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ČTEČKA OTISKU PRSTŮ S KLÁVESNICÍ
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1. Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí 

DISPLAY

LEVÉ TLAČÍTKO        
#1 - Zamykací klávesa 

PRAVÉ TLAČÍTKO #2
- Klávesnice menu
- Nastavovací tlačítko
- Potvrzovací klávesa

2. Obsah dodávky

Číselné klávesy

Čtečka otisku prstů

-1 čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí (7 x 10 cm) 
- 2 alkalické baterie AA (nebo lithiové baterie 1,5 V) 
- Dvojitá lepicí páska
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3.MONTÁŽ ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ S KLÁVESNICÍ 
- Vyšroubujte šroub ve spodní části zařízení 
- Sejměte zadní kryt a připevněte jej na stěnu pomocí 2 šroubů. 
- Nasaďte zařízení zpět na kryt a opět jej upevněte šroubem na spodní straně. 
- Alternativně lze čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí upevnit také pomocí   
  oboustranné lepicí pásky (v tomto případě není nutné provádět výše uvedené          
  kroky). 
- Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí komunikuje se zařízením Smartlock 
ÜTopic prostřednictvím Bluetooth. Proto musí být nainstalována v blízkosti dveří 
vybavených zámkem Smartlock  v  takovém  dosahu  aby  byl  Bluetooth funkční. 
- Při prvním spuštění odstraňte průhledný izolační proužek v prostoru pro baterie (za 
tímto účelem zařízení otevřete). 
 

Než spárujete zcela novou čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí se zámkem Smartlock ÜTopic, musíte 
ji nejprve naprogramovat a provést instalační kroky popsané na následujících stránkách! 

U P O Z O R N Ě N Í !

M
on

tá
ž

4.OBECNÉ INFORMACE A POZNÁMKY 
-V případě problémů s dveřmi nebo zavíracím mechanismem je třeba tyto problémy nejprve odstranit. V opačném 
případě může dojít k problémům se spuštěním zařízení 
-V případě problémů se zařízením se obraťte na prodejce 
-Vyměňte baterie, když se objeví varování o stavu baterií 
-Nedotýkejte se elektronických částí zařízení vodivým kovem nebo ostrým předmětem. 
-K čištění zařízení nepoužívejte vodu ani žíravé chemikálie. 
-Výchozím jazykem je angličtina. Můžete jej změnit, jak je popsáno v části 5.11. 
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5.INSTALACE / NASTAVENÍ 
5.1 NASTAVENÍ HLAVNÍHO OTISKU PRSTU A HLAVNÍHO HESLA 
- Instalace 
  Zcela nová čtečka otisků prstů s klávesnicí se dodává bez uložených otisků prstů a bez hesel. 
- Nejprve je třeba zaznamenat a uložit hlavní otisk prstu a poté zaregistrovat hlavní heslo. 
- Pro klávesnici lze nastavit celkem šest různých pětimístných hesel: 1 hlavní heslo a 5 uživatelských hesel 
- Všechna hesla odemknou příslušné dveře. Pouze hlavní heslo však může změnit nastavení systému. 
- Všechna hesla musí mít 5 číslic 
- Pro načtení hlavního otisku prstu a nastavení hlavního hesla postupujte následovně:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení a na 
displeji se zobrazí 
značka OK (zaškrtnutí).

Na klávesnici stále svítí 
pouze klávesy 2, 6 a 
pravá klávesa nabídky 
nebo nastavení.

Na displeji se zobrazí 
ENROLL FINGER. 
Klepněte na tlačítko 2

EN.FINGER<    > 

In
st

al
ac

e

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.
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I ns ta l ace

Nyní zadejte své nové 
pětimístné hlavní heslo.

Nyní se dotkněte 
pravého tlačítka nabídky 
nebo tlačítka nastavení 

L3 se objeví v display, 
všechna ostatní čísla 
a pole zmizí.

L3

Přiložte hlavní prst na 
snímač. Nehýbejte s 
ním, dokud...

