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Bez uprzedniej pisemnej zgody ZKTeco żadna część tej instrukcji nie może być kopiowana ani przekazywana w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. 

Wszystkie części tej instrukcji należą do firmy ZKTeco i jej spółek zależnych (zwanych dalej „Firmą” lub „ZKTeco”).

Znak towarowy

jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy ZKTeco. Inne znaki towarowe występujące w tej instrukcji są własnością ich odpowiednich 

właścicieli.

Zrzeczenie się

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi i konserwacji sprzętu ZKTeco. Prawa autorskie do wszystkich dokumentów, 

rysunków itp. W odniesieniu do sprzętu dostarczonego przez ZKTeco należą do i są własnością ZKTeco. Treść niniejszego dokumentu nie 

powinna być wykorzystywana ani udostępniana przez odbiorcę osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody ZKTeco.

Treść niniejszej instrukcji należy przeczytać w całości przed rozpoczęciem eksploatacji i konserwacją dostarczonego sprzętu. 

Jeśli którakolwiek z treści instrukcji wydaje się niejasna lub niekompletna, prosimy o kontakt z ZKTeco przed przystąpieniem do 

obsługi i konserwacji sprzętu.

Zasadniczym warunkiem wstępnym zadowalającej obsługi i konserwacji jest pełne zaznajomienie personelu obsługującego i 

konserwacyjnego z projektem oraz dokładne przeszkolenie wspomnianego personelu w zakresie obsługi i konserwacji maszyny / 

urządzenia / wyposażenia. Ponadto dla bezpiecznej obsługi maszyny / zespołu / wyposażenia istotne jest, aby personel 

przeczytał, zrozumiał i przestrzegał instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji.

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między warunkami niniejszej instrukcji a specyfikacjami kontraktowymi, rysunkami, arkuszami 

instrukcji lub innymi dokumentami związanymi z umową, pierwszeństwo mają warunki umowy / dokumenty. Szczegółowe warunki / dokumenty 

zamówienia mają pierwszeństwo.

ZKTeco nie udziela żadnych gwarancji, rękojmi ani oświadczeń dotyczących kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej 

instrukcji lub jakichkolwiek zmian do niej wprowadzonych. ZKTeco nie rozszerza żadnej gwarancji, w tym między innymi gwarancji 

wzornictwa, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

ZKTeco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach lub dokumentach, do których istnieją odniesienia 

lub linki do tej instrukcji. Całkowite ryzyko dotyczące wyników i wydajności uzyskanych z wykorzystania informacji ponosi użytkownik.

ZKTeco w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wynikowe, 

pośrednie, szczególne lub przykładowe, w tym między innymi utratę działalności, utratę zysków, przerwę w działalności, utratę informacji biznesowych 

lub jakiekolwiek straty pieniężne wynikające z, w związku z lub
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odnoszących się do wykorzystania informacji zawartych w niniejszej instrukcji lub do których się ona odwołuje, nawet jeśli firma ZKTeco została poinformowana o 

możliwości wystąpienia takich szkód.

Niniejsza instrukcja i zawarte w niej informacje mogą zawierać techniczne, inne nieścisłości lub błędy typograficzne. ZKTeco okresowo 

zmienia informacje zawarte w niniejszym dokumencie, które zostaną uwzględnione w nowych uzupełnieniach / poprawkach do instrukcji. 

ZKTeco zastrzega sobie prawo do okresowego uzupełniania, usuwania, poprawiania lub modyfikowania informacji zawartych w instrukcji w 

formie okólników, listów, uwag itp. W celu lepszej obsługi i bezpieczeństwa maszyny / urządzenia / wyposażenia. Wspomniane uzupełnienia 

lub poprawki mają na celu ulepszenie / lepsze działanie maszyny / urządzenia / wyposażenia i takie poprawki nie dają prawa do żądania 

odszkodowania lub odszkodowania w żadnych okolicznościach.

ZKTeco w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności (i) w przypadku nieprawidłowego działania maszyny / urządzenia / wyposażenia z 

powodu nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji (ii) w przypadku eksploatacji maszyny / urządzenia / sprzętu poza 

limitami prędkości (iii) w przypadku eksploatacji maszyny i wyposażenia w warunkach innych niż warunki określone w instrukcji.

Produkt będzie okresowo aktualizowany bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze procedury operacyjne i odpowiednie dokumenty są dostępne 

pod adresem http: // www. zkteco .com

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z produktem prosimy o kontakt.

Siedziba ZKTeco

Adres ZKTeco Industrial Park, No. 26, 188 Industrial Road, Tangxia 

Town, Dongguan, Chiny.

+ 86 769 - 82109991

+ 86 755 - 89602394

Telefon

Faks

W przypadku pytań związanych z biznesem prosimy pisać do nas na adres: sales@zkteco.com . Aby 

dowiedzieć się więcej o naszych globalnych oddziałach, odwiedź www.zkteco.com .
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O firmie

ZKTeco jest jednym z największych na świecie producentów czytników RFID i biometrycznych (odcisków palców, twarzy, żył). Oferta produktów 

obejmuje czytniki i panele kontroli dostępu, kamery rozpoznające twarz do bliskiego i dalekiego zasięgu, kontrolery dostępu do wind / pięter, 

kołowroty, kontrolery bramek do rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) oraz produkty konsumenckie, w tym zamki do drzwi z czytnikiem linii 

papilarnych i czytnikiem twarzy. Nasze rozwiązania bezpieczeństwa są wielojęzyczne i zlokalizowane w ponad 18 różnych językach. W ZKTeco 

supernowoczesne

Zakład produkcyjny o powierzchni 700 000 stóp kwadratowych z certyfikatem ISO9001, kontrolujemy produkcję, projektowanie produktów, montaż komponentów oraz 

logistykę / wysyłkę - wszystko pod jednym dachem.

