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OPIS PRODUKTU
Gniazdo USB używane przez administratora jako
czytnik stołowy
Złącze Ethernet
+ Wejście zasilania 24V (bez modułu DMBPD)
_
Wspólny wejścia Wiegand
Wyjście zdalne
Wejście D0
Port 1 Wiegand
Wejście D1
Wyjście zdalne
Wejście D0
Port 2 Wiegand
Wejście D1
Wyjście zdalne
Wejście D0
Port 3 Wiegand
Wejście D1
Wyjście zdalne
Wejście D0
Port 4 Wiegand
Wejście D1
Wspólny wejścia Wiegand
Wyświetlacz

Czytniki z
interfejsem
Wiegand

Bus

T4

Klawiatura

bloki połączeniowe Nice Modular System

Wyjście 4
Wyjście 3
Wyjście 2
Wyjście 1
Wspólny Wejść
Wejście 4
Wejście 3
Wejście 2
Wejście 1

Wyjścia do automatyki ogólnej ze
stykiem bezpotencjałowym
Wejścia obecności styku bezpotencjałowego

BusT4
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KLAWIATURA I WYŚWIETLACZ

KLAWIATURA
p

zwiększenie wartości

q

zmniejszenie wartości

t

przesunięcie kursora w lewo

u

przesunięcie kursora w prawo

8

potwierdzenie

ESC

anuluj

Przykład
potwierdzenie

potwierdzenie

p

zwiększenie wartości

q

zmniejszenie wartości

t

przesunięcie kursora w lewo

u

przesunięcie kursora w prawo

8

potwierdzenie

ESC
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anuluj

WYŚWIETLACZ- MENU GŁÓWNE
Bez połączenia
Ethernet
Z połączeniem
Ethernet

Wpisywanie liczbowego kodu PIN

Jeśli centrala jest podłączona do PC lub routera, w drugim wierszu zostanie wyświetlony adres IP, w przeciwnym razie zostanie wyświetlone
Offline.
W celu wejścia do menu konfiguracji: nacisnąć przycisk 8 , następnie wprowadzić liczbowy kod PIN (domyślnie wynosi 12345 i można go
zmienić w strefie web: wejść do menu ustawienia > ustawienia systemu > na hasło Hardware „PIN klawiatura lokalna” zmienić pole).
Po wpisaniu prawidłowego kodu PIN, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony PIN ok i dostęp do menu konfiguracji, po wpisaniu błędnego
kodu PIN zostanie wyświetlony komunikat invalid PIN.
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MONTAŻ I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE MODUŁÓW

Należy łączyć ze sobą moduły WYŁĄCZNIE jeśli NIE SĄ zasilane.
Wszystkie moduły przewidziane w systemie „Nice Modular System” muszą być zainstalowane we wnętrzu tablicy elektrycznej, ustawione jeden
za drugim i podłączone do jednej lub kilku szyn DIN:
Aby podłączyć zasilacz 24V (min.15W) do centrali, należy postępować w następujący sposób:
A) przy użyciu systemu modułowego (rys. 2a) z modułem BMBPD (zapoznać się z odpowiednią instrukcją)
B) podłączenie bezpośrednie zasilacza do zacisków (rys. 2b)

