
Szanowny Kliencie,

Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup naszego czytnika linii papilarnych, który umożliwia szybkie 
i wygodne wejście do Twojego domu, mieszkania lub miejsca pracy. Zarządzanie naszymi czytnikami 
jest łatwe, ale dobrze jest poświęcić kilka minut, aby dobrze zapoznać się z urządzeniem. 

Aby zapewnić Ci wygodne użytkowanie, poniżej przygotowaliśmy listę zagadnień, na które należy 
zwrócić uwagę podczas korzystania, a także przewodnik dotyczący obsługi urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania.

NOWOCZESNE SYSTEMY
KONTROLI DOSTĘPU

Czytniki Linii PaPiLarnyCh z Serii r5MX
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01

Użytkownicy o mniejszych palcach, szczególnie kobiety i dzieci, powinni mocniej 
nacisnąć palcem na czujnik, aby uzyskać wystarczającą powierzchnię przyłożenia  
(palec rozszerza się przy silniejszym nacisku).

    PALEC MUSI POKRYĆ CO NAJMNIEJ 70% POWIERZCHNI

02

Dla większości użytkowników jest to środek opuszka palca, gdzie zbiegają się krzywe 
linii papilarnych. Spójrz na swoje odciski palców i ich cechy.

 PRZYŁÓŻ PALEC DO ŚRODKA CZUJNIKA CZĘŚCIĄ, NA KTÓREJ
WYSTĘPUJĄ NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNE LINIE PAPILARNE

03

Jeśli musisz nacisnąć czujnik mocniej niż zwykle, aby odczytał on linie papilarne, najbardziej 
prawdopodobną przyczyną jest suchość skóry na palcu. Jest to szczególnie widoczne w 
miesiącach zimowych. Dbaj o to, aby skóra była umiarkowanie wilgotna, nawilżając ją kremami do 
rąk, środkami nawilżającymi lub delikatnie dotykając wilgotnej powierzchni, ale uważaj, aby nie 
zmoczyć palca.

    NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ NIEPRAWIDŁOWEGO 
ODCZYTU JEST WYSUSZONA SKÓRA

04

Zaczekaj, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy i potwierdzi pomyślne wprowadzenie, dopiero 
wtedy możesz poruszyć palcem.

 NIE NALEŻY PORUSZAĆ PALCEM PODCZAS SKANOWANIA

05

Zapewnia to dobry wynik odczytu niezależnie od położenia palca na czujniku i 
jednocześnie zapobiega problemom, jeśli jeden z wprowadzonych palców zostanie 
zraniony.

 KAŻDY ODCISK PALCA UŻYTKOWNIKA NALEŻY WPROWADZIĆ KILKA RAZY! 
WPROWADŹ KILKA PALCÓW OBU RĄK, ABY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW W PRZYPADKU URAZU PALCÓW

PRAWIDŁOWE USTAWIENIE PALCA NA CZUJNIKU
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA – SKANER

Sygnałom świetlnym towarzyszą podczas 
wykonywania funkcji sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Jeśli nie zostanie wykonana żadna funkcja, naciśnięcie 
na czujnik natychmiast odblokowuje drzwi

CZUJNIK DO SKANOWANIAODCISKÓW PALCÓW

Sygnalizuje w różnych kolorach stan 
urządzenia i wykonanie funkcji

WIELOBARWNA DIODA LED

CZĘŚCI SYSTEMU I ICH FUNKCJE

①

②

③

Nasze skanery odcisków palców można instalować w 
połączeniu z różnymi panelami sterującymi i modułami:

Skaner + panel sterujący zamontowany w profilu drzwi: 

Obsługa funkcji za pomocą przycisków na panelu sterującym.

Skaner + panel sterujący zamontowany w profilu drzwi 
+ moduł radiowy – odbiornik do pilota:

Obsługa funkcji za pomocą przycisków na panelu sterującym 
lub dołączonego pilota zdalnego sterowania. Po naciśnięciu 
przycisku na pilocie można również odblokować drzwi lub 
uruchomić przekaźnik 2.

Skaner + sterownik DIN (do montażu w szafce 
elektrycznej):

Obsługa funkcji za pomocą dołączonego pilota zdalnego 
sterowania. Po naciśnięciu przycisku na pilocie można również 
odblokować drzwi lub uruchomić przekaźnik 2.

