TIME BOX

Műszaki leírás és gyors kezelési útmutató
OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET, MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A RENDSZERT!

Szerződésen kívüli adatok. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül funkcionális vagy
technikai változtatásokat tegyen.
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Figyelmeztetés
E dokumentum célja, hogy segítsen telepíteni a TIME BOX-ot és, hogy bemutassa az alapvető képességeket, amelyek Önnek ismernie kell.
Ezért néhány fejlettebb képességet nem lehet itt leírni. További információkért tanulmányozza az on-line súgót. Elérhető a jobb felső
sarokban a ?-re kattintással. A kézikönyv megtekinthető, illetve nyomtatható a PENDRIVERÓLl. (Mindkettő angolul és több más nyelven
olvasható.)

1. TIME BOX Terminál
1.1. Áttekintés

A Time Box egy olyan idő- és Munkaidő-nyilvántartó terminál, amely tárol max. 10,000 blokkolást, ezek
letölthetők egy USB adathordozón, vagy RS232 soros kapcsolaton át a PC-re. Ebben az egységben egy proximity
kártya olvasó és egy pontos belső időalap található. Falra szerelhető, az elektromos tápellátása külső
tápegységről történik. A firmware-t az USB adathordozóval lehet frissíteni.
A standard változatban, a terminál el van látva az alábbiakkal:
 Az USB bemenet
 Az RS232 soros bemenet
 A hátsó megvilágítású LCD kijelző
 A berregő
 A csengetés vezérlő relé (száraz kontaktusos)
 A pontos belső időalap

1.2. Kezdeti ellenőrzés
Az eredeti csomagolásában az alábbi egységek találhatóak:
 1 RS232 soros kommunikációs kábel (3 méter hosszú)
 1 USB-adathordozó kulcs
 1 hálózati tápegység 9V DC kábellel
 1 szoftver a pendrive-on
 1 tájékoztatófüzet

1.3. Mechanikus üzembe helyezés
Bármilyen használat, amely nem felel meg ezeknek az utasításoknak nagymértékben károsíthatja a terminált,
és érvényteleníti a garanciát. Mielőtt telepíti és használja a terminált, kérjük olvassa el a biztonsági előírásokat
az említett „Biztonsági információk és a készülék megóvása” részben és kövesse ezeket az utasításokat.
A terminált csak beltéri felszerelésre tervezték. A helyiség csekély hőmérséklet-ingadozású legyen. A készüléket
tartsuk távol az elektromágneses interferencia-forrásoktól (mágneskapcsolók, motorok, egyéb proximity
leolvasók, stb.).
A terminál rögzíteni lehet a falra 2 csavarral. Helyezzük a csavarokat a két nyílásba a hátsó panelen.

Rögzítő csavar, 4 mm átmérőjű

Csavaros rögzítés

A terminál oldalán lévő, további csavart arra használják, hogy
megakadályozza a készülék elmozdulását.

A terminál burkolatot nem
szabad megbontani, ha a
csengetésvezérlő reléket
nem használják.
Abban az esetben, ha a csengetés-vezérlő relét használja, figyelmesen
olvassa el a biztonsági információt, és a terminál alján található csavar
kicsavarásával megkezdheti a beállításokat.
Figyelem az előlapot levételénél a terminált vízszintesen kell tartani.
Folytassa az elektromos üzembe helyezéssel (”Elektromos üzembe
helyezés” fejezet).

1.4. Elektromos üzembe helyezés
1.4.1. Tápegység

A terminál rögzítése után csatlakoztassa a tápegység kábelét a terminálhoz. Csatlakoztassa a tápegységet egy
aljzatba.

1.4.2. Csengővezérlő relé (FIGYELEM! Csak hozzáértő személyzet számára!)
Csatlakoztassa a készüléket a
50/60Hz, 1A max.). Először
áramkört, majd csatlakoztassa
2
(keresztmetszete 1,5-2,5 mm
hosszon).

relé sorkapocshoz (230Vac
kapcsolja ki az érintett
a
bejövő
kábeleket.
max, csupaszítva 5mm

Rögzítse
a
és a házhoz.

kábelkötözővel egymáshoz

vezetékeket

1.5. Az idő beállítása a terminálon
1.5.1. Az idő kézi beállítása a készüléken
A terminál idő kézi beállításához csatlakoztassa az USB-adathordozót, várjon, amíg az teljes egészében betölt,
és hajtsa végre a következő lépéseket, amíg USB-adathordozó is csatlakozik:

1.

Tartsa az [1] gombot lenyomva és válassza ki a napot (a nap villog).

2.
3.

Növeld a napokat a [2] gombbal.
Nyomja meg az [1] gombot, hogy hozzáférjen az évhez, hónaphoz, óra, perchez. A [2] gomb lenyomásával
növelheti az értékeket.
Nyomja meg az [1] gombot az idő és a dátum beállításainak érvényesítéséhez.

4.

10 másodperc inaktivitás után a készülék visszatér a kezdeti állapothoz.
1.5.2. Az idő beállítása a készüléken vezetékes módban
A terminál idő szoftver útján történő beállításához lépjen a System | Date/Time (Rendszer │ Dátum /Idő)
menübe.

