INSTRUKCJA
CZYTNIK LINII
PAPILARNYCH
EKEY
PANEL STEROWANIA W SKRZYDLE

Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego skanera linii papilarnych, ekey
TOCAhome. Urządzenie to cechuje doskonała precyzja odczytu i najwyższa
jakość. Poznają Państwo nowy poziom komfortu, nie musząc martwić się o klucze
podczas wyjazdu na wakacje.

Życzymy przyjemnego użytkowania swojego nowego zakupu!
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1. OGÓLNE INFORMACJE O URZĄDZENIU
Państwa nowy zakup to system biometrycznej kontroli dostępu, wyposażony
w skaner linii papilarnych, w pełni zintegrowany z drzwiami lub framugą.
Skaner odczytuje charakterystyczne cechy linii papilarnych i używa ich do
późniejszej identyfikacji.
Każdy palec posiada wyraźnie różniące się linie i jest zupełnie niepowtarzalny.
Panel sterowania ekey TOCAhome integra został zaprojektowany do
obsługi elektronicznego zamka siłowego.
Poprzez wprowadzenie danych przy bramie, można przełączyć przekaźnik,
który uruchomi urządzenie zewnętrzne (np. otwierające drzwi lub podobne).
1.

OPIS DOSTAWY

Panel sterowania ekeya TOCAhome integra i skaner ekey TOCAhome integra
są dostarczane razem z okablowaniem.

2.

OBSŁUGA

1. UŻYWANIE KLAWISZY FUNKCYJNYCH PANELU STEROWANIA
Programowanie wykonuje się za pomocą 4 klawiszy
Klawisz OK: służy do zatwierdzania wprowadzenia informacji i otwierania
menu administracyjnego.
Klawisze < i >: służą do zmiany cyfr na ekranie i poruszania się po menu (patrz:
rozdział 3.3).

Klawisz ESC (X): Służy do anulowania aktualnie wprowadzanych informacji.

PROGRAM, FUNKCJE MENU I EKRAN
Normalne działanie
(migająca kropka)
Rejestracja użytkownika
(w celu dodania użytkownika)
Usuwanie użytkownika
(w celu usunięcia użytkownika)
Ustawianie kodu dostępu
(kod dostępu)
Przywrócenie pierwotnych ustawień
(usunięcie wszystkich ustawień i danych)

.
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1. PIERWSZE URUCHOMIENIE: PODŁĄCZANIE
SKANERA I PANELU STEROWANIA
Po podłączeniu urządzeń do zasilania po raz pierwszy, ekran panelu sterowania
zaczyna odliczać w dół, do momentu nawiązania połączenia ze skanerem.
Pokażą się dwie czerwone kropki. Diody LED pozostają zapalone. Po
zakończeniu uruchamiania, diody zaczną migać na pomarańczowo. Można
rozpocząć obsługę urządzenia.
Naciśnij przycisk OK, a następnie ESC. Na ekranie panelu sterowania pokaże się
napis "EF" (rejestracja palca). Jeśli uprzednio zarejestrowany palec zostanie
przesunięty przez czujnik, proces uruchamiania zostanie rozpoczęty bez utraty
istniejących danych. W przypadku, gdy nie zarejestrowano jeszcze żadnych
palców (nowa instalacja), wciśnij ESC w celu zakończenia procesu uruchamiania.
Uruchamianie zostanie przeprowadzone w pełni automatycznie. Urządzenia są
połączone ze sobą, co pozwala zapobiec manipulacji przy skanerze i wejściu osób
niepowołanych. Po zakończeniu procesu uruchamiania, migająca kropka na
skanerze oznacza normalne funkcjonowanie. Kod dostępu domyślnie ustawiony
jest na wartość 9. Należy zmienić go, kiedy tylko będzie to możliwe na wybrany
własny kod.
2.

OMÓWIENIE MENU PROGRAMOWANIA:

Można poruszać się w menu w dół za pomocą klawisza OK. Można poruszać się
w górę za pomocą klawisza ESC. Można zmieniać strony lub dokonywać wyboru
za pomocą strzałek w lewo < i prawo >.

3.4 REJESTRACJA PALCA ZA POMOCĄ CZUJNIKA (PATRZ STRONA 38)
Ważne jest, aby użytkownik przesunął palce prawidłowo po czujniku.
Najlepiej jest zrobić to środkowym palcem, stabilizując go palcem
wskazującym i palcem serdecznym.
Przyłóż całą powierzchnię wybranego palca do skanera.
Im większa powierzchnia palca, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie
on rozpoznany przez czujnik następnym razem po umieszczeniu na czujniku.
Aby uzyskać jak najlepszy efekt rozpoznania palca przez system, należy
zawsze przesuwać palcem w tym samym kierunku jak podczas rejestracji.
Czujnik znajduje się pośrodku wybrzuszenia na palec (patrz: rysunek na str.
31). Przesuń palec po czujniku delikatnie (nie za mocno i nie za lekko), ze
średnią szybkością.
Osoby wykonujące dużo pracy manualnej powinny mieć na uwadze ścieranie się
linii papilarnych, tzn. osoba praworęczna powinna rejestrować palce lewej ręki i
odwrotnie.
Jeśli zauważysz, że twoje odciski palców nie są widoczne, kiedy patrzysz na
swoje palce okiem nieuzbrojonym, wybierz te palce, które mają najlepiej
zachowane linie papilarne.