PANELE STERUJĄCE I OBSŁUGA SKANERA

POJEMNOŚĆ: 1000 odcisków palców

NAPIĘCIE ZASILANIA: 8-30V
kierunkowe lub przemienne

DOSTĘPNE PORTY: 2 wyjścia przekaźnikowe

MAKSYMALNY PRĄD NA 
PRZEKAŹNIKU: 3A

CZAS URUCHOMIENIA 
PRZEKAŹNIKA:  2 sek. 

MOC MAKSYMALNA: 1,8W

SZYBKIE ROZPOZNAWANIE 
LINII PAPILARNYCH: <1,2 sek.

ZAKRES TEMPERATURY 
DZIAŁANIA: od -30OC do +80OC

MAKSYMALNA 
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA: do 100% IP65

ZABEZPIECZENIE DANYCH:
Linie papilarne są przechowywane w 
pamięci nawet w przypadku awarii 

zasilania

CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY: FPC1011F3

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:
3-kolorowa dioda LED, sygnał 

dżwiękowy, 3 przyciski przy przejściu 
kabla i na pilocie

JEDNOSTKADANE TECHNICZNE

www.akcesokucia.pl                             +48 32 724 61 63
+48 781 760 966

zamowienia@akcesokucia.plul. Wiosny Ludów 38
40-374 Katowice

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

http://www.akcesokucia.pl
mailto:zamowienia%40akcesokucia.pl?subject=


Przycisk przywracania ustawieńfabrycznych w pozycji 10
PRZYCISK RESETOWANIA (R)

STEROWNIK DIN W SZAFIE ELEKTRYCZNEJ

Odblokowanie drzwi i uruchomienie przekaźnika 2
PRZYCISKI C i D

Dodawanie i usuwanie odcisków palców
PRZYCISKI A i B

PILOT

Przycisk do regulacji czułości czujnika światła
USTAWIANIE ŚWIATŁA LED

Przywracanie ustawień fabrycznych
PRZYCISK R

Usuwanie użytkowników
PRZYCISK 2

Dodawanie administratorów lub użytkowników
PRZYCISK 1

PANEL STERUJĄCY ZAMONTOWANY W PROFILU DRZWI
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JEST ZAWSZE PRZYGOTOWANY DO PRACY I CZEKA NA ODCISK PALCA

Po przyłożeniu palca do czujnika skaner potrzebuje około 1 sekundy, aby odblokować drzwi.

DODAWANIE I USUWANIE ODCISKÓW PALCÓW

Każdą funkcję uruchamia się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na panelu 
sterującym lub pilocie. Procedury opisano bardziej szczegółowo w dalszej części instrukcji.

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby usunąć wszystkie odciski palców z pamięci (w tym odciski palców administratora) i 
przywrócić urządzenie do pierwotnego stanu, naciśnij i przytrzymaj przycisk R na panelu 
sterującym przez 10 sekund.

OTWIERANIE DODATKOWYCH DRZWI (PRZEKAŹNIK 2)

Możliwość otwierania drzwi bocznych lub drzwi garażowych. Przy każdym wprowadzeniu 
odcisku palca można go przypisać do uruchamiania przekaźnika 2. Bardziej szczegółowy 
opis dodatkowej funkcji znajduje się w rozdziale „PRZEKAŹNIK 2”.

BEZPIECZNE STOSOWANIE

Wprowadzanie odcisków palców jest możliwe tylko w obecności administratora, a 
komunikacja między skanerem a panelem sterującym zwalnianiem zamka zamontowanego w 
skrzydle drzwi jest zabezpieczona szyfrowaniem z kluczem 256-bitowym.
Jeśli dodawanie lub usuwanie odcisków palców nie zostanie zakończone, każda funkcja 
zostanie automatycznie przerwana po dwóch minutach.
Jeśli czujnik nie rozpoznaje odcisków palców wprowadzonych siedem razy z rzędu, skaner 
zostanie zablokowany na 30 sekund. Po 7 nieudanych próbach czas blokady skanera zostanie 
wydłużony o 30 sekund, ale nie przekroczy 5 minut. Jeśli skaner pomyślnie rozpozna odcisk 
palca, sekwencja blokad zostanie przerwana.