2a

2b
N L

+ –

B

– +

DW
uts
Inp

GND
ct

A

24V

UP

B

UP
DW

UPnta
y Co

GND

DW
uts

Inp

GND
ct

UPnta

A
UP

B

UP
DW

y Co

GND

DW
uts
Inp

GND
ct

A
UP

4

UP
DW

UPnta
y Co

GND

KONFIGURACJA KAŻDEJ POJEDYNCZEJ AUTOMATYKI

01. Skonfigurować odbiorniki OXI przy użyciu programatora OBox, aby aktywować funkcję „powtarzania na BusT4”

02. Skonfigurować każdą automatykę (a, b, c) przy użyciu programatora Oview, aby ustawić te same, niepowtarzalne adresy na silnikach i
odbiornikach OXI i aktywować funkcje na centrali „otwarcie zespołu mieszkalnego” i „zamknięcie automatyczne”
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03. Podłączyć automatykę do centrali kontroli dostępu (ACNPS01) za pomocą BusT4 (d):
- W razie użycia automatyk ogólnych, bez BusT4, należy je połączyć z 4 wyjściami ze stykiem bezpotencjałowym (e)
- Ewentualne wejścia obecności (pętle indukcyjne, fotokomórki, styki portów) używane do aktywacji identyfikacji użytkownika muszą być
podłączone do wejść (f).
- Czytniki z interfejsem Wiegand, mogą być podłączone do wejść (g) zasilanych przez zasilacz pomocniczy (h).
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W celu ułatwienia fazy instalacji stworzono wstępnie skonfigurowane wejścia i nadajnik skonfigurowany Domyślnie, jak opisano w poniższych
tabelach:
Tabela 1 - Konfiguracja domyślnych punktów dostępu
Zaświecona

1

2

Tabela 2 - Przypisanie domyślnego nadajnika
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4

5

6

Przycisk

1

2

3

4

Port Wiegand

1

2

3

4

Zaświecona

1

2

3

4

Wyjście

A

B C D

Odbiornik OXI BusT4

Ins.0 ind.2

Ins.1 ind.2

Silnik BusT4

Ins.0 ind.3

Ins.1 ind.3

04. Podłączyć centralę do routera (i) lub bezpośrednio do portu Ethernet PC (l) przy użyciu normalnych patch cord umieszczonych w porcie
LAN.
(i) Przed podłączeniem centrali do nadajnika należy się upewnić, że:
- jest skonfigurowana z adresem IP statycznym 192.168.1.100 (stan fabryczny) i upewnić się, że w sieci adres jest wolny, aby uniknąć
błędnego funkcjonowania
- jeśli jest skonfigurowana z adresem DHCP, należy się upewnić, że na routerze jest aktywna usługa DHCP, (przypisanie dynamiczne adresów IP); następnie podłączyć kabel ethernet i odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się przypisany adres IP
(l) Aby wejść do centrali przypisanej bezpośrednio do PC, należy skonfigurować kartę sieciową PC ustawiając adres TCIP/IPv4 w tej samej
grupie (na przykład: jeśli adres centrali to 192.168.1.100, ustawić adres PC 192.168.1.1) i taką samą maskę sieciową (255.255.255.0).
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KONFIGURACJA CENTRALI DOSTĘPÓW

Nadajnik przypisany do użytkownika domyślnego jest nazywany „master”: imię „#domyślne” i nazwisko „domyślne”.
Instalator może zamienić wcześniej skonfigurowany nadajnik master z adresem 1 na nowy mający dowolny adres lub adres fabryczny przy
użyciu lokalnej klawiatury bez użycia PC.
01. Wejść do menu konfiguracji identyfikatorów „IDENTIFIERS SECTION” i wybrać „DEFAULT IDENTIFIER ADD”
02. Nacisnąć i zwolnić jakikolwiek przycisk nowego nadajnika i odczekać na pojawienie się komunikatu „RADIO command add correcly”
Procedura zastąpi nadajnik domyślny nowym nadajnikiem, przypisując przyciski i funkcje starego nadajnika.
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DATA I GODZINA
Data i godzina mogą być ustawione zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym.
Automatyczny:
- W razie podłączenia do routera (i) i następnie podłączenia do internetu, „data i godzina” są aktualizowane automatycznie za pomocą usługi
NTP
- W razie podłączenia do komputera za pomocą gniazda Ethernet (l), należy zmienić „datę i godzinę” przy użyciu wbudowanego web server
łącząc się z adresem IP, który pojawi się na lokalnym wyświetlaczu (upewnić się, że centrala i komputer znajdują się w tej samej sieci)
Ręczny: do wykonania przy użyciu klawiatury lokalnej.
zmiana potwierdzenie

