Instrukcja obsługi terminal VP/VF30

Podstawowe przyciski i funkcje:
OK/POWER – przycisk pozwalający na uruchomienie urządzenia i zatwierdzanie wyboru opcji w
menu
IN/<--, OUT/-->- przyciski wyboru statusów WEJŚCIE/WYJŚCIE , służa też do poruszania się po
Menu
Fn- Przycisk funkcyjny do wyboru statusów/ kodów czasu pracy (opcja nieobsługiwana w
standardowym oprogramowaniu)
C- anulowanie/cofanie operacji czyszczenie wprowadzonych danych (np. id)
Opis Menu terminala
Aby wejść do Menu wciśnij przycisk M
Pojawi się okno menu :
–
–
–

Użytkownicy
Ustawienia
Informacje

UŻYTKOWNICY
W opcji użytkownicy możesz dodawać i usuwać użytkowników oraz w opcji weryfikacja nadawać
im odpowiednie metody weryfikacji .
-Dodaj
-Usuń
Weryfikacja
Ust. Grupy
Ust. Admin.
Admin usun
W opcji Dodaj możesz dodawać użytkowników należy wpisać ID następnie wcisnąć przycisk OK
pojawią się 3 opcje OP, RF i PIN
po wciśnięciu OK na opcji OP pojawi się komunikat przyłóż palec, należy przyłożyć palec do
czytnika. Po akceptacji należy ponownie przyłożyć palec i zatwierdzić OK .(do 1 użytkownika
można dodać po 2 odciski palca.)
po wciśnięciu OK na opcji RF pojawi się komunikat przyłóż RF należy przyłożyć kartę do czytnika
i zatwierdzić OK .
Użytkownik został dodany
Do użytkownika można dodać także PIN w tym celu należy wpisać ID danego pracownika
następnie klawiszami strzałek na urządzeniu należy wybrać opcję PIN zatwierdzić OK i wpisać pin
dla użytkownika.
UWAGA!!
W przypadku korzystania z oprogramowania TRIGORCP należy dodać pracowników
poprzez oprogramowanie i wysłać je do urządzenia (więcej informacji w instrukcji Szybki
start TRIGORCP załączonej na płycie CD z oprogramowaniem ) a w urządzeniu dodać dla
użytkowników same karty .
Procedura dodawania kart wygląda identycznie jak dodawanie nowego użytkownika z tym że

wpisujemy nr użytkowników wcześniej dodanych w TRIGORCP.
Usuwanie użytkowników
Po wybraniu opcji Usuń należy wpisać ID użytkownika którego należy usunąć następnie operację
zatwierdzić przyciskiem OK
Weryfikacja
Pozwala na wybranie metody weryfikacji pracownika
DOW -dowolny
RF+PIN- przyłożenie karty i wpisanie pinu można ustalić dla każdego pracownika inna metodę
weryfikacji.
OP+PIN- przyłożenie palca i wpisanie pinu można ustalić dla każdego pracownika inna metodę
weryfikacji.
ID+OP- wpisanie id pracownika i przyłożenie palca
Ust. Grupy
Ustawianie grup można przypisać pracowników do grup ( opcja nieobsługiwana w przypadku
standardowego oprogramowania)
Ust. Admin.
Pozwala na dodanie użytkownika administratora aby ograniczyć dostęp do menu urządzenia
należy wybrać opcję Dodaj i wciskając OK wpisać ID pracownika który ma być administratorem i
zatwierdzić OK po tej operacji tylko wybrany użytkownik będzie miał dostęp do menu terminala po
wciśnięciu przycisku M będzie trzeba przyłożyć kartę w przeciwnym wypadku nie będzie
udzielony dostęp do Menu.
W urządzeniu Można dodać kilku administratorów.
Admin. usuń
Opcja pozwala usunąć administratora

USTAWIENIA
-Podstawowe
-Ust. Zdarzeń
-Test urz.
Podstawowe
Możliwość edytowania podstawowych parametrów terminala
SN ter
pozwala ustawić SN terminala który należy wpisać w oprogramowaniu w celu nawiązania
połączenia z terminalem wartość domyślna 1 ważne w przypadku korzystania z wielu urządzeń w 1
sieci
Czas
ustawienia daty oraz godziny
Język
wybór języka menu

Kod pracy zakres
Opcja nieobsługiwana
Czas letni
Pozwala na automatyczna zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

Sieć:
Tryb
Serwer- opcja zalecana ze względu na bezpieczeństwo przesyłu danych. Pozwala na ustanowienie
stabilnego połączenia sieciowego wymagana praca ze stałym IP komputera.
Klient - do małych sieci urządzenie jest weryfikowane w procedurze uproszczonej w sieci praca w
trybie DHCP
Adres IP
Należy podać adres IP urządzenia w tej samej podsieci co komputer
Maska pods.
Domyślnie 255.255.255.0 ( należy wprowadzić właściwe ustawienia dla danej sieci lokalnej
Adres Mac
Adres Mac urządzenia (ważne w przypadku szyfrowania adresów MAC w sieci)
Brama IP
należy wprowadzić właściwe IP dla danej sieci
Port lokaln.
domyślnie 5010 należy sprawdzić czy dany port jest wolny w danej sieci lokalnej
Głośność
ustalanie głośności dźwięków systemowych i komunikatów
Otwarcie
ustawienia elektrozamka określa liczbę sekund pracy przekaźnika otwierającego drzwi
Alarm Drzwi
Opcja pozwala na ustawienie alarmu niezamkniętych drzwi
Auto-wylacz
określa liczbę sekund po jakiej urządzenie zostanie automatycznie wygaszone w trybie
bezczynności
UST. ZDARZEŃ
Ustawienia zdarzeń
Alarm zdarzeń- wzbudza alarm jeżeli pamięć zdarzeń jest zapełniona wpisana liczba określa ilość
zdarzeń do całkowitego zapełnienia pamięci przy których zostanie aktywowany alarm domyślnie
100
Test urz.
Uruchamia test podzespołów urządzenia (auto diagnostyka).

