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 : نصب و اتصاالت1بخش 

جهت شروع نصب ابتدا از قطع بودن تغذیه دستگاه اطمینان حاصل کنید. در صورت عدم توجه امکان اتصال کوتاه شدن و  .1

 سوختگی دستگاه وجود دارد.

 

تواند ( جهت کنترل و مشاهده اطالعات میTCP/IPو یا از طریق پورت شبکه ) RS232مستقیم و با استفاده از پورت  طوربه خوانکارت

 به کامپیوتر متصل گردد.

 

 

 استفاده شود. RS232به  RS485جهت اتصال به کامپیوتر باید از یک مبدل  RS485در صورت استفاده از رابط 

 

 

 

 بایست از یک هاب یا سوئیچ مطابق شکل زیر استفاده نمایید.وسیله پورت شبکه مییوتر بهجهت ارتباط دو دستگاه به کامپ
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 : ی ورودی و خروجی مرکز کنترلهاترمینال

 

شود. در صورت باز شدن غیرعادی درب )با زور این سنسور جهت تشخیص وضعیت درب استفاده می سنسور تشخیص وضعیت درب:

 درب بیشتر از حد تعین شده، آالرم دستگاه فعال خواهد شد. بازماندنباز شدن آن( و یا 

 متصل گردد. GNDو سر دیگر آن به  Sensorجهت اتصال سنسور یک سر آن به کانکتور 

 متر است. 1.1شود. فاصله مناسب کلید از دستگاه حدود درب در هنگام خروج استفاده می بازنمودنکلید دستی جهت  کلید دستی:

 متصل نمایید. GNDو سر دیگر آن را به  Buttonصال کلید دستی خروج، یک سر کلید به کانکتور جهت ات

 کند.را پشتیبانی می 12VDCهای جهت اتصال آالرم است. این مرکز کنترل آالرم +Alarmو  -Alarmترمینال  آالرم:
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 ی:برققفلاتصال 

پایدار ت و ثاب در حالتقفل درب باید  برای استفاده از آن بستگی دارد. موردنظری به عواملی چون نوع قفل و وضعیت برققفلنحوه اتصال 

 و از سیم بندی صحیح آن اطمینان حاصل کنید. نصب شود

 .نصب کنیدهای آن را طبق ورودی مناسبش در هنگام نصب، سیم لطفاًاگر تغذیه ورودی قفل به مثبت و منفی تغذیه حساس است 

قسمت بدون روکش کابل را قطع کرده و برای اطمینان بیشتر با چسب  لطفاًهای رله از پایه هرکدامدر صورت استفاده نکردن از توجه: 

 برق آن را بپوشانید.

که یهنگاما ت COMو  NCهای تعبیه شده است. در صورت استفاده از پایه .NOو  NC. ،COMجهت اتصال قفل، یک رله آزاد با سه پایه 

، کارت و یا رمز معتبر(، رله از حالت نرمال اثرانگشتیید شدن تأرله فعال نشده باشد برق وارد قفل خواهد شد و با فعال شدن رله )با 

ل د قفهایی هماننتعین شده قفل، قطع خواهد شد. این نوع اتصال برای قفل زمانمدتبسته به حالت باز تغیر خواهد کرد و برق قفل برای 

 یرفعال شده و درب باز خواهد شد.غمناسب است. توجه داشته باشید که در این حالت هنگام قطع برق، قفل  یسیالکترومغناط

یید تأکه رله فعال نشده باشد برق وارد قفل نخواهد شد و با فعال شدن رله )با یهنگامتا  COMو  NOهای در صورت استفاده از پایه

، وارد تعین شده زمانمدت، کارت و یا رمز معتبر(، رله از حالت نرمال باز به حالت بسته تغیر خواهد کرد و برق قفل برای اثرانگشتشدن 

 های منطبق با آن در هنگام قطع برق درب بسته خواهد ماند.قفل خواهد شد. در صورت استفاده از این حالت و قفل

ترمینال ورودی قفل نصب  موازاتبه( با پالریتی برعکس 1N4007 مثالعنوانبهدیود ) در هنگام استفاده از قفل بهتر است یکتوجه: 

 گردد.

