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Ważne oświadczenie

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla 

użytkowników tego produktu lub osób znajdujących się w pobliżu i uszkodzenia urządzenia. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie 

produktu i terminowe zakończenie weryfikacji.

Bez upoważnienia naszej firmy żadna grupa ani osoba nie może pobierać fragmentów lub kopiować całości lub części tych instrukcji ani 

przekazywać treści tych instrukcji w jakikolwiek sposób.

Produkty opisane w tej instrukcji mogą zawierać oprogramowanie, do którego prawa autorskie posiada nasza firma i jej ewentualni licencjodawcy. Nikt nie może kopiować, 

publikować, edytować, pobierać fragmentów, dekompilować, dekodować, odtwarzać kodu źródłowego, wypożyczać, przekazywać, udzielać podlicencji ani w inny sposób naruszać 

praw autorskich do oprogramowania, chyba że jest to upoważnione przez posiadaczy praw autorskich. Podlega to odpowiednim przepisom zabraniającym takich ograniczeń.

Ponieważ ten produkt jest regularnie aktualizowany, nie możemy zagwarantować dokładnej spójności między rzeczywistym produktem a 

pisemnymi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z różnic 

pomiędzy rzeczywistymi parametrami technicznymi a opisami w tym dokumencie. Instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego 

powiadomienia.



O tym podręczniku

• Ten podręcznik przedstawia operacje, interfejsy i funkcje produktu Linux Visible Light. Informacje na temat instalacji można znaleźć w 

skróconej instrukcji obsługi produktu.

Funkcje i parametry z ★ nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.

Wszystkie pokazane zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Zdjęcia w tej instrukcji mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych produktów.

•

•
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1 Uwaga dotycząca użytkowania

1.1 Ustawienie palca ★

Zalecane palce: palce wskazujące, środkowe lub serdeczne; unikaj używania kciuka lub małego palca, ponieważ trudno jest je dokładnie docisnąć do czytnika 

linii papilarnych.

Prawidłowe umieszczenie odcisków palców:

Przyłóż palec do czytnika linii papilarnych.

Upewnij się, że środek palca jest wyrównany z czytnikiem linii papilarnych.

Niewłaściwe umieszczenie odcisków palców:

•

•

Za blisko krawędzi Pionowy Krzywy Za nisko

UWAGA: Proszę użyć właściwej metody, naciskając palcem na czytnik linii papilarnych w celu rejestracji i identyfikacji. Nasza firma nie ponosi 

odpowiedzialności za problemy z rozpoznawaniem, które mogą wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu. Zastrzegamy sobie prawo do 

ostatecznej interpretacji i modyfikacji w tym punkcie.

1.2 Pozycja stojąca, wyraz twarzy i postawa stojąca

• Zalecana odległość

Odległość między urządzeniem a użytkownikiem, którego wysokość znajduje się w granicach

Zaleca się, aby 1,4 m-1,8 m to 0,5 m. Użytkownicy mogą lekko poruszać się do przodu 

i do tyłu, aby poprawić jakość uchwyconych obrazów twarzy.

• Wyraz twarzy i postawa stojąca
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Uwaga: Podczas rejestracji i weryfikacji prosimy o zachowanie naturalnego wyrazu twarzy i postawy stojącej.

1.3 Rejestracja twarzy

Podczas rejestracji staraj się trzymać twarz na środku ekranu. Skieruj twarz w stronę aparatu i nie ruszaj się podczas rejestracji twarzy. Strona wygląda 

następująco:
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1.4 Interfejs czuwania

Po podłączeniu zasilania przejdź do następującego interfejsu czuwania:

Uwagi:

1. Kliknij aby wejść do interfejsu wprowadzania identyfikatora użytkownika.

2. Jeśli w urządzeniu nie ma ustawionego superadministratora, kliknij

administratora, wymaga weryfikacji superadministratora przed wejściem do operacji menu. Dla s ★

bezpieczeństwa urządzenia, zaleca się zarejestrowanie superużytkownika przy pierwszym użyciu urządzenia.

Przełączanie stanu dziurkowania można wykonać bezpośrednio za pomocą klawiszy skrótów na ekranie. Kliknij w dowolnym miejscu

ekran bez ikon i pojawia się sześć klawiszy skrótu, jak pokazano na poniższym rysunku:

aby wejść do menu. Po ustawieniu super

3.
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Naciśnij odpowiedni klawisz skrótu, aby wybrać bieżący stan dziurkowania, który jest wyświetlany na zielono. Aby zapoznać się z konkretną metodą działania, zobacz „7.5 

Odwzorowanie skrótów klawiszowych” poniżej.

4 Linux Visible Light Podręcznik użytkownika produktu



1.5 Klawiatura wirtualna

.

Uwaga: Urządzenie obsługuje wprowadzanie języka angielskiego, cyfr i symboli. Kliknij [ En] aby przełączyć się na klawiaturę angielską. Naciśnij [ 123] aby przełączyć się na 

klawiaturę numeryczną i symboliczną, a następnie kliknij [ ABC] aby powrócić do klawiatury alfabetycznej. Kliknij pole wprowadzania, pojawi się wirtualna klawiatura. Kliknij [ WYJŚCIE] 

aby wyjść z wejścia.
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1.6 Tryb weryfikacji

1.6.1 Weryfikacja odcisków palców ★

• Tryb weryfikacji odcisków palców 1: N

Porównuje odcisk palca naciskany na czytnik linii papilarnych ze wszystkimi danymi odcisków palców przechowywanymi w urządzeniu.

Urządzenie przejdzie w tryb uwierzytelniania odcisków palców, gdy użytkownik przyłoży palec do czytnika linii papilarnych.

Postępuj zgodnie z prawidłowym sposobem umieszczania palca na czujniku. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją 1.1 Ustawienie palca.

Weryfikacja przebiegła pomyślnie.
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Weryfikacja nie powiodła się.

• Tryb weryfikacji odcisków palców 1: 1

Porównuje odcisk palca, który jest naciskany na czytnik linii papilarnych, z odciskami palców powiązanymi z wprowadzeniem identyfikatora użytkownika za pomocą wirtualnej 

klawiatury.

Użytkownicy mogą próbować weryfikować swoją tożsamość w trybie weryfikacji 1: 1, gdy nie mogą uzyskać dostępu przy użyciu metody uwierzytelniania 1: N.

Kliknij

1. Wprowadź identyfikator użytkownika i naciśnij [OK].

na ekranie głównym, aby przejść do trybu weryfikacji odcisków palców 1: 1.
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Jeśli użytkownik oprócz swoich odcisków palców zarejestrował twarz i hasło, a metoda weryfikacji jest ustawiona na

odcisk palca / hasło / weryfikacja twarzy, pojawi się następujący ekran. Wybierz ikonę odcisku palca tryb weryfikacji odcisku 

palca.

wejść

2. Naciśnij odcisk palca, aby zweryfikować.
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3. Weryfikacja przebiegła pomyślnie.

4. Weryfikacja nie powiodła się.
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1.6.2 Weryfikacja hasła

Porównaj wprowadzone hasło z zarejestrowanym identyfikatorem użytkownika i hasłem.

Kliknij

1. Wprowadź identyfikator użytkownika i naciśnij [OK].

na ekranie głównym, aby przejść do trybu weryfikacji hasła 1: 1.

Jeśli pracownik oprócz hasła zarejestruje twarz i odcisk palca, pojawi się następujący ekran. Wybierz

ikonę, aby przejść do trybu weryfikacji hasła.
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2. Wprowadź hasło i naciśnij [OK].
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Weryfikacja przebiegła pomyślnie.

Weryfikacja nie powiodła się.
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1.6.3 Weryfikacja twarzy

• Weryfikacja twarzy 1: N.

Porównaj uzyskane obrazy twarzy ze wszystkimi danymi twarzy zarejestrowanymi w urządzeniu. Poniżej znajduje się wyskakujące okienko z pytaniem o wynik porównania.

• Weryfikacja twarzy 1: 1

Porównaj twarz zarejestrowaną przez aparat z szablonem twarzy związanym z wprowadzonym identyfikatorem użytkownika.

naciśnij

1.

na głównym interfejsie i przejdź do trybu weryfikacji twarzy 1: 1. Wprowadź identyfikator 

użytkownika i kliknij [OK].
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Jeśli pracownik oprócz twarzy zarejestruje hasło i odcisk palca, pojawi się następujący ekran. Wybierz

ikonę, aby przejść do trybu weryfikacji twarzy.

Po pomyślnej weryfikacji pojawi się okno dialogowe „pomyślnie zweryfikowano”.
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Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, wyświetli się monit „Dostosuj swoją pozycję!”.
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1.6.4 Weryfikacja łączona ★

W celu zwiększenia bezpieczeństwa to urządzenie oferuje możliwość korzystania z wielu form metod weryfikacji. W sumie można użyć 11 różnych kombinacji 

weryfikacyjnych, jak pokazano poniżej:

Uwagi:

1 ） „/” oznacza „lub”, a „+” oznacza „i”.