➊

➋

➌

➍

❺

JAKIE MOŻLIWOŚCI DAJE SKANER ODCISKÓW PALCÓW???
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TYLKO TRZY PIERWSZE ODCISKI PALCÓW WPROWADZONE I ZAPISANE W PAMIĘCI MAJĄ 
UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA

Na późniejszym etapie nie można dodawać żadnych dodatkowych odcisków palców administratora. 
Odciski palców administratora mogą należeć do tej samej osoby (trzy palce) albo różnych osób w 
dowolnej kombinacji.

KIEDY PIERWSZE POZYCJE W PAMIĘCI SĄ ZAJĘTE, MOŻNA WPROWADZAĆ JUŻ TYLKO 
UŻYTKOWNIKÓW

NALEŻY DOKŁADNIE WYBRAĆ PIERWSZE ODCISKI PALCÓW ADMINISTRATORA. PIERWSZE ODCISKI 
PALCÓW POWINNY BYĆ WYRAŹNE

Należy zachować ostrożność podczas wprowadzania odcisku palca administratora, ponieważ nie można 
go wprowadzić później - te odciski palców można usunąć tylko poprzez Przywrócenie ustawień 
fabrycznych.
Wprowadzając administratora, wybierz palec, który ma charakterystyczne linie papilarne i nie jest 
uszkodzony. Podczas wprowadzania odcisków palce powinny być czyste i wystarczająco wilgotne.
Aby uzyskać skany dobrej jakości, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale poprawne 
przykładanie palca do czujnika.

ODCISKI PALCÓW ADMINISTRATORA TAKŻE OTWIERAJĄ DRZWI I URUCHAMIAJĄ PRZEKAŹNIK 2

Odcisk palca administratora różni się od odcisku użytkownika tylko tym, że ma uprawnienia do 
wykonywania funkcji wprowadzania i usuwania.

JEŚLI PAMIĘĆ JEST PUSTA, KAŻDY MOŻE WPROWADZIĆ ODCISKI PALCÓW 

Odciski palców administratora wprowadza się natychmiast po podłączeniu, aby zabezpieczyć 
urządzenie przed nieuprawnionymi osobami.

➊

➋

➌

➍

❺

UŻYTKOWNICYADMINISTRATORZY

➊ ➋ ➌ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

Pierwsze trzy zapamiętane odciski palców mają specjalne znaczenie i są określane jako Odciski palców 
administratora lub Administratorzy. Te odciski palców są wprowadzane przez administratora lub operatora 
urządzenia. Od trzeciej pozycji w pamięci są wprowadzane tylko odciski palców użytkowników. 

Wprowadzanie odcisków palców bez obecności administratora jest niemożliwe od trzeciej pozycji w pamięci.

ODCISKI PALCÓW ADMINISTRATORA
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PRZYTRZYMAJ WCIŚNIĘTY PRZYCISK R NA 

PANELU STERUJĄCYM PRZEZ 1 SEKUNDĘ

Skaner wyda sygnał dźwiękowy

①
NACIŚNIJ JEDEN Z PRZYCISKÓW NA PILOCIE

Skaner ponownie wyda sygnał dźwiękowy, 
pilot zostanie sparowany

②

PAROWANIE PILOTA

UWAGA!!
Jeżeli wprowadzony odcisk palca powinien otwierać tylko główne drzwi, krok ten jest zbędny.

Nasze skanery linii papilarnych umożliwiają odblokowanie dodatkowych drzwi (bocznych lub garażowych) oprócz 
drzwi, na których zamocowany jest skaner. Do poszczególnych odcisków palców można przypisać uprawnienia do 
otwarcia dodatkowych drzwi albo głównych i dodatkowych drzwi razem.

Jeśli chcemy, aby przekaźnik 2 uruchamiał tylko określony odcisk palca (administratora lub użytkownika), podczas 
wprowadzania tego odcisku palca należy wykonać „Opcjonalny krok uruchamiania przekaźnika 2” opisany w sekcji o 
sposobach wprowadzania odcisków administratora i użytkownika.

