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System kontroli dostêpu z czytnikiem linii papilarnych
Czytniki biometryczne zyskuj¹ coraz wiêksz¹ popularnoæ wród urz¹dzeñ kontroli dostêpu.
Wykorzystuj¹ niepowtarzalne cechy fizyczne ludzkiego cia³a zapewniaj¹c dok³adn¹ i niezawodn¹
identyfikacjê.
W czytnikach tego typu nie jest wykorzystywany ¿aden kod czy klucz, przez co nie zachodzi
obawa, ¿e w jego posiadanie mog³y by wejæ osoby niepowo³ane.
Urz¹dzenie kontroli dostêpu TouchOne wykorzystuje do identyfikacji u¿ytkownika unikatowy wzór
linii papilarnych palca, zapewniaj¹c w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu
i wygodê u¿ytkowania kontrolera.
Ko¿yci p³yn¹ce ze stosowania czytników biometrycznych
Niepowtarzalnoæ. Ka¿dy cz³owiek rodzi siê z unikatowym zestawem linii papilarnych.
Dok³adnoæ systemu. Wród ludzi ¿yj¹cych na ziemi nie wystêpuj¹ dwa jednakowe zestawy linii
papilarnych, dziêki czemu czytnik wykorzystuj¹cy t¹ cechê umo¿liwia bardzo dok³adn¹ identyfikacjê
osoby i zapewnienie dostêpu do zabezpieczanych obiektów tylko osobom do tego uprawnionym.
Wygoda u¿ytkowania. U¿ywanie systemu jest bardzo ³atwe i nie wymaga specjalistycznych
szkoleñ, nie jest konieczne noszenie kluczy ani zapamiêtanie has³a.
Uniwersalnoæ. System kontroli dostêpu oparty o identyfikacjê linii papilarnych mo¿e byæ stosowany
do zabezpieczenia dowolnego typu obiektów. Czytniki Secu One mog¹ pracowaæ jako kontrolery
wejæ lub wyjæ do budynków w których znajduj¹ siê firmy, instytucje u¿ytecznoci publicznej,
banki, zabezpieczaæ dostêp do pomieszczeñ, w których przechowywane s¹ poufne dokumenty,
pomieszceñ komputerowych itp.

Realizowane funkcje
1. Mo¿liwoæ definiowania u¿ytkowników z uprawnieniami administratora.
2. Trzy poziomy dok³adnoci identyfikacji wzoru linii papilarnych: Low, Medium, High
3. Dwa tryby pracy: Normalny- odblokowanie wejcia nastêpuje po podaniu kodu lub identyfikacji
wzoru linii papilarnych, Specjalny- wejcie pozostaje przez ca³y czas w stanie odblokowania
4. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
5. Wejcie przy u¿yciu specjalnego kodu wejciowego.
6. Wbudowany interkom i kamera telewizyjna, umo¿liwiaj¹ce nawi¹zanie ³¹cznoci z unifonem
lub wideomonitorem.
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Zasady korzystania z kontrolera.

1. Elementy kontrolera z czytnikiem linii papilarnych.
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Obiektyw kamery
Wywietlacz
Przycisk
uruchamiaj¹cy
skaner
Przycisk funkcyjny
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#

Mikrofon

Przycisk funkcyjny
G³onik
Przycisk wywo³ania

Powierzchnia skanuj¹ca
wzór linii papilarnych

Wewnêtrzny przycisk
otwierania drzwi

2. Uwagi dotycz¹ce eksploatacji.

a. Urz¹dzenie mo¿na montowaæ w dowolnym miejscu wewn¹trz budynku, pod warunkiem , ¿e
spe³nione s¹ wymagania dotycz¹ce temperatury i wilgotnoci pracy.
b. Numer ID jest przypisywany jest indywidualnie ka¿demu u¿ytkownikowi systemu, porz¹dkuje
bazê danych zawieraj¹c¹ zdefiniowane wzory linii papilarnych, u³atwiaj¹c jej przeszukiwanie
i sktracaj¹c czas identyfikacji.
c. Do identyfikacji mo¿na wykorzystaæ dowolny palec, w sposób najbardziej wygodny dla
u¿ytkownika.
d. Poprawnoæ identyfikacji w du¿ym stopniu zale¿y w du¿ym stopniu od kondycji palca. Je¿eli
palec jest za zimny lub zbyt suchy nale¿y go silniej przycisn¹æ do szybki czytnika, lub chuchn¹æ
w celu zwil¿enia powierzchni palca. Je¿eli palec jest zbyt wilgotny nale¿y go osuszyæ u¿ywaj¹c
suchej chusteczki, lub ubrania.
e. Aby zabezpieczyæ siê przed k³opotami zwi¹zanymi ze zranieniem u¿ytkownik mo¿e zdefiniowaæ
wzory linii wiêcej ni¿ jednego palca.
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Instrukcja obs³ugi

