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1.

Úvod

Ďakujeme za nákup nášho prístupového systému na báze odtlačku prsta
ekey home.
Bol vyrobený s najvyššou precíznosťou a zaručuje maximálny výkon pri rozoznávaní odtlačku prsta. Užite
si pohodlie, už žiadne stratené klúče ani učenie sa zložitých prístupových kódov.
Odteraz sa Váš prst stane Vašim kľúčom!
Veríme, že se Vám bude náš produkt páčiť!

2.

Záruka výrobcu

Pri zachovávaní podmienok uvedených na našich webových stránkach www.ekey.net, ekey biometric
systems = “ekey” zaručuje, že produkt bude bez výrobných vád či vád materialu po dobu

24 mesiacov od dátumu nákupu
Záruka môže byť uplatnená len vtedy v ktorej zemi bol produkt zakúpený.
dátumu výroby každého produktu.

3.

Ekey eviduje záznamy o

Kontakt

Navštivte webové stránky ekey biometric systems GmbH na:

www.ekey.net
Tu môžete vždy nájsť nejaktuálnejšiu verziu tohoto dokumentu, tak ako ďalšie informácie o tomto a
ďalších výrobkoch vyrobených ekey biometric systems.
Pokiaľ budete mať technické otázky, kontaktujte Vášho predajcu ekey!
Pri potrebe získania dôležitých informacíí v prípade problému, žiadame vyplnenie sériových čísel
produktov do nížšie uvedených tabuliek:
Výrobné číslo má 14 číslic a nájdete ho na štítku pod čiarovým kódom. Dalšia možnosť je jeho opísanie z
menu, ktoré je prístupné na riadiacej jednotke.
Čítačka odtlačku prstu ekey home

Riadiaca jednotka ekey home
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4.

Poznámky k návodu na použitie

4.1 Výstražné značky a symboly
VÝSTRAHA! Tato značka upozorňuje na špeciálnu poznámku, ktorej musíte venovať pozornosť a
ktorá sa vzťahuje k danej funkcii.
INFORMÁCE! Táto značka upozorňuje na užitočné informácie a rady k danému produktu.
STOP! Táto značka upozorňuje na činnosti, ktoré by ste nemali za žiadnych okolností vykonávať. Vo
vätšine prípadov bude nevyhnutné vykonať niektoré špecifické nastavenie, pred tým, než vykonáte
danú funkciu.
Varovanie pred nebezpečným elektrickým napätím: Toto varovanie upozorňuje, že môžete byť
vystavený nebezpečnému elektrickému napätiu.

Varovanie pred nebezpečím z batérie

4.2 Zobrazovacie konvencie
Zobrazenie
1.
2.
Kurzíva,
podčiarknuté

Význam
Zoznam
Postupujte podĺa týchto krokov
Meno výrobku

4.3 Platnosť
Táto verzia návodu na použitie sa vzťahuje na aktuálnú verziu výrobkov. Aktuálnu verziu tohoto návodu
nájdete na www.ekey.net. Vizuálne a technické zmeny sú vyhradené. Za prípadné tlačové chyby
nenesieme zodpovednosť.
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5.

Prehľad výrobku - systém ekey home
mind. 3 (abhängig von
Motorschloss)

4

ekey home 1 SE REG
ekey FS UP
Napáj.zdroj

Motorový zámok
Montážna
výška závislá
od typu čítačky

El. rozvádzač

Kábelová prechodka

Podlaha

Pre kompletné použitie systému ekey home budete potrebovať nasledujúce komponenty:
Nie všetky komponenty sú dodáváné firmou ekey!

Čítačka odtlačku prsta ekey home

Dodáváné
firmou ekey
Ano

Riadiaca jednotka ekey home

Ano

Napájací zdroj

Ano

Elektromotorický
elektromechanický
otvárač

zámok
/
zámok / elektrický

Modely

Popis na
str.
7

8

Nie

volitelně
Kábelová priechodka

Ano

ekey home je biometrický prístupový systém vybavený čítačkou odtlačku prsta. Čítačka načíta unikátne
znaky z každého prsta a používa sa na rozoznanie osoby s patričnými prístupovými právami. Každý z
vašich prstov má špecifické vlastnosti, líši sa medzi sebou a zároveň sa líši od prstov iných ľudí. Ekey
home je dostupný v rôzných funkčných verziách a prevedeniach. Môžete si vybrať verziu, ktorá bude
odpovedať Vašim potrebám.
verzia čítačky odtlačku prsta ekey home
ekey home FS AP 2.0
pre montáž na stenu 1
ekey home FS IN 2.0
zápustná verzia (do dverí)
ekey home FS UP
do montážnej krabice 3
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Verzia riadiacich jednotiek ekey home
Riadiace jednotky ekey home sú určené k priamemu ovládaniu elektrického motorického zámku. Ten býva
obvykle pripojený na relé číslo 1.
3

ekey home SE AP 1
ekey home SE AP 3
ekey home SE IN 1
ekey home SE IN 2
ekey home SE REG 1
ekey home SE REG 2

4

pre montáž na stenu 1 relé 4
pre montáž na stenu 3 relé 4
zápustná verzia
1 relé 3
zápustná verzia
2 relé 3
do elektrického rozvádzača (na DIN lištu) 1 relé
do elektrického rozvádzača (na DIN lištu) 2 relé

5

5
5

V podstate je možné kombinovať lubovoľnú čítačku odtlačku prsta s ľubovoľnou riadiacou jednotkou.
Podľa dodaného tovaru si prosím overte, ktorú verziu máte k dispozicii ešte pred samotným spustením
systému.

6.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

6.1 OBLASŤ POUŽITIA
Systém ekey home skladá sa z:
čítačky odtlačku prsta ekey home
riadiacej jednotky ekey home
Napájacieho zdroja ekey
je biometrický prístupový systém, ktorý je k dispozicii v rôzných prevedeniach a kombináciach.
Zaznamenáva jedinečné znaky odtlačku prsta, ktoré sú následne porovnávané zo skôr uloženým
vzorovým odtlačkom. Pre úspešné rozoznávanie uživateľa musí byť k dosiahnutiu určitej úrovňovej zhody
medzi obidvoma odtlačkami. Na základe tejto zhody dôjde následne k aktivácii výstupného relé, ktoré je
umiestnené na riadiacej jednotke.
Systém bol primárne vyvinutý pre otváranie vchodových dverí u rodinných domov, bytov, kancelárií,
garážových dverí, atd. v domácom alebo priemyselnom prostredí. Mal by byť montovaný na predom
určené miesto a s dodržiavanými požiadavkami definovaných inštalačným manuálom a zapojený podľa
definovanej schémy.
Bezpečnostné elektrické pokyny
Všetky zariadenia systému ekey home sú prevádzkované na SELV napetia a sú napojené na zdroji s
triedou ochrany 2 podľa VDE 0140-1.
Tieto napájacie zdroje sú obvykle označené nížšie uvedeným symbolom podľa IEC 60417:

Váš systém ekey home je elektrické zariadenie. Aj použitím napájacích adaptérov s triedou
ochrany 2, by mala byť dbaná opatrnosť pri zaobchádzaní s jednotlivými zariadeniami. Z tohoto
dôvodu by všetky činnosti maly byť realizované kvalifikovanou osobou (elektrikár, atd.).
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Prečítajte si prosím pozorne dole uvedené informácie, skôr než začnete systém
zapájať:
Prepojenie jednotlivých zariadení nie je chránené proti prepólovániu! Nesprávne
zapojenie môže viesť k totálnému poškodeniu.

Vzájomné zapojenie jednotiek, tak , ako ich pripojenie k elektrickej sieti by malo byť
prevedené vyškoleným a kvalifikovaným elektrikárom!

Prepájacie káble medzi riadiacou jednotkou a čítačkou odtlačkom prsta musia byť
oddelené od napájacích rozvodov 230 alebo 380V. Prepájacie káble prenášajú
nízkonapäťové signály a môžu byť rušené napäťovými káblami vedenými v ich
blízkosti.

6.2 ZABEZPEČENIE PRED MANIPULÁCIOU ALEBO ZNEUŽITÍM
Systém ekey home sa skladá z:
čítačky odtlačku prsta ekey home
riadiacej jednotky ekey home
Čítačka odtlačku prstu ekey home je zvyčajne montovaná vo vonkajšom prostredí a tým je dostupná
komukolvek. Aby se predišlo manipulácii, ktorá by teoreticky mohla viesť k neoprávnenému prístupu, je
Váš systém vybavený niekoľkými nižšie popísanými bezpečnostnými funkciami:
Riadiaca jednotka ekey home musí byť umiestnená v zabezpečenom priestore. Spínač (výstupné
relé) napojený na motorický zámok je umiestnený na riadiacej jednotke.
Zmeny v nastavení (zadávanie odtlačkov prstov, atd.) je možné prevádzať prostredníctvom
riadiacej jednotky umiestnenej v zabezpečenom priestore.
Prístup do hlavného konfiguračného menu riadiacej jednotky je chránený bezpečnostným kódom.
Toto je dalšia úroveň ochrany pred neoprávnenými osobami.
Čítačka odtlačku prstu komunikuje s riadiacou jednotkou prostredníctvom dátovéj linky.
Komunikácia mezdi čítačkou odtlačku prstu a riadiacou jednotkou je šifrovaná.
Čítačka odtlačku prstu je s riadiacou jednotkou spárovaná behom úvodnej inicializáce. Keď
meníte zariadenie je treba urobiť nové spárovánie špeciálným postupom. To sa prevádza
prostredníctvom riadiacej jednotky. V opačnom prípade nebude uživateľom umožnený prístup.
Prevádzka a monitoring dát
Váša čítačka odtlačku prstu ekey home

je vybavená funkčnými vlastnosťami, ktoré monitorujú

přenášané dáta. Keď system zistí nezrovnalosti, dôjde k automatickej kalibrácii čítačky odtlačku prstu.
Táto procedúra trvá zhruba 3 až 5 sekúnd a je doprevádzaná signalizáciou LED diod, viď. kapitola 7.3.
Tieto nezrovnalosti môžu byť spôsobené:
Mimoriadným elektrostatickým výbojom (ESD),
Mimoriadnými elektromagnetickými rušivými poľami.
Behom kalibrácie sa čítačka odtlačku prstu nedá používať. Ako náhle skončí kalibračný proces, zariadenie
pokračuje v normálnej prevádzke.
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6.3 MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM
Povrch teplotného riadkového senzoru, ktorý je použitý předovšetkým v:
ekey home FS AP
ekey home FS IN
sa môže velmi zahriať (>50°C) pokiaľ bude vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Abyste predišli
riziku popálenia prstu, doporučujeme vyzkúšať teplotu senzoru krátkym dotykom. V prípade potreby
zatieňte rukou čítačku, abyste dosiahli jej ochladenie.
Okrem vyššie uvedeného nie sú známe dalšie riziká pri použití tohoto systému.

6.4 POŽIADAVKY NA UŽÍVATEĽOV
Je nutné, aby ste si pred montážou systemu prečítali priložený návod (montážné inštrukcie, zapojenie a
návod na použitie systému). Požaduje sa, aby osoba, ktorá prevádza montáž, mala elektrotechnické
vzdelanie a oprávnenie na prácu na elektrických zariadeniach.
Užívateľ musí systém používať podľa týchto inštrukcií. Pre použitie tohoto systému nie sú potrebné žiadne
ďalšie špeciálne znalosti.

