
    AC 4000 سخت افزار راهنمای

  .استفاده ميشود "Access Control" و" حضور وغياب "روشبه دو AC4000 دستگاه 
 روش ترآيبی ٨  رمز و ثبت و  آارت ثبت ثبت اثر انگشت ،  روش اصلی٣ دستگاه به  آاربری اين

  . ميباشد ...) و "  بطورهمزمان آارت و اثرانگشت" يا" بطورهمزماناثرانگشت و رمز" مانند(
   . از نوع بدون تماس ميباشدAC4000آارتخوان دستگاه 

  
  . داشتثانيه نگه ٣به مدت  دستگاه بايد آليد ستاره را  اصلیورود به منوی برای

  : به شرح زير ميباشدمنوی اصلی۶ دارایدستگاه 
١( User 
٢( Network 
٣( Option 
۴( Terminal Info 
۵( Ext Function 
۶( Device 
  .يدآن منو را بزن 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

  . آنيداستفاده #  ويرايش ويا خروج ازمنوها ازآليد وجهت Enterآليد يك ازتنظيمات ازهرتاييدجهت 
  
 "User منوی"

ارشد يرايش آاربران ثبت شده وثبت مديرحذف و و ت ثبت آاربران جديد،توسط اين منو ميتوان عمليا
  .و حذف تمام آاربران را انجام داد 

  
  .از اين گزينه جهت ثبت آاربران جديد استفاده ميشود:  Addآليد منوی -

، بزنيدارت شخص مورد نظر را وارد آرده وآليد اينتر را شماره آ"User ID "قسمتدر: روش ثبت
روش تاييديه وجود دارد ١١ ثبت آاربران برای. نيد آمشخصرا  موردنظرتاييديه شخصسپس روش 

  ... )مانند اثرانگشت،آارت،رمز،اثرانگشت ورمزبطورهمزمان،آارت واثرانگشت بطورهمزمان و (
  . صفحه از آليد صفر استفاده آنيدبرای جابجايی

  شناسه = IDرت            آا = RFرمز          = PWاثرانگشت           =  FP )نكته 
  . را تاييد آرده و تغيير ندهيدزير رضهایهنگام ثبت اثر انگشت پيش ف)نكته 

1:1 Level >>>>>0               Enable 1:N >>>>1 
 حتما اطالعات پرسنل اضافه شده AC4000 پس از اضافه آردن پرسنل در سخت افزار  ) نكته مهم

  .ت آنيد درياف UNISرا توسط نرم افزار 
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  .ميباشداين گزينه جهت حذف آاربران ثبت شده   :Delete یآليد منو -
  .شماره آاربر مورد نظر را واردآرده وآليد اينتر را بزنيد "Input ID" در قسمت: روش حذف 

  
  .رايش آاربران ثبت شده استفاده ميشوداز اين گزينه جهت وي : Modify منوی آليد -

آليد اينتر را بزنيد، رده وشماره آاربر مورد نظر را واردآ  Input IDدر قسمت :روش ويرايش 
  ) اثرانگشت۵حداآثرتا  (. را زده و مجددا اثر انگشتهای ديگر را ثبت آنيد Add Fpسپس گزينه 
  پرسنلتدا اطالعات قديمی ابAC4000پرسنل در سخت افزار پس ازحذف يا ويرايش ) نكته مهم

  . دريافت آنيد UNISجديد راتوسط نرم افزارسپس اطالعات حذف آرده و UNISرا ازنرم افزار
  
  .از اين گزينه جهت ثبت مدير ارشد برای دستگاه استفاده ميشود : Add Adminمنوی  آليد -

ورود به منوهای اصلی دستگاه يد ستاره جهت  دستگاه مدير ارشد تعريف نكنيد، آلبرایاگر) نكته 
  .  همه قابل دسترس خواهد بود برای

 شماره آارت مدير ارشد را وارد آرده و آليد اينتر را بزنيد، Admin ID در قسمت : روش ثبت
روش تاييديه وجود دارد ١١ ثبت مديرارشد  برای. ارشد را مشخص آنيد سپس روش تاييديه مدير

  ... )نگشت ورمزبطورهمزمان و مانند اثرانگشت،آارت،رمز،اثرا(
  
  .از اين گزينه جهت حذف تمام آاربران استفاده ميشود  :  Delete Allآليد منوی -

  
 "Network منوی"

