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رود سرعت و دقت در آنترل تمامي پارامترهاي دخيل در  هرچه جهان روبه جلو مي
وري سيستم تحت نظارت خود  گردد ومديران براي باال بردن بهره جامعه بيشتر مي

وري در سيستم به عوامل  بهره. باشند  به استفاده از ابزارهاي دقيق و آارآمد ميناگزير
هزينه ، سودآوري بيشتر، توليد اجناس باآيفيت آاهش  سرعت انجام آار،مانند گوناگون 

شرآت پاليزافزار جهت . باشد  ميوابسته... و ، راحتي پرسنل وآاربران و مشتريان 
سيستمهاي  اقدام به طراحي و توليدوري شرآتها و موسسات  آمك به روند رشد بهره

  :زير نموده استهاي مختلف   در زمينهيآنترل
 ، گشت ونگهباني ، اآسس آنترل  آامپيوتري والكترومكانيكيحضوروغيابسيستمهاي 

شهربازي ، اعتباري  ، سيستم ي، پارآينگ ، سيستم هوشمند آيف الكترونيك
، استارت   با تگهاي به اشكال گوناگون آابينتي قفلهايهاي آارتي واثرانگشت ، دستگيره

گي ، نرخ ارز و قيمت تابلوهاي ديجيتال در انواع خطي ، تمام رناثرانگشت خودرو ، 
  فروشگاهي ، تقويم بانكي و غير بانكي

اين دستگاه به صورت . شود در اين جزوه آارآرد عمومي دستگاه تايمكس شرح داده مي
  .حضوروغياب ، پارآينگ و سيستم اعتباري عرضه شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
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رفته شده  بهره گSMDطراحي و ساخت برد در ساخت دستگاه تايمكس از تكنولوژي 
 رآورد جهت ثبت تردد پرسنل ، ١۵٠٫٠٠٠اين سيستم داراي حافظه فلش تا . است

 آليد ، ١۵ با Membrance رقم ، صفحه آليد ١٠رقم تا ٣تعريف شماره آارت از 
 آامپيوتر به جاي USBسيستم اثرانگشت ضد خش و ضد تقلب امكان اتصال آيبرد 

 Flashفحه آليد امكان اتصال صفحه آليد خود دستگاه جهت راحتي آار با ص
memory هاي استاندارد براي ذخيره اطالعات برروي آن ، باطريUPS جهت 

 ، LANآارآرد سيستم هنگام قطع برق ، ارتباط مودمي ، شبكه داخلي جهت ارتباط 
منبع تغذيه سويچينگ ، آنترل مصرف انرژي باطري هنگام قطع برق ، آنترل صداي 

ف سيستم ، صفحه نمايش گرافيكي با انتخاب زبان نمايش بلندگودرگزينه هاي مختل
فارسي يا انگليسي ، نمايش ساعت بصورت ديجيتال يا آنالوگ ، تاريخ شمسي يا ميالدي 
، ظاهري زيبا ، سبك وصنعتي ، تعريف هشت نوع ماموريت و مرخصي ساعتي براي 

 بر روي سيستم هاي خاص سازمانها ، انتخاب مرآزداده جهت ذخيره اطالعات استفاده
باشد ، تعيين نوع آارتخوان خارجي ، فعال يا  آامپيوتر توسط نرم افزار ديتا سنترمي

غيرفعال بودن آارتخوانها ، اجازه آارتزني و يا عدم آارتزني آارتهاي تعريف شده و 
  .باشد مي.... 

  در حالت. باشد   قابل استفاده ميOff line و  Online صورت  دوبه Timaxدستگاه 
Online اطالعات سيستم به محض اتصال دستگاه به شبكه به صورت خودآار به 

 اطالعات در دستگاه ذخيره Off lineآامپيوتر مقصد منتقل خواهد شد و درصورت 
  .گردد گردد و با دستور دريافت ، اطالعات منتقل مي مي

  .باشد ميدسترسي سطح دوداراي  Timaxدستگاه 
  .ي از گزينه هاي تعريف شده دسترسي داردبه تعداد: سطح آاربر) الف
باشند اين  برخي از گزينه هاي سيستم از امنيت بيشتري برخوردار مي: سطح امنيتي) ب

تواند از دسترس آاربرعادي خارج باشد براي اين منظور براي دسترسي  گزينه ها مي
  .به اين گزينه ها رمز امنيتي درنظرگرفته شده است

ل   ( ثانيه ١٠ بعد از   ، دستگاه UPS  برق  آاهش مصرف   ، براي  هنگام قطع برق   زمان قاب
ايش       ،   حسگر اثرانگشت      ،  آارتخوان )تنظيم ور صفحه نم ي را       LCDن ين داخل  و دورب

  Timax دستگاه 
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رق ها براي روشن شدن مجدد آن.آند    خاموش مي  د  ، درحالت قطع ب دهاي    باي  يكي از آلي
د   دستگاه تفاده از     .  را بزني د از آخرين اس ستم  دستگاه بع دداً  ، سي ارتخوان  مج و حسگر   آ

شت   ياثرانگ ال م د  را غيرفع پ  . آن ت الم ن حال اموش(LED)دراي ارتخوان خ   آ
زي است و شما مي                  (.شود  مي ه ري ل برنام سمت قاب د هريك از       قابل ذآر است اين ق تواني

ه     ديريت تغذي ستم م ود در سي اج خ ه احتي ا ب اال را بن وارد ب رق( م ال  )ب ر فع ال وغي  فع
  ).نمائيد

  
  

  
  ط در مورد استفاده از دستگاه احتيا

  .براي استفاده صحيح از سيستم بايد به نكات زير توجه نماييد
 و روي آن مايعات دستگاه را با دست مرطوب لمس نكنيد

  .امكان شوك الكتريكي ويا خرابي دستگاه وجود دارد. نريزيد
  

اييد و در ترمينالها تغييرات بوجود قطعات دستگاه را باز ننم
امكان شوك الكتريكي و خرابي و آتش سوزي وجود . دنياوري
  .دارد

  
. از نزديكي حرارت مستقيم آتش به دستگاه جلوگيري نماييد

  . آتش سوزي وجود داردامكان
   
  

ممكن است باعث . از دسترس آودآان دور نگه داشته شود
  .صدمه ديدن و يا خرابي شود

  
ممكن است . به دستگاه خود داري نماييدازپاشيدن اسپري 

  .باعث تغيير رنگ و يا تغيير شكل دستگاه وجود دارد
  

  Timaxهاي قبل از استفاده  راهنمايي
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. از رسيدن رطوبت و غبار زياد به دستگاه جلوگيري نماييد
  .ممكن است باعث خرابي دستگاه گردد