zmiana potwierdzenie
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SIEĆ I ETHERNET
- (p) Konfiguracja centrali ze adresem IP statycznym
(STATIC) lub dynamicznym (DHCP). Domyślnie: STATYCZNY
Jeśli skonfigurowany w DHCP, otrzymany adres zostanie wyświetlony na wyświetlaczu, jeśli statyczny,
należy skonfigurować następujące punkty:
- (q) Konfiguracja adresu IP centrali. Domyślnie:
192.168.1.100.
- (r) Konfiguracja NETMASK centrali. Domyślnie:
255.255.255.0.
- (s) Wpisanie adresu z routera (gateway) podłączonego do centrali. Domyślnie: 192.168.1.254
- (t) Konfiguracja adresu usługi DNS. Domyślnie:
8.8.8.8.
- (u) Po zakończeniu konfiguracji sieci LAN, na wyświetlaczu pojawi się adres IP.
Uruchomić przeglądarkę i wpisać na pasku adresów
IP centrali (np. 192.168.1.100)
Wejść do strefy web jako użytkownik administrator
(administrator) lub instalator (installer). Domyślne hasło obu profili to „hasło”
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p
potwierdzenie

potwierdzenie
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zmiana potwierdzenie

r
zmiana potwierdzenie

s
zmiana potwierdzenie

t
zmiana potwierdzenie
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WCZYTYWANIE NOWEGO NADAJNIKA

Przed przystąpieniem do wczytywania nowych nadajników należy sprawdzić, czy przyciski nadajnika master są prawidłowo przypisane: patrz
tabela 2 i kolejne zmiany wykonane za pomocą PC.
Powielić nadajnik master z procedurą do wykonania w bezpośrednim pobliżu automatyki
01. Nacisnąć i zwolnić 3 razy przycisk nadajnika master (A)
02. Nacisnąć i zwolnić 3 razy przycisk nowego nadajnika (B)
03. Nacisnąć i zwolnić 3 razy przycisk nadajnika master (A)
04. Nacisnąć i zwolnić 3 razy przycisk nowego nadajnika (B)

A

B

Uwagi: - Procedura kończy się w ciągu 30 sek. - Ważne, by podczas sekwencji powielania nie wystąpiły odczyty innych nadajników, ponieważ
cała procedura nie zakończyłaby się prawidłowo.
Powielić nadajnik master z procedurą do wykonania z dala od automatyki
01. Przytrzymać w pobliżu siebie dwa nadajniki, master (A) i nowy (B)
02. Na nowym nadajniku (B) przytrzymać wciśnięty jakikolwiek przycisk aż do zaświecenia przycisku master (A) i następnie zwolnić
przycisk
03. Na nadajniku master (A) przytrzymać wciśnięty przycisk aż do
zaświecenia diody nowego nadajnika (B) i zwolnić przycisk (dioda
zgaśnie sygnalizując zakończenie procedury przeniesienia kodu
aktywacji)

A

B

Odnieść się do procedury „E - wczytywanie za pomocą Kodu AKTYWACJI (między dwoma nadajnikami)” w instrukcji Era One
Wpisywanie nowego nadajnika z lokalnego
Centrala przypisuje nowy nadajnik do nowego użytkownika, który będzie miał domyślne hasło uwierzytelniające użytkownika.
01. Wybrać menu „IDENTIFIERS SECTION” i wybrać „NEW IDENTIFIERS ADD”, następnie nacisnąć i zwolnić jakikolwiek przycisk nadajnika
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N

Wczytywanie nowego nadajnika zdalnie za pomocą centrali kontroli dostępu użytej jako czytnik stołowy
01. Podłączyć centralę do komputera przy użyciu odpowiedniego kabla USB (kabel USB-A męski USB-A męski nieznajdujący się na wyposażeniu)
02. Uruchomić przeglądarkę na adresie http... wpisując adres zdalnej centrali
03. Wybrać menu „Dodawanie identyfikatorów” i wybrać pole kodu
04. Nacisnąć przycisk nadajnika i sprawdzić, czy kod jest prawidłowo wpisany w pole kodu, następnie postępować zgodnie ze wskazówkami
na monitorze w celu zakończenia procedury.
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STREFA WEB I BEZPIECZEŃSTWO

