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Правна информация 

 
Ръководство за употреба 

©2019 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 

 
Относно това ръководство 

Това ръководство подлежи на вътрешна и международна защита на 
авторското право. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 
("Hikvision") си запазва всички права върху това ръководство. Това 
ръководство не може да бъде възпроизведено, променено, преведено 
или разпространено, частично или изцяло, по никакъв начин, без 
предварително писмено разрешение на Hikvision. 

Моля, използвайте това ръководство за употреба под ръководството на 
професионалисти. 

 

 
Търговски марки  

 

 и други марки Hikvision са собственост на Hikvision 
и са регистрирани търговски марки или предмет на заявления за 
същите от Hikvision и / или неговите филиали. Други търговски марки, 
споменати в този наръчник са на свойствата на техните съответни 
собственици. Не се дава право на лиценз за използване на такива 
търговски марки без изрично разрешение. 

 
Отказ от отговорност 
ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, HIKVISION НЕ 
ДАВА ГАРАНЦИИ, ИЛИ ДРУГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ПРИ УПОТРЕБА НЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНАТА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ НАРЪЧНИК. HIKVISION НЕ 
ГАРАНТИРА ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ИНСТРУКЦИЯТА ИЛИ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖНОСТТА НА 
ИНФОРМАЦИЯТА СЪДЪРЖАЩА СЕ В НЕЯ. ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА ТОВА 
РЪКОВОДСТВО И ДОВЕРИЕ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО ИЗЦЯЛО НА 
ВАШИЯ СОБСТВЕН РИСК И ОТГОВОРНОСТ. 
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТА С ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП, УПОТРЕБАТА МУ 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЦЯЛО НА ВАШИЯ СОБСТВЕН РИСК. НАШАТА ФИРМА 
НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА АНОРМАЛНА РАБОТА, ИЗТИЧАНЕ 
НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
КИБЕРАТАКА, ХАКЕРСКА АТАКА, ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ИЛИ ДРУГИ 
РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА В ИНТЕРНЕТ; ВЪПРЕКИ ТОВА НАШАТА ФИРМА 
ЩЕ ПРЕДЛОЖИ НАВРЕМЕННА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА, АКО Е 
НЕОБХОДИМО. 
 
ЗАКОНИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО СА РАЗЛИЧНИ В ОТДЕЛНИТЕ 
ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА ПРОВЕРЕТЕ ВСИЧКИ 
СЪОТВЕТНИ ЗАКОНИ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА, 
ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. 
НАШЕТО ДРУЖЕСТВО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОЗИ 
ПРОДУКТ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА НЕЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ. 
 
В СЛУЧАЙ НА ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ТОЗИ НАРЪЧНИК И ПРИЛОЖИМИЯ 
ЗАКОН, ПОСЛЕДНИЯТ ИМА ПРЕДИМСТВО.  

Конвенции за символи 
 

Символите, които могат да бъдат намерени в този документ, са дефинирани както 
следва. 

 

Символ Описание 

 Danger 
Обозначава опасна ситуация, която ако не бъде 
избегната, може да доведе до смърт или сериозно 
нараняване. 

 Caution 
Показва потенциално опасна ситуация, която ако не 
бъде избегната, може да доведе до повреда на 
оборудването, загуба на данни, влошаване на 
производителността или неочаквани резултати. 

 Note 
Предоставя допълнителна информация за подчертаване 
или допълване на важни точки от основния текст. 
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Инструкция за безопасност 

 

 Warning 

• Работната температура на устройството е от -10 ºC до 55 ºC.         

• Всички дейности с електороника трябва да бъдат в строго съответствие с 
регулациите за електрическа безопасност, пожарна превенция и други , 
свързани наредбите в региона на употреба.         

• Моля, използвайте захранващия адаптер, предоставен от компанията. 
Захранващо потребление не може да бъде по-малко от необходимата 
стойност.         

• Не свързвайте няколко устройства с един адаптер, тъй  като това може да 
доведе до претоварване, прекомерно нагряване или пожарна 
опасност.         

• Моля, уверете се, че захранването е изключено преди да инсталирате/, 
демонтирате устройството.         

• Когато на продукта се инсталира на стена или таван, то устройството трябва да 
бъде фиксирано към повърхността.         