Założyciele ZKTeco zostali wyznaczeni do niezależnych badań i rozwoju procedur weryfikacji biometrycznej oraz produkcji 

SDK do weryfikacji biometrycznej, który początkowo był szeroko stosowany w dziedzinie bezpieczeństwa komputerów 

osobistych i uwierzytelniania tożsamości. Dzięki ciągłemu rozwojowi i licznym zastosowaniom rynkowym zespół stopniowo 

konstruował ekosystem uwierzytelniania tożsamości i inteligentny ekosystem bezpieczeństwa, które są oparte na technikach 

weryfikacji biometrycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w uprzemysłowieniu weryfikacji biometrycznych, ZKTeco 

zostało oficjalnie założone w 2007 roku i obecnie jest jednym z wiodących na świecie przedsiębiorstw w branży weryfikacji 

biometrycznej, posiadającym różne patenty i wybieranym jako Krajowe Przedsiębiorstwo Zaawansowanych Technologii przez 

6 kolejnych lat.

O instrukcji

Niniejsza instrukcja przedstawia obsługę produktu ProFace X [TD].

Wszystkie wyświetlane liczby służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rysunki w tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie rzeczywistym produktom.
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Konwencje dokumentów

Konwencje użyte w tym podręczniku są wymienione poniżej: Konwencje 

GUI

Oprogramowanie

OpisKonwencja

Pogrubiona czcionka

>

Służy do identyfikacji nazw interfejsów oprogramowania, np OK, potwierdź, anuluj

Menu wielopoziomowe są oddzielone tymi nawiasami. Na przykład Plik> Utwórz> Folder.

Dla urządzenia

OpisKonwencja

<>

[]

/

Nazwy przycisków lub kluczy urządzeń. Na przykład naciśnij klawisz <OK>

Nazwy okien, pozycje menu, tabele danych i nazwy pól znajdują się w nawiasach kwadratowych. Na przykład, 

otwórz okno [NewUser]

Menu wielopoziomowe są oddzielone ukośnikami. Na przykład [Plik / Utwórz / Folder].

Symbolika

Konwencja Opis

Sugeruje to uwagi lub zwraca uwagę w instrukcji

Ogólne informacje, które pomagają w szybszym wykonywaniu operacji

Informacje, które są istotne

Uważaj, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub błędów

Oświadczenie lub wydarzenie, które przed czymś ostrzega lub służy jako przykład 

ostrzegawczy.
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1 Uwaga dotycząca użytkowania

1.1 Pozycja stojąca, wyraz twarzy i stanie

Postawa

• Zalecana odległość

Zalecana odległość między urządzeniem a użytkownikiem o wzroście od 1,55 

m do 1,85 m wynosi 0,3-2,5 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.

1.2 Rejestracja Palm

Umieść dłoń w obszarze zbierania palmmulti-mode tak, aby dłoń była umieszczona równolegle do urządzenia. Pamiętaj, aby zachować 

odstęp między palcami.
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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:

Poprawna metoda rejestracji twarzy i uwierzytelniania

• Przestrogi dotyczące rejestrowania twarzy

• Rejestrując twarz, zachowaj odległość od 40 cm do 80 cm między urządzeniem a twarzą.

Uważaj, aby nie zmienić wyrazu twarzy. (uśmiechnięta twarz, ściągnięta twarz, mrugnięcie itp.)

Jeśli nie będziesz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, rejestracja twarzy może potrwać dłużej lub może się nie 

powieść.

Uważaj, aby nie zasłonić oczu ani brwi.

Nie nosić czapek, masek, okularów przeciwsłonecznych ani okularów.

Uważaj, aby nie wyświetlać dwóch twarzy na ekranie. Zarejestruj jedną osobę na raz.

Zaleca się, aby użytkownik noszący okulary rejestrował zarówno twarze w okularach, jak i bez nich.

•

•

•

•

•

•

• Przestrogi dotyczące uwierzytelniania twarzy

• Upewnij się, że twarz pojawia się wewnątrz prowadnicy wyświetlanej na ekranie urządzenia.

• Jeśli okulary zostały zmienione, uwierzytelnianie może się nie powieść. Jeśli twarz bez okularów została zarejestrowana, 

uwierzytelnij twarz bez okularów. Jeśli zarejestrowano tylko twarz w okularach, ponownie uwierzytelnij twarz za pomocą 

wcześniej noszonych okularów.
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• Jeśli część twarzy jest zakryta kapeluszem, uwierzytelnienie maski, opaski na oko lub okularów przeciwsłonecznych może się nie 

powieść. Nie zakrywaj twarzy, pozwól urządzeniu rozpoznać zarówno brwi, jak i twarz.

1.4 Interfejs gotowości

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

superadministratora, wymaga weryfikacji superadministratora przed wejściem do operacji menu. Ze względu na 

bezpieczeństwo urządzenia zaleca się zarejestrowanie superadministratora przy pierwszym użyciu urządzenia.

aby wejść do menu. Po związaniu
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1.5 Wirtualna klawiatura

Uwaga: Urządzenie obsługuje wprowadzanie języka chińskiego, 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 PalmVerification

• 1: N PalmVerificationmode

Porównaj obraz dłoni zebrany przez kolektor dłoni ze wszystkimi danymi palmowymi w urządzeniu.

Urządzenie automatycznie rozróżni tryb weryfikacji dłoni i twarzy i umieści dłoń w obszarze, który może być zebrany przez 

kolektor dłoni, a urządzenie automatycznie wykryje tryb weryfikacji dłoni.

• 1: 1 PalmVerificationmode

Kliknij

1. Wprowadź identyfikator użytkownika i naciśnij [OK].

na ekranie głównym, aby przejść do trybu weryfikacji dłoni 1: 1.
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Jeśli użytkownik oprócz swojej dłoni zarejestrował twarz i hasło, a metoda weryfikacji to

ustawione na weryfikację dłoni / twarzy / hasła, pojawi się następujący ekran. Wybierz ikonę dłoni, aby przejść do trybu weryfikacji 

dłoni.

do
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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 dłoń i twarz, 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

1. Weryfikacja konwencjonalna

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

porównania.
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2. Włącz ekranowanie temperatury za pomocą podczerwieni

Gdy użytkownik włączył opcję Włącz ekranowanie temperatury z funkcją podczerwieni, podczas weryfikacji użytkownika, 

oprócz konwencjonalnej metody weryfikacji, twarz użytkownika musi być wyrównana z obszarem pomiaru temperatury, aby 

zmierzyć temperaturę ciała przed przeprowadzeniem weryfikacji. wyskakujące okienko interfejsu podpowiedzi wyniku 

porównania.

