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1 OPIS IUKŁAD
Poniżej opisano układ i pozycje menu elementówTimeMoto:

• "Terminal TimeMoto"poniżej

1.1 TERMINAL TIMEMOTO
Poniżej opisano układ i pozycje menu terminalaTimeMoto:

• "Przód"poniżej

• "Ekran"nanastępnej stronie

• "Przyciski"nastronie 7

• "Menu użytkownika"nastronie 7

1.1.1 PRZÓD

Przedniaczęść terminalu TimeMoto składasię znastępujących elementów:

1. Ekran

2. Przyciski

3. Obszar identyfikacji

Przyciski sądotykowe lub zwykłe. Zależyto odserii terminalu. Dostępnametoda identyfikacji zależyod rodzaju
terminalu. Więcej informacji o serii i rodzaju terminalu znajduje się w: "Terminal series"on page 1.
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1.1.2 EKRAN
Wprzypadkuwłączonego zasilania i trybu uśpienia terminal TimeMoto zawsze wskazuje naekranie datę, godzinę
i status. Nagórze ekranu znajdująsię następujące ikonystatusu, gdysąaktywne:

Ikona statusu Znaczenie

Niepodłączonydo sieci LAN

Niepodłączonydo chmury

Znaleziono nośnik pamięciUSB

Niepodłączonydo sieciWi-Fi

W trakcie identyfikacji ekran przedstawia:

• gdyurządzenie weryfikuje dane wejściowe identyfikacji (np. odciski palców),

• gdypotrzebne sądodatkowe dane,

• gdyużytkownik nie jest rozpoznany,

• gdypojawi się błąd.

Po pomyślnej identyfikacji terminal umożliwi zarejestrowanie wejścia lubwyjścia (lubpoczątku lub końca
przerwy).

Jeśli naciśniesznajpierwnaprzyciskMENUipomyślnie się zidentyfikujesz, wejdzieszdomenu użytkownika.
Więcej informacji znajduje się na: "Menu użytkownika"nastronie stojącej.
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1.1.3 PRZYCISKI

Terminal TimeMoto jestwyposażonywnastępujące przyciski (patrz rysunek):

1. Nawigacjawdół

2. Nawigacjawgórę

3. Potwierdździałanie

4. Otwórzmenu

5. Powrót

6. Klawisze numeryczne

1.1.4 MENUUŻYTKOWNIKA
Dostępdomenu użytkownikamożnauzyskać po dotknięciu przyciskuMENUiwykonaniu pomyślnej
identyfikacji. Zapomocąmenu użytkownikaw terminalu TimeMotomożeszsprawdzić swojąostatniąhistorię
obecności. Naekranie głównymmożeszwybrać wyświetlanie swojej obecności dlanastępujących przedziałów
czasowych:

• dzisiaj

• wtymtygodniu

• ostatni tydzień

• tenmiesiąc

Naekranie głównymzostanie wyświetlonasumaobecności zakażdą ramką. Powyborze przedziału czasowego
obecność zostanie wyświetlonanadzień wwybranymprzedziale czasowym.
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2 SPOSÓBREJESTROWANIA
OBECNOŚCI

Tasekcjaopisuje sposób rejestrowaniaobecności zapomocąTimeMoto.

2.1 SEKWENCJEREJESTROWANIA
Poniższe sekwencje czasu rejestrowaniasąuznawane przezoprogramowanie zaprawidłowe:

• Wejście    wejście

• Wejście przerwa powrót wyjście

• Wprojekcie wprojekcie 2 wyjście

Jeśli sekwencja jestnieprawidłowa lubniekompletna, godzinyużytkownikanie zostanąpoliczone dladanego
dnia lub zmiany, Skontaktuj się zkierownikiem, abyrozwiązać wszelkie problemy.

Pamiętaj, że nie możnausunąć godzin rejestrowaniazbazydanych. Jednakkierownicymogązignorować
wpis i dodać innywpis.

Pamiętaj, że podczas opuszczania firmymożeszustawić swoje dane naanonimowe.

2.2 SEKWENCJAREJESTROWANIANA
TERMINALUTIMEMOTO

Po skutecznej identyfikacji terminal TimeMoto zawsze zaproponuje stan dlaczasu rejestrowania. W zależności
odustawień stan zaproponowanyprzezterminal zawsze manastępującąstrukturę:

• Wejście    wyjście lub

• Wejście początekprzerwy koniec przerwy wyjście.

Jeśli chcesz, możeszpodać innystan niżzaproponowanystan (np. rejestracjawprojekcie).

• "Identyfikacjazapomocą terminalu TimeMoto"poniżej

• "Rejestrowanie wejścia iwyjściazapomocą terminalu TimeMoto"nastronie 11

2.3 IDENTYFIKACJAZAPOMOCĄTERMINALU
TIMEMOTO

Zanimbędzie możnazarejestrować wejście lubwyjście zapomocą terminalu TimeMoto, należyzawsze
zidentyfikować się zapomocą jednej zponiższychmetod identyfikacji lubpołączenia tychmetody:

ID użytkownika

Jeśli pojawi się polecenie o zweryfikowanie ID użytkownika lubgdychceszrozpocząć identyfikację z ID
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użytkownika, wykonaj następujące czynności:

1. Wpiszna terminalu numer ID użytkownikazapomocąklawiszynumerycznych.

2. Naciśnij na „OK”.

Po identyfikacji ID użytkownikazawsze następuje przynajmniej jeszcze jeden rodzaj identyfikacji.