• Ако дим, миризми или шум се появят от устройството, изключете го 
веднага от захранващият кабел и се свържете с оторизиран сервизен 
център.         

•  Ако на продукта е не работи правилно, моля свържете се с вашия дилър 
или на най-близкия сервизен център. Никога не се опитвайте сами да 
разглобявате устройството . (Ние не поемаме никаква отговорност за 
проблеми, причинени от неоторизиран ремонт или поддръжка.)     

 

 Caution 

• Не изпускайте устройството, не го излагайте на физически удар и не го 
излагайте на високо електромагнитно излъчване. Избягвайте на 
инсталирането на оборудването на повърхности изложение на вибрации 
(игнорирането на това условие може да предизвика щети по 
оборудването).         

• Да не се поставят на устройството в изключително горещо (виж за по 
спецификация на на устройството за подробната работна температура), 
студени, прашни или влажни места, и не го излагайте на висока 
електромагнитна радиация.         
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• Капакът на устройството за вътрешна употреба трябва да се пази от дъжд и 
влага.         

• Излагането на оборудване за директна слънчева светлина, ниска 
вентилация или топлина източник такива като нагревател или радиатор е 
забранено (игнорирането на това условие може да предизвика 
пожар).         

• Не поставяйте устройството на директна слънчева светлина или на много 
светли места. В противен случай може да се появят цветни петна или 

размазване (което не е неизправност ) и същевременно да повлияе на 
издръжливостта на сензора .      

•  Моля, използвайте предоставената ръкавица, когато отворите капака на 

устройството, избягвайте директен контакт с капака на устройството, тъй 
като киселинната пот на пръстите може да ерозира повърхностното 
покритие на капака на устройството. 

• Използвайте мека и суха кърпа, когато почиствате вътрешната и външната 

повърхност на капака на устройството, не използвайте алкални 
почистващи препарати. 

• Моля, запазете всички опаковки, след като ги разопаковате за бъдеща 
употреба. В случай на някаква повреда е необходимо да върнете 
устройството до фабриката с оригиналната обвивка. Транспортирането без 
оригиналната обвивка може да доведе до повреда на устройството и да 

доведе до допълнителни разходи. 

• Неправилното използване или подмяна на батерията може да доведе до 
опасност от експлозия. Сменете само със същия или еквивалентен тип. 
Изхвърлете използваните батерии съгласно инструкциите на 
производителя на батерията. 

• Входното напрежение трябва да отговаря както на SELV, така и на 

ограничения източник на енергия в съответствие със стандарта 60950-1. 

• Захранването трябва да съответства на LPS. Препоръчителните модели 
адаптери и производители са показани по-долу. Използвайте прикачения 
адаптер и не го сменяйте произволно. 

Модел Производител Стандарт 

ADS-24S-12 1224GPCN SHENZHEN HONOR 
ELECTRONIC CO.,LTD 

CEE 

G0549-240-050 SHENZHEN GOSPELL DIGITAL 
TECHNOLOGY CO.,LTD 

CEE 

TS-A018-120015Ec SHENZHEN TRANSIN 
TECHNOLOGIES CO., LTD 

CEE 
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1 Локална работа 
 
1.1 Настройка на повикванията 

 
1.1.1 Добавяне на контакт 

Стъпки 

Figure 1-1 Контактна листа 

 

1. Натиснете Call →   за да влезете в страницата с контактната листа. 

2. Натиснете   , за да изкочи диалогов прозорез за добавяне на 

контакт.  

3. Въведете контактната информация. 

• Ако използвате системният SIP протокол, въведете контактното име 
и номера на стая/апартамент; 

• Ако използвате стандартен SIP протокол, въведете контактното име 
и номера на телефонният номер на VOIP акаунта; 

4. Натиснете OK, за да запаметите настройките.  

Note 



2 

Ръководство за употреба на монитор за IP видеодомофонна система   

 

Може да добавите до 200 контакта. 
 

1.1.2 Избиране на друг абонат Call Resident 

Стъпки 

Figure 1-2 Call Resident 

1. Натиснете Call →  , за да влезете в страницата за избор на живущи. 

2. Изберете номера, който ще се избира. 

• Когато използвате системният SIP протокол, формата на 
избираният номер трябва да бъде x- x-x-xxx.  