3. Włącz wykrywanie zadań

Gdy użytkownik włączył Włącz wykrywanie maski urządzenie rozpozna, czy użytkownik nosi maskę, czy nie. Poniżej znajduje się 

wyskakujące okienko interfejsu z monitem o wynik porównania.
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• Weryfikacja twarzy 1: 1

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

naciśnij

Wprowadź identyfikator użytkownika i kliknij [OK].

na głównym interfejsie i przejdź do trybu weryfikacji twarzy 1: 1.
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Jeśli pracownik oprócz twarzy zarejestruje dłoń i hasło, pojawi się następujący ekran. Wybierz

ikonę, aby przejść do trybu weryfikacji twarzy.
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Po pomyślnej weryfikacji pojawi się okno dialogowe „pomyślnie zweryfikowano”.

Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, wyświetli się monit „Dostosuj swoją pozycję!”.
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1.6.4 Weryfikacja łączona

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, to urządzenie oferuje możliwość korzystania z wielu form metod weryfikacji. W sumie można użyć 7 różnych 

kombinacji weryfikacyjnych, jak pokazano poniżej:

Uwagi:

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

2 ） Musisz zarejestrować wymagane informacje weryfikacyjne przed użyciem weryfikacji kombinowanej

tryb, 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.

Rola użytkownika

Opisy

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

Aby ustawić zakres uprawnień roli niestandardowej i rejestrującego, czyli uprawnienia do obsługi systemu.

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

Aby ustawić parametry związane z systemem, w tym datę i godzinę, zapisy dostępu, szablony twarzy, szablony 

dłoni, resetowanie do ustawień fabrycznych, zarządzanie temperaturą i zarządzanie zabezpieczeniami.

Obejmuje to interfejs użytkownika, głos, dzwonek, opcje stanu dziurkowania i ustawienia przypisania klawiszy skrótów.

Aby usunąć wszystkie istotne dane z urządzenia.

Aby ustawić parametry zamka i odpowiedniego urządzenia kontroli dostępu.

COMM.

System

Nadać cechy osobiste

DataMgt.

Kontrola dostępu
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Frekwencja

Szukaj

Autotest

Zapytaj o określony rekord dostępu, sprawdź zdjęcia obecności i zdjęcia z czarnej listy.

Aby automatycznie przetestować, czy każdy moduł działa poprawnie, w tym ekran, dźwięk, kamera i zegar czasu 

rzeczywistego.

Aby wyświetlić pojemność danych, informacje o urządzeniu i oprogramowaniu sprzętowym bieżącego urządzenia.Informacja o systemie
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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 ） ID użytkownika może domyślnie zawierać od 1 do 9 cyfr.

3 ） Podczas pierwszej rejestracji możesz zmienić swój identyfikator, którego nie można zmienić po rejestracji.

4 ） Jeśli pojawi się komunikat „Zduplikowany identyfikator”, musisz wybrać inny identyfikator.
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• 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 dłoń

Kliknij Palma aby wejść na stronę rejestracji dłoni. Wybierz dłoń, którą chcesz zarejestrować.
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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 zrobi zdjęcie jako zdjęcie użytkownika. Jeśli nie chcesz rejestrować 

zdjęcia użytkownika, system automatycznie ustawi zrobione zdjęcie jako zdjęcie domyślne.

• Rola kontroli dostępu

Kontrola dostępu użytkownika określa prawa do odblokowania drzwi dla każdej osoby, w tym grupy i okresu, do którego należy użytkownik.

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.

Kliknij Okres czasu, wybierz okres do użycia.
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3.2 Wyszukaj 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 Edytuj 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 operacji odnosi się do „ 3.1 Dodawanie 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, czyli zakres uprawnień menu operacji.

Kliknij Rola użytkownika w interfejsie menu głównego.

1. Kliknij dowolną pozycję, aby ustawić zdefiniowaną rolę. Kliknij wiersz Włącz zdefiniowaną rolę aby włączyć to zdefiniowane

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

Kliknij Zwróć.
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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.

Jeśli żaden superadministrator nie jest zarejestrowany, urządzenie wyświetli monit „Najpierw zarejestruj 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 sieci

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

Adres IP

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.

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

CommKey

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.Identyfikator urzadzenia

5.3 Ustawienie serwera w chmurze

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

serwera w chmurze na Comm. Interfejs ustawień.
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Pozycja Opis

Włączyć

Domena

Nazwa

Wyłączyć

Domena

Nazwa

Włącz serwer proxy

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. Port 

używany przez serwer ADMS.

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

portu serwera proxy.

Adres serwera

Adres serwera

Port serwera

5.4 Konfiguracja Wieganda

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

PulseWidth (Stany Zjednoczone)

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.

Interwał impulsów (Stany Zjednoczone)

Typ identyfikatora

Definicje różnych popularnych formatów Wiegand: Definicje 

formatu Wiegand

ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO

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.

Wiegand26
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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.

"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.

Wiegand26a

Wiegand34

Wiegand34a

Wiegand36

Wiegand36a

Wiegand37

Wiegand37a

Wiegand50
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• Wyjście Wiegand

Pozycja Opisy

Gdy funkcja SRB jest włączona, zamek jest kontrolowany przez SRB, aby zapobiec otwarciu zamka w 

wyniku usunięcia urządzenia.

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.

Jest podobny do identyfikatora urządzenia. Różnica polega na tym, że kod miejsca 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.

SRB

Format Wiegand

Bity wyjściowe Wiegand

Błędny identyfikator

Kod witryny

PulseWidth (Stany Zjednoczone)

Interwał impulsów (Stany Zjednoczone)

Typ identyfikatora
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6 Ustawienia systemowe

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.

