Wandsignaalklok

Specificaties :
Speaker uitvoering met 2 signaal tonen en 3 volumes (max 100dB).
1 extra aansluiting voor een losse speaker
Signaalklok met 4 x 40 signaaltijden (4 schema’s met elk 40 tijden)
15 voorgeprogrammeerde bel ritmes.
Vakantie begin/eind datum programmeerbaar waardoor de zoemer dan niet afgaat.
Voeding ’s spanning POE
Verbruik c.a. 350mA
RJ45 Netwerk aansluiting 10/100/1000 Mbps
Ingebouwde Webserver Ethernet IEEE 802.3 Compatible Ethernet Controller
Het IP adres is op DHCP of op fixed instelbaar.

Aansluiten en beginnen :
Wanneer u de wandsignaalklok met een netwerkkabel verbind met uw netwerk en daarna de
spanning aansluit zal de wandsignaalklok een IP-adres uit de DHCP range krijgen van uw router.
(zie aansluit instructies achterin deze handleiding)
Eenmaal opgestart verzend de wandsignaalklok een email met de inlog gegevens.
Deze email wordt gestuurd naar het door u opgegeven email adres bij het bestellen.
Dit email adres staat in de signaalklok en kunt u later naar wens aanpassen.

Kijk in uw mailbox naar het ontvangen bericht .

In dit email voorbeeld zit de module op IP adres 192.168.2.3
Met deze gegevens kunt u in de module komen .
Als uw email adres niet in de module staat krijgt u natuurlijk geen opstart email.
Dan kunt u op internet “Advanced IP Scanner” downloaden.
https://www.advanced-ip-scanner.com/nl
Laat dit programma uw netwerk doorzoeken. Als hij klaar is zult u uw signaalklok module moeten
kunnen vinden met bijbehorend IP adres om zo in uw module te kunnen komen.
Kijk bij de fabrikant naar “Microchip Techn. Inc”.
In dit voorbeeld zit de signaalklok op IP adres 192.168.2.2

AAN DE SLAG :
Open uw webbrowser en type op de adres balk het IP adres b.v. 192.168.2.8 in gevolgd door
enter. (De username en het wachtwoord zijn standaard beiden: secret)
U zult nu op de overzichtspagina komen.

Hier ziet u de actuele status van de module.
MAC adres = vast uniek hardware adres van de module.
IP Address = het IP adres van de module.
Gateway IP = het gateway IP adres van uw router.
WWW Port = de poort waarop de module zit (standaard 80).
Hostname = naam die bij uw router word gekoppeld aan het interne IP adres van de module.
Modul Name = de door u ingestelde module naam voor op de dashboard pagina.
Mail Address = het mail adres waar de opstart mail naar toe wordt gestuurd.
Wandsignaalklok schedule = ON (signaalklok is actief)
SPEAKER = Schedule (1) Hier ziet u dat tijdschema 1 gekoppeld is aan de speaker.
Rechts kunt u zien dat de NTP tijd goed is opgehaald en ook de mail is verstuurd.
Beiden staan op groen.

De dashboard pagina:
Wij nemen als eerste even een kijkje op de Dashboard pagina, klik daarvoor in de
overzichtspagina op “Dashboard” of type in de browser : http://192.168.2.8/index.html

U ziet hier de bedien pagina van uw wandsignaalklok.
Hier kunt u de status zien en de speaker bedienen.
Bovenin ziet u welk schema gekoppeld is aan de speaker.
In dit geval is de speaker gekoppeld aan schema 1.
Als u op de button “ON” klikt zal het speaker signaal te horen zijn.
Nogmaals op dezelfde button “OFF” klikken en het speaker signaal stopt.

.

Set Input and Output names pagina :
Hier kunt u de naam veranderen van de uitgang en bijbehorende buttons die op de dashboard
pagina worden weergegeven.

Alle labels van OUTPUT en status ON/OFF kunt u hier een eigen naam geven.
Voor de OUTPUT naam mag u maximaal 16 karakters gebruiken.
En voor de status ON en OFF maximaal 8 karakters.
Gebruik normale karakters geen vreemde tekens.
De wijzigingen slaat u op met de button “Save Config”.

Set Volume & toon pagina :
Op deze pagina kunt u de gewenste toon en volume naar wens instellen.

