
    AC 1000 سخت افزار راهنمای

 

  .استفاده ميشود "Access Control" و" حضور وغياب "روشبه دو AC1000 دستگاه 
  .  از نوع بدون تماس ميباشدAC1000آارتخوان دستگاه 

  
  . داشتثانيه نگه ٣به مدت  را "Ent" آليدبايد ،  دستگاه  اصلیورود به منوی برای

  : به شرح زير ميباشدمنوی اصلی۶ دارایدستگاه 
١( User 
٢( Network 
٣( Option 
۴( Terminal Info 
۵( Ext Function 
۶( Device 
  .آن منو را بزنيد استفاده از هر منو بايد عدد مقابل رایب

 هر آدام بايد ورود به باشند آه برای از منوهای اصلی دستگاه دارای آليد منوهای مختلف ميهرآدام 
  . عدد مقابل آن آليد منو را بزنيد

  .آنيد استفاده  Delيا خروج ازمنوها ازآليد ويرايش و  وجهتEntآليد يك ازتنظيمات ازهرتاييدجهت 
  
 
  "Userمنوی "

توسط اين منو ميتوان عمليات ثبت آاربران جديد، حذف و ويرايش آاربران ثبت شده وثبت مديرارشد 
 .و حذف تمام آاربران را انجام داد 

  
  . از اين گزينه جهت ثبت آاربران جديد استفاده ميشود:Add آليد منوی -
شماره آارت شخص مورد نظر را وارد آرده وآليد اينتر رابزنيد، " User ID"رقسمتد:  ش ثبترو

  .سپس روش تاييديه شخص موردنظررا مشخص آنيد
 : به شرح زير وجود دارد روش تاييديه۵ ثبت آاربران برای

RF (1 = آارت  
ID&PW (2 " = ز بطور همزمان شناسه شخص و رم"  
RF | PW (3 " =  ز بطور همزمان شناسه شخص و رم " يا" آارت"  
RF&PW (4 " = ز بطور همزمان آارت و رم"  

ID&PW | RF&PW (5=   "همزمان زبطوررمآارت و"يا " زبطورهمزمانرمشناسه شخص و"  
 حتما اطالعات پرسنل اضافه شده AC1000 پس از اضافه آردن پرسنل در سخت افزار  )نكته مهم 

 .فت آنيد دريا UNISرا توسط نرم افزار 
  

                                                          ١  

 . از اين گزينه جهت حذف آاربران موجود در دستگاه استفاده ميشود  :Delete  آليد منوی-
 . مورد نظر را وارد آرده و آليد اينتر را بزنيد آاربرشماره " Input ID"در قسمت : روش حذف 

 
  . از اين گزينه جهت ويرايش آاربران ثبت شده استفاده ميشود :Modify آليدمنوی -

ارد آرده و آليد اينتر را د نظر را وشماره آاربرمور  "Input ID " در قسمت   :روش ويرايش
  : دو امكان وجود دارد انآاربر ويرايش  برایبزنيد ،

١ (Change card )  تغيير آارت(  
٢ (Add card ) ديد به شناسه مورد نظر اضافه آردن يك آارت ج( 
  

 ابتدا اطالعات قديمی پرسنل AC1000پس ازحذف يا ويرايش پرسنل در سخت افزار ) نكته مهم
 . دريافت آنيد UNISحذف آرده وسپس اطالعات جديد راتوسط نرم افزار UNISرا ازنرم افزار

  
  .تفاده ميشود از اين گزينه جهت ثبت مدير ارشد برای دستگاه اس :Add Admin آليدمنوی -

دستگاه  ی اصلی  جهت ورود به منوهاEnt، آليد  اگربرای دستگاه مدير ارشد تعريف نكنيد) نكته 
  .  همه قابل دسترس خواهد بود برای

 را بزنيد، سپس Ent مدير ارشد را وارد آرده و آليد شناسه Admin ID در قسمت :  روش ثبت
    .روش تاييديه وجود دارد ۵ثبت مديرارشد برای . ا مشخص آنيد روش تاييديه مديرارشد ر

  
  . از اين گزينه جهت حذف تمام آاربران استفاده ميشود  : Delete All آليد منوی-

  
  "Networkمنوی "

 . الزامی است server و AC1000تنظيمات اين منو جهت برقراری ارتباط بين دستگاه 
  .شماره دستگاه را تعيين آنيد Terminal ID در قسمت 
  .باشد) ١عدد (SN پروتكل دستگاه را تعيين ميكنيم آه حتما بايد بصورت  Modeدر قسمت 
  . تعيين آرد Dhcp يا  Static بايد نوع شبكه را به دو صورت Network Typeدر قسمت 