Kod PIN

Gdypojawi się polecenie weryfikacji hasła, wykonaj następujące kroki:

1. Podaj kodPIN (hasło numeryczne składające się zmaks. 8 cyfr).

2. Naciśnij na „OK”.

Przed identyfikacjąkodu PIN zawsze następuje identyfikacja ID użytkownika.

Identyfikator RFID

Gdypojawi się polecenie zweryfikowania identyfikatora lubgdychceszrozpocząć identyfikację zapomocą
identyfikatoraRFID, przesuń identyfikatorprzezobszar identyfikacji, patrz: "Terminal TimeMoto"nastronie 5.

Identyfikacja za pomocą odcisku palca

Identyfikacjazapomocąodcisku palca jestmożliwawyłącznie wtedy, gdyterminal jestwyposażonywczujnik
odcisku palca.

Gdypojawi się polecenie zweryfikowaniaodcisku palca lubgdychceszrozpocząć identyfikację zapomocą
odcisku palca: umieść palec naczujniku, paznokieć powinien być skierowanywprzeciwnymkierunku.

Identyfikacja twarzy

Identyfikacja twarzyjestmożliwawyłącznie z terminalem, naktórymzarejestrowano profil twarzyużytkownika.

Gdypojawi się komunikat zprośbąoweryfikację twarzylubgdychceszrozpocząć identyfikację z
rozpoznawaniemtwarzy: stań przed terminalemi zwróć się wkierunku obszaru identyfikacji.
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2.4 REJESTROWANIEWEJŚCIA IWYJŚCIA ZA
POMOCĄTERMINALUTIMEMOTO

Po skutecznej identyfikacji urządzenie zaproponuje stan (wejście, przerwa, powrót lubwyjście) dlaczasu
rejestrowania.

Abypotwierdzić zaproponowanystan:

• naciśnij naOK lub

• nie róbnic (po kilku sekundach terminal automatycznie zarejestruje czas rejestrowaniazapomocą
proponowanego stanu).

Jeśli potrzebujesz innego stanu do czasu rejestrowania (np. rejestrowanie wprojekcie):

1. szybko dotknij przycisku wgórę lubwdół na terminalu. Zostanie wyświetlone menuwyboru stanu.

2. Wybierzpożądanystan.

3. Powybraniu projektu pojawi się komunikatwpisaniakodu projektów. Pamiętaj, abywpisać prawidłowy
kodprojektów.
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TimeMoto® firmy Safescan®

TimeMoto® i Safescan® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Solid Control

Holding B.V. Żadne informac je nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie, za

pomocą drukowania, kopiowania lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody

Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. zastrzega wszelkie prawa

własnoś c i intelektualnej i przemysłowej, takie jak np. prawa do patentu, znaku

towarowego, projektu, produkc ji, powielania, uż ytkowania i sprzedaż y. Safescan - PO

Box 7067 - 2701 AB Zoetermeer - NL. © 2017 Safescan ® . Wszelkie prawa

zastrzeż one.

www.safescan.com

www.timemoto.com

Zgodność z FCC

OSTRZEŻENIE: Zmiany i modyfikac je niniejszego urzą dzenia, które nie zostaną

wyraź nie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodnoś ć mogą

spowodować unieważ nienie upoważ nienia uż ytkownika do obsługi sprzę tu.

UWAGA: Niniejsze urzą dzenie zostało przetestowane i zatwierdzono jego zgodnoś ć z

ograniczeniami dla urzą dzeń cyfrowych klasy B zgodnie z czę ś c ią 15 zasad FCC.

Te ograniczenia zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed

szkodliwymi zakłóceniami w instalac jach mieszkaniowych. Niniejsze urzą dzenie

generuje, stosuje i moż e wysyłać energię czę stotliwoś c i radiowej i, jeś l i nie jest

zainstalowane i stosowane zgodnie z instrukc jami, moż e spowodować szkodliwe

zakłócenia komunikac ji radiowej. Nie ma jednak gwaranc ji, ż e w okreś lonej instalac ji

zakłócenia nie pojawią się . Jeś l i niniejsze urzą dzenie powoduje szkodliwe zakłócenia

w odbiorze radia lub telewizji, co moż na okreś l ić przez włą czenie i wyłą czenie

urzą dzenia, uż ytkownik powinien spróbować poprawić zakłócenia w jeden z

nastę pują cych sposobów:

- zmienić położ enie lub kierunek anteny odbierają cej;

- zwię kszyć odległoś ć pomię dzy urzą dzeniem i odbiornikiem;

- podłą czyć urzą dzenie do wyjś c ia w obwodzie innymi niż to, do którego jest
podłą czony odbiornik;

- poprosić sprzedawcę lub doś wiadczonego technika radiowego/telewizyjnego o
pomoc.

http://www.safescan.com/
http://www.timemoto.com/


Niniejsze urzą dzenie jest zgodne z ograniczeniami naraż enia radiowego FCC RF

ustalonymi dla niekontrolowanego ś rodowiska.

Niniejsze urzą dzenie należ y zainstalować i obsługiwać w minimalnej odległoś c i 20

centymetrów pomię dzy radiatorem i uż ytkownikiem.
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