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Začínáme 

1.1 Umístění otisku 
Doporučené prsty pro otisk: ukazováček, prostředníček, nebo prsteníček. Palec a malíček se 

nedoporučuje, kvůli jejich neomalenosti. 

 
Registraci a ověřování otisků provádějte prosím výše uvedeným postupem přikládání prstů. TSS Group 

nenese žádné důsledky vyplývající z degradace výkonu ověřování v důsledku neodborných 

uživatelských operací. 

1.2 Načítání karty 
Tento přístroj je dodáván s integrovanou bezkontaktní RFID čtečkou (125 MHz). Proces ověření lze 

provést: přiložením RFID karty, otiskem prstu a kombinací karty s otiskem prstu. Pro ověření přiložte 

kartu ke snímací části zařízení.  

1.3 Upozornění 
Chraňte přístroj před působením přímého slunečního světla nebo jasného světla. Tyto podmínky 

výrazně ovlivňují čtení otisků prstů a vedou k selhání ověření. Je doporučeno používat přístroj v 

rozmezí 0-50 °C. V případě vystavení přístroje na delší dobu do venkovního prostředí, je vhodné 

zabezpečit doporučené pracovní podmínky doplněním odpovídajícího krytí. Příliš vysoké, nebo nízké 

teploty mohou zpomalit provoz zařízení a způsobit vysokou chybovost. Při instalaci zařízení, připojte 

napájecí kabel až po připojení dalších kabelů. Jestli zařízení nepracuje správně, ujistěte se, že je 

vypnuto napájení před prováděním nezbytných kontrol.  
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Základní informace 

2.1 Přehled funkcí 
Funkce ověření otisku prstu a přístupové funkce lze využít pro řízení vstupů do objektů. Zařízení lze 

připojit na elektrický zámek, nebo přístupový kontroler. Přístroj podporuje přístup správce. Při 

nastavení požadovaných funkcí Vás provede průvodce na obrazovce zařízení. Podporuje přístupové 

funkce, pro řízení bezpečnosti a několik komunikačních režimů.  

2.2 Důležitá upozornění 

2.2.1 Montáž zařízení 

Neinstalujte terminál v oblastech, které jsou vystaveny slunečnímu záření nebo dešti, protože čtečky 

otisků prstů nejsou navrženy pro práci v těchto podmínkách. Jasné světlo bude zasahovat při čtení 

senzoru. Čtečka není vodotěsná ani v provedení antivandal. Je doporučeno chránit váš terminál a 

senzor otisků prstů krytem. 

2.2.2 Použití senzoru 

Snažte se vyvarovat poškrábání senzoru pro čtení otisku prstu. Vyvarujte se vystavení senzoru vysoké 

teplotě, nebo vystavení senzoru velkému tlaku. Je doporučeno občas senzor vyčistit, pro zlepšení 

výkonu čtení otisků prstů.  

2.2.3 Vzhled výrobku 

 

2.3 Použití otisků prstů 
Chcete-li pokaždé získat dobré čtení, musí být počáteční zápis otisků prstů proveden správně. Terminál 

otisků prstů nabízí 4 typy metod pro zápis. 

• Zápis otisku prstu 

Uživatel zapíše jeho šablony otisků prstů do terminálu a šablony budou používány pro budoucí 

ověřování. 
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• Zadání hesla 

Pro uživatele, kteří mají problém se zápisem otisku prstů je doporučeno zadat heslo. Zadání hesla je 

vhodné pro návštěvníky a sezónní pracovníky.  

• Otisk prstu nebo zadání hesla 

Pod touto možností uživatel může zadat otisk i heslo. Uživatel může použít otisk prstu i heslo, pro 

nahlášení docházky, nebo pro získání přístupového oprávnění. 

• Přiřazení RFID karty 

Pod touto možností lze zadat RFID kartu.  

2.4 Datum a čas 
Při první instalaci terminálu je důležité nastavit správně datum a čas.  

Postupujte dle následujících kroků: Systém – Datum a čas. 

• Můžete zadávat číslice pomocí klávesnice na terminálu. Pohyb v menu umožňují klávesy šipek, 

potvrdíte klávesou OK a zrušíte klávesou ESC. 

