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Uživatelská příručka 

 

Visací zámek na otisk prstu 

 

 

 
                                                                              

Zařízení podporuje dva administrátory.  

Otisky prstů administrátorů jsou prvním otiskem a druhým otiskem prstů.  

Stiskněte snímač otisků prstů po dobu 3sekund, pokud v produktu není žádný otisk prstu. 

 

První prst může být zaznamenán přímo. Musí mít povolení prvního otisku prstu, aby mohl být 

zaznamenán druhý otisk prstu. Další otisky prstů lze zaznamenávat po povolení prvního 

otisku prstu a druhého otisku prstu. 
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(1) Záznam otisků prstů pro prvního (správce): 

 

Stiskněte snímač otisků prstů po dobu 3 sekund. Modrý indikátor LED krátce bliká.  

Sundejte prst, když zelený indikátor LED začne blikat. Přiložte prst k dotyku a stiskněte střed snímače 

otisků prstů. Pokud jsou data o otiscích prstů úspěšně sbírána, modrý indikátor LED jednou blikne a 

můžete i nadále zaznamenávat data o otiscích prstů.  

Pokud se záznam nezdařil, červený indikátor LED začne blikat a musí být znovu zaznamenán. 

Opakujte desetkrát pro úspěšné nahrávání otisků prstů. Po 10-ti násobném nahrávání bude zelený 

indikátor jednou blikat a znamená to, že jste úspěšně přidali otisk prstu. Zelený indikátor bliká během 

celého procesu záznamu otisků prstů (to znamená stav záznamu otisků prstů), ale indikátory LED 

nebudou současně blikat. Je zapotřebí více pokusů záznamu otisků prstů. 

 

(2) Přijetí úspěšného otisků prstů: 

 

Přidání otisků prstů, pokud je již zadán otisk prstů: Stiskněte snímač otisků prstů po dobu 3 sekund a 

uvolněte, když bliká modrý LED indikátor. Pokud je modrý indikátor jasný, zadejte nejprve otisk prstu 

administrátora (jeden z administrátora). Po zadání prstů správce se indikátor změní z konstantního 

modrého na světle zeleného světla. Opakujte první krok dokončení přidávání otisků prstů. 

 

(3) Vymazání všech otisků prstů:  

 

V jakémkoliv režimu stiskněte snímač otisků prstů po dobu 5 sekund a uvolněte jej, když bliká modrý 

LED indikátor dvakrát a červená kontrolka svítí. V tomto okamžiku zadejte jeden z otisků 

administrátorů, pokud je správně rozpoznán, zelený indikátor blikne jednou a zazní dlouhý zvukový 

signál.V tuto chvíli jsou všechny otisky prstů úspěšně smazány.Nyní odemknete zařízení jakýmkoli 

prstem. 

 

(4) Uzamknutí:  

 

Když je produkt odemknut, zacvakněte uzamykací ocelový oblouk pro uzamčení produktu. 

 

(5) Odemknutí:  

 

Když je produkt uzamčen, zadejte otisk prstu. Pokud použijete pravý otisk prstu, zelený indikátor LED 

krátce blikne a zařízení je odemčeno. Pokud použijete nesprávný otisk prstu, červený indikátor LED 

krátce zabliká. 

 

(6) Nízké napětí:  

 

Při napětí ≤ 3,5V červený indikátor LED rychle bliká po dobu 15 sekund. 

Pokud si udržujete stav nízkého napětí, bude to alarmování za minutu. 

 

(7) Nabíjení:  

 

Během nabíjení bude svítit červená kontrolka. Po úplném nabití zhasne. 

 

 

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou  

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 
 


