
 
 

Aby urządzenie bezprzewodowe HIKVISION dodać do kolejnej centrali AxHUB należy go 

usunąć z poprzedniej centrali. Jeśli nie mamy możliwości usunięcia urządzenia lub dostępu do 

poprzedniej centrali należy przeprowadzić formatowanie/resetowanie urządzenia lub czujnika 

radiowego. 

Poniżej przedstawiamy procedurę RESETU i FORMATOWANIA dla poszczególnych urządzeń: 

 

1. Klawiatura DS-PKA-WLM-868 – wyjmujemy baterię, wciskamy i przytrzymujemy 

przycisk Tamper (np. śrubokrętem) i instalujemy baterie ponownie. Trzykrotne 

mignięcie jednoczesne 3 diod LED: Zasilanie, Usterka i Alarm potwierdza reset 

urządzenia. 

 

2. Czytnik Mifare DS-PTA-WL-868 - wyjmujemy baterie, wciskamy i przytrzymujemy 

przycisk przypisania i instalujemy baterie ponownie. Trzykrotne mignięcie 

czerwonej diody LED potwierdza reset urządzenia. 

 

3. Sygnalizator wewnętrzny DS-PSG-WI-868 - wyjmujemy baterie, wciskamy i 

przytrzymujemy przycisk przypisania i instalujemy baterie ponownie. Trzykrotne 

mignięcie diody LED potwierdza reset urządzenia. 

 

 



 
 

4. Sygnalizator zewnętrzny DS-PSG-WO-868 – wyjmujemy baterie, wciskamy i 

przytrzymujemy przycisk przypisania i instalujemy baterie ponownie. Trzykrotne 

mignięcie czerwonej diody LED potwierdza reset urządzenia. 

 

5. Pilot DS-PKFE-5 – otwieramy pilota, wyjmujemy baterię, wciskamy i 

przytrzymujemy przycisk uzbrojenia (zamknięta kłódka) i instalujemy baterię 

ponownie. Trzykrotne mignięcie diody LED potwierdza reset urządzenia. 

 

6. Pilot DS-PKFS-4 lub KEYFOB-WE – pilota, który był już dodany do innej centrali 

dodajemy w następujący sposób: wciskamy i przytrzymujemy jednocześnie dwa 

skrajne przyciski pilota (kłódka zamknięta i II).  

Czerwona dioda zaczyna szybko błyskać, czekamy aż zaczną naprzemiennie migać 

diody zielona i czerwona. Jeśli w tym momencie jesteśmy w trybie dodawania pilotów, 

puszczamy przyciski i nastąpi przypisanie do centrali.  

UWAGA: w tryb dodawania pilotów musimy wejść dopiero po rozpoczęciu migania 

diody, gdyż czas na przypisanie pilota jest dość krótki. 

 

 



 
 

7. Moduł wejścia DS-PM-WI1 – wyjmujemy baterię, wciskamy i przytrzymujemy 

przycisk Tamper i instalujemy baterię ponownie. Trzykrotne mignięcie diody LED 

potwierdza reset urządzenia. 

 

8. Moduł wyjść DS-PM-WO8 i DS-PM-WO2 – odłączamy zasilanie 12VDC, wciskamy i 

przytrzymujemy przycisk FUN i podłączamy zasilanie 12VDC ponownie. Trzykrotne 

mignięcie czerwonej diody LED potwierdza reset urządzenia. 

 

9. Kontaktron DS-PD1-MC-WWS(H) – wyjmujemy baterię, wciskamy i przytrzymujemy 

przycisk Tamper i instalujemy baterię ponownie. Trzykrotne mignięcie diody LED 

potwierdza reset urządzenia. 

 

  



 
 

10. Kontaktron DS-PD1-MC-WWS(P) – urządzenie wywodzące się z Pyronixa, więc 

można dodać kontaktron do innej centrali bez usuwania z poprzedniej.  

Reset czujki też można przeprowadzić, wykonujemy go następująco: wyjmujemy 

baterię, wciskamy i przytrzymujemy przycisk przypisania i instalujemy baterię 

ponownie. Migające naprzemiennie zielona i czerwona dioda potwierdzają 

realizację procedury. 

 

Urządzenia Pyronixa można dodać do innej centrali bez usuwania z poprzedniej. 

Możliwy jest też RESET: 

Reset czujki też można przeprowadzić, wykonujemy go następująco: wyjmujemy 

baterię, wciskamy i przytrzymujemy przycisk przypisania i instalujemy baterię 

ponownie. Migające naprzemiennie zielona i czerwona dioda potwierdzają 

realizację procedury. 

• Czujka PIR PET DS-PD2-P10P-W 

• Czujka PIR kurtyna 15m DS-PD2-P15C-W 

• Czujka PIR dalekiego zasięgu 25m DS-PD2-P25-W 

• Czujka dualna PIR+MW PET DS-PD2-D10P-W 

• Czujka dualna PIR+MW DS-PD2-D12-W 

• Czujka zewnętrzna Tri-Tech DS-PD2-T10P-WEH 

• Czujka zewnętrzna Tri-Tech DS-PD2-T12P-WEL 

• Czujka dymu SMOKE-WE 

• Czujka zalania WL-WE 

• Czujka czadu CO-WE 

• Moduł 2 wejść RS2-WE 

• Czujka wstrząsowa z kontaktronem MC1/SHOCK-WE 

 