1. Uruchomienie kontrolera. Nadanie uprawnieñ administratora.

***Touch One***
MASTER REGIST
ID NO.:****
MASTER REGIST
1.PUT THE FINGER

MASTER REGIST
2.PUT THE FINGER
MASTER REGIST
OK!!
***TouchOne****

Przed w³¹czeniem zasilania nale¿y sprawdziæ po³o¿enie prze³¹czników
DIP (patrz rys. monta¿ i instalacja kontrolera), które powinny znajdowaæ
siê w po³o¿eniu ON. Nastêpnie w³¹czyæ zasilanie
Wprowad identyfikator administratora- liczbê z zakresu 0001...9999
i wcinij klawisz #
Nale¿y przy³o¿yæ palec do szklanej powierzchni czytnika, w celu
zeskanowania wzoru linii papilarnych administratora. W czasie
skanowania powierzchnia ta bêdzie podwietlona na czerwono. W
przypadku pojawienia siê na wywietlaczu komunikatu Error operacjê
nale¿y powtórzyæ
Powtórnie przy³o¿yæ palec do czytnika
Prawid³owe wprowadzenie wzoru linii papilarnych zostaje potwierdzone
pojawieniem siê komunikatu i sygna³em dwiêkowym. Po kilku
sekundach na ekranie pojawi siê napis ***TouchOne****
Po prawid³owej rejestracji administratora urz¹dzenia nale¿y ponownie
przestawiæ prze³¹czniki DIP w po³o¿enie OFF

2. Dodawanie nowych u¿ytkowników lub administratorów.

***TouchOne****

Na klawiaturze wcinij przycisk *. Dopisania nowych u¿ytkowników
mo¿e dokonaæ jedynie osoba z uprawnieniami administratora.

REGISTRATION
MASTER FINGER

Przy³ó¿ do czytnika palec, którego wzór linni zosta³ wczeniej
zdefiniowany
Jeli wzór ten zostanie rozpoznany i bêd¹ do niego przypisane
uprawnienia administratora, zostanie to potwierdzone komunikatem
na wywietlaczu i sygna³em dwiêkowym. Po kilku sekundach kontroler
przejdzie automatycznie do dalszego etapu programowania

REGISTRATION
OK!!
R E G I S T R AT I O N
MASTER=1 USER=2 .

Wybierz poziom uprawnieñ nowego u¿ytkownika systemu
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REGISTRATION ID
NO.:

Wybierz numer ID nowego u¿ytkownika z zakresu 0001...9999 i wcinij
klawisz #

REGISTRATION 1.PUT
THE FINGER

Rejestrowany u¿ytkownik powinien przy³o¿yæ palec do czytnika
podwietlonego czerwonym wiat³em. Poprawny odczyt linii zostanie
potwierdzony komunikatem dwiêkowym

REGISTRATION
2.PUT THE FINGER

Rejestrowany u¿ytkownik powinien powtórnie przy³o¿yæ palec do
powierzchni skanuj¹cej.
Je¿eli rejestracja przebieg³a bez zak³óceñ na wywietlaczu pojawi siê
odpowiedni komunikat, i zostanie on potwierdzony sygna³em
dwiêkowym.

REGISTRATION
OK!!

3. Dodawanie nowych u¿ytkowników lub administratorów.

***TouchOne***
Wcisn¹æ przycisk   .
DELETE DATA!!
MASTER'S FINGER

Osoba z uprawnieniami administratora powinna przy³o¿yæ palec do
czytnika.

DELETE DATA!!
OK!!

Je¿eli uprawnienia administratora zostan¹ potwierdzone, na
wywietlaczu pojawi siê odpowiedni komunikat.

DELETE DATA!! ID
NO.:****

Wprowadziæ numer identyfikacyjny u¿ytkownika lub administratora,
którego uprawnienia maj¹ zostaæ anulowane i wcisn¹æ przycisk #

DELETE DATA!!
OK!!