PRZEKAŹNIK 2
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① ABY ROZPOCZĄĆ WPROWADZANIE ODCISKÓW PALCÓW 
ADMINISTRATORA, NACIŚNIJ PRZYCISK 1 NA PANELU STERUJĄCYM

Niebieska dioda zacznie migać 
∞

SPOSÓB WPROWADZANIA ODCISKÓW PALCÓW ADMINISTRATORA
Przeczytaj także rozdział: Odciski palców administratora

STEROWANIE SKANEREM ZA POMOCĄ PANELU STERUJĄCEGO W SKRZYDLE DRZWI

UWAGA!!
GDY SKANER JEST ZABLOKOWANY, MIGA FIOLETOWA DIODA I SKANER 
NIE REAGUJE NA ODCISKI PALCÓW. ∞

W przypadku siedmiokrotnego przyłożenia do czujnika skanera palca, który nie jest rozpoznawany przez 
skaner, urządzenie blokuje się na 30 sekund. Po 30 sekundach skaner jest znowu gotowy do użycia. Skaner 
blokuje się ponowie, jeśli zostanie do niego ponownie przyłożony siedem razy z rzędu palec, który nie jest 
przez niego rozpoznawany. Tym razem blokuje się on na 60 sekund.

Skaner blokuje się zawsze po siedmiu nieudanych próbach, a czas blokady zwiększa się każdorazowo o 
30 sekund, ale maksymalnie do 5 minut. Za każdym razem, gdy skaner pomyślnie rozpozna odcisk palca, 
odliczanie uruchamiające blokadę zostanie przerwane i zresetowane.

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA SKANERA
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x1

③ KAŻDY SKUTECZNY WPIS JEST POTWIERDZANY PRZEZ 
ZIELONĄ DIODĘ I KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Jeżeli wprowadzany palec jest bardzo uszkodzony i nie 
ma wystarczająco unikalnych cech, zapala się czerwona 
dioda, rozbrzmiewa 5 sygnałów dźwiękowych i krok zostaje 
przerwany. Wybierz palec z wyraźnymi liniami papilarnymi, 
dopilnuj, aby palec był czysty i wystarczająco wilgotny i 
powtórz proces.

A

!!

x1

②
JEŚLI ODCISK PALCA ADMINISTRATORA POWINIEN 
URUCHAMIAĆ PRZEKAŹNIK 2, NACIŚNIJ PRZYCISK 1

Kiedy zaświeci się pomarańczowa dioda i rozlegnie się 
sygnał dźwiękowy, oznacza to, że do wprowadzonego palca 
przypisano uruchamianie dodatkowej funkcji.

JEŚLI ODCISK PALCA ADMINISTRATORA POWINIEN 
JEDNOCZEŚNIE OTWIERAĆ DRZWI I URUCHAMIAĆ 
PRZEKAŹNIK 2, NACIŚNIJ PRZYCISK 2

Kiedy pomarańczowa dioda zaświeci się 2 razy i sygnał 
dźwiękowy zabrzmi 2 razy, oznacza to, że do wprowadzonego 
palca przypisano otwieranie drzwi i jednoczesne uruchamianie 
przekaźnika 2.

B

A

x2

x1

!!
OPCJONALNY KROK 

URUCHAMIANIA 
PRZEKAŹNIKA 2

Jeśli nie ma potrzeby 
uruchamiania 

przekaźnika 2, krok 
ten jest zbędny.
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x1
③ NIEBIESKA I ZIELONA DIODA MIGAJĄ NA ZMIANĘ. POŁÓŻ 

PALEC UŻYTKOWNIKA NA CZUJNIKU. SKUTECZNY WPIS 
JEST POTWIERDZANY PRZEZ ZIELONĄ DIODĘ I KRÓTKI 
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Jeżeli wprowadzany palec jest bardzo uszkodzony i nie 
ma wystarczająco unikalnych cech, zapala się czerwona 
dioda, rozbrzmiewa 5 sygnałów dźwiękowych i krok zostaje 
przerwany. Wybierz palec z wyraźnymi liniami papilarnymi, 
dopilnuj, aby palec był czysty i wystarczająco wilgotny i 
powtórz proces.

U

!!