  
  

ممكن است باعث . ازتغييرات شديد دما جلوگيري شود
  .شكستگي دستگاه شود

  
ن دستگاه استفاده از آب ، بنزين، تينر يا الكل براي تميز آرد

ممكن است باعث شوك الكتريكي و يا آتش سوزي . ننماييد
  .شود

  
آارآرد ممكن است باعث .آهنربا را نزديك دستگاه قرار ندهيد

  .بد و يا خرابي دستگاه گردد
  
  

از ضربه زدن و يا استفاده از اشيائ نوك تيز به دستگاه 
ستگي دستگاه ممكن است باعث خرابي و يا شك. اجتناب نماييد

  .گردد
  

  . از آلوده شدن سطح سنسور اثرانگشت جلوگيري نماييد
  .ندهدخوب تشخيص  را اثرانگشتسنسور ممكن است 

  
ممكن است . از تابش نور مستقيم خورشيد جلوگيري نماييد

  . باعث تغغير شكل و يا رنگ دستگاه گردد
  

مشكالت ناشي از . آاربري دستگاه را بخوانيدتوضيحات 
  .نگاري آاربربه عهده آاربر خواهد بودسهل ا
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  توضيحات  عنوان  شماره
  آاراآتري پيغام براي تمام آاربردهاصفحه نمايش   LCDصفحه نمايش  ١

F1 آليد حرآتي باال روآليد تابع ،   
F2 آليد حرآتي پايين رو،  آليد تابع 
  عدد صفر ، ورود به منوهاي دستگاه 0
  عدد يك   1
 عدد  2
 عدد سه  3
  عدد چهار 4
  عدد پنج  5
  عدد شش  6
  عدد هفت  7
  عدد هشت  8
  عدد نه  9

Ent   تاييد  

  صفحه آليد ٢

Esc صرفنظر  

  خروجي دستگاهصداي   بلندگو ٣

  ثبت اثرانگشت   اثرانگشتسنسور ۴

  آارتخوان هوشمند و يا بدون تماس  آارتخوان ۵

۶ LED نمايش اتصال دستگاه به برق   برق  

٧ LED نمايش روشن بودن آارتخوان  آارتخوان  

٨ LED نمايش شارژ باطري   باطري  

  شروع بكار مجدد سيستم بدون تغييرات در تنظيمات آليد ريست ٩

 قسمتهاي دستگاه
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براي مشاهده پيغامها و تنظيمات . باشد دستگاه قابليت تنظيمات مختلف را دارا مي
   .نمايد  به ما آمك ميLCDش دستگاه ، صفحه نماي

  
  
  

  .  امكان پذير استصفحه آليد تايمكساز دو روش نرم افزار و تايمكس دستگاه تنظيمات 
  . آليد با دو آاربرد مورد استفاده قرار گرفته است١۵دردستگاه تايمكس تعداد 

. شوند در جزوه اختصاصي هر دستگاه آامال شرح داده ميدستگاه  يآليدهاآاربرد 
  . باشد آليد مشترك درهمه دستگاههاي تايمكس به شرح زير ميچهارربرد آا
  

. باشد جهت تنظيمات مختلف ميورود به سيستم اين آليد دريچه : MENU)0(آليد
 ١١١رمزاوليه تنظيم شده کارخانه . شود بازدن اين کليد رمز ورود درخواست مي

صفحه اصلی گزينه های  به Entبا وارد نمودن رمز و تاييد آن توسط کليد . است
  .دستگاه دسترسی پيدا می کنيم

  
اگر در . رود بكار مياين آليد جهت دستور شروع  آار مجدد دستگاه : RESETآليد 

خللي ايجاد شود با زدن اين آليد دستگاه ريست شده  آار خود را مجدد آارآرد دستگاه 
 دستگاه تغيير نخواهد الزم به ذآر است با اين آار اطالعات و رمز . نمايد شروع مي

  .آرد
  .رود تاييد تنظيمات مختلف بكار مياين آليد جهت : ENTERآليد 

  
صرفنظر آردن از اجراي دستور و يا تنظيم انجام اين آليد جهت : ESCAPEآليد 

  .رود شده بكار مي
  
  
 

  صفحه نمايش

  صفحه آليد
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. باشد  قسمت ورود اطالعات ميدستگاه تايمكسيكي از قسمتهاي بسيار مهم براي هر 
آارتخوان و صفحه آليد وارد  ، اثرانگشت طريق سهاطالعات از ن سيستم دراي
  . گردد مي

 ،سيستم درزمان ثبت آارت و يا اثرانگشت ، شماره شناسه آارت ، تاريخ ، ساعت ثبت 
  .نمايد را درحافظه خود ذخيره ميونوع آارتخوان نوع تردد 

ثبت  با . رت درنظر بگيريميم زماني جهت تكراري بودن آخرين آاتوان ميدراين سيستم 
 چنانچه در .گردد ميظاهرروي صفحه نمايش اثرانگشت و يا آارتزني ، شماره آارت 

 تكراريشناسه آارت  “پيغام آارت زده شود  " مجددازمان تعريف شده فاصله آمتر از 
  .گردد ميظاهر  روي صفحه نمايش ” است

استفاده نمود و ) خارج دستگاه( از آارتخوان داخلي و خارجي توان ميدر اين سيستم 
   .هر آدام را فعال و يا غير فعال نمود
آارتخوان خارجي بدون تماس ، يا هوشمند بوده و آارتخوان داخلي بدون تماس و

  .ند باشندتوان ميبارآد يا مغناطيس و
  .دباش مي مبناي سيستم بر اساس آارتهاي بدون تماس Timaxدردستگاه 

  
  
  

. باشد دريچه ورود اطالعات فرد به سيستم مينند آارتخوان سنسوراثرانگشت نيزما
با يك شماره براي استفاده از اثرانگشت بجاي آارت ، بايد اثرانگشت آاربران را 

. باشد داراي مزايايي ميثبت تردد با اثرانگشت . معرفي نمودبه سيستم منحصر به فرد 
  :ازجمله

هيچ فردي بجاي ديگري (جلوگيري از تقلب در آارتزني  :امنيت آارتزني -١
  .)تواند آارت ثبت نمايد نمي

آد ثبت تردد و عدم فراموشي به همراه داشتن و يا مفقود به همراه داشتن دائمي  -٢
  .شدن آارت 

  