Usuniêcie u¿ytkownika zostaje potwierdzone odpowiednim komunikatem
i sygna³em dwiêkowym

4. Ustawienia daty i czasu

***TouchOne***

.
Wprowadziæ numer 9999 i wcisn¹æ przycisk #

***TouchOne***
YEAR:****
***TouchOne***
DATE:****

Wprowadziæ rok i wcisn¹æ #, np. 2001
Wprowadziæ dzieñ, miesi¹c i wcisn¹æ #, np. 11 wrzesieñ: 0911
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***TouchOne***
TIME:****

Wprowad aktualn¹ godzinê i minuty, po czym wcinij #,
np. 14:45- nale¿y wprowadziæ 1445

***TouchOne***
OK!!

Pojawienie siê komunikatu OK!! wiadczy o poprawnym wprowadzeniu
daty i godziny

11.2001/9/11
14:45

By sprawdziæ datê i godzinê nale¿y wcisn¹æ przycisk #

5. Ustawianie zmiana kodu wejciowego

***TouchOne***
***TouchOne***
PASSWORD: ****
***TouchOne***
OK!!
***TouchOne***
1. PASSWORD:****
***TouchOne***
2. PASSWORD:****

W celu ustawienia kodu wejciowego nale¿y wybraæ z klawiatury
numer 9998 i potwierdziæ wciniêciem przycisku #
Wprowadziæ kod wejciowy i wcisn¹æ przycisk #. Ustawiony fabrycznie
numer to 0000, numer ten nale¿y wprowadziæ przy pierwszej zmianie
Je¿eli wprowadzony kod jest poprawny, na wywietlaczu pojawi siê
napis OK , co zostanie dodatkowo potwierdzone sygna³em
akustycznym.
Wprowadziæ nowy kod i wcisn¹æ przycisk #
Powtórzyæ wprowadzony kod i wcisn¹æ #

6. Wejcie do zabezpieczanego obiektu. Wejcie z u¿yciem klawisza z symbolem strza³ki
(polecane w sytuacji, kiedy z kontrolera korzysta mniej ni¿ 30 u¿ytkowników.
***TouchOne***
Wcinij symbol strza³ki
***TouchOne***
1. PUT THE FINGER
DOOR IS OPENED
***TouchOne***
ID NO.: 1111M

Przy³o¿yæ palec do powierzchni czytnika
Je¿eli weryfikacja linii papilarnych da pozytywny rezultat, wejcie
zostanie odblokowane na czas 5s, co zostanie potwierdzone sygna³em
akustycznym i komunikatem na wywietlaczu
Na czas ok. 3 s na wywietlaczu pojawi siê numer ID u¿ytkownika,
oraz jego typ [M (master)- administrator, U(user) u¿ytkownik]
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7. Wejcie z u¿yciem numeru ID (polecane w sytuacji, kiedy liczba u¿ytkowników jest
wiêksza od 30. Podanie numeru ID pozwala natychmiast porównaæ wzorzec linii przypisany
do tego numeru, co znacznie skraca czas przeszukiwania bazy danych w poszukiwaniu
odpowiedniego wzorca linii papilarnych).
***TouchOne***
Wprowad numer ID i wcinij #
***TouchOne***
1. PUT THE FINGER
DOOR IS OPENED
***TouchOne***
ID NO.: 1111M

Przy³o¿yæ palec do czytnika
Je¿eli weryfikacja linii papilarnych da pozytywny rezultat, wejcie
zostanie odblokowane, co zostanie potwierdzone sygna³em
akustycznym i komunikatem na wywietlaczu
Na czas ok. 3 s na wywietlaczu pojawi siê numer ID u¿ytkownika,
oraz jego typ [M (master)- administrator, U(user) u¿ytkownik].

8. Wejcie z u¿yciem kodu wejciowego.

***TouchOne***
Wprowad numer 9997 i wcinij #
***TouchOne***
PASSWORD:****
DOOR IS OPENED
***TouchOne***
ID NO.: 1111M

wprowad kod wejciowy (standardowo ustawiony jako 0000
Je¿eli wprowadzony kod jest poprawny, wejcie zostanie odblokowane,
co zostanie potwierdzone sygna³em dwiêkowym i komunikatem na
wywietlaczu
Na czas ok. 3 s na wywietlaczu pojawi siê numer ID u¿ytkownika,
oraz jego typ (M (master)- administrator, U(user) u¿ytkownik).

