INSITE GOLD
üzembehelyezési útmutató

Előszó
Ez a dokumentum végigvezeti lépésről lépésre a telepítési folyamaton, segít létrehozni az új
PMH azonosítót az Insite Gold applikációval és segít beállítani a BabyWare szoftvert.

Korlátozások az INSITE GOLD-ban
1. Nem támogatja a HD77-es kamerákat.
2. Nem támogatja azokat a helyszíneket, ahol az IP150 vagy a PCS modul jelszava nem a gyári.
3. Részlegesen támogatott a csatlakoztatott IP150 vagy PCS modulok cseréje.
4. Nem támogatja azokat a helyszín neveket, aminek a legvégén szóköz van.
5. Nem támogatja azokat a helyszín neveket, amiben speciális karakter van, például: &.
A MAGYAR ÉKEZETES KARAKTEREK SEM TÁMOGATOTTAK!
6. Kamera nélküli módban létrehozott helyszínhez utólag nem adható hozzá kamera.
A v1.5 vagy magasabb verziójú Insite Goldban ez megoldott.
7. Néhány szolgáltatói router nem támogatja a HD78 kamera beállítását, mert nincs
bennük valódi uPnP szolgáltatás.
8. Csak a központ paneli PGM vezérlést támogatja az EVO központoknál.
9. Nem támogatja azokat az e-mail címeket, amiknek 3 részből áll a domain része.
Kérjük, hogy ne használjon hasonló e-mail címet: name@xx.yy.zz

A firmware frissítés feltételei
1. Frissítsük a központ firmware-ét a Paradox honlapján közzétett legújabb verzióra.
2. Frissítsük a PCS kommunikációs modul firmware-ét a Paradox honlapján közzétett
legújabb verzióra.
3. Frissítsük az IP150 firmware-ét v4.0.4-es vagy magasabb verzióra.
Megjegyzések:
a. A frissítés után az iParadox már nem lesz használható.
b. A firmware lefelé nem változtatható, nem downgrade-elhető.
c. Miután a PMH azonosító be lett állítva
a. Használjon BabyWare v4.0.8 vagy magasabb verziót. Régebbi verzió nem használható.
b. Használjon InField v4.0.7 vagy magasabb verziót. Régebbi verzió nem használható.
Figyeljünk arra, hogy az InField igényel port forward beállítást a routeren (3478).

IP150 modul verziók

Javasolt az IP150 V4.10 verzió használata. Az új firmware problémás helyszínek csatlakozási
problémáira is megoldást nyújt, valamint elő lett készítve a távoli frissítések kezelésére.
Cserébe kikerült belőle az e-mail küldés és a kezelői web felület, ezek szerepét az Insite GOLD és a
PUSH értesítések veszik át.
Készletről már ez a verzió érhető el, korábbi telepítéseknél javasolt a modulok frissítése.