استفاده نمود. در ادامه برخی از این موارد ذکر  مرکز کنترل دسترسیی و برققفلبرای  مشترک در برخی موارد جایز نیست که از تغذیه

 شده است:

 نباشد. 12𝑉𝐷𝐶ی برققفلتغذیه  .1

 خوان زیاد باشد.ی و کارتبرققفلفاصله بین  .2

 ( باشد.1Aبوده ولی اختالف جریان بین این دو بیشتر از یک آمپر ) 12𝑉𝐷𝐶خوان هر دو ی و دستگاه کارتبرققفلتغذیه ورودی  .3

 به مرکز کنترل: یبرققفلنحوه اتصال 

 ()یک منبع تغذیه مشترک / دو منبع تغذیه جداگانه COMو  NCهای استفاده از پایه .1
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 (دو منبع تغذیه جداگانه مشترک /منبع تغذیه )یک  COMو  NOهای استفاده از پایه .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط شبکه:

 برقراری ارتباط بین کامپیوتر و مرکز کنترل با استفاده از کابل شبکه )کابل کراس( .1

 هر دو دستگاه در یک شبکه و در یک رنج باشد. IPبایست آدرس جهت برقراری ارتباط بین مرکز کنترل و کامپیوتر، می

 

 با استفاده از شبکه داخلی  برقراری ارتباط بین کامپیوتر و چند مرکز کنترل .2

 

 

 

 

 

  

 و نحوه سیم بندی آن: RJ45دیاگرام سوکت  .3

a.   سوکت استانداردRJ45 
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b.  یرد.گاتصال به هاب و سوئیچ مورد استفاده قرار میبه یکدیگر و یا شبکه این نوع کابل برای اتصال دو :  10/100کابل کراس 

 

 

 

 

 

c.  )گیرد.: این نوع کابل بیشتر جهت اتصال کارت شبکه به هاب مورد استفاده قرار می 10/100کابل استریت )مستقیم 

 

 :RS232اتصال اکسس کنترل به کامپیوتر از طریق  .4

 

 

 

 

 RS485ارتباط با  .1
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 ویگند خروجی:

 های دیگر است. خوان یا اکسس کنترل( جهت ارتباط با کارتOutput wiegandکنترل دارای ترمینال ویگند خروجی ) این مرکز

 متر باشد.  11تواند تا جانبی، می خوانکارتحداکثر فاصله بین اکسس کنترل و 

هر دو دستگاه یکی  GNDمرکز کنترل باید  توجه: در هنگام استفاده از ارتباط ویگند )ویگند ورودی و یا خروجی( جهت عملکرد صحیح

 متصل گردند. به همشده و 

 عملکرد ترمینال

WD0  سیگنالData 0 ویگند خروجی 

WD1  سیگنالData 1 ویگند خروجی 

GND منفی 

 ویگند ورودی:

ای هداخل یا خارج )مانند آنتن ی جانبی نصب شده درهاخوانکارتتوانند با که دارای ویگند ورودی هستند می های دسترسیمرکز کنترل

 ( ارتباط برقرار کرده و ورود، خروج و باز شدن درب را کنترل نمایند.  دوربرد

 بیشتر نشود. 09خوان جانبی بهتر است از توجه: طول کابل مورد استفاده جهت اتصال مرکز کنترل دسترسی و کارت

 

 ترمینال تغذیه:

 ، جریان مصرفی مرکز کنترل است.400mAو در حالت کار حدود  50mAاست. در حالت آماده کار حدود  12𝑉𝐷𝐶تغذیه این دستگاه 

 عملکرد ترمینال

+12V ترمینال مثبت تغذیه 

GND ترمینال منفی تغذیه 

 طریقه نصب دستگاه:

 ها را مشخص و سوراخ کنید.محل نصب پیچ

 صفحه فلزی پشت مرکز کنترل دسترسی را نصب کنید.

 مرکز کنترل را روی صفحه فلزی نصب شده روی دیوار قرار دهید.

 تست صحت عملکرد دستگاه:

 بعد از اتمام تمامی مراحل نصب، برق دستگاه را وصل کنید. 