UWAGA:
Należy przesuwać możliwie największą powierzchnią palca, zaczynając od
pierwszego stawu palca i przyciskając lekko. Im większa powierzchnia palca,
tym łatwiej będzie rozpoznać palec.

3.5 JAK ZAREJESTROWAĆ PALEC
Można zarejestrować do 99 palców
3.5.1 WPROWADZANIE KODU DOSTĘPU







3.5.2






Naciśnij klawisz OK na panelu sterowania.
Wprowadź pierwszą cyfrę kodu dostępu za pomocą
klawiszy < i > (wartość domyślna to 9).
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadź drugą cyfrę kodu dostępu za pomocą klawiszy < i >
(wartość domyślna to 9).
Naciśnij klawisz OK.
Na ekranie pokaże się napis "Eu" (rejestracja użytkownika).
USTAWIANIE PRAW DOSTĘPU
Jeśli na ekranie panelu sterowania jest widoczny napis "Eu",
naciśnij OK.
Ustawianie numeru użytkownika: Ekran wyświetla "1". Jeśli
ta pozycja jest już zajęta, czerwona kropka pojawi się w
prawym dolnym rogu ekranu. Np.: "1". Wybierz wolną
pozycję za pomocą klawiszy < i >.
Naciśnij klawisz OK.
Ustawianie numeru palca: Ekran wyświetla "F1". F1 oznacza palec nr 1.

Liczenie palców rozpocznij od małego palca lewej dłoni. Małemu
palcowi prawej dłoni przydzielony zostanie numer 10 (ustawienie
"F0" na ekranie), np. "F7" będzie oznaczać palec wskazujący
prawej dłoni. Jeśli pozycja palca jest już używana, czerwona kropka
pokaże się w prawym dolnym rogu ekranu.



Naciśnij klawisz OK.
Teraz można określić, które urządzenie docelowe będzie
włączane za pomocą ostatnio wybranego palca.

Wprowadzenie nazwy urządzenia "o1" zostaje pokazane na
ekranie panelu sterowania, co oznacza, że pierwsze urządzenie
(zamek siłowy) zostało wybrane (ustawienie domyślne). Wybierz
żądane urządzenie za pomocą klawiszy < i >, i naciśnij klawisz OK.
Na ekranie pojawi się "EF".
Opcje: "o1" Urządzenie 1 -> przeważnie zamek siłowy
"o2" Urządzenie 2 -> połączenie z urządzeniem zewnętrznym

3.6 REJESTRACJA PALCA




Kiedy na panelu sterowania pokaże się "EF" (rejestracja palca), masz 60 sekund na
przesunięcie palcem po czujniku, rozpoczynając od pierwszego stawu palca.
Rejestrację należy przeprowadzić jak podano w rozdziale 3.4.
Skaner posiada wyświetlacz stanu (diody LED), który wskazuje tryb pracy:
Czerwony: Nie udało się zeskanować palca, proszę spróbować
ponownie!
Pomarańczowy: Urządzenie czeka na palce do zeskanowania.
Zielony: Skanowanie powiodło się.

3.7 USUWANIE UŻYTKWNIKA Z SYSTEMU
3.7.1 WPROWADZANIE KODU DOSTĘPU







Naciśnij klawisz OK na panelu sterowania.
Wprowadź pierwszą cyfrę kodu dostępu za pomocą
klawiszy < i > (wartość domyślna to 9).
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadź drugą cyfrę kodu dostępu za pomocą klawiszy <
i > (wartość domyślna to 9).
Naciśnij klawisz OK.
Na ekranie pokaże się napis "Eu" (rejestracja użytkownika).

USUWANIE UŻYTKOWNIKA

3.7.2






Naciśnij klawisz > i przytrzymaj, aż na ekranie panelu
sterowania pojawi się napis "du" (usuń użytkownika)
Naciśnij klawisz OK.
Za pomocą klawisza < lub > wybierz nazwę użytkownika,
która ma zostać usunięta z systemu.
Potwierdź usunięcie nazwy użytkownika naciskając klawisz OK
Na ekranie panelu sterowania, napis "OK" pojawi się na
chwilę, a następnie system powróci do standardowego
trybu pracy.

3.8 ZMIANA KODU DOSTĘPU
Należy pamiętać, że bez kodu dostępu nie można używać systemu. Po
wpisaniu nieprawidłowego kodu 3 razy, system wyłączy się na 30 minut.
3.8.1 WPROWADZANIE AKTUALNEGO KODU DOSTĘPU





Naciśnij klawisz OK na panelu sterowania.
Wprowadź pierwszą cyfrę kodu dostępu za pomocą
klawiszy < i > (wartość domyślna to 9).