2 ） Musisz zarejestrować wymagane informacje weryfikacyjne przed skorzystaniem z trybu weryfikacji kombinowanej,

w przeciwnym razie weryfikacja może się nie powieść. Na przykład, jeśli użytkownik korzysta z rejestracji twarzy, ale tryb weryfikacji to Face + Password, ten użytkownik 

nigdy nie przejdzie weryfikacji.
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2 Menu główne

naciśnij na początkowym interfejsie, aby wejść do menu głównego, jak pokazano poniżej:

Przedmiotów

Zarządzanie użytkownikami.

Opisy

Dodawać, edytować, przeglądać i usuwać podstawowe informacje o użytkowniku.

Aby ustawić zakres uprawnień roli niestandardowej i rejestrującego ★, to znaczy prawa do obsługi systemu.

Aby ustawić odpowiednie parametry sieci, połączenia z komputerem, serwera w chmurze iWiegand.

Aby ustawić parametry związane z systemem, w tym datę i godzinę, ustawienia dzienników obecności / dostępu,

twarz, odcisk palca ★ parametry, reset do ustawień fabrycznych i upgrade USB ★.

Rola użytkownika

COMM.

System

Nadać cechy osobiste

DataMgt.

Kontrola dostępu Aby ustawić parametry zamka i odpowiedniego urządzenia kontroli dostępu.

Menedżer USB

Aby dostosować ustawienia wyświetlacza interfejsu, głosu, dzwonka, opcji stanu dziurkowania i klawisza skrótu ★.

Usuń wszystkie istotne dane z urządzenia.

★
Touploador pobiera określone dane z dysku USB.

Frekwencja

Szukaj
Zapytaj o określony rekord obecności / dostępu, sprawdź zdjęcia obecności i zdjęcia z czarnej listy.
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Aby automatycznie przetestować, czy każdy moduł działa poprawnie, w tym wyświetlacz LCD, głos, czujnik odcisków palców ★, aparat i 

zegar czasu rzeczywistego.

Aby wyświetlić pojemność danych, informacje o urządzeniu i oprogramowaniu sprzętowym bieżącego urządzenia.

Autotest

Informacja o systemie

3 Zarządzanie użytkownikami

3.1 Dodawanie użytkowników

Kliknij Zarządzanie użytkownikami. w menu głównym.

Kliknij Nowy użytkownik.

• Zarejestruj nazwę użytkownika i nazwę

Wprowadź identyfikator użytkownika i nazwę.

Uwagi:

1 ） Nazwa użytkownika może zawierać 17 znaków. 2 ） Identyfikator użytkownika może domyślnie zawierać od 1 do 9 cyfr. 3 ） Podczas pierwszej 

rejestracji możesz zmienić swój identyfikator, którego nie można zmienić po rejestracji.
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4 ） Jeśli pojawi się komunikat „Zduplikowany identyfikator”, musisz wybrać inny identyfikator.

• Ustawianie roli użytkownika

Istnieją dwa typy kont użytkowników: zwykły użytkownik i super admin. Jeśli istnieje już zarejestrowany administrator, zwykli użytkownicy nie mają uprawnień do 

zarządzania systemem i mają dostęp tylko do weryfikacji uwierzytelniania. Administrator posiada wszystkie uprawnienia do zarządzania. Jeśli ustawiono rolę 

niestandardową, możesz również wybrać rola zdefiniowana przez użytkownika uprawnienia użytkownika.

Kliknij Rola użytkownika aby wybrać Zwykły użytkownik lub Superadministrator.

Uwaga: Jeśli wybraną rolą użytkownika jest superadministrator, użytkownik musi przejść uwierzytelnianie tożsamości, aby uzyskać dostęp do menu głównego. 

Uwierzytelnianie jest oparte na metodach uwierzytelniania zarejestrowanych przez superadministratora. Należy zapoznać się 1.6 Metoda weryfikacji.

• Zarejestruj odcisk palca ★

Kliknij Odcisk palca aby wejść na stronę rejestracji linii papilarnych. Wybierz palec, który chcesz zarejestrować.
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Naciśnij ten sam palec trzykrotnie na czytniku linii papilarnych. Zielony oznacza, że   odcisk palca został pomyślnie zarejestrowany.
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• Zarejestruj twarz

Kliknij Twarz aby wejść na stronę rejestracji twarzy. Skieruj twarz w stronę aparatu i nie ruszaj się podczas rejestracji twarzy. Interfejs rejestracji wygląda 

następująco:

• Zarejestruj hasło

Kliknij Hasło aby wejść na stronę rejestracji hasła. Wprowadź hasło i wprowadź je ponownie. Kliknij OK. Jeśli dwa wprowadzone hasła są 

różne, pojawi się monit „Hasło niezgodne”.
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Uwaga: Hasło może domyślnie zawierać od jednej do ośmiu cyfr.

• Zarejestruj zdjęcie użytkownika

Gdy użytkownik zarejestrowany ze zdjęciem przejdzie uwierzytelnianie, zostanie wyświetlone zarejestrowane zdjęcie.

Kliknij Zdjęcie użytkownika, kliknij ikonę aparatu, aby zrobić zdjęcie. Po wykonaniu zdjęcia system powróci do interfejsu nowego użytkownika.

Uwaga: Podczas rejestracji twarzy system automatycznie przechwytuje obraz jako zdjęcie użytkownika. Jeśli nie chcesz rejestrować zdjęcia 

użytkownika, system automatycznie ustawi zrobione zdjęcie jako zdjęcie domyślne.

• Rola kontroli dostępu ★

Kontrola dostępu użytkownika ustawia prawa do odblokowania drzwi każdej osoby, w tym grupy, do której należy użytkownik, tryb weryfikacji, odcisk palca 

pod przymusem oraz to, czy zastosować okres grupowy.

Kliknij Rola kontroli dostępu> Grupa dostępu, przypisać zarejestrowanych użytkowników do różnych grup w celu lepszego zarządzania. Nowi użytkownicy 

domyślnie należą do grupy 1 i można ich ponownie przypisać do innych grup. Urządzenie obsługuje do 99 grup kontroli dostępu.

Wybierz tryb weryfikacji dla użytkownika, kliknij Rola kontroli dostępu> Tryb weryfikacji. Odcisk palca pod przymusem: Użytkownik może określić jeden lub 

więcej odcisków palców, które zostały zarejestrowane jako odcisk (y) palca (e) pod przymusem. Po naciśnięciu palca odpowiadającego odciskowi palca pod 

przymusem na czujniku i przejściu weryfikacji, system natychmiast wygeneruje alarm pod przymusem.

Wybierz, czy zastosować okres grupy.
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3.2 Wyszukiwanie użytkowników

Kliknij pasek wyszukiwania na liście użytkowników i wprowadź słowo kluczowe pobierania (słowem kluczowym może być identyfikator, nazwisko lub imię i nazwisko). System 

wyszuka użytkowników powiązanych z informacjami.
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3.3 Edycja użytkowników

Wybierz użytkownika z listy i kliknij Edytować aby wejść do edycji interfejsu użytkownika:

Uwaga: Operacja edycji użytkownika jest taka sama, jak dodawania użytkownika, z tym że ID użytkownika nie może być modyfikowane podczas edycji użytkownika. Metoda 

działania odnosi się do „ 3.1 nowych użytkowników ”.

3.4 Usuwanie użytkowników

Wybierz użytkownika z listy i kliknij Kasować aby wejść do interfejsu usuwania użytkownika. Wybierz informacje o użytkowniku do usunięcia i kliknij OK. Uwaga: Jeśli 

wybierzesz Usuń użytkownika, wszystkie informacje o użytkowniku zostaną usunięte.
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4 Rola użytkownika

Jeśli chcesz przypisać określone uprawnienia określonym użytkownikom, możesz edytować „Role zdefiniowane przez użytkownika” w sekcji

Rola użytkownika menu.

Możesz ustawić zakres uprawnień roli niestandardowej (do 3 ról) i rejestrującego ★, to znaczy zakres uprawnień menu operacyjnego.

Kliknij Rola użytkownika w interfejsie menu głównego.

1. Kliknij dowolną pozycję, aby ustawić zdefiniowaną rolę. Kliknij wiersz Włącz zdefiniowaną rolę aby włączyć tę zdefiniowaną rolę. Kliknij Nazwa

i wprowadź nazwę roli.
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2. Kliknij Zdefiniuj rolę użytkownika przypisać uprawnienia roli. Przypisywanie uprawnień zostało zakończone. Kliknij Zwróć.

Uwaga: Podczas przypisywania uprawnień menu główne znajduje się po lewej stronie, a jego podmenu po prawej. Wystarczy wybrać funkcje w podmenu. Jeśli 

urządzenie ma włączoną rolę, możesz przypisać ustawione role użytkownikom, klikając Zarządzaj użytkownikami. > Nowy użytkownik> Rola użytkownika.
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Jeśli żaden superadministrator nie jest zarejestrowany, urządzenie wyświetli monit „Proszę najpierw zarejestrować superadministratora!” po kliknięciu paska włączania.
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5 Ustawienia komunikacji

Ustaw parametry sieci, połączenia z komputerem, serwera w chmurze i Wiegand.