LED  ازآنپسمانند. دستگاه روشن می افزارنرمسبز و نارنجی تا باال آمدن LED شود.زن میسبز چشمک 

 ها، گزینه آزمایش اتوماتیک را انتخاب نمود.ان وارد منو شده و در قسمت گزینهتوجهت تست عملکرد دستگاه می
Menu             Options              Auto Test 

فل را امتحان و رله ق اثرانگشتسنسور تشخیص  اثرانگشتتعریف کنید و با استفاده از همان  اثرانگشتوارد منو شده و یک کاربر با ثبت 

 کنید.
Menu             User Manage              Enroll User             Enroll FP    
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 ریست کردن دستگاه:

 توانید از دکمه ریست موجود در زیر دستگاه استفاده نمایید.در صورت عمل نکردن صحیح دستگاه و یا نیاز به ریست کردن سیستم می

 متر استفاده نمایید.میلی 2جهت ریست کردن از یک وسیله با قطر 

 

 دکمه ضد سرقت:

 کند. در پشت دستگاه سنسوری تعبیه شده است که در صورت جدا شدن دستگاه از محل نصب، دستگاه شروع به آالرم زدن می

 زنگ:

 روی مرکز کنترل یک کلید زنگ )            (  تعبیه شده است.              

و  شدهالارسدر صورت اتصال زنگ به مرکز کنترل مانند شکل زیر، با فشار دادن کلید زنگ روی مرکز کنترل، سیگنال مربوط به زنگ 

 زنگ به صدا در خواهد آمد. 
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 بندی و راهنمای کاربری مرکز : منو2بخش 

 ده از دستگاه به نکات زیر توجه داشته باشید:اقبل از استف

 گشتاثراندستگاه را در مکانی که شدت نور در آنجا زیاد است نصب نکنید. امکان دارد که شدت نور زیاد در هنگام اسکن کردن  .1

 یر بگذارد.تأثروی سنسور 

 قبل از استفاده از مرکز کنترل کاتالوگ نحوه عملکرد آن را بخوانید. لطفاً .2

 نحوه صحیح قرار دادن صحیح انگشت جهت اسکن:

ماس م صورتبهخود را وسط صفحه سنسور قرار داده و کمی فشار دهید تا انگشتتان  موردنظرانگشت 

  با صفحه قرار گیرد.

  

 های اشتباه قرار دادن انگشت روی سنسور:روش

 

 

LED وضعیت: دهندهنشانهای 

 های موجود روی مرکز کنترل برحسب کارایی آن متفاوت است. LEDوضعیت 

 زنچشمکسبز  LED کارکرد عادی

 قرمز LEDای ثانیه 3روشن شدن  عدم احراز هویت

 سبز LEDای ثانیه 3روشن شدن  تائید و احراز هویت
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ظاهر خواهد شد. در صفحه  است( Start-upدهنده حالت آماده کار )با روشن شدن سیستم و بوت شدن کامل آن تصویر زیر که نشان

Start-up شود.ساعت، تاریخ، روز، هفته و وضعیت ورود یا خروج نشان داده می 

 

 ورود به منوی تنظیمات

یید یا تأو جهت  های و برای باال یا پایین رفتن در منو از دکمه جهت ورود به منو تنظیمات از دکمه 

های منتفی کردن از دکمه استفاده نمایید.    

 تعریف کاربر جدید:

 جهت تعریف کاربر ابتدا وارد منو شده سپس گزینه مدیریت کاربر را انتخاب کنید. 

 

 

 

 باشند. ها به ترتیب جهت تعریف کاربر جدید، تعریف مدیر و حذف تکی کاربر میینهگزاین 

نو تواند به ممدیر می یرممکن خواهد بود و فقطغمدیر دسترسی به منو تنظیمات برای کاربران  عنوانبهدر صورت تعریف فرد توجه: 

   تواند وارد تنظیمات دستگاه شود.تنظیمات دسترسی داشته باشد. در صورت تعریف نکردن مدیر برای سیستم، هر فردی می

 . یی استشناساقابلدارد که کاربر فقط با آن برای دستگاه  وجودبا وارد شدن به منوی ثبت کاربر چند روش برای تعریف کاربر  

 

 

 

 

 

 

 ه: توج

 ( شماره کاربریUser ID )باشد. 41134تا  1عددی بین  تواندیم 

  شروع خواهد شد و به ترتیب افزایش خواهد داشت. در صورت تمایل به تغیر شماره  99991اتوماتیک از  صورتبهشماره کاربری

 وارد نمایید. موردنظرتانبرای تعریف کاربر شماره کاربری  ورود یابتدادر  است یکافکاربری 

  اتوماتیک به قبل از آن شماره  صورتبهشماره کاربری عددی پنج رقمی است و صورت وارد نمودن عددی کمتر از پنج رقم دستگاه

 00012. مانند: خواهد کردکاربری عدد صفر اضافه 
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  :اثرانگشتتعریف 