9. Sta³e odblokowanie wejcia
***TouchOne***
Wprowad numer 9996 i wcinij #
OPENING MODE
MASTER FINGER
DOOR IS OPENED

Administrator powinien przy³o¿yæ palec do czytnika skanuj¹cego linie
papilarne
Wejcie pozostaje otwarte. Stan wejcia mo¿e zmieniæ administrator
u¿ywaj¹c kodu ID, lub wciskaj¹c przycisk z symbolem strza³ki i
przyk³adaj¹c palec do czytnika
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10. Komunikaty b³êdów.

Nieprawid³owe dzia³anie urz¹dzenia, b³êdy identyfikacji czy uprawnieñ s¹ sygnalizowane
komunikatem b³êdu na wywietlaczu oraz trzema krótkimi sygna³ami dwiêkowymi. Znaczenie
poszczególnych komunikatów przedstawione jest w poni¿szej tabeli.
ERROR 01B!!
ERROR 03!!
ERROR 04!!
ERROR 05!!
ERROR 08!!
ERROR 09!!
ERROR 0A!!
ERROR 0D!!
ERROR 16!!
ERROR 07!!

b³¹d identyfikacji lub weryfikacji
b³¹d wprowadzania nowego wzoru linii papilarnych
brak uprawnieñ administratora systemu
próba nadania numeru ID wykorzystywanego przez innego u¿ytkownika
przekroczenie liczby u¿ytkowników obs³ugiwanych przez system
przepe³nienie pamiêci
nie istniej¹cy numer ID
b³¹d pamiêci
brak mo¿liwoci dodania kolejnego u¿ytkownika z uprawnieniami administratora
b³¹d weryfikacji u¿ytkownika z uprawnieniami administratora
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Monta¿ i instalacja kontrolera.
1. Monta¿ kontrolera.
ciana

Kontroler
Uchwyt
przycisku
Prze³¹cznik
DIP

Nakrêtki

Prze³¹cznik trybu
pracy
elektrozaczepu

Kontroler
(widok z ty³u)

ruba 6mm

Przycisk otwierania
drzwi

1. Pod³¹czenie kontrolera SFI-2000
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< wideo
wideo
GJ-1
GJ-2
<GJ-2
GJ-2
GND
TXD
RXD
+12V
PGND

1 C

01 D

88

1
2

S
SI

Wideomonitor

Elektrozaczep

Zamek elektromagnetyczny

1
2
8
6
7

Unifon

UPS
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£¹cznoæ interkomowa.
1. Korzystanie z interkomu
W kontrolerze znajduje siê przycisk umo¿liwiaj¹cy nawi¹zanie ³¹cznoci interkomowej z unifonem
BDP-202 znajduj¹cym siê np. w zabezpieczanym obiekcie lub pomieszczeniu pracownika ochrony.
£¹cznoæ taka mo¿e byæ wykorzystana w sytuacji, kiedy do pomieszczenia próbuje dostaæ siê
osoba nie posiadaj¹ca do tego uprawnieñ. Decyzjê podejmuje uprawniona do tego osoba, za
przycisk znajduj¹cy siê w unifonie umo¿liwia zdalne odblokowanie wejcia.
W wersji czytnika wyposa¿onej w kamerê telewizyjn¹ istnieje mo¿liwoæ pod³¹czenia wideomonitora.
Obok opisanych wy¿ej funkcji rozwi¹zanie takie umo¿liwia dodatkowo obserwacjê osoby na
ekranie monitora, za wbudowana pamiêæ umo¿liwia zapisanie obrazu z dowolnej kamery.