  آارتخوان

  اثرانگشت
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هاي  در زير گزينه. تنظيمات دستگاه از دو راه نرم افزار و دستگاه امكان پذير است
  .رج شده استساده و مختصر دتنظيم از طريق دستگاه به صورت 

  

  

  

             زمان ــ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اعتـظيم سـتنــ 

 
  خـاريـظيم تـتنــ 

  
  

 نمايش ساعتــ 
 

  اريخـــوع تـــنــ 

 ١٣٨٨: سال  
 خرداد: ماه▼

 ٠۶ :  روز
  شنبه۴ :روزهفته▼
 تنظيم خودآار □

 ساعت: دقيقه : ثانيه 
 تنظيم خودآار □

О ديجيتال 
О آنالوگ 

  پيكربندي منوها
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   تنظيمات-
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   زبانــ 
 
  )دسترسی امنيتی (مرکز دادهــ 

  
  دستگاههای کارتــ 
 ) دسترسی امنيتی(
  
  
  قطعــ 

  بلندگو
  
  )   دسترسی امنيتی(ارتباطاتــ 

  

  )دسترسی امنيتی(تنظيمات انرژیــ 
  

  ها  رلهــ
  
  ي نوريهاحسگر ــ
  
  

  پگرــ تنظيمات چا
  
  
  

  ــ دوربين
 

О ميالدی 
О خورشيدی 

О فارسی 
О انگليسی 

 ارسال خودکار □
 مانيتورينگ □
 ثابت مرآز دادهشناسه    

  کارتخوان هاـ ـ
  
  
  اثرانگشتــ 
  
 کارت هوشمندــ 

 داخلی روشن □
 خارجی روشن □
 بدون تماس О  کارتخوان خارجی–
 روشن □
 خواندن خودکار □

 روشن □
  سريال کارت فعال □

 همه □ زادآ.ك.د.رد آردن م
 نمايش پيشرفت □
 آالرم ها □
 صفحه کليد □
 تشخيص شناسه □

 فعال بودن □
 شنورصفحه نماي □
  دستگاه های کارت □
  دوربين داخلي □
  ٠٠ : ١٠: دت انتظارفعال م   

 فعال بودن □
 چاپ آرم □
  چاپ عنوان □
  چاپ تاريخ جاري □
  چاپ زمان جاري □
  شماره سريال □
 ٠٠٢٠ : سريال □

 فعال بودن □
 وضوح تصوير

☼ ١ * ١٢٨۶٠ 
О ٢۴٣٢٠ * ٠ 
О ۴٨٠ * ۶۴٠ 

  ٠٠٠: کد دستگاه 
 تشخيص مودم –

Оبدون مودم  
 خودآار ☼
О فقط مودم 

  ٠٠۵:ف  م ز١ رله
 ٠٠۵:ف  م ز٢رله 

  ٠٠٠:ف  م ز١حسگر
 ٠٠٠:ف  م ز٢حسگر
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  حافظهــ 

  
  
  
  
  

  

  کارت هاــ 

  

  

  

  

   
  
  
  

  

  اثرانگشتــ 

  

  

  

  

  

 مشخصات
  
 

 کنترل دسترسی
  

 افزودن کارت
 حذف کارت

 حذف تمام کارتها

  ثبت
 

 حذف
  

  حالت ترکيبی
 )دسترسی امنيتی( 
  

 .تعداد اثرانگشتهای ثبت شده را نشان می دهد : تعداد ثبت شده

 .تعدادحافظه باقی مانده جهت ثبت اثرانگشت را نشان می دهد : تعداد قابل ثبت

 ٠۵ :طول شناسه
        ٠۶٠: دت انتظارتکراری م
  ٠٠٣ : دت انتظارنمايش م

  غير فعال☼
Оشامل شدن  
Оشدن  مانع  

  ٠٠٠٠٠ 
  ثبت بيشتر-

  ٠٠٠٠٠ 
 حذف همه -

 فعال بودن □
 صفحه کليد فعال □
    به غير از–

 افزودن کارت –
  حذف کارت–
 حذف تمام آارتها –

   USBمشخصات فلش  ـ ـ
  انتقال ــ 
 آپيــ 
  

  ــ طول عمر حافظه
  

  :ــ پيكر بندي حافظه

٢١۶٢۶٨٨(٢MB) 
   ٩٩% 
  تاييد   

  خير ،  ادامه؟ بلي.تمام اطالعات پاك خواهد شد
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        آزمايشاتــ 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

    )دسترسی امنيتی(* امنيتیــ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منورمز –
  

  رمز امنيتی –
 

 پيش فرض کارخانه –

 تشخيص خطا □
  تغيير رمز–

 تشخيص خطا □
  تغيير رمز–

  هاي آارتدستگاه –
  
 رله ها –
  
  حسگرهاي نوري –
  
  صفحه آليد –
  بلندگو –
   صفحه نمايش–
   تست چاپگر–
   تست فايل–

 آارت شناسايي نشد
     بيشتر    لغو

 ١رله 
 ٢رله 

 ١حسگر 
 ٢حسگر 
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ه را           : آارتزني بر روي دستگاه تايمكس    گزارش   ردد روزان از باشد ت اگر ني

شا       د  شود ،  هده بر روي صفحه نمايش ساعت م تفاده مي  ٩از آلي ابع   . شود   اس د ت  F1آلي

  . آند را جهت گزارش گيري فراهم ميدلخواه امكان تعريف تاريخ 

  :روش استفاده از گزارش آارتزني

ارت خود راثبت                 ٩ابتدا آليد   : گزارش امروز ) الف ا آ  را زده سپس اثرانگشت خود و ي

  .اييدنم

  

  

    . آنيد مرحله الف را اجرا  را زده سپس F1ابتدا آليد : خاص گزارش تاريخ) ب
  

  

  

  

  

 

يم  . ١-١ اعتتنظ رای ت: س د غييرب ا زدن کلي اعت ب س
بصورت چشمک    سمت چپ     ، اولين عدد     )0(

  ثانيه مورد نظرساعت، دقيقه و.زدن درمی آيد
اييم ی نم اال  .را وارد م ی ب دهای حرکت ا  کلي ه ه ايين جهت حرکت روی گزين وپ

  .باشد می
سال ، ماه ،    اينجا چهار گزينه    در:  تنظيم تاريخ  . ٢-١

ر    وجود دارد  روزماه و روزهفته     رای تغيي در ب
ا مقادير اين گزينه ها ابتدا       د حرکتی روی      ب کلي
 گزينه، براي فعال شدن گزينه مورد نظر رفته