Kran COMM. w menu głównym.

5.1 Ustawienia sieciowe

Gdy urządzenie musi komunikować się z komputerem przez sieć Ethernet, należy skonfigurować ustawienia sieciowe i upewnić się, że urządzenie i 

komputer są połączone z tym samym segmentem sieci.

Kliknij Ethernet na Comm. Interfejs ustawień.
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Pozycja Opisy

Domyślna wartość fabryczna to 192.168.1.201. Dostosuj je do aktualnej sytuacji w sieci.

Domyślna wartość fabryczna to 255.255.255.0. Dostosuj je do aktualnej sytuacji w sieci.

Domyślny adres fabryczny to 0.0.0.0. Dostosuj je do aktualnej sytuacji w sieci.

Domyślny adres fabryczny to 0.0.0.0. Dostosuj je do aktualnej sytuacji w sieci.

Domyślna wartość fabryczna to 4370. Dostosuj je zgodnie z aktualną sytuacją w sieci.

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta, który ma dynamicznie przydzielać adresy IP klientom za 

pośrednictwem serwera.

Aby ustawić, czy ikona sieci ma być wyświetlana na pasku stanu.

Adres IP

Maska podsieci

Przejście

DNS

TCP COMM. Port

DHCP

Wyświetl na pasku stanu
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5.2 Połączenie z komputerem

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych, ustaw klucz komunikacyjny do komunikacji między urządzeniem a komputerem.

Jeśli ustawiono klucz komunikacyjny, to hasło połączenia należy wprowadzić przed podłączeniem urządzenia do oprogramowania komputerowego.

Kliknij Połączenie z komputerem na Comm. Interfejs ustawień.

Pozycja Opisy

Klucz komunikacji: domyślne hasło to 0, które można zmienić. Klucz Comm może zawierać od 1 do 6 cyfr.

Numer identyfikacyjny urządzenia, mieszczący się w zakresie od 1 do 254. Jeśli metoda komunikacji to RS232 / 

RS485, należy wprowadzić ten identyfikator urządzenia w interfejsie komunikacyjnym oprogramowania.

CommKey

Identyfikator urzadzenia
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5.3 Ustawienia serwera chmury

Reprezentuje ustawienia używane do łączenia się z serwerem ADMS. Kliknij Ustawienie 

serwera w chmurze na Comm. Interfejs ustawień.

Pozycja Opis

Gdy ta funkcja jest włączona, używany będzie tryb nazwy domeny „http: // ...”, na przykład 

http://www.XYZ.com, natomiast „XYZ” oznacza nazwę domeny, gdy ten tryb jest włączony.

Adres IP serwera ADMS.

Włącz domenę

Nazwa

Adres serwera

Wyłącz nazwę adresu serwera domeny

Port serwera Port używany przez serwer ADMS.

Włącz serwer proxy

serwer

Jeśli zdecydujesz się włączyć serwer proxy, musisz ustawić adres IP i numer portu 

serwera proxy.

5.4Wiegand Setup

Aby ustawić parametry wejściowe i wyjściowe Wiegand. Kliknij Konfiguracja 

Wieganda na Comm. Interfejs ustawień.
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• Wejście Wiegand

Pozycja

Format Wiegand

Bity Wiegand

Opisy

Zakres wartości wynosi od 26 bitów, 34 bitów, 36 bitów, 37 bitów i 50 bitów.

Liczba bitów Wieganddata.

Wartość szerokości impulsu wysyłanego przez Wiegand to domyślnie 100 mikrosekund, którą można 

regulować w zakresie od 20 do 100 mikrosekund.

Wartość domyślna to 1000 mikrosekund, którą można regulować w zakresie od 200 do 20000 

mikrosekund.

Wybierz między identyfikatorem użytkownika a numerem odznaki.

PulseWidth (Stany Zjednoczone)

Interwał impulsów (Stany Zjednoczone)

Typ identyfikatora

Definicje różnych popularnych formatów Wiegand: Format 

Wiegand Definicje

Wiegand26 

ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
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Składa się z 26 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest parzystym bitem parzystości 2 nd do 13 th bity, podczas gdy 26 th bit jest 

nieparzystym bitem parzystości 14 th do 25 th bity. 2 nd do 25 th bity to numery kart.

ESSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCO

Składa się z 26 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest parzystym bitem parzystości 2 nd do 13 th bity, podczas gdy 26 th bit jest 

nieparzystym bitem parzystości 14 th do 25 th bity. 2 nd do 9 th bity to kody witryn, podczas gdy 10 th do 25 th bity to numery kart. 

ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO

Składa się z 34 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest parzystym bitem parzystości 2 nd do 17 th bity, podczas gdy 34 th bit jest 

nieparzystym bitem parzystości 18 th do 33 r & D bity. 2 nd do 25 th bity to numery kart.

ESSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO

Składa się z 34 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest parzystym bitem parzystości 2 nd do 17 th bity, podczas gdy 34 th bit jest 

nieparzystym bitem parzystości 18 th do 33 r & D bity. 2 nd do 9 th bity to kody witryn, podczas gdy 10 th do 25 th bity to numery 

kart. OFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCCCCCMME

Składa się z 36 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest nieparzystym bitem parzystości 2 nd do 18 th bity, podczas 

gdy 36 th bit jest bitem parzystości 19 th do 35 th bity. 2 nd do 17 th bity to kody urządzeń. 18 th do 33 r & D bity to 

numery kart, a 34 th do 35 th bity to kody producenta.

EFFFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCCCCCCCO

Składa się z 36 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest parzystym bitem parzystości 2 nd do 18 th bity, podczas gdy 36 th bit 

jest nieparzystym bitem parzystości 19 th do 35 th bity. 2 nd do 19 th bity to kody urządzeń, a 20 th do 35 th bity to numery 

kart. OMMMMSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCE

Składa się z 37 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest nieparzystym bitem parzystości 2 nd do 18 th bity, podczas 

gdy 37 th bit jest bitem parzystości 19 th do 36 th bity. 2 nd do 4 th bity to kody producenta. 5 th do 16 th bity to kody 

witryn, a 21 św do 36 th bity to numery kart.

EMMMFFFFFFFFFFSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCO

Składa się z 37 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest parzystym bitem parzystości 2 nd do 18 th bity, podczas gdy 37 th bit 

jest nieparzystym bitem parzystości 19 th do 36 th bity. 2 nd do 4 th bity to kody producenta. 5 th do 14 th bity to kody 

urządzeń, a 15 th do 20 th bity to kody witryn, a 21 św do 36 th bity to numery kart. 

ESSSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO

Składa się z 50 bitów kodu binarnego. 1 św bit jest parzystym bitem parzystości 2 nd do 25 th bity, podczas gdy 50 th bit 

jest nieparzystym bitem parzystości 26 th do 49 th bity. 2 nd do 17 th bity to kody witryn, a 18 th do 49 th bity to numery 

kart.

Wiegand26a

Wiegand34

Wiegand34a

Wiegand36

Wiegand36a

Wiegand37

Wiegand37a

Wiegand50
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"DO „Oznacza numer karty; „ MI" oznacza bit parzystości; „ O ” oznacza nieparzysty bit parzystości; "FA „Oznacza kod obiektu; „ M ” oznacza 

kod producenta; „ P ” oznacza bit parzystości; i " S ” oznacza kod witryny.

• Wyjście Wiegand

Pozycja

Format Wiegand

Opisy

Zakres wartości wynosi od 26 bitów, 34 bitów, 36 bitów, 37 bitów i 50 bitów.

Po wybraniu formatu Wiegand można wybrać jedną z odpowiednich cyfr wyjściowych w formacie Wiegand

Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, system wyśle   do urządzenia nieprawidłowy identyfikator i zastąpi numer karty lub identyfikator 

personelu nowymi numerami.

Jest podobny do identyfikatora urządzenia. Różnica polega na tym, że kod strony można ustawić ręcznie i jest on powtarzalny na 

innym urządzeniu. Prawidłowa wartość mieści się w zakresie od 0 do 256 domyślnie.

Szerokość czasu przedstawia zmiany ilości ładunku elektrycznego z pojemnością o wysokiej 

częstotliwości regularnie w określonym czasie.

Odstęp czasu między impulsami.

Wybierz między identyfikatorem użytkownika a numerem odznaki.

Bity wyjściowe Wiegand

Błędny identyfikator

Kod witryny

PulseWidth (Stany Zjednoczone)

Interwał impulsów (Stany Zjednoczone)

Typ identyfikatora
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6 Ustawienia systemu

Ustaw powiązane parametry systemowe, aby zoptymalizować wydajność urządzenia.

Kliknij System w interfejsie menu głównego.