 

2.5 Přidání Administrátora / uživatele 
Po zapnutí terminálu se načte úvodní obrazovka. Zaregistrujte správce, nebo supervizora, který bude 

mít pravomoc spravovat otisky prstů v šablonách a data v terminálu. Je záhodné pro tuto funkci zvolit 

důvěryhodnou osobu.  
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2.6 Zadání hesla 
Pokud si uživatel nemůže načíst své otisky prstů, nebo chce také jiný druh ověření, může se 

rozhodnout pro použití hesla. Heslo může obsahovat čísla v rozsahu 1-8 číslic. 

 

2.7 Přiřazení RFID karty 
Pokud si uživatel nemůže načíst své otisky prstů, můžete se rozhodnout použít RFID kartu.  
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2.8 Správa uživatelů 
Chcete-li otevřít obrazovku s nabídkou voleb pro uživatele, stiskněte klávesu F5 v nabídce nový 

uživatel. V této obrazovce můžete provést některé akce spojené s uživateli stisknutím tlačítka MENU. 

Funkce vyhledávání, záznam, editovat, mazat a vytvářet. 

  

2.9 Události 
V tomto menu se vytvoří všechny UDÁLOSTI, které budete používat. (např. doktor, cigareta, oběd, 

snídaně atd.). Tento systém umožňuje dokonale kontrolovat pracovní dobu každého zaměstnance.  

 

2.10 Přístupové funkce (pouze pro terminály s relé) 
V menu Přístup lze nastavit: časové pásmo, svátky, skupiny, kombinace, parametry přístupu, poplach 

a antipassback. 

- Časové pásmo: Nastavení časových úseků pro povolení přístupu zaměstnanců. 

- Svátky: V tomto menu nastavíte svátky a osobní dovolené. V tyto dny nemají zaměstnanci 

přístup do budovy.  

- Skupiny: Tato funkce je zejména pro přístupové funkce. Umožní přidělit stejné nastavení 

např. pro 10 uživatelů použitím jedné přednastavené skupiny. 

- Kombinace: S touto funkcí lze zvýšit úroveň zabezpečení pro přístupové funkce terminálu. 

Kombinace nabízí možnost vyžadovat ověření od různých uživatelů, kteří mají být 

identifikováni ve stejnou dobu na jednom místě pro otevření dveří. 
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- Parametry přístupu, poplach a anti-passback: Pomocí těchto tři dílčích menu 

se konfigurují nějaké parametry jako zpoždění relé, nastavení alarmů, 

antipassback atd. 

 

 

 

SYSTÉM 

3.1 Komunikace 
Pro přenos dat mezi PC a terminálem je třeba použít datový kabel a nastavit parametry přenosu. V 

případě, kdy zařízení nebo PC přenáší data, prosím neprovádějte další akce na terminálu.  

Poznámka: Chcete-li využít komunikaci terminálu s PC, prosím nastavte následující 

parametry. 
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3.1.1 Síť 

Pro využití Ethernetu prosím nastavte následující parametry: 

Výchozí IP zařízení je 192.168.1.201. Upravte, je-li třeba, ale nesmí být totožná s IP adresou PC. 

Výchozí maska sítě je 255.255.255.0, také můžete modifikovat dle potřeby. Výchozí brána je 

nastavena na 0.0.0.0. V případě, že se zařízení nachází v jiné síti, je třeba bránu vyplnit. Rychlost sítě 

lze nastavit, nebo nechat možnost Auto. 

 

3.1.2 RS232/485 

Při využití RS232/RS485 je pro komunikaci nutné nastavit adresu zařízení. Lze navolit 1—254. Adresu 

nastavíte v nabídce zabezpečení.  

 

3.1.3 Zabezpečení 

Je-li použita komunikace mezi počítačem a terminálem po RS232/RS485, je třeba nastavit ID zařízení. 

ID zařízení: 1-254. Používá-li se RS232/RS485, toto ID musí být vloženo do komunikačního rozhraní v 

software. Chcete-li zvýšit bezpečnost údajů o docházce, je třeba zadat heslo. Heslo musí být zadáno, 

když je software připojený k terminálu. Není přednastaveno žádné heslo. Nemusíte tedy žádné heslo 

zadávat. Pro změnu hesla máte možnost nastavit číselné až šestimístné heslo. Heslo je nutné natavit i 

v software.  
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3.1.4 Wiegand 

Nastavení vstupních a výstupních parametrů.  