②
NAJPIERW POŁÓŻ PALEC ADMINISTRATORA NA
CZUJNIKU

Ze względów bezpieczeństwa administrator zawsze musi w 
początkowej fazie wprowadzania potwierdzić wprowadzanie 
użytkownika.

Po udanym rozpoznaniu administratora zapala się zielona 
dioda LED i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli do czujnika zostanie przyłożony palec, który nie należy 
do administratora, urządzenie nie zareaguje i niebieska dioda 
LED będzie nadal migać.

∞

x1

A

!!
OPCJONALNY KROK 

URUCHAMIANIA 
PRZEKAŹNIKA 2
Postępuj zgodnie 
z instrukcjami na 

poprzedniej stronie.

① ABY ROZPOCZĄĆ WPROWADZANIE ODCISKÓW PALCÓW 
UŻYTKOWNIKA, NACIŚNIJ PRZYCISK 1 NA PANELU STERUJĄCYM

Niebieska dioda zacznie migać 
∞

SPOSÓB WPROWADZANIA ODCISKÓW PALCÓW UŻYTKOWNIKA
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x1
③

ZIELONA I CZERWONA DIODA MIGAJĄ NA ZMIANĘ. 
DO CZUJNIKA NALEŻY PRZYŁOŻYĆ 1 RAZ PALEC 
UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO ODCISK POWINIEN ZOSTAĆ 
USUNIĘTY

Po pomyślnym usunięciu palca pomarańczowa dioda zaświeci
się trzy razy i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe. 

Jeśli do czujnika zostanie przyłożony palec niezapamiętany 
w urządzeniu, urządzenie nie zareaguje. Zielona i czerwona 
dioda LED migają nadal.

U

x3

②
NAJPIERW POŁÓŻ PALEC ADMINISTRATORA NA
CZUJNIKU

Ze względów bezpieczeństwa administrator zawsze musi w 
początkowej fazie wprowadzania potwierdzić wprowadzanie 
użytkownika.

Po udanym rozpoznaniu administratora zapala się zielona 
dioda LED i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli do czujnika zostanie przyłożony palec, który nie należy 
do administratora, urządzenie nie zareaguje i niebieska dioda 
LED będzie nadal migać.

∞
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① ABY ROZPOCZĄĆ USUWANIE ODCISKÓW PALCÓW UŻYTKOWNIKA, 
NACIŚNIJ PRZYCISK 2 NA PANELU STERUJĄCYM

Niebieska dioda zacznie migać 
∞
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① ABY ROZPOCZĄĆ WPROWADZANIE ODCISKÓW PALCÓW 
ADMINISTRATORA, NACIŚNIJ PRZYCISK A NA PILOCIE

Niebieska dioda zacznie migać 
∞

SPOSÓB WPROWADZANIA ODCISKÓW PALCÓW ADMINISTRATORA
Przeczytaj także rozdział: Odciski palców administratora

OBSŁUGA SKANERA ZA POMOCĄ PILOTA

PRZYTRZYMAJ WCIŚNIĘTY PRZYCISK R NA PANELU STERUJĄCYM 
PRZEZ 10 SEKUND. FIOLETOWA DIODA LED ZAPALI SIĘ 5 RAZY I 
JEDNOCZEŚNIE ROZLEGNIE SIĘ 5 SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH

Wszystkie odciski palców, w tym odciski palców administratora, 
zostały usunięte z pamięci, w urządzeniu zostały przywrócone 
ustawienia fabryczne. Wszystkie sparowane piloty również 
zostają usunięte. 

x5

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
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③ KAŻDY SKUTECZNY WPIS JEST POTWIERDZANY PRZEZ 
ZIELONĄ DIODĘ I KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Jeżeli wprowadzany palec jest bardzo uszkodzony i nie 
ma wystarczająco unikalnych cech, zapala się czerwona 
dioda, rozbrzmiewa 5 sygnałów dźwiękowych i krok zostaje 
przerwany. Wybierz palec z wyraźnymi liniami papilarnymi, 
dopilnuj, aby palec był czysty i wystarczająco wilgotny i 
powtórz proces.