STREFA WEB - INSTALATOR

Domyślny Instalator
Statystyki
Wykres cotygodniowych
dostępów

Konstrukcje

Konstrukcje
Nowy punkt dostępu
Zespoły
Lista punktów dostępu
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Konstrukcje
Nowe urządzenie
Zespoły
Skonfigurowane
Użytkownicy
Nieskonfigurowane
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Konstrukcje
Nowy zespół
Zespoły
Lista zespołów
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Konstrukcje
Nowy użytkownik
Zespoły
Lista użytkowników
Użytkownicy
Importowanie użytkowników
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Identyfikacja

Konstrukcje
Zespoły
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Punkty dostępu

Punkty
dostępu

Urządzenia

Ostatnie dostępy

Zespoły

Konstrukcje
Zespoły
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Użytkownicy

Strona
Główna

Logowanie

Kontrola dostępów
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Konstrukcje
Zespoły
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Nowy strefa
Lista stref
Nowy budynek
Lista budynków
Nowe apartamentów
Lista apartamentów

Dodawanie identyfikatorów
Przypisane piloty
Nieprzypisane piloty
Identyfikatory przypisane
Identyfikatory nieprzypisane
Tworzenie pilotów

Nazwa użytkownika: installer
Hasło domyślne: hasło
Hasło może być zmienione w menu „zmiana hasła”

Menu konfiguracji i zarządzania centrali kontroli dostępu
Statystyki użytkowników i wykonane wejścia
Wykres codziennych dostępów
Lista ostatnich dostępów
Punkty dostępu: przyciski otwarcia i zamknięcia ręcznego
konfiguracja Hardware, backup i aktualizacja software
Tworzenie jednej lub kilku Stref, Budynków i apartamentów.
Strefa: umożliwia stworzenie jednej lub kilku stref zarządzanych przez czytniki rozpoznające.
Budynek: tworzenie i wpisanie danych budynków.
Apartament: tworzenie i przypisywanie do odpowiedniego Budynku.
Aby przyspieszyć instalację, stworzono profil Domyślny dla każdej Strefy, Budynku i Apartamentu.

Tworzenie punktów dostępu w zależności od automatyk obecnych w strefie i budynku.
W punkcie dostępu definiuje się: strefę przynależności i kierunek
Aby przyspieszyć pracę instalatora zostały opracowane domyślne punkty dostępu (patrz tabela 1).
Pierwsze cztery punkty dostępu zostały utworzone w celu podłączenia automatyki ogólnej, natomiast piąty przypisuje automatyki do BusT4.
Uwaga: nie występują ograniczenia punktów dostępu jeśli jest używana automatyka Nice na BusT4.

Przypisanie urządzeń (czujniki, silniki, odbiorniki, itp.) do punktów dostępu.
Automatyki połączone z BusT4 są rozpoznawane naciskając przycisk WYSZUKIWANIE na liście
urządzeń do skonfigurowania w celu ich włączenia do odpowiedniego punktu dostępu.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, urządzenia rozpoznające z interfejsem wiegand, wejścia i wyjścia ze stykiem bezpotencjałowym muszą być przypisane do odpowiedniego
punktu dostępu.

