
1 Wygląd 2 Instalacja

35,0 mm

25,3 mm

Kroki:
70,0 mm Środowisko instalacji:

Upewnij się, że wyjście zewnętrznego zasilacza spełnia LPS.

Unikaj podświetlenia, bezpośredniego światła słonecznego i pośredniego światła słonecznego.

Aby zapewnić lepsze rozpoznanie, źródło światła powinno znajdować się w miejscu instalacji lub w jego pobliżu.

Moduł termograficzny
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Wywierć otwory w ścianie lub innej powierzchni i zainstaluj puszkę. Podłączyć moduł 

termograficzny do korpusu urządzenia.

Użyj 5 dostarczonych śrub (4_KA4 × 22-SUS) do zamocowania płyty montażowej na puszce.

Wyrównaj urządzenie z płytą montażową i zawieś urządzenie na płycie montażowej.

Upewnij się, że dwa arkusze po obu stronach płyty montażowej znajdują się w szczelinach z tyłu urządzenia.

Użyj 2 dostarczonych śrub (SC-M4 × 14,5TP10-SUS), aby zabezpieczyć urządzenie i płytę montażową.
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Białe światło

Światło podczerwone

Aparat fotograficzny

Światło podczerwone

Aparat fotograficzny

Interfejs USB

Terminal rozpoznawania twarzy

Podświetlenie Bezpośrednie światło słoneczne

Pośrednie światło słoneczne

przez okno

Gdy łeb śruby znajduje się pod powierzchnią urządzenia, urządzenie jest zabezpieczone.

Wysokość montażu jest tutaj zalecaną wysokością. Możesz to zmienić zgodnie ze swoimi rzeczywistymi potrzebami. Możesz także zamontować urządzenie na ścianie 

lub w innych miejscach bez puszki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Aby ułatwić instalację, wywierć otwory na powierzchni montażowej zgodnie z dostarczonym szablonem montażowym.

Skrócona instrukcja obsługi

UD19518B-A

Ekran dotykowy

Obszar prezentacji kart

Blisko światła

116,5 mm

Bezpośrednie światło słoneczne

przez okno

Termograficzne

Moduł

Berło

Środowisko pomiaru temperatury:
3

1 i 2

Port debugowania

(tylko do debugowania)

Światło słoneczne, wiatr, ciepłe / chłodne powietrze z klimatyzatora i inne czynniki zewnętrzne, które mogą 

wpływać na temperaturę powierzchni, spowodują odchylenie pomiaru temperatury. Aby uzyskać dokładny 

wynik, upewnij się, że urządzenie jest stosowane w pomieszczeniach i bezwietrznie (gdzie jest stosunkowo 

odizolowane od zewnątrz). Temperatura robocza powinna wynosić od 10 ° C do 35 ° C. Jeśli nie ma 

odpowiedniego środowiska do pomiaru temperatury (obszar jest skierowany do wnętrza i łączy z otoczeniem 

zewnętrznym, obszar przy drzwiach do środowiska wewnętrznego itp.), Sugeruje się utworzenie 

tymczasowego środowiska pomiaru temperatury. Czynniki wpływu pomiaru temperatury:

Wiatr: Wiatr odprowadza ciepło, co może mieć wpływ na wynik pomiaru.

Pocić się: Pot odprowadza ciepło, co może mieć wpływ na wynik pomiaru.

Klimatyzator (zimne powietrze): Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niska, temperatura powierzchni również 

może być niższa od temperatury rzeczywistej, co może mieć wpływ na wynik pomiaru.

Klimatyzator (ogrzewanie) lub ogrzewanie: Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wysoka, temperatura powierzchni 

również może być wyższa niż temperatura rzeczywista, co może mieć wpływ na wynik pomiaru.

Aby urządzenie działało poprawnie, należy odczekać 90 minut po jego włączeniu.

Moc

Berło

Okablowanie

Terminal

4
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MAJSTROWAĆ

Interfejs gniazda karty sieciowej PSAM (zarezerwowany)

Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

3.1 Okablowanie urządzenia (normalne)

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lub jej podmiotów (zwanych dalej „Hikvision”) i nie może być 

powielana, zmieniana, tłumaczona ani rozpowszechniana, częściowo lub w całości, w jakikolwiek sposób, bez uprzednia pisemna zgoda Hikvision. O 

ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, firma Hikvision nie udziela żadnych gwarancji, gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani 

dorozumianych, w odniesieniu do Podręcznika, żadnych zawartych w nim informacji.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące użytkowania i zarządzania Produktem. Zdjęcia, wykresy, obrazy i wszystkie inne informacje podane w dalszej 

części służą jedynie do opisu i wyjaśnienia. Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami 

oprogramowania układowego lub z innych powodów. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć na stronie internetowej Hikvision 

(https://www.hikvision.com/).