1. Możesz ręcznie ustawić datę i godzinę i kliknąć Potwierdź, aby zapisać.

2. Kliknij opcję 24-godzinny, aby włączyć lub wyłączyć ten format i wybrać format daty.

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

daty i godziny urządzenia.
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Uwaga: Na przykład użytkownik ustawia godzinę urządzenia (18:35 15 marca 2019 r.) Na 18:30 1 stycznia,

Po przywróceniu ustawień fabrycznych na urządzeniu pozostanie godzina 18:30 w dniu 1 stycznia 2020 roku.

6.2 Ustawienia dzienników dostępu

Kliknij Ustawienia dzienników dostępu w interfejsie systemu.

Pozycja Opis

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.

Czy wyświetlać zdjęcie użytkownika, gdy użytkownik przejdzie weryfikację.

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.

Tryb aparatu

Wyświetl zdjęcie użytkownika

Dostęp do dzienników Ostrzeżenie
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Gdy rekordy dostępu osiągną pełną pojemność, urządzenie automatycznie usunie ustawioną wartość starych 

rekordów 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.

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

Cyrkulacja Usuń

Dostęp do rekordów

Cykliczne usuwanie ATT

Zdjęcie

Cykliczne usuwanie czarnej listy

Zdjęcie

ConfirmScreen

Opóźnienie (a)

Porównanie twarzy

Odstęp (y)

6.3 Parametry twarzy

Kliknij Twarz w interfejsie systemu.
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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 progi, tym niższy wskaźnik 

błędnych ocen, tym wyższy wskaźnik odrzucenia i odwrotnie. Zalecana jest domyślna wartość 75.

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 przedziale od 55 do 120. Im wyższe progi, tym niższy wskaźnik 

błędnych ocen, tym wyższy wskaźnik odrzucenia i odwrotnie. Zalecana jest domyślna wartość 63.

Podczas rejestracji twarzy na podstawie porównania 1: N określa się, czy użytkownik zarejestrował się już 

wcześniej.

Gdy podobieństwo między uzyskanym obrazem twarzy a wszystkimi zarejestrowanymi szablonami 

twarzy jest większe niż ten próg, oznacza to, że twarz została już zarejestrowana.

Tolerancja kąta nachylenia twarzy do rejestracji i porównania twarzy.

Jeśli kąt nachylenia twarzy przekracza tę ustawioną wartość, zostanie odfiltrowany przez algorytm,

tzn. zignorowane przez terminal, dlatego nie zostaną wyzwolone żadne interfejsy rejestracji i porównania.

Tolerancja kąta obrotu twarzy do rejestracji i porównania szablonu twarzy.

Jeśli kąt obrotu ściany przekroczy tę ustawioną wartość, zostanie on odfiltrowany przez algorytm, tj. 

Zignorowany przez terminal, a zatem nie zostanie wyzwolony interfejs rejestracji i porównania.

Jakość obrazu do rejestracji i porównania twarzy. Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy obraz 

wymaga.

Wymagane do rejestracji i porównania twarzy.

Jeśli rozmiar obiektu jest mniejszy niż ta ustawiona wartość, obiekt zostanie przefiltrowany i nie zostanie rozpoznany jako 

twarz.

Wartość tę można rozumieć jako odległość porównawczą ściany. Im dalej znajduje się osoba, tym 

mniejsza twarz i tym mniejszy piksel twarzy zostanie uzyskany przez algorytm. Dlatego dostosowanie 

tego parametru może dostosować najdalszą odległość porównywania ścian. Gdy wartość wynosi 0, 

odległość porównania ścian nie jest ograniczona.

Wyzwalanie światła LED Ta wartość steruje włączaniem i wyłączaniem światła LED. Im większa wartość, tym

częściej dioda LED będzie się włączać.

1: Próg NMatch

Próg dopasowania 1: 1

Rejestracja twarzy

Próg

Kąt nachylenia twarzy

Kąt obrotu twarzy

Jakość obrazu

Minimalny rozmiar twarzy

Próg
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Miara wielkości zmiany w polu widzenia kamery, która kwalifikuje się jako potencjalna 

detekcja ruchu, która budzi terminal ze stanu gotowości do interfejsu porównawczego. Im 

większa wartość, tym czulszy byłby system, tj. Jeśli ustawiono większą wartość, interfejs 

porównania jest znacznie łatwiejszy i często wyzwalany.

Wykrywanie próby sfałszowania poprzez ustalenie, czy źródłem próbki biometrycznej jest żywa istota ludzka, czy 

fałszywa reprezentacja za pomocą obrazów w świetle widzialnym.

Pomoc w ocenie, czy widoczny obraz pochodzi z żywego ciała. Im większa wartość, tym lepsza 

ochrona przed spoofingiem światła widzialnego.

Korzystanie z obrazowania widm w bliskiej podczerwieni do identyfikacji i zapobiegania atakom fałszywych zdjęć i filmów.

Szeroki zakres dynamiki (WDR), który równoważy światło i zwiększa widoczność obrazu w filmach z 

monitoringu w scenach o wysokim kontraście z oświetleniem oraz poprawia identyfikację obiektów w jasnym i 

ciemnym otoczeniu.

Używane, gdy WDR jest wyłączone. Pomaga to zmniejszyć migotanie, gdy ekran urządzenia miga z tą 

samą częstotliwością co światło.

Niewłaściwa regulacja parametrów ekspozycji i jakości może poważnie wpłynąć na działanie 

urządzenia. Proszę dostosować parametr ekspozycji tylko pod kierunkiem personelu obsługi 

posprzedażnej naszej firmy.

Detekcja ruchu

Wrażliwość

Wykrywanie na żywo

Wykrywanie na żywo

Próg

Zwalczanie podrabiania

z NIR

WDR

Tryb Anti-flicker

Uwagi

6.4 Parametry dłoni

Kliknij Palma w interfejsie systemu.

