Instalacja

NetBotz® Rack
Access PX-HID
AP9361

This manual is available in English on the APC Web site
(www.apc.com).
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite
(www.apc.com) verfügbar.
Este manual está disponible en español en la página web de
APC (www.apc.com).
Ce manuel est disponible en français sur le site internet d’APC
(www.apc.com).
Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC
(www.apc.com).
本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサ
イト (www.apc.com) からダウンロードできます。
Instrukcja obslugi w jezyku polskim jest dostepna na stronie
internetowej APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на
сайте APC (www.apc.com )
Este manual está disponível em português no site da APC
(www.apc.com).
Bu kullanim klavuzunun Türkçesi APC web sayfasinda
(www.apc.com) mevcuttur.
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

Informacje wstępne
Produkt i jego wyposażenie
Ilość
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Element
Standardowe 26-bitowe karty dostępowe HID

Zgodność z urządzeniami NetBotz 500
Urządzenie jest zgodne z urządzeniami APC
NetBotz 500. W takim przypadku należy
skorzystać z dokumentacji dołączonej do urządzenia
NetBotz 500, która zawiera więcej informacji.
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Konfigurowanie karty
dostępowej
Interfejs HTTP
1. Zaloguj się do interfejsu sieciowego. Kliknij
zakładkę Rack Access (Dostęp do szafy).
2. Z lewego menu nawigacyjnego wybierz
pozycję Door Properties (Właściwości
drzwi), wybierz format karty, a następnie
wyloguj się. Obsługiwane są następujące
formaty kart:
H10301 - Standard 26 bit (ustawienie
domyślne): Karta dostępowa z 26-bitowym
numerem identyfikacyjnym i kodem
placówki. Z urządzeniem Rack Access
PX-HID są dostarczane dwie standardowe
karty 26-bitowe.
H10302 - 37 bit w/o facility code: Karta
dostępowa z 37-bitowym numerem
identyfikacyjnym, bez kodu placówki.
H10304 - 37 bit w/ facility code: Karta
dostępowa z 37-bitowym numerem
identyfikacyjnym i kodem placówki.
Corporate 1000: Karta dostępowa
z 35- bitowym numerem identyfikacyjnym
i unikatowym kodem identyfikacyjnym firmy.
3. Zamknij i zablokuj drzwi obudowy. Trzymaj
kartę dostępową przed zamkiem urządzenia
Rack Access PX-HID do chwili usłyszenia
sygnału dźwiękowego.
4. Zaloguj się do interfejsu sieciowego. Kliknij
zakładkę Rack Access (Dostęp do szafy).
5. W lewym menu nawigacyjnym wybierz
pozycję User Access>Configuration (Dostęp
użytkownika>Konfiguracja). Kliknij numer
identyfikacyjny karty w sekcji “Unregistered
Users” (Niezarejestrowani użytkownicy)
strony WWW.
6. Wprowadź nazwę i informacje kontaktowe
użytkownika karty.
7. Włącz dostęp do konta użytkownika karty.
Aby czasowo uniemożliwić dostęp
użytkownikowi bez jego usuwania,
wyłącz tę opcję.
8. Przypisz drzwi otwierane przez
skonfigurowaną kartę dostępu: Front
(Przednie), Back (Tylne) lub Both
(Obydwoje).
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9. Włącz dostęp użytkownika karty dla
konkretnych dni tygodnia oraz określ godziny
dostępu w te dni.
a. Aby umożliwić dostęp przez cały dzień,
zaznacz pole wyboru obok dnia.
b. Aby określić godziny, w których karta może
odblokować obudowę wybranego dnia,
wprowadź czas w godzinach i minutach.
Poprawny jest przedział czasu od 00:00
do 23:59.
10. Kliknij przycisk Register User (Zarejestruj
użytkownika), aby zastosować ustawienia
konfiguracji dla karty.
Konsola
1. Zaloguj się do konsoli. Wybierz opcję
Device Manager (Menedżer urządzenia),
a następnie Door Properties (Właściwości
drzwi). Wybierz opcję Card Format
(Format karty), a następnie wpisz numer
odpowiadający formatowi karty dostępowej.
Aby uzyskać więcej informacji
o obsługiwanych formatach kart
zobacz krok 2, strona 2.
2. Wybierz opcję Accept Changes (Zaakceptuj
zmiany), a następnie wyloguj się.
3. Trzymaj kartę dostępową przed zamkiem
urządzenia Rack Access PX-HID do chwili
usłyszenia sygnału dźwiękowego.
4. Zaloguj się do konsoli. Wybierz opcję
Device Manager (Menedżer urządzenia),
a następnie Door Properties (Właściwości
drzwi).
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Dwuletnia gwarancja
fabryczna
Gwarancja dotyczy tylko produktów zakupionych
przez nabywcę na jego własny użytek zgodnie
z niniejszą instrukcją.
Warunki gwarancji
Firma APC gwarantuje, że jej produkty będą
wolne od wad materiałowych oraz wykonawczych
przez okres dwóch lat od daty zakupu. Firma APC
naprawi lub wymieni wadliwe produkty objęte