2. Time Box szoftver
2.1. Installálás

PENDRIVE

2.2. A terminál beállítása

Figyelem!
 Választania kell a két különböző kommunikációs mód között a kezelő PC és a Time Box terminál között.
 USB KEY módban használjon USB adathordozót az Time Box rendszerhez. Ebben az esetben az adatok
továbbítására az USB-adathordozónak a számítógépre csatlakoztatásakor kerül sor.
 Soros vezetékes (RS232) módban használja a 3 m kommunikációs kábelt. Akkor a kábel továbbítja az
adatokat a termináltól a számítógéphez.

2.2.1. Az USB-kulcs használata a blokkolások letöltésére:
Ha úgy dönt, hogy az USB-hordozót használja, csatlakoztassa azt a számítógépbe.

Lehetséges hiba („Nem érzékelt USB adathordozót, vagy az USB adathordozó már inicializálva van.
Csatlakoztasson másik kulcsot.”)

Helyezze be az USB adathordozót a PC egyik USB-portjába és a PC-n kattintson az OK vagy a Cancel (Mégse)
gombra, majd Next-tel (Következő) folytassa a telepítést. Az USB adathordozót később lehet csatlakoztatni.

2.2.2. Ha a kábel kommunikációs módot szeretné használni a blokkolások letöltésére
Ha úgy dönt, hogy soros portról szeretné letölteni a blokkolásokat a terminálból a PC-re, dugja be a 3 m kábel
végét a SUBD-9 portba a PC-n, a másik végét pedig az terminál RJ11-es csatlakozójába. Lehetőség van a
távolságot növelni a terminál és a PC között hosszabbító kábellel.

Lehetséges hiba
Impossible to set up communication on port 1. (Nem lehetséges beállítani a kommunikációt a port 1-en.)

Csatlakoztassa az USB adathordozót a PC valamelyik USB-csatlakozójához az RS232 kábellel vagy kattintson a
Tovább gombra, és csatlakoztassa a csatlakozót később.

2.3. A szoftver beállítása

2.4. A szoftver elindítása

Minden alkalommal, amikor belép a Time Box szoftverbe, az megkérdezi, hogy szeretné továbbítani az adatokat
a Time Box terminálról vagy sem. Ha az alkalmazottakat még nem hozta létre a Time Box szoftverben,
kattintson a Cancel (Mégsem) gombra.

Ha létrehozott alkalmazottakat, válassza a Since the last transfer (A legutóbbi átviteltől) és kattintson a Validate
(Érvényesítés) gombra, a feltöltés az utolsó adatátvitel utáni állapottól történik.
Az adatátvitel elindítására, amikor a szoftver meg van nyitva, kattintson az Exit (Kilépés) gombra a jobb felső
sarokban, és válassza, hogy Transfer terminal data (terminál adatok átadása). Azonos képernyő jelenik meg,
mint fentebb.

2.5. Alkalmazottak adatainak felvétele

A munkavállaló létrehozására csak az szükséges, hogy kitöltse a nevet és a kártya számát. Az egyéb
információkat utána lehet kitölteni. További részletekért nézze meg a Time Box felhasználói útmutatót, amely,

angolul és több más nyelven, megtalálható a telepítő pendrive-on vagy elérhető kattintással ? a jobb felső
sarokban.
Javasoljuk, hogy először hozza létre a munkavállalók nevét és a kártya számát annak első alkalommal való
használata előtt. Ellenkező esetben az adatok szinkronizálására lesz szükséges mindegyik kártya kijelölés után.

2.6. A blokkolások betöltése
2.6.1. USB üzemmód
Ha az adatok letöltésére USB-adathordozót használ:
1. Ellenőrizze az USB-adathordozó inicializálását (System | Hardware menü) (Rendszer | Hardver menü).

2. Csatlakoztassa az USB-adathordozót a terminál USB-portjához az adatok letöltéséhez.

3. Várja meg, amíg a letöltési folyamat befejeződik! Amikor a terminál jelzi a letöltés végét,
csatlakoztassa az USB kulcsot a Time Box PC-hez.

4. Indítsa el az Time Box szoftvert a PC-adminisztráción.
Az adatátvitelre, kérjük, olvassa el A szoftver elindítása részt
2.6.2. RS232 Üzemmód
Ha az adatok letöltéséhez kábellel csatlakozik a PC-hez, egyszerűen indítsa el a TimeBox szoftvert a PC-n.
Az adatátvitelre, kérjük, olvassa el A szoftver elindítása részt
Figyelem! Az adatátvitel, vagy a beágyazott program (firmware) letöltése alatt, nem lehetséges blokkolás.
Minden, az adatátvitel alatt történt blokkolás figyelmen kívül lesz hagyva.

2.7. A Time Box mindennapi használata
2.7.1. A képernyő logikájának megértése
A Time Box felhasználóbarát "Internet" típusú kijelzéseket kínál, amelyek követik a Master / Detail elvet.

