
    AC 2100 سخت افزار راهنمای

 

  .استفاده ميشود "Access Control" و" حضور وغياب "روشبه دو AC2100 دستگاه 
  

   . از نوع بدون تماس ميباشدAC2100آارتخوان دستگاه 
  

  . داشتثانيه نگه ٣به مدت  را F3 دستگاه بايد آليد  اصلیورود به منوی برای
  : به شرح زير ميباشدمنوی اصلی۶ دارایدستگاه 

١( User 
٢( Network 
٣( Option 
۴( Terminal Info 
۵( Ext Function 
۶( Device 
  

  . ميتوان عمليات ثبت و ويرايش اطالعات را انجام دادF4 , F3 , F2 , F1توسط آليدهای 
  

  :د نآليدها به شرح زير عمل ميكن  منوهای اصلی ،قسمتدر  )نكته
F1 :  Esc  ) انصراف يا خروج(  
F2 : حرآت به سمت باال  
F3 : حرآت به سمت پايين  
F4 : ENT  )  تاييد يا ورود( 

  
  : آليدها به شرح زير عمل ميكنندی ، فرع در قسمت منوهای)نكته
F1 : حرآت به سمت چپ  
F2 : آليد آاهنده اعداد  
F3 : آليد افزاينده اعداد  
F4 : حرآت به سمت راست  
  
 "User منوی"

ارشد  وثبت مديريرايش آاربران ثبت شدهحذف و و توسط اين منو ميتوان عمليات ثبت آاربران جديد،
  .و حذف تمام آاربران را انجام داد 

  
  

                                                 ١  

  . از اين گزينه جهت ثبت آاربران جديد استفاده ميشود: Addآليد منوی -
  ثانيه ٣  راF4آليد  را وارد آرده و  شخص مورد نظرشناسه "User ID " قسمت در: روش ثبت

  .نيد آمشخصرا  روش تاييديه شخص<Auth Type> در قسمت سپس ،ريد دانگه 
   :وجود داردبه شرح زير روش تاييديه ۴ ثبت آاربران برای
١( FP ) اثر انگشت(  
٢(Card  ) آارت(  
٣ (Card or FP )  بطور انتخابیآارت يا اثرانگشت(   
۴ (Card and FP ) با همآارت و اثرانگشت بطورالزامی (  
  

اثر انگشت سپس   ،عدد صفر را تاييد آرده  < Level 1 : 1 >  قسمت  اثر انگشت درهنگام ثبت
از روی سنسور برداشته را روی سنسورقراردهيد، بعد ازثبت اثر انگشت ، انگشت را مورد نظر 

  . سنسور قرار دهيدو مجددا روی
  

پرسنل اضافه  حتما اطالعات AC2100 پس از اضافه آردن پرسنل در سخت افزار  ) نكته مهم
  . دريافت آنيد UNISشده را توسط نرم افزار 

  
  .ميباشداين گزينه جهت حذف آاربران ثبت شده   :Delete یآليد منو -

 F4آليد  سپسآرده و شماره آاربر مورد نظر را وارد " Input ID "   در قسمت  : روش حذف
  .ثانيه نگه داريد٣را 

                                                             
  .از اين گزينه جهت ويرايش آاربران ثبت شده استفاده ميشود : Modify منوی آليد -

  ثانيه٣ را F4آليد رده وشماره آاربر مورد نظر را واردآ  Input IDدر قسمت :روش ويرايش 
  :نگه داريد ، ويرايش آاربران از طريق گزينه های زير امكان پذير است

 Add FP :ثبت آردر را برای آاربرمورد نظربا استفاده از اين گزينه ميتوان اثر انگشتهای ديگ. 
  ) اثرانگشت۵حداآثر تا ( 

Add Card :  آاربر مورد نظر آارت نيز اختصاص داداستفاده از اين گزينه ميتوان بهبا  .  
Change Card :  ر دادتغييبا استفاده از اين گزينه ميتوان آارت آاربرمورد نظر را.  

  
  پرسنلتدا اطالعات قديمی ابAC2100پرسنل در سخت افزار پس ازحذف يا ويرايش ) نكته مهم

  . دريافت آنيد UNISجديد راتوسط نرم افزارسپس اطالعات حذف آرده و UNISرا ازنرم افزار
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  .از اين گزينه جهت ثبت مدير ارشد برای دستگاه استفاده ميشود : Add Adminمنوی  آليد -
  جهت ورود به منوهای اصلی دستگاه برای F3يد  دستگاه مدير ارشد تعريف نكنيد، آلبرای اگر)نكته

  . همه قابل دسترس خواهد بود 
 ،گه داريد ثانيه ن٣  راF4 مدير ارشد را وارد آرده و آليد شناسه Admin ID در قسمت : روش ثبت