رات،  ت تغيي د جه ي )0(کلي يم و را م يم   زن ی ده ام م ر را انج ورد نظ يم م . تنظ
  .پذيرد  حرآتي صورت ميتوسط آليدهايماه و روزهفته تغييرات 

  

١۵ : ۵٠٨ : ٩  
   تنظيم خودآار□

  ١٣٨٨ :  سال   
  خرداد  :  ماه▼
  ٠۶  :  روز   
  شنبه۴: روزهفته▼

  زمان . ١

  ...درانتظار آارت
                        

       لغو  تاييد         
 

  ورود تاريخ
١٢/٠۵/١٣٨٨  

 تاييد                 لغو
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اعت . ٣-١ ايش س ه دو : نم ستم ب اعت سي ايش س نم
) ای عقربه(و آنالوگ   ) عددی( ديجيتال   صورت

ذير ان پ د میامک د.باش ا کلي دا ب ر ابت   جهت تغيي
 حرکتی روی گزينه

  .زنيم  وپس از آن کليد تاييد را می)٠(مورد نظر رفته سپس کليد 
  

اريخ   . ۴-١ وع ت صورت     :ن اريخ ب وع ت اب ن انتخ
ي يدی م ا خورش ذير الدی و ي ان پ امک
 حرکتی تغيير ابتدا با کليد برای انجام.باشد می

  .زنيم وپس از آن کليد تاييد را می )0(روی گزينه مورد نظر رفته سپس کليد 
  

  

  

دراين سيستم در حال حاضر دو زبان : بانز .١-٢
 که. فارسی و انگليسی درنظر گرفته شده است

 برای انجام تغيير ابتدا با کليد حرکتی . نمودمی توان يکی از آنها را انتخاب
   .زنيم وپس از آن کليد تاييد را می )0(روی گزينه مورد نظر رفته سپس کليد 

  
با ورود رمز امنيتی به اين گزينه  :مرکزداده .٢-٢

رمز امنيتی تنظيم شده در . دسترسی داريم
 .  می باشد٩٩٩٩٩کارخانه 

ه بر ذخيره شدن در دستگاه اطالعات کارتزنی عالو: ارسال خود آار .١-٢-٢
 . می تواند بصورت خودکار به کامپيوتر ويا به سيستم ديگرانتقال يابد

براي نمايش اطالعات افراد هنگام زدن آارت بر روي : مانيتورينگ .٢-٢-٢
يعني دستگاه . شود هاي تعريف شده ، از اين گزينه استفاده مي سيستم

Timaxخود ،  عالوه بر ثبت اطالعات آارت زني در حافظه 
 .نيز ارسال مي نمايدهاي تعريف شده  اطالعات را به سيستم

های مختلف  اين شناسه جهت آدرس دهی سيستم:شناسه ثابت مرآز داده .٣-٢-٢
 به Timaxانتقال اطالعات از " مثال. گيرد مورد استفاده قرارمی

  .تابلوي ديجيتال به نمايش درآيد

 ديجيتال ☼
O آنالوگ  

O ميالدی 
  خورشيدی ☼

O English 
  فارسی ☼

 ارسال خودکار □
  مانيتورينگ □

    شناسه ثابت مرآزداده

  تنظيمات . ٢
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 اين گزينه نيز بارمز امنيتی :های کارت دستگاه .٣-٢
تم تايمکس سسي در. در اختيار ما می باشد

توان ازيک کارتخوان داخلی ويک  می
استفاده ) خارج دستگاه(کارتخوان خارجی 

 . نمود
  

دراين گزينه کارتخوانهای : کارتخوان .١-٣-٢
خارجی قابل روشن شدن  داخلی و

همچنين نوع کارتخوان خارجی  .باشند می
توان يکی از سه کارتخوان بارکد ،  را می
  .اطيس و بدون تماس انتخاب نمودمغن

توان  ا میسنسوراثرانگشت ر: ثرانگشتا .٢-٣-٢
با انتخاب . روشن و يا خاموش نمود

  دريافت   با  سيستم  خودآار، خواندن
و با عدم انتخاب اين گزينه  .گشت شماره آن را ثبت خواهد نموداثران

 ورود شماره آارت از طريقبا زدن آارت و يا   وبودهسنسور خاموش 
  . نمايد فرد را درخواست مي ه ، اثرانگشتشد، سنسور روشن صفحه آليد 

  
آارتهاي هوشمند داراي شماره سريال ثابت و حافظه : کارت هوشمند .٣-٣-٢

1KB  4ياKB 8 ياKBحافظه اين . باشند  جهت ذخيره اطالعات مي
بر اساس . شود آارتها به بخشهاي آوچكتر به نام سكتور تقسيم مي

 هر سكتور اطالعات خاصي مانند اعتبار آارت مترو در MADاستاندارد 
براي ذخيره اطالعات بر . ذخيره گرددتواند  مي...  خريد فروشگاهي و يا،

. بريم افزار خاص اين آار بهره مي روي آارتهاي هوشمند از نرم
همچنين . دهد ميرمز افزارهنگام آد نمودن آارت به آن اليسنس و  نرم
با  آزاد تعريف نمود تا دردستگاههاي ديگرتوان آارت را از نوع مي

دريك سكتور از اين آارت شماره آارت  .اليسنس و رمز ديگرخوانده شود
نماييم و  را ذخيره مي) نام و نام خانوادگي و جنسيت(و مشخصات فردي 

  .گذاريم ت هولدر ميرنام آن را آا
  

 کارتخوان ها –
  اثرانگشت –
 کارت هوشمند –

 داخلی روشن □
  خارجی روشن □
  کارتخوان خارجی–

 روشن □
  خواندن خودکار □
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کارتخوان مايفر  توان مي: روشن .١-٣-٣-٢
 .را روشن ويا خاموش نمود

بافعال نمودن : ال آارت فعالسري .٢-٣-٣-٢
  سريال کارت که شماره ثابت و

ه عنوان شماره سيستم اين شماره را ب ، منحصربه فردی می باشد
 .گيرد کارت درنظرمي

اگر نخواهيم آارتهاي آزاد :  آزادرد آردن مشخصات دارنده آارت .٣-٣-٣-٢
آه داراي رمز و اليسنس متفاوت از رمز و اليسنس دستگاه 

Timax نماييم ند خوانده شوند اين گزينه را انتخاب ميباش ما مي. 
. صدای بلندگو درحاالت و گزينه های مختلف قابل کنترل می باشد: قطع بلندگو .۴-٢

 :اين گزينه ها عبارتنداز
  .درتمام موارد صدای بلندگو قطع باشد : همه .١-۴-٢
هنگامي آه آليد (درموارد نمايش منوي پيشرفت  :نمايش پيشرفت .٢-۴-٢