Например – За да се обадите на  апартамент 405 в комплекс 1, 
сграда 2, вход 3 трябва да изберете 1-2-3-405. 

Номера на комплекса не може да бъде пропускан.  

• Ако използвате стандартен SIP протокол, избирате номера на 
номера на VOIP акаунта; 

3. Натиснете бутона за повикване, за да започнете аудио-визуалната връзка.  

1.1.3 Повикване на вътрешна/подчинена станция (втори монитор)   

Ако инсталирате монитори и допълнителни разширения в дома си, 
може да се обадите на вътрешното разширение чрез вашата вътрешна 
станция (основният монитор на домофона) и обратно. 

Въведете [0 –номера на вътрешното разширение], за да започнете 
обаждане от главният към допълнителният вътрешен монитор. 

Note 
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Въведете [0 –0] или само 0 (в зависимост от фърмера), за да се обадите от 
допълнителен вътрешен монитор на основният монитор на домофона. 

 

1.1.4 Приемане на повикване 

Вътрешната станция/монитор могат да получават повиквания от лицевият 
панел/външното тяло/, главната портиерна станция или  софтуерният 
клиент iVMS-4200. 

В интерфейса за повиквания от лицевият панел имате 2 бутона за 
отключване  Unlock 1, и Unlock 2. Когато натиснете Unlock 1, вратата на 
сградата ще се отвори (по подр.), а когато натиснете Unlock 2, ще се отвори 
вратата, свързана към станцията на вратата със защитния блок за 
контролна врата, ще се отвори. 

Натиснете Бутона capture, за да направите снимка на гледаното на живо 
изображение на екрана, когато разговаряте с лицевият панел. На екрана 
ще Ви излезе напомняне "Captured". 

Вътрешните разширения могат да получават повиквания само от лицевият 
панел и главната портиерна станция. 
 

1.1.5 Преглед за записите за повиквания/ View Call Logs 

Стъпки 

1. Натиснете Call →  , за да влезете в страницата с логове за 
повиквания. 
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Figure 1-3 Логове с повиквания 

2. Натиснете върху пропуснато повикване в списъка, за да върнете 
обаждане  

• Вътрешните разширения не поддържат тази функция. 

• Вътрешните монитори запазват списък с повиквания от лицевите 
панели, външните апартаментни тела, мениджмънт центъра и 
вътрешни тела в другите апартаменти/ къщи. 

• Натиснете Delete, за да изтриете избрана позиция от списъка 

• Натиснете Clear, за да изтриете целият списъка 

 

1.2 Преглед на живо 
 

В страницата за преглед На живо, може да видите видео на живо от 
добавените лицеви панели и мрежови камери. 

Стъпки 

 
• Уверете се, че мрежовата камера или лицевият панел на вратите са добре 

свързани. 

• Уверете се, че вътрешното разширение и вътрешната станция са добре 
свързани. 

1. Натиснете Live View, за да влезете в страницата за преглед на живо 

 

 Figure 1-4 Live View 

Note 

Note 
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2. Натиснете   , за да влезете в страницата на лицевият панел за преглед на 

живо 
 

3. Натиснете   , за да влезете в страницата за преглед на живо на мрежови 

камери.  
 

1.3 Управление на информацията/съобщенията 

Може да прегледате публични обявления, съобщения от посетители, списък 
с алармени събития или прихванати изображения в страницата за 
управление на информацията. 

Натиснете Message  за да влезете в страницата за управление на информацията .  

 

Figure 1-8 Alarm Logs  

 

Delete a Log: 

Задръжте, за да 

изтриете избран 

ред от списъка 

Clear Logs: 
Задръжте, за да 
изчистите всички 
логове.  

See Details: 
Задръжте, за да 
видите 
подробности за 
събитието 

 
 

 Вътрешното разширения поддържат само дневник на алармените 
съобщения и прихванатите изображения. 

 Необходимо е поставянето на карта памет за запазване на известието, 
съобщенията от посетителите и заснемане на дневници на вътрешните 
станции и изисква вътрешната памет на вътрешната станция, за да запази 
дневника на алармата. 

  До 200 известия, 200 съобщения за посетители, 200 журнала за аларми и 
200 дневници за заснемане могат да бъдат запазени. 

 

Note 
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