  .باشد) ٠عدد  (  Staticبهتر است نوع شبكه به صورت ) نكته 
  .را وارد آردAC1000 شده برای دستگاه  بايد آدرس آی پی درنظرگرفتهIp Addressدرقسمت 

Subnet Mask و Gatewayرا نيز بايد به درستی وارد آرد .  
  آامپيوتری serverمنظور از . ( را وارد آرد  server بايد آدرس آی پی Server Ipدر قسمت 

  .) روی آن نصب شده است server mode بصورت UNISاست آه نرم افزار 
  . را وارد آنيد٩٨٧٠تما عدد  حServer Portدر قسمت 

  
                                                                  ٢  
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  .ميشودظاهر  ل كروی صفحه نمايش دستگاه ش،  باشد برقرارServer  و ارتباط بين دستگاهاگر
  

  .ميشوداهرظ    روی صفحه نمايش دستگاه شكل ،نباشدار برقرServer  و بين دستگاه اگرارتباط
                                                  

  "Option منوی"
 . آليدمنو ميباشد۶اين منو دارای 

  در صورت عدم آگاهی نسبت به اين قسمت.  تنظيمات اين منو توسط شرآت پاليز افزار انجام ميگردد
  .تنظيمات پيش فرض شرآت پاليزافزار را تغيير ندهيد

  
  Application آليدمنوی -

  .اين قسمت برای تعيين نوع آاربری دستگاه ميباشد
 باشد، حتی ١يعنی عدد ) حضوروغياب) (T&A ctrl(نوع آاربری دستگاه حتما بايد بصورت ) نكته

  .استفاده شودAccess Controlاگردستگاه بصورت 
Start Time و Leave Time تنظيم گردد00:00 – 00:00 بايد بصورت .  

Access Time   تنظيم گردد 23:59 – 00:00بايد بصورت .  
  

 Multi Fn – Key :  درصورت فعال آردن اين گزينه ميتوان ازآليدهای تابع F4 , F3 , F2 , F1 
  . استفاده آرد9 تا  0بصورت ترآيبی با آليدهای 

  . به معنای غيرفعال بودن ميباشد  x به معنای فعال بودن و عبارت oعبارت 
  
  Verify Option آليدمنوی -

  .ميتوان چگونگی نمايش تاييد تردد اشخاص روی صفحه نمايش دستگاه را تعيين آرد  Show User IDدرقسمت 
  .  روي صفحه نمايش دستگاه می آيد  (Success)درصورت تاييد تردد شخص،عبارت : 0عدد 
  .  نمايش داده ميشود) به همراه شماره آارت !Ok(درصورت تاييد تردد شخص،عبارت : 1عدد 
روی صفحه نمايش دستگاه ) البته به زبان انگليسی( درصورت تاييد تردد شخص، نام شخص : 2عدد 

  ). برای دستگاه ارسال شده باشدUNISالبته اگر نام شخص توسط نرم افزار . ( ظاهرميشود 
  

Auto Enter Key  
 ديگر نيازی به زدن  ،ثبت تردد آنيم)  رمز وID( درصورتيكه بخواهيم با  ،اگر اين آيتم را فعال آنيم

 . نيست IDآليد اينترپس از ثبت 
  
  

                                                            ٣  

  Set Doorlock آليدمنوی -
  .) ثانيه قابل تنظيم است30 تا 0از.(تنظيمات عملكرد زمانی رله دستگاه دراين قسمت انجام ميشود

  . تنظيم ميكنيمصفره نيازی به استفاده از رله دستگاه نداشته باشيم زمان را روی عدد در صورتيك
  
  Sound Control آليدمنوی -

  .اين قسمت مربوط به تنظيمات صدای دستگاه ميباشد
- Use Voice  

 .اگراين گزينه صفرباشد ، تاييد وعدم تاييد افراد هنگام ثبت تردد با آالرم خاصی مشخص ميشود 
  . عمل ميكند) به زبان انگليسی(اين گزينه يك باشد ، دستگاه بصورت سخنگو اگر 

- Beeper Volume  
  )عدد صفر يعنی بيصدا. (برای تعيين اندازه صدای آالرم دستگاه از اين گزينه استفاده ميشود

  
  Time Setting آليدمنوی -

 .برای تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه از اين منو استفاده ميشود
 Server مرتبط باشد ، ساعت و تاريخش را از Server اگر دستگاه از طريق شبكه با ) مهم نكته