  دهد ميه شده و سيستم زمان پيشرفت را نمايش زد... ماموريت و يا 
  )بلندگو به صدا درآيد يا خير

 توان مي Timaxيستم سدر :آالرم ها .٣-۴-٢
رله هاي خروجي و يا آالرم آالرم جهت 

دراين . صداي بلندگو سيستم تنظيم نمود
قسمت صداي آالرم قابل قطع شدن 

   .دباش مي
صداي بلندگو قطع شود د صفحه آليآليدهاي فشاردادن هنگام  :صفحه کليد .۴-۴-٢

  .خير يا
   ) وروديآارتتاييد (درموارد تشخيص شناسه  :تشخيص شناسه .۴-۵-٢

  
اين گزينه با رمز امنيتی قابل  :ارتباطات .۵-٢

 .دسترسی می باشد
اين کد تعيين آننده مبدا يا مقصد انتقال ) شناسه دستگاه(:کد دستگاه .١-۵-٢

) سه تعيين شدهبا شنا( يعني اطالعات به اين دستگاه . باشد اطالعات مي
 .ارسال شده و يا از اين دستگاه به سيستم ديگر انتقال يابد

 .باشد نوع تشخيص مودم قابل برنامه ريزي مي : تشخيص مودم .٢-۵-٢

 روشن □
  سريال کارت فعال □
  ادآز .ك .د .رد آردن م □

  همه □
  نمايش پيشرفت □
 آالرم ها □
  صفحه کليد □
  تشخيص شناسه □

 104 : دستگاه  کد 
 تشخيص مودم
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دستگاه مودم را به هيچ : بدون مودم .١-٢-۵-٢

  .آند وجه شناسايي نمي
بصورت خودآاردستگاه :خودآار .٢-٢-۵-٢

شناسايي  را  مودم متصل شده
 .نمايد مي

  .دهد اه فقط توسط مودم ارتباط ميدستگ: فقط مودم .٣-٢-۵-٢
  

رای صرفه جويی در ب : تنظيمات انرژی .۶-٢
مصرف باطری هنگام قطع برق می توان 

که نياز به روشن بودن دائمی ندارند ی يقسمتها
با تنظيمات انجام شده دراين قسمت در را 

خاموش نمود وبازدن يک زمان تعيين شده 
 . شود ميروشن قسمتها دوباره اين کليد 
درصورت عدم استفاده از دستگاه طبق زمان تنظيم شده در اين قسمت اين و

  .قسمتها خاموش می گردند
با عالمت زدن اين گزينه امکان استفاده از تنظيمات انرژی  : فعال بودن .١-۶-٢

  .وجود خواهد داشت
قطع با انتخاب اين گزينه ، نور صفحه نمايش هنگام   :نورصفحه نمايش .٢-۶-٢

  . خاموش می گردد)۵-۵(زمان تعيين شده برق پس 
کارتخوانهای متصل به دستگاه با انتخاب اين گزينه  : دستگاههای کارت .٣-۶-٢

  . خاموش می گردند)۵- ۵(، هنگام قطع برق پس از زمان تعيين شده
داخلي هنگام قطع برق پس اين گزينه دوربين انتخاب با : دوربين داخلي .۶-۴-٢

  .گردد خاموش مي) ۵-۵(از زمان تعيين شده 
با تعيين زمان دراين قسمت ، دستگاه پس از قطع  : تظارفعال مدت ان .۶-۵-٢

برق و بيکار بودن قسمتهای تعيين شده را خاموش می نمايد و بازدن 
 .يک کليد دوباره روشن می شوند

  
در دستگاه تايمكس دو رله جهت استفاده وجود دارد در اين گزينه  : رله ها .٧-٢

  .نمودتنظيم را  و دورله شماره يك هر دو طول زمان اتصال توان  مي
 

 فعال بودن □
  نورصفحه نمايش □
دستگاههای کارت □
 دوربين داخلي □

 ٠٠:  ١٠: فعال م ا 

O بدون مودم 
  خودآار ☼
O فقط مودم  
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) پتوآوپلروا( در دستگاه تايمكس دو ورودي حسگر نوري   :حسگرهاي نوري .٨-٢
زمان فرمان پذيري اين دو . جهت استفاده فرمان خارج از دستگاه وجود دارد

  .باشد حسگر قابل تنظيم مي
  

براي آنترل عناوين قابل : تنظيمات چاپگر .٩-٢
چاپ بر روي فيش صادر شده از اين گزينه 

 .گردد اده مياستف
 اين گزينه چاپگر با انتخاب: فعال بودن .١-٩-٢

 .فعال خواهد بود
  

در چاپگر امكان ذخيره آرم وجود دارد و با انتخاب اين گزينه : چاپ آرم .٢-٩-٢
 .آند آرم ذخيره شده در چاپگر قابليت چاپ را پيدا مي

 Timaxدر دستگاه ) نام شرآت(عنوان ذخيره يك امكان : چاپ عنوان .٣-٩-٢
درج گردد  نياز باشد بر روي فيش صادر شده عنوان نيز اگر. وجود دارد

 .نماييم اين گزينه را انتخاب مي
با انتخاب اين گزينه تاريخ جاري دستگاه بر روي فيش : چاپ تارخ جاري .۴-٩-٢

 .گردد صادر شده ثبت مي
با انتخاب اين گزينه زمان جاري دستگاه بر روي فيش : چاپ زمان جاري .۵-٩-٢

 .گردد صادر شده ثبت مي
اگر بخواهيم شماره سريال فيش صادر شده بر روي : شماره سريال چاپ .۶-٩-٢

 .آنيم انتخاب ميرا فيش درج گردد اين گزينه 
يعني از يك . توان شروع شماره سريال را تعيين نمود دراينجا مي: سريال .٧-٩-٢

 .شماره خاص شماره سريال شروع گردد
  

مود ويا آيفيت  دوربين را فعال و ياغير فعال نتوان مي: ظيمات دوربينتن .١٠-٢
 .تصوير برداري را تنظيم نمود

توانيم  توسط اين گزينه مي: فعال بودن .١-١٠-٢
  .دوربين را فعال و يا غير فعال نماييم

امكان ذخيره تصويربه : وضوح تصوير .٢-١٠-٢
  و ٣٢٠*٢٤٠ ، ١٦٠*١٢٨سه آيفيت 

  فعال بودن□
  چاپ آرم□
  چاپ عنوان□
  چاپ تاريخ جاري□
 ري چاپ زمان جا□
 شماره سريال چاپ □