A

!!

x1

②
JEŚLI ODCISK PALCA ADMINISTRATORA POWINIEN 
URUCHAMIAĆ PRZEKAŹNIK 2, NACIŚNIJ PRZYCISK A

Kiedy zaświeci się pomarańczowa dioda i rozlegnie się 
sygnał dźwiękowy, oznacza to, że do wprowadzonego palca 
przypisano uruchamianie dodatkowej funkcji.

JEŚLI ODCISK PALCA ADMINISTRATORA POWINIEN 
JEDNOCZEŚNIE OTWIERAĆ DRZWI I URUCHAMIAĆ 
PRZEKAŹNIK 2, NACIŚNIJ PRZYCISK B

Kiedy pomarańczowa dioda zaświeci się 2 razy i sygnał 
dźwiękowy zabrzmi 2 razy, oznacza to, że do wprowadzonego 
palca przypisano otwieranie drzwi i jednoczesne uruchamianie 
przekaźnika 2.

B

A

x2

x1

!!
OPCJONALNY KROK 

URUCHAMIANIA 
PRZEKAŹNIKA 2

Jeśli nie ma potrzeby 
uruchamiania 

przekaźnika 2, krok 
ten jest zbędny.
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x1
③ NIEBIESKA I ZIELONA DIODA MIGAJĄ NA ZMIANĘ. POŁÓŻ 

PALEC UŻYTKOWNIKA NA CZUJNIKU. SKUTECZNY WPIS 
JEST POTWIERDZANY PRZEZ ZIELONĄ DIODĘ I KRÓTKI 
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Jeżeli wprowadzany palec jest bardzo uszkodzony i nie 
ma wystarczająco unikalnych cech, zapala się czerwona 
dioda, rozbrzmiewa 5 sygnałów dźwiękowych i krok zostaje 
przerwany. Wybierz palec z wyraźnymi liniami papilarnymi, 
dopilnuj, aby palec był czysty i wystarczająco wilgotny i 
powtórz proces.

U

!!

②
NAJPIERW POŁÓŻ PALEC ADMINISTRATORA NA
CZUJNIKU

Ze względów bezpieczeństwa administrator zawsze musi w 
początkowej fazie wprowadzania potwierdzić wprowadzanie 
użytkownika.

Po udanym rozpoznaniu administratora zapala się zielona 
dioda LED i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli do czujnika zostanie przyłożony palec, który nie należy 
do administratora, urządzenie nie zareaguje i niebieska dioda 
LED będzie nadal migać.

∞
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!!
OPCJONALNY KROK 

URUCHAMIANIA 
PRZEKAŹNIKA 2
Postępuj zgodnie 
z instrukcjami na 

poprzedniej stronie.

① ABY ROZPOCZĄĆ WPROWADZANIE ODCISKÓW PALCÓW 
UŻYTKOWNIKA, NACIŚNIJ PRZYCISK A NA PILOCIE

Niebieska dioda zacznie migać 
∞
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ZIELONA I CZERWONA DIODA MIGAJĄ NA ZMIANĘ. 
DO CZUJNIKA NALEŻY PRZYŁOŻYĆ 1 RAZ PALEC 
UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO ODCISK POWINIEN ZOSTAĆ 
USUNIĘTY

Po pomyślnym usunięciu palca pomarańczowa dioda zaświeci
się trzy razy i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe. 

Jeśli do czujnika zostanie przyłożony palec niezapamiętany 
w urządzeniu, urządzenie nie zareaguje. Zielona i czerwona 
dioda LED migają nadal.

U

x3

②
NAJPIERW POŁÓŻ PALEC ADMINISTRATORA NA
CZUJNIKU

Ze względów bezpieczeństwa administrator zawsze musi w 
początkowej fazie wprowadzania potwierdzić wprowadzanie 
użytkownika.

Po udanym rozpoznaniu administratora zapala się zielona 
dioda LED i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli do czujnika zostanie przyłożony palec, który nie należy 
do administratora, urządzenie nie zareaguje i niebieska dioda 
LED będzie nadal migać.
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Jeśli drzwi, w których zamontowany jest skaner odcisków palców, mają również 
oświetlenie LED, przełącznik czułości czujnika światła może służyć do ustawiania 
natężenia światła, przy którym włącza się oświetlenie LED. 