Pozycja

Dopasowanie dłoni 1: 1

Próg

Opis

W metodzie weryfikacji 1: 1 weryfikacja może się powieść tylko wtedy, gdy podobieństwo między 

palmą weryfikującą a zarejestrowaną dłonią użytkownika jest większe niż ta wartość.

W przypadku metody weryfikacji 1: N tylko wtedy, gdy podobieństwo między palmą weryfikującą i całą 

zarejestrowaną palmą jest większe niż ta wartość, weryfikacja może się powieść.

Dłoń 1: dopasowanie N.

Próg
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6.5 Przywrócenie 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.
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6.6 Zarządzanie temperaturą

Terminal posiada wbudowany czujnik temperatury, gdy temperatura jest za niska lub za wysoka, spowoduje samoczynne nagrzanie się lub wyłączenie.

Kliknij Temperatura Mgt. w interfejsie systemu.

Pozycja

Czas rzeczywisty

temperatura

Opis

Ta kolumna pokazuje temperaturę wewnętrzną terminala w czasie rzeczywistym.

Gdy temperatura na terminalu jest niższa niż ustawiona wartość, terminal zacznie się nagrzewać, ustawiony zakres 

wynosi 0 ~ 10 ( ℃).

Gdy temperatura terminala jest wysoka niż ustawiona wartość, wyłączy się automatycznie w celu ochrony 

sprzętu, ustawiony zakres wynosi 60 ~ 80 ( ℃).

Niska temperatura. ogrzać

Wysoka temperatura. zresetować
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6.7 Zarządzanie wykrywaniem

Kliknij DetectionManagement w interfejsie systemu.

Pozycja Opis

Włączanie lub wyłączanie funkcji pomiaru temperatury w podczerwieni.

Gdy ta funkcja jest włączona, przed przyznaniem dostępu użytkownicy muszą przejść kontrolę 

temperatury oprócz weryfikacji tożsamości.

Aby zmierzyć temperaturę ciała, twarze użytkowników muszą być wyrównane z obszarem pomiaru 

temperatury.

Aby ustawić wartość progu alarmowego wysokiej temperatury ciała.

Gdy temperatura zmierzona podczas weryfikacji jest wyższa niż ustawiona wartość, urządzenie 

wyda monit i alarm dźwiękowy.

Domyślny próg alarmowy to 37,30 ℃.

Aby ustawić wartość progu alarmowego niskiej temperatury ciała.

Gdy temperatura zmierzona podczas weryfikacji jest niższa niż ustawiona wartość, urządzenie 

wyda monit i alarm dźwiękowy.

Włącz temperaturę

screeningwith

podczerwień

Wysoka temperatura

próg alarmowy

Niska temperatura

próg alarmowy
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Gdy ta opcja jest włączona, jeśli zmierzona temperatura ciała użytkownika jest powyżej (lub poniżej) progu 

alarmowego, użytkownik nie uzyska dostępu, nawet jeśli jego tożsamość zostanie zweryfikowana.

Jeśli ta opcja jest wyłączona, użytkownik ma dostęp do obszaru o ograniczonym dostępie po zweryfikowaniu jego 

tożsamości, niezależnie od temperatury jego ciała.

Ponieważ moduł pomiaru temperatury dopuszcza niewielki zakres błędów (zakłóceń) obserwowanej 

wartości w różnych środowiskach (wilgotność, temperatura w pomieszczeniu itp.), Użytkownicy mogą 

tutaj ustawić wartość odchylenia.

Jednostkę temperatury ciała można przełączać między stopniami Celsjusza ( ℃) i Fahrenheit ( ℉).

Włączanie lub wyłączanie funkcji wykrywania maski.

Po włączeniu urządzenie podczas weryfikacji zidentyfikuje, czy użytkownik nosi maskę, czy 

nie.

Gdy ta opcja jest włączona, jeśli użytkownik nie nosi maski, system nie przyzna

Odmów dostępu bez dostęp, nawet jeśli przeszedł weryfikację.

Jeśli ta opcja jest wyłączona, użytkownicy mają dostęp do obszaru monitorowania bez względu na to, czy mają na sobie 

maski, czy nie.

Temperatura powyżej

Zakres; dostęp

odmówiono

Temperatura

korekta odchylenia

Temp. Jednostka

Enablemask

wykrycie

maska
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7 Personalizacja ustawień

Możesz dostosować ustawienia interfejsu, dźwięk i dzwonek. 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

Ekran menu

Limit czasu (s)

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.

Czas bezczynności do 

pokazu slajdów

Odstęp czasu pokazu slajdów

(s)

Czas bezczynności do 

spania (m)

Styl ekranu głównego

P wiek | 51 Prawa autorskie © 2020 ZKTECO CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.



ProFace X [TD] Instrukcja obsługi

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 klawiatury.

Dostosuj głośność urządzenia; prawidłowa wartość: 0-100.

7.3 Harmonogramy Bell

Kliknij Harmonogramy Bell w interfejsie Personalizuj.
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• Dodaj dzwonek

1. Kliknij Harmonogram NewBell aby wejść do interfejsu dodawania:

Pozycja

Status dzwonka

Bell Time

Powtarzać

Dzwonek

Wewnętrzne opóźnienie dzwonka (s)

Opis

Ustaw, czy włączyć status dzwonka.

O tej porze urządzenie automatycznie dzwoni. 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.
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7.4 Opcje stanów odbijania

Kliknij Opcje stanów odbijania w interfejsie Personalizuj.

Pozycja Opis

Wybierz tryb stanu odbijania, którym może być:

Poza: Aby wyłączyć funkcję klawisza stanu odbijania. Klucz stanu dziurkowania ustawiony w obszarze

Skróty klawiszowe menu stanie się nieważne.

Tryb ręczny: Aby ręcznie przełączyć klawisz stanu odbijania, klawisz stanu odbijania zniknie po Limit 

czasu stanu odbijania.

Tryb automatyczny: Po wybraniu tego trybu ustaw the czas przełączania stanu odbijania Wciśnij Odwzorowanie 

skrótów klawiszowych; po osiągnięciu czasu przełączenia przycisk ustawionego stanu stempla zostanie przełączony 

automatycznie.