NEW PASS

L3

... na displeji se 
zobrazí nápis OK 
(zaškrtnutí).

L2

... na displeji se opět 
zobrazí nápis OK 
(zaškrtnutí).

L1

... na displeji se 
naposledy zobrazí 

nápis OK 
(zaškrtnutí).

N
as

ta
ve

ní

L2 se objeví  na display. 
Držte prst na snímači a 
nehýbejte s ním, 
dokud...

L1 se objeví v display. 
Držte prst na snímači a 
nehýbejte s ním, 
dokud...

Po otisku prstu 
se opět rozsvítí 
všechna tlačítka a na 
displeji se zobrazí NEW 
PASS (=Nové heslo).
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F INGERPRINT READER WITH KEYPAD

REPEAT

.... číslo 01 
se ihned poté na 
displeji zobrazí číslo 01. 
Hlavní heslo bylo 
úspěšně uloženo na 
pozici 01. Přístroj se 
vypne.

01

POZOR!
Toto heslo je hlavním 
heslem zařízení a 
umožňuje přístup ke 
všem nabídkám 
nastavení. Pokud 
chcete, můžete toto 
oprávnění deaktivovat 
(viz bod 5.10 
aktivace/deaktivace 
hlavního hesla).

P O Z O R !
Pokud jste omylem stiskli tlačítko nebo provedli nesprávný programovací krok, počkejte, až se přístroj po 
několika sekundách sám vypne. Poté proveďte programování znovu od začátku. Pokud je zadáno nesprávné 
heslo nebo neautorizovaný sken prstu, zobrazí se na displeji symbol X.

I ns ta l ace

N
as

ta
ve

ní

Na displeji se 
zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

Když se zobrazí nápis 
REPEAT, zadejte znovu 
pětimístné hlavní heslo.

V okně se zobrazí 
značka OK 
(zaškrtnutí). 

a .....
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5.2 NASTAVENÍ DALŠÍCH UŽIVATELSKÝCH HESEL 
-Celkem lze nastavit šest různých pětimístných hesel: 1 hlavní heslo a 5 uživatelských hesel 
-Všechna hesla odemknou příslušné dveře. 
-Všechna hesla musí mít 5 číslic 
-Pro zadání dalších 5 uživatelských hesel postupujte následovně:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Display zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER

Stiskněte klávesu 1 Display zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD

Nyní svítí pouze čísla 
1-6 a pravé tlačítko 
nabídky. Na displeji se 
zobrazí MASTER 

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

MASTER

<    > 

< 
N

as
ta

ve
ní

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava 
a vlevo
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USER

Stiskněte číslo 2 Display zobrazí 
USER (=Uživatel)

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Když se na displeji 
zobrazí NEW PASS, 
zadejte nové pětimístné 
uživatelské heslo.

NEW PASS

Jakmile  se  zobrazí
REPEAT 
znovu zadejte 
pětimístné heslo. Vaše 
uživatelské heslo bylo 
vytvořeno

REPEAT

• Stejným postupem můžete přidat další uživatelská hesla.
• 

I ns ta l ace

N
as

ta
ve

ní

Uživatelským heslům jsou zařízením přidělována čísla od 02 do 06 v pořadí. Zapamatujte si, ke 
kterému heslu patří které číslo
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5.3 NASTAVENÍ DALŠÍCH HESEL PRO PRSTY 
-Lze uložit až 100 různých otisků prstů. 
-Jednotlivé otisky prstů nebo všechny otisky prstů lze kdykoli odstranit (viz krok 5.6). 
-Všechny uložené otisky prstů odemknou příslušné dveře. 
-Pro načtení nových otisků prstů postupujte následovně:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Klikněte na číslo 2 ENROLL FINGER 
(=Přihlášení) se zobrazí 
na displeji

EN.FINGER

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Display zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

< 

L3 se objeví na 
display, všechna 
ostatní čísla a pole 
zmizí.