6.1 Data i godzina

Kliknij Data i godzina w interfejsie systemu.
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1. Możesz ręcznie ustawić datę i godzinę i kliknąć Potwierdź, aby zapisać.

. Kliknij opcję 24-godzinny, aby włączyć lub wyłączyć ten format i wybrać format daty.2 ★ 3. Kliknij opcję Czas letni, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Jeśli jest włączona, wybierz tryb czasu letniego i ustaw czas przełączania.
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Tryb tygodniowy

Podczas przywracania ustawień fabrycznych można przywrócić godzinę (24-godzinny) i format daty (RRRR-MM-DD), ale nie można przywrócić daty i 

godziny urządzenia.

Tryb daty

• Uwaga: Przykładowo użytkownik ustawia godzinę urządzenia (18:35 15 marca 2019 r.) Na 18:30 1 stycznia 2020 r. Po przywróceniu ustawień 

fabrycznych na urządzeniu pozostanie godzina 18:30 1 stycznia. , 2020.

6.2 Ustawienia dzienników obecności / dostępu

Kliknij Ustawienia dzienników obecności / dostępu w interfejsie systemu.

Pozycja

Duplicate Punch

Okres (m)

Opis

W wyznaczonym przedziale czasu lista obecności tej samej osoby nie zostanie zapisana; prawidłowa wartość 

mieści się w zakresie od 1 do 999999 minut.

Czy przechwycić i zapisać bieżący obraz migawki podczas weryfikacji. Istnieje 5 trybów:

Bez zdjęć: Podczas weryfikacji użytkownika nie jest robione żadne zdjęcie.

Zrób zdjęcie, bez zapisywania: Zdjęcie zostało zrobione, ale nie jest zapisywane podczas weryfikacji.

Zrób zdjęcie i zapisz: Zdjęcie jest robione i zapisywane podczas weryfikacji.

Zaoszczędź na pomyślnej weryfikacji: Zdjęcie jest robione i zapisywane po każdej pomyślnej weryfikacji.

Zapisz po nieudanej weryfikacji: Zdjęcie jest robione i zapisywane podczas każdej nieudanej weryfikacji.

Tryb aparatu
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Wyświetl zdjęcie użytkownika

Alfanumeryczny identyfikator użytkownika

Czy wyświetlać zdjęcie użytkownika, gdy użytkownik przejdzie weryfikację. Czy obsługiwać litery w 

identyfikatorze użytkownika.

Gdy pozostała ilość miejsca na nagrania osiągnie ustawioną wartość, urządzenie automatycznie wyświetli ostrzeżenie o 

pozostałej pamięci. Użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcję lub ustawić prawidłową wartość z przedziału od 1 do 9999.

Gdy rekordy obecności / dostępu osiągną pełną pojemność, urządzenie automatycznie usunie ustawioną wartość 

starych rekordów obecności / dostępu. Użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcję lub ustawić prawidłową wartość z 

przedziału od 1 do 999.

Gdy zdjęcia obecności osiągną pełną pojemność, urządzenie automatycznie usunie ustawioną wartość starych 

zdjęć obecności. Użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcję lub ustawić prawidłową wartość od 1 do 99.

Gdy zdjęcia na czarnej liście osiągną pełną pojemność, urządzenie automatycznie usunie określoną wartość starych 

zdjęć z czarnej listy. Użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcję lub ustawić prawidłową wartość od 1 do 99.

Czas wyświetlania komunikatu o pomyślnej weryfikacji. Prawidłowa wartość: 1 ~ 9 sekund.

Alert dziennika obecności /

Ostrzeżenie dotyczące dzienników dostępu

Cykliczne usuwanie ATT

Rekordy danych / dostępu

Cykliczne usuwanie ATT

Zdjęcie

Cykliczne usuwanie czarnej listy

Zdjęcie

ConfirmScreen

Opóźnienie (a)

Interwał wykrywania twarzy

(s)

Aby ustawić interwał czasowy dopasowania szablonu twarzy według potrzeb. Prawidłowa wartość: 0 ~ 9 sekund.

6.3 Parametry twarzy

Kliknij Twarz w interfejsie systemu.

Zalecana

pasujący

progi

1: N 1: 1

85 80

82 75

80 70

FRR DALEKO

Wysoki

Średni Średni

Niska Wysoki

Niska
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Pozycja Opis

W trybie weryfikacji 1: N weryfikacja zakończy się pomyślnie tylko wtedy, gdy podobieństwo między uzyskanym 

obrazem twarzy a wszystkimi zarejestrowanymi szablonami twarzy jest większe niż ustawiona wartość. Prawidłowa 

wartość mieści się w zakresie od 65 do 120. Im wyższe ustawione progi, tym niższy wskaźnik błędnych ocen, tym 

wyższy wskaźnik odrzucenia i odwrotnie.

W trybie weryfikacji 1: 1 weryfikacja zakończy się powodzeniem tylko wtedy, gdy podobieństwo między uzyskanym 

obrazem twarzy a szablonami twarzy zarejestrowanymi w urządzeniu jest większe niż ustawiona wartość. Prawidłowa 

wartość mieści się w zakresie od 55 do 120. Im wyższe ustawione progi, tym niższy wskaźnik błędnych ocen, tym 

wyższy wskaźnik odrzucenia i odwrotnie.

Podczas rejestracji twarzy weryfikacja 1: N służy do określenia, czy użytkownik został zarejestrowany. Bieżąca twarz 

jest rejestrowana, gdy podobieństwo między uzyskanym obrazem twarzy a wszystkimi zarejestrowanymi szablonami 

twarzy jest większe niż ustawiona wartość.

Aby ograniczyć kąt nachylenia twarzy podczas rozpoznawania twarzy, zalecany próg wynosi 20.

Aby ograniczyć kąt obrotu twarzy podczas rozpoznawania twarzy, zalecany próg to

20.

Aby uzyskać próg jakości zdjęć twarzy. Gdy wartość jakości obrazu jest większa niż ustawiona wartość, 

urządzenie zaakceptuje obrazy twarzy i rozpocznie przetwarzanie algorytmu, w przeciwnym razie 

urządzenie odfiltruje obrazy twarzy.

Wykryj intensywność światła otoczenia. Gdy jasność otoczenia jest mniejsza niż próg, włącza się światło 

wypełniające; Gdy jasność otoczenia jest większa niż ten próg, światło wypełniające nie włącza się. 

Wartość domyślna to 80.

Podczas weryfikacji twarzy ruchome obrazy twarzy zebrane w czasie są porównywane ze wszystkimi obrazami twarzy w 

urządzeniu za pomocą odpowiedniego algorytmu. Jeśli wartość jest większa lub równa ustawionej wartości, oznacza to, że 

weryfikacja przebiega pomyślnie; w przeciwnym razie oznacza to, że weryfikacja się nie powiedzie.

Jeśli jest włączona, automatycznie wykryje, czy przed urządzeniem znajduje się poruszająca się osoba.

Wykryj, czy przed urządzeniem znajduje się poruszająca się osoba, aby określić, czy funkcja rozpoznawania twarzy jest włączona. 

Wartość domyślna to 100. Prawidłowe wartości mieszczą się w zakresie od 0 do

100.

Niewłaściwa regulacja parametrów ekspozycji i jakości może poważnie wpłynąć na działanie 

urządzenia. Proszę dostosować parametr ekspozycji tylko pod kierunkiem personelu obsługi 

posprzedażnej naszej firmy.

1: Próg NMatch

1: 1MatchThreshold

Rejestracja twarzy

próg

Kąt nachylenia twarzy

Kąt obrotu twarzy

Jakość obrazu

Włączone światło LED

próg

Detekcja ruchu

Wrażliwość

Wykrywanie na żywo

Wykrywanie na żywo

próg

Uwagi
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6.4 Parametry odcisków palców ★

Kliknij Odcisk palca w interfejsie systemu.

Zalecane dopasowanie

progiFRR DALEKO

1: N

45

35

25

1: 1

25

15

10

Wysoki

Średni

Niska

Niska

Średni

Wysoki

Pozycja Opisy

W przypadku metody weryfikacji 1: 1 weryfikacja zakończy się powodzeniem tylko wtedy, gdy podobieństwo między uzyskanymi danymi 

odcisków palców a szablonem odcisków palców skojarzonym z wprowadzonym identyfikatorem użytkownika zarejestrowanym w urządzeniu jest 

większe niż ustawiona wartość.

W przypadku metody weryfikacji 1: N weryfikacja zakończy się powodzeniem tylko wtedy, gdy podobieństwo między pobranymi danymi 

odcisków palców a szablonami odcisków palców zarejestrowanymi w urządzeniu jest większe niż ustawiona wartość.

Aby ustawić czułość pobierania odcisków palców. Zaleca się użycie poziomu domyślnego „ Średni". Gdy środowisko jest 

suche, co powoduje powolne wykrywanie odcisków palców, można ustawić poziom na „ Wysoki" podnieść wrażliwość; 

gdy środowisko jest wilgotne, co utrudnia identyfikację odcisków palców, można ustawić poziom na „ Niska „.