Prosimy o korzystanie z tego podręcznika wraz ze wskazówkami i pomocą profesjonalistów przeszkolonych w zakresie obsługi produktu. Potwierdzenie znaków 

towarowych

oraz inne znaki towarowe i logo Hikvision stanowią własność Hikvision w różnych jurysdykcjach.

Inne wymienione znaki towarowe i logo należą do ich odpowiednich właścicieli. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZA INSTRUKCJA ORAZ OPISANY PRODUKT, 

WRAZ Z JEGO SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM I OPROGRAMOWANIEM, SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I „ZE WSZYSTKIMI 

WADAMI I BŁĘDAMI”. HIKVISION NIE DAJE GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, 

SPRZEDAWALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KORZYSTA Z PRODUKTU PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYM WYPADKU HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, 

WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH LUB UTRATĘ DANYCH, 

USZKODZENIE SYSTEMÓW, USZKODZENIE LUB USZKODZENIE NA PODSTAWIE NARUSZENIA UMOWY, TORTU (W TYM ZANIEDBANIA), 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM PRODUKTU,

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE CHARAKTER INTERNETU ZAPEWNIA WEWNĘTRZNE RYZYKO BEZPIECZEŃSTWA, A FIRMA 

HIKVISION NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, WYCIEKI PRYWATNOŚCI 

LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z INNYCH ATAKÓW CYBER, ATAKÓW HACKERÓW LUB WIRUSÓW JEDNAK HIKVISION 

ZAPEWNI CZASOWE WSPARCIE TECHNICZNE, JEŚLI POTRZEBNE. ZGADZASZ SIĘ KORZYSTAĆ Z TEGO PRODUKTU ZGODNIE 

Z WSZELKIM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM I JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE, ŻE KORZYSTANIE Z 

TEGO PRODUKTU JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY 

ZA KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU W SPOSÓB, KTÓRY NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, 

PRAW DO PUBLICZNOŚCI, PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB OCHRONY DANYCH ORAZ INNYCH PRAW 

PRYWATNOŚCI. NIE UŻYWAJ TEGO PRODUKTU DO ŻADNYCH ZABRONIONYCH ZASTOSOWAŃ,

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK KONFLIKTÓW POMIĘDZY NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ A PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM, PÓŹNIEJSZE WYSTĘPUJĄ. Ochrona danych

Podczas korzystania z urządzenia dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane. Aby chronić dane, przy opracowywaniu urządzeń Hikvision 

uwzględniono zasady poszanowania prywatności od samego początku. Na przykład w przypadku urządzenia z funkcjami rozpoznawania twarzy dane biometryczne 

są przechowywane w urządzeniu za pomocą metody szyfrowania; w przypadku urządzenia do odcisków palców zostanie zapisany tylko szablon odcisku palca, co nie 

jest możliwe do zrekonstruowania obrazu odcisku palca. Jako administrator danych radzimy zbierać, przechowywać, przetwarzać i przekazywać dane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, w tym między innymi przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu ochrony danych 

osobowych, takie jak wdrażanie rozsądnych administracyjnych i fizycznych kontroli bezpieczeństwa, przeprowadzać okresowe przeglądy i oceny skuteczności kontroli 

bezpieczeństwa.

(NC)

(COM)

(NIE)

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać szczegółowe informacje w instrukcji obsługi. Pamiętaj, że mogą 

obowiązywać opłaty za transmisję danych, jeśli Wi-Fi jest niedostępne.

Podłączając czujnik magnetyczny drzwi i przycisk wyjścia, urządzenie i czytnik kart RS-485 

powinny korzystać ze wspólnego połączenia z masą.

Terminal Wiegand jest tutaj terminalem wejściowym Wiegand. Powinieneś ustawić

kierunek Wiegand terminala rozpoznawania twarzy na „Wejście”. Jeśli powinieneś się połączyć

do kontrolera dostępu, należy ustawić kierunek Wiegand na „Wyjście”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz 

Ustawianie parametrów Wiegand w ustawieniach komunikacji w instrukcji obsługi. Sugerowane zewnętrzne zasilanie 

zamka drzwi to 12 V, 1A.