6.5 ZODPOVEDNOSŤ ZA PRODUKT
V nižšie uvedených prípadoch môže byť narušená bezpečnosť, respektíve ochrana poskytovaná
zariadením. Zodpovednosť za prevádzku zariadenia nesie užívateľ produktu:
Zariadenie nie je používané, udržiavané a čistené podľa pokynov tohto návodu.
Zariadenie je používané pre nepovolené aplikácie napr. v automobilovom priemysle, výbušnom
prostredí, v kritických oblastiach (v oblastiach ohrozenia života, alebo zdravia)
Uživateľ prevádza neautorizované zásahy do zariadenia.
…
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7.

Čítačky odtlačkov prstov ekey home

7.1 MODELY A VERZIE
ekey home FS AP

ekey home FS IN

ekey home FS UP

Existujú 3 rôzne modely čítačiek odtlačkov prstov ekey home.
ekey home FS AP 2.0 – pre povrchovú montáž
ekey home FS IN 2.0 – pre integráciu do dverí a interkomu
ekey home FS UP – do elektrickej krabice
Základný rozdiel medzi jednotlivými čítačkami je v zpôsobe ich montáže. Zpôsob použitia je zhodný pre
všetky modely.

7.2 POUŽITIE ČÍTAČKY ODTLAČKOV PRSTOV
7.2.1 FUNKCIE ČÍTAČIEK ODTLAČKOV PRSTOV

Všetky čítačky odtlačkov prstov ekey sú vybavené riadkovým senzorom. Pre zaznamenanie odtlačku prstu
pretiahnite prst cez senzor. Systém sníma obraz linií prstu(papilárne línie), riadok za riadkom a následne z
nich vytvorí obraz. Potom čítačka odtlačku prstu spočíta digitálny obraz odtlačku prstu, ktorý potom
porovná zo vzorovým odtlačkom, ktorý bol uložený pri zaučení užívateľa. Pokiaľ sa dosiahne určitej úrovne
zhody, to značí, že sa jedná o známy prst, známého uživateľa, dôjde k spusteniu príslušnej akcie, napr.
zopnutiu relé číslo 1. Je tiež dôležité sa zmieniť, že systém neukladá žiadne obrázky odtlačky pstu.
Ktorá časť prstu by mala byť čítačkou snímaná?
Nechet prsta

Obrázok
prsta
(Papilárne
drážky)
tretieho
článku prsta

tretí článok prsta
(phalanx distalis)

druhý článok prsta
(phalanx media)

Je nevyhnutné, snímať obraz tretieho článku prstu. V iných
prípadoch nebude čítačka riadne fungovať. Pokiaľ zaznamenáte
problematickú funkčnosť, dbajte na správny spôsob použitia.
Je absolútne nevyhnutné umiestniť prst správne do drážky a
pohybovať ním smerom dolu správnou rýchlosťou. Z
ergonomického hľadiska je najvýhodnejšie použitie ukazováka,
prostredníka a prsteníka. Palec a malíček nie je vhodné
používať!

Čítačka odtlačku prstu pracuje ako fotoaparát. Vytvorí obraz papilárnych linií na spodnej strane tretieho
článku Vášho prstu. Obraz musí byť v dostatočnej kvalite, aby bolo zaistené rozoznanie užívateľa,
kedykoľvek je to nutné.
Predstavte si, že chcete niekoho vyfotografovať a dotyčný:
sa vrtí
behá a vy sa ho snažíte v určitý moment vyfotiť
schováva polovičku tváre za stromom
atď.
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Ako myslíte, že budú tieto fotky vyzerať?
Na niektorých fotkách nebudete schopný danú osobu rozoznať.
Čítačka prstu funguje rovnako. Čítačka prstu je schopná rozoznať všetky informácie uložené v prste a
následne bezpečne otvoriť dvere, len keď pretiahnete prst cez senzor rovnomerme a v správnej polohe.
Teraz sa pozrime kam položiť prst a akou rychlosťou by ste mali prejsť prstom cez čítačku, aby bol
obrázok Vášho prstu perfektný.
Vodiaca drážka pre prst.
ľavá a pravá hrana
vodiacej drážky
(Hrany vodiacej drážky)
Záchytný bod

SENZOR

Drážka na prst napomáha správnemu umiestneniu prsta a prispieva tým k zaznamenaniu odtlačku v
dobrej kvalite. Je teda ovládacím prvkom a skládá sa z:

-

Záchytný bod

- Senzor

- ľavá a pravá hrana vodiacej drážky

7.2.2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNIE ČÍTAČKY ODTLAČKU PRSTU
položte váš prst priamo do
vodiacej drážky (ako na
obrázku).
Dbajte na to aby nebol
pootočený
UMIESTNITE stred
tretieho článku
prsta priamo na
záchytný bod
vodiacej drážky
čítačky.

DBAJTE na to
aby bol prst
presne v strede
vodiacej
drážky.

PRILOŽENIE prsta
na vodiacu drážku
má byť podľa
možnosti NA
PLOCHO.

Pretiahnite prst cez čítačku smerom nadol bez toho, aby ste zmenili
náklon prsta. Dajte pozor na rýchlosť tohto pohybu. Od začiatku do
konca pohybu by to malo trvať
1-1,5sek.
Ťaháte prst veľmi rýchlo, zasvieti LED „červene“.

Najlepších výsledkov pri
polohovaní prsta dosiahnete, keď
ostatné prsty vystriete.
Obsluha čítačky tak prebieha
kľudnejšie a uvoľnenejšie

Počas tohoto pohybu nemeňte polohu
článkov Vašich prstov (napr. že ohnete
tretí článok prsta).
Nemusíte vyvinúť žiadny tlak. Pohybujte
prstom tak, ako byste zotierali niečo zo
stola.

Nejlepších výsledkov dosiahnete použitím prostredníka pri súčasne narovnanom
ukazováku a prsteníku. (viď obrázok hore).
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Používanie čítačky podľa inštrukcií Vám zaistí úspešné využitie tohoto produktu. Nižšie uvedené
doporučenia platia pre všetky typy čítačiek:
Prosím, používajte prst, ktorý má podľa vašej mienky najlepšie papilárne linie. U prstov s málo
výraznými líniami by ste sa mali vyvarovať silného tlaku na senzor, čím by ste určite papilárne
linie urobili nerozoznateľnými.
Malíčky a palce by nemali byť používané!
Čítačka odtlačku prstu je vybavená plne automatickým učiacim sa systémom, ktorý rozozná
zmeny v zpôsobe používania a tiež rastúce detské prsty. Pre optimalizaciu rozoznavánia prstov je
dobré prejsť každým nanovo zadaným prstom aspoň 5x cez senzor. Rovnaké doporučeníe platí aj
pre prípad, že ste systém dlhšiu dobu dobu nepoužívali. Pokiaľ dôjde k odmietnutiu niektorého z
vašich prstov, opakujte prosím tento proces.
Pokiaľ aj tak nedôjde k akceptovaniu žiadneho z Vašich prstov, vyskúšajte, prosím nasledujúce
doporučenia:
Zmeňte úroveň tlaku (zvýšte alebo snižte) pri preťahování prstu cez senzor.
Dbajte na správne umiestenie prsta v drážke.
Z ergonomického hľadiska nie je dobré používať malíček alebo palec. Použitie palca je velmi
obtiažne.
Pre nájdenie optimálnej rýchlosti pri skenovaní prstu vyskúšajte rôzné rýchlosti pretiahnutia prsta.
Pokiaľ vyššie uvedené postupy neprinesú zlepšenie, skúste uložiť odtlačok prstu na niekoľko
pamäťových pozicií. Máte ich k dispozícií 99. V extrémnych situáciach by ste mali použiť až 10
pamäťových pozicíí na jeden pst.
Vlhké prsty majú inú štruktúru. Pokiaľ máte často vlhké ruky, uložte aj vlhké prsty.
Rozoznávanie detských prstov je obvykle závislé na výške dieťaťa. Obvykle fungujú od veku 5
rokov – prosím dbajte aj na dodržiavanie všetkých vyššie uvedených bodov.

7.2.3 ČO BY STE NEMALI ROBIŤ

Tretí článok prasta bude
priložený nad záchytný
bod.

Prst bude priložený s presahom
vľavo alebo vpravo od vodiacej
drážky, alebo nie paralelne
k hranám vodiacej drážky.

Prst bude pretočený do
ľava alebo do prava
umiestený do vodiacej
drážky.

Prst bude pumiestený do
vodiacej drážky príiš
strmo a nie na plocho.

V >>

Prst
bude
pohybovaný
príliš
rýchlo
alebo
príliš
pomaly
cez
senzor.

© ekey biometric systems GmbH

Keď budete Vašu čítačku používať sposobom tuná ukázaným,
nebude schopná čítať potrebné informácie Vášho prsta.
Funkcia čítačky tým bude obmedzená.
Ukáže sa to v
zlom výkone rozoznávania odtlačku: musíte viac krát
pretiahnuť prst cez senzor, aby ste dvere otvorili.
odmietnutie referenčného odtlačku: nepodarí sa Vám uložiť
prst do systému.

Návod na použitie

Strana 12 / 41

General

7.3 OPTICKÉ SIGNÁLY NA ČÍTAČKE ODTLAČKU PRSTU EKEY HOME
Vaša čítačka odtlačku prstu ekey home je vybavená LED diodami, ktoré Vám prinášajú informácie o
prevádzkovom stave a individuálných funkciách Vášho systému. Optická signalizácia sa aj tak líši. Dve
nížšie uvedené tabuľky ukazujú zodpovedajúce signály a popisujú ich význam.
LED diody sú pomenované podľla svojho významu:
Stavová LED – zobrazuje detaily o funkcii systému (online, offline, atď.)
Funkčná LED – zobrazuje detaily prevádzkového stavu (prst rozoznaný, prst odmietnutý,
atď.)
Stavová LED

Funkčná LED
LED signalizácia na ekey home FS UP, ekey home FS IN 2.0 a ekey home FS AP 2.0
ekey home FS UP
ekey home FS IN 2.0
ekey home FS AP 2.0

Funkčná
LED

Stavová LED

Popis

Normálny prevádzkový stav
ORANŽOVÁ
bliká

Ľavá: OFF
Pravá: OFF

Nie je spojenie medzi čítačkou a riadiacou jednotkou. Prosím skontrolujte
kábelové prepojenie a inicializujte zariadenie podľa postupu uvedenom v
kap. 8.2.1.4 alebo 8.2.2.3.

pomaly

Ľavá: OFF
Pravá: OFF

Systém je online – všetky časti systému riadne komunikujú.

Ľavá: OFF
Pravá: OFF

Ako náhle prejdete prstom cez senzor, začne systém s procesom
rozoznávania a porovnávania prstu. Behom celého procesu blíká LED
oranžovo.

ZELENÁ

Ľavá: OFF
Pravá: OFF

Rozoznanie prstu bylo úspešné, výstupné relé zopnuté.

ČERVENÁ

Ľavá: OFF
Pravá: OFF

Rozoznanie prstu bolo neúspešné alebo nízká kvalita odtlačku prstu
znemožnila overiť prst.

ORANŽOVÁ

Ľavá: OFF
Pravá: OFF

Systém je v moduse načítávania prstu do systému. Pokiaľ na riadiacej
jednotke zadáme príkaz na načítanie prstu do systému, tak nám tento
stav LED diody signalizuje pripravenosť na prejdenie prstom cez senzor.
Následovne vytvorí systém referenčný vzorok odtlačku prstu.