Set input functie :
Hier kunt u kiezen welke toon de speaker moet afgeven, vink 100Hz Lage toon of 440Hz Hoge
toon aan.
Bij het volume kunt u kiezen voor Zacht, normaal of Luid.
Zacht : c.a. 86 dB*
Normaal: c.a. 92dB*
Luid: c.a. 100dB*
Alles altijd opslaan met de button “Save Settings”.

Opmerking *: op 1 meter afstand.

Set Schedule 1 t/m 4 pagina :
Op de “Set Schedule 1 t/m 4” pagina’s kunt u maximaal 40 signaaltijden invoeren per schema.
Elk schema kan worden gekoppeld aan de speaker.
Op de “set module name” pagina kunt u het gewenste schema koppelen aan de speaker.
De 40 tijden zijn verdeeld over 4 pagina’s.
Er zijn dus 4 schema’s te programmeren n.l. Set Schedule 1 t/m 4

Hier kunt u de gewenste begin,pauze en eind signaaltijden invullen 0:00-23:59
Bij “Bell” kunt u het gewenste belritme opgeven. (Bekijk de belritme tabel achterin deze
handleiding of klik op “Bell rhythm” onder de 4 programma pagina buttons om naar de belritme
pagina te gaan)
Daarna kiest u op welke dagen het signaal moet klinken op de ingevoerde tijd.
Met de button “Save Settings” slaat u de ingevulde timer waardes op.
In dit voorbeeld laat de signaalklok om b.v. 9:00 belritme 9 klinken, dit wordt gedaan van
maandag t/m vrijdag .
Wilt u een tijd verwijderen? Vink dan “Del” van de gewenste regel aan en Klik op “Save Settings”.
Let op :
Om de schakelklok in of uit te schakelen gaat u naar pagina : Setmodule name.
(setTimeSwitch ON/OFF functie)

Set Holiday pagina :
Op deze pagina kunt u 10 vakantie periodes invullen zodat de signalen niet klinken tijdens de
vakantie.

Vult u de begin en eind datum van uw vakanties in en sla deze op met “Save Settings”.
Let op de notatie: DAG-MAAND-JAAR
Datum 18 juli 2022 wordt dan: 18-07-22

SetNTPserver pagina :
Op deze pagina ziet u de NTP (Network Time Protocol) instellingen.

De module haalt bij het opstarten de NTP tijd op via poort 123 (zorg dat deze open staat).
Eenmaal opgestart wordt de tijd elk uur weer gesynchroniseerd.
Bij “NTP Server IP” staat een time server IP adres dat naar wens gewijzigd kan worden.
Als u een eigen NTP server heeft dan vult deze hier in.
Bij “Time zone UTC” kunt u de correctie invullen op de UTC tijd.
Deze is ingesteld op +1 UTC voor (CET)
Het aanvinken van “SummerTime On” resulteert in automatische zomer/wintertijd omschakeling.
Als er een niet bereikbaar of verkeer NTP server IP adres ingevoerd is zal de tijd alsnog worden
opgehaald via 3 intern geprogrammeerde DNS timerserver IP adressen.
Wijzigingen slaat u op met de button : “Save Config”

Set Moduul name Mail address  pagina :
Op deze pagina kunt u diverse beveiligings instellingen en functies aan en uitzetten.

“Modul Name” : Hier vult u de gewenste naam in van uw module die boven in de dashboard
pagina in de header te zien is.
“Mail Address” : Vul hier het email adres in waar de opstart email naar toe moeten worden
gestuurd. >> Het email adres mag niet langer zijn dan 36 karakters!
“Username + Password” : Hier kunt u zelf een eigen username en wachtwoord invoeren.
Vinkje “Mail Enable” : keuze mogelijkheid om de opstart email uit te schakelen.
Vinkje “Password Disable” : als u deze aanvinkt zijn alle pagina’s vrij toegankelijk zonder
wachtwoord beveiliging.
Vinkje “SetTimeSwitch” : hier kunt u de signaalklok aan of uitzetten
Bell Schedule X to Output : vul hier het gewenste signaaltijden schema in.
In dit voorbeeld is schema 1 gekoppeld aan de speaker
Alle wijzigingen opslaan met de “Save Config” button

Board Configuration pagina :
Op deze pagina kunt u de netwerk instellingen wijzigen.