tą gwarancją. Gwarancja nie obejmuje urządzeń,
które zostały uszkodzone w wyniku wypadku,
niedbalstwa lub wadliwego użycia, bądź też
zostały w jakikolwiek sposób zmienione lub
zmodyfikowane. Naprawy lub wymiany
wadliwego produktu bądź jego części nie
powodują wydłużenia okresu gwarancji. Wszelkie
części zamienne dostarczone w ramach gwarancji
mogą być nowe albo regenerowane fabrycznie.
Gwarancja niepodlegająca przeniesieniu
Niniejszej gwarancji udziela się wyłącznie
pierwotnemu nabywcy, który prawidłowo
zarejestrował produkt. Produkt można
zarejestrować w witrynie internetowej
firmy APC pod adresem www.apc.com.
Wykluczenia
Firma APC nie będzie ponosić odpowiedzialności
z tytułu gwarancji, jeśli testy i badania ujawnią, że
rzekoma wada produktu nie istnieje lub powstała
w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
rażącego niedbalstwa, nieprawidłowej instalacji
lub testowania przez użytkownika końcowego lub
osoby trzecie. Ponadto firma APC nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji za skutki
prób naprawy lub modyfikacji podejmowanych
przez osoby nieupoważnione, niewłaściwego lub
niewystarczającego napięcia elektrycznego lub
połączenia, niewłaściwych warunków eksploatacji,
działania atmosfery korozyjnej, napraw, instalacji,
ekspozycji na substancje chemiczne, działania siły
wyższej, pożaru, kradzieży, instalacji niezgodnej
z zaleceniami lub specyfikacją firmy APC, a także
w wypadku zmodyfikowania, uszkodzenia lub
usunięcia numeru seryjnego APC, wreszcie za
skutki wszelkich zdarzeń wykraczających poza
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH INNYCH
GWARANCJI JAWNYCH I DOMNIEMANYCH,
WYWIEDZIONYCH Z INTERPRETACJI
PRZEPISÓW BĄDŹ W INNY SPOSÓB,
NA PRODUKTY SPRZEDANE, SERWISOWANE
LUB DOSTARCZANE NA MOCY TEJ UMOWY
LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ. FIRMA APC
WYKLUCZA WSZELKIE DOMNIEMANE
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GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ,
SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ I PRZYDATNOŚCI
DO KONKRETNEGO CELU. GWARANCJE
UDZIELONE JAWNIE PRZEZ FIRMĘ APC NIE
ZOSTANĄ POSZERZONE, OGRANICZONE ANI
ZMODYFIKOWANE W WYNIKU UDZIELANIA
PRZEZ FIRMĘ APC PORAD TECHNICZNYCH
BĄDŹ INNYCH ANI ŚWIADCZENIA
USŁUG SERWISOWYCH W ZWIĄZKU
Z PRODUKTEM; UDZIELANIE TAKICH
PORAD I ŚWIADCZENIE TAKICH USŁUG NIE
POWODUJE POWSTANIA ZOBOWIĄZAŃ ANI
OBOWIĄZKÓW PO STRONIE FIRMY APC.
POWYŻSZE GWARANCJE I REKOMPENSATY
SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI
I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE UDZIELONE
GWARANCJE I DEKLAROWANE
REKOMPENSATY. POWYŻSZE GWARANCJE
DEFINIUJĄ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA
FIRMY APC ORAZ WSZYSTKIE
PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
REKOMPENSATY Z TYTUŁU NARUSZENIA
GWARANCJI. GWARANCJE FIRMY APC
UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE NABYWCY
I NIE OBEJMUJĄ OSÓB TRZECICH.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA APC, JEJ
ZARZĄD, DYREKCJA, FIRMY ZALEŻNE
LUB PRACOWNICY NIE BĘDĄ PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE,
WYNIKOWE LUB WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW
KARNYCH POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA,
SERWISOWANIA LUB INSTALACJI
PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO,
CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA BYŁABY
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONTRAKTOWĄ,
CZY DELIKTOWĄ, CZY POWSTAŁABY NA
GRUNCIE WINY, ZANIEDBANIA, CZY RYZYKA,
I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA
APC BYŁA WCZEŚNIEJ INFORMOWANA
O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH
SZKÓD. W SZCZEGÓLNOŚCI, FIRMA APC NIE
PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
KOSZTY, TAKIE JAK KOSZTY WYNIKŁE
Z UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW,
SPRZĘTU, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA
SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH
ANI ZA KOSZTY PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH,
ROSZCZEŃ STRON TRZECICH LUB INNE.
ŻADEN SPRZEDAWCA, PRACOWNIK LUB
AGENT FIRMY APC NIE JEST UPRAWNIONY
DO UZUPEŁNIANIA LUB MODYFIKOWANIA
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI.
WARUNKI GWARANCJI MOGĄ BYĆ
ZMODYFIKOWANE WYŁĄCZNIE
W FORMIE PISEMNEJ, A KAŻDA TAKA
ZMIANA MUSI BYĆ OPATRZONA PODPISEM
WYZNACZONEGO PRACOWNIKA FIRMY
APC I PRACOWNIKA DZIAŁU PRAWNEGO.