IP150 beállítás – általános
Csatlakozzon az IP150-hez az IP Exploring Tools programmal és ellenőrizze, hogy az IP150 modul
firmware verziója V4.10.000, a központ verziója pedig a Paradox honlapján közzétett legfrissebbe.
Frissítse az eszközöket, ha szükséges.
A V4.10-es legfontosabb újítása a stabil kapcsolatkezelés, valamint a jövőbeni, Insite GOLD-on
keresztüli frissítés támogatása.
Ezen funkciók miatt kikerült a modulból az e-mail küldés, a kezelői webfelület, valamint az
eseménylista nézet.
A felületet leegyszerűsítették az új funkciók szerint, valamint kivettek minden olyan állítható
funkciót, aminek a helytelen beállítása kapcsolódási hibát okozhatott, pl.: jelszó módosítás,
polling kikapcsolás, polling idő állítás, stb.
Ezeknek a helyes beállítására már nem kell figyelmet fordítanunk.
Mindkét verzióra igaz, hogy az új firmware miatt a V4.0-ás és a V4.10-es modulok is önállóan
feljelentkeznek a SWAN szerverre, és ezt a kommunikációs csatornát felhasználva tudunk
szoftveresen csatlakozni (BabyWare-el, NEware-al és Insite GOLD-al). Ez viszont nem egy
folyamatosan elérhető útvonal, hanem az egy percenkénti pollinggal megnyíló, rövid ideig nyitva
lévő csatorna. Az Insite GOLD applikáció az elindításának pillanatától próbál megragadni egy
szálat, hogy mire a kód beírás megtörténik, addigra be is tudjon csatlakozni. Ezért nagyon ritka,
hogy várnunk kell, de előfordulhat.
A modulok helyes működéséhez javasolt, hogy DHCP-n keresztül kapjanak IP címet, erre a V4.0ásnál kell figyelni, a V4.1-esnél ez nem állítható. Amennyiben a routerünk támogatja, adhatunk a
modulnak a MAC címe alapján fix IP címet, valamint ilyenkor javasolt a port forward használata,
így tovább stabilizálhatjuk és gyorsíthatjuk a csatlakozást.
A gyáritól eltérő portok (10000, sőt 5000 alatti portok) használata a port-osztással működő
internet szolgáltatók esetén is biztosíthatja a távoli elérést.
A modul által használt gyári portok:
InField port (nem változtatható): 3478
Web port:
80
 3479
Szoftver port:
10000  3480
A 80-as helyett a 3479, a 10000 helyett pedig a 3480-at használva a legtöbb routerben egy
szabállyal megcsinálhatjuk a port forwardot.
Azonos helyszínen több modult használva mehetünk tovább a portokkal, de az InField port csak
egy modulra mutathat, ilyankor javaslom a router távoli elérését is engedélyezni, hogy távolról
lehessen állítani.
Tehát egy 2. IP150 így nézne ki:
InField port (nem változtatható): 3478  Ide távolról állítunk port forward-ot, ha szükséges.
Web port:
80
 3481
Szoftver port:
10000  3482

Router beállítás – TP-LINK
A fentiekhez egy példa router beállítás, TP-LINK gyártótól.
A beállítás V4.0 és V4.10 esetében is alkalmazható.
Amire figyelnünk kell, az a DHCP beállítás, a MAC cím alapján az IP cím kiosztás és a port forward,
ami itt a Virtual Server. A képen az egy helyszínen két modulhoz látunk helyes beállítást. Látható,
hogy modulonként csak egy szabályra van szükség, ha követjük a fenti beállításokat:

(Esetünkben az 1. IP150 a 192.168.13.11, míg a 2. IP150 a 192.168.13.12-es IP címet kapta.
Az IP cím tartomány a router LAN beállításaiban módosítható.)

Az IP150 V4.10 modul felülete
Csatlakozzon az IP150-hez az IP Exploring Tools programmal.
A megtalált modulon jobb gombbal kattintva módosítható a Site name, és akár a portok is.
Ellenőrizze, hogy az IP150 modul firmware verziója V4.10.000, a központ verziója pedig a Paradox
honlapján közzétett legfrissebb-e.
Frissítse az eszközöket, ha szükséges.
Az IP Exploring Tools-ban a modulon duplán kattintva megnyílik a modul web felülete a gyári
böngészőben.
Belépés:

Ahogy láthatjuk, nem kér modul jelszót, és állítani sem lehet, így nem is rontható el. Bárhol, ahol
meg kell adjuk (pl.: BabyWare), ott a gyári értéket kell megadni, ami: paradox .

A hálózati beállításokban is csak a portok állítási lehetősége maradt meg. A fentiek szerint itt
átállíthatóak a portok, majd menthető a beállítás:

Az újraindítás után a modul beállítással gyakorlatilag készen is vagyunk.
FONTOS!
Az illetéktelen hozzáférések elkerülése érdekében javasolt a PC password megváltoztatása!