De “Host Name” is de naam waarmee de module in uw router bekend is.
Als u meerdere modules binnen 1 netwerk gebruikt, gebruik dan verschillende namen.
Hier kunt u instellen of de module in de DCHP mode moet werken (DHCP=automatisch een
netwerk IP-adres van de router verkrijgen bij het opstarten).
Als u de module met een statisch IP adres wilt gebruiken vinkt u “Enable DHCP” uit en stelt u alles
naar wens in.
Let er op dat u een IP adres neemt die NIET in de DCHP range van de router zit.
Als u hier geen ervaring mee heeft laat dit dan door uw netwerkbeheerder doen om fouten te
voorkomen.
Als u verkeerde waardes invoert is het mogelijk dat de module onbereikbaar wordt in
uw netwerk.
Alle wijzigingen opslaan met de “Save Config” button en herstart de module.(Reboot)

Reboot Board pagina :
Hier kunt u de module herstarten na wijzigingen indien nodig.
Bevestig de herstart met de “YES REBOOT NOW” button.

Hulp bij problemen :
Als u per ongeluk iets verkeerd heeft ingesteld kan het zo maar voorkomen dat uw
wandsignaalklok niet meer bereikbaar is. Of misschien bent u het wachtwoord en of
de gebruikersnaam vergeten.
In dat geval kunt u de “reset”-toets op de achterkant van de wandsignaalklok
gebruiken.
Deze is bereikbaar via het reset gaatje achterop de speaker, gebruik b.v. een
omgebogen paperclip om de schakelaar in te drukken.
Als u uw wachtwoord of username vergeten bent:
-

Ga naar het IP adres van de module naar de overzichtspagina.
Houd nu de reset toets op de speaker ingedrukt en ververs de pagina.
Nu wordt de username en het wachtwoord zichtbaar in deze pagina.
U kunt nu weer in de speaker als deze beveiligd is.

Als uw speaker niet meer bereikbaar is :
-

Verwijder de netwerk stekker op de achterzijde (POE).
Houdt de reset toets ingedrukt.
Sluit de netwerk stekker weer aan (POE).
En houd de reset toets minimaal 5 seconden ingedrukt.
Nu zal de speaker herstarten in DHCP mode.
En het vinkje “password disable” wordt aan gezet.
De speaker is weer bereikbaar.

Bij andere hulpvragen kunt u altijd op de HULP pagina van
www.signaalklok.nl gaan.
Daar staan diverse veelvoorkomende fouten en de daarbij behorende oplossingen.

Bel ritme Tabel :

Elektronika de Weerd
Stationsweg 43
8166KA Emst Nederland
www.elektronikadeweerd.nl
www.signaalklok.nl

Wandsignaalklok aansluiten:
Sluit de meegeleverde POE adapter aan op uw netwerk. Sluit de netwerk kabel aan
tussen de router en de LAN aansluiting van de adapter
Daarna sluit u de POE uitgang van de adapter aan op de wandsignaalklok (POE IN).
Stop de stekker van de POE adapter in het stopcontact.
De Wandsignaalklok start nu op. Check uw mailbox voor het IP adres.
(indien uw router/netwerk beschikt over POE, dan kunt u de wandsignaalklok
zonder de meegeleverde POE adapter gebruiken)

Een 2e speaker gebruiken :
Sluit de extra speaker aan via kroonsteen op de achterzijde. (rood met rood
verbinden en zwart met zwart verbinden).
Gebruik een 2 aderige speaker kabel.

Montage wandsignaalklok:
U kunt de wandsignaaklok horizontaal en verticaal monteren op een vlakke
ondergrond.
Aan de achterzijde vind u de montage gaten voor schroeven/haken.
U kunt ook vanaf de voorzijde 2 gaten doorboren, om zo de signaalklok op de wand
vast te zetten.
Om afstand te krijgen om de netwerkkabel en/of speaker kabel achter de klok langs
te laten lopen, zijn 4 rubberen plak voetjes meegeleverd om in de hoeken op de
achterzijde te plakken. Dan kunt u evt. met een wandgootje de kabel wegwerken.