 

 

 

وانید کارت تشده، از طریق کارت یا اثرانگشت دسترسی داشته باشد، در این قسمت میخواهید فرد موردنظر با کد کاربری نشان داده که میدرصورتی

 را برای تعریف فقط اثرانگشت فشار دهید. OKصورت  وی را کد دهی نمایید. در غیر این

 

 

 

 

  

 در سه مرحله و با سه بار پرسش از سمت اثرانگشترا روی سنسور قرار دهید. اسکن  اثرانگشتبرای اسکن  موردنظردر این مرحله انگشت 

 شود.مرکز کنترل انجام می

 روی دستگاه را فشار دهید. OKبرای ذخیره آن، بعد از نمایش مقابل زیر دکمه  اثرانگشت اسکنپس از 

 

را فشار دهید  OKهای جدید دکمه ادامه ثبت اثرانگشتپس از مشاهده این پیغام، در صورت تمایل برای 

 فشرده شود. ESCصورت دکمه  در غیر این

 

هده پیغام ، در هنگام مشااثرانگشتتوان در ابتدای ورود به منو ثبت در صورت نیاز به تعریف یک انگشت پشتیبان برای هر فرد، میتوجه: 

New Enroll  گزینهESC  ثانویه یا پشتیبان تعریف  اثرانگشت، برای وی موردنظررا انتخاب نمود و با وارد نمودن شماره کاربری فرد

 نمود.

 : تعریف رمز عبور

 

 

توان برای کاربر موردنظر عالوه بر رمز عبور، کارت در صورت تمایل به استفاده از حالت رمز یا کارت، در این قسمت می 

نیز تعریف نمود. در صورت تعریف کارت شماره کارت همانند شکل، نمایش داده خواهد شد. در صورت عدم نیاز به 

 را بزنید. OKتعریف کارت برای رفتن به مرحله بعد دکمه 

 .را فشار دهید OK، سپس دکمه صحت رمز دوباره آن را وارد نمایید یدائترا وارد نموده و در ادامه برای  موردنظرتانرمز پنج رقمی 

 

 

در صورت تعریف کارت، 

شماره کارت همانند شکل 

 نشان داده خواهد شد.
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 ثبت و ذخیره نخواهد شد. واردشدهرمز  صورت ینارا فشار دهید. در غیر  Okجهت ذخیره رمز، دکمه 

 

 

 نمودن شماره کاربری رمز عبور را وارد نمایید. OKجهت استفاده از رمز عبور ابتدا باید شماره کاربری را وارد نموده و پس از توجه: 

را فشار  ESCدکمه   New Enrollدر ابتدای ورود به منو ثبت رمز و مشاهده پیغام  شدهیفتعردر صورت تمایل به تغیر رمز عبور توجه: 

را وارد  موردنظرره کاربری فرد شوید. در این مرحله شمابرای تغیر رمز می Chg Passwordوارد قسمت  ESCدهید. با انتخاب گزینه 

 نموده، سپس رمز جدید را وارد و ثبت نمایید.

  و رمز عبور: اثرانگشتتعریف 

  

 

را فشار دهید. تمامی مراحل تعریف کاربر در این حالت همانند حالت  OKپس از مشاهده تصویر فوق جهت تعریف کاربر جدید دکمه 

 . است اثرانگشتتعریف رمز عبور و تعریف 

 در این حالت با کارت، شدهثبتو در انتها رمز عبور کاربر تعریف خواهد شد. کاربر  اثرانگشتدر این حالت ابتدا کارت )دلخواه(، سپس 

 تواند از مرکز کنترل دسترسی استفاده نماید.می اثرانگشترمز عبور و یا 

 :تعریف کارت

   

 

 پس از خوانده شدن کارت شماره کارت همانند شکل زیر نشان داده خواهد شد. در این مرحله کارت را مقابل دستگاه قرار دهید.

 را فشار دهید. OKجهت ذخیره و ثبت کارت، دکمه 

 

 

را فشار  ESCدکمه  صورت ینافشرده شود. در غیر  OKپس از ذخیره کارت در صورت تمایل برای ادامه کد دهی در مرحله بعد دکمه 

  دهید.