L3

I ns ta l ace

N
as

ta
ve

ní

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava a vlevo
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POZOR!

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

Otiskům prstů jsou 
zařízením postupně 
přidělována čísla od 
01 do 99. 
Doporučujeme, abyste 
si tato čísla 
zapamatovali nebo si 
je poznamenali.

L3

... na displeji se 
zobrazí nápis OK 
(zaškrtnutí).

L2 se  objeví  na display. 
Podržte prst na snímači 
a nehýbejte s ním, 
dokud...

L2

... na displeji se opět 
zobrazí nápis OK 
(zaškrtnutí).

L1 se  objeví  na display. 
Podržte prst na snímači 
a nehýbejte s ním, 
dokud...

L1

... se na displeji 
naposledy zobrazí nápis 
OK (zaškrtnutí). Otisk 
prstu byl úspěšně 
uložen. Přístroj se 
vypne

X
Někdy trvá několik 
pokusů, než je otisk 
prstu přečten. 
správně. Pokud se na 
displeji zobrazí X, 
stačí znovu podržet 
prst, dokud se 
nezobrazí nápis OK.

I ns ta l ace

N
as

ta
ve

ní

Přiložte hlavní prst na 
snímač. Nehýbejte s 
ním, dokud...
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5.4 ZMĚNA HLAVNÍHO HESLA 
-Pro změnu hlavního hesla postupujte následujícím způsobem:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

Display zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

Klikněte na klávesu 
1

Display zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD

Nyní svítí pouze čísla 
1-6 a pravé tlačítko 
nabídky. Na displeji se 
zobrazí MASTER 

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

MASTER< 

I nsa ta l ce

N
as

ta
ve

ní

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava 
a vlevo
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F INGERPRINT READER WITH KEYPAD

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení. Nyní 
se opět rozsvítí všechna 
pole kláves

POZOR!
Hlavní heslo nelze 
odstranit, lze ho pouze 
změnit!

NEW PASS

Jakmile  se  objeví
REPEAT 
zadejte znovu 
pětimístné hlavní heslo.

REPEAT

01

Be careful not to confuse step 5.2 (create new user password) with step 5.4 (change master password) and unin-
tentionally change the master password! The steps are very similar!

A T T E N T I O N !

I ns ta l ace

N
as

ta
ve

ní

Když se na displeji 
zobrazí NEW PASS 
(=Nové heslo), zadejte 
nové pětimístné hlavní 
heslo.

Na displeji se 
zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

Na displeji se opět 
zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

Ihned poté se na displeji 
zobrazí číslo 01. Hlavní 
heslo bylo úspěšně 
změněno na pozici 01. 
Přístroj se automaticky 
vypne.
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F INGERPRINT READER WITH KEYPAD

he
sl

a
 

V
ym

az
án

í

< 

Display ukazuje 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

Klikněte na číslo 1 Display ukazuje 
PASSWORD 

PASSWORD

Nyní svítí pouze čísla 
1-6 a pravé tlačítko 
nabídky. Na displeji se 
zobrazí MASTER 

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

MASTER

5.5 ODSTRANĚNÍ JEDNOTLIVÝCH HESEL 
-Chcete-li odstranit jedno z hesel, jehož identifikační číslo znáte, postupujte následujícím způsobem:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava 
a vlevo
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DEL.PASS

DEL.PASS 
(=odstranění hesla) 
se zobrazí na displeji

•

Když se na displeji 
zobrazí potvrzovací 
symbol, bylo příslušné 
uživatelské heslo 
úspěšně vymazáno. 
Přístroj se poté vypne

 

F INGERPRINT READER WITH KEYPAD

he
sl

a
 

S
m

az
án

í

Klikněte na číslo 5

00

Na displeji se zobrazí 00 
a rozsvítí se pouze ty 
klávesy, které mají 
uložené heslo (v tomto 
případě 02-03-04). 
Heslo 01 je přiřazeno 
jako hlavní heslo a nelze 
jej vymazat. Proto se 
jednička nerozsvítí

Dotkněte se čísla 
přiřazeného 

uživatelskému heslu ze 
zařízení, které chcete 
odstranit (např. 02).