IP150 beállítás – V4.0
Csatlakozzon az IP150-hez böngészőn keresztül, és ellenőrizze, hogy az IP150 modul firmware
verziója legalább v4.00.04, a központ verziója pedig a Paradox honlapján közzétett legfrissebb-e.
Frissítse az eszközöket, ha szükséges.

Engedélyezze a Paradoy My Home szolgáltatást, és állítsa 1 percre. Mentse a beállítást.

Az INSITE GOLD telepítése
Töltse le, és telepítse az Insite GOLD applikációt a Google Play
áruházból, vagy az Apple App Store-ból.
PMH azonosító beállítás a helyszínhez HD78-as kamerával
1. Engedélyezze a routerben az uPnP-t, és ellenőrizze, hogy további routerek nélkül,
közvetlenül csatlakozik-e az internethez.
2. Mobil készülékén állítsa be a Hot Spot ID-t Paradox1 -re, és a jelszót is Paradox1 -re. Ez az
alapértelmezett Wi-Fi hálózat, amihez a kamera megpróbál csatlakozni.
3. Indítsa el az Insite GOLD-ot.
4. Nyissa ki a kamerák alsó szabotázs kapcsolóját.
5. Kattintson a menü ikonra.

6. Kattintson a "New Installation" gombra.

7. Kattintson a "Create" gombra.

8. Nyomja meg a "Wi-Fi" gombot.

9. Az applikáció megkeresi és kilistázza az összes kamerát, ami csatlakozik a "Paradox1" WI-FI
hálózathoz.

10. Keresse meg a kamerát, amit telepít, majd nyomja meg a hozzá tartozó "Configure"
gombot. A megjelenő ablakban adja meg a kamera nevét, majd kattintson a "Config"
gombra. Álllítsa be a zóna számát. Előtte ellenőrizze, hogy a zóna ne legyen foglalt.
Állítsa be az érzékelőt, majd a "Save" gombbal mentse a beállítást.
Megjegyzés:
1. Alapértelmezésben a zóna követő típusú lesz. Ha meg szeretné változtatni, akkor
a BabyWare-ből vagy kezelőről megváltoztatható.
2. Ezt a zóna beállítást az EVOHD nem támogatja, ott csak BabyWare-ből, vagy
kezelőről állítsuk be.
3. Esetenként több előfordulhat, hogy többször is meg kell nyomni a "Locate Cameras" gombot,
hogy megjelenjenek az új kamerák.

11. Keresse meg a kamerát és ismét kattintson a "Configure" gombra, majd a megjelenő
ablakban válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amihez szeretné csatlakoztatni a kamerát és
írja be a jelszavát. Ezután nyomja meg az "Apply" gombot.

12. Ismételje a fenti lépéseket minden kameránál, amit társítani szeretne az Insite Gold-hoz.
13. Kapcsolja ki a telefonon a Hot Spot-ot, majd csatlakozzon ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amihez a
kamerákat csatlakoztatta.
14. A kereső képenyőn nyomja meg a "Next" gombot, majd a felugrón megint "Next", majd ismét
"Locate".

15. Pipálja ki a checkbox-okat minden olyan kameránál, amit hozzá szeretne rendelni az Insite
GOLD helyszínhez és nyomjon "Next"-et.
Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor kijelöl egy kamerát, az applikáció ellenőrzi, hogy
a kamera elérhető-e az interneten és hogy nincs-e regisztrálva már másik helyszínhez.
Miután ezek a feltételek teljesülnek, a kamera ki lesz jelölve, ellenkező esetben
hibaüzenetet kapunk.

16. Zárja be a kamera szabotázs kapcsolóját.

17. Ha ez az első alkalom, hogy létrehoz egy helyszínt, és az email címe nincs regisztrálva az
Insite GOLD-ban, akkor kattintson a "Create PMH user"-re, töltse ki a szükséges
információkat, majd kattintson a "Create"-re. Megerősítő email fog érkezni a megadott
email címre.

