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Pred štartom 

Výstraha: Nevykonávajte sami servis prístroja okrem špecifických prípadov uvedených v tejto 
príručke. 

• Prosím neumiestňujte zariadenia do blízkosti silného svetelného zdroja, pretože silné svetlo silno 
ovplyvňuje skenovanie odtlačkov prstov a môže spôsobiť, že overovanie bude neúspešné. Produkt bol 
skonštruovaný pre vnútorné použitie, preto ho používajte výhradne v prostredí, na ktoré bol 
skonštruovaný. Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdroja tepla. 
 

• Prístroj na kartové overovanie je vysoko-citlivé elektronické zariadenie. Pred jeho prevádzkou by ste 
sa mali oboznámiť so všetkými bezpečnostnými inštrukciami. 
 

• Záruka sa nevzťahuje na poškodenie zariadenia spôsobené neodbornou inštaláciou, manipuláciou, 
údržbou alebo neodborným servisom, prípadne použitím neautorizovaných servisných častí. 
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Začíname 

Úroveň právomoci 

Právomoc je oprávnenie na vykonávanie určitých funkcií na zariadení. Základne úrovne sú: užívateľ, 
registrátor, manažér a super administrátor. 
 

• Užívateľ nemá žiadne právomoci, iba sa overuje jeho identita v zariadení. 
• Registrátor má oprávnenie registrovať a zmazať užívateľov. 
• Manažér môže vykonávať všetky operácie okrem rozšírených nastavení a registrovania 

administrátorov. 
• Superadministrátor môže vykonávať všetky nastavenia a zmeny v systéme. 

 
Poznámka: Ak v zariadení nie je registrovaný žiaden manažér alebo superadministrátor, 
registrátor ich môže registrovať. Ak nie je registrovaný žiaden superadministrátor, manažér ho 
môže registrovať. 

 

 
Registrácia užívateľa 
 
Registrácia je proces vytvárania ID čísla a následne zoskenovania užívateľského odtlačku prstu. 
Užívateľ vytvára šablónu a táto šablóna je pridelená ku konkrétnemu užívateľskému ID a následne 
uložená. 
 

Zariadenie umožňuje registrovať dva odtlačky prstu pre každého užívateľa, a teda aj v prípade, ak má 
užívateľ nejakým spôsobom poškodený prst môže použiť záložný prst pre verifikáciu. V bežných 
podmienkach je ideálne registrovať dva prsty, jeden na ľavej ruke a druhý na pravej ruke. 
 

Proces registrácie každého prstu prebieha v troch etapách. Pri prvom rozsvietení senzora odporúčame 
priložiť prst vycentrovaný na stred senzoru, pri druhom jemne naľavo a pri treťom jemne napravo, čo 
zabezpečí vysoko presné rozpoznávanie. 
 

Po prvom zapnutí zariadenia je možné registrovať nového užívateľa. V tomto prípade sa každý stáva 
„Registrátor“, v prípade ak je v systéme už registrovaný manažér, tento musí registrovať nového 
užívateľa. 
 

Zariadenie poskytuje tri spôsoby registrácie: Registráciu odtlačkov prstov, registráciu hesla 
a registráciu odtlačku prstu a hesla. Je to kvôli kvalite odtlačkov prstov. Pre osoby, ktoré majú 
odtlačky prstov v poriadku je registrácia odtlačkov prstov. Registrácia odtlačku prstu a hesla je 
vhodná pre osoby, ktoré môžu mať problémy s overením, teda občasne je ich kvalita odtlačkov prstov 
znížená. Použitie hesla je pre osoby, pre ktoré nie je možné z rôznych dôvodov použiť overenie 
prostredníctvom odtlačku prstu. 
 

Pre začatie registračného procesu, najprv vstúpte do menu ako administrátor- stlačte [Menu], vložte 
svoje ID číslo alebo odtlačok prstu a overte svoju identitu. 
 