Na displeji se zobrazí 
číslo uživatelského 
hesla, které má být 
vymazáno.

02

I ns ta l ace

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Potvrďte pravým 
tlačítkem nabídky nebo 
tlačítkem nastavení.

Stejným postupem můžete odstranit i další uživatelská hesla.



www.suedmetall.com info@suedmetall.com | 15

I ns ta l ace

Stiskněte klávesu 3 DELETE FINGER se 
zobrazí na displeji

DEL.FINGER

NUMBER se zobrazí na 
displeji

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

p
rs

tů
 

o
ti

sk
ů

 
S

m
a

zá
n

í

NUMBER

Display zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

< 

5.6 ODSTRANĚNÍ JEDNOTLIVÝCH OTISKŮ PRSTŮ 
-Chcete-li vymazat jeden z registrovaných otisků prstů, musíte znát přidělené číslo.

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava 
a vlevo

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení
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INSTALLAT ION

•

Na displeji se zobrazí 
zvolené číslo

 

F INGERPRINT READER WITH KEYPAD

Stejným postupem můžete odstranit více otisků prstů.

05

D
E

L
E

T
E

 F
IN

G
E

R
P

R
IN

T

Dotkněte se čísla 
přiřazeného otisku prstu 
ze zařízení, které chcete 
odstranit (např. 5).

Potvrďte pravým 
tlačítkem nabídky nebo 
tlačítkem nastavení

Když se na displeji 
zobrazí potvrzovací 
symbol, bylo příslušné 
uživatelské heslo 
úspěšně vymazáno. 
Přístroj se poté vypne
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I ns ta l ace

Displej zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

he
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Na displeji se 
zobrazí MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

< MASTER

5.7 ODSTRANĚNÍ VŠECH HESEL (kromě hlavního hesla) 
-Chcete-li odstranit všechna hesla (kromě hlavního hesla), postupujte takto:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se střídavě pohybuje 
doprava 
a vlevo

Klepněte na číslo 1 Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Na displeji se zobrazí 
MASTER. Nyní svítí 
pouze čísla 1-6 a 
pravé tlačítko menu.
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DEL.ALL PASS

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

Na displeji se zobrazí 
DEL.ALL PASS 
(=vymazat všechna 
hesla).

POZOR!

Hlavní heslo nelze 
vymazat. Za tímto 
účelem je nutné 
provést RESET a 
zařízení znovu 
nastavit!

MASTER

Klepněte na číslo 6 Potvrďte pravým 
tlačítkem nabídky nebo 
tlačítkem nastavení.

Když se na displeji zobrazí 
ikona potvrzení, 
všechna hesla byla 
úspěšně odstraněna. 
Zařízení se poté vypne

Ins ta lace

he
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Klikněte na klávesu 
1

Displej zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

Na displeji se zobrazí 
MASTER. Nyní svítí 
pouze čísla 1-6 a 
pravé tlačítko menu.

Na displeji se 
zobrazí MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

< MASTER

5.8 ZOBRAZENÍ CELKOVÉHO POČTU VYDANÝCH HESEL 
-INSTALACE 
Chcete-li zjistit celkový počet hesel registrovaných v zařízení, 
postupujte následujícím způsobem:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

he
se

l
 

po
čt

u
 

ce
lk

ov
éh

o
 

Z
ob

ra
ze

ní

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se střídavě pohybuje 
doprava 
a vlevo

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení
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INSTALLAT ION

TOTAL PASS

Na displeji se zobrazí 
TOTAL PASS (=počet 
hesel).

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

he
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05

Klikněte na klávesu 
4

MASTER

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Potvrďte pravým 
tlačítkem nabídky nebo 
tlačítkem nastavení.