1. Obs³uga wideomonitora

88

Wywietlacz
Time Set
Time Mode
Auto Rec
Manual Rec
Off
C1
C2
Memory
Door Open

Mon.
OFF

123

Reset
Video Out

Gniazdo
s³uchawki

Jasnoæ/ wy³.
monitora

Wy³. wywi³ania
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Nawi¹zywanie ³¹cznoci.
Wciniêcie przycisku wywo³ania w kontrolerze powoduje uaktywnienie wideomonitora oraz pojawienie
siê w nim sygna³u wywo³ania. Monitor posiada g³onik umo¿liwiaj¹cy pods³uch z mikrofonu
znajduj¹cego siê w kontrolerze. £¹cznoæ dwustron¹ umo¿liwia s³uchawka wideomonitora- za jej
pomoc¹ mo¿na prowadziæ rozmowê miêdzy monitorem, a kontrolerem.
W monitorze znajduje siê przycisk DOOR OPEN umo¿liwiaj¹cy uruchomienie elektrozaczepu lub
zamka ellektromagnetycznego. Rozmowê, oraz podgl¹d za kamery mo¿na przerwaæ odk³adaj¹c
s³uchawkê, lub wciskaj¹c przycisk OFF.
Podgl¹d obrazu z kamer .
Wideomonitor umo¿liwia podgl¹d obrazu z dwóch niezale¿nych kamer, do ich wyboru s³u¿¹ przyciski
C1 i C2. Mo¿liwe jest pod³¹czenia dwóch niezale¿nych torów AUDIO/VIDEO, s³u¿¹ do tego zaciski
C1, C2 (sygna³y wideo) i D1, D2 (sygna³y audio). Wciniêcie przycisku C1 lub C2 uruchamia monitor
w trybie podgl¹du obrazu z wybranej kamery. W lewym górnym rogu ekranu wywietlany jest numer
aktywnej kamery (C1 lub C2) Kamerê mo¿na wy³¹czyæ u¿ywaj¹c przycisku OFF.
Pamiêæ obrazu.
W monitorze wbudowana jest pamiêæ umo¿liwiaj¹ca zapisanie 32 obrazów. Wewnêtrzny zegar
umo¿liwia dodanie do ka¿dego obrazu informacji o dacie i godzinie w której nast¹pi³ zapis.
Zapis rêczny. Obraz z aktywnej kamery mo¿na zapisaæ do pamiêci w dowolnym momencie u¿ywaj¹c
przycisku MANUAL REC. Zapis obrazu w pamiêci zostaje potwierdzony migaj¹cym napisem
MEMORY widocznym w lewym, górnym rogu ekranu.
Zapis automatyczny.
W tym trybie mo¿liwe jest zarejestrowanie obrazów osób próbuj¹cych skorzystaæ z interkomu w
czasie, kiedy w pomieszczeniu w którym zainstalowany jest wideomonitor nie ma osób mog¹cych
zareagowaæ na wywo³anie. Tryb automatycznego zapisu uruchamiany jest przyciskiem AUTO REC,
w³¹czenie tego trybu sygnalizowane jest zielon¹ diod¹ LED. Liczba zapisanych obrazów w tym
trybie widoczna jest na cyfrowym wywietlaczu w prawym, górnym rogu monitora.
Odczyt zapisanych obrazów.
Aby odczytaæ zapisane obrazy nale¿y uruchomiæ monitor przyciskiem C1 lub C2 i wcisn¹æ przycisk
MEMORY. Na ekranie monitora zostanie wywietlony ostatni zapisany obraz wraz z dat¹, godzin¹
i numerem zapamiêtanego obrazu. Je¿eli liczba zapisanych obrazów przekroczy 32 najwczeniej
zapisane obrazy zastêpowane s¹ nowymi. Wciskaj¹c przycisk MEMORY mo¿na uzyskaæ podgl¹d
kolejnych obrazów zapisanych w pamiêci.
Pamiêæ obrazu jest pamiêci¹ ulotn¹, i zapisane w niej dane s¹ tracone przy zaniku zasilania.
W dolnej czêci monitora znajduje siê gniazdo VIDEO OUT w którym dostêpny jest sygna³ wideo
m.cz. wywietlany aktualnie na ekranie monitora. Umo¿liwia on np. zapisanie obrazów z pamiêci
wideomonitora na magnetowidzie.
Ustawienie daty i czasu.
Aby ustawiæ datê i czas nale¿y wcisn¹æ przycisk TIME MODE.
Na ekranie monitora zostan¹ opcje umo¿liwiaj¹ce ustawienie daty i czasu. Modyfikowana wartoæ
miga na ekranie monitora, przejcie do nastêpnej nastêpuje po kolejnym wciniêciu przycisku TIME
MODE. Zmiany wybranej wartoci dokonuje siê przy u¿yciu przycisku TIME SET.
YEARMONTH DAY HOUR MINUTE-

ustawienie roku, np. 2001
ustawienie miesi¹ca, np. 09
ustawienie dnia, np. 11
ustawienie aktualnej godziny, np. 11
ustawienie minut, np. 32

W monitorze znajduje siê regulacja jaskrawoci ekranu, wy³¹cznik monitora oraz wy³¹cznik sygna³u
wywo³ania

