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مرور کلی بر دستگاه
ثبت صورت

صفحه نمايشگر



نشانگرLED

دکم ٔه

Menu




صفحه را لمس کنید
تا صفحه دکمهها
مشخص شود

محل خواندن کارت

دوربین دوقلو




چشمان خود را در در یک خط
قرار دهید ،طوری که در این
مکان قرار بگیرد
خط پیشرفت ،برای مشخص
کردن مراحل پیشرفت ثبت
صورت
خط وضعیت برای مشخص
کردن کیفیت عکس گرفته شده،
هر چقدر مقدار بیشتر باشد،
عکس بهتر است.

نوع تائید
مکان خود را طوری تنظیم کنید
که صورت در صفحه قرار بگیرد
خط وضعیت برای مشخص
کردن کیفیت عکس گرفته شده،
هر چقدر مقدار بیشتر باشد،
عکس بهتر است

حالت تطبیق تائید شده
درگاه ورودی سیم

TCP/IP

بلندگو

سیستم عکس ،شناسه ،و نام
کاربر را بعد از تایید مشخصات
نمایش میدهد.

راهنمای شروع سريع

راهنمای شروع سریع ،به منظور ارائه دستورالعمل
عملهای ساده برای تنظیمات روز یا تاریخ و ارتباط
و همچنین انجام ثبت و حفظ اثر انگشت و کارت
هوشمند و تایید آنها داخل دستگاه ,در اختیار کاربر
قرار داده شده است .برای اطالعات بیشتر دربار ٔه
مدیریت دستگاه ،لطفا به راهنمای سخت افزار دستگاه
و یا آدرس الکترونیکی زیر مراجعه کنید:
• http://user.fingertec.com/user-guide.html

ثبت صورت کاربر
به راهنمایی سخت افزار کاربر مراجعه فرمائید.
 .1دکم ٔه  Menuفشار دهید و کاربر را انتخاب کنید.
 .2شناسه کاربر را انتخاب کنید ،و صورت را انتخاب
کنید.
 .3دستورالعملهای دستگاه را دنبال کنید ،و محل چشمان
خود را بر روی مستطیل سبز رنگ قرار دهید ،تا
ثبت صورت انجام پذیرد.
 .4در پایان مراحل ثبت کاربر ،نقش کاربر مناسب را
برای کاربر انتخاب کنید .سپس ذخیره را انجام دهید
کنید.

تنظيم روز و تاريخ

تنظیمات اطالعات
برای وارد کردن آدرس IP

 .1دکم ٔه  OKرا فشار دهید ،روز/تاریخ را انتخاب
کرده ،میزان صحیح را وارد نمایید.

 > Menuارتباط > ارتباط > آدرس  > IPآدرس IP

 .2شما میتوانید از بین  ۲فرمت ۲۴ ،ساعته یا ۱۲
ساعته ،انتخاب نمایید.

برای وارد کردن Subnet Mask

را وارد کنید.

 > Menuارتباط > ارتباط > آدرس >Subnet Mask
آدرس  Subnet Maskرا وارد کنید.
برای وارد کردن Gateway
 > Menuارتباط> ارتباط >  >Gatewayآدرس
 Gatewayرا وارد کنید.

3

1

2

ﻧﺴﺨٴﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺮﺍی ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ  DVD FingerTecﻣﻮﺟﻮﺩ

ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺩﺭﺱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩhttp://user.fingertec.com :
© 2016 Timetec Computing Sdn Bhd. All rights reserved • 092016