را  ESC( گزینه New Enrollتوانید در ابتدای ورود به تعریف کارت جدید )و یا نیاز به تغیر کارت کاربر می شدنگمدر صورت توجه: 

را وارد نموده و کارت جدید برای وی تعریف نمایید. توجه داشته  موردنظرشماره کاربر  Chg ID Cardانتخاب نموده و با دیدن پیغام 

 و اطالعات کارت جدید جایگزین آن خواهد شد. شدهپاکباشید با این جایگزینی اطالعات کارت قبل از حافظه دستگاه 
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ان تعریف و ثبت مدیر باید میزهای ثبت کاربر هستند. با این تفاوت که در هنگام یقاً مشابه گزینهدقهای ثبت مدیریت گزینهتوجه: 

 دسترسی فرد به تنظیمات دستگاه مشخص گردد.

 

 

 

 

تعریف گردد، امکان دسترسی به تنظیمات پیشرفته دستگاه اعم از  Supervisor: فقط فردی که در هنگام ثبت مدیریت در حالت توجه

 ها، پاک کردن کاربران، حذف نفرات مدیریت و .... را خواهد داشت. حذف تمامی اطالعات، ریست کردن گزینه

 :تکی صورتبهحذف کاربر یا کاربران 

    

 

 

 حذف خواهید نمود.  را موردنظرکاربر  OKدر این مرحله شماره کاربر موردنظر را وارد نمایید و با فشردن دکمه 

ها از آن هرکداموجود دارد که در ادامه به توضیح مختصر  تائیدهای خطا و یا امکان مواجهه با برخی پیغام شدهمعرفیدر مراحل  ها:پیغام

 خواهیم پرداخت.

Input Again روی سنسور قرار نگیرد این پیغام نشان داده خواهد شد. یدرستبهاگر انگشت  اثرانگشت تعریف: در هنگام 

FP Enroll Alrd : ده باشد( تعریف گردد، این پیغام نشان دا شدهثبتاز قبل  اثرانگشتاگر انگشت تکراری ) اثرانگشتتعریف در هنگام

 خواهد شد.

Enrolled Card باشد و در هنگام کد دهی کارت جدید کارت تکراری را وارد نمایید  شدهیرهذخ: اگر کارت از قبل در سیستم ثبت و

 داد. را نمایش خواهد Enrolled Cardدستگاه پیغام 

Please try Agnشود.: در صورت قرار ندادن صحیح انگشت روی سنسور این پیغام نشان داده می 

Verify.در صورت ثبت صحیح ورود یا خروج این پیغام نمایش داده خواهد شد : 

Error Enroll No شود.پیغام نمایان میاین  موردنظررنج  از: در هنگام ثبت کاربر جدید در صورت وارد نمودن شماره کاربری خارج 

 :تنظیمات مرکز کنترل دسترسی

( را انتخاب نمایید. این منو شامل Optionsها )ییرات در تنظیمات دستگاه پس از ورود به منو، زیر منوی گزینهتغجهت انجام و اعمال 

 .استشش زیر منوی زیر 
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1. System Opt 

 شود.کلی و اصلی سیستم از طریق این منو انجام میاین گزینه خود دارای شش زیر منو است که تنظیمات 

 

 Date Time تنظیم ساعت و تاریخ مرکز کنترل دسترسی : 

تاریخ و ساعت دستگاه را تنظیم          یهادکمهموجود روی دستگاه و با استفاده از  یدکلصفحهبا کمک 

 نمایید.

 Language  انتخاب زبان فارسی یا انگلیسی : 

های          زبان برنامه را تغیر داده و را فشار دهید. به کمک دکمه OKرفته دکمه  Languageبرای تغیر زبان دستگاه، روی گزینه 

 انتخاب گردد.   موردنظررا بفشارید تا زبان  OKمجدد دکمه 

 

 Fmt تعین نوع و فرمت نمایش تاریخ مرکز کنترل : 

کنید. نوع و فرمت نمایش تاریخ را با استفاده از کلیدهای         انتخاب کرده و برای انتخاب آن مجدد  OKرا انتخاب کرده و  Fmtگزینه 

 را فشار دهید. OKدکمه 

 YY-MM-DD ,YY/MM/DD ,YY.MM.DD, MM-DD-YY,MM/DD/YY ,MM.DD.YYهای زیادی همانند: قالب

,DD-MM-YY, DD/MM/YY ,DD.MM.YY,YYYYMMDD .برای نوع نمایش تاریخ وجود دارد 

 DLST(DayLight Saving Time)  تنظیم تاریخ و ساعت شروع بهار )جلو کشیده شدن ساعت به مدت یک ساعت( جهت :