Mecz 1: 1

Próg

1: NMatch

Próg

Czujnik FP

Wrażliwość

Ponów próbę 1: 1

Czasy

Podczas weryfikacji 1: 1 użytkownicy mogą zapomnieć zarejestrowanego odcisku palca lub nieprawidłowo nacisnąć palec. Aby skrócić proces 

ponownego wprowadzania identyfikatora użytkownika, ponowna próba jest dozwolona.

Odcisk palca

Wizerunek

Aby ustawić, czy wyświetlać obraz odcisku palca na ekranie podczas rejestracji lub weryfikacji odcisku palca. 

Dostępne są cztery opcje:
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Pozycja Opisy

Pokaż do rejestracji: wyświetlać obraz linii papilarnych na ekranie tylko podczas rejestracji.

Pokaż dla dopasowania: wyświetlać obraz odcisku palca na ekranie tylko podczas weryfikacji.

Zawsze pokazuj: aby wyświetlić obraz linii papilarnych na ekranie podczas rejestracji i weryfikacji.

Żaden: nie wyświetlać obrazu linii papilarnych.

6.5 Reset do ustawień fabrycznych

Przywróć urządzenie, takie jak ustawienia komunikacji i ustawienia systemowe, do ustawień fabrycznych (nie usuwaj zarejestrowanych danych użytkownika).

Kliknij Resetowanie w interfejsie systemu.

Kliknij ok zresetować.

6.6 Aktualizacja USB ★

Kliknij Aktualizacja USB w interfejsie systemu.

Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować za pomocą pliku aktualizacji na dysku USB. Przed wykonaniem tej operacji upewnij się, 

że dysk USB zawiera poprawny plik aktualizacyjny i jest prawidłowo włożony do urządzenia.
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7. Personalizacja ustawień

Możesz dostosować ustawienia interfejsu, głos, dzwonek, opcje stanu dziurkowania i skróty klawiszowe ★.

Kliknij Nadać cechy osobiste w interfejsie menu głównego.

7.1 Ustawienia interfejsu

Możesz dostosować styl wyświetlania głównego interfejsu. Kliknij Interfejs 

użytkownika w interfejsie Personalizuj.
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Pozycja

Tapeta

Język

Opis

Aby wybrać tapetę ekranu głównego zgodnie z własnymi preferencjami. Aby wybrać 

język urządzenia.

Gdy nie ma żadnej operacji, a czas przekroczy ustawioną wartość, urządzenie automatycznie powróci do 

początkowego interfejsu. Możesz wyłączyć tę funkcję lub ustawić wartość między 60 a 99999 sekund.

Gdy nie ma żadnej operacji, a czas przekracza ustawioną wartość, zostanie odtworzony pokaz slajdów. 

Można go wyłączyć lub ustawić wartość od 3 do 999 sekund.

Odnosi się to do przedziałów czasowych przełączania różnych obrazów pokazu slajdów. Funkcję można 

wyłączyć lub ustawić interwał od 3 do 999 sekund.

Jeśli aktywowałeś tryb uśpienia, gdy nie ma żadnej operacji, urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Naciśnij 

dowolny klawisz lub palec, aby powrócić do normalnego trybu pracy. Możesz wyłączyć tę funkcję lub ustawić 

wartość w ciągu 1-999 minut.

Aby wybrać styl ekranu głównego zgodnie z własnymi preferencjami.

Limit czasu ekranu menu

(s)

Czas bezczynności do 

pokazu slajdów

Odstęp (y) pokazu slajdów

Czas bezczynności do spania (m)

Styl ekranu głównego
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7.2 Ustawienia głosu

Kliknij Głos w interfejsie Personalizuj.

Pozycja

Komunikat głosowy

Kliknij Monituj

Tom

Opis

Wybierz, czy włączyć komunikaty głosowe podczas pracy. Wybierz, czy 

włączyć dźwięki klawiszy.

Dostosuj głośność urządzenia; prawidłowa wartość: 0-100.

7.3 Harmonogramy dzwonków ★

Kliknij Harmonogramy Bell w interfejsie Personalizuj.

• Dodaj dzwonek

1. Kliknij Nowy harmonogram dzwonka aby wejść do interfejsu dodawania:
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Pozycja

Status dzwonka

Bell Time

Powtarzać

Dzwonek

Wewnętrzne opóźnienie dzwonka (s)

Opis

Ustaw, czy włączyć status dzwonka.

O tej porze urządzenie automatycznie uruchamia dzwonek. Ustaw cykl 

powtarzania dzwonka.

Wybierz dzwonek.

Ustaw czas trwania wewnętrznego dzwonka. Prawidłowe wartości mieszczą się w zakresie od 1 do 999 sekund.

2. Wróć do interfejsu Bell Schedules, kliknij Wszystkie harmonogramy Bell aby wyświetlić nowo dodany dzwonek.

• Edytuj dzwonek

W interfejsie All Bell Schedules dotknij dzwonka do edycji.

Kliknij Edytować, metoda edycji jest taka sama, jak operacje dodawania dzwonka.

• Usuń dzwonek

W interfejsie All Bell Schedules dotknij dzwonka, który ma zostać usunięty.

Kran Kasować i wybierz [ Tak] usunąć dzwonek.

7.4 Opcje stanu odbijania ★

Kliknij Opcje stanu odbijania w interfejsie Personalizuj.
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Pozycja Opis

Aby wybrać tryb stanu odbijania, którym może być:

Poza: Aby wyłączyć funkcję klawisza stanu odbijania. Klawisz stanu dziurkowania ustawiony w menu Odwzorowania klawiszy skrótów nie 

będzie działał.

Tryb ręczny: Ręczne przełączanie klawisza stanu odbijania; stan obecności zostanie automatycznie zresetowany po przekroczeniu 

limitu czasu.

Tryb automatyczny: Klawisz stanu odbijania przełączy się na określony stan zgodnie z predefiniowanym harmonogramem ustawionym w 

opcji Odwzorowania klawiszy skrótów.

Tryb ręczny i automatyczny: Główny interfejs wyświetli klawisz automatycznego przełączania stanu dziurkowania. Jednak użytkownicy 

nadal mogą wybierać alternatywne statusy obecności. Po przekroczeniu limitu czasu, ręcznie przełączany klawisz stanu odbijania stanie się 

klawiszem automatycznego przełączania stanu odbijania.

Ręczny tryb stały: Po ręcznym przełączeniu klucza stanu odbijania, klucz stanu odbijania pozostanie 

niezmieniony do ponownego ręcznego przełączenia.

Tryb stały: Wyświetlony zostanie tylko stały klawisz stanu odbijania. Użytkownicy nie mogą zmieniać statusu, naciskając inne 

klawisze

Punch StateMode

Stan odbijania

Limit czasu (s)

Stan odbijania

wymagany

Czas trwania limitu czasu, tj. Pozostawania nieaktywnym w menu głównym.

Aby ustawić, czy podczas weryfikacji należy wybrać status obecności.
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7.5 Odwzorowanie skrótów klawiszowych ★

Użytkownicy mogą definiować skróty jako status obecności lub klawisze funkcyjne. W głównym interfejsie, po naciśnięciu klawiszy skrótu, odpowiedni 

stan obecności lub interfejs funkcji zostanie szybko wyświetlony.

Kliknij Odwzorowanie skrótów klawiszowych w interfejsie Personalizuj.

1. Kliknij klawisz skrótu, aby przejść do interfejsu ustawień klawisza skrótu, a następnie wybierz funkcjonować jako klawisz stanu odbijania lub klawisz funkcyjny (taki jak nowy 

użytkownik, wszyscy użytkownicy itp.), jak pokazano na poniższym rysunku:
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2. Jeśli klawisz jest zdefiniowany jako klawisz funkcyjny, ustawienie jest zakończone; Jeśli jest ustawiony na klucz stanu odbijania, ustaw wartość stanu odbijania (poprawna wartość 

0 ~ 250), nazwę i czas przełączania.

Jak ustawić czas przełączania?

Czas przełączania jest używany w połączeniu z opcje stanu dziurkowania. Kiedy tryb stanu dziurkowania jest ustawione na tryb automatyczny, należy 

ustawić czas przełączania. Wybierz okres przełączania i ustaw go codziennie, jak pokazano na poniższym rysunku:
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Uwaga: Gdy funkcja jest ustawiona na Undefined, urządzenie nie włączy klawisza stanu odbijania.
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8. Zarządzanie danymi

Aby usunąć odpowiednie dane z urządzenia. Kliknij DataMgt. 

w interfejsie menu głównego.

8.1 Usuń dane

Kliknij Usunąć dane w sprawie Zarządzania Danymi. berło.