2.7.2. Eredmények megtekintése

2.7.3. A rendellenességek javítása

2.7.4. Nyomtatások készítése

2.8. Az on-line segítség használata
Az Ön rendelkezésére áll, angolul, és több más nyelven egy on-line kézikönyv, amely gyors hozzáférést biztosít
az információkhoz, minden Time Box képernyőn. Csak kattintson a ? gombra. Ezután megjelenik egy segítséget
nyújtó oldal, ami hozzáférést nyújt az arra a képernyőre vonatkozó konkrét információkhoz, ahonnan aktiválta
a segítséget.
Elérheti továbbá az általános sematikus indexet, vagy tanulmányozza, és nyomtassa ki a PDF fájl kézikönyvet, a
mellékelt CD-ROM-ról. Ezt a fájlt a szoftver telepítési könyvtárban találhatja, a merevlemezen.

MINDEN KILÉPÉSKOR KÉSZÍTSEN MENTÉST !!!!!!!

3. Biztonsági információk és a készülék megóvása
A készüléket nem szabad csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amíg nincs biztonságosan rögzítve.
Mielőtt bármilyen szerelést végezne, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és nézze meg a "Műszaki
jellemzők" fejezetet.
A belső csengetés-vezérlő relék üzemeltetésére a telepítést és karbantartást szakképzett személyzetnek kell
elvégezni. Ebben a tekintetben a beépítésnek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak (CEI 364) (NFC15-100Franciaország) (Magyarországon MSZ 2364).
Külső védelmi készüléket kell telepíteni a túl-áramok ellen a relé áramkörbe, gyorsan megközelíthetően. A
védelmi berendezésnek az áramot max 2A-ben kell korlátozni hiba esetén.
Rögzítse a reléhez tartozó kábeleket egymáshoz, a terminálhoz, és csatlakoztassa a kábelt a hátsó burkolathoz.
Ha kinyitja a burkolatot, kapcsolja ki a megszakító / leválasztó kapcsolót, a relé által kapcsolt esetleges
veszélyes feszültség elleni védekezésül.
Eltekintve a relé kapcsolattól, minden eszköz vagy áramkör, mely csatlakozik a terminálhoz, SELV (extra
alacsony feszültségű) típusú (lásd MSZ HD 60364) kell legyen.
A személyek biztonsága, és a villámcsapás elleni védelem miatt az RS232 kábel nem csatlakoztatható két épület
között, amelyek védő földelése független egymástól. Ez a kábel nem hagyhatja el az épület. Ha egy ilyen
eset merül fel, szükség van megfelelő interfészek használatára (például opto-leválasztott modulok vagy
modemek).
Az idő és dátum tárolására belső litium-elem szolgál, melynek üzemideje legalább 10 év. A felhasználónak ezen
feltételek között nem szükséges ezeket a CR2032 típusú elemeket cserélni.

4. Műszaki jellemzők
A terminált épületek belsejében való használatra tervezték (háztartási környezet és könnyűipar).
A leolvasó felület egy A osztályú termék. Ez a termék rádiófrekvenciás zavart okozhat a környezetben. Ez
esetben a felhasználóknak kell a szükséges méréseket megtenniük.
Leírás
Óra tárolókapacitás
Áthidalási idő
Kártya olvasó
Az ISO formátumú kártyák olvasási
távolsága
Megjelenítés
Hálózati tápfeszültség blokk
Áramfelvétel
Kábel hossza
Készülék tápellátás
Tápegység osztály
Hálózati bekötés
Védelmi fokozat
Működési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Mentési idő
Relé érintkezők (bontó, záró, közös)

Kábel és relé sorkapocs
PC soros
USB csatlakozás
Belső védelem
Terminál tömege

Jellemzők
10,000 max
10 év
Proximity, 125kHz
4 cm
LCD 2 soros 12 karakteres kék háttérvilágítással
100-240 Vac +/- 10% 50-60 Hz
300 mA
1.5 m
9 Vdc+/- 10% / 0.45A
Class II
TT or TN
IP 20
0°-től +40° C
15-től 90% páralecsapódás nélkül
10 év, belső CR2032 litium elemmel
Lekapcsolás 230 Vac 50 Hz/60Hz 1 A max
SELV feszültség (Safety Extra Low Voltage)
átkapcsolása lehetséges
2
2
Keresztmetszet 1,5 mm -től 2,5 mm -ig,
5 mm-en csupaszítva
RS232, RJ11 csatlakozóval (3m kábel)
USB flash kulcs számára (FAT, FAT32)
Belső biztosítékok automatikus visszaállítással
300 g

5. Az üzenetek fordítása, amik megjelennek a TIME BOX terminálon
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English

BADGE
ERROR

UNKNOWN
USB KEY

TRANSFER IN
PROGRESS…

FIRMWARE
UPDATING…

Magyar
fordítás

Kártya
hiba

Ismeretlen
USB-kulcs

Adatátvitel
folyamatban…

Firmware
aktualizálás…

REMOVE
USB KEY
PLEASE
Távolítsa
el az
USBkulcsot

CLOCKING
DOWNLOADING…
Blokkolások
letöltése…

