
ELDES ESIM 320 VÄRAVAKONTROLLER
ELDES CLOUD SERVICE KASUTAMISJUHEND SEADME HALDAJALE

Eldes Cloud Service kaudu saab ESIM 320 väravakontrolleri haldaja seadet veebi kaudu 
kaughallata. Selleks peab seadmes oleval SIM kaardil olema lubatud internetiühendus millega 
võivad kaasneda kulud. 

Teenuse käivitamiseks peab minema Eldes Cloud Service Gates lehele 
https://gates.eldesalarms.com/en/user/login.html , vajadusel registreerima ennast ja sisse logima 
ning lisama seadme sisestades:

• seadme vabalt valitud nime, 
• seadme unikaalse Cloud Service ID mille saadab seadme paigaldaja,
• seadmes oleva SIM kaardi telefoninumbri.

Vali Lisa Seade kus pane kontrollerile nimi, lahtrisse Smart Security ID kopeeri Cloud Service 
ID, sisesta kontrolleri telefoninumber ning vajuta Lisa. 

Cloud Service otsib seadet ning laadib sealt andmeid mis võtab aega 5 kuni 10 minutit seejärel 
avaneb Halda Seadmeid aken:

Lisada saab rohkem kui ühe seadme.
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https://gates.eldesalarms.com/en/user/login.html


Vajadusel tuleb lisada seadmele administraatorid kes saavad Cloud Service kaudu süsteemi muuta. 
Administraatoriks on mõistlik panna ka süsteemi hooldaja kelleks on tihti paigaldaja.
Vajuta kasutajanime kõrval olevat noolt ning vali Administraatorid:

Avaneb leht kus saab administraatoreid hallata ja lisada. Lisades administraatori pane 
kasutajanimeks administraatori e-mail, vali salasõna ning määra mis seadet administreerida saab. 
Teata salasõna administraatorile, seda mailiga ei saadeta!

Administraatoreid saab halduse lehel ka muuta ja kustutada:
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HALDA SEADMEID 

Siin on 4 valikut:
LISA KASUTAJA kasutajate lisamine ja haldus, otsetee konfiguratsiooni all olevale 

kasutajate haldusele

KONFIGURATSIOON seadme kõigi parameetrite haldus mis mõeldud pigem süsteemi 
hooldajale, juhend langeb kokku konfigureerimijuhendis kirjeldatuga

JUHI seadme väljundite juhtimine ning vigade ja häirete logi, mõeldud samuti
eeskätt süsteemi hooldajale

MUUDA seadme nimetuse ning telefoninumbri muutmine

Vali LISA KASUTAJA, avaneb aken kus näha seadme parameetrid, vajadusel sünkroniseeri 
andmed seadmega mis võtab vähemalt minuti. 

Vali:
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Avaneb kasutaja andmebaasi kasutaja lisamise aken:

Sisesta kasutaja telefoninumber maakoodiga aga ilma „+”-ta ning soovitavalt ka nimi mis 
võimaldab kasutajat andmbaasist hõlpsamalt otsida. 

Sisestades telefoni täidetakse automaatselt ära ka mobiilirakenduse ligipääs mis võimaldab 
kasutajal telefonikõne asemel juhtida kontrollerit klikates mobiilirakenduse ikooni telefoni ekraanil.
Mobiilirakenduse ligipääs on vaikimis lubatud, kasutajanimi on telefoninumber  maakoodiga aga 
ilma „+”-ta ning parool on telefoninumbri 6 viimast numbrit. Mobiilirakenduse juhend on 
kasutamisjuhendis.

Ligipääsu sätetes saab valida millist väljundit kasutaja saab juhtida mis vajalik kui on kasutuses 2 
väljundit, vaikeseadena on väljund 1. 

Kasutajale saab määrata eelnevalt Ajakava all sisestatud nädalapäevadest ning kellaajast sõltuva 
ajakava mil kasutaja kontrollerit juhtida saab.

Samuti saab määrata mis kuupäeva ja kellaajani või mitmenda kontrollerile helistamise korrani 
kasutajal ligipääs kehtib. Kui aeg või helistamiste arv täitub kustutatakse kasutaja automaatselt.

SALV. salvestab kasutaja kontrolleri andmebaasi.
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AJAKAVADE all saab lisada kuni 8 nädalapäevadest ja ajavahemikust sõltuvat plaani mida saab 
kohaldada igale kasutajale aga ka kontrollerile. 

Näiteks kui ülalolevat ajakava 1 kohaldada kasutajale saab ta kontrollerit juhtida E, T, K, N, R kella 
7:00st kuin 18:00. Kui aga ajakava 1 kohaldada kontrollerile saavad kõik kasutajad vaid sellel 
vahemikul kontrollerit juhtida.

Põhisätete alla saab lisada neid administraatoreid (erinevad Cloud Service administraatoritest) kes
saavad kontrollerit SMS teel konfigureerida, samuti kellele saadetakse süsteemi poolt SMS 
veateadetega. 

Samuti saab siin muuta SMS parooli ning SMS keelt:
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Valides seadmete halduse lehel JUHI avaneb aken kus vajutades kursoriga kontrolleri ikoonile saab
kontrolleri väljundeid 1 ja 2 juhtida, samuti näeb siin probleemide ja häirete ajalugu. 

Valides seadmete halduse lehel MUUDA saab muuta seadme nime ning SIM kaardi vahetusel ka 
telefoni numbrit:
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