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Face Pass R

Face Pass
Controlador Biométrico de Acesso por Reconhecimento Facial

Guia Rápido 

Mantenha o produto longe de campos magnéticos, evitando danos ao aparelho.
Não desmonte o dispositivo nem altere o circuito interno.
Não instale o dispositivo energizado, a fim de evitar qualquer dano ao aparelho.
Utilize a fonte de alimentação original ou consulte as instruções para obter a fonte de
alimentação correta.
Danos causados no equipamento pela operação incorreta e fiação não estão sob garantia.

Temperatura de trabalho FacePass:  0°C à 45°C   
Umidade do ambiente de trabalho: 20% à 80%

Ambiente de instalação

Antes da instalação:

A luz solar direta poderá causar grande impacto sobre o desempenho
de reconhecimento de face. Assim, o dispositivo não deve ser instalado
em ambientes externos. Instale o aparelho em ambientes internos, evitando 
que a luz solar reflita diretamente em direção da câmera.  

Instalação

Passo 1: Posição de Instalação
A melhor distância de verificação do FacePass é de 30 à 80 cm e o
melhor ângulo de captura da câmera é    20°. +-
A altura recomendada de instalação é de 110 centímetros a partir do 
solo. Nesta posição, o FacePass pode capturar a altura do corpo 
variando de 145 a 195 cm dentro da distância de verificação válida. 
Para a altura de instalação real consulte a altura do usuário.

Passo 2: Furação do Suporte de Aço

(1) Verifique o tamanho do suporte de aço, marque os
furos de parafusos e fiação. Certifique-se que o suporte 
está na posição horizontal.

(2) Faça os furos (recomenda-se 6 milímetros de diâmetro). 

Passo 3: Fixação do Suporte de Aço
(1) Fixe o suporte de aço na parede com os parafusos 
apropriados.
(2) Retire todos os cabos para fora do recorte da fiação do
suporte de aço.

Passo 4: Fixação do Dispositivo
(1)  Conecte os cabos ao dispositivo.
(2)  Deslize o dispositivo para baixo no encaixe do suporte de aço.
(3)  Fixe o dispositivo com parafusos.

Encaixe  

Figura(2) Suporte de Aço
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Figura(1)  Posição de Instalação
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Figura(3) Fixação do Suporte de Aço

Cadastrar Usuários

1 2 3
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Reconhecimento Facial

1 2 3

Ligue o dispositivo para
entrar na página de acesso.
Pressione        para página
de verificação de
Administrador

0/

Entre com a senha padrão
‘88888888’ e pressione
       para acessar o Menu.  #/

Clique na opção ‘User’
para acessar a página de
gerenciamento de Usuários.  

Clique sobre as caixas de 
texto (Nome), ID ou Senha,
o dispositivo exibirá o teclado
para digitação dos dados.

Preencha os dados, confirme
com         e siga para os
próximos passos.

#/

Pressione ‘Enroll’ para 
capturar a imagem do rosto.

Durante o processo de captura de imagens, por favor, mantenha o seu rosto
no quadro amarelo e mova o rosto para frente e para trás ligeiramente até
que o cadastro seja efetuado com sucesso.
Quadro Amarelo: Área de reconhecimento válida;
Quadro Azul: Área de captura de imagem válida;
Barra Vermelha: Duração do tempo de espera para a captura da face.

Na tela inicial clique em       
e posicione o rosto no quadro
amarelo para o reconhecimento
facial. 

#/ De acordo com a instrução do
dispositivo, por favor, mantenha
o seu rosto no quadro amarelo.

Utilize o botão        para alternar para
o modo de captura de visão noturna
(leitura com baixa luminosidade).
Utilize o botão      para cancelar o
processo de captura da imagem
do rosto. 

Observação:

Cadastrado com sucesso.

Clique em ‘New’ para
acessar a página de cadastro
de Usuário.

O dispositivo solicitará
o cadastramento através
de uma mensagem na
tela.
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Conteúdo da embalagem
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Aviso

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

A tela de Reconhecimento
aparecerá quando o usuário 
estiver na frente do dispositivo.

Furos de fixação do Suporte de Aço

Recorte para fiação 

Furos para fixação do dispositivo
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