MODRÁ

ORANŽOVÁ
bliká
rýchle
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ČERVENÁ
ZELENÁ
bliká

Ľavá: OFF
Pravá: OFF

Senzor je špinavý alebo mokrý. Očistite senzor!

Ľavá: off – MODRÁ
bliká - off
Pravá: off – ČERVENÁ
bliká - off

Systém štartuje. Toto trvá 1-2s od pripojenia elektriny.

Behom štartu (po zapnutí)
ZELENÁ
MODRÁ
MODRÁ

bliká

7.4 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Bližšie informace ako je:
Priradenie pinov
Príklady zapojenia
nájdete buď na priloženom diagrame alebo v podobe PDF súboru na DVD.

7.5 MONTÁŽ
Bližšie informácie nájdete na priložených montážných pokynoch alebo v podobe PDF súboru na DVD.

8.

Riadiace jednotky ekey home

8.1 MODELY A VERZIE

K dispozici sú 3 rôzné riadiace jednotky ekey home.
ekey home SE IN – integrovaná verzia do krídla dverí
ekey home SE AP - pre montáž na stenu
ekey home SE REG - montovateľná na DIN lištu, šírka 4 moduly
Základným rozdielom mezdzi riadiacimi jednotkami je zpôsob inštalácie. Zpôsob práce je zhodný u
varianty ekey home SE IN a ekey home SE AP. Verzia ekey home SE REG je novší model, ktorý je
vybavený LCD displejom. Stav výstupných relé je navyše indikovaný prostredníctvom LED diód.

Riadiaca jednotka ekey home v rámci sytému funguje ako aktor. Čítačka pošle do riadiacej jednotky
informáciu o tom, ktoré výstupné relé má byť aktivované. Na riadiacej jednotke je potom táto informácia
vykonaná.
Vlastné nastavenie, ako je napr. zadávanie prstov, doba zopnutia výstupného relé, atď. sú prevádzané za
pomoci tlačítiek a displeja.
Riadiaca jednotka ekey home by mala byť vždy umiestená v zabezpečenej oblasti (v interiéry).
Pokiaľ ju namontujete do miest kde má každý prístup, tak riskujete, že neautorizované osoby môžu
ľahko otvoríť dvere!
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8.2 POUŽITIE
8.2.1 RIADIACE JEDNOTKY EKEY HOME SE IN

8.2.1.1

A EKEY HOME SE AP

POUŽITIE TLAČÍTIEK

K nastaveniu sa používajú štyri tlačítka:
= OK tlačítko:

používá sa pre vstup do menu a k potvrdeniu volieb.

< a > tlačítka:

sú používáné pre zmenu hodnôt na displeji alebo pre navigáciu v menu (viď diagram v
kap 8.2.1.5)

ESC tlačítko (X):

používá sa na zrušenie aktuálného zadania.

8.2.1.2

HLAVNÉ MENU

Význam voľby v menu
Normálny stav
Zadaj užívateľa
Zmaž užívateľa
Nastav bezpečnostný kód
Výrobné číslo a verzia
Reset do továrneho stavu
Zmena doby zopnutia relé

8.2.1.3

Displej_____
(blikajúcí bod)
(Enroll user)
Eu
(delete user)
(Security code)
(Information)
(Relay time)

.
du
Sc
In
rr
rt

OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA

Zobrazenie navigačného menu tu nie je popísané.
Displej
Informácia

Popis

Obidva body svietia

Zariadenie je nové, alebo bolo resetované do
továrneho stavu. Spojenie s čítačkou odtlačku prstu
nie je aktívne.

Ľavý bod bliká

Normálny stav, všetko riadne funguje.

"Nu" – Je potreba update

Terminál vyžaduje update firmware. Tento stav je
rovnako signalizovaný behom updatu.

„E0“- hlásenie chyby

Nie je spojenie s čítačkou odtlačku prstu, alebo bolo
prerušené napájanie. Systém sa reštartuje.

„E1“- hlásenie chyby

Už bolo zadaných 99 odtlačkov prstov. Žiadne ďalšie
odtlačky nie je možné zadať. Pokiaľ potrebujete zadať
nové odtlačky, je potrebné niektoré súčasné odtlačky
zmazať.
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„E2“- hlásenie chyby

„E3“- hlásenie chyby

8.2.1.4

30- minútové bezpečnostné uzamknutie systému po 3
násobnom chybnom zadaní hesla. Vyčkajte 30 minút
než bude možné znovu zadať heslo.
Zariadenie nie je správne zapojené. Zapojte
zariadenie znovu pretože s jeho komponentami bolo
manipulované.

to

Zobrazuje číslo mezdzi “1” a
Zobrazuje číslo uživateľa, ktorého prst bol rozoznaný.
“99” a svieti bodka vpravo.

to

Stav po pripojení riadiacej jednotky k napájaciemu
zdroju za predpokladu, že nie je spojenie z čítačkou
Riadiaca jednotka odpočítáva odtlačku prstu. Pokiaľ sa riadiaca jednotka neprepne
od „44“ do „0“
do normálneho stavu behom niekoľkých sekúnd a
pokračuje
odpočítávaním času, je potrebné
zkontrolovať prepojenie s čítačkou.

INICIALIZÁCIA ZARIADENIA

POZOR! Elektrické zapojenie systému môže byť realizováné len vyškolenými špecialistami!!!
Než pripojíte sytém k napájaciemu zdroju, uistite sa o správnosti montáže a zapojenia kabeláže.
Úpravy v elektrickom zapojení môžete prevádzať len po odpojení systému od napätia!
Montážne inštrukcie a schéma zapojenia je v kap. 7.4 a 7.5.
PREPOJENIE RIADIACEJ JEDNOTKY A ČÍTAČKY ODTLAČKOV PRSTOV
Akonáhle sú zariadenia pripojené k napájaniu, začne riadiaca jednotka odpočítávat od 44 až do chvíle než
dôjde ku spojeniu s čítačkou odtlačku prstu. Potom sa rozsvietia dve červené bodky.
Počas tejto doby svieti červená stavová LED na čítačke odtlačku prstu. Ako náhle je štartovacia procedúra
dokončená, začne stavová LED blikať oranžovo. Teraz je možné spustiť inicializáciu.
Keď sa odpočítávánie nezastaví, zkontrolujte prosím zapojenie zbernice RS485 (svorky 1 a 2).
Zkontrolujte taktiež či je čítačka odtlačku prstu správne napájaná (blikajúca alebo svietiaca LED).

OK =

: pre vstup do menu a potvrdenie voľby

Sc

>< or

.

:

. Blikajúca bodka

pre navigáciu v menu alebo
zmenu hodnôtd behom procesu zadávania odtlačkov prstov
Normálny stav
E

X = ESC: zrušenie aktuálneho zadania

1.) Stlačte tlačítko OK.
2.) Stlačte tlačítko ESC. Na displeji sa zobrazí "EF", čo znamená pokyn "zadajte prst".
3.) A) Inicializácia po výmene riadiacej jednotky
Pokiaľ bolo potrebné vymeniť riadiacu jednotku z dôvodu závady, tak ste teraz v stave, keď sú
odtlačky prstov uložené v čítačke. Keď ich chcete zachovať, stačí len prejsť
uloženým prstom cez čítačku. Inicializácia bude spustená, dáta zostanú zachované.
B) Nová inštalácia
Pokiaľ sa jedná o kompletne nový systém, stlačte ešte raz tlačítko ESC. Systém sa
zinicializuje. Dôjde k zmazaniu všetkých odtlačkov prstov, ktoré boli v čítačke odtlačkov prstov
uložené.
4.) Proces inicializácíe a spárovania jednotlivých zariadení prebieha automaticky. Tento proces
zabraňuje neautorizovanému získaniu prístupu v prípade výmeny čítačky odtlačkov prstov cudzou
osobou.

© ekey biometric systems GmbH

Návod na použitie

Strana 16 / 41

General

8.2.1.5

PREHĽAD PROGRAMOVACIEHO MENU NA RIADIACEJ JEDNOTKE

Do nižších úrovní menu môžete vstúupiť stlačením tlačítka OK. Do vyššej úrovne sa vrátite stlačením
tlačítka ESC. V menu sa môžete pohybovať stlačením šipiek vľavo a vpravo.
Označenú voľbu potvrdíte stlačením tlačítka OK.
Klávesnica na:
OK =

ekey home SE AP

: pre vstup do menu a potvrdenie voľby

>< or

: pre navigáciu v menu alebo zmenu hodnôt behom procesu
zadávania odtlačkov prstov

a

X = ESC: zrušenie aktuálneho zadania

ekey home SE IN

. Blikajúca bodka
Normálny stav

. 0..99
Zadaj bezpečnostný kód

Eu
Zadaj uživateľa

du
Zmaž
uživateľa

Sc
Nastav
bezpečnostný kód

1..99
Vyber uživateľa
#

1..99
Vyber uživateľa
#

0..99
Zadaj
bezpečnostný kód

0..99
Zadaj
bezpečnostný kód

Viď kap.
8.2.1.8

Viď kap.
8.2.1.9

Viď kap.
8.2.1.12

In
Informácie

rr
Reset do
továrného
nastavení

F1..F9,F10
Vyber prst #

rt
Nastav dobu
zopnutia relé

o1…o3
Vyber relé

0..99
Zadaj dobu
zopnutia
Viď kap.
8.2.1.11

o1…o3;
Vyber relé

Sn
Výrobné číslo

Viď kap.
8.2.1.7

Cu
Riadiaca
jednotka

FS
Čítačka odtlačku
prstu

US
Verzia

Cu
Riadiaca
jednotka

FS
Čítačka odtlačku
prstu

Viď kap.
8.2.1.10

© ekey biometric systems GmbH

Strana 17 / 41

General

8.2.1.6

ZADANIE BEZPEČNOSTNÉHO KÓDU

Zadanie bezpečnostného kódu Vám umožňí predísť manipulácii zo systémom neoprávnenými osobami.
Vzhľadom k tomu, že riadiacu jednotku je treba umiestniť vo vnútri domu v bezpečnom priestore,
neoprávnená osoba by musela najprv získať prístup do tejto oblasti. Tento bezpečnostný kód sa dá teda
označiť, ako daľšia prekážka v manipulácii so systémom.

Po 3 nesprávnych pokusoch dôjde na 30 minút k zablokovaniu zariadenia. Na displeji riadiacej
jednotky bude zobrazený chybový kód
. Pokiaľ odpojíte a opätovne pripojíte riadiacu jednotku
k napájaciemu zdroju, dôjde k reštartovaniu počítadla.
Bezpečnostný kód z výroby je nastavený na hodnotu „99“. Preveďte zmenu bezpečnostného kódu ako
náhle to bude možné. Ako novú hodnotu môžete zadať ľubovoľné dvojmiestne číslo.
ŠTART

DISPLEJ

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOľBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

Zadaj bezp. kód
ČÍSLICE 1

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

DISPLEJ+
VOľBA

STLAčENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ
KONIEC

Zadaj bezp. kód
ČÍSLICE 2

Stlačíte tlačíko OK na riadiacej jednotke.
Použítím šípiek < > vložte ľavú číslicu z bezpečnostného kódu (štandartná hodnota je 9)
Stlačíte tlačítko OK.
Použitím šípiek < > vložte pravú číslicu z bezpečnostného kódu (štandartná hodnota je 9)
Stlačíte tlačítko OK.