Sugerowane zewnętrzne zasilanie czytnika kart Wiegand to 12 V, 1 A. Nie podłączaj urządzenia 

bezpośrednio do zasilania elektrycznego.

Kontakt do drzwi

Używaj tylko zasilaczy wymienionych w instrukcji obsługi:

BTN

Model Producent Standard

C2000IC12.0-24P-DE MOSO Power Supply Technology Co., Ltd. PG 

C2000IC12.0-24P-GB MOSO Power Supply Technology Co., Ltd. PB ADS-24S-12 

1224GPG Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. PG

Interfejs sieciowy
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3.2 Okablowanie urządzenia (z jednostką sterującą bezpiecznych drzwi) 5 Ustawienia pomiaru temperatury

Terminal rozpoznawania twarzy Bezpieczna jednostka sterująca drzwiami

Informacje dotyczące przepisów
Informacje FCC
Należy zwrócić uwagę, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą 

unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Zgodność z FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z 

częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach 

domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i 

nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że 

zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub 

telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za 

pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmienić kierunek lub przenieść antenę odbiorczą.

- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.

- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Zasięgnięcie porady sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ten produkt i - jeśli ma to zastosowanie - dostarczone akcesoria są oznaczone znakiem „CE” i dlatego są zgodne 

z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie RE 2014/53 / UE, 

dyrektywie EMC 2014/30 / UE, dyrektywie RoHS 2011 / 65 / UE.

2006/66 / WE (dyrektywa dotycząca baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można wyrzucać razem z 

nieposortowanymi odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Zobacz dokumentację produktu, aby uzyskać 

szczegółowe informacje o bateriach. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery 

wskazujące na kadm (Cd), ołów (Pb) lub rtęć (Hg). Aby zapewnić prawidłowy recykling, zwróć baterię dostawcy 

lub wyznaczonemu punktowi zbiórki. Więcej informacji: www.recyclethis.info

2012/19 / UE (dyrektywa WEEE): Produktów oznaczonych tym symbolem nie można usuwać razem z 

nieposortowanymi odpadami komunalnymi na terenie Unii Europejskiej. Aby zapewnić prawidłowy recykling, 

należy zwrócić ten produkt lokalnemu dostawcy po zakupie równoważnego nowego sprzętu lub zutylizować go w 

wyznaczonych punktach zbiórki. Więcej informacji: www.recyclethis.info

To urządzenie jest zgodne z normami RSS, zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm 

warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, i

(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 

urządzenia.

Le présent appareil est Conforme aux CNR d'Industrie Canada Applables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation 

est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en 

compressomettre le fonctionnement.

Instrukcja bezpieczeństwa

Te instrukcje mają na celu zapewnienie, że użytkownik będzie mógł prawidłowo korzystać z produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub utraty mienia.

Środek ostrożności jest podzielony na Ostrzeżenia i Przestrogi:

Ostrzeżenia: Zlekceważenie któregokolwiek z ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Przestrogi: 

Zlekceważenie którejkolwiek z przestróg może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

Ostrzeżenia

Cała obsługa elektroniczna powinna być ściśle zgodna z przepisami bezpieczeństwa elektrycznego, przepisami dotyczącymi zapobiegania pożarom i 

innymi powiązanymi przepisami obowiązującymi w Twoim regionie.

Proszę używać zasilacza dostarczonego przez normalną firmę. Zużycie energii nie może być mniejsze niż 

wymagana wartość.

Nie podłączaj kilku urządzeń do jednego zasilacza, ponieważ jego przeciążenie może spowodować przegrzanie lub zagrożenie pożarem.

Przed podłączeniem, instalacją lub demontażem urządzenia upewnij się, że zasilanie zostało odłączone.

W przypadku montażu produktu na ścianie lub suficie, urządzenie powinno być solidnie zamocowane.

Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, zapachy lub hałas, natychmiast wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający, a następnie 

skontaktuj się z centrum serwisowym.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie 

rozmontowywać urządzenia. (Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę lub 

konserwację.)

Przestrogi

Nie upuszczaj urządzenia, nie narażaj go na wstrząsy fizyczne i nie wystawiaj go na działanie silnego promieniowania elektromagnetycznego. 

Unikaj montażu sprzętu na powierzchni drgającej lub w miejscach narażonych na wstrząsy (nieznajomość może spowodować uszkodzenie sprzętu).

