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1. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania i eksploatacji

 Przed przyst¹pieniem do instalacji i korzystania z zestawu ISD- 02 nale¿y zapoznaæ siê
z instrukcj¹ instalacji i uruchomienia.

 Elementy zestawu nale¿y wykorzystywaæ zgodnie z ich przeznaczeniem. Stosowanie elementów
zestawu w innym celu, ³¹czenie z urz¹dzeniami innymi ni¿ wymienione w instrukcji lub ³¹czenie
w sposób inny ni¿ zalecany przez producenta mo¿e prowadziæ do ich uszkodzenia, po¿aru lub
pora¿enia pr¹dem.
 Zarówno Interfejs ISD-02, jak i modu³ MLX nie powinny byæ nara¿one na dzia³anie wysokiej
temperatury oraz wilgoci; nale¿y chroniæ przed zalaniem wszelkimi p³ynami.
 Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê w  obudowie
ISD-02 i MLX poniewa¿ grozi to pora¿eniem pr¹dem elektrycznym lub po¿arem.
 Rozmieszczenie gniazd po³¹czeniowych pokazano na rysunku  zamieszczonym w instrukcji.
 Interfejs ISD-02 zasilany jest napiêciem pobieranym z gniazda USB PC.
 Samodzielna naprawa urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad zestawu jest zabroniona, nastêpuje
utrata gwarancji.

2. Przeznaczenie zestawu ISD-02

Program ISD-02 s³u¿y do konfiguracji wszystkich parametrów pracy central CD- 2502 i CD-3100
oraz zarz¹dzania baz¹ identyfikatorów - kluczy �iButton� lub �RFID� (standard 125kHz).

Wymagania sprzêtowe

 komputer klasy PC z procesorem minimum 400MHz oraz 256MB RAM
 napêd CD-ROM + 100MB wolnego miejsca na dysku twardym
 rozdzielczo�æ ekranu minimum 800x600
 1 wolny port USB 1.1 lub 2.0 do pod³¹czenia interfejsu ISD-02
 myszka lub inne urz¹dzenie wskazuj¹ce
 jeden z systemów operacyjnych: Windows XP lub Linux (wersja Ubuntu 9.1)
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3. Sk³ad zestawu ISD-02

Interfejs ISD-02

Rys 1. Interfejs ISD-02

Dioda LED 1 migaj¹ca w kolorze zielonym sygnalizuje pod³¹czenie do portu USB, natomiast
migaj¹ca na czerwono - wymianê danych z kaset¹ elektroniki, modu³em MLX lub z PC.

Modu³ MLX

Modu³ MLX s³u¿y jako pamiêæ przeno�na danych pomiêdzy kaset¹ elektroniki systemu CD-2502 lub
CD-3100, a interfejsem ISD-02 .
Dioda LED 1 (zielona) sygnalizuje zasilanie.
Dioda LED 2 (czerwona) sygnalizuje wymianê danych z interfejsem ISD.

Rys 2. Modu³ MLX

Dodatkowo w opakowaniu znajduj¹ siê:

 Przewód ³¹cz¹cy interfejs ISD-02 z kaset¹ EC-2502 lub EC-3100
 Kabel mini USB B (5pin) - USB A
 P³yta z oprogramowaniem ISD-02 na PC

4. Korzystanie z zestawu ISD-02

4.1 Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania ISD-02 nie wymaga specjalizowanego programu instalacyjnego, wystarczy
jedynie przekopiowanie na dysk komputera PC odpowiedniego katalogu.

 W zale¿no�ci od zainstalowanego w komputerze PC systemu operacyjnego nale¿y przekopiowaæ
z p³yty CD na dysk komputera ca³¹ zawarto�æ katalogów ISD-02:

- dla Windows XP SOFTWARE/WinXP/ISD-02/*.*
- dla systemu LINUX SOFTWARE/Ubuntu/ISD-02/*.*

 W systemie Linux upewniæ siê, ¿e po skopiowaniu na dysk pliki isd.sh oraz ISD-02 w zak³adce
"Uprawnienia" we "W³a�ciwo�ciach pliku" maj¹ zaznaczon¹ opcjê "Zezwolenie na wykonanie
pliku jako programu".
 Za pomoc¹ do³¹czonego do zestawu przewodu USB-A/mini USB-B pod³¹czyæ do komputera interfejs
ISD-02.
 W przypadku systemu Linux proces instalacji dobieg³ koñca - wystarczy tylko przekopiowaæ
odpowiedni katalog. Dalsza cze�æ instalacji dotyczy wy³¹cznie systemu Windows XP.
 System Windows powinien wykryæ pod³¹czenie nowego urz¹dzenia oraz wy�wietliæ okno.

UWAGA! Do instalacji sterownika wymagane s¹ uprawnienia administratora systemu.

gniazdo mini USB B

gniazdo do pod³¹czenia
pamiêci

czytnik dotykowych
kluczy elektronicznych

iButton

LED 1czytnik zbli¿eniowych
kluczy RFID

wtyk do pod³¹czenia
do interfejsu ISD

lub kasety EC-2502 lub EC-3100

LED 1

LED 2

podstawa DIP do
umieszczenia pamiêci z kasety

EC-2502 lub EC-3100
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 w wy�wietlonym okienku nale¿y zaznaczyæ opcjê �Zainstaluj z listy lub okre�lonej lokalizacji� i nastêpnie
wcisn¹æ przycisk Dalej

  w nastêpnym okienku nale¿y zaznaczyæ opcjê ,�Uwzglêdnij tê lokalizacjê w wyszukiwaniu� oraz
wciskaj¹c przycisk �Przegl¹daj� okre�liæ �cie¿kê do katalogu DRIVER który znajduje siê
w katalogu aplikacji ISD-02. Po okre�leniu �cie¿ki dostêpu wcisn¹æ przycisk �Dalej�
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 system Windows powinien wy�wietliæ okno �Instalacja sprzêtu� w którym nale¿y wcisn¹æ przycisk
�Mimo to kontynuuj�

 po zakoñczeniu prawid³owej instalacji sterownika powinno siê wy�wietliæ okienko w którym nale¿y
wcisn¹æ przycisk �Zakoñcz�
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 Instalacja sterownika zosta³a zakoñczona pomy�lnie.
Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane i przypisane do pierwszego wolnego portu COM (patrz.
Mened¿er urz¹dzeñ)