Na displeji sa zobrazí „Eu“ (Enroll user).

8.2.1.7

ZADANIE ODTLAČKU PRSTU DO SYSTÉMU

V ekey home je možno zadať až 99 odtlačkov prstov. Týchto 99 odtlačkov prstov môže byť priradených až
99 rôzným uživatelom. Napríklad:
administrujte 11 uživateľov, z nich každý bude mať zadaných 9 prstov alebo
administrujte 99 uživateľov, z nich každý bude mať zadaný len 1 prst
alebo použite ľubvoľnú kombináciu, podľa Vašich potrieb
Doporučujeme sa riadiť následujucími pravidlami:
u každého uživateľa uložte aspoň 2 prsty (ideálne z každéj ruky aspoň jeden)
používajte ukazováky a prostredníky. Z ergonomického hľadiska sú to tie najvhodnejšíe prsty
zaisťujúce potrebné výsledky a najvyššiu mieru identifikácie uživateľa.
vyhnite sa používaniu palcov a malíčkov.
urobte si zoznam uživateľov a im priradených identifikačných čísel (ID) v systéme ekey. Na
priloženom DVD nájdete vzor tabuľky.
dodržujte doporučované číslovanie prstov (viď nižšie)
Pred pridaním odtlačkov prstov do systému si prosím v manuále prečítajte kapitolu
7.2 “Použitie čítačiek odtlačkov prstov” alebo sa pozrite na inštruktážne videá na
priloženom DVD. Správne použitie čítačky odtlačku prstu je nutné pre spoľahlivú
funkčnosť, ktorá začína pri správnom zadaní prstu do sytému. Správne zadané
odtlačky prstov fungujú jednoducho lepšie!
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ŠTART

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOľBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOľBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOľBA

ZADAJTE BEZP.
KÓD

Pokiaľ je daná pamäťová pozicia obsadená
nejakým odtlačkom stávajúcého uživateľa,
svieti vpravo dolu červená bodka!

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ

Pretiahnite prst
uživateľa

ZVOĽTE ČÍSLO
UŽIVATEĽA
0-99

DISPL
EJ

ZVOĽTE ČÍSLO
PRSTU F1-F10

DISPLEJ

ZVOĽTE RELÉ
o1-o3 nebo od

DISPLEJ
KONIEC

Prst
uživateľa
nahraný!

bol

1.) Najskôr zadajte bezpečnostný kód, ako je napísané v kap. 8.2.1.6.
2.) Keď sa na displeji zobrazí "Eu", stlačte tlačítko OK.
3.) Vyberte uživateľa: Na displeji sa zobrazí číslo "1". Pokiaľ je číslo uživateľa už použité, je vedľa čísla
zobrazená bodka. Napr.: „1.“. Pomocou šipiek < > zvoľte voľné čislo uživateľa.
4.) Stlačte tlačítko OK.
5.) Zvoľte prst: Na displeji sa zobrazí hodnota "F1" náleží prstu 1 = malíček na ľavej ruke. Prosím
začnite počítaním prstov od malíčka ľavej ruky.
9
1

0
5

6

Malíček na pravej ruke má číslo 10 (= na displeji sa nastavuje hodnota "F0"). Pokiaľ je dané číslo
prsta už použité, je táto skutočnosť signalizovaná svietiacou bodkou vedľa čísla. Napr: Zvoľte
označenie “F7” pre ukazovák pravej ruky. Pokiaľ je tejto pamäťovej pozícii priradený už nejaký
skôr uložený prst, bude táto skutočnosť signalizovaná svietiacou bodkou vedľa čísla, napr. „F7.“. Aj
tak môžete uložiť odtlačok prstu na túto pamäťovú pozíciu. Predchádzajúci uložený prst bude
automaticky prepísaný.
6.) Stlačte tlačítko OK.
7.)
Tento krok č. 7 berte v úvahu, len keď mate riadiacu jednotku ekey home s viac než jedným
relé, napr.:
ekey home SE IN 2
ekey home SE AP 3
Môžete určiť, ktoré relé má byť ovládané aktuálne zadávaným prstom. Zobrazenie "o1" na displeji
znamená voľbu prvého relé (motorický zámok). Toto je štandartné nastavenie.
“o1” … Relé 1
“o2”… Relé 2
“o3“... Relé 3
“od”… Dvojité zopnutie: Relé 1 a relé 2 zopnú súčasne po pretiahnutí jediného prstu.
Obidve relé zopnú na čas, ktorý im bol definovaný. (napr. relé 1 - 3 sekundy a relé 2 - 6
sekúnd).
Použite šipky < > pre voľbu relé, ktoré má byť aktivované.
8.) Stlačíte tlačítko OK.
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Ak sa na displeji zobrazí voľba „EF“ máte 60 sekúnd pre zadanie vášho prstu na čítačke. V moduse
načítavanie prstu bude stavová LED dioda svietiť oranžovo. Týmto zpôsobom čítačka signalizuje
čakanie na zadanie nového prstu.

Odtlačok prstu by mal byť zaznamenaný zpôsobom zapísaným v kap. 8.2.1.7. tohto návodu.
Čítačka odtlačku prstu obsahuje stavovú LED diódu. Rozsvietením jednej zo dvoch farieb je
signalizované, že zadanie prstu do systému prebehlo úspešne, alebo neúspešne:
Červená: Prst nebol úspešne načítaný.
Prosím, opakujte proces zadávania prstu. Prečítajte si kapitolu 8.2.1.7. obsahujúcu
popis zadávania prstu do systému
Podívajte sa na inštruktážne video na DVD.
Zelená: Prst bol úspešne načítaný do systému. Zadávanie bolo úspešne. Zapíšte si
meno uživateľa do evidenčného listu, ktorý by ste mali mať v papierovej podobe.

8.2.1.8

MAZANIE UŽIVATEĹA

Funkcia “ZMAŽ UŽÍVATEĽA” (du) sa vždy vzťahuje ku všetkým uloženým prstom daného uživateľa. Nie je
možné zmazať jednotlivé prsty. Pokiaľ zmažete uživateľa, všetky jeho uložené prsty budú automaticky
zmazané.
D: MAZANIE UŽIVATEĽA (du)
ŠTART

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOĽBA

SEE
B:
Zvoľte
položku du

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Zvoľte číslo
uživateľa

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ

DISPLEJ

KONIEC

Vybraný uživateľ bol
zmazaný!

V ručne napísanom zozname nájdite číslo uživateľa, ktoré chcete smazať.
Zadajte bezpečnostný kód pre prístup do riadiacej jednotky, viď kapitola 8.2.1.6.
Stlačíte šípku doprava > prejdete na voľbu “du” (zmaž užívateľa).
Stlačíte tlačítko OK.
Použite šípky < > pre voľbu požadovaného čísla uživateľa, ktorý má byť vymazaný zo systému.
Stlačíte tlačítko OK.
Úspešné prevedenie akcie je potvrdené krátkym zobrazením “OK” na displeji. Zariadenie sa opäť
vráti do normálneho stavu.
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8.2.1.9

ZADANIE NOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO KÓDU

Prosím, majte na pamäti, že zariadenie nie je možno nastavovať bez zadania bezpečnostného kódu. Pokiaľ
zadáte nový bezpečnostný kód, tak budete potrebovať jeho znalosť v prípade nastavenia zmien v
nastavení (zadanie nového odtlačku prstu, zmazanie uživateľa, atď.)
F: ZMENA BEZPEČNOSTNÉHO KÓDU (Sc)
ŠTART

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ

DISPLEJ

SEE B:
Zvoľte
POLOŽKU Sc

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

NOVÝ KÓD
ČISLICE 1

NOVÝ KÓD
ČÍSLICE 2

Der NEUE
Sicherheitscode ist
damit aktiv!

KONIEC

Najskôr zadajte bezpečnostný kód podľa postupu v kapitole 8.2.1.6.
Opakovaným stlačením tlačítka > prepnete na voľbu “Sc”
Stlačíte tlačítko OK
Pomocou tlačítiek < a > zadajte ľavú číslicu nového bezpečnostného kódu
Stlačíte tlačítko OK
Pomocou tlačitiek < a > zadajte pravú číslicu nového bezpečnostného kódu
Stlačíte tlačítko OK
Na displeji sa zobrazí “OK” Potom sa zariadenie vráti do normálneho stavu.
Zapamätajte si Váš bezpečnostný kód alebo si ho zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste,
mimo riadiacu jednotku.

8.2.1.10 ZOBRAZENIE VÝROBNÉHO ČÍSLA A VERZIE SOFTWARU
Výrobné číslo a verziu softwaru Vášho systému ekey home,
ekey home SE a
ekey home FS
je možno zobraziť prostrednictvom 7 segmentového displeja. Hodnota je na displeji zobrazovaná vo
dvojiciach číslic. Táto funkcia je dôležitá zvlášť pre modely Integra, pretože tie majú zabudované ich
výrobné štítky a sú obvykle obtiažne dostupné.
Podľa výrobného čísla je možno určiť dátum výroby a verziu produktu. K verzii produktu sa rovnako
vzťahuje verzia softwaru. Pripravte si obidve čísla v prípade, že chcete kontaktovať technickú podporu pre
vyriešenie prípadného problému.
8.1.1.10.1 ZOBRAZENIE VÝROBNÉHO ČÍSLA
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Najskôr zadajte bezpečnostný kód podľa postupu v kapitole 8.2.1.6.
Stlačením tlačítka > prepnete na voľbu “In”
Stlačíte tlačítko OK
Pomocou tlačítiek < a > vyberte voľbu „Sn“
Stlačíte tlačítko OK
Pomocou tlačítiek < a > vyberte zariadenie jeho výrobné číslo, ktoré chcete zobraziť:
“FS”…. Čítačka prsta
“CU”…. Riadiaca jednotka
7.) Stlačíte tlačítko OK
8.) Mali by ste vidieť prvé dve číslice z výrobného čísla. Stlačením tlačítka > môžete zobraziť aj
ostatné číslice. Výrobné číslo má dĺžku 14 číslic.
9.) Stlačením tlačítka OK sa vrátite k zobrazeniu prvých dvoch číslic výrobného čísla. Pokiaľ stlačíte
tlačítko ESC, vrátite sa v menu o jednu úroveň späť.
8.1.1.10.2 ZOBRAZENIE ČÍSLA VERZIE
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Najskôr zadajte bezpečnostný kód podľa postupu v kapitole 8.2.1.6.
Stlačením tlačítka > prepnete na voľbu “In”
Stlačíte tlačítko OK
Pomocou tlačítiek < a > vyberte voľbu „US“
Stlačíte tlačítko OK
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6.) Pomocou tlačítiek < a > vyberte zariadenie a jeho výrobné číslo sa zobrazí:
“FS”…. Čítačka prstu
“CU”…. Riadiaca jednotka
7.) Stlačíte tlačítko OK
8.) Teraz by ste mali vidieť prvé dve číslice z čísla verzie. Stlačením tlačítka > môžete zobrazit i
ostatné číslice. Výrobné číslo má dĺžku 8 číslic.
9.) Stlačením tlačítka OK sa vrátite k zobrazeniu prvých dvoch číslic výrobného čísla. Pokiaľ stlačíte
tlačítko ESC, vrátite sa v menu o jednu úroveň späť.

