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Podstawowe informacje

Antena Wi-Fi
Dioda sygnalizacyjna
Wyświetlacz
Czytnik kart
Klawiatura
Skaner odcisków palca

Głośnik

Gniazdo USB- Pendrive
Przycisk reset
Gniazdo zasilania 12V
1

Gniazdo sieciowe RJ45

6

Gniazdo funkcji zaawansowanych
Opis funkcji zaawansowanych
Funkcja
Nr.
Opis złącz.

- 1 -

1
TXD

RS232
2
3
RXD GND

Przekaźnik
4
5
6
COM NO
NC

Instrukcja instalacji
Pudełko zawiera
Terminal C2 PRO
Płytę z oprogramowaniem
Kabel umożliwiający podłączenie zaawansowanych funkcji urządzenia
Kabel sieciowy RJ45
Ładowarka
Zestaw do montażu na ścianie

2. Montaż urządzenia na ścianie
Zamontuj stelaż do ściany przy pomocy załączonego zestawu wkrętów
Podłącz zasilanie i kabel sieciowy
Zamocuj urządzenie na stelażu nasuwając je od góry, na koniec zabezpiecz urządzenie wkręcając śrubę
zabezpieczającą.
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Podstawowe operacje
1.Uruchamianie C2 PRO

Podłącz zasilanie i poczekaj aż urządzenie
uruchomi się .

Wybierz z menu opcję Ustawienia/Urządzenie
W celu podglądu lub edycji danych administratora

Uruchom tryb administratora, naciśnij przycisk [M].
Wprowadź 0 jako ID oraz "12345" jako hasło.
Zaakceptuj przyciskiem OK
* 0/12345 to domyślne dane administratora.
Dane te można edytować później w ustawieniach.

Przejdź do opcji Ustawienia/ Czas w celu
ustawienia daty i godziny.

2. Dodawanie/edytowanie pracowników w C2Pro

Przejdź do menu Pracownicy/Dodaj.
Wprowadź ID, nazwę i hasło. Przejdźdo
Opcji „Dodaj OP” i kliknij przycisk[OK]

Zeskanuj jeden palec kilka razy postępuj według
wskazówek podawanych przez urządzenie.

Identyfikacja za pomocą karty jest dodatkową opcją. Jeśli chcesz dodać kartę użyj klawiszy strzałek do wybrania opcji
Karta i zaakceptuj OK. Przyłóż kartę do czytnika zlokalizowanego z prawej strony urządzenia. Zostanie wyświetlony
numer karty.
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3. Wprowadzanie liter
s
Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia nazwy pracownika, lub hasła do Wi-Fi,mogą być do tego niezbędne litery.
Poniżej znajduje się instrukcja jak wprowadzać litery:
* Użyj klawiszy strzałek aby przejść do pola, które chcesz edytować
* Naciścnij klawisz [Fn] , Na dole ekranu wyświetli się okno "Aa" w celu wprowadzenia znaków wciśnij przycisk
Na któryznajduje się litera, którą chcesz wprowadzić. Wyświetli się tabela z literami które są dostępne, wybierz
odpowiedni numer litery, którą chcesz wprowadzić.
* Naciśnij przycisk [IN] na klawiaturze, okno wprowadzania znaków będzie zmieniało tryb wprowadzania w
Podanej kolejności "Aa", "123",",.!?" czyli kolejno litery, cyfty, znaki specjalne.

4. Dodawanie odcisków palca
»

• Poprawnia metoda :

Przyłóż palec na środku czytnika.

•

Przyłóż palec płasko do czytnika

Metody niepoprawne:

Palec nie został przyłożony
na środku czytnika

Palec został przyłożony
Pod kątem

Przykładaj tylko opuszej
palca

Uwagi:
1. Najlepiej dla pracownika przypisać więcej niż 1 odcisk palca
2. Palec należy przykładać płasko i na środku czytnika, oraz nieco mocniej dociskać palec do skanera
Tak aby zeskanowana powierzchnia była jak największa.
3. Palec należy przykładać do czytnika pod stałym kątem i kierunkiem
4.Jeśli palce są mokre lub brudne to przed dodaniem ich do rejestratora, należy je umyć i osuszyć .
5.Jeśli palec jest zbyt suchy to należy go zwilżyć, lub dotknąć palcem czoła.
6. W celu poprawnej weryfikacji unikaj urazów palca i utrzymuj go w należytej czystości
7. Dla zwiększenia pewności i skuteczności dodaj odcisk kciuka i palca wskazującego lub serdecznego .

5. Ustawianie komunikacji
* Przejdź do opcji Sieć \wybierz sposób komunikacji LAN lub WI-FI
* Przejdź do opcji Sieć \ Tryb kom. by wybrać tryb komunikacji Serwer lub Klient
* Przejdź do opcji Sieć żeby wprowadzić ustawienia Twojej lokalnej sieci.
* Wprowadź IP i sprawdź poprawność połączenia z urządzeniem uprzednio upewniając się czy wprowadzone dane
są poprawne.
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5.1 Połączenie sieciowe kablowe (ethernet)

Przejdź do Menu Sieć

Wybierz opcję Internet w celu konfiguracji WAN mode,
wybierz 'Ethernet' i wprowadź adres serwera DNS

Przejdź do Menu Sieć/ LAN i wprowadź
Konfigurację sieci.

5.2 Ustawienia połączenia Wi-Fi

Wybierz opcję Internet w celu konfiguracji WAN mode,
wybierz 'Ethernet' i wprowadź adres serwera DNS

C2Pro wyszuka doistępne sieci.
Wybierz odpowiednią nazwę sieci i wprowadź
Hasło. Na koniec wciśnij przycisk „Zrobione”

5

Przejdź do menu Tryb kom. w celu wybrania sposobu
Komunikacji (serwer lub klient).

Przejdź do menu Sieć/Wi-Fi i wybierz opcję
„Wybierz WIFI”Wyświetli się okno :