  . الزامی است server و AC4000تنظيمات اين منو جهت برقراری ارتباط بين دستگاه 
  .شماره دستگاه را تعيين آنيد Terminal ID در قسمت 
  .باشد )١عدد (SNرا تعيين ميكنيم آه حتما بايد بصورت دستگاه  پروتكل  Modeدر قسمت 
  . تعيين آرد Dhcp يا  Static بايد نوع شبكه را به دو صورت Network Typeدر قسمت 

  .باشد) عدد صفر (  Staticبهتر است نوع شبكه به صورت ) نكته 
  .را وارد آردAC4000دستگاه  بايد آدرس آی پی درنظرگرفته شده برای Ip 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 آنيد٩٨٧٠ حتما عدد Server Portدر قسمت 

ظاهر ميشود ==  صفحه نمايش دستگاه شكل  برقرار باشد رویServerاگر ارتباط بين دستگاه و 
  .ظاهر ميشود= ><= برقرار نباشد شكل Serverواگرارتباط بين دستگاه و 
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    AC 4000 سخت افزار راهنمای

 "Option منوی"
  . آليدمنو ميباشد۶ اين منو دارای

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

  
  Applicationآليدمنوی  -

  .اه ميباشد دستگ تعيين نوع آاربریقسمت برایاين 
 حتی ، باشد١ عدد  يعنی)حضوروغياب( )T&A ctrl( بصورت  بايد دستگاه حتمانوع آاربری) نكته
  .استفاده شودAccess Controlبصورت دستگاه اگر

Start Time و Leave Time تنظيم گردد00:00 – 00:00 بايد بصورت .  
Access Time  تنظيم گردد 23:59 – 00:00 بايد بصورت .  

  
Multi Fn – Key  :  تابع صورت فعال آردن اين گزينه ميتوان ازآليدهای درF4 , F3 , F2 , F1 

  . استفاده آرد9 تا  0 بصورت ترآيبی با آليدهای
  .ميباشد  غيرفعال بودن  به معنای x فعال بودن و عبارت  به معنایoعبارت 

  
  Verify Optionآليدمنوی  -
را   صفحه نمايش دستگاه اشخاص رویترددنمايش تاييد  ميتوان چگونگی Show User ID""قسمتدر

  .تعيين آرد 
  . آيد  می  روي صفحه نمايش دستگاه (Success)عبارت شخص، ترددصورت تاييد در: 0عدد 
  .  نمايش داده ميشود) به همراه شماره آارت !Ok(  شخص،عبارتترددرت تاييد صودر: 1عدد 
 صفحه نمايش دستگاه روی) البته به زبان انگليسی( شخص نام  شخص، تردددرصورت تاييد : 2عدد 

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

) رانگشت واث (IDيا )  وآارتID(يا )  و رمزID (اگر اين آيتم را فعال آنيم درصورتيكه بخواهيم با 
  . نيست IDت پس از ثب به زدن آليد اينتر نيازیثبت تردد آنيم ديگر

Enable 1:N 
  )١عدد. (اين آيتم حتما بايد فعال باشد

 عمل نميكند و برای" یاثر انگشت به تنهاي "  بصورتثبت تردد در صورت غيرفعال آردن اين آيتم ،
  .خود را نيز وارد آند ID آاربر بايد قبل از ثبت اثرانگشت  ،ثبت تردد
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  Set Doorlock آليدمنوی -
  .) ثانيه قابل تنظيم است30 تا 0از.(اين قسمت انجام ميشود رله دستگاه درعملكرد زمانیتنظيمات 

  .دستگاه نداشته باشيم زمان را روی عدد صفر تنظيم ميكنيمدر صورتيكه نيازی به استفاده از رله 
  
  Sound Control آليدمنوی -

  .صدای دستگاه ميباشداين قسمت مربوط به تنظيمات 
  
- Use Voice 

  . مشخص ميشود راد هنگام ثبت تردد با آالرم خاصی، تاييد وعدم تاييد اف اگراين گزينه صفرباشد
  . عمل ميكند) به زبان انگليسی(ه بصورت سخنگو گااگر اين گزينه يك باشد ، دست