Poznámka: Ak ide o nový alebo čistý systém, nie ste vyzvaný na verifikáciu.  
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Úvodná obrazovka 

Pre vstup do menu stlačte , následne sa zobrazí na obrazovke toto menu: 

 

Manažment zamestnancov 

Prostredníctvom tohto menu sa nahadzujú nový  zamestnanci, editujú ich príslušné karty, respektíve 
odtlačky prstov alebo heslá. Taktiež vymazávajú zamestnanci, vyhľadávajú a menia ich právomoci.
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Prostredníctvom tohto menu sa nahadzujú nový  zamestnanci, editujú ich príslušné karty, respektíve 
menia ich právomoci. 
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Pridanie nového užívateľa 

Stlačte “ MENU“ pre vstup do registračného menu a následne stlačte “ OK“. 

 

AC.NO: Osobné číslo zamestnanca 
Meno: Je možné vložiť meno zamestnanca. 
Heslo: Heslo, ktorým je možné sa autorizovať. 
Karta: Pre úspešnú autorizáciu je nutné kartu najprv registrovať. 

Registrácia hesla 

 

Vložte heslo, následne stlačte “ OK“, v prípade, ak nechcete heslo uložiť, stlačte “ESC“.

Po uložení hesla sa zobrazí ikona , ktorá značí, že heslo je aktuálne uložené v 
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stlačte “ESC“. 

 zariadení. 
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Registrácia karty 

Prostredníctvom šípok ▲  / ▼  vyberte položku menu ”registrácia karty” a stlačte “ OK“  pre 
registráciu karty. 
 

 
 
Priložte kartu do blízkosti indukčnej oblasti, potom ako zariadenie identifikuje kartu sa zobrazí číslo na 
obrazovke, následne odoberte kartu z čítacej oblasti. 

Vymazanie užívateľa 

V prípade, ak potrebujete vymazať už registrovaných užívateľov, postupujte nasledovne: 
Vstúpte do menu, do manažmentu užívateľa: 

 

V menu si zvoľte či chcete vymazať heslo, odtlačok prstu alebo celého užívateľa (v prípade ak už nie je 
potrebné aby tento užívateľ figuroval v zariadení). 
Stlačte “ESC” pre opustenie menu. 
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Pracovné kódy 

V procese sledovania dochádzky je nutné rozlíšiť dôvody príchodu a odchodu na (z) pracoviska. 

K tomuto účelu slúžia pracovné kódy, prostredníctvom ktorých sú jednotlivé udalosti rozlišované. 

Nastavenie pracovných kódov 

1) Zvoľte možnosť  “pridať prac. kód” 
Kód: Číslo pracovného kódu 
Názov: Vyjadruje význam pracovného kódu. 
 

 
 
 

2) Editácia pracovného kódu 
Zvoľte v prípade nutnosti editácie pracovného kódu 
 

3) Vymazanie pracovného kódu 
Vymaže pracovný kód 
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Použitie pracovného kódu 

V prípade, ak je zariadenie v pohotovostnom móde, zvoľte „*“ a vyberte pracovný kód z

 

Užívateľ sa môže pohybovať medzi kódmi prostredníctvom ▲  / ▼   kláves, pre výber kódu je nutné 

stlačiť  

Identifikácia užívateľa / verifikácia 

Je proces porovnávania priloženého odtlačku prstu s databázou šablón uložených v
zadá ID číslo a priloží karu do blízkosti čítacej zóny, alebo zadá heslo alebo priloží odtlačok prstu 
alebo zadá heslo, zariadenie vyhodnotí proces verifikácie ako úspešný respektíve oznámi, že nastala 
chyba pri overovaní identity. 