Na displeji se zobrazí počet 
přidělených hesel, např. 05. 
např. 05. Přístroj se poté 
vypne
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Klepněte na klávesu 
4

TOT.FINGER

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

Všechny klávesy zmizí. 
Na displeji se zobrazí 

počet uložených otisků 
prstů, např. 39. např. 
39. Zařízení   se poté 

vypne

39

Displej zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

< 
pr

st
ů

 
ot
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ků

 
ul

ož
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h

 
po
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u
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5.9 ZOBRAZENÍ CELKOVÉHO POČTU ZAPSANÝCH OTISKŮ PRSTŮ 
-Instalace 
Chcete-li zjistit celkový počet otisků prstů zaregistrovaných v zařízení, postupujte 
následovně:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se střídavě pohybuje 
doprava 
a vlevo

Na displeji se zobrazí 
TOTAL FINGER 
(=Všechny otisky 
prstů).

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení
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5.10 POVOLENÍ / ZAKÁZÁNÍ HLAVNÍHO HESLA 
 
Můžete zabránit přístupu k nastavení hlavním heslem, takže pro přístup do všech nabídek nastavení lze 
použít pouze hlavní otisk prstu. Pokud chcete tuto funkci zakázat, postupujte následujícím způsobem:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

N
as

ta
ve

ní

Displej zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

Klikněte na číslo 1 Displej zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD< MASTER

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se střídavě pohybuje 
doprava 
a vlevo

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Na displeji se zobrazí 
MASTER. Nyní svítí 
pouze čísla 1-6 a 
pravé tlačítko menu.
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Ins ta lace

AUTHORITY se zobrazí 
na displeji

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

AUTHORITY

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

ON

OFF

Klikněte na číslo 3

MASTER

ON

Nyní svítí pouze číslo 1 a 
pravé tlačítko nabídky. 
Na displeji se zobrazí ON 
(=Zapnuto)

Klepnutím na číslo 1 
zrušíte oprávnění 
používat hlavní heslo a 
změníte ho na hodnotu 
OFF.

N
as

ta
ve

ní

Hlavní heslo je nyní 
deaktivováno a na displeji 
se zobrazí OFF.

Když znovu klepnete na 
1, hlavní heslo se znovu 
aktivuje a změní se z 
vypnutého na zapnuté.

Na displeji se zobrazí 
ON (=Zapnuto)

Potvrďte požadovanou funkci 
pravým tlačítkem nabídky 
nebo tlačítkem nastavení. 
Pokud jste nastavili 
zařízení do polohy OFF, 
nebude již v budoucnu 
fungovat hlavní heslo, ale 
pouze hlavní otisk prstu! 
Funkci však můžete kdykoli 
znovu aktivovat
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Ins ta lace

5.11 NASTAVENÍ JAZYKA 
- 
Pro nastavení požadovaného jazyka postupujte 
následovně:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Klikněte na číslo 6 LANGUAGE je 
zobrazeno na displeji

LANGUAGE

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

Displej zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

< ENGLISH

ja
zy

ka
 

N
a

st
a

ve
n

í

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava 
a vlevo

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Na displeji se zobrazí 
aktuálně nastavený 
jazyk. Vyberte 
požadovanou verzi 
jazyka mezi čísly 1-5 
(viz následující strana).
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INSTALLAT ION

Dostupné jazyky:

1   English
2   Turkish
3   Russian
4   Italian
5   German 

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

ja
zy

ka
 

N
a

st
a

ve
n

í

Pokud chcete vybrat 
např. němčinu, klepněte 
na číslo 5. 

Výběr potvrdíte 
dotykem pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení.

Když se na displeji zobrazí 
potvrzovací symbol, byla 
změna jazyka úspěšně 
provedena. Přístroj se poté 
automaticky vypne.
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INSTALLAT ION

R
E

S
E

T

00

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

Displej zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

Klikněte na číslo  7 RESET (=Reset) se 
zobrazí na displeji

RESET< 

5.11 RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
- 
Chcete-li zařízení resetovat, postupujte následujícím způsobem:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava 
a vlevo

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Na displeji se zobrazí 
00. Na přístroji svítí 
pouze číslo 1 a tlačítko 
menu.
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INSTALLAT ION

R
E

S
E

T

F INGERPRINT READER WITH KEYPAD

05

POZOR!