4.2 Przenoszenie danych

Przenoszenie danych (nastaw kasety elektroniki) z systemu domofonowego do PC nastêpuje
poprzez:

4.2.1. Po³¹czenie kaseta EC � interfejs ISD-02

 po³¹czyæ interfejs ISD-02 z central¹ EC przy pomocy do³¹czonego przewodu do gniazda CN1
w centrali EC (CN1* w kasetach produkowanych do VIII 2009 znajduje siê z boku p³ytki EC -
przewód nale¿y w³o¿yæ w gniazdo wystêpem ustalaj¹cym do góry)

 centrala automatycznie przejdzie w tryb wymiany danych � na wy�wietlaczu panela zewnêtrznego
widoczny bêdzie napis 

 w programie ISD-02 wybraæ kierunek przep³ywu danych z/do systemu CD

4.2.2. Po³¹czenie kaseta EC � modu³ MLX

 pod³¹czyæ modu³ MLX do gniazda CN1 w centrali EC (CN1* w kasetach produkowanych do VIII
2009 znajduje siê z boku p³ytki EC - modu³ nale¿y w³o¿yæ w gniazdo wystêpem ustalaj¹cym do
góry)

 na wy�wietlaczu panela zewnêtrznego pojawi siê napis 
UWAGA! Od wersji oprogramowania 6.8 centrali EC-2502 lub 7.1 centrali EC-3100 nale¿y
wej�æ w procedurê P-8 w trybie programowania.

 Korzystaj¹c z klawiatury panela zewnêtrznego nale¿y wybraæ odpowiedni¹ opcjê:

� 1  - backup danych z centrali do pamiêci wew. modu³u MLX - 

� 2  - wy�wietlenie numeru seryjnego procesora - 

� 3  - upload danych z modu³u MLX do centrali - 
 po wyborze kierunku transferu danych (backup b¹d� upload) mamy do wyboru:

� 1  - kopiowanie wszystkich parametrów centrali ³¹cznie z baz¹ identyfikatorów (kluczy) -

� 3  - kopiowanie tylko bazy identyfikatorów - 
 wybór zatwierdzamy znakiem klucza � nast¹pi zapis lub odczyt danych do/z modu³u MLX co

sygnalizowane jest migaj¹cym napisem  lub odpowiednio 

 po zakoñczeniu kopiowania danych na wy�wietlaczu pojawi siê napis  oraz krótki sygna³
akustyczny
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Po³¹czenie modu³ MLX � interfejs ISD-02

 pod³¹czyæ modu³ MLX do gniazda w interfejsie ISD-02.
 w programie ISD-02 wybraæ kierunek przep³ywu danych z/do MLX.

4.2.3. Pamiêæ DIP

 wyci¹gn¹æ ko�æ pamiêci U4 (24C64) z kasety elektroniki
 w³o¿yæ ko�æ pamiêci do modu³u MLX
 pod³¹czyæ modu³ MLX do gniazda w interfejsie ISD-02
 w programie ISD-02 wybraæ kierunek przep³ywu danych z/do MLX DIP

5.Konserwacja

Elementy zestawu nale¿y czy�ciæ wilgotn¹ szmatk¹ lub przy u¿yciu preparatów do czyszczenia
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

UWAGA!
Do czyszczenia elementów zestawu nie nale¿y u¿ywaæ �rodków zawieraj¹cych rozpuszczalniki
ani materia³ów �ciernych, poniewa¿ ich stosowanie mo¿e doprowadziæ do trwa³ego uszkodzenia
powierzchni obudowy!
Podczas czyszczenia nale¿y unikaæ zalania elementów zestawu wod¹ lub �rodkami czyszcz¹cymi,
poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia zestawu!

6. Schematy po³¹czeñ

Rys 3. Bezpo�rednie po³¹czenie kasety EC z interfejsem ISD-02 lub modu³em MLX

Rys 4. Po³¹czenie przy pomocy modu³u MLX

Rys 5. Odczyt/zapis z/do pamiêci DIP wyjêtej z centrali EC i w³o¿onej do modu³u  MLX

Do PC

CN1 - Z³¹cze do pod³¹czenia 
           interfejsu ISD-02
           lub modu³u MLX

CN1* - dla starszych
             wersji kaset

Do PC

Do PC
DIP8



Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie

z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e

byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi

z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do

oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego

i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez

producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na

www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony  �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza  powstawanie odpadów.
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7.Dane techniczne

Intrefejs ISD-02
Wymiary: 95x40x18mm
Tempreatura otoczenia: 5°C...40°C
Z³¹cza: mini USB-B

EC / MLX
Czytnik: iButton

RFID
Zasilanie: poprzez z³¹cze USB

Modu³ MLX
Wymiary: 52x22x9mm
Tempreatura otoczenia: 5°C...40°C
Z³¹cza: DIP-8

EC / ISD