  : روش تاييديه وجود دارد ۴ ثبت مديرارشد  برای. ارشد را مشخص آنيد سپس روش تاييديه مدير
١ (FP ) اثر انگشت(  
٢(Card  ) آارت(  
٣ (Card or FP )  آارت يا اثرانگشت بطور انتخابی(  
۴ (Card and FP ) آارت و اثرانگشت بطورالزامی با هم(  
  
  
  .از اين گزينه جهت حذف تمام آاربران استفاده ميشود  :  Delete Allآليد منوی -

  
 "Network منوی"

  . الزامی است server و AC2100تنظيمات اين منو جهت برقراری ارتباط بين دستگاه 
 Terminal ID آليد منوی -

  .شماره دستگاه را تعيين ميكنيم Terminal ID >   <در قسمت
  . باشدSNرا تعيين ميكنيم آه حتما بايد بصورت  دستگاه پروتكل < Verify Mode>در قسمت 

   IP Addressآليد منوی- 
  .باشد  Static را تعيين ميكنيم آه بهتراست بصورت نوع شبكه دستگاه < Network Type> قسمت در

  .وارد آردراAC2100بايد آدرس آی پی درنظرگرفته شده برای دستگاه >  <Ip Addressدرقسمت 
Subnet Mask و Gatewayرا نيز بايد به درستی وارد آرد .  

  Server IP آليد منوی -
  آامپيوتری serverمنظور از (.  را وارد آرد  server بايد آدرس آی پی  < Server IP >قسمتدر

  .) روی آن نصب شده است server mode بصورت UNISاست آه نرم افزار 
  . را وارد آنيد٩٨٧٠حتما عدد  > Server Port  <در قسمت

  .ظاهرميشود ل  روی صفحه نمايش دستگاه شك،  برقرارباشد Server و  اگرارتباط بين دستگاه 
  

  .  ظاهرميشود برقرارنباشد، روی صفحه نمايش دستگاه شكل  Server  و اگرارتباط بين دستگاه
                                                          

                                                 ٣                                  

 "Option منوی"
  . آليدمنو ميباشد۶ اين منو دارای

  .انجام ميگرددافزار تنظيمات اين منو توسط شرآت پاليز
  .تنظيمات پيش فرض شرآت پاليزافزار را تغيير ندهيد نسبت به اين قسمتصورت عدم آگاهی در
  
  Applicationآليدمنوی  -

  . دستگاه ميباشد تعيين نوع آاربریقسمت برایاين 
دستگاه  اگرحتی ،باشد )حضوروغياب( )T&A ctrl  (صورت ه  ب بايد دستگاه حتمانوع آاربری

  .استفاده شودAccess Control بصورت 
  

  < Start Time >و < Leave Time >  و< F3 Time  >   و< F4 Time >   بايد بصورت
  . تنظيم گردد00:00 – 00:00
Access Time  تنظيم گردد 23:59 – 00:00 بايد بصورت .  

  
  Verify Optionآليدمنوی  -
 صفحه نمايش  اشخاص رویترددنمايش تاييد  ميتوان چگونگی Show  User  ID  "  " قسمت در

  .را تعيين آرد  دستگاه
  

 None :عبارت  ، شخص ترددصورت تاييد در(Success)آيد می دستگاه  روي صفحه نمايش .   
  

 User ID :عبارت ،  شخصترددرت تاييد صودر )Ok!  نمايش داده ميشود)شناسه به همراه  .  
  

User Name  : صفحه روی)  البته به زبان انگليسی( شخص نام ،   شخصتردددرصورت تاييد 
  )ده باشد برای دستگاه ارسال شUNISلبته اگر نام شخص توسط نرم افزارا.(مي آيداه نمايش دستگ

  
  Set Doorlock آليدمنوی -

  .) ثانيه قابل تنظيم است30 تا 0از.(اين قسمت انجام ميشود رله دستگاه درعملكرد زمانیتنظيمات 
  .در صورتيكه نيازی به استفاده از رله دستگاه نداشته باشيم زمان را روی عدد صفر تنظيم ميكنيم
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  Sound Control آليدمنوی - 
  .صدای دستگاه ميباشداين قسمت مربوط به تنظيمات 

- Voice Volume 
  . مشخص ميشود راد هنگام ثبت تردد با آالرم خاصی، تاييد وعدم تاييد اف اگراين گزينه صفرباشد

) به زبان انگليسی(گاه بصورت سخنگو  ، دست غيراز صفر تنظيم شودروي عددی گزينه اگر اين
   . قابل تنظيم است۵ تا ١عمل ميكند، حجم صدا از عدد 

- Beeper Volume  
  ) بيصداعدد صفر يعنی. ( آالرم دستگاه از اين گزينه استفاده ميشودبرای تعيين اندازه صدای