Tryb ręczny i automatyczny: W tym trybie główny interfejs wyświetli klawisz automatycznego przełączania stanu 

dziurkowania, tymczasem obsługuje ręczne przełączanie klawisza stanu dziurkowania. Po przekroczeniu limitu czasu, 

ręcznie przełączany klawisz stanu odbijania stanie się przyciskiem automatycznego przełączania stanu odbijania.

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

niezmieniony do momentu ręcznego przełączenia następnym razem.

Tryb stały: Wyświetlony zostanie tylko klawisz stałego stanu odbijania i nie można go zmienić.

Punch StateMode
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7.5 Odwzorowanie klawiszy skrótów

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 Skróty klawiszowe w interfejsie Personalizuj.
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8 Zarządzanie danymi

Aby usunąć odpowiednie dane z urządzenia. Kliknij DataMgt. 

w interfejsie menu głównego.

8.1 Usunąć dane

Kliknij Usunąć dane w sprawie Zarządzania Danymi. berło.

Pozycja Opis

Usuń rekordy dostępu Aby usunąć dane obecności / warunkowo uzyskać dostęp do rekordów.

Usuń obecność

Zdjęcie
Aby usunąć zdjęcia obecności wyznaczonego personelu.

Usuń zdjęcie z czarnej listy Aby usunąć zdjęcia zrobione podczas weryfikacji, która się nie powiodła.

Aby usunąć informacje i dzienniki obecności / rekordy dostępu wszystkich zarejestrowanych

Usuń wszystkie dane
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użytkowników.

Aby usunąć uprawnienia administratora.

Usuń kontrolę dostępu Aby usunąć wszystkie dane dostępowe.

Aby usunąć wszystkie zdjęcia użytkowników w urządzeniu. 

Aby usunąć wszystkie tapety z urządzenia.

Aby usunąć wygaszacze ekranu w urządzeniu.

Usuń rolę administratora

Usuń zdjęcie użytkownika

DeleteWallpaper

Usuń wygaszacze ekranu

Uwaga: Podczas usuwania rekordów dostępu, zdjęć obecności lub zdjęć z czarnej listy, możesz wybrać Usuń wszystko lub Usuń według zakresu czasu. 

Wybierając Usuń według zakresu czasu, musisz ustawić określony zakres czasu, aby usunąć wszystkie dane z tym 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 pliku

to samo kombi dostępu, weryfikacja członków tych grup jest również wymagana do otwarcia drzwi).

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

Tryb GateControl

Opis

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. Brak oznacza, że   czujnik drzwi nie jest używany; 

Normalnie otwarte oznacza, że   drzwi są zawsze otwarte, gdy włączony jest prąd; Normalnie Zamknięte oznacza, że   

drzwi są zawsze zamknięte, gdy włączony jest prąd.

Obsługiwany tryb weryfikacji obejmuje hasło / twarz, tylko identyfikator użytkownika, hasło, tylko 

twarz i twarz + hasło.

Opóźnienie (a) zamka drzwi

Opóźnienie czujnika drzwi

(s)

Typ czujnika drzwi

VerificationMode
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Dostępny czas drzwi

Kropka

Normalny czas otwarty

Kropka

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

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

okresie.

Podczas konfigurowania Master i Slave, status Master można ustawić na wyjście po wejściu.

Wyjście: Rekord zweryfikowany na hoście jest rekordem wyjścia.

Wchodzić: 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 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, tryb weryfikacji, okres dostępności drzwi, normalny czas otwarcia, urządzenie główne i alarm. 

Jednak usunięte dane kontroli dostępu w Zarządzaniu danymi. jest wykluczony.

Urządzenie główne

Wejście pomocnicze

konfiguracja

Alarm głośnika

Zresetuj ustawienia dostępu

9.2 Harmonogram

W całym systemie można zdefiniować do 50 reguł czasowych. Każda reguła czasowa reprezentuje dziesięć stref czasowych, tj. Jeden tydzień i 

3 święta, a każda strefa czasowa to ważny okres w ciągu 24 godzin na dobę. Możesz ustawić maksymalnie 3 przedziały czasowe dla każdej 

strefy czasowej. Relacja między tymi okresami to „lub”. Kiedy czas weryfikacji przypada w którymkolwiek z tych okresów, weryfikacja jest ważna. 

Każdy format przedziału czasowego strefy czasowej: GGMM-GGMM, który z dokładnością do minut wskazuje zegar 24-godzinny.

Kliknij Ustawienie reguł czasowych w interfejsie kontroli dostępu.

1. Kliknij szare pole, aby wprowadzić strefę czasową do wyszukiwania. Wprowadź liczbę stref czasowych (maksymalnie: 50

strefy).
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2. Kliknij datę, w której wymagane są ustawienia strefy czasowej. Wprowadź godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz

następnie naciśnij OK.
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Uwagi:

1 ） Gdy czas zakończenia jest wcześniejszy niż czas rozpoczęcia, na przykład 23:57 ~ 23:56, oznacza to dostęp

jest zabronione 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 czasu otwarcia drzwi: otwarte przez cały dzień (00:00 ~ 23:59) lub w momencie 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 dni wolnych do modyfikacji. Kliknij Edytuj, aby zmodyfikować parametry dni wolnych.

• Usuń święto

W interfejsie dni wolnych wybierz element dni wolnych do usunięcia i kliknij przycisk Usuń. Kliknij OK, aby potwierdzić usunięcie. Po usunięciu to święto 

nie jest już wyświetlane w interfejsie Wszystkie święta.

9.4 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 Weryfikacja łączona w interfejsie kontroli dostępu.
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Kliknij kombinację odblokowującą drzwi, którą chcesz ustawić. Kliknij strzałki w górę iw dół, aby wprowadzić numer kombinacji, a następnie naciśnij OK.