Nie umieszczaj urządzenia w bardzo gorących (szczegółowe informacje dotyczące temperatury pracy patrz specyfikacja urządzenia), zimnych, 

zakurzonych lub wilgotnych oraz nie wystawiaj go na działanie silnego promieniowania elektromagnetycznego.

Osłonę urządzenia do użytku w pomieszczeniach należy chronić przed deszczem i wilgocią.

Zabrania się wystawiania sprzętu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, słabej wentylacji lub źródeł ciepła, takich jak grzejnik lub kaloryfer 

(niewiedza może spowodować zagrożenie pożarowe).

Nie kieruj urządzenia w stronę słońca lub bardzo jasnych miejsc. W przeciwnym razie może dojść do wykwitów lub smug (co 

jednak nie oznacza usterki), wpływając jednocześnie na trwałość czujnika.

Po otwarciu pokrywy urządzenia należy używać dołączonej rękawicy, unikać bezpośredniego kontaktu z pokrywą urządzenia, ponieważ kwaśny 

pot z palców może spowodować erozję powłoki powierzchniowej obudowy urządzenia.

Do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obudowy urządzenia używaj miękkiej i suchej szmatki, nie używaj alkalicznych 

detergentów.

Po rozpakowaniu należy zachować wszystkie opakowania do wykorzystania w przyszłości. W przypadku jakiejkolwiek awarii należy zwrócić 

urządzenie do fabryki w oryginalnym opakowaniu. Transport bez oryginalnego opakowania może spowodować uszkodzenie urządzenia i pociągnąć 

za sobą dodatkowe koszty.

Niewłaściwe użytkowanie lub wymiana baterii może grozić wybuchem. Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ. 

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta baterii.

Produkty do rozpoznawania biometrycznego nie nadają się w 100% do środowisk antyspoo fi niowych. Jeśli potrzebujesz wyższego poziomu 

bezpieczeństwa, użyj wielu trybów uwierzytelniania.

Do użytku w pomieszczeniach. W przypadku instalowania urządzenia w pomieszczeniach, urządzenie powinno znajdować się co najmniej 2 metry 

od światła i co najmniej 3 metry od okna lub drzwi.

Napięcie wejściowe powinno odpowiadać zarówno SELV (bardzo niskie napięcie bezpieczne), jak i ograniczonemu źródłu zasilania o napięciu 100 

~ 240 VAC lub 12 VDC zgodnie z normą IEC60950-1. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacjach technicznych.

Czerwony

czarny

Wejście zasilania

Kontakt do drzwi

1 Przytrzymaj powierzchnię ekranu i potwierdź tożsamość, aby wejść na stronę główną.

2. Dotknij „Temperatura”, aby przejść do strony ustawień temperatury. Skonfiguruj parametry.

Włącz wykrywanie temperatury:

Po włączeniu tej funkcji urządzenie uwierzytelni uprawnienia i jednocześnie podejmie próbę. Podczas wyłączania urządzenia 

urządzenie będzie uwierzytelniać tylko uprawnienia.

Próg alarmu nadmiernej temperatury:

Edytuj próg zgodnie z aktualną sytuacją. Jeśli wykryta temperatura jest wyższa od skonfigurowanej, uruchomiony zostanie alarm. 

Domyślnie wartość wynosi 37,3 ° 。

Kompensacja temperatury:

Jeśli zmierzona temperatura jest wyższa / niższa od rzeczywistej temperatury obiektu, można tutaj ustawić temperaturę kompensacji. Dostępny 

zakres: od -99 ° C do 99 ° C.

Drzwi nie są otwarte po wykryciu nieprawidłowej temperatury:

Po włączeniu funkcji drzwi nie otworzą się, gdy wykryta temperatura jest wyższa niż skonfigurowany próg temperatury. Domyślnie 

temperatura jest włączona.

Tylko pomiar temperatury:

Po włączeniu funkcji urządzenie nie uwierzytelnia uprawnień, a jedynie mierzy temperaturę. Podczas wyłączania funkcji urządzenie 

uwierzytelni uprawnienia i jednocześnie zmierzy temperaturę.

Jednostka: Wybierz jednostkę temperatury zgodnie z własnymi preferencjami.

Kalibracja obszaru pomiarowego / Ustawienia obszaru pomiarowego

Skonfiguruj obszar pomiaru temperatury i parametry korekcji.