 .روز روشنایی در مصرف برق در ییجوصرفهو  آن هماهنگ شدن مرکز کنترل با ساعت منطقه قرارگیری

 

 

 

 

 Dateقرار دهید. سپس فرمت و نوع تاریخ و ساعت را با استفاده از گزینه  Yرا در حالت  DLSTابتدا باید  این گزینه یسازفعالبرای 

Fmt  فرض این گزینه در حالت انتخاب نمایید. در حالت پیشMode1  قرار دارد. در ادامه با مثالی قالب نمایش ساعت و تاریخMode1 

 نشان داده شده است. Mode2و 
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 Wiegand خوانی مرکز :  این گزینه دارای دو زیر منو برای تنظیم ویگند ورودی و ویگند خروجی دستگاه است. در صورت عدم هم

یماتی چون تنظبایست تنظیمات هر رو دستگاه با هم یکی شوند. کنترل با دستگاهی که از طریق ویگند با هم در ارتباط هستند، می

Pulse Width ،Pulse Inter ،Input Format  و یاOutput Format   است. یرپذامکاندر این زیر منو 

Input Format دستگاه ویگند ورودی انتخاب و  برحسبرا  34یا  24توان استاندارد ای در تنظیمات ویگند ورودی است که میگزینه

 تنظیم نمود.

 FR Readerدر حالت  Input Deviceخوان باشد باید گزینه که دستگاه متصل به مرکز کنترل، کارتیدرصورتبرای ویگند ورودی،  

 تنظیم شود.

 

 

 

Adv Option .این گزینه جهت انجام سایر تنظیمات مربوط به مرکز کنترل است : 

 

Reset Opts  در صورت انتخاب این گزینه و فشردن دکمه :OK بازخواهندفرض کارخانه تنظیمات منو دستگاه به حالت پیش 

 ات کاربران و ثبت ترددها حذف نخواهند شد.(گشت.)اطالع

Del Attlogs  ورود و خروج کاربران از سیستم حذف خواهد شد. شدهثبت: با انتخاب این گزینه تمامی اطالعات 

Clear All Data  ،حافظه ، رمز و ... از سیستم پاک خواهد شد و اثرانگشت: جهت حذف تمامی اطالعات مربوط به کاربران اعم از کارت

 شود.دستگاه خالی می
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Clr Admin Pri  که یدرصورت: در صورت انتخاب این گزینه تمامی اطالعات مربوط به مدیران پاک خواهند شد. توجه داشته باشید

پذیر مکاناباشد یا مدیران با استفاده از این گزینه حذف شوند، دسترسی به منو تنظیمات برای عموم افراد  نشدهیفتعرمدیری برای دستگاه 

 خواهد شد.

Show Score  یش نشان داده خواهد شد.نماصفحهروی  19:  با فعال کردن این گزینه کیفیت اثرانگشت با حداکثر مقدار 

Voice یرفعال نمایید.غتوانید صدای سخنگو دستگاه را فعال و یا : با استفاده از این گزینه می 

Upd Firmware  افزارنرم: آپلود نسخه 

Button Beep یرفعال نمایید.غدستگاه را فعال و یا  یدکلصفحهتوانید صدای : با استفاده از این گزینه می 

Adj Vol  این گزینه دارای سه سطح :L ،M  وH  جهت تنظیم میزان بلندی صدای دستگاه است که کمترین میزانL  و بیشترین آن

H .است 

1. Power Mng 

سیستم،  کاریتوان برخی دیگر از  پارامترها مانند تعین زمان روشن و خاموش شدن ثبت برنامه، تعین زمان بیبا استفاده از این گزینه می

 تنظیم زنگ و ... را تنظیم نمود.