18. Nyissa meg a bejövő levelezését, keresse meg a kapott email-t és ellenőrizze az új azonosítót.

19. Gépeljen be egy megnevezést (Site Name), helyszín azonosítót (Site ID) és a
regisztrált email címét, majd kattintson a "Create New Site" gombra.
Győződjön meg arról, hogy helyes email-t adott-e meg, mert erre fog
érkezni a ParadoxMyHome token, amit a telepítési folyamat azonnali
részeként aktiválni kell. A megnevezés (Site Name) csak az Insite GOLD
applikáción belül, a helyszín listában látszik. A helyszín azonosító (Site ID)
kerül regisztrálásra a PMH szerveren.
Megjegyzés:
1. NE NYOMJA MEG AZ OK gombot addig, amíg nem ellenőrizte az e-mail
visszaigazolást.
2. NE LÉPJEN KI az applikációból és ne engedje háttérbe menni.

Megjegyzés: Ha Önnek iPhone-ja van, akkor előfordulhat, hogy még egyszer meg kell
nyomja a "Create New Site" gombot, hogy a következő képernyőre lépjen.

20. Válassza ki az egyik fizetési módot, majd adja meg a fizetési adatait.
Használható kártyák
A világon bárhol:
Visa, Mastercard, Amex
Csak USA és Európa:
Discover, JCB, Diners, Maestro

21. Ellenőrizze a bejövő email fiókját, az ellenőrző email-ben hagyja jóvá a token aktiválását, majd
nyomja meg az "OK" gombot.
Megjegyzés:
Most NE zárja be az alkalmazást, mivel nem fogja létrehozni az új helyszínt. Mozgassa csak
háttérbe az alkalmazást, amíg érvényesíti a token-t, majd nyomja meg az OK gombot az
alkalmazásban.

22. Az applikáció képernyőjén látszanak a különböző helyszínek és az állapotuk.
Megjegyzendő, hogy az összes helyszín állapot frissítése eltarthat pár percig.
23. Érintse meg a helyszínt, amivel dolgozni szeretne.
24. Adja meg a felhasználó nevét és a központon beállított jelszavát.
(A gyári felhasználó név: master; a gyári jelszó: 1234)
25. Kész, csatlakoztunk.

Insite GOLD telepítése
Töltse le, és telepítse az Insite Gold applikációt a Google Play
Áruházból, vagy az Apple App Store-ból.

PMH azonosító beállítás a helyszínhez HD78 kamera nélkül
Megjegyzés: Ha van HD78-as kamera, akkor kérjük, hogy folytassa a "PMH azonosító beállítás a
helyszínhez HD78-as kamerával" szakasztól.
1. Indítsa el az Insite GOLD applikációt.
2. Kattintson a menü ikonra.

3. Kattintson a "New Installation" gombra.

4. Kattintson a "Create" gombra.

5. Válassza a "Site without Cameras" részben a "SELECT" gombot.

6. Gépelje be a központ panel szériaszámát, majd kattintson az OK gombra.

A szériaszám a központhoz csatlakozva a BabyWare-ből kiolvasható nyolc karakteres
azonosító, vagy a minden központon megtalálható azonosító matricáról olvasható le.
Fontos, hogy a vonalkód alatti szám utolsó nyolc karakterét vegyük csak figyelembe!

7. Ellenőrizze, hogy a listában megjelenő IP150 csatlakozik-e a központhoz, ha igen, akkor jelölje ki és
kattintson a Next gombra.

8. Ha ez az első alkalom, hogy létrehoz egy helyszínt, és az email címe nincs regisztrálva az
Insite Gold-ban, akkor kattintson a "Create PMH user"-re, töltse ki a szükséges
információkat, majd kattintson a "Create"-re. Megerősítő email fog érkezni a megadott
email címre.
9. Nyissa meg a bejövő levelezését, keresse meg a kapott email-t és ellenőrizze az új azonosítót.