  ٠٠٠٠:    سريال

  فعال بودن□
    وضوح تصوير

☼   ١  *  ١٢٨۶٠ 
O  ٢۴٣٢٠  *  ٠ 
O  ۴٨٠  *  ۶۴٠  
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هر چه آيفيت .    وجود دارد٦٤٠*٤٨٠
باالتر انتخاب شود حافظه بيشتري به 

  . خواهد دادخود اختصاص
  

  

  

  

 به دستگاه با انتخاب اين گزينه USBپس اتصال فلش : USBمشخصات فلش  .١-٣
 .مشخصات فلش نمايان مي شود

 منتقل USBعات دريافت نشده به فلشالاين گزينه آخرين اطاستفاده ازبا : انتقال .٢-٣
ت اگردوبار پشت سرهم از اين گزينه استفاده گردد در دومين بار اطالعايعني . گردد مي

 .دريافت شده استدر بار اول دريافت شده صفر خواهد بود چون اطالعات 
 USBبه فلش تاريخي محدوده مشخص شده دراطالعات درصورتي آه نيازباشد  :آپي .٣-٣

 .شود گردد از اين گزينه استفاده ميمنتقل 
 .آند اين گزينه طول عمر باقي مانده از حافظه دستگاه را بيان مي :طول عمر حافظه .٤-٣
از اين گزينه استفاده  حافظه سيستم )Format( پيكربنديبراي: ندي حافظهپيكرب .٥-٣

 .گردد مي
  
  

  

دراين گزينه تصميم گيری راجع به شرايط مختلف کارتزنی مثل زمان نمايش تکراری 
بودن کارت افزودن کارت و حذف کارتها و فعال بودن کارتهای مجاز جهت کارتزنی و 

  . تعريف شده در اختيار ما می باشديا بلعکس ، عدم کارتزنی کارتهای
مشخصات کارت شامل طول   :مشخصات .١-۴

 زمان،  )  تعداد ارقام کارت (شناسه کارت  
کارت برحسب ثانيه و طول زمان   تکرار

نمايش شماره کارت بر روی صفحه نمايش 
و ) 0(يرات از کليد يتغايجاد  برای .باشد می

  .نماييم  میسپس کليد تاييد استفاده

  ٠۵: طول شناسه  
  ٠۶٠: تکراری م ا  
 ٠٠٣: نمايش م ا  
 

  حافظه .٣

  آارتها .۴
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نی برای کنترل کارتز : رل دسترسیکنت .٢-۴

. دوحالت شامل شدن و مانع شدن وجود دارد
 شامل شدن به اين معناست که دستگاه فقط 

 ثبتبپذيرد و از   را   تعريف شده کارتهای
 جلوگيری کارتهای تعريف نشده جلوگيری می نمايدوبلعکس مانع شدن به معنای

   اين از درصورتی که بخواهيمنين چهم .از ثبت کارتهای تعريف شده می باشد
  .نماييم گزينه غيرفعال را انتخاب میکنترل صرف نظرنماييم 

  
  .تعريف نشده است : افزودن کارت .٣-۴
  .تعريف نشده است : حذف کارت .۴-۴
  .تعريف نشده است : حذف تمام کارتها .۴-۵

  
  
  
 
 

  

اطالعات مربوط به اثرانگشت در اين قسمت قابل 
  .برنامه ريزی می باشد

  
  

يك يا چند ثبت زاين گزينه جهت ا : ثبت .١-۵
شماره کارت استفاده  اثرانگشت متناظربا

 .شود مي
را زده و سپس شماره کارت مورد نظر را وارد ) 0(کليد : 00000گزينه  .١-١-۵

 .داثرانگشت را روي سنسور قراردهي را زده و )Ent( تاييد وآليد ودهنم
 شماره برای همينانگشتهای ديگراثردرصورت نيازبه ثبت : ثبت بيشتر .٢-١-۵

 شماره را در خط اول وارد نموده سپس با استفاده ازگزينه ابتداکارت، 
 دانگشهای ديگر را ثبت نمايياثر )ثبت بيشتر(

  غير فعال ☼
Oشامل شدن    
O  مانع شدن 

 ثبت –
  حذف–
  حالت ترکيبی –
  تعدادثبت شده–
  تعداد قابل ثبت–

  ٠٠٠٠٠  
  ثبت بيشتر–

  اثرانگشت. ۵ 



  ۲۰فحه                                         ص  TX_9دستگاه تايمكس مدل عمومي دفترچه راهنماي 

ها  برای حذف يک و يا همه اثرانگشت  :حذف .٢-۵
  .شود مياز اين گزينه استفاده 

 را زده سپس )0(کليد براي حذف اثرانگشت خاص ابتدا : 00000گزينه  .١-٢-۵
 .بزنيدورد نظر را وارد نموده کليد تاييد را مآارت شماره 

 .وجود دارداثرانگشتها توسط اين گزينه امكان حذف تمامي : حذف همه .٢-٢-۵
  مجددهمه اثرانگشتها تاييدسيستم برای حذف براي اطمينان بيشتر 

 .نمايد ميدرخواست 
  
اگر بخواهيم اثرانگشت با ورود شماره آارت از طريق صفحه  :حالت ترکيبی .٣-۵

رآيب شود يعني شماره را وارد نموده سپس اثرانگشت خود را ثبت نمايد آليد ت
 .)باشد  میرمزامنيتی قابل دسترساين گزينه با .(از اين گزينه استفاده مي شود

 
انتخاب اين گزينه  با  :فعال بودن .١-٣-۵

 وجودحالت ترآيبي امكان استفاده از 
  .داشتخواهد 

از صفحه آليد  كان استفادهبا انتخاب اين گزينه ام : صفحه کليد فعال .٢-٣-۵
  .جهت ثبت تردد وجود خواهد داشت

اگرنيازباشد تعدادي از پرسنل فقط ازآارت استفاده نموده و  : غيراز به .٣-٣-۵
افزودن آارت را درگزينه آارتهاي اين افراد شماره ، اثرانگشت نزنند 

هاي  و درصورت حذف اين شماره و يا تمام شماره. نماييم ميتعريف 
 .نماييم ز گزينه هاي اين قسمت استفاده ميتعريف شده ا

  افزودن آارت .١-٣-٣-۵
 حذف آارت  .٢-٣-٣-۵
  حذف تمام آارتها .٣-٣-٣-۵

  
 نمايش راانگشتهای ثبت شده درسيستم  عداد اثر اين گزينه ت :تعداد ثبت شده .۵-۴

 .دهد می
ها را نمايش تحافظه باقی مانده جهت ثبت اثرانگشاين گزينه   :تعداد قابل ثبت .۵-۵