8.2.1.11 ZMENA DOBY ZOPNUTIA RELÉ
Dobu zopnutia výstupných relé je možno nastavovať od 1s do 99s. Tým je umožnené ladiť dobu, dole na
dverách bude privedený otvárací impulz.
Pre všetky relé na Vašej riadiacej jednotke ekey home je štandartne nastavená doba 3s.

Špeciálne funkcie - čas relé = 0s
Pokiaľ na vybrané relé nastavíte čas 0s, dôjde k aktivovaniu špeciálnej funkcie. V tomto prípade bude relé
pracovať v bi-stabilnom moduse. To znamená, že relé prepne svoju polohu pri každom pretiahnutí prsta
cez čítačku. V tejto polohe zostane až do doby pretiahnutia dalšieho prstu. Potom znovu zmení svoju
polohu.
Relé pracuje ako prepínač a nevysiela impuls.
Pokiaľ dôjde k výpadku elektrického prúdu, alebo k resetu na čítačke odtlačku prstu
alebo riadiacej jednotke, tak bude po reštartovaní stav relé obnovený vždy do
kľudového stavu. Kontakt NO bude otvorený!!
Používate napríklad tiež zabezpečovací systém spojený zo systémom ekey
prostredníctvom monitorovaného stavu relé, tak výpadok napájania môže deaktivovať
zabezpečovací systém! Môžete tiež vyvolať reštart systému ekey v prípade, že 10x za
sebou pretiahnete cez čítačku neznámy prst! Z tohoto dôvodu majte na pamäti, že táto
funkcia má určité obmedzenia!!
ŠTART

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ

DISPLEJ

Viď. B:
Zvoľte
POLOŽKU rt

Zvoľte RELÉ

Doba zopnutia v
sek. (0; 1-99)

KONIEC
Relaisschaltzeit für das
gewählte Relais ist
eingestellt!

1.) Najskôr zadajte bezpečnostný kód podľa postupu v kapitole 8.2.1.6.
2.) Stlačením tlačítka > sa prepne na voľbu “rt”
3.) Stlačíte tlačítko OK
4.)
Pokiaľ vlastníte riadiacu jednotku s viacej než 1 relé pokračujte krokom číslo 4. Jedná sa o:
ekey home SE IN 2
ekey home SE AP 3
Pomocou tlačítek < a > vyberte “o1”, “o2”, “o3” pre zvolenie zamýšľaného relé. (nie je k
dispozicii na riadiacej jednotke ekey home SE AP 1 a ekey home SE IN 1, taktiež sú vybavené iba
jedným relé!)
5.) Stlačíte tlačítko OK
6.) Pomocou tlačítiek < a > vyberte nastavenie dĺžky spínacieho impulzu
0 = špeciálne funkcie „prepínač“
1=1s
2=2s
.
.
99 = 99 s
7.) Stlačíte tlačítko OK
8.) Na displeji sa zobrazí “OK”, nasledovne sa zariadenie vráti do normálneho prevádzkového stavu.
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Týmto spôsobom sa definuje doba trvania impulzu, resp. spínacie funkcie pre dané relé. Opakujte tento
postup pre každé relé, ak chcete zmeniť jeho nastavenie.

8.2.1.12 NÁVRAT DO TOVÁRNEHO NASTAVENIA
Prevedením tejto procedúry dôjde k nenávratnému zmazaniu všetkých uložených dát!

Pokiaľ resetujete zariadenie do továrného nastavenia, budú zmazané všetky uživateľské dáta (odtlačky
prstov). Bezpečnostný kód bude vrátený do pôvodnej hodnoty 99. Spárovanie riadiacej jednotky a čítačky
odtlačku prsta bude zrušený. Doba zopnutia všetkých relé sa vráti na pôvodnú hodnotu 3 sekundy.
ŠTART

ZADAJTE BEZP. KÓD

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ +
VOĽBA

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ

DISPLEJ

Viď B:
Zvoľte
POLOŽKU rr

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Bezp. kód
ČÍSLICE 1

Bezp. kód
ČÍSLICE 2

Vaše zariadenie bolo
reštartované do
továrneho nastavenia!

KONIEC

Najskôr zadajte bezpečnostný kód podľa postupu v kapitole 8.2.1.6
Stlačením tlačítka > sa prepne na voľbu “rr”
Stlačíte tlačítko OK
Pomocou tlačítiek < a > zadajte ľavú číslicu bezpečnostného kódu
Stlačíte tlačítko OK
Pomocou tlačítiek < a > zadajte pravú číslicu bezpečnostného kódu
Stlačíte tlačítko OK
Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí “rr” a nasledovne sa rozsvietia dve červené bodky.
Stavová LED dióda na čítačke odtlačku prstu začne blikať oranžovo. Zariadenie je vrátené do
továrného nastavenia (stav v akom bol doručený z výroby).

Pred začiatočným používaním celého systému postupujte podľa kapitoly 8.2.1.4. Musíte znovu
zinicializovať dané zariadenia.
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8.2.2

EKEY HOME SE REG 1 (2)

8.2.2.1

OVLÁDANIE

Riadiaca jednotka ekey home SE REG obsahuje 4 tlačítka a LCD displej pre účely programovania a
užívania. Taktiež je vybavená posuvným prepínačom pri zapojení či odpojení ohmického zakončenia
komunikačnej zbernice. Tak tiež obsahuje 1 alebo 2 LED diódy pre signalizáciu aktivovaného výstupného
relé či aktiváciu výstupného kontaktu.

LCD displej na ekey home SE REG
Displej zobrazuje informácie vzťahujúce
sa k procesu programovania na riadiacej
jednotke ekey home SE REG.
Funkcie tlačítiek a ich označenia
Umožňuje vstup do menu a potvrdenia
volieb
Umožňuje zmenu hodnôt zobrazených na
displeji ekey home SE REG ako aj pohyb
v menu
Umožňuje zrušenie aktuálneho zadania

Posuvný prepínač pre
zakončenie zbernice

Stavové LED pre signalizáciu
stavov výstupov a vstupov.

Riadiaca jednotka ekey home SE REG bola optimalizovaná i z hľadiska spotreby elektrickej
energie. Z tohoto dôvodu dochádza k automatickému vypínaniu LCD displeja zhruba po 2
minútach nečinnosti. Tým dochádza k významnej úspore elektrickej energie.
Signalizácia stavov výstupných relé a vstupov
ekey home SE REG je vybavená jednou, respektíve dvoma sadami stavových LED pre:
Monitoring výstupov spínacích relé. Táto LED má zelenú farbu. LED sa rozsvieti pri aktivácii
výstupu, tzn. vo chvíli zopnutia NO kontaktu.
Monitoring stavu digitálnych vstupov. Táto LED má červenú farbu. LED sa rozsvieti vo chvíli, keď
odpor medzi vstupnými kontaktami je menší než 1kΩ (pri stlačení externého otváracieho tlačítka).
LED nesvieti vo chvíľach, keď je medzi kontaktami odpor > 50kΩ (vypnuté ext. otváracie tlačítko).

Zelené LED pre zobrazenie stavu RELÉ
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8.2.2.2

HLAVNÉ MENU

Položky hlavného menu a najdôležitejšie programovacie kroky sú tieto:
Zadaj uživateľa
– pridaj nového uživateľa a načítaj odtlačok jeho prstu
Zmaž uživateľa
– zmaž všetky dáta užívateľa
Logovanie
- Zobrazí posledných 50 vstupov
Bezpečnostný kód
– zmena bezpečnostného kódu pre vstup do menu
Zmena doby zopnutia relé
– zmena doby zopnutia relé
Reset
– návrat do továrneho nastavenia
Zkúšobný modus
– zkúšobný modus pre testovaciu prevádzku
Intenzita LED
- nastavenie svitu stavovej LED na čítačke odtlačku prstu

8.2.2.3

ÚVODNÉ NASTAVENIE

Pred pripojením systému k napájaniu sa uistite, že montáž i pripojenie bolo prevedené
správne.
Pripájanie prepájacích vodičov by malo byť realizované len pri odpojení systému od
napájania!
POZOR! Elektrické zariadenie môže byť pripojené a realizované iba vyškolenými
špecialistami!!!

PREPOJENIE RIADIACEJ JEDNOTKY A ČÍTAČKY ODLAČKU PRSTU
Pri prvom spustení sa na displeji riadiacej jednotky ekey home SE REG zobrazí možnosť voľby jazyka. Po
ukončení spustenia čítačky prstu ekey home FS začne stavová LED oranžovo alebo modro blikať.
Proces inicializácie môže začať.
DISPLEJ

ŠTART

STLAČEN
IE
TLAČÍTK
A

DISPLEJ

STLAČEN
IE
TLAČÍTK
A

DISPLEJ

STLAČEN
IE
TLAČÍTK
A

DISPLEJ

STLAČEN
IE
TLAČÍTK
A

DISPLEJ

ZIEHEN

K
O
N
E
C

OR

Zvolte jazyk

NOVÝ = nový systém =
čítačky prstu a riadiacej
jednotky sú v továrenskom
nastavení!
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1.) Pomocou tlačítiek
zvoľte jazyk. Voľba jazyka je povinná! Po ukončení procesu inicializácie už
nie je žiadna možnosť zmeniť jazyk. (s výnimkou resetovania systému do továrneho nastavenia).
2.) Stlačíte tlačítko
. Začne sa odpočítavať čas od 45 sekúnd do 0 sekúnd. Budete vyzvaný ku
stlačeniu tlačítka [OK] .

3.) Stlačíte

. Teraz budete vyzvaný ku stlačeniu tlačítka [ESC].

4.) Stlačíte

.

5.) V tejto chvíli máte 2 možnosti:
A) Inicializovať po výmene riadiacej jednotky
Pokiaľ je nevyhnutné vymeniť riadiacu jednotku z dôvodu jej poruchy, je možnosť učiniť tak
bez straty skôr načítaných odtlačkov prstov, pretože tie sú uložené v čítačke odtlačku prstu.
Pokiaľ o tieto odlačky nechcete prísť, prejdete známym prstom cez senzor a naštartujte tak
proces inicializácie bez straty akýchkoľvek dát.
B) Nová inštálacia
Pokiaľ sa jedná o nový systém (novú inštaláciu), stlačte znovu tlačítko
.
Systém sa teraz zinicializuje. Všetky, pred tým v čítačke uložené odtlačky prstov budú
zmazané.
6.) Potom sa na displeji na 1 – 5s zobrazí nápis “Spojenie OK ” . Riadiaca jednotka a čítačka prstu sa
týmto navzájom spárovali.

7.) Následne sa zobrazí 14 - miestne výrobné číslo a 4 miestne číslo verzie softwaru riadiacej jednotky
ekey home SE REG a čítačky prstu ekey home FS. Proces inicializácie je týmto ukončený.
Počet odlačkov, ktoré je možné uložiť

Systém
OK:
značí,
že
prepojenie medzi
čítačkou prstu a
riadiacou
jednotkou je v
poriadku
a
vzájomná
komunikácia
prebieha
korektne.
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Teraz môžete začať systém nastavovať a zadávať dáta uživateľov.