10. Gépeljen be egy megnevezést (Site Name), helyszín azonosítót (Site ID) és a
regisztrált email címét, majd kattintson a "Create New Site" gombra.
Győződjön meg arról, hogy helyes email-t adott-e meg, mert erre fog
érkezni a ParadoxMyHome token, amit a telepítési folyamat azonnali
részeként aktiválni kell. A megnevezés (Site Name) csak az Insite GOLD
applikáción belül, a helyszín listában látszik. A helyszín azonosító (Site ID)
kerül regisztrálásra a PMH szerveren.
Megjegyzés:
1. NE NYOMJA MEG AZ OK gombot addig, amíg nem ellenőrizte az e-mail
visszaigazolást.
2. NE LÉPJEN KI az applikációból és ne engedje háttérbe menni.

Megjegyzés: Ha Önnek iPhone-ja van, akkor előfordulhat, hogy még egyszer meg kell
nyomja a "Create New Site" gombot, hogy a következő képernyőre lépjen.

11. Válassza ki az egyik fizetési módot, majd adja meg a fizetési adatait.

Használható kártyák
A világon bárhol:
Visa, Mastercard, Amex
Csak USA és Európa:
Discover, JCB, Diners, Maestro

12. Ellenőrizze a bejövő email fiókját, az ellenőrző email-ben hagyja jóvá a token aktiválását, majd
nyomja meg az "OK" gombot.
Megjegyzés:
Most NE zárja be az alkalmazást, mivel nem fogja létrehozni az új helyszínt. Mozgassa csak
háttérbe az alkalmazást, amíg érvényesíti a token-t, majd nyomja meg az OK gombot az
alkalmazásban.

13. Írja be a központ mester PIN kódját. A PIN kód a User001-hez van rendelve.

14. Kész, csatlakoztunk.

Babyware beállítás
Állítsa úgy be a BabyWare V5.x.x-et, hogy IP/DNS csatlakozást használjon, adja meg a helyszín
azonosítót (Site ID), a regisztrált email címet és az IP modul jelszavát (ami csak paradox lehet),
ami megfelel az Insite GOLD helyszínnek, majd kattintson az "OK" gombra.
Ezután csatlakozhat a központhoz.
Ha még nem regisztrált PMH helyszínt, akkor a központ széria számát és az IP modul jelszót
megadva is lehet csatlakozni.
A szériaszám a központhoz csatlakozva a BabyWare-ből kiolvasható nyolc karakteres azonosító,
vagy a minden központon megtalálható azonosító matricáról olvasható le.
Fontos, hogy a vonalkód alatti szám utolsó nyolc karakterét vegyük csak figyelembe!

JEGYZET
Ismert korlátozások:
PMH felhasználó létrehozásnál:
-

Nem támogatja azokat az e-mail címeket, amiknek 3 részből áll a domain része.
Kérjük, hogy ne használjon hasonló e-mail címet: name@xx.yy.zz