Zarządzanie zespołami.
Możliwe jest stworzenie zespołu różnych użytkowników i przypisanie ich do dowolnie ustawionych
kalendarzy.
Wyłączenie z zespołu funkcji antipass back może być ustawione w szczegółach.
W celu przyspieszenia pracy instalatora utworzono zespół domyślny przypisany do kalendarza „Allowed 24/7”, który ma pozwolenia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Import użytkowników z listy znajdującej się w odpowiednio sformatowanym pliku csv.
Tworzenie nowego użytkownika lub kilku użytkowników należących do tego samego apartamentu i
zarządzanie użytkownikami za pomocą przycisku „szczegóły”.
Do nowego użytkownika można przypisać nowy identyfikator z istniejącej listy lub odczytując go z
radia wewnętrznego lub czytnika zewnętrznego.
Po dokonaniu wyboru lub odczytaniu nadajnika/urządzenia RFId należy przypisać działanie do
punktu dostępu (np. otwarcie - punkt dostępu1).
Zaleca się stworzenie użytkownika zwanego „#domyślny” w celu wykorzystania funkcji powielania
nadajników zarówno w pobliżu centrali jak i w pobliżu automatyk.
Stworzenie nowego identyfikatora za pomocą radia wewnętrznego lub czytników zewnętrznych.
Można również importować kody nadajników odczytanych przez odbiornik OXI.
Nadajnik lub identyfikator RFId może być przypisany do użytkownika i połączony z działaniem wybranego punktu dostępu.
Nadajniki lub identyfikatory RFId nieprzypisane zostaną wyświetlone na listach „nieprzypisanych” i z
możliwością konfiguracji za pomocą przycisku „szczegóły”.
Funkcja „Tworzenie poleceń radiowych” umożliwia stworzenie listy nadajników ze wzrastającymi
kodami.

STREFA WEB - ADMINISTRATOR

Domyślny administrator
Statystyki
Wykres cotygodniowych
dostępów

Kalendarze

Konstrukcje
Nowe ograniczenie
Zespoły
Lista ograniczeń
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Konstrukcje
Nowy zespół
Zespoły
Lista zespołów
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Konstrukcje
Nowy użytkownik
Zespoły
Lista użytkowników
Użytkownicy
Importowanie użytkowników
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Konstrukcje
Zespoły
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Zmiana
hasła

Konstrukcje
Zespoły
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Ograniczenia

Punkty
dostępu

Zespoły

Ostatnie dostępy

Użytkownicy

Konstrukcje
Zespoły
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Identyfikacja

Strona
Główna

Logowanie

Kontrola dostępów

Nowy kalendarz
Lista kalendarzy
Nowe święta
Lista świąt
Nowy interwał
Lista interwałów

Dodawanie identyfikatorów
Przypisane piloty
Nieprzypisane piloty
Identyfikatory przypisane
Identyfikatory nieprzypisane
Tworzenie pilotów

Domyślny Instalator
Konstrukcje
Stare hasło
Zespoły
Użytkownicy Nowe hasło
Identyfikacja Powtórz nowe hasło
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Nazwa użytkownika: administrator
Hasło domyślne: hasło
Hasło może być zmienione w menu „zmiana hasła”

Menu konfiguracji i zarządzania centrali kontroli dostępu
Statystyki użytkowników i wykonane wejścia
Wykres codziennych dostępów
Lista ostatnich dostępów
Punkty dostępu: Przyciski otwarcia i zamknięcia ręcznego konfiguracji Hardware, backup i aktualizacji software
Tworzenie kalendarzy tygodniowych z podziałem na godziny w celu zarządzania pozwoleniami przypisanymi dla grup użytkowników.
Zarządzanie świętami.
Interwał definiuje okres czasu z wpisaniem daty i godziny początku i końca.
Pozwolenia kalendarza domyślne „Allowed 24/7” 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Tworzenie nadzwyczajnego okresu czasu.
Ograniczenie może być zastosowane do strefy, budynku, apartamentu, punktu dostępu, urządzenia
lub zespołu i są definiowane data początku i końca.