  
 LCD Setting آليدمنوی -

  :گزينه به شرح زير ميباشد٢ منو دارایيداين آل
- Lcd Backlight  

  . اين قسمت مربوط به تنظيمات صفحه نمايش دستگاه ميباشد
هنگام استفاده از آليدها ، آارتخوان فقط در، صفحه نمايش دستگاه )  Off(اگراين آيتم غيرفعال باشد 

  .روشن ميشود ودربقيه مواقع خاموش ميماند و سنسور اثرانگشت 
 .، صفحه نمايش دستگاه دائما روشن ميماند) On(اگر اين آيتم فعال باشد 

- LCD Light Ctrl 
  .از اين آيتم جهت تنظيم نور صفحه نمايش استفاده ميشود 

  .قابل تنظيم است )زياد(High و) متوسط(Medium، ) آم (Lowسطح  ٣اين تنظيم نور در 
                                                                  

 Time Settingمنوی  آليد-
  . استفاده ميشودقسمتبرای تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه از اين 

  . امكان پذير استManual و Auto تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه به دو صورت )نكته
 Auto:  دستگاه،  اگر از اين اين گزينه استفاده آنيمAC2100   ز ساعت و تاريخش را اServer 
  . صحيح باشدServer، به همين خاطر بايد دقت آرد آه ساعت و تاريخ  ميگيرد

 روی آن  Server Mode بصورت UNISآامپيوتری است آه نرم افزار " " Server منظور از (
  .)نصب شده است

Manual:ساعت و تاريخ دستگاه ،اين گزينه استفاده شود اگر از AC2100 از روي خود دستگاه 
  ). ندارد وابستگی Serverساعت و تاريخ  به AC2100  دستگاهساعت و تاريخ( يم ميشود تنظ
  
  

                                                  ۵  

  "Terminal Infoمنوی "
مثل شماره دستگاه ، ورژن،نوع آاربری، آدرس آی پی دستگاه و (اين منو اطالعات دستگاه 

Server و Port را نشان ميدهد... )  دستگاه و.  
  
  "Ext Functionمنوی "
  
    Lock Terminalآليدمنوی  -

 Locked"" صفحه نمايش دستگاه عبارت روی ، )Yesانتخاب گزينه   ( اين گزينهآردنبا فعال 
  . ميشودغيرفعال دستگاه آيد وسنسوراثرانگشت و آارتخوان می
 دستگاه شده واين گزينه  وارد منوهایF3يد  توسط آلبايد  برای فعال آردن مجدد دستگاه ، ) نكته

  .غيرفعال آنيد Noانتخاب گزينه را با 
  .Read Card Noآليدمنوی  -

می آيد " Place Your Card " صفحه نمايش دستگاه عبارت رویقسمت ،با وارد شدن به اين 
  . را به آارتخوان دستگاه نزديك آنيد شماره آن آارت نمايش داده ميشودواگر آارتی

  
  "Deviceمنوی "

                                                           
  System Configآليد منوی  -

  : گزينه به شرح زير ميباشد٢اين آليدمنو دارای 
User ID Length - 

  ) رقم٨ تا ٢از  (.در اين قسمت ميتوان طول شماره آارت را تعيين آرد
  

Language - 
  .زبان دستگاه را تعيين آرددر اين قسمت ميتوان 

  
 Card Reader آليدمنوی -

  .دراين قسمت فرمت آارت تعيين مي شود 
  . تنظيمات اين قسمت توسط شرآت پاليز افزار انجام ميشود )نكته
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  Fp - Sensor یمنود  آلي-
  .ور اثرانگشت در اين قسمت تعيين ميشود آه نبايد اين تنظيمات را تغيير داد تنظيمات مربوط به سنس

  
  Initializeآليد منوی  -

اطالعات  اطالعات آاربران آه شاملاطالعات ترددها و ،دراين قسمت ميتوان تنظيمات دستگاه 
  . آارت ميباشد را بطور آامل حذف آردواثرانگشت 

  
  *تذآر مهم*

اين اطالعات  ، "رددهات دستگاه و حذف اطالعات "رصورتدقت داشته باشيد آه د
  . نميباشندقابل بازيابی

  
Init Config 

آاربری و ، تنظيمات  شامل اطالعات مربوط به شبكه ( دستگاهذف آامل اطالعاتاين قسمت جهت ح
  .ميباشد) تنظيمات دستگاه 

  
Delete Log 

  .اطالعات ترددها ميباشد آامل اين قسمت جهت حذف 
  

Init Terminal 
آاربری نظيمات ،تشبكهشامل اطالعات مربوط به ( اطالعات دستگاه ذف آاملح اين قسمت جهت
) شامل اطالعات اثرانگشتها وآارتها ( واطالعات آاربران واطالعات ترددها ) وتنظيمات دستگاه

  .ميباشد
  

      .  
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