Postup pri overovaní identity prostredníctvom karty: 
Priložte kartu do blízkosti čítacej zóny 

Užívateľská príručka k zariadeniam s TFT farebným displejom 

vyberte pracovný kód z ponuky. 

kláves, pre výber kódu je nutné 

databázou šablón uložených v zariadení. Užívateľ 
priloží karu do blízkosti čítacej zóny, alebo zadá heslo alebo priloží odtlačok prstu 
o, zariadenie vyhodnotí proces verifikácie ako úspešný respektíve oznámi, že nastala 
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V prípade, ak bola verifikácia úspešná, na zariadení sa zobrazí nápis: “Vďaka”. V opačnom prípade 
budete vyzvaný na opätovné priloženie karty. 

Postup pri overovaní identity prostredníctvom hesla: 
Vložte osobné číslo zamestnanca, ktorého identita sa má overovať a stlačte “ OK“. 
 
V prípade, ak zadané číslo neexistuje, zobrazí sa nasledovná obrazovka: 
 

 

Vložte heslo 

 

V prípade, ak bola verifikácia úspešná, na zariadení sa zobrazí nápis: “Vďaka”. V opačnom prípade 
budete vyzvaný na opätovné zadanie hesla. 
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Mód verifikácie 

Prevádzka zariadenia 

1: 1 verifikácia 

V tomto móde vložíte najprv užívateľské ID a až potom odtlačok prstu. Následne sa odtlačok prstu 
porovnáva so šablónou odtlačku prstu priradenou k tomuto ID. Práve preto je tento typ rýchlejší 
v porovnaní s porovnávaním 1:N, keďže nie je nutné prehľadávanie celej databázy šablón. 

1: N verifikácia 

Pri verifikácii sa porovnávajú všetky šablóny odtlačkov prstov uložené v databáze. Hoci je tento druh 
verifikácie jednoduchší, zaberie o niečo dlhší čas oproti verifikácií 1:1. 

Ako používať USB flash disk 

Vyberte USB flash disk manažment v menu, stlačte“ OK“, zobrazí sa nasledovná obrazovka: 

 

Načítanie dochádzkových dát 

1) Vsuňte USB disk do USB portu 
2) Vstúpte do USB flash disk menu, pomocou ▲  / ▼kurzorov sa dostaňte na položku 

“Download AttLog” 
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3) Stlačte “ok” pre načítanie dát. 
4) Stlačte “ESC” pre opustenie rozhrania. Vyberte USB kľúč, súbory typu X_attlog.dat 

(dochádzkový log), X_oplog.dat (manažment log),a  X_user (užívateľský  log) budú uložené 
na USB disk. 

Načítanie užívateľov 

Operácia je podobná ako predchádzajúca, súbor obsahujúci informácie o užívateľoch a ich šablóny je 
uložený na USB disk. Tento súbor je následne možné načítať na ostatných  zariadeniach. 

Uloženie užívateľov 

Vyberte manažment USB disku, prostredníctvom kurzorov ▲  / ▼ vyberte “Upload Staff  Data”, 
stlačte “OK” pre uskutočnenie operácie, následne sú  uložené na USB kľúč súbory obsahujúce údaje 
o užívateľoch. 

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia, ktoré majú funkciu usb portu. 

Dochádzkové záznamy 

Dochádzkové záznamy je možné prehliadať aj na zariadení. Toto umožňuje zamestnancom jednoduchú 
orientáciu v ich dochádzke. 

Vstúpte do dochádzkového menu, vložte osobné číslo zamestnanca, a obdobie, za ktoré chcete zobraziť 
dochádzku. 

 

V prípade ak AC.NO zostane prázdne, zobrazí sa dochádzka všetkých zamestnancov. 
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Pre pohyb v dochádzke použite ▲  / ▼, stlačte“ OK“, ak chcete detailnejšie informácie o danej 
dochádzke v danom dni. 

 

Význam jednotlivých znakov: 
 
Verifikácia: 
F: overenie prostredníctvom OP 
P: overenie prostredníctvom hesla 
 
Status: 
I: príchod do práce 
O: odchod z práce 


