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 اه حضور و غیابـدستگراهنمای 

  

 BioLite Netمدل : 

 1.0 نگارش :

 01/07/1394تاریخ : 

 تهیه کننده : دپارتمان پشتیبانی
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 شیوه نصب

 ابتدا قطعه فلزی پشت دستگاه را از طریق پیچ زیر دستگاه خارج نموده و به دیوار پیچ نمایید.

 

 سپس دستگاه را روی قطعه فلزی قرارداده و پیچ زیر دستگاه را محکم نمایید .

 کارشروع به 

اگر دستگاه شما اولین بار است که روشن می شود و کاربر روی 

آن تعریف نشده است اولین آیتم نمایش داده شده تعریف کاربر 

 کاربر را وارد نمایید. IDاست که باید 

 

این کاربر به عنوان یا رمز عبور را تعیین نمایید.   PINو سپس 

 دستگاه خواهد بود. ADMINمدیر یا 
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ورود اطالعات اعضا در نرم افزار و مشخص شدن کد حضور و غیاب هر فرد ، باید انگشت بعد از 

 یا کارت حضور و غیاب فرد را در دستگاه تعریف نمایید.

 تاریخ و ساعت دستگاه را تنظیم نمایید.

 تنظیمات ارتباط شبکه را انجام دهید.

 تنظیم تاریخ و ساعت 

 Screen, Sound  ،Okبعد از ورود به دستگاه روی منوی 

  کنید. سپس تاریخ و ساعت را می توانید وارد نماید.

 101000فرمت ساعت :       20150101فرمت تاریخ : 

 

 

 

 تعریف کاربر 

 

 

 

را انتخاب  Administratorبران مدیر رکاو  Generalالزم است برای کاربران عادی  Levelدر قسمت 

  نمایید.

در این مرحله تعیین می کنید که کاربر شما کارت می خواهد یا خیر، در صورت 

 نیاز به کارت مرحله زیر را انجام می دهید 
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 اختصاص کارت به کاربر

 

 کلیک کرده و به مرحله بعد میروید. Not Useدر صورت عدم نیاز به کارت روی 

 مر حله بعد تعیین اثر انگشت می باشد.

 

 ل را روی سنسور قرار داده، سپس همین عمل را مجددا تکرار می کنید.ابتدا انگشت او

را می زنید. در غیر اینصورت همین عمل را  ESC** اگر انگشت دوم را نمی خواهید دکمه 

 برای انگشت دوم تکرار کنید.

  ی کارت یا انگشت از روی دستگاه برای کاربربرا

 :روش های زیر  به یکی از MENUورود به منوی دستگاه بعد از زدن دکمه  1

 مدیر دستگاه انگشت خود را روی سنسور قرار دهد.

 OKزدن  <ورود رمز   < OKزدن دکمه   < نادمی IDوارد کردن 

 کلیک کنید.  USERروی  2

 کنید. OKقرار گرفته و  EDIT با زدن فلش سمت راست روی  3
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4 ID  .کاربر را وارد نمایید 

 کنید.  OKقرار گرفته و  Operation madeبا زدن یکبار فلش راست روی   5

 کنید.  OKرا انتخاب کرده و  CARD Onlyگزینه  6

 تنظیمات کلی برای مد کارت با انگشت 

 کنید.  DEVICE  ،OKروی منوی   1

 کنید.  Auibarizoiun   ،OKروی منوی  2

 کنید. Operation Made  ،OKروی منوی  3

 کنید. OKتنظیم کنید و  USEآنرا روی  Private Auih Madeبا قرار گرفتن روی منوی  4
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