Funkce RESET 
resetuje všechna 
hesla a otisky prstů 
- včetně hlavního 
hesla a hlavního 
otisku prstu!

Klepejte opakovaně na 
číslo 1, dokud se na 
displeji nezobrazí 05.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky 
nebo tlačítka nastavení, 
dokud se na displeji 
nezobrazí znak OK 
(zaškrtnutí). Zařízení bylo 
úspěšně resetováno. 
Čtečka otisků prstů s 
integrovanou klávesnicí se 
poté vypne.
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BATTERY STATUS

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

ba
te

ri
e

 
S

ta
v

Displej zobrazí 
MASTER 

Přiložte hlavní otisk 
prstu na snímač nebo 
zadejte pětimístné 
hlavní heslo, dokud se 
na displeji neobjeví 
značka OK (zaškrtnutí).

MASTER<    > 

Klepněte na číslo  8 BATTERY LEVEL 
(=stav baterie)

BATTERY LEVEL< 

5.13 ZOBRAZENÍ STAVU BATERIE 
- 
Chcete-li zobrazit stav baterie, postupujte takto:

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-8 
a pravé a levé tlačítko 
nabídky (zavírací 
tlačítko). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava 
a vlevo

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Všechny klávesy na 
klávesnici zhasnou. Na 
displeji se zobrazí stav 
baterie
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6 SPÁROVÁNÍ ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ S CHYTRÝM ZÁMKEM 
Párování 
Po nastavení hlavního hesla / hlavního otisku prstu a uživatelských hesel / otisků prstů je třeba spárovat čtečku 
otisků prstů se zámkem Smartlock ÜTopic a aplikací APP (instalace a spárování zámku ÜTOPIC s aplikací 
APP již musí být provedeno. Pokud tomu tak není, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze zařízení 
ÜTOPIC). 

P
O

S
T

U
P

 S
P

R
Á

V
C

E
 V

 A
P

LI
K

A
C

I

Otevřete aplikaci 
ÜTOPIC APP, spárujte ji 
se zámkem Smartlock a 
klikněte na nabídku v 
pravém horním rohu (3 
řádky).

Poté klikněte na 4. 
položku USER nebo 
dole na User.

Vyberte druhou 
položku Přidat nové 
zařízení ovládání

•

Klikněte na zelené plus 
v pravém horním rohu. 
Zámek SmartLock vydá 
dlouhý a poté krátký 
varovný tón.

 Nyní si vezměte do ruky čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí. 

PO
ST

U
P 

N
A 

Č
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Č
C

E 
O

TI
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Ů
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Ů
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Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Dotkněte se levého 
tlačítka nebo tlačítka 
zámku nebo zadejte 
hlavní heslo nebo 
naskenujte hlavní prst.

Smartlock ÜTOPIC vydá krátký 
varovný tón a spáruje čtečku 
otisků prstů s integrovanou 
klávesnicí s ÜTopic. Na displeji 
se zobrazí nápis OK

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

<    > 

P
ár

ov
án

í

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.
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7

Otevření a zavření

 

8

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

 

FINGERPRINT READER WITH KEYPAD

<    > 

<    > 
dv
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í
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ní

ODEMYKÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Přiložte prst na snímač 
nebo zadejte pětimístné 
heslo, dokud se na 
displeji nezobrazí 
značka OK (zaškrtnutí). 
Zámek se otevře

Zamknutí dveří

Probuďte zařízení 
přiložením dlaně na 
povrch čtečky otisků 
prstů s integrovanou 
klávesnicí.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
zobrazí dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se levého klíče 
nebo klíče zámku a 
dveře se zamknou.

Z
a

m
yk

á
n

í 
d

ve
ří