 

( و Scheduled Bellهای برنامه زنگ )توانید با استفاده از گزینهکه نیاز به یک زنگ اخبار در ساعت یا ساعاتی خاص دارید مییدرصورت

 ( تنظیمات مربوطه را انجام دهید.Bell Delayیر زنگ )تأخ

 Powerکردن این گزینه، با دکمه  NOروی دستگاه است. در صورت   powerبرای تنظیم عملکرد دکمه  Lock Powerگزینه 

د، جهت خاموش نمودن یا بله قرار دهی Yesرا در حالت  Lock Powerکه گزینه یدرصورتتوان دستگاه را خاموش و یا روشن نمود. می

 Shutdownگزینه جدیدی که به نام خاموش یا  Lock Powerشوید و پایین گزینه  Power Mngبایست وارد منوی دستگاه می

 استفاده نمود. Powerتوان از همان دکمه است را انتخاب نمایید و برای روشن کردن دستگاه می شدهاضافه

 غیرفعال خواهد شد. Powerدکمه  ،Access Optionnواقع در منوی  485Reader funگزینه  (Y) دنوتوجه: در صورت فعال ب

Shutdown:  اتوماتیک خاموش خواهد شد. صورتبه شدهیمتنظمرکز کنترل با توجه به زمان  

Power on:  شدهمشخصروشن شدن اتوماتیک مرکز کنترل در ساعت 

Sleep:  به حالتStand by  شدهیمتنظرفتن در زمان 
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 Idle و Idle Minute: .این گزینه برای حالت بیکاری و زمان بیکاری است که این هر دو بیکاری و زمان آن به یکدیگر مربوط هستند 

معین به حالت  زمانمدتبعد از  Idleکه اگر زمانی برای زمان بیکاری در نظر گرفته شود دستگاه با توجه به حالت انتخابی  ترتیبینابه

 خواهد رفت. Sleepبیکاری و 

Scheduled Bell  وBell delay توان از گزینه : برای استفاده از آالرم و یا هشدار زمانی میScheduled Bell  برای تنظیم ساعت

 قابل تنظیم است. Bell delayپخش زنگ توسط گزینه  زمانمدت به صدا درآمدن زنگ هشدار سیستم استفاده نمود. برای موردنظر

Sch.State :زمان تغیر حالت دستگاه بین زمان ورود توان برای مرکز کنترل کمک این گزینه می بهCheck in خروج ،Check out  ...و

 را تنظیم نمود.

های روی مرکز برای سوئیچ بین توجه: با تنظیم زمان ورود و خروج در این قسمت برای ثبت ورود یا خروج نیاز به استفاده از دکمه

 را انجام خواهد داد. رآن این کا شدهیفتعراتوماتیک و با توجه به زمان  صورتبهنیست و دستگاه  Check out  و  IN Checkهای حالت

Lock Power Button:  جهت خاموش و یا روشن نمودن مرکز کنترل با دکمهPower  روی دستگاه این گزینه را در حالتNo  قرار

 دهید.

2. Comm Opt : 

، IPتوانید تنظیمات و نوع اتصال مرکز کنترل دسترسی به کامپیوتر را انجام دهید. در این منو زیر منوهایی همانند آدرس در این منو می

RS232 ،RS485  .و ... وجود دارند 

Baud Rate:  است. 115200و 57600 ، 38400، 19200، 9600تنظیم سرعت ارتباطات که دارای پنج حالت  

Dev Number: ID شناسایی 

Net speed:  در حالت اتوماتیک قرار دارد. فرضیشپ صورتبهسرعت شبکه که 

IP addr:  آدرسIP  تنظیم شده است. 192.168.1.201فرض پیش صورتبهدستگاه 

Net Mask: فرض در حالت پیشNet Mask توان آن را تغیر داد.که در صورت نیاز می تنظیم شده 255.255.255.0 روی 

Gateway: Gateway است 192.168.1.1فرض پیش. 

Ethernet:  پروتکلاترنت یا همان شبکه روی TCP/IP  تنظیم شده است. در صورت تمایل به برقراری ارتباط از طریق شبکه این گزینه

 قرار دهید. Yرا در حالت 

RS232:  در صورت استفاده از ارتباط و پورت سریالRS232  این گزینه در حالتY .تنظیم گردد  

RS485:  در صورت استفاده از ارتباط سریالRS485  این گزینه در حالتY .تنظیم گردد 

 Log – Log Optهای گزینه .3

( دستگاه جهت هاخروجها )ورود و Logتوان برای مرکز کنترل تعین کرد که با پر شدن چند درصد از حافظه با استفاده از این گزینه می

و جهت  SuperLog  (Alm SuperLog)های مدیریتی گزینه اخطارLogی شروع به آالرم زدن نماید. جهت تعین درصد رساناطالع

 را تنظیم نمایید. AttLog (Alm Attlog)های کاربران گزینه اخطار Logتعین درصد 
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Alarm Supervise Log:  تا پر شدن حافظه دستگاه برای  ماندهیباقتنظیم میزان فضایLog مدیریتهای 

