
  )سيستممدير(تعريف اولين اثرانگشت 
  .در جاي خود متصل نمائيد را آابلها .١

شده است               . بازنماييدسوييچ خودرو را در جاي خود قرارداده و          .٢ ستم تعريف ن يچ اثرانگشتي درسي دا چون ه  خودروي   . درابت

  .شما بالفاصله استارت ميزند

د  OFF و ONدوحالته  و يك آليد  ERASE و  SETUPروي صفحه آليد ، دو آليد فشاري  .٣  وجود دارد با فشار دادن آلي

SETUPسيستم آماده دريافت اثرانگشت مي شود . LED    روشن مي شوداسكنر اثرانگشتوصفحه آليد زرد .  

  .انگشت خود را روي اسكنر قراردهيد .۴

د به چش شروع چراغ اسكنر و صفحه آليدزرد  LED هنگامي آه اثرانگشت شما توسط اسكنر خوانده شود  .۵  .مك زدن مي آنن

ار دوم    .  قرار دهيدشته و مجدداً  همان انگشت را روي اسكنر  دراين حالت انگشت خود را ازروي اسكنر بردا        راي ب  LEDب

د         شروع   چراغ اسكنر  و   صفحه آليد زرد   ه چشمك زدن مي آنن د              .ب رار دهي ار سوم روي اسكنر ق راي ب ان انگشت را ب .  هم

د  سبز   LED.يده است اآنون انگشت شما در سيستم ثبت گرد       ك خودرو        صفحه آلي ا مال دير ي ردد و م ستم    روشن مي گ درسي

  . روشن مي گردد  صفحه آليدقرمز LEDدر صورت عدم موفقيت ثبت اثرانگشت  فعال مي گردد

  

محسوب مي گردد  و این شخص مي تواند اثرانگشتهاي دیگر را ثبت و یا مدیراولین اثرانگشت ثبت شده در سیستم : توجه 
  . ذف نمایدح
  

  روشن نمودن خودرو نحوه
  .سويچ را در جاي خود قرارداده و برق خودرو را باز کنيد .١

  . قرمز اسكنر روشن مي گرددچراغ .٢

  .انگشت خود را روي اسكنر قراردهيد تا اثرانگشت شناسايي گردد .٣

د       خودرو   ، انگشتاثردر صورت مجاز بودن      .۴ ود      (.بطور اتوماتيك استارت مي زن ن در صورت مجاز ب

د از يك       شده   قرمز اسكنر خاموش        LEDانگشت وموفقيت آميز بودن تشخيص اثر انگشت          ودستگاه بع

  ). دستور استارت را به موتور ارسال مي آندBEEPصداي 

  
  

  اثرانگشت جديد  اضافه آردن يك کاربر با
  .براي ثبت اثرانگشت جديد خودرو بايد روشن باشد .١

د   زرد   LED ( .درا فشار دهي    صفحه آليد  روي   SETUPآليد   .٢ اسكنر روشن     قرمز چراغ   و صفحه آلي

  ) گردد مي

ا   .٣ دير ي كم ت    مال ازه ثب ت اج ود را جه شت خ ودرو انگ شت اثر خ د انگ د جدي ي ده كنر قرارم  روي اس

  ).برداريد قرمزروي اسكنرخاموش شدچراغ و  صفحه آليدزرد  LEDانگشتتان را وقتي (

د  زرد   LEDوقتي   .۴ د انگشتش را روي اسكنر             ،شد قرمز اسكنر روشن       چراغ   و صفحه آلي د باي ر جدي  نف

  .قراردهد

قرمز اسكنرشروع به چشمك    و چراغ     صفحه آليد  زرد LED وقتي اثرانگشت توسط اسكنر برداشته شد      .۵

د نآ زدن مي  ع باي      .ن ن موق د          دراي ام روشن شدن مجدد اسكنر            د انگشت را از روي اسكنر برداري  و هنگ

  .اين آار يك بار ديگر تكرار خواهد شد.  روي اسكنر قرار دهيدهمان انگشت را 



د سبز LED ، اثرانگشتثبت بعد از سومين مرحله  .۶ ردد     صفحه آلي ستم     روشن مي گ د در سي ر جدي و نف

فرد جديد اثر انگشت  روشن گردد به مفهوم عدم پذيرش  صفحه آليدقرمز LEDچنانچه  .فعال مي گردد

 .مي باشد وبايد اثرانگشت گيري مجددا تكرار گردد

  
  . اثر انگشت را مي دهد ۱۹سیستم اجازه تعریف : توجه 

  
  حذف اثرانگشت

  .براي حذف اثرانگشت خودرو بايد روشن باشد .١

 مالك  خودرو    مدير يا ،  را فشاردهيد جهت اجازه حذف آردن يك اثرانگشت          صفحه آليد  ERASEآليد   .٢

شخيص روي اسكنر          رار د   انگشت خود را جهت ت ي     و هادق قرمز  چراغ   و  دصفحه آلي  زرد  LED وقت

  .اسكنر خاموش شد انگشت خود را برداريد

  . آخرين اثرانگشت ثبت شده روي سيستم حذف مي گرددشدروشن   صفحه آليد سبزLEDوقتي  .٣

  .نماييد حذف )يكي يكي(مي توانيد اثرانگشتها را به ترتيب  ۵و ۴با تكرار مرحله  .۴

  

  غير فعال آردن سيستم اثرانگشت
  .ربوطه متصل نمائيدرا به سوآت م صفحه آليد .١

  . قراردهيدONدر وضعيت را  صفحه آليد  OFF و ONآليد  .٢

  . خودرو با قرار دادن انگشت روي اسكنر خودرو را روشن نمايدمدير يا مالك .٣

 سيستم بدون درخواست اثرانگشت فرمان استارت را به موتور( .خودرو را خاموش و مجددا روشن آنيد  .۴

  )مي دهد

  
  گشتفعال آردن سيستم اثران

ور .١ تارت موت ل ازاس د  ،قب د  OFF و ONآلي دOFFدر وضعيت را  صفحه آلي ودن (. قراردهي دا نم ج

  ). از آنترل پانل باعث فعال شدن سيستم اثرانگشت خواهد شدصفحه آليد

 .)اآنون براي استارت خورو به اثرانگشت نياز مي باشد(.سيستم اثرانگشت فعال گرديد .٢

  

   ويژگيهاي سيستم اثرانگشت خودرو
  )هل دادن خودور(سوييچ و يا روشن نمودن خودرو در حرآت با روشن شدن خودرو، امنيت در  .١

 . اثرانگشت آاربرثبت ويا حذفوبا امنيت باال جهت روشن نمودن سيستم ، ساده بسيارسيستم  .٢

ستم    رم  آال،   اثرانگشت    آنترل پمپ سوخت و استارت خودرو توسط          .٣ ستم دزد         و سي ه سي  آالرم ارسالي ب

زار         آارآمد جهت تنظيم سيستم و     نرم افزارساده و  ودرو  ،    گير خ  رم اف ه روز آردن ن ي  ب ستم از     داخل  سي

 .آامپيوتر) RS23( سريالطريق پورت

 . مناسب براي هر نوع سيستم اتومبيل DCولت  ٣٢تا  ٩/۶ولتاژ وردي از  .۴

 .راحت جهت نصب سريع در داخل خودرو  اندازه آوچك و .۵