50 Podręcznik użytkownika produktu Linux Visible Light



Pozycja

Usuń obecność

Dostęp do danych

Dokumentacja

Usuń obecność

Zdjęcie

Usuń czarną listę

Zdjęcie

Usuń wszystkie dane

Usuń rolę administratora

Usuń dostęp

Kontrola

Usuń zdjęcie użytkownika

DeleteWallpaper

Usuń ekran

oszczędzający

Opis

Aby usunąć dane obecności / warunkowo uzyskać dostęp do rekordów.

Aby usunąć zdjęcia obecności wyznaczonego personelu.

Aby usunąć zdjęcia zrobione podczas weryfikacji, która się nie powiodła.

Aby usunąć informacje i dzienniki obecności / rekordy dostępu wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Aby usunąć 

uprawnienia administratora.

Aby usunąć wszystkie dane dostępowe.

Aby usunąć wszystkie zdjęcia użytkowników w urządzeniu. 

Aby usunąć wszystkie tapety z urządzenia.

Aby usunąć wygaszacze ekranu w urządzeniu.

Uwaga: Podczas usuwania danych obecności / rekordów dostępu, zdjęć obecności lub zdjęć z czarnej listy, możesz wybrać Usuń wszystko lub Usuń według przedziału 

czasu. Wybierając Usuń według zakresu czasu, musisz ustawić określony zakres czasu do usunięcia
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wszystkie dane z okresem.

Wybierz Usuń według zakresu czasu. Ustaw zakres czasu i kliknij OK.
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9. Kontrola dostępu

Kontrola dostępu służy do ustawiania harmonogramu otwierania drzwi, kontroli zamków oraz innych ustawień parametrów związanych z kontrolą dostępu.

Kliknij Kontrola dostępu w interfejsie menu głównego.

Aby uzyskać dostęp, zarejestrowany użytkownik musi spełnić następujące warunki:

1. Bieżący czas otwarcia drzwi powinien mieścić się w dowolnej ważnej strefie czasowej okresu użytkownika.

2. Grupa użytkownika musi znajdować się w kombinacji otwierania drzwi (gdy w tej samej kombinacji dostępu znajdują się inne grupy, do odblokowania 

przejścia wymagana jest również weryfikacja członków tych grup).

W ustawieniach domyślnych nowi użytkownicy są przydzielani do pierwszej grupy z domyślną strefą czasową grupy i kombinacją dostępu „1” i ustawionymi w stanie 

odblokowania.
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9.1 Opcje kontroli dostępu

Aby ustawić parametry blokady kontrolnej terminala i związanego z nim wyposażenia. Kliknij Opcje 

kontroli dostępu w interfejsie kontroli dostępu.

Pozycja

sol

★ tryb kontroli zjadł

Niezależnie od tego, czy tryb sterowania bramą ma być włączony, czy nie, po ustawieniu na ON, na tym interfejsie usunie przekaźnik 

zamka drzwi, przekaźnik czujnika drzwi i funkcję typu czujnika drzwi.

Czas, przez jaki urządzenie steruje blokadą elektryczną do odblokowania. Prawidłowa wartość: 1 ~ 10 sekund; 

0 sekund oznacza wyłączenie funkcji.

Jeśli drzwi nie zostaną zamknięte i zablokowane po otwarciu przez określony czas (Opóźnienie czujnika drzwi), zostanie uruchomiony 

alarm. Prawidłowa wartość opóźnienia czujnika drzwi wynosi od 1 do 255 sekund.

Istnieją trzy typy: Brak, Normalnie otwarte i Normalnie zamknięte. Czujnik drzwi Nonemeans nie jest używany; Normalnie otwarte 

oznacza, że   drzwi są zawsze otwarte, gdy włączony jest prąd; Normalne zamknięcie oznacza, że   drzwi są zawsze zamknięte, gdy 

włączony jest prąd.

Gdy stan czujnika drzwiowego jest niezgodny ze stanem czujnika drzwiowego, po określonym czasie zostanie wywołany 

alarm, tj. Door AlarmDelay. Prawidłowa wartość mieści się w zakresie od 1 do 999 sekund. 0 oznacza natychmiastowy alarm.

Gdy liczba nieudanych weryfikacji osiągnie ustawioną wartość, która mieści się w zakresie od 1 do 9 razy, zostanie 

uruchomiony alarm. Jeśli ustawiona wartość to „Brak”, alarm nigdy się nie pojawi

Opis

Opóźnienie (a) zamka drzwi

Opóźnienie czujnika drzwi

(s)

Typ czujnika drzwi

Opóźnienie alarmu drzwi

(s)

Ponów próbę do

Alarm
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wywołane z powodu nieudanych weryfikacji.

Dostępne drzwi

okres czasu ★

Normalny czas zamknięcia

Kropka

Normalny czas otwarcia

Kropka

Zaplanowany okres czasu dla trybu „Normalnie otwarte”, aby drzwi były zawsze odblokowane w tym okresie.

Podczas konfigurowania mastera i slave'a, status mastera można ustawić na out lub in.

Na zewnątrz: Rekord zweryfikowany na hoście jest rekordem wyjścia.

W: Rekord zweryfikowany na hoście jest rekordem wejścia.

Ustaw czas otwarcia drzwi i typ wyjścia pomocniczego pomocniczego urządzenia końcowego. Typy wyjść pomocniczych 

obejmują: Brak, Wyzwalanie otwartych drzwi, Wyzwalanie alarmu, Wyzwalanie otwierania drzwi i Alarm.

Aby określić, czy ustawienia Okresu normalnego zamknięcia lub Okresu normalnego otwarcia są ważne w ustawionym okresie 

świątecznym. Wybierz WŁ., Aby włączyć funkcje podczas wakacji.

Aby przesłać alarm dźwiękowy lub alarm demontażowy z lokalnego. Gdy drzwi zostaną zamknięte lub weryfikacja 

zakończy się powodzeniem, system anuluje alarm lokalny.

Przywrócone parametry kontroli dostępu obejmują opóźnienie zamka drzwi, opóźnienie czujnika drzwi, typ czujnika drzwi, 

okres normalnego zamykania, normalny czas otwarcia, konfigurację wejścia pomocniczego i alarm. Jednak usunięte dane 

kontroli dostępu w Zarządzaniu danymi. jest wykluczony.

Aby ustawić przedział czasowy dla drzwi, aby drzwi były dostępne tylko w tym czasie.

Zaplanowany okres czasu dla trybu „Normalne zamknięcie”, aby nikt nie mógł uzyskać dostępu w tym okresie.

Urządzenie główne ★

Wejście pomocnicze

konfiguracja

Obowiązujące święta

Alarm głośnika

Resetuj dostęp

Oprawa

9.2 Harmonogram

W całym systemie można zdefiniować do 50 przedziałów czasowych. Każdy okres reprezentuje siedem stref czasowych, tj. Jeden tydzień, a każda strefa 

czasowa to ważny okres w ciągu 24 godzin na dobę. Użytkownik może zweryfikować tylko w ważnym okresie. Każdy format strefy czasowej okresu: GG 

MM-GG MM, z dokładnością do minut według zegara 24-godzinnego.

Kliknij Harmonogram w interfejsie kontroli dostępu.

1. Kliknij szare pole, aby wprowadzić strefę czasową do wyszukiwania. Wprowadź liczbę stref czasowych (maksymalnie: 50 stref).
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2. Kliknij datę, w której wymagane są ustawienia strefy czasowej. Wprowadź godzinę rozpoczęcia i zakończenia, a następnie naciśnij przycisk OK.
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Uwagi:

1. Gdy godzina zakończenia jest wcześniejsza niż godzina rozpoczęcia, na przykład 23:57 ~ 23:56, oznacza to, że dostęp jest zabroniony przez cały dzień; gdy czas 

zakończenia jest późniejszy niż czas rozpoczęcia, na przykład 00:00 ~ 23:59, oznacza to, że interwał jest prawidłowy.

2. Efektywny okres otwarcia drzwi: otwarte przez cały dzień (00: 00 ~ 23:59) lub gdy godzina zakończenia jest późniejsza niż godzina rozpoczęcia, na przykład 08:00 ~ 

23:59.

3. Domyślna strefa czasowa 1 wskazuje, że drzwi są otwarte przez cały dzień.

9.3 Ustawienia dni wolnych

Zawsze, gdy jest święto, możesz potrzebować specjalnego czasu dostępu; Jednak zmiana czasu dostępu każdego po kolei jest niezwykle uciążliwa, więc 

możesz ustawić czas dostępu do wakacji, który będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, a użytkownik będzie mógł otwierać drzwi w czasie wakacji.

Kliknij Wakacje w interfejsie kontroli dostępu.
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• Dodaj nowe wakacje

Kliknij opcję Dodaj święto w interfejsie dni wolnych i ustaw parametry dni wolnych.

• Edytuj święto

w interfejsie dni wolnych wybierz element świąteczny do zmodyfikowania. Kliknij Edytuj, aby zmodyfikować parametry dni wolnych.