Alarm AttLog:  تا پر شدن حافظه دستگاه برای حضوروغیاب کارمندان  ماندهیباقتنظیم میزان فضای 

Recheck Minute: تنظیم زمان برای عدم مشاهده تکرار ثبت ورود یا خروج تکراری 

4. Access Options 

Define TP:  که در صورت اختصاص کاربر به آن گروه،  شدهمشخصتنظیم ساعت کاری برای هر روز هفته در قالب یک گروه با شماره

 باشد.مجاز به ورود یا خروج نمی TPکاربر در ساعاتی غیر از ساعات تعین شده آن 

User Acc Opts: موردنظره کاری، ساعت کاری و نحوه دسترسی و ثبت ورود و خروج اختصاص دادن کاربران به گرو 

GRP TP Define:  قفل گروهتنظیم زمان باز شدن 

Access Comb: توان از قوانین تعین شده چند گروه مختلف، برای دسترسی ترکیبی استفاده نمود.با استفاده از این گزینه می 

Lock: تحریک قفل الکتریکی زمانمدت 

Dsen.Delay: آالرم سنسور تشخیص وضعیت درب که پس سپری شدن زمان سنسور تشخیص وضعیت درب، در صورت باز  زمانمدت

 نماید.بودن درب، سنسور شروع به آالرم زدن می

Dsen. Mode:  تعین نوع سنسور تشخیص وضعیت درب که دارای سه گزینهNone  ،برای زمان استفاده نکردن از سنسورNC  برای

 برای سنسور نرمال باز است. NOسنسور نرمال بسته و 

Duress Options:  در صورت ثبت اثرانگشتی در حالتDuress  )در زمانی که فرد از این اثرانگشت برای ورود استفاده نماید )اجبار

 سیستم یک آالرم ورود اجباری ارسال خواهد نمود تا دیگران از ورود اجباری فردی به داخل مطلع شوند.

 Auto Test –آزمایش اتوماتیک  .1

، ثرانگشتایص تشختوانید از مرکز کنترل دسترسی تست صحت عملکرد پارامترهایی مانند تست سنسور با استفاده از این گزینه می

 و ... را بگیرید.  LCDتست صدای دستگاه، تست 

Run All testبه آزمایش جداگانه هر بخش های قابل تست مرکز کنترل است. در صورت تمایل : این گزینه جهت آزمایش تمامی بخش

 FP   تست صدای گویا،  LCD ،Voice Testبرای تست  LCD Testگزینه  مثالعنوانبهتوان از گزینه مربوط به آن استفاده نمود. می

Reader  و .... هستند. اثرانگشتبرای تست سنسور تشخیص 

 :ها، آپلود و دانلود مشخصات کاربران Logدانلود 

 بایست به کمک کابلفلش برای دانلود یا آپلود کردن، می جهت اتصال حافظه

 در تصویر شدهمشخصرابط موجود در جعبه مرکز کنترل فلش را به محل 

 وصل نمایید.
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 :مشاهده اطالعات مرکز کنترل

، تعداد مدیران، شدهثبتهای Log، تعداد شدهثبتی هااثرانگشتبرای مشاهده اطالعات کلی مرکز کنترل از قبیل تعداد کاربرها، تعداد 

 استفاده نمود. Sys Infoتوان از گزینه ( و ...... میFree Space Infoمانده )گزینه میزان فضای خالی باقی

 

User Cnt:  برای تعریف کاربر شدهمصرفمقدار فضای 

FP Cnt:  برای تعریف اثرانگشت شدهمصرفمقدار فضای 

Att Log: در حافظه مرکز کنترل شدهثبتهای تعداد ورود و خروج 

Admin Cnt:  در سیستم شدهثبتتعداد کل مدیران 

Pwd User:  کاربران دارای رمز ورودکل تعداد  

Free Space Info: مانده برای ثبت اطالعات مانند اثرانگشت و حضوروغیابمیزان فضای باقی 

 

 

 

 است.  شدهثبتهای برای دانلود ورود و خروج Dwnload Attlogگزینه 

 

برای  Dwnload Userگزینه 

یری اطالعات گ یبانپشتدانلود و 

 .کاربران است شدهثبت

 

برای  Upload Userگزینه 

ات یری اطالعگ یبانپشتدانلود و 

 .کاربران است شدهثبت

 