 .دهد می
 

  ٠٠٠٠٠  
  حذف همه–

  فعال بودن□
  صفحه کليد فعال□
  به غير از–

 افزودن آارت –
  حذف آارت–
 حذف تمام آارتها –
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 .ي مختلف دستگاه از اين گزينه استفاده مي گرددجهت تست قسمتها
  شمارهدرصورتيكه بخواهيم شماره آارت و يا :دستگاههاي آارت .١-۶

در اين قسمت امكان ثبت و ياحذف .اثرانگشت را مشخص نماييم
 .اثرانگشت نيز وجود دارد

خروجي دستگاه از اين گزينه هاي  رله آارآرد  براي آنترل:رله ها .٢-۶
 .استفاده مي شود

 با اين گزينه آارآرد حسگرهاي نوري مي توان :سگرهاي نوريح .٣-۶
 .بررسي نمود

 براي مشاهده آارآرد تمام آليدهاي صفحه آليد از اين :صفحه آليد .۶-۴
 .گزينه استفاده مي شود

 براي بررسي آارآرد صحيح بلندگو از اين گزينه بهره مي :بلندگو .۶-۵
 .بريم

 نمايش به شكلهاي  دراين قسمت با فشار هر آليد صفحه:صفحه نمايش .۶-۶
 .گوناگون روشن مي گردد

 با متصل بودن چاپگر به دستگاه و انتخاب اين گزينه :تست چاپگر .٧-۶
 .پيغام مناسب اتصال چاپگر نمايش داده مي شود

فايل موجود در  و انتخاب اين گزينه USB با اتصال فلش :تست فايل .٨-۶
 .فلش تست مي گردد

  
  
  
  
  

با ورود .باشد رسی میاين گزينه با رمزامنيتی قابل دست
امنيتی قابل تغييربوده وهمچنين  به اين گزينه رمزمنوو

  . باشد بازگشت به تنظيمات کارخانه امکان پذير می

 رمز منو –
 رمز امنيتی –
 پيش فرض کارخانه –

 آزمايشات . ۶

 امنيتي . ٧
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 يا تعيينبرای تغيير رمزمنو و: رمز منو .١-٧
ازاين گزينه استفاده ورود رمز تشخيص خطا 

 . رقم قابل تعريف است١٠رمز منو تا .شود مي
 مرتبه رمز را اشتباه كخطا اگر بيش از يخيص تشدرصورت فعال آردن (

  ).يابدل شده و بايد حتما توسط نرم افزار تغيير قف رمز شودوارد 
ورود رمز  تشخيص خطا يا تعيين وامنيتيبرای تغيير رمز : رمز امنيتی .٢-٧

  . رقم قابل تعريف است١٠تا امنيتي نيز رمز . شود ازاين گزينه استفاده مي
ی بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه از اين گزينه برا : پيش فرض کارخانه .٣-٧

 .شود مياستفاده 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تشخيص خطا □
  تغيير رمز–
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 ثبت اثرانگشت
براي ثبت اثرانگشت، انگشت خود را وسط و آامال مماس با صفحه سنسور قرار  •

  .دهيد
  .اثرانگشت خود را هنگام ثبت حرآت ندهيد •
  .رل نماييداثرانگشت خود را جهت وضوح خطوط اثر و سالم بودن آنت •
اگراثرانگشت خشك ، خيس ، مبهم ، وصدمه ديده باشد از يك انگشت ديگراستفاده  •

  .نماييد
درصورت صدمه ديدن اثرانگشت و يا تميز نبودن آن از آارت جهت ثبت تردد  •

  .استفاده نماييد
  .درصورت خشك بودن اثرانگشت با بخار دهان خود آمي آن را مرطوب نماييد •
لت آوچك بودن و يا واضح نبودن اثر بهتر است هر شش ماه اثرانگشت آودآان بع •

  .يك بار اثرانگشتان را مجددآ ثبت نماييد
  .توان ثبت اثر نمود براي افراد مسن اگر داراي خطوط اثر واضح باشند مي •
  .باشد بهتر است دو يا سه بار اثرانگشت را ثبت نماييد اگر اثرانگشت واضح نمي •
  . بيش از دو اثرانگشت ثبت گرددشود براي هرنفر پيشنهاد مي •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي ثبت اثرانگشت  راهنمايي
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 هاي شماتيك ارتباط دستگاهها  راهنمايي
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 ، مودم RS232   ،RS422به چهار حالت سريال با کامپيوترارتباط سيستم تايمکس 

اطالعات  USBتوان توسط فلش   همچنين مي. امکان پذير استLANو شبکه 
  .دستگاهها را دريافت و به آامپيوتر منتقل نمود

نوع ارتباط با  بصورت خودکارباط با آامپيوتر به محض ارتدستگاه تايمکس  •
 . را تشخيص می دهدآامپيوتر 

  و Device Serviceبرای ارتباط دستگاه تايمکس با کامپيوتر نرم افزار  •
Device Consol مورد نياز می باشد  . 

 واسط بين نرم افزارکامپيوتر ارتباطي نرم افزارDevice Serviceنرم افزار  •
 .شدو دستگاهها می با

 و  دستگاهيمات افزار ارتباطی  جهت تنظ نرمDevice Consolنرم افزار  •
 .دريافت اطالعات می باشد

 متر و ارتباط 60 جهت فاصله نزديک کمتر از ٢٣٢RSارتباط سريال  •
۴٢٢RS متر و مودم جهت ارتباط تلفنی برای مکانهای  1000 جهت فاصله تا

 بکار گيری سيستم در شبکه   جهتLAN متر و ارتباط شبکه 1000دورتر از 
 .مورد استفاده قرار می گيرد

  
  
  
  

 :سيم بندی ارتباطهای مختلف
  :٢٣٢RSارتباط 

 .دراين روش سه رشته سيم مورد استفاده قرار می گيرد •
 مادگی و يک سوکت شش پين تلفنی ٩D يک سوکت ٢٣٢RSدرسيم بندی  •

 .مورد استفاده قرار می گيرد
 . می باشد 5 و3 و 2ها شماره اتصال اين سوکت •

  سوکت تلفن  3 به پايه شماره ٩D سوکت  2پايه شماره  .١

دستگاه 
ساعت رابط ۴۲۲RS ۲۳۲RS کامپيوتر

 ارتباط سيستم
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  سوکت تلفن  2 به پايه شماره ٩Dسوکت   3پايه شماره  .٢
 سوکت تلفن 5  به پايه شماره ٩D سوکت  5پايه شماره  .٣
  