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 pochodzi 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.
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9.5 Konfiguracja Anti-passback

Może się zdarzyć, że użytkownicy będą śledzeni przez niektóre osoby, aby wejść do drzwi bez weryfikacji, co spowoduje problem z 

bezpieczeństwem. Aby uniknąć takiej sytuacji, opracowano opcję Anti-Passback. Po włączeniu rekord zameldowania musi być zgodny z 

rekordem wymeldowania, aby otworzyć drzwi.

Ta funkcja wymaga współpracy dwóch urządzeń: jedno jest instalowane wewnątrz drzwi (urządzenie nadrzędne), drugie na zewnątrz drzwi 

(urządzenie podrzędne). Oba urządzenia komunikują się za pomocą sygnału Wiegand. Format Wiegand i typ wyjścia (identyfikator użytkownika / 

numer identyfikacyjny) przyjęte przez urządzenie główne i urządzenie podrzędne muszą być spójne.

Kliknij Konfiguracja Anti-passback w interfejsie kontroli dostępu.

Pozycja Opis

Brak funkcji Anti-passback: Funkcja Anti-passback jest wyłączona, co oznacza, że   pomyślna weryfikacja za 

pośrednictwem urządzenia głównego lub urządzenia podrzędnego może odblokować drzwi. Stan obecności nie jest 

zapisywany.

Out Anti-passback: Po wyewidencjonowaniu użytkownika, tylko jeśli ostatni rekord jest rekordem do wpisania, może on 

ponownie wyewidencjonować; w przeciwnym razie zostanie uruchomiony alarm. Jednak użytkownik może swobodnie się 

zameldować.

W Anti-passback: Po zameldowaniu się użytkownika, tylko jeśli ostatni rekord jest rekordem do wyewidencjonowania, 

użytkownik może ponownie się zarejestrować; w przeciwnym razie zostanie uruchomiony alarm. Jednak użytkownik może 

dowolnie wymeldować się.

Wejście / wyjście Anti-passsback: Po wpisaniu / wyrejestrowaniu przez użytkownika, tylko jeśli ostatni rekord jest 

rekordem do wyewidencjonowania, użytkownik może ponownie się zarejestrować; lub rekord zameldowania, użytkownik

Anti-passback

kierunek
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mogę sprawdzić ponownie; w przeciwnym razie zostanie uruchomiony alarm.

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.

Pozycja

Hasło Alarmon

Opis

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.

AlarmDelay (s)

Hasło przymusu
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10 Wyszukiwanie obecności

Po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika rekord zostanie zapisany na urządzeniu. Ta funkcja umożliwia użytkownikom sprawdzenie swoich rekordów dostępu.

Kliknij Wyszukiwanie obecności w interfejsie menu głównego.

Proces wyszukiwania zdjęć dotyczących obecności i czarnej listy jest podobny do wyszukiwania rekordów dostępu. Poniżej przedstawiono 

przykład wyszukiwania rekordów dostępu.

W interfejsie wyszukiwania obecności kliknij Dostęp do rekordów.
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1. Wprowadź identyfikator użytkownika, który ma zostać przeszukany, i kliknij 

OK. Jeśli chcesz wyszukać rekordy wszystkich użytkowników, kliknij przycisk OK 

bez wprowadzania żadnego identyfikatora użytkownika.

2. Wybierz przedział czasu, w którym chcesz 

wyszukać rekordy.
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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.
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11 Autotest

Aby automatycznie przetestować, czy wszystkie moduły w urządzeniu działają poprawnie, w tym wyświetlacz LCD, dźwięk, kamera i zegar czasu rzeczywistego 

(RTC).

Kliknij Autotest w interfejsie menu głównego.

Pozycja

Testuj wszystko

Test LCD

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 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.

Głos testowy

Testowanie aparatu

Test zegara RTC
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12 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

Urządzenie

Pojemność

Informacje o urządzeniu

Informacje o oprogramowaniu

Opis

Wyświetla pamięć użytkownika, dłoń, hasło i pamięć twarzy, dane administratorów, rekordy dostępu, 

frekwencję i czarną listę 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.
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13 Połącz się z oprogramowaniem ZKBioAccess EP

13.1 Ustaw adres komunikacji

• Strona urządzenia

1. Kliknij COMM. > Ethernet w menu głównym, aby ustawić adres IP i bramę urządzenia. ( Uwaga: Plik

Adres IP powinien móc komunikować się z serwerem ZKBioAccess EP, 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 ZKBioAccess EP.

Port serwera: Ustaw jako port serwisowy ZKBioAccess EP (domyślnie 8088).

• Strona oprogramowania

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

na poniższym rysunku:
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13.2 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.
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13.3 Dodaj personel do oprogramowania

1. Kliknij Personel> Osoba> Nowość:

2. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij OK.

13.4 Monitorowanie oprogramowania w czasie rzeczywistym

1. Kliknij Zapobieganie> Epidemia> Monitorowanie w czasie rzeczywistym aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, w tym użytkownika

którego temperatura wykracza poza zakres:
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Kiedy Ustawienie temperatury alarmu ustawiono, nienormalna temperatura ciała zostanie automatycznie zaznaczona na czerwono.

2. Kliknij Epidemia> Panel Statystyki przeglądanie analiz danych statystycznych i przeglądanie personelu

w normalnej temperaturze.

Uwaga: Więcej informacji na temat innych operacji można znaleźć w sekcji Instrukcja obsługi ZKBioAccess EP.
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dodatek 1

Wymagania dotyczące gromadzenia na żywo i rejestracji obrazów twarzy przy świetle 

widzialnym

1 ） Zaleca się przeprowadzić rejestrację w środowisku wewnętrznym z odpowiednim oświetleniem

źródło bez niedoświetlenia lub prześwietlenia.

2 ） Nie strzelaj w kierunku zewnętrznych źródeł światła, takich jak drzwi lub okna lub inne silne źródła światła.

3 ） Zalecane są ubrania w ciemnym kolorze, różniące się od koloru tła

rejestracja.

4 ） Proszę pokazać swoją twarz i czoło i nie zakrywać twarzy i brwi włosami.