8.2.2.4

ZADANIE BEZPEČNOSTNÉHO KÓDU

Zadanie bezpečnostného kódu Vám umožní predísť manipulácii so systémom neoprávnenými osobami.
Vzhľadom k tomu, že riadiacu jednotku je treba umiestniť vo vnútri domu v bezpečnom priestore,
neoprávnená osoba by musela nejprv získať prístup do tejto oblasti. Tento bezpečnostný kód sa dá teda
označiť ako dalšia prekážka v manipulácii so systémom.
Po 3 nesprávnych pokusoch dôjde na 30 minút k zablokovaniu zariadenia. Na displeji riadiacej
jednotky bude zobrazená chybová zpráva „Uzamknuté na 30 min“. Pokiaľ odpojíte a opätovne
pripojíte riadiacu jednotku k napájaciemu zdroju, dôjde k reštartovaniu počítadla. Navyše platí, že
systém musí byť v stave “Systém OK” (tzn. Čítačka odtlačku prstu musí byť úspešne prepojená s
riadiacou jednotkou) Pokiaľ tomu tak nie je, tak stav uzamknutia na 30 minút nikdy neskončí!
Musí byť „Systém OK“

Bol zadaný chybný bezpečnostný kód
3x po sebe. Zariadenie je uzamknuté
na dobu 30 minút.

Z výroby je štandartne nastavená hodnota bezpečnostného kódu „99“. Ako náhle to bude možné, zmeňte
tento kód na iný dvojmiestny kód.
DISPLEJ

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ

BEZPEČNOSTÝ KÓD
Číslice1

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ

STLAČENIE
TLAČÍTKA

DISPLEJ
KONIEC

BEZPEČNOSTNÝ KÓD
Číslice 2

1.) Na riadiacej jednotke stlačte tlačítko
.
2.) Za použitia šípiek
vložte ľavú číslicu z bezpečnostného kódu.
3.) Stlačte tlačítko

.

4.) Za použitia šípiek
vložte pravú číslicu z bezpečnostného kódu.
5.) Stlačte tlačítko
.
6.) LCD displej sa teraz prepne do hlavného menu. Môžete pokračovať v ďaľšom nastavení.

8.2.2.4.1 ZADANIE ODTLAČKU PRSTU DO SYSTÉMU
V riešení ekey home je možné zadať až 99 odtlačkov prstov. Týchto 99 odtlačkov prstov môže byť
priradených až k 99 rôznym uživateľom. Napríklad nasledovne:
administrujte 11 uživateľov, z ktorých každý bude mať zadaných 9 prstov alebo
administrujte 99 uživateľov, z ktorých každý bude mať zadaný len 1 prst
alebo použite ľubovoľnú kombináciu, podľa Vašich potrieb.
Keď ste už uložili do systému 99 odtlačkov pstov a pokúsite sa zadať ďaľší, systém Vám to neumožní a na
displeji sa zobrazí nasledujúce varovanie:
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Doporučujeme riadiť sa nasledujúcimi pravidlami:
u každého uživateľa uložte aspoň 2 prsty (ideálne z každej ruky aspoň jeden)
používajte ukazováky a prostredníky. Z ergonomického hľadiska sú to tie najvhodnejšie prsty
zaisťujúce potrebné výsledky a najvyššiu mieru rozpoznania uživateľa.
vyhnite sa používaniu palcov a malíčkov.
dodržujte doporučované číslovanie prstov (viď nížšie).
Pred pridaním odtlačkov prstov do systému si prosím v manuále prečítajte kapitolu
7.2 “Použitie čítačky odtlačkov prstov” alebo sa pozrite na instruktážne videá na
priloženom DVD. Správne použitie čítačky odtlačku prstu je nevyhnutné pre
spoľahlivú funkčnosť, ktorá začína u správneho zadania prstu do sytému. Správne
zadané odtlačky prstov fungujú lepšie!
Opakujte tento krok
pre
zadánie
kompletného
mena
uživateľa

ŠTART

DISPLEJ

ZADAJTE BEZP. KÓD

DISPLEJ

STLAČTE
DISPLEJ
STLAČTE
TLAČÍTKA Zadaj meno uživateľa TLAČÍTK
A

DISPLEJ
Enter user name

STLAČTE
TLAČÍTK
A

Zadejte
bezpečnostní kód

Vyberte číslo
uživateľa

Číslo ukazuje ktoré prsty boli už pre daného
uživateľa použité a ktoré relé spínajú:
1 … Relé 1
2 … Relé 2 (len u ekey home SE REG 2)
D … Dve relé (len u ekey home SE REG 2)

DISPLEJ
Vyber prst

STLAČTE
TLAČÍTK
A

DISPLEJ
Vyber relé

STLAČTE
TLAČÍTK
A

DISPLEJ

Použite tlačítka
pre posun kurzoru
na meno uživateľa
Nastavte znaky 1 až 9
hlavne meno
uživateľa

Pretiahnite prst
cez senzor

DISPLEJ

DISPLEJ

zelená…prst
načítaný!

teraz pre ekey home SE REG 2

Vyberte prst

červená… prst
zamietnutý!

Vyberte relé

Odtlačok prstu bol
načítaný!
Teraz môžete načítať další
prst alebo s tlačítkom
Skuste to znovu

sa vrátite späť do hlavného
menu.
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1.) Najskôr zadajte platný bezpečnostný kód podľa postupu z kapitoly 8.2.2.4
2.) V hlavném menu zvoľte možnosť “Zadaj uživateľa”.

3.) Stlačte tlačítko
.
4.) Vyberte uživateľa: Takto vypadá obrazovka s uživateľmi a inými použitými prstami:
Číslo ukazuje ktoré prsty boli už pre daného
uživateľa použité a ktoré relé spínajú:
1 … Relé 1
2 … Relé 2 (len u ekey home SE REG 2)
D … Dve relé (len u ekey home SE REG 2)

Číslo uživateľa

Jednotliví uživatelia majú v databázi priradené vlastné číslo. Vpravo od čísla uživateľa si môžete
overiť, či pre daného uživateľa bol uložený nejaký odtlačok prstu. Vyobrazené znaky 1, 2 alebo D
znamenajú:
ktoré prsty má daný uživateľ v systéme zadané.
ktoré relé je daným prstom zopnuté
pomocou pozície zobrazených pomlčiek zistíte o ktorý prst sa jedná
9
1

______
1 2

___
7

0
5

6

10

Začnite počítať od malíčka na ľavej ruke. Podľa uvedeného príkladu sme zadali prst #7. Pokiaľ
použijete doporučený zpôsob počítania, tak bude číslom #7 označený ukazovák pravej ruky.
Pomocou tlačítiek

zvoľte číslo uživateľa ak chcete jeho prst načítať do systému.

5.) Stlačíte tlačítko
.
6.) Nastavte meno uživateľa
Pomocou tlačítka

presuňte kurzor na riadok s menom uživateľa a stlačte tlačítko

Pomocou tlačítiek

.

teraz môžete nastaviť jednotlivé písmená uživateľského mena. Pre

uloženie a nastavenie a prechod na daľšiu položku: menu stlačíte tlačítko

. Môže sa tak

nastaviť zmysluplné meno každého uživateľa.

Pre potvrdenie všetkých deviatich znakov z užívateľského mena (tlačítkom

), tak dôjde k

uloženiu mena uživateľa. V našom prípade by sme užívateľa nazvali “MUSTERMAN”.
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7.) Pomocou tlačítiek

vyberte prst, ktorý chcete nahrávať:

Tento prst už bol
minulosti nahraný

R2

v

Značka “R2” vedľa prsta znamená, že prst už bol v minulosti uložený a že je asociovaný s relé č.2.
Aj tak si môžete tento prst zvoliť a nahrať odtlačok prstu znovu. Predchádzajúci uložený odtlačok
bude automaticky prepísaný.
Ukazovák a prostredník sú obvykle tie nejlepšie prsty na načítanie!
Mali by ste sa vyvarovať použitiu malíčka a palca. Použite ich len v prípade núdze. Vždy do
systému zadajte aspoň 2 prsty, ideálne 1 z každej ruky!
Pomocou tlačítiek

vyberte prst.

8.) Stlačíte tlačítko
.
9.) Určite, ktoré relé má zopnúť.
Pre otvorenie dverí v systéme ekey home musíte priradiť adekvátne relé k vybranému prstu.
Následovne, pri každom pretiahnutí prsta cez čítačku dôjde k zopnutiu priradeného relé.
Táto funkcia nie je k dispozicii v riadiacej jednotke ekey home SE REG 1, pretože tá je
vybavená iba jedným relé, jeho priraďovanie k prstu prebieha automaticky.

Relé 1 … pokiaľ dôjde k použitiu čítačky odtlačku prstu autorizovanou osobou behom
normálného prevádzkového stavu, tak dôjde k zopnutiu relé 1
Relé 2 … pokiaľ dôjde k použitiu čítačky prstu autorizovanou osobou behom normálneho
prevádzkového stavu, tak dôjde k zopnutiu relé 2
Dve relé … pokiaľ dôjde k použitiu čítačky odtlačku prstu autorizovanou osobou behom
normálného prevádzkového stavu, tak dôjde k zopnutiu obidvoch relé.
V každom z týchto 3 prípadov sú relé zopnuté na dobu, ktorá u nich bola nastavená. (viď.
kapitola: Zmena doby zopnutia relé!)
Pomocou tlačítiek
10.)

vyberte požadované relé.

Po dokončení výberu relé stlačíte tlačítko

.

11.)
Na displeji sa teraz zobrazí výzva k pretiahnutiu prsta cez čítačku, alebo zrušenie procesu
zadávania prsta pomocou tlačítka
.
Od tejtoto chvíle máte 60 sekúnd na pretiahnutie Vášho prsta cez čítačku. Stavová LED dióda na
čítačke odtlačku prsta svieti oranžovo = „prevádzkový režim zadania prsta“ = Zariadenie čaká
na pretiahnutie prsta cez čítačku odtlačku prsta .
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Pokiaľ stlačíte tlačítko

, zrušíte tým proces zadávania prstu, než by nejaký prst bol do systému

zaznamenaný a vrátite sa na obrazovku s prehľadom prstov.

Odtlačky prstov by mali byť zaznamenávané spôsobom zapísaným v kapitole 7.2. Čítačka odtlačku
prsta je vybavená stavovou LED diódou, ktorá za použitia dvoch rozdielnych farieb, oznamuje či
načítanie prstov prebehlo úspešne, alebo nie:
Červená: Prst nebolo možné úspešne načítať,
Prosím opakujte proces načítavania. Predtým si však prečítajte kapitolu 7.2.
Pozrite sa na instruktážne video na DVD.
Zelená:

Prst bol úspešne načítaný. Zadanie bolo úspešné.

Po úspešnom načítaní prsta, sa na displeji riadiacej jednotky na krátky okamžik (1s) objaví správa
„ZadanieOK“. Potom sa znovu zobrazí zoznam prstov. Okrem načítania prsta bude zobrazené aj
číslo relé, ktoré daný prst ovláda, čo je známkou úspešného zapísania prsta do pamäti.

Prst bol načítaný

12.)

8.2.2.5

Teraz ste ukončili proces zadávania prstov. Môžete zadať ďaľšie prsty alebo stlačením tlačítka
vrátiť sa do hlavného menu.

MAZANIE UŽIVATEĽA

Funkcia “ZMAŽ UŽÍVATEĽA” (du) sa vždy vzťahuje ku všetkým uloženým prstom daného uživateľa. Nie je
možné zmazať iba jednotlivé prsty. Pokiaľ zmažete uživateľa, všetky jeho uložené prsty budú nenávratne
zmazané.
ŠTART

DISPLEJ

Zadajte bezp.
kód

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTKO

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

K
O
N
E
C

Viz. B:
Vyberte položku
„Zmaž uživateľa“

Vyberte uživateľa
k zmazaniu
Všetky prsty tohoto uživateľa budú
zmazané! Meno bude vrátené do
továrného nastavenia.