  . باشد ودقيقصحيح Serverميگيرد، به همين خاطر بايد دقت آرد آه ساعت و تاريخ 
 روی آن  Server Mode بصورت Unisآامپيوتری است آه نرم افزار " "Serverمنظور از ( 

  .)نصب شده است
  
  Other Settingوی  آليدمن-

 :گزينه به شرح زير ميباشد٣اين آليدمنو دارای
- Lcd Backlight  

  .اين قسمت مربوط به تنظيمات صفحه نمايش دستگاه ميباشد 
، هنگام ثبت تردد يا هنگام استفاده از آليدهای دستگاه ) ٠ عدد(اگر اين آيتم غيرفعال باشد 

ماند و اگر اين آيتم  فعال  اقع خاموش ميصفحه نمايش دستگاه روشن ميشود و در بقيه مو
  .صفحه نمايش دستگاه دائما روشن ميماند) ١عدد (باشد 

Lcd Brightness -   
  .جهت تغييرروشنايی صفحه نمايش دستگاه ازاين گزينه استفاده ميشود 
- Display Time  

 . باشدam/pmساعته يا ٢۴دراين قسمت ميتوان تعيين آرد آه نمايش ساعت دستگاه بصورت 
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  "Terminal Infoمنوی "

 Serverژن،نوع آاربری، آدرس آی پی دستگاه و مثل شماره دستگاه ، ور(اين منو اطالعات دستگاه 
  .را نشان ميدهد... )  دستگاه و Port و
  
  "Ext Functionمنوی "

  :اين منو دارای دو آليد منو به شرح زير ميباشد
    Lock Terminal آليدمنوی -

د  می آيLocked""روی صفحه نمايش دستگاه عبارت  ،)١وارد آردن عدد (با فعال آردن اين گزينه 
  .قفل ميشود)  Entبه جز آليد  (و آارتخوان و صفحه آليد دستگاه 

 وارد منوهای دستگاه شده واين گزينه را  Entبايد توسط آليد  برای فعال آردن مجدد دستگاه ، ) نكته
  ).با وارد آردن عدد صفر اين گزينه غيرفعال ميشود. (غيرفعال آنيد

  
  .Read Card No آليدمنوی -

می آيد واگر " Place Your Card" ه اين قسمت ، روی صفحه نمايش دستگاه عبارتبا وارد شدن ب
  .آارتی را به آارتخوان دستگاه نزديك آنيد شماره آن آارت نمايش داده ميشود

  
  "Deviceمنوی "

  . را وارد آنيد084265برای ورود به اين منو بايد رمز 
  
  System Config آليد منوی -

  :زينه به شرح زير ميباشد گ٢اين آليدمنو دارای 
User ID Length -  

 ) رقم٨ تا ٢از  (.در اين قسمت ميتوان طول شماره آارت را تعيين آرد
  

Language -  
 .در اين قسمت ميتوان زبان دستگاه را تعيين آرد
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  Set Fn-Key آليدمنوی -

  .را غيرفعال آرد F4 ,  Enter تا  F1در اين قسمت ميتوان آليدهای 
  .دن هر آيتم ميباشد غيرفعال بوی به معنا xدن وعبارت به معنای فعال بوoعبارت ) نكته 

  
  Card Reader آليدمنوی -

 Card Format  و Card Reader ا بايد در قسمت شود آه حتم دراين قسمت فرمت آارت تعيين مي
 .عدد صفر انتخاب شود 

  
  Initialize آليد منوی -

اطالعات ترددها و اطالعات آاربران آه شامل اطالعات  در اين قسمت ميتوان تنظيمات دستگاه ،
  . ميباشد را بطور آامل حذف آردها و رمزهاآارت

  
 *تذآر مهم*

،اين اطالعات "دستگاه وترددهاذف اطالعات ح"ته باشيد آه درصورتدقت داش
  .قابل بازيابی نميباشند

  
Init Config  

شامل اطالعات مربوط به شبكه، تنظيمات آاربری (ذف آامل اطالعات دستگاه اين قسمت جهت ح
 .ميباشد... ) و 
  

Delete Log  
 .اين قسمت جهت حذف  آامل اطالعات ترددها ميباشد

  
Init Terminal  
شامل اطالعات مربوط به شبكه ، تنظيمات  ( "اطالعات دستگاهذف آامل ح"تاين قسمت جه

 .ميباشد) شامل اطالعات آارتها و رمزها(واطالعات ترددها واطالعات آاربران...) آاربری و
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