Zarządzanie zespołami.
Możliwe jest stworzenie zespołu różnych użytkowników i przypisanie ich do dowolnie ustawionych
kalendarzy.
Wyłączenie z zespołu funkcji antipass back może być ustawione w szczegółach.
W celu przyspieszenia pracy administratora utworzono zespół domyślny przypisany do kalendarza
„Allowed 24/7”, który ma pozwolenia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Import użytkowników z listy znajdującej się w odpowiednio sformatowanym pliku csv.
Tworzenie nowego użytkownika lub kilku użytkowników należących do tego samego apartamentu i
zarządzanie użytkownikami za pomocą przycisku „szczegóły”.
Do nowego użytkownika można przypisać nowy identyfikator z istniejącej listy lub odczytując go z
radia wewnętrznego lub czytnika zewnętrznego.
Po dokonaniu wyboru lub odczytaniu nadajnika/urządzenia RFId należy przypisać działanie do
punktu dostępu (np. otwarcie - punkt dostępu1).
Stworzenie nowego identyfikatora za pomocą radia wewnętrznego lub czytników zewnętrznych.
Można również importować kody nadajników odczytanych przez odbiornik OXI.
Nadajnik lub identyfikator RFId może być przypisany do użytkownika i połączony z działaniem wybranego punktu dostępu.
Nadajniki lub identyfikatory RFId nieprzypisane zostaną wyświetlone na listach „nieprzypisanych” i z
możliwością konfiguracji za pomocą przycisku „szczegóły”.
Funkcja „Tworzenie poleceń radiowych” umożliwia stworzenie listy nadajników z różnymi kodami.
Zaleca się stworzenie użytkownika zwanego „#domyślny” w celu wykorzystania funkcji powielania
nadajników zarówno w pobliżu centrali jak i w pobliżu automatyk.
Stworzenie nowego identyfikatora za pomocą radia wewnętrznego lub czytników zewnętrznych.
Można również importować kody nadajników odczytanych przez odbiornik OXI.
Nadajnik lub identyfikator RFId może być przypisany do użytkownika i połączony z działaniem wybranego punktu dostępu.
Nadajniki lub identyfikatory RFId nieprzypisane zostaną wyświetlone na listach „nieprzypisanych” i z
możliwością konfiguracji za pomocą przycisku „szczegóły”.
Funkcja „Tworzenie poleceń radiowych” umożliwia stworzenie listy nadajników ze wzrastającymi
kodami.
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BEZPIECZEŃSTWO- INSTALATOR i ADMINISTRATOR
Po pierwszym wejściu zaleca się dokonanie zmiany hasła wpisując dowolne hasło własne.
Ponadto, zarówno instalator jak i administrator mogą zarządzać własnym hasłem.

Zmiana
hasła

Strona
Główna

Logowanie

Kontrola dostępów

Konstrukcje
Zespoły
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Domyślny Instalator
Statystyki
Wykres cotygodniowych
dostępów
Ostatnie dostępy

Punkty
dostępu

Domyślny Instalator
Konstrukcje
Stare hasło
Zespoły
Użytkownicy Nowe hasło
Identyfikacja Powtórz nowe hasło
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Wejść jako instalator lub administrator
Nazwa użytkownika: installer lub administrator
Hasło domyślne: hasło

Konstrukcje
Zespoły
Użytkownicy
Identyfikacja
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

Domyślny administrator
Statystyki
Wykres cotygodniowych
dostępów
Ostatnie dostępy

Punkty
dostępu

Domyślny administrator
Konstrukcje
Stare hasło
Zespoły
Użytkownicy Nowe hasło
Identyfikacja Powtórz nowe hasło
Kalendarze
Ograniczenia
Punkty dostępu
Urządzenia

W celu łatwiejszego wczytania hasła zaleca się wpisanie go w odpowiednie miejsca.

Aby wejść do menu zarządzania hasłem należy ustawić kursor
na słowie Domyślne i nacisnąć.
Zostanie otwarte rozwijane menu i należy wybrać Zmiana hasła.

W sekcji Zmiana hasła należy wpisać stare hasło, nowe hasło
i ponownie nowe hasło, aby je zatwierdzić. W celu wpisania
nowego hasła należy nacisnąć przycisk Aktualizuj.
Hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków i nie może przekraczać
40 znaków.

HASŁO INSTALATORA

HASŁO ADMINISTRATORA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Producent, NICE S.p.a., oświadcza, że urządzenie ACNPS01 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod adresem:
http://www.niceforyou.com/en/support

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