1.) Najskôr zadajte platný bezpečnostný kód podľa postupu z kapitoly 8.2.2.4.
2.) Za použitie špiek
zvoľte ponuku “Zmaž uživateľa” z hlavného menu.
3.) Stlačíte tlačítko

.
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4.) Za použitie šípiek

zvoľte číslo uživateľa, ktorého chcete zmazať.

5.) Stlačte tlačítko
.
6.) Budete opýtaný či si naozaj prajete zmazať, tohoto uživateľa.

Stlačíte tlačítko

pre zmazanie všetkých uložených prstov daného užívateľa, tak isto ako mená

uživateľa. Stlačíte tlačítko

pre zrušenie procesu mazanie.

7.) Čísla indikujúce uložené prsty pre daného uživateľa teraz zmiznú. Číslo tohoto uživateľa môže byť
tiež použité pre nového uživateľa.
Čísla priradených relé a uživateľské meno
sa stratilo. Všetky priradené relé boli
zmazané.

Nie je možné mazať jednotlivé prsty! Môžete len zmazať všetky prsty daného uživateľa.
8.) Takým istým spôsobom môžete zmazať ďalšieho uživateľa alebo sa vrátiť späť do hlavného menu
stlačením tlačítka
.

8.2.2.6

ZADANIE NOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO KÓDU

Prosím, majte na pamäti, že zariadenie nie je možné nastavovať bez zadania bezpečnostného
kódu. Pokiaľ zadáte nový bezpečnostný kód, potom budete potrebovať jeho znalosť v prípade
prevádzania zmien v nastavení (zadanie nového odtlačku prstu, zmazanie uživateľa, atď.)
ŠTART

DISPLEJ

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

STLAĆTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

STLAĆTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

Zadejte
bezpečnostní kód

K
O
N
E
C

Vyberte položku
„Bezpečnostného
kódu”

Zadajte prvú číslicu
nového kódu

Zadajte druhú
číslicu nového kódu

1.) Najskôr zadajte platný bezpečnostný kód podľa postupu z kapitoly 8.2.2.6.
2.) Pomocou tlačítiek
vyberte voľbu “Bezpečnostný kód”
3.) Stlačíte tlačítko

.

4.) Pomocou tlačítiek
5.) Stlačíte tlačítko
6.) Pomocou tlačítiek

zadajte ľavú číslicu nového bezpečnostného kódu.
.
zadajte pravú číslicu nového bezpečnostného kódu.

7.) Stlačíte tlačítko
.
8.) Opätovne sa zariadenie vráti do normálneho prevádzkového stavu.
9.) Zapamätajte si Váš bezpečnostný kód, alebo si ho zapíšte a uchovajte na bezpečnom mieste, mimo
riadiacu jednotku.
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Váš bezpečnostný kód bol teraz aktivovaný. Bude ho treba zadať vždy, keď budete chcieť vstúpiť do
menu riadiacej jednotky a prevádzať niektoré z možných nastavení.

8.2.2.7

ZMENA DOBY ZOPNUTIA RELÉ

Dobu zopnutia výstupného relé je možno nastavovať v rozmedzí od 0,5s do 99s s krokom 0,5s. To Vám
umožní ladiť dobu, po nej bude na dverách privedený otvárací impulz.
Pre všetky relé na Vašej riadiacej jednotke ekey home SE REG je štandartne nastavená doba 3s
Špeciálna funkcia pre nastavenie času 00.0
Pokiaľ na vybrané relé nastavíte čas 00.0, dôjde k aktivovaniu špeciálnej funkcie. V tomto prípade bude
relé pracovať v bi-stabilnom móde. To znamená, že relé prepne svoju polohu pri každom pretiahnutí prsta
cez čítačku odtlačku prsta. V tejto polohe zostane až do doby pretiahnutia dalšieho prsta. Potom znovu
zmení svoju polohu.
Taktiež relé pracuje ako prepínač a nevysiela impulz.
Pokiaľ dôjde k výpadku elektrického prúdu, alebo k resetu čítačky odtlačku prsta, alebo riadiacej
jednotky, z dôvodu problémov na zbernici, tak bude po reštarte relé nastavené, ako predtým do
definovaného stavu. Podľa voľby ZnR.
ZnR … popis a definovanie stavov:
-… po reštarte bude relé vždy rozopnuté
I … po reštarte sa relé vždy nastaví do stavu ako bolo pred výpadkom napájania.
Nastavenie ZnR je možno modifikovať len v prípade, že u daného relé bol nastavený
spínací čas 00.0!

ŠTART

DISPLEJ

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

Zadejte
bezpečnostní kód

K
O
N
E
C

Vyberte položku
„Doba zopnutia
relé “

Nastavte čas
relé 1

Nastavte čas
relé 2

1.) Najskôr zadajte platný bezpečnostný kód podľa postupu z kapitoly 8.2.2.4.
2.) Stlačením tlačítiek
sa prepnete na voľbu “Doba zopnutia relé”.

3.) Stlačíte tlačítko
.
4.) Nastavte čas pre relé 1.
ZnR
...
stav
relé
po
reštarte; Je možno ho
modifikovať, len v prípade
nastavenia času na 00.0.
Bi-stabilomé relé.

Pomocou tlačítiek
nastavte čas zopnutia relé. Dobu spínacieho impulzu každého relé je
možné pre každé relé nastaviť od 00.5s do 99.0s s nastaviteľným krokom 0.5s. Čas 00.0 aktivuje
špeciálnú funkciu, pri nej bude mať relé prepínaciu funkciu.
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5.) Stlačíte tlačítko
.
6.) Nastavte čas pre relé 2.
Čas pre toto relé je možné nastaviť len na riadiacej jednotke ekey home SE REG 2.
ZnR
...
stav
relé
po
reštarte; Je možné ho
modifikovať len v prípade
nastavenia času na 00.0.
Bi-stabilné relé.

7.) Stlačíte tlačítko
.
8.) Teraz ste opäť v hlavnom menu.

Tým bola nastavená doba trvania impulzu, alebo prepínania funkcie pre dané relé.

8.2.2.8

NÁVRAT DO TOVÁRNEHO NASTAVENIA

Prevedením tejto procedúry dôjde k nenávratnému zmazaniu všetkých uložených dát!

Pokiaľ resetujete zariadenie do továrneho nastavenia, budú zmazané všetky uživateľské dáta (odtlačky
prstov). Bezpečnostný kód bude vrátený do pôvodnej hodnoty 99. Spárovanie riadiacej jednotky a čítačky
odtlačku prsta bude zrušené. Doba zopnutia všetkých relé bude vrátená do pôvodnej hodnoty 3 sekúnd.
DISPLEJ

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ

ŠTART

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ
KONIEC

Zadejte
bezpečnostní kód

Vyberte položku
„Reset“

Stlačte OK alebo ESC

1.) Najskôr zadajte platný bezpečnostný kód podľa postupu z kapitoly 8.2.2.4.
2.) Stlačíte tlačítiek
sa prepnete na voľbu “Reset”.
3.) Stlačíte tlačítko
.
4.) Na displeji ze zobrazí potvrdzovacia otázka, či chcete naozaj previesť návrat do továrného
nastavenia.
Pokiaľ stlačíte
bude prevedený reset.
Pokiaľ stlačíte

zrušíte túto operáciu a vrátite sa do hlavného menu.

5.) Po stlačení
, dôjde behom niekoľkých sekúnd k prevedeniu vašej voľby. Systém zmaže všetky
uložené odtlačky pstov a vráti ostatné nastavenie do pôvodnej hodnoty. Na záver tohoto procesu
sa na riadiacej jednotke ekey home SE REG zobrazí výzva k voľbe jazyka a na čítačke odtlačku
prsta sa oranžovo rozsvieti stavová LED.
Postupujte od kapitoly 8.2.2.3 pre opakované nastavenie systému po prevedenom resete.
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8.2.2.9

SKÚŠOBNÝ REŽIM

Skušobný režim bol vytvorený predovšetkým pre účely testovania po začiatočnej inštalácii a pri riešení
prípadných problémov s použitým elektrickým zámkom. V tomto režime môžete, prostrednictvom menu,
manuálne aktivovať výstupné relé na ekey home SE REG. Týmto zpôsobom môžete jednoducho overiť či
bol zámok zapojený správnym zpôsobom.

DISPLEJ

ŠTART

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTKO

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTKO

DISPLEJ

RELÉ NIE JE
AKTIVOVANÉ

RELÉ JE
AKTIVOVANÉ

RELÉ JE
AKTIVOVÁNÉ

RELÉ NIE JE
AKTIVOVANÉ

Zadejte
bezpečnostní kód

Vyberte položku
„Skúšobný modus“

Stlačte

pre návrat do

hlavného menu.

1.) Najskôr zadajte platný bezpečnostný kód podľa postupu z kapitoly 8.2.2.4.
2.) Pomocou tlačítiek
zvoľte možnosť „Skušobný režim“.
3.) Stlačíte tlačítko
.
4.) V závislosti na nastavení relé na riadiacej jednotke ekey home SE REG môžete buďto zapnúť, alebo
vypnúť výstupné relé. Zvolená akcia sa prevedie po stlačení tlačítka
.
5.) Pre ukončenie skúšobného režimu a návrat do hlavného menu stlačíte opäť tlačítko
návrate zo zkúšobného režimu budú výstupné relé vypnuté.

© ekey biometric systems GmbH
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8.2.2.10 INTENZITA JASU LED DIÓDY
Riadiaca jednotka ekey home SE REG Vám umožní nastaviť intenzitu svitu stavovej LED diódy na čítačke
odtlačku prstu behom jeho pokojného stavu. Voľba stavovej LED je prednastavená na voľbu „On“ (továrne
nastavenie) a svieti na modro s maximálnou intenzitou. Niektorý zákazníci však preferujú zníženie
intenzity jej jasu, alebo ju chcú úplne vypnúť, takže čítačka odtlačku prstu nebude na dverách priťahovať
toľko nežiaducej pozornosti.

Je možno nastavit 3 rôzne stavy:
LED on … LED svieti s plnou intenzitou
(továrne nastavenie).
LED dimmed … jas LED je tlmený.
LED off … LED je vypnutá.

Môžete
nastaviť
jas tejto LED diódy
v pokojnom stave.

DISPLEJ

ŠTART

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

STLAČTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ
KONIEC

Zadejte
bezpečnostní kód

Vyberte položku
„intenzita LED “

Zvoľte stav LED

1.) Najskôr zadajte platný bezpečnostný kód podľa postupu z kapitoly 8.2.2.4.
2.) Pomocou tlačíitek
zvoľte možnosť „Intenzita LED“.

3.) Stlačíte tlačítko

4.) Pomocou tlačítiek

.

vyberte intenzitu svitu stavovej LED diódy.

