
1. P�ed použitím nabijte na plnou kapacitu pomocí mikro-usb
    kabelu.
2. První dva otisky v pam�ti jsou pro administrátory. Dalších
    18 otisk� jsou uživatelé. Další otisky nemohou být uloženy.
3. P�i uvedení zámku zp�t do výchozího nastavení budou
    všechny otisky smazány, v�etn� otisk� administrátor�.
4. Ve výchozím nastavení lze zámek odemknout jakýmkoliv
    otiskem.

Základní instrukce

Senzor otisk� prst�

Mikro-USB port

Oblouk zámku

LED indikátor



�ervená blikne Nezda�ené ov��ení otisku

Autorizace administrátorova 
otisku

Modrá bliká Resetování – návrat k výchozímu
nastavení

Dlouhý stisk do
rozsvícení �ervené Mazání užívaného otisku

Modrá svítí

Úsp�šné ov��ení otiskuZelená svítí

Registrace / odemykáníBlikne zelená

NabitoZhasne/nesvítí

�ervená svítí Nabíjení

�ervená 5x 
blikne Tém�� vybitá baterie

Sv�telný indikátor
LED indikátor Popis



�ervené sv�tlo: neúsp�ch.
Zelené sv�tlo: úsp�ch.

P�iložte tentýž otisk 5x po sob�.

Po odemknutí stla�te a držte senzor
otisk� prst� po dobu 8 sekund dokud
se nerozsvítí modré sv�tlo.

P�iložte tentýž otisk ješt� jednou. Tím
zahájíte proces registrace. Zelené sv�tlo
jednou blikne.

Registrace otisku administrátora

Abyste se vyhli nesprávné registraci, 
m�li byste v�novat zvýšenou pozornost
následujícím instrukcím.



P�iložte tentýž otisk 5x po sob�.

�ervené sv�tlo: neúsp�ch.
Zelené sv�tlo: úsp�ch.

Po odemknutí p�iložte administrátorský otisk
a podržte jej po dobu 5 vte�in dokud se 
nerozsvítí modré sv�tlo.

P�iložte otisk, který chcete registrovat.
Zelené sv�tlo blikne.

Registrace 2. až 20. otisku

Vložení nového otisku vyžaduje autorizaci administrátora.
Druhý vložený otisk je také administrátorem. Každý další 
je pak uživatelem.



P�íkon: DC 5.0V   200mA
Kapacita baterie: 100mAh
Typ baterie: Li polymer
Provozní teplota: 0~45C
Ochrana proti vod�: IPX2
Standard: GB 4706.1-2005

Parametry

Smazání otisku prstu vyžaduje administrátor�v otisk pro autorizaci.
Po odem�ení stiksn�te a podržte senzor otisk� po dobu 8 sekund
dokud se nerozsvítí �ervené sv�tlo. Uvoln�te prst. �ervené sv�tlo
bliká.
P�iložte administrátor�v otisk ješt� jednou. Jakmile se rozsvítí zelené
sv�tlo, všechny otisky budou vymazány a zámek se vrátí
do továrního nastavení.

Poznámka: Ujist�te se prosím, že je zámek v továrním nastavení
p�ed žádostí o poprodejní servis.

Reset – návrat k výchozímu nastavení