Usuń święto

w interfejsie dni wolnych, wybierz pozycję dni wolnych do usunięcia i kliknij przycisk Usuń. Kliknij OK, aby potwierdzić usunięcie. Po

Na

•

Na

usunięcie, to święto nie jest już wyświetlane w interfejsie Wszystkie święta.

9.4 Grupy dostępu ★

Ma to na celu łatwe zarządzanie grupami i użytkownikami w różnych grupach dostępu. Ustawienia grupy dostępu, takie jak strefy czasowe dostępu, mają domyślnie 

zastosowanie do wszystkich członków grupy. Jednak użytkownicy mogą ręcznie ustawić strefy czasowe w razie potrzeby. Uwierzytelnianie użytkownika ma pierwszeństwo 

przed uwierzytelnianiem grupowym, gdy tryby uwierzytelniania grupowego pokrywają się z indywidualnymi metodami uwierzytelniania. Każda grupa może ustawić 

maksymalnie trzy strefy czasowe. Nowo zarejestrowani użytkownicy są domyślnie przypisywani do grupy dostępu 1; można je przypisać do innych grup dostępu.

Kliknij Dostęp do grup w interfejsie kontroli dostępu.
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• Dodaj nową grupę

Kliknij Nowa grupa w interfejsie grup dostępu i ustaw parametry grupy dostępu.

Uwaga:

1. Istnieje domyślna grupa dostępu o numerze 1, której nie można usunąć, ale można ją zmodyfikować.

2. Liczby nie można modyfikować po ustawieniu.
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3. Gdy święto ma obowiązywać, personel w grupie może otwierać drzwi tylko wtedy, gdy strefa czasowa grupy pokrywa się z okresem 

świątecznym.

4. Gdy święto jest ustawione jako nieważne, czas kontroli dostępu personelu w grupie nie ulega zmianie w czasie wakacji.

• Edytuj grupę

W interfejsie Wszystkie grupy wybierz element grupy dostępu do zmodyfikowania. Kliknij Edytuj i zmień parametry grupy dostępu.

• Usuń grupę

W interfejsie Wszystkie grupy wybierz element grupy dostępu do usunięcia i kliknij przycisk Usuń. Kliknij OK, aby potwierdzić usunięcie. Usunięta grupa dostępu 

nie jest już wyświetlana we wszystkich grupach.

9.5 Połączone ustawienia weryfikacji

Grupy dostępu są podzielone na różne kombinacje otwierania drzwi, aby uzyskać wiele weryfikacji i wzmocnić bezpieczeństwo.

W kombinacji otwierania drzwi zakres połączonej liczby N wynosi: 0 ≤ N ≤ 5, a liczba członków Nmay wszyscy należą do jednej grupy 

dostępu lub mogą należeć do pięciu różnych grup dostępu.

Kliknij CombinedVerification w interfejsie kontroli dostępu.

Kliknij kombinację odblokowującą drzwi, którą chcesz ustawić. Kliknij strzałki w górę iw dół, aby wprowadzić numer kombinacji, a następnie naciśnij OK.
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Przykłady:

Kombinacja odblokowująca drzwi 1 jest ustawiona jako (01 03 05 06 08), co wskazuje, że kombinacja odblokowująca 1 składa się z 5 osób, a 5 

osób pochodzi z 5 grup, a mianowicie grupa kontroli dostępu 1 (grupa AC 1), AC grupa 3, grupa AC 5, grupa AC 6 i grupa AC 8, odpowiednio.

Kombinacja odblokowująca drzwi 2 jest ustawiona jako (02 02 04 04 07), co wskazuje, że kombinacja odblokowująca 2 składa się z 5 osób; dwie 

pierwsze są z grupy AC 2, następne dwie są z grupy AC 4, a ostatnia osoba jest z grupy AC 7.

Kombinacja odblokowania drzwi 3 jest ustawiona na (09 09 09 09 09), co wskazuje, że w tej kombinacji jest 5 osób; z których wszystkie pochodzą z grupy 

AC 9.

Kombinacja odblokowująca drzwi 4 jest ustawiona jako (03 05 08 00 00), co oznacza, że   kombinacja odblokowująca 4 składa się z trzech 

osób. Pierwsza osoba jest z grupy AC 3, druga osoba z grupy AC 5, a trzecia osoba z grupy AC 8.

Usuń kombinację odblokowującą drzwi

Ustaw wszystkie numery grup na 0, jeśli chcesz usunąć kombinacje odblokowujące drzwi.

9.6 Ustawienia opcji przymusu

Jeśli użytkownik aktywował funkcję weryfikacji pod przymusem za pomocą określonej metody (metod) uwierzytelnienia, to gdy jest pod przymusem 

podczas uwierzytelniania tą metodą, urządzenie jak zwykle otworzy drzwi, ale jednocześnie zostanie wysłany sygnał wyzwalający alarm.

Kliknij Opcje przymusu w interfejsie kontroli dostępu.
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Pozycja Opis

Gdy użytkownik użyje dowolnego odcisku palca do przeprowadzenia weryfikacji 1: 1, zostanie wygenerowany sygnał alarmowy, w 

przeciwnym razie nie będzie sygnału alarmowego.

Gdy użytkownik użyje dowolnego odcisku palca do wykonania weryfikacji 1: N, zostanie wygenerowany sygnał alarmowy, w przeciwnym 

razie nie będzie sygnału alarmowego.

Gdy użytkownik skorzysta z metody weryfikacji hasła, zostanie wygenerowany sygnał alarmowy, w przeciwnym razie nie będzie 

sygnału alarmowego.

Sygnał alarmowy nie będzie nadawany, dopóki nie upłynie czas opóźnienia alarmu. Zakres wartości wynosi od 1 do 999 

sekund.

Ustaw 6-cyfrowe hasło przymusu. Gdy użytkownik wprowadzi to hasło przymusu w celu weryfikacji, zostanie 

wygenerowany sygnał alarmowy.

Alarmon 1: 1 Mecz

Alarmon 1: N

Mecz

Hasło Alarmon

AlarmDelay (s)

Hasło przymusu ★
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10. Menedżer USB ★

Możesz importować informacje o użytkowniku, uzyskiwać dostęp do danych i innych danych z dysku USB do komputera lub innych urządzeń. Przed 

wysłaniem lub pobraniem danych z lub na dysk USB, najpierw włóż dysk USB do gniazda USB. Kliknij USBManager w interfejsie menu głównego.

10.1 Pobieranie

Pozycja

Dostęp do pobierania

dokumentacja

Dane użytkownika

Opisy

Aby pobrać dane dostępu w określonym przedziale czasu lub wszystkie dane na dysk USB

Aby pobrać wszystkie informacje o użytkowniku z urządzenia na dysk USB

Portret użytkownika Aby pobrać wszystkie zdjęcia użytkowników z urządzenia na dysk USB

Aby pobrać zdjęcia obecności przechowywane w urządzeniu w określonym czasie lub wszystkie zdjęcia obecności z 

urządzenia na dysk USB. Format obrazu to JPG

Aby pobrać zdjęcia z czarnej listy zrobione po nieudanej weryfikacji w określonym czasie lub wszystkie zdjęcia zrobione 

po nieudanej weryfikacji z urządzenia na dysk USB

Zdjęcie obecności

Zdjęcie z czarnej listy
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10.2 Przesyłanie

Pozycja Opisy

Ekran

Saver

Przesyłanie wygaszacza ekranu z dysku USB do urządzenia. Przed przesłaniem możesz wybrać Prześlij wybrane zdjęcie lub Prześlij 

wszystkie zdjęcia.

Aby przesłać tapetę z dysku USB do urządzenia. Przed przesłaniem możesz wybrać Prześlij wybrane zdjęcie lub Prześlij 

wszystkie zdjęcia. Obrazy zostaną wyświetlone na ekranie po ręcznych ustawieniach.Tapeta

Dane użytkownika Aby przesłać wszystkie informacje o użytkowniku z dysku USB do urządzenia.

Użytkownik

Portret

Aby przesłać obraz JPG o nazwie z identyfikatorem użytkownika z dysku USB do urządzenia. Przed przesłaniem możesz wybrać Prześlij bieżące 

zdjęcie lub Prześlij wszystkie zdjęcia.
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11. Wyszukiwanie obecności

Po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika rekord obecności / dostępu zostanie zapisany na urządzeniu. Ta funkcja umożliwia użytkownikom sprawdzenie ich 

dzienników obecności / dostępu.

Kliknij Wyszukiwanie obecności w interfejsie menu głównego.

Proces wyszukiwania zdjęć dotyczących obecności i czarnej listy jest podobny do wyszukiwania rekordów obecności / dostępu. Poniżej znajduje się 

przykład wyszukiwania rekordów obecności / dostępu.