Obrócenie pokrętła w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara) spowoduje zwiększenie czułości, a podświetlenie LED zostanie 
włączone już po zapadnięciu zmroku lub przy słabym świetle. 

Obrócenie pokrętła w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) 
spowoduje zmniejszenie czułości i oświetlenie LED włączy się dopiero w 
ciemności.

Regulacja jest konieczna ze względu na różne możliwe położenia czujnika światła 
lub w przypadku zamontowania drzwi w cieniu lub w ciemniejszym pomieszczeniu.

➊

➋

REGULATOR ŚWIATŁA LED

PRZYTRZYMAJ WCIŚNIĘTY PRZYCISK R NA PANELU STERUJĄCYM 
PRZEZ 10 SEKUND. FIOLETOWA DIODA LED ZAPALI SIĘ 5 RAZY I 
JEDNOCZEŚNIE ROZLEGNIE SIĘ 5 SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH

Wszystkie odciski palców, w tym odciski palców administratora, 
zostały usunięte z pamięci, w urządzeniu zostały przywrócone 
ustawienia fabryczne. Wszystkie sparowane piloty również 
zostają usunięte. 

x5

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
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UWAGA!! Podczas czyszczenia nie wolno w żadnym wypadku używać agresywnych środków czyszczących, past do 
szorowania ani kwasów! Czyszczenie lub ścieranie powierzchni czujnika twardymi lub ostrymi przedmiotami 
może spowodować uszkodzenie czujnika i zaprzestanie działania urządzenia oraz utratę gwarancji.

Nasze skanery odcisków palców są generalnie bezobsługowe, jednak należy dbać, aby czujnik był zawsze czysty. Jeśli 
skaner jest dotykany tłustymi lub brudnymi palcami, czujnik może się zabrudzić i należy go wyczyścić miękką, wilgotną 
ściereczką. Brud na czujniku może wpływać niekorzystnie na jego działanie.

KONSERWACJA

Drzwi można również odblokować za pomocą pilota zdalnego 
sterowania (jeśli znajduje się w pakiecie).

Po naciśnięciu przycisku D główne wejście (przekaźnik 1) 
zostaje odblokowane, a naciśniecie przycisku C uruchamia 
przekaźnik 2.

ODBLOKOWANIE DRZWI PILOTEM

PRZYTRZYMAJ WCIŚNIĘTY PRZYCISK 1 NA PANELU 
STERUJĄCYM PRZEZ 10 SEKUND I POCZEKAJ, AŻ ROZLEGNIE 
SIĘ 3 RAZY KRÓTKO SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. NIEBIESKA LUB 
BIAŁA DIODA LED JEST WYŁĄCZONA

Niebieska dioda zaczyna natychmiast migać. Poczekaj, aż 
trzykrotnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a następnie puść 
przycisk. W wyniku tego wyłączona zostanie tylko niebieska 
lub biała dioda LED, która świeci się w stanie gotowości. 
Wszystkie pozostałe sygnały świetlne pozostają bez zmian. Tę 
samą procedurę powtarza się przy włączaniu. 

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE NIEBIESKIEGO LUB BIAŁEGO ŚWIATŁA

* kolor zależy od typu skanera
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Warunki gwarancji:
Gwarancja jest ważna przez okres 36 miesięcy od daty 
przekazania produktu. Producent wyrobu, NAVKOM d. o. 
o., niniejszym oświadcza, że produkt Biohandle, Bioreader 
lub Modul (zwany dalej produktem) będzie w okresie 
gwarancyjnym działał idealnie i że materiały, z których jest 
wykonany, są bez i uszkodzeń.

Jeżeli klient stwierdzi nieprawidłowe działanie produktu, 
może żądać gwarancji od sprzedawcy lub producenta, który 
wyda klientowi potwierdzenie otrzymania reklamacji.

Producent zobowiązuje się, że w przypadku uzasadnionej 
reklamacji wyeliminuje wadę nie później niż w terminie 
45 dni od daty złożenia reklamacji. Jeśli wady nie da się 
naprawić, kupujący otrzyma od producenta lub sprzedawcy 
nowy produkt nie później niż w terminie 45 dni od daty 
reklamacji.

Uwagi dotyczące roszczeń gwarancyjnych:
Klient ponosi wszelkie ryzyko i koszty transportu produktu 
do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu naprawczego.