Roszczenia gwarancyjne
Klienci chcący zgłosić roszczenie gwarancyjne
mogą skorzystać z sieci pomocy technicznej firmy
APC na stronie Support w witrynie internetowej
firmy APC pod adresem www.apc.com/support.
Należy wybrać kraj z menu rozwijanego w górnej
części strony WWW. Po wybraniu zakładki
Support można uzyskać dane teleadresowe
pomocy technicznej dla klientów
w danym regionie.
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Zakłócenia na
częstotliwościach radiowych

Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone
przez stronę odpowiedzialną za zgodność
mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z tego urządzenia.

USA—FCC

This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is
operated in a commercial environment. This
equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with this user manual, may cause
harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is
likely to cause harmful interference. The user will
bear sole responsibility for correcting such
interference.
Canada—ICES

This Class A digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Japan—VCCI

This is a Class A product based on the standard of
the Voluntary Control Council for Interference by
Information Technology Equipment (VCCI). If
this equipment is used in a domestic environment,
radio disturbance may occur, in which case, the
user may be required to take corrective actions.
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規
制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラス A 情報技術装置です。この
装置を家庭環境で使用すると、電波
妨害を引き起こすことがあります。この場合
には、使用者が適切な対策を講ず
るように要求されることがあります。
Taiwan—BSMI

警告使用者 :
這是甲類的資訊產品 , 在居住的
環境中使用時 , 可能會造成射頻
干擾 , 在這種情況下 , 使用者會
被要求採取某些適當的對策。

Australia and New Zealand
This is a Class A product. In a domestic environment,
this product may cause radio interference, in which
case the user may be required to take adequate
measures.
Unia Europejska
Ten produkt jest zgodny z wymaganiami
bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 89/
336/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej. Firma APC nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek niezastosowanie się
do wymagań bezpieczeństwa wynikających z
niezatwierdzonych modyfikacji produktu.
Ten produkt został przetestowany i jest zgodny z
ograniczeniami dla klasy A urządzeń informatycznych
zgodnie z normą CISPR 22/ normą europejską EN
55022. Ograniczenia dla urządzeń klasy A zostały
opracowane dla środowisk komercyjnych i
przemysłowych w celu zapewnienia uzasadnionej
ochrony licencjonowanego sprzętu komunikacyjnego
przed zakłóceniami.
Produkt jest urządzeniem klasy A. Produkt może
powodować zakłócenia radiowe w budynkach
mieszkalnych, dlatego użytkownik może być zmuszony
do podjęcia odpowiednich kroków w celu ich
wyeliminowania.

Pomoc dla klientów firmy APC
na świecie
Pomoc techniczna obejmująca niniejszy oraz wszystkie pozostałe
produkty firmy APC dostępna jest bezpłatnie w dowolnej z form
podanych poniżej:
•

W witrynie internetowej firmy APC można uzyskać dostęp do
dokumentów z Kompendium Informacji Technicznych APC i
wysyłać zapytania do centrum pomocy technicznej.
– www.apc.com (centrala firmy)
W tym miejscu dostępne są łącza do witryn firmy APC w
różnych wersjach językowych, gdzie znajdują się
informacje dotyczące pomocy technicznej.
– www.apc.com/support/
Przeszukiwanie globalnego Kompendium Informacji
Technicznych firmy APC i korzystanie z elektronicznej
pomocy technicznej.

•

Przez kontakt z centrum pomocy technicznej firmy APC,
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
– Centra regionalne:
Bezpośrednia linia pomocy
dla użytkowników urządzeń
InfraStruXure

(1)(877)537-0607
(numer bezpłatny w
USA)

Centrala firmy APC w
USA, Kanadzie

(1)(800)800-4272
(numer bezpłatny w USA
i Kanadzie)

Ameryka Łacińska

(1)(401)789-5735
(USA)

Europa, Bliski Wschód,
Afryka

(353)(91)702000
(Irlandia)

Polska

0 801 345 917

– Lokalne centra krajowe: informacje kontaktowe dostępne
są pod adresem www.apc.com/support/contact.
Informacje dotyczące lokalnej pomocy technicznej uzyskać można u
przedstawiciela firmy APC lub dystrybutora, u którego zakupiono
produkt firmy APC.
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