Ustawienia czarnego ciała:

Włączając tę   funkcję, można skonfigurować parametry ciała doskonale czarnego, w tym odległość i emisyjność.

SENSOR B1 zielony / brązowy

B2 Czarny

Wejście czujnika

Bezpieczne drzwi

Jednostka sterująca

Terminal okablowania

Przycisk wyjścia

Jednostka sterująca bezpiecznymi drzwiami 

powinna być oddzielnie podłączona do 

zewnętrznego źródła zasilania. Sugerowany 

zasilacz zewnętrzny to 12 V, 0,5 A.

PRZYCISK B3

Zielony czarny

czarnyPrzycisk wyjścia

B4

NC

COM

C1 biały / fioletowy

C2 biały / czarny

C3 biały / czerwony

NC

Elektryczny

Dropbolt

Zablokuj wyjście

NIE

Moc

Elektryczny

Strajk

NIE

4 Aktywacja

Po instalacji włącz i podłącz kabel sieciowy. Urządzenie należy aktywować przed 

pierwszym logowaniem.

Jeśli urządzenie nie jest jeszcze aktywowane, po włączeniu przejdzie do strony Aktywuj urządzenie.

Kroki:

1. Utwórz hasło i potwierdź hasło.

2. Stuknij Aktywuj aktywować urządzenie.

Aby zapoznać się z innymi metodami aktywacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

ZALECANE MOCNE HASŁO–

Zdecydowanie zalecamy utworzenie silnego hasła według własnego 

wyboru (składającego się z co najmniej 8 znaków, w tym wielkich i małych 

liter, cyfr i znaków specjalnych) w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

produktu. Zalecamy regularne resetowanie hasła, zwłaszcza w systemie o 

wysokim poziomie bezpieczeństwa, resetowanie hasła co miesiąc lub co 

tydzień może lepiej chronić produkt.

6 Dodawanie informacji o twarzy
Wskazówki dotyczące zbierania /

Porównanie obrazu twarzy

Pozycje podczas zbierania /

Porównanie obrazu twarzy
1 Przytrzymaj powierzchnię ekranu i potwierdź tożsamość, aby wejść na stronę główną. (Zalecana odległość: 0,5 m)

Wyrażenie

Zachowaj naturalny wyraz twarzy podczas zbierania lub porównywania zdjęć twarzy, tak jak na zdjęciu po 

prawej stronie.

Za wysoko

2. Wejdź na stronę Zarządzanie użytkownikami, stuknij +, aby wejść na stronę Dodaj użytkownika.

Zalecana wysokość:

1,43 m do 1,90 m

3. Ustaw parametry użytkownika zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Nie zakładaj nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych ani innych akcesoriów, które 

mogą wpływać na funkcję rozpoznawania twarzy.

Nie zakrywaj włosami oczu, uszu itp., A mocny makijaż nie 

jest dozwolony.

3. Stuknij Twarz i zbierz informacje o twarzy zgodnie z instrukcjami. Zrobione zdjęcie 

można wyświetlić w prawym górnym rogu strony. Upewnij się, że zdjęcie twarzy jest 

dobrej jakości i rozmiaru.

Szczegółowe informacje na temat wskazówek i pozycji podczas zbierania lub porównywania zdjęcia twarzy 

znajdują się po prawej stronie.

Za nisko

Postawa
Aby uzyskać dobrej jakości i dokładny obraz twarzy, podczas zbierania lub porównywania zdjęć twarzy należy 

ustawić twarz skierowaną w stronę aparatu.

1,4 m

1,4 m

Poprawny Przechylenie Bok Podnieść Kokarda

5. Stuknij

Wróć do strony początkowej, aby rozpocząć uwierzytelnianie.

Informacje na temat innych metod uwierzytelniania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Użyj innych metod uwierzytelniania, jeśli urządzenie jest narażone na działanie światła lub innych przedmiotów.

aby zapisać ustawienia.

0,5 m 0,5 m

Zbyt blisko

Za daleko

Rozmiar
Produkty do rozpoznawania biometrycznego nie nadają się w 100% do środowisk antyspoo fi niowych. Jeśli 

potrzebujesz wyższego poziomu bezpieczeństwa, użyj wielu trybów uwierzytelniania.

Upewnij się, że twoja twarz znajduje się pośrodku okienka zbiorczego.

Poprawny

Zbyt blisko Za daleko

1,4 m

1,4 m

0,5 m 1,2 m