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko, jeśli karta gwarancyjna 
została prawidłowo wypełniona przez Navkom d. o. o. lub 
autoryzowanego sprzedawcę, bądź jeżeli dowód zakupu 
wynika z innych dokumentów. Należy się więc upewnić, że 
oryginalny rachunek/ faktura zawiera: imię i nazwisko, 
nazwę firmy, numer seryjny, rok, miesiąc i dzień zakupu, 
bądź należy zadbać, aby do oryginalnej karty gwarancyjnej 
został dołączony paragon otrzymany przy zakupie, na 
którym jest napisane nazwisko sprzedawcy, data zakupu 
oraz typ produktu. Navkom d. o. o. zastrzega sobie prawo do 
odmowy bezpłatnej naprawy w przypadku, gdy nie zostanie 
przedłożona całkowicie wypełniona karta gwarancyjna lub 
nie został dołączony ww. dokument (faktura, paragon), 
bądź w przypadku, gdy informacje na karcie gwarancyjnej 
są niekompletne lub nieczytelne. Kartę gwarancyjną należy 
przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ kopia nie 
zostanie wydana!

Przedłużenie gwarancji:
W gdy kupiec korzysta z gwarancji na produkt i autoryzowany 
serwis stwierdził, że reklamacja jest uzasadniona, okres 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy produktu. 
Jeżeli z powodu reklamacji produkt poddany był większej 
interwencji serwisu lub produkt został zastąpiony nowym, 
klient otrzymuje nową gwarancję na okres 36 miesięcy.

Gwarancja nie może być egzekwowana w przypadku:
Jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowanego 

niewłaściwym obchodzeniem się z produktem (np. 
zastosowanie produktu dla celów i w sposób, który nie 
został określony w instrukcji obsługi, konserwacji itp).

Jakiejkolwiek wady z powodu naprawy, regulacji, 
czyszczenia lub innych ingerencji w produkt wykonywanej 
przez osobę inną niż wskazana przez serwis autoryzowany 
przez Navkom d. o. o.

Jakiegokolwiek uszkodzenia, spowodowanego przez 
transport w wyniku upadku, uderzenia, itp. po zakupie 
produktu.

Jakiejkolwiek wady spowodowanej przez ogień/ pożar, 
trzęsienie ziemi, powódź, uderzenie pioruna, inne klęski 
żywiołowe, zanieczyszczenia środowiska lub niestabilności 
napięcia.

Jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowanego 
nieostrożnym lub nieprawidłowym przechowywaniem/
magazynowaniem produktu (np. przechowywanie w wyższych 
temperaturach i wilgotności powietrza, koło pestycydów, 
takich jak naftalen lub leki, toksyny i substancje chemiczne, 
które mogą powodować uszkodzenia), nieprawidłowej 
konserwacji itp.

Kiedy do produktu, oddanego do naprawy, nie została 
dołączona karta gwarancji.

Jakichkolwiek zmian w karcie gwarancyjnej dotyczących 
roku, miesiąca i dnia zakupu, nazwy kupującego lub 
sprzedającego i numeru seryjnego.

Kiedy do karty gwarancyjnej nie został dołączony dowód 
zakupu (rachunek). 

Ograniczenie odpowiedzialności:
Navkom d. o. o. nie reprezentuje i nie składa żadnych 
gwarancji, wyraźnie lub pośrednio, w imieniu dostawców 
lub w związku z treścią materiałów pisemnych i w żadnym 
wypadku nie jest zobowiązany do gwarancji za zakupiony 
materiał lub jego przydatność do określonego celu lub za 
jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe lub pośrednie 
(w tym, lecz nie wyłącznie, za szkodę lub utratę zysków, 
przerwy w działalności i utratę informacji biznesowych) 
wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z 
tych druków lub urządzeń. Niektóre państwa nie zezwalają 
na ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe 
lub pośrednie, więc powyższy przepis może nie mieć 
zastosowania. W przypadku, gdy kupiec z powodu reklamacji 
przesyła produkt pocztą, zaleca się ubezpieczyć przesyłkę. 
Sprzedawca i producent nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe w trakcie transportu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

GWARANCJA PRODUCENTA
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