W interfejsie wyszukiwania obecności kliknij Rekord obecności / dostępu.
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1. Wprowadź identyfikator użytkownika, który ma zostać przeszukany, i kliknij OK. Jeśli wybierzesz 2. Wybierz przedział czasu, w którym rekordy, w których chcesz wyszukiwać 

rekordy wszystkich użytkowników, kliknij OK bez wyszukiwania.

wprowadzenie dowolnego identyfikatora użytkownika.
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3. Wyszukiwanie rekordów powiodło się. Kliknij rekord w kolorze zielonym, aby 

wyświetlić jego szczegóły.

4. Poniższy rysunek przedstawia szczegóły wybranego rekordu.

Podręcznik użytkownika produktu Linux Visible Light 67



12. Autotest

Aby automatycznie przetestować, czy wszystkie moduły w urządzeniu działają poprawnie, w tym wyświetlacz LCD, głos, czujnik odcisków palców ★, kamera i zegar czasu 

rzeczywistego (RTC).

Kliknij Autotest w interfejsie menu głównego.

Pozycja

Testuj wszystko

Opis

Aby automatycznie przetestować, czy wyświetlacz LCD, dźwięk, kamera i zegar czasu rzeczywistego działają normalnie.

Aby automatycznie przetestować efekt wyświetlania ekranu LCD, wyświetlając pełny kolor, czystą biel i czystą czerń, 

aby sprawdzić, czy ekran wyświetla normalnie kolory.

Aby automatycznie przetestować, czy pliki audio zapisane w urządzeniu są kompletne, a jakość głosu jest dobra.

Aby przetestować czujnik odcisków palców, naciskając palec na skanerze, aby sprawdzić, czy uzyskany obraz odcisków 

palców jest wyraźny. Po naciśnięciu palca na skanerze obraz linii papilarnych zostanie wyświetlony na ekranie.

Aby sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo, sprawdzając wykonane zdjęcia, aby zobaczyć, czy są wystarczająco wyraźne.

Aby przetestować RTC. Urządzenie sprawdza, czy zegar działa normalnie i dokładnie ze stoperem. Dotknij ekranu, aby 

rozpocząć liczenie, i naciśnij go ponownie, aby zatrzymać liczenie.

Test LCD

Głos testowy

Przetestuj odcisk palca

Czujnik ★

Testowanie aparatu

Test zegara RTC
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13. Informacje o systemie

Dzięki opcji informacji o systemie można wyświetlić stan pamięci, informacje o wersji urządzenia i tak dalej.

Kliknij Informacja o systemie w interfejsie menu głównego.

Pozycja Opis

Wyświetla pamięć użytkownika, hasło i odcisk palca bieżącego urządzenia ★ i przechowywanie twarzy,

administratorzy, rejestry obecności / dostępu, zdjęcia obecności i czarnej listy oraz zdjęcia użytkowników.

Wyświetla nazwę urządzenia, numer seryjny, adres MAC, informacje o wersji algorytmu twarzy, informacje o 

platformie i producenta.

Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego i inne informacje o wersji urządzenia.

Pojemność urządzenia

Informacje o urządzeniu

Informacje o oprogramowaniu
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14. Połącz się z oprogramowaniem ZKBioSecurity

14.1 Ustaw adres komunikacji

• Strona urządzenia

1. Kliknij COMM. > Ethernet w menu głównym, aby ustawić adres IP i bramę urządzenia. ( Uwaga: Adres IP powinien móc komunikować się z 

serwerem ZKBioSecurity, najlepiej w tym samym segmencie sieci, w którym znajduje się adres serwera)

2. W menu głównym kliknij COMM. > Ustawienia serwera w chmurze aby ustawić adres serwera i port serwera.

Adres serwera: Ustaw jako adres IP serwera ZKBioSecurity.

Port serwera: Ustaw jako port usługi ZKBioSecurity (domyślnie 8088).

• Strona oprogramowania

Zaloguj się do oprogramowania ZKBioSecurity, kliknij System> Komunikacja> Urządzenie komunikacyjne aby ustawić port usługi ADMS, jak pokazano na 

poniższym rysunku:
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14.2 Dodaj urządzenie do oprogramowania

Dodaj urządzenie, wyszukując. Proces przebiega następująco: 1 ） Kliknij Kontrola dostępu> Urządzenie> Wyszukaj 

urządzenie, aby otworzyć interfejs wyszukiwania. 2 ） Kliknij Szukaj, i wyświetli monit [ Badawczy……].

3 ） Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista i łączna liczba kontrolerów dostępu.

4 ） Kliknij Dodaj za urządzeniem, aby zakończyć dodawanie.

14.3 Dodawanie personelu do oprogramowania

1. Kliknij Personel> Osoba> Nowość:
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2. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij OK. Uwaga: Więcej informacji na temat innych operacji można znaleźć w 

sekcji Instrukcja obsługi ZKBioSecurity.
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Oświadczenie o prawie do prywatności

Drodzy Klienci:

Dziękujemy za wybranie tego hybrydowego produktu do rozpoznawania biometrycznego, który został zaprojektowany i wyprodukowany przez ZKTeco. Jako znany na całym 

świecie dostawca podstawowych technologii rozpoznawania biometrycznego, nieustannie rozwijamy i badamy nowe produkty oraz staramy się przestrzegać przepisów 

dotyczących prywatności w każdym kraju, w którym nasze produkty są sprzedawane.

Oświadczamy, że:

1. Wszystkie nasze cywilne urządzenia do rozpoznawania odcisków palców przechwytują charakterystykę, a nie obrazy odcisków palców, i nie obejmują ochrony prywatności.

Żadna z przechwyconych przez nas cech odcisku palca nie może zostać wykorzystana do rekonstrukcji obrazu oryginalnego odcisku palca i nie wiąże się 

to z ochroną prywatności.

Jako dostawca tego urządzenia nie ponosimy żadnej bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, które mogą wyniknąć z korzystania z 

tego urządzenia.

Jeśli chcesz zakwestionować prawa człowieka lub kwestie prywatności dotyczące korzystania z naszego produktu, skontaktuj się bezpośrednio z pracodawcą.

Nasze inne policyjne urządzenia do pobierania odcisków palców lub narzędzia programistyczne mogą rejestrować oryginalne obrazy odcisków palców obywateli. Aby 

dowiedzieć się, czy stanowi to naruszenie Twoich praw, skontaktuj się ze swoim rządem lub ostatecznym dostawcą urządzenia. Jako producent urządzenia nie 

ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej.

2.

3.

4.

Uwaga:

Chińskie prawo zawiera następujące przepisy dotyczące wolności osobistych obywateli:

1. Nie ma miejsca bezprawne aresztowanie, zatrzymanie, przeszukanie lub naruszenie praw osób;

2. Nie wolno naruszać godności osobistej związanej z wolnością osobistą;

3. Dom obywatela nie może być naruszony;

4. Prawo obywatela do komunikowania się i jego poufność jest chroniona ustawą.

Na koniec chcielibyśmy jeszcze bardziej podkreślić, że rozpoznawanie biometryczne to zaawansowana technologia, która bez wątpienia znajdzie zastosowanie w handlu 

elektronicznym, bankowości, ubezpieczeniach, prawnictwie i innych sektorach w przyszłości. Każdego roku świat jest narażony na poważne straty z powodu niepewnego 

charakteru haseł. Produkty biometryczne służą do ochrony Twojej tożsamości w środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
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Ekologiczne użytkowanie

• „Okres użytkowania tego produktu w sposób przyjazny dla środowiska” oznacza okres, w którym produkt nie będzie wyciekał toksycznych lub 

niebezpiecznych substancji, jeśli jest używany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej instrukcji.

Okres ekologicznej eksploatacji wskazany dla tego produktu nie obejmuje baterii ani innych elementów, które łatwo się 

zużywają i należy je okresowo wymieniać. Przyjazny dla środowiska okres użytkowania baterii wynosi 5 lat.

Substancje niebezpieczne lub toksyczne i ich ilości

Substancja / pierwiastek niebezpieczna / toksyczna

Sześciowartościowy

chrom

(Cr6 +)

•

Składnik

Nazwa

Polibromowany

etery difenylowe

(PBDE)

Rtęć

(Hg)

Kadm

(Płyta CD)

Polibromowany

bifenyle (PBB)

Ołów (Pb)

Chip Resistor

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Kondensator chipowy

Cewka indukcyjna

Dioda

Komponent ESD

Brzęczyk

Adapter

Śruby

○ ： wskazuje, że całkowita zawartość toksyczności we wszystkich jednorodnych materiałach jest poniżej limitu

r ×eq ：pożyczki określone w SJ / T 11363–2006.

wskazuje, że całkowita zawartość toksyczności we wszystkich jednorodnych materiałach przekracza limit

wymagania określone w SJ / T 11363-2006.

Uwaga: 80% komponentów tego projektu jest wykonanych z nietoksycznych, przyjaznych dla środowiska materiałów. Te, które zawierają toksyny lub szkodliwe materiały 

lub pierwiastki są włączone ze względu na obecne ograniczenia ekonomiczne lub techniczne, które uniemożliwiają ich zastąpienie nietoksycznymi materiałami lub 

pierwiastkami.
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