojení (1)
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2. Přes POE switch

Možné zapojení (2)
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3. Přes oby čejný switch a POE adaptér

Možné zapojení (3) 
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4. Přes oby čejný switch a napájecí zdroj

Možné zapojení (4) 
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Výchozí IP adresa docházkového terminálu je 192.168.1.50, konfiguraci parametrů lze provést pomocí webového 
prohlížeče. IP adresa počítače musí být podobná, jako je adresa ethernetového modulu v DT3000SA. 

Do webového prohlížeče napište IP adresu ethernetového modulu a odešlete. V případě již změněné adresy napište 
do webového prohlížeče adresu stávající.

Vyplňte uživatelské jméno = admin , heslo = PASS, tím vstoupíte do Web Configuration a pokračujte dle str. 8 -13.

Pokud ještě nebyla IP adresa nastavena, anebo ji neznáte, pokračujte dle manuálu na str. 14 -18.

Konfigurace nastavení
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Zobrazí se okno „Device Status“. Zvolte „Network“
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V menu vyberte „Configuration“
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Nastavte : 

BOOTP : Off

DHCP    : Off

IP Address : Vaši IP adresu modulu

Network Mask : Vaši masku sít ě

Default Gateway : pokud je vyžadována

Pro odeslání údajů klikněte na :

„Submit“
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V menu vyberte „Tunnel“ 
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V menu vyberte „Accept Mode“. Výchozí hodnota Local Portu je 10001, lze změnit, potvrďte „Submit“
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Vyberte menu „System “ a pak „Reboot “
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V případě, že DT3000SA nemá nastavenu IP adresu, anebo ji ne znáte, postupujte dle 
tohoto manuálu str. 14 – 18.

Pro nastavení tohoto modulu je potřeba mít nainstalovaný DeviceInstaller verze 4.3.0.2 . a 
vyšší.

Jestliže jste již DeviceInstaller používali, ověřte si, jakou verzi používáte – spustěte aplikaci 
DeviceInstaller --> Help --> About - tam zjistíte, jakou verzi máte nainstalovanou.

V případě nižší verze DeviceInstaller než 4.3.0.2  ji odinstalujte a na níže uvedené adrese si 
stáhněte a nainstalujte novou verzi :

https://www.lantronix.com/products/deviceinstaller/

Ke konfiguraci p řevodníku si p řipravte :
- terminál DT3000SA
- napájecí zdroj 12Vss nebo adaptér pro napájení po ethernetu anebo POE switch
- datový / datové kabely na připojení PC a DT3000SA
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Konfigurace

Spustěte aplikaci DeviceInstaller 4.3.0.2.  a klikněte na tlačítko „Search“

Aplikace vyhledá připojený modul

V levém okně rozbalte stromovou strukturu až na fyzické zařízení
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Klikněte myší na fyzické zařízení, v pravém okně se zobrazí detail
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Klikněte myší na  „Web Configuration“ a potvrďte kliknutím na šipku
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Připojení vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno = admin , heslo = PASS

A pokračujte dle str. 8 -13 tohoto manuálu.  Po nastavení IP adresy do ethernetového modulu lze již 
konfiguraci provést pomocí webového prohlížeče (str. 7-13)