  

  

  

  

  
  :۴٢٢RSارتباط 

 به ط خارجی ارتباط داشته و از رابط اين نوع ارتباط دستگاه با يک رابدر •
 . برقرار می باشد٢٣٢RS ، ارتباط آامپيوتر

 نری و مادگی وسه رشته سيم بين رابط خارجی و دستگاه مورد ٩Dدو سوکت  •
 .استفاده  قرار می گيرد

 .  مورد استفاده قرارمی گيرد7 و 6 و 5درهردوطرف ارتباط  پايه های شماره  •
  

  

  

  

  

  

  

و ) برق(  دو چراغ جهت نمايش روشن بودن ۴٢٢RSبر روی دستگاه رابط  •
 .نمايش داشتن ارتباط وجود دارد

درحالت عادی چراغ ارتباط خاموش می باشد ولی درصورت اتصالی در سيم  •
 .بندی چراغ ارتباط دائم روشن می ماند

براين درنرم افزار  می باشد بنا٢٣٢RS به کامپيوتر ۴٢٢RSارتباط رابط  •
 .شود مي تعريف ٢٣٢RS نوع ارتباط Device Serviceارتباطی  

  

  

۱ 
۲ 
۳ 
۴ 
۵ 

۱

۶

۹ 

۶ 

۸ 
۷ 

۵ 

۹

۶

۸
۷

۵

٩D٩   نریDمادگی 

٩D مادگی  
 سوکت تلفن



  ۲۷فحه                                         ص  TX_9دستگاه تايمكس مدل عمومي دفترچه راهنماي 

  :مودمی ارتباط 

اطالعات . دراين نوع ارتباط  دردوطرف ارتباط بايد مودم وجود داشته باشد •
ديجيتال بين دو دستگاه مودم بصورت امواج در می آيد و با گذشت از مودم 

 .دوباره بصورت ديجيتال در می آيد
جهت ارتباط مودمي آافي است مودم را به دستگاه متصل نموده و دستگاه را  •

بصورت خودآار دستگاه مودم را تشخيص داده و روي صفحه . ريست نماييد 
 . دهد مينمايش شكل مربوط به آن را نمايش 

ارتباط مودمی هم می تواند بصورت خطوط  داخلی تلفن سانترال و هم خط   •
 .اصلی تلفن باشد

با . ی آزمايش مودم می توان با يک خط عادی با شماره مودم تماس گرفت برا •
 . امواج مودم به گوش می رسدآريرهاياين کار صدای 

   Device Serviceدراين نوع ارتباط نوع کانال ارتباطی در نرم افزار  •
 .شود ميمودمی انتخاب 

ن مراجعه  به جزوه  مربوط به آ Device Serviceبرای تنظيمات نرم افزار  •
  .نماييد

  

   :LANارتباط شبكه 

د و براي هر دستگاه درشبكه يك باش ميبستر شبكه آماده دراين نوع ارتباط  •
 . و شماره پورت منحصر به فرد درنظر گرفته شده استIPشماره 

استفاده ) Ezl)ezcfg_40fجهت تنظيمات آارت شبكه دستگاهها از نرم افزار  •
 .) نماييدمراجعهم افزار به جزوه مربوط به آن براي استفاده ازاين نر.(شود مي
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  )٣-۵ و ٢-٣-٢  و ١-٣-٢(روشهاي ثبت تردد در دستگاه تايمكس . الفضميمه 
 

  :ثبت تردد فقط توسط اثرانگشت .١
 و داخلي روشن يآارتخوانهاهاي  هيچ آدام از گزينه :دستگاههاي آارت: ازگزينه تنظيمات •

 .شوند  انتخاب نميخارجي روشن
 هردو خواندن خودآار و اثرانگشت روشندو گزينه  : دستگاههاي آارت:ه تنظيماتازگزين •

 .شوند انتخاب مي
 .شود  انتخاب نميفعال بودنگزينه : حالت ترآيبي  : ازگزينه اثرانگشت •

  
 :ثبت تردد فقط توسط آارتزني .٢

  ويا هرخارجي روشن يا داخلي روشن ي آارتخوانها:دستگاههاي آارت: ازگزينه تنظيمات •
 .شوند انتخاب مي دو

 .گردد نميانتخاب  اثرانگشت روشنگزينه  : دستگاههاي آارت:ازگزينه تنظيمات •
 .شود  انتخاب نميفعال بودنگزينه : حالت ترآيبي : ازگزينه اثرانگشت  •
 
 :ثبت تردد فقط از طريق صفحه آليد .٣

 و اخلي روشند يآارتخوانهاهاي  هيچ آدام از گزينه :دستگاههاي آارت: ازگزينه تنظيمات •
 .شوند  انتخاب نميخارجي روشن

 .گردد انتخاب نمي اثرانگشت روشنگزينه  : دستگاههاي آارت:ازگزينه تنظيمات •
شده   انتخاب صفحه آليد فعالگزينه   وفعال بودنگزينه : حالت ترآيبي: ازگزينه اثرانگشت •

هت تردد را هاي مجاز به استفاده از صفحه آليد ج  شماره آارتبه غيرازواز گزينه 
 . آنيم تعريف مي

 
 : اثرانگشتوتوسط آارت  ثبت تردد  .۴

 ويا خارجي روشن يا داخلي روشن ي آارتخوانها:دستگاههاي آارت: ازگزينه تنظيمات •
 .شوند هردوانتخاب مي

وخواندن انتخاب شده  اثرانگشت روشنگزينه  : دستگاههاي آارت:ازگزينه تنظيمات •
 .شود  انتخاب نميخودآار

  فعالصفحه آليدگزينه شده و  انتخاب فعال بودنگزينه : حالت ترآيبي:  اثرانگشتازگزينه •
 .شود انتخاب نمي



  ۲۹فحه                                         ص  TX_9دستگاه تايمكس مدل عمومي دفترچه راهنماي 

 ثبت تردد توسط صفحه آليد و اثرانگشت .۵
 ويا خارجي روشن يا داخلي روشن ي آارتخوانها:دستگاههاي آارت: ازگزينه تنظيمات •

 .شوند هردوانتخاب مي
خواندن  انتخاب شده و اثرانگشت روشنه گزين : دستگاههاي آارت:ازگزينه تنظيمات •

 .شود  انتخاب نميخودآار
 صفحه آليد فعالگزينه  شده و  انتخاب فعال بودنگزينه : حالت ترآيبي: ازگزينه اثرانگشت •

 .شود انتخاب نمي
 