5 ） Zaleca się pokazywanie prostego wyrazu twarzy. Uśmiech jest akceptowalny, ale nie zamykaj swojego

oczy lub pochyl głowę w dowolnym kierunku. Wymagane są dwa obrazy dla osób noszących okulary, jedno zdjęcie z 

okularami, a drugie bez.

6 ） Nie należy nosić akcesoriów, takich jak szalik lub maska, które mogą zakryć usta lub podbródek.

7 ） Skieruj twarz prosto w stronę urządzenia przechwytującego i znajdź swoją twarz w obszarze przechwytywania obrazu jako

pokazane na obrazku 1.

8 ） Nie umieszczaj więcej niż jednej twarzy w obszarze robienia zdjęć.

9 ） 50 cm - 80 cm jest zalecane do przechwytywania odległości regulowanej w zależności od wzrostu ciała.
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Obraz 1 Obszar przechwytywania twarzy

Wymagania dotyczące danych obrazu twarzy w świetle widzialnym

Zdjęcie cyfrowe powinno mieć proste krawędzie, kolorowe, pół-portretowane tylko przez jedną osobę, a osoba powinna być 

niezbadana, a nie w mundurze. Osoby noszące okulary powinny pozostać i założyć okulary do robienia zdjęć.

• Odległość oczu

Zalecane jest 200 pikseli lub więcej z nie mniejszą odległością niż 115 pikseli.

• Wyraz twarzy

Zaleca się zwykłą twarz lub uśmiech z naturalnie otwartymi oczami.

• Gest i anioł

Poziomy kąt obrotu nie powinien przekraczać ± 10 °, elewacja nie powinna przekraczać ± 10 °, a kąt obniżenia nie powinien przekraczać ± 10 °.

• Akcesoria

Maski i kolorowe okulary nie są dozwolone. Oprawki okularów nie powinny zasłaniać oczu i nie powinny odbijać światła. 

Osobom z grubymi oprawkami okularów zaleca się wykonanie dwóch zdjęć, jednego z okularami, a drugiego bez.
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• Twarz

Pełna twarz z wyraźnym konturem, rzeczywistą skalą, równomiernie rozłożonym światłem i bez cienia.

• Format obrazu

Powinien być w formacie BMP, JPG lub JPEG.

• Wymagania dotyczące danych

Powinien spełniać następujące wymagania:

1 ） Białe tło z ciemną odzieżą.

2 ） 24-bitowy tryb True Color.

3 ） Skompresowany obraz w formacie JPG o rozmiarze nie większym niż 20 KB.

4 ） Współczynnik rozdzielczości od 358 x 441 do 1080 x 1920.

5 ） Skala pionowa głowy i ciała powinna wynosić 2: 1.

6 ） Zdjęcie powinno zawierać ramiona fotografowanej osoby na tym samym poziomie.

7 ） Schwytana osoba powinna mieć otwarte oczy i dobrze widoczną tęczówkę.

8 ） Preferowana jest zwykła twarz lub uśmiech, nie preferowane jest pokazywanie zębów.

9 ） Schwytana osoba powinna być wyraźnie widoczna, w naturalnych kolorach i bez wyraźnego skrętu obrazu, nie

cień, punkt świetlny lub odbicie na twarzy lub w tle oraz odpowiedni poziom kontrastu i jasności.
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dodatek 2

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 rejestrują tylko cechy, 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 ze 

sprzedawcą.

Nasze inne urządzenia służące do ochrony porządku publicznego lub narzędzia programistyczne mogą rejestrować oryginalne obrazy odcisków 

palców obywateli. Jeśli chodzi o to, 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 rozporządzenie zawiera następujące postanowienia dotyczące wolności osobistej jego obywateli:

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

2. Godność osobista jest związana z wolnością osobistą i nie można jej naruszać;

3. Dom obywatela nie może być naruszony;

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

Na koniec chcielibyśmy jeszcze bardziej podkreślić, że rozpoznawanie biometryczne jest zaawansowaną technologiąTak jak

które z pewnością zostaną w przyszłości wykorzystane w handlu elektronicznym, bankowości, ubezpieczeniach, sądownictwie i innych sektorach. 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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Ekologiczna obsługa

„Przyjazny dla środowiska okres eksploatacji” produktu odnosi się do okresu, w którym produkt nie będzie wyrzucał żadnych 

toksycznych ani niebezpiecznych substancji, jeśli jest używany zgodnie z warunkami wstępnymi zawartymi w niniejszej instrukcji.

Ekologiczny okres eksploatacji określony dla tego produktu nie obejmuje baterii ani innych elementów, które łatwo 

się zużywają i muszą być okresowo wymieniane. Przyjazny dla środowiska okres eksploatacji akumulatora wynosi 

5 lat.

Substancje niebezpieczne lub toksyczne i ich ilości

Substancja / pierwiastek niebezpieczna / toksyczna

Sześciowartościowy polibromian Polibromowany

chrom d Bifenyle Etery difenylowe

(Cr6 +) (PBB) (PBDE)

Składnik

Nazwa

Rtęć

(Hg)

Cadmiu

m (cd)

Ołów (Pb)

Chip Resistor

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Kondensator chipowy

×

Cewka indukcyjna

×

Dioda

ESD

składnik

Brzęczyk

Adapter

Śruby

○ wskazuje, że całkowita zawartość toksyczności we wszystkich jednorodnych materiałach jest poniżej limitu określonego w SJ / T 

11363–2006.

× oznacza, że   całkowita zawartość toksyczności we wszystkich jednorodnych materiałach przekracza limit określony w SJ / T 

11363–2006.

Uwaga: 80% komponentów tego produktu jest wytwarzanych z nietoksycznych i przyjaznych dla środowiska materiałów. Ze względu na 

obecne ograniczenia ekonomiczne lub techniczne, które uniemożliwiają zastąpienie ich nietoksycznymi materiałami lub pierwiastkami, 

uwzględniono komponenty, które zawierają toksyny lub szkodliwe pierwiastki.

×

×

○ ○ ○ ○ ○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

×
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