Korlátozások az Insite Gold-ban:
1. Nem támogatja a HD77-es kamerákat.
2. Nem támogatja azokat a helyszíneket, ahol az IP150 vagy a PCS modul jelszava nem a gyári.
3. Részlegesen támogatott a csatlakoztatott IP150 vagy PCS modulok cseréje.
Az IP150-el vagy PCS modullal létrehozott helyszíneken a kommunikációs modult probléma nélkül
lecserélhetjük egy új, vagy máshol már regisztrált kommunikációs modulra. Egyedül azt nem engedi a
rendszer, ha egy már valahol regisztrált modullal új helyszínt próbálunk meg regisztrálni.
(Például, teszt vagy kipróbálási célra létrehozott helyszín névhez kötött IP150-et nem tudunk az ügyfélnél
új site létrehozásra használni, ehhez új modul kell. Meglévő rendszeren meghibásodott IP150
kicseréléséhez viszont használhatjuk.)
Központ hiba esetén a központot is korlátozás nélkül kicserélhetjük.
4. Nem támogatja azokat a helyszín neveket, aminek a legvégén szóköz van.
5. Nem támogatja azokat a helyszín neveket, amiben speciális karakter van, például: &.
6. Kamera nélküli módban létrehozott helyszínhez utólag nem adható hozzá kamera.
A v1.5 vagy magasabb verziójú Insite Goldban ez meg lesz oldva.
7. Néhány szolgáltatói router nem támogatja a HD78 kamera beállítását, mert nincs bennük valódi uPnP
szolgáltatás. Az üzemeltetéshez már nem szükséges az uPnP.
8. Csak a központ paneli PGM vezérlést támogatja az EVOHD központnál.
Csak kamerán keresztüli módban nem érhetőek el a PGM vezérlés és (EVO központokkal) az ajtó vezérlés
funkciók. Ezek használatához mindenképpen szükséges IP150 vagy PCS modul. Kamera nélküli módban
nem érhetőek el a kamerához kötődő funkciók.
A rendszerhez azonosított módon annyi különböző felhasználó adható meg, amennyi felhasználói kódot a
rendszer tud, vagyis SP / MG rendszereknél 32 db, EVO-knál 999 db. A rendszer azt is megengedi, hogy
ugyanazt a felhasználói kódot több kliensnek is kiadjuk.

JEGYZET
Minden egyes kommunikációs modul és kamera egy időben egy csatlakozási lehetőséget biztosít, ez az
alábbiakat jelenti:
Kamera nélküli módban:
- Egy időben csak egy csatlakozás lehetséges. (Csak egy IP150 vagy PCS modul van jelen.)
Kamerás módban:
- Ha nincs kommunikációs modul (IP150 vagy PCS), akkor a kamerák számával megegyező számú egyidejű
csatlakozás lehetséges.
- Ha van kommunikációs modul (IP150 vagy PCS), akkor a kameraszámnál eggyel több egyidejű csatlakozás
lehetséges, de csak az első becsatlakozó kap PGM és ajtó vezérlés funkciót is, mert ahhoz a kommunikációs
modulon (IP150 vagy PCS) keresztüli csatlakozás szükséges, amit az első becsatlakozó kap meg. Minden
ezután becsatlakozó kliens csak a tisztán kamerás csatlakozás jogosultságaival fér hozzá a rendszerhez.
IP150 modul esetén internet csatlakozás és PMH regisztráció nélkül használható funkciók:
- Webböngészős elérés.
- IP jelentés.
- E-mail küldés.
Csak internet csatlakozással, de PMH regisztráció nélkül használható funkció:
- BabyWare távelérés.
- InField távelérés.
Csak internet csatlakozással és PMH regisztrációval használható funkciók:
- Insite Gold elérés.
BabyWare változások
A gyártó a BabyWare programban is végzett módosításokat, részben az új PMH elérés miatt, részben a
világban több helyen meglévő jogszabályi változások miatt.
A jogszabályi környezet változásai miatt a BabyWare a továbbiakban nem telepítői és felhasználói szoftver,
hanem csak telepítői szoftver. A riasztó kezelésére szolgáló lehetőségeket kivették belőle.
A PMH változások miatt az új IP150-es modullal csak az interneten keresztül kapcsolódhatunk. Régi IP150-es
modul esetén csak IP cím alapú, LAN vagy interneten keresztüli csatlakozás lehetséges. A többi csatlakozási
mód (soros, GPRS) változatlanul rendelkezésre áll.
Fontos adatok:
Gyári IP modul jelszó: paradox;
gyári portok: 80, 10000;
InField port: 3478.
BabyWare belépés: admin; jelszó: 1234.
Használható port-tartományok az 5000-es port alatt: 3400-3688; 912-980; 751-781; 265-307; 221-258.