5.) Stlačíte tlačítko
.
Intenzita svitu stavovej LED diódy bude zmenená okamžite po prevedení výberu a nasledovne
bude prevedený návrat do hlavného menu.
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8.2.2.11 EVIDENCIA PRIECHODOV
Riadiaca jednotka ekey home SE REG zaznamenáva 50 posledných priechodov. V zozname sa zobrazuje
uživateľské meno a aktivované relé.
DISPLEJ

ŠTART

ZADAJTE BEZP.
KÓD

DISPLEJ

STLAĆTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ

STLAĆTE
TLAČÍTK
O

DISPLEJ
KONIEC

Pohyb v zozname

1.) Najskôr zadajte platný bezpečnostný kód podľa postupu z kapitoly 8.2.2.4.
2.) Pomocou tlačítiek
zvoľte možnosť „Prihlasovanie“.

3.) Stlačíte tlačítko
.
Dôjde k zobrazeniu zoznamu s 50-timy poslednými priechodmi. Sú radené chronologicky a začínajú
najstarším priechodom. Zoznam zobrazených informácii je uvedený na obrázku.:
Číslo prsta priradené
spôsobu číslovania ekey
1… ľavý malíček
.
5… ľavý palec
6… pravý palec
.
10.. pravý malíček

MUSTERMANov
aj priechody

podľa

Kód akcie
0 … prístup

Zopnuté relé. Napríklad tu sú zopnuté
súčastne obydva relé.

najnovši
e
najstarši
e

V zozname môžete listovať pomocou tlačítiek
4.) Stlačením tlačítka

.

sa vrátite späť do hlavného menu..
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8.2.3 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Bližšie informácie ako je:
Priradenie pinov
Príklady zapojenia
nájdete buďto na priloženom diagrame,alebo v podobe PDF súboru na DVD.

8.2.4 MONTÁŽ
Bližšie informácie nájdete na priložených montážných pokynoch alebo v podobe PDF súboru na DVD.

9.

Dalšie vlastnosti

Aktualizácia softwaru
Bezchybná prevádzka vašich ekey home produktov je v zásade zaručená vysokou kvalitou
implementovaného softwaru na zariadeniach ekey. ekey trvale zlepšuje svoje výrobky a poskytuje im
nové vlastnosti, vašich “ekey home” zariadení. To znamená, že môžete aktualizovať sofware Vašich
zariadení (ekey home čítačky odtlačku prstu a ekey home riadiacej jednotky) software update kitom na
poslednej verzii firmware po dobu, ktorá je k dispozicii na webových stránkach ekey.

Pre viac informácií kontaktujte svojho ekey partnera!
10.

Riešenie problémov

Chyba

RJ
zobrazuje

Čítačka Příčina
odtlačku
prsta

Riešenie

zobrazuje

Čítanie odtlačku prsta
Nahranie
nefunguje

prsta

Už používaný
prst nie je k
rozoznaniu

1. Prst sa nepretiahol rovnomerne cez senzor od
prvého kĺbu po špičku.
2. Prst bol pretiahnutý s moc malým alebo veľkým
tlakom cez senzor.
3. Prst byl pretiahnutý cez senzor moc rýchle alebo
moc pomaly.
4. Prst bol pretiahnutý cez senzor pod nesprávnym
uhlom.
5. Prst nemá dostatok rozpoznávacích bodov (z
dovodu opotrebovania)
1. Behom zadávania prsta bola načítaná iná plocha
prsta.
2. Načítanie prsta nebolo prevedené riadne.
3. Prst bol nesprávne pretiahnutý cez senzor.

1. Pretiahnite prst plynule a rovnomerne
cez senzor.
2. Prst jemne, ale nie moc veľmi zľahka cez
senzor.
3. Pretiahnite prst strednou rýchlosťou a pod
správnym úhlom cez senzor (viď kapitola
7.2.).
4. Použite iný prst.
1. Znova načítajte prst do systému. Dbajte
na správne pretiahnutie prsta.
2. Viď. „Naskenovanie prsta nefunguje!„perfektné
nahranie
prsta
prispieva
k
dobrému rozpoznávaniu.
3. Viď. kapitola 7.2

ekey home SE IN a ekey home SE AP
Bodka statusu na
riadiacej
jednotke nebliká

Žiadne napájacie napätie

1. Zkontrolujte zdroj napájania, prípadne
poistky.

Na displeji
riadiacej
jednotky svietia
dve bodky
Kód chyby „E0“
Displej pomaly
odčítava od 45
do 0.

Žiadne alebo chybné spárovanie jednotiek

Znovu pripojte
8.2.1.4

1. Chybné spojenie s čítačkou odtlsčku prsta.
2. Prerušenie dodávky el prúdu. Nasleduje nový
štart.

1. Prekontrolujte 4-pólový prepojovací kábel
medzi čítačkou odtlačku prsta a riadiacou
jednotkou.
Venujte
zvláštnu
pozornosť
svorkám 1 a 2.
2. Zkontrolujte napájací zdroj, kde na
svorkách 3 a 4 musí byť najmenej 8V.
3. Vyčkajte dokiaľ nebude ukončené znovu
naštartovanie
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Kód chyby „E1“
na displeji.

Kód chyby „E2“
na displeji.

Kód chyby „E3“
na displeji.

Pamäť je plná. Bolo uložené 99 prstov

Teraz nemôžete zaregistrovať dalšie prsty,
pretože je plná pamäť. V danom prípade
musíte zmazať prsty, aby ste mohli uložiť
nové.
Bol zadaný 3x po sebe nesprávný bezpečnostný kód. Počkajte 30 minút pred novým vložením
Zariadenie je zablokované po dobu 30 minút.
bezpečnostného kódu. Systém musí byť po
dobu týchto 30 minút pripojený stále k
napájaniu!
Zariadenie je nesprávne pripojené/spojené.
Znovu spárujte zariadenie = inicializujte
zariadenie. S jedným zo zariadenia bolo
manipulované.

ekey home SE REG
Inicializačný
proces (=
uvedený do
prevádzky) nejde
previesť.

Riadiaca jednotka se nemôže spojiť s čítačkou Skontrolujte či je čítačka odtlačkov prstov
odtlačkov prstov. Nedošlo k výmene dát.
pripojená ku zdroju (status LED má blikať
oranžově).
Skontrolujte spojenie zbernice (svorka 1 a 2)
medzi čítačkou odtlačku prsta a riadiacou
jednotkou.
Skontrolujte či je zbernica zakončená
odporom podľa schémy zapojenia.
Počkajte 30 minút pred novým vložením
bezpečnostného kódu. Systém musí byť
behom týchto 30 minút neustále zapojený!

Správa„Uzamknu
té na 30 min”
zobrazená na
LCD displeji RJ
DRM.

Bezpečnostný kód bol 3x po sebe zle zadaný.

Displej RJ DRM
vypisuje “offline”
a počítadlo
odpočítavá od 44
do 0.

1. Nie je nadviazané spojenie medzi RJ a čítačkou
odtlačkov.
2. Napájanie systému bolo prerušené. Systém bude
reštartovaný.

Displej napíše
behom procesu
čítania odtlačku
prsta „Already 99
fingers
registered“

1. Prekontrolujte 4-pólový prepojovací kábel
medzi čítačkou odtlačku prsta a riadiacou
jednotkou.
Venujte
zvláštnu
pozornosť
svorkám 1 a 2.
2. Skontroliujte napájacie napätie na
svorkách 3 a 4. Napájacie napätie musí byť
najmenej 8V.
3. Čakajte dokiaľ nebude štartovací proces
ukončený.
Všetkých 99 odtlačkov prstov, ktoré sú už Skúste premazať odtlačky pstov neaktivnych
registrované v systéme. Nemôžete načítať viac než uživateľov.
99 odtlačkov prstov.

ekey home skener odtlačku prstu
Svetelná dióda LED
na čítanie odtlačku
prsta blíká zeleno a
signalizuje úspešnú
identifikáciu, relé sa
ale nezapína.

Chybné spárovanie zariadenia.
Znova preveďte spárovanie zariadenia. U
Prístup nebol dovolený, pretože u jedného z dvoch jedného
z
dvoch
zariadení
došlo
k
zariadení došlo k manipulácii.
manipulácii.
Pred
pripojením
vráťte
zariadenie do továrneho nastavenia (viď kap.
8.2.1.12)

Stavová LED na
čítanie odtlačku
prsta bliká
červeno/zeleno.

Senzor
je
pravdepodobne
nepracuje správne.

© ekey biometric systems GmbH
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11.

Údržba

11.1 STAROSTLIVOSŤ
Obecne platí, že systém nevyžaduje žiadnu údržbu. Okrem občasného čistenia povrchu senzoru, nemusíte
nič robiť.

11.2 ČISTENIE
Starostlivosť a oblasť senzoru

Oblasť senzoru

Oblasť senzoru čítačky odtlačku prsta je najdôležitejšou časťou Vášho systému ekey home a musí byť o
neho správne postarané, aby mohol fungovať spoľahlivo a trvale.
Oblasť senzoru je samočistiaca, v prípade, že sú cez neho správne preťahované prsty a preto nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu. Pokiaľ je čítačka odtlačku prsta stále špinavá, očistite čítačku odtlačku prsta
vlhkou (nie mokrou),jemnou , alebo
neabrazivní látkou. Použite normálnu vodu bez akýchkoľvek
čistiacích prostriedkov. Buďte zvlášť opatrný pri čistení v oblasti senzora. Nedotýkajte sa oblasti senzora a
ani na neho netlačte.

12.

Likvidácia

V prípade likvidácie výrobku berte prosím na vedomie príslušné právne predpisy. Informácie o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení v rámci Európskeho spoločenstva:
V rámci Európskej únie sa likvidácia elektrických zariadení riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi na
základe smernice EU 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadení(OEEZ). Všetky
zariadenia dodané po 13. auguste 2005 už nemôžu byť likvidované spoločne s komunálným alebo
domácim odpadom. K dokumentácii tejto skutočnosti sú výrobky označené následujúcim symbolom

Vzhľadom k tomu, že požiadavky na likvidáciu sa líšia v každej EU zemi, obráťte sa prosím v prípade
potreby na svojho dodávateľa pre bližšie informácie.

13.

Technické dáta

Technické špecifikácie pre každý produkt (ekey home čítačky odtlačku prstov a ekey home riadiacej
jednotky) nájdete v príslušných dátových listoch na CD-ROM.
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14.

Príslušenstvo

ekey dodáva širokú škálu príslušenstva pre svoje biometrické systémy. Prosím, kontaktujte svojho ekey
partnera, vášho ekey inštalátora alebo firmu ekey pre daľšie príslušenstvo, ako sú:
napájacie zdroje
predpripravené káble
sady pre montáž na stenu a montážne pomôcky
dezignové prvky
frézovanie vzorkov
atď.

15.

Prehlásenie o zhode

Prehlásenie o zhode pre každý produkt (ekey home čítačky odtlačkov prstov a ekey home riadiacej
jednotky) nájdete v adresári “Declarations of conformity” na DVD.

16.

Pobočky ekey

Rakúsko
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Telefon: +43 732 890 500 2000
Fax: +43 732 890 500 2002
Technická podpora: +43 732 890 500 1000
E-mail: office@ekey.net

Nemecko
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Telefon: +49 (6187) 90696-0
Fax: +49 (6187) 90696-20
Technická podpora: +49 6187 90696 28
E-mail: deutschland@ekey.net

Švajčiarsko | Lichtenštajnsko
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Telefon: +423 235 08 80
Fax: +423 235 08 81
Technická podpora: +42 3 235 0880
E-mail: schweiz@ekey.net

Slovinsko
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 5309 489
Fax: +386 1 5309 493
Technická podpora: +386 1 5309 495
E-mail: podpora@ekey.si
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