- Beeper Volume  
  ) بيصداعدد صفر يعنی. ( آالرم دستگاه از اين گزينه استفاده ميشودبرای تعيين اندازه صدای

  
 Time Settingمنوی  آليد-

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

  . صحيح باشدServerميگيرد، به همين خاطر بايد دقت آرد آه ساعت و تاريخ 
 روی  Server Mode بصورت UNISآامپيوتری است آه نرم افزار " " Server منظور از ( 

  .)آن نصب شده است
  
 Other Setting آليدمنوی -

  :گزينه به شرح زير ميباشد٢ دارایمنو اين آليد
- Lcd Backlight  

  . اين قسمت مربوط به تنظيمات صفحه نمايش دستگاه ميباشد
، هنگاميكه شخص روبروی دستگاه قرارگيرد ، صفحه نمايش ) ٠عدد (اگراين آيتم غيرفعال باشد 

  .دستگاه روشن ميشود ودربقيه مواقع خاموش ميماند 
 .، صفحه نمايش دستگاه دائما روشن ميماند) ١عدد (اگر اين آيتم فعال باشد 

- Display Time 
  . باشدam/pmساعته يا ٢۴دراين قسمت ميتوان تعيين آرد آه نمايش ساعت دستگاه بصورت 
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  "Terminal Infoمنوی "
 Server، آدرس آی پی دستگاه و ل شماره دستگاه ، ورژن،نوع آاربریمث(اين منو اطالعات دستگاه 

  .را نشان ميدهد... )  دستگاه و Port و
  
  "Ext Functionنوی م"

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

 آيد  میLocked"" صفحه نمايش دستگاه عبارت روی،)١وارد آردن عدد  ( اين گزينهآردنبا فعال 
  .قفل ميشود) به جز آليد ستاره(وسنسوراثرانگشت و آارتخوان و صفحه آليد دستگاه 

 دستگاه شده واين گزينه را  توسط آليد ستاره وارد منوهایبايد برای فعال آردن مجدد دستگاه ،) نكته
  ).با وارد آردن عدد صفر اين گزينه غيرفعال ميشود. (آنيدغيرفعال 

  
  .Read Card Noآليدمنوی  -

گر می آيد وا" Place Your Card " صفحه نمايش دستگاه عبارت رویقسمت ،با وارد شدن به اين 
  . را به آارتخوان دستگاه نزديك آنيد شماره آن آارت نمايش داده ميشودآارتی

  
  "Deviceمنوی "

  .آنيد را وارد 084265 ورود به اين منو بايد رمز برای
  
  Set Fn-Key آليدمنوی -

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

  
 Card Readerآليدمنوی  -

 Card Format  و  Card Readerشود آه حتما بايد در قسمت  دراين قسمت فرمت آارت تعيين مي
  .عدد صفر انتخاب شود 

  
 Fp - Sensor یمنود آلي -

  . ين قسمت تعيين ميشود آه نبايد اين تنظيمات را تغيير دادتنظيمات مربوط به سنسور اثرانگشت در ا
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  System Config آليد منوی -
  : گزينه به شرح زير ميباشد٢اين 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
  
  Initializeآليد منوی  -

اطالعات ترددها و اطالعات آاربران آه شامل اطالعات  ،در اين قسمت ميتوان تنظيمات دستگاه 
  . آارت و رمز ميباشد را بطور آامل حذف آرد،اثرانگشت 

  
  *تذآر مهم*

اين اطالعات ،"رددهاتدستگاه و حذف اطالعات"دقت داشته باشيد آه درصورت
  . نميباشندقابل بازيابی

  
Init Config 

آاربری مل اطالعات مربوط به شبكه، تنظيمات شا ( دستگاهذف آامل اطالعاتاين قسمت جهت ح
  .ميباشد)  ...و 
  

Delete Log 
  .اطالعات ترددها ميباشد آامل اين قسمت جهت حذف 

  
Init Terminal 
 ، تنظيمات شبكهشامل اطالعات مربوط به  ( "اطالعات دستگاه ذف آاملح"اين قسمت جهت

شامل اطالعات اثرانگشتها ، آارتها  ( و اطالعات آاربرانواطالعات ترددها )   ...آاربری و 
  .ميباشد) و رمزها 
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