 

3.1.4.1 WG vstup 

Šířka pulzu: 100ms (rozsah 20-800) 

Interval pulzu:  900ms (rozsah 200-20000).  

Vstup: číslo karty nebo ID uživatele 

 

3.1.4.2 WG výstup 

• Formát: výběr typu Wiegand 26 SiteCode, Wiegand 34 SiteCode 

• Nesprávné ID: Nesprávné ID po neúspěšném ověření “OFF” znamená žádný výstup (rozsah 0-

65534) 

• Kód zařízení: Podobné, jako ID zařízení, ale je definováno uživatelem. Různé zařízení může 

být opakováno. (rozsah 0-255) 

• Šířka pulzu: Výchozí hodnota 100 ms (rozsah 20-800). 

• Interval pulzu: Výchozí hodnota 1000 ms (rozsah200-20000). 

• Výstup: ID uživatel, číslo karty. 
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3.1.4.3 WEB Setup 

Nastavení Web serveru za pomoci IP, nebo URL. Povolení proxy serveru.  

3.2 Jazyk 
Na výběr je angličtina, čeština a slovenština.  

  

3.3 Otisk prstu 
• 1:1 odpovídající prahová hodnota: Podobnost ID + ověření otisků prstů a zápis do šablony 

• 1:N odpovídající prahová hodnota: Podobnost ověřování a zápis do šablony  

• Citlivost senzoru otisku na okolní zdroje světla.   

• Alg. Verze: lze vybrat dvě verze algoritmů 9.0 nebo 10.0. Verze 10.0 má vylepšenou 

chybovost, ale obsahuje 2x více dat až 1.2kb. 
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3.4 Aktualizovat 
Aktualizace firmware terminálu.  

Upozornění: Pokud potřebujete takový soubor pro upgrade, obraťte se na servisního technika. 

Obvykle se aktualizace firmwaru se nedoporučuje 

Postup 

Vložte USB disk s aktualizačním souborem do slotu. Přístroj automaticky identifikuje soubor. Zařízení 

dá zprávu, jestli aktualizace proběhla úspěšně.  

3.5 Nastavení displeje 
Parametry související s displejem. 

• Obrázek FP - toto nastavení zobrazí Obrázek FP při zápisu otisku, nebo shodě na zařízení.  

• Formát data - YY-MM-DD, YY/MM/DD, YY.MM.DD, MM-DD-YY, MM/DD/YY, MM.DD.YY, DD-

MM-YY, DD/MM/YY, DD.MM.YY a YYYYMMDD. Vyberte požadovaný formát data. 

• Styl hodin - Lze navolit 0-2, 0 = žádné hodiny, 1 a 2 dle ukázky vzhledu.  

• Zpoždění obrázku - Za jak dlouho se obrázek změní. (rozsah 3-999s） 

• Zpoždění hodin - Čas zobrazení hodin po ověření. Rozsah (0-999s). Hodnota 0 znamená trvalé 

zobrazení hodin.  

 

3.6 Pokročilé možnosti 
• Čas spánku:  Když je naplánovaný čas spánku a zařízení není v provozu, vstoupí do stavu 

spánku. Stiskněte libovolnou klávesu nebo jej probuďte otiskem.  

• Zvuk tlačítka:  Řídí zvuk kláves. Může být zapnutý nebo vypnutý. 

• Hlas: povolení/zakázání doprovodných hlasových zpráv. 

• Relé jako: Zvolte, jak chcete použít relé, může být pro dveřní zámek nebo externí vyzvánění 

zvonku. 

• USB jako: vyberte, jak chcete použít USB port. Může být využit pro čárové kódy (pro připojení 

skenování čárových kódů), nebo jako flash disk (pro správu dat pomocí flash disku)  
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3.7 SYSTÉM info 
Zobrazí informace systému, jako aktuální stav, verzi zařízení, MAC adresu, sériové číslo… 

 

3.7.1 Záznamy 

Zobrazí počet přihlášených uživatelů, správců, hesel, zápisů a kapacitu otisků prstů. Současně 

znázorní na diagramu, jak je uvedeno níže: 

 

3.7.2 Zařízení 

Zobrazí jméno zařízení, sériové číslo, verzi a datum výroby.  
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Terminál 
 

 

4.1 Klávesnice 
V tomto menu můžete konfigurovat všechny terminálové funkční klávesy, dle potřeby, aby terminál 

poskytoval maximální flexibilitu. Vše bude vysvětleno níže. Toto menu má dvě položky.  

 

- Definice kláves: Z tohoto menu můžete nastavit, jakou funkci chcete za každé funkční tlačítko, 

které je k dispozici v terminálu. Můžete si vybrat z následujících možností: (Nedefinováno, Tlačítko 

stav, SMS tlačítko, Seznam kódů, Zobrazit záznamy, Tlačítko nápověda a zůstatek). 
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- Nastavení stavových kláves: Umožňuje definovat stavový klíč. Např. F1 = nastavíte jako doktor. Klíč 

lze nastavit na automatickou změnu stavu, jeden klíč může mít nějaký čas stav a automaticky 

může přepnout do jiného stavu. Můžete dokonce nastavit den v týdnu, kdy chcete tuto operaci 

provést. Lze si „vyhrát“ s nastavením funkčních kláves s cílem usnadnit používání terminálu pro 

koncového uživatele.  

 

4.2 USB 
 

 

4.2.1. Stáhnout 

• Stažení všech informací (Profil uživatele, SMS, Foto uživatele, Obrázek, Jazyk) na USB disk 

4.2.2. Nahrát 

• Vložení všech informací (Profil uživatele, SMS, Foto uživatele, Obrázek, Jazyk) na USB disk 

4.2.2. Nastavení 

Z nabídky flash disku můžete provádět veškeré stahování dat z přístroje, tímto stažením lze 

zkopírovat: (protokoly, informace o uživateli, SMS, uživatelské fotografie z terminálů, které mají 

fotoaparát a umožňují zachytit fotky) Stejným způsobem si můžete nahrát data do terminálu, pokud 

chceme, aby se rychle a bezpečně přesunuly data z jednoho terminálu do druhého. V rámci stahování 

záznamů můžeme definovat řadu parametrů, které Vám pomohou dosáhnout stažení docházky a 

zpráv způsobem, jakým chcete. 

Definovatelné parametry pro stahování záznamů 

-     Formát souboru 

-     Pevný text. 

-     Smazat záznamy po stažení 
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-     Typ oddělovače 

-     ASCII hodnota 

- Datová pole: máme 10 datových polí konfigurovatelných uživatelem, kde můžeme definovat 

informace, které chcete stáhnout. Postavení, které zaujímá informace, tyto údaje jsou: 

(nedefinováno, ID uživ, datum a čas, Typ ověření, Důvody, ID zařízení, ID události, fixní, Jméno 

zařízení, Název události). 

 ¨ 

4.3 Zvonek 

Je možné nastavit vyzvonění, např. k ukončení pracovní směny, nebo na terminál přes relé připojit 

externí sirénu.  

 

4.4 Nastavení přihlášení 
V tomto menu se definuje počet neúspěšných pokusů k přihlášení. Lze nastavit prodlení pro další 

pokusy. 
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4.5 Nastavení zp. ověření 

Pokud každý uživatel nemá definováno konkrétní režim ověřování. Systém zkontroluje tuto 

hodnotu, která bude výchozí pro všechny uživatele v terminálu. Jsme schopni provést více změn pro 

mnoho uživatelů současně. 

 

4.6 Reset 
Možnost nastavení továrních hodnot. 

Obnovit vše: Všechny parametry do továrních hodnot. 

Obnovit klávesnici: Výchozí hodnoty pro klávesnici. 

Obnovit upozornění: Tovární hodnota pro zvonek. 

Obnovit ostatní: Tovární hodnoty pro možnosti komunikace, systémové parametry, rozhraní.  

Obnovit zámek: Tovární hodnota pro nastavení zámku.  
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4.7 Auto test 
Přístroj můžete vyzkoušet různé moduly automaticky pomoci operátora a rychle posoudit modul s 

chybou. Možnosti: Všechny testy, TFT test, audio test, test klávesnice, test senzoru a RTC test 

 

Správa dat 

 

5.1 Prohlížet data 
Docházka zaměstnanců bude uložena v přístroji.  

- Docházka: Zobrazí docházku podle ID uživatele a zvoleného času. 

- Aut. fotografie: Smazání uložených snímků. 

- Zamítnuté foto:  

- Uživatelé: přehled uživatelů. 

- Zprávy SMS 

- Kódy událostí 
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5.2 Smazání dat 
Chcete-li odstranit data uložená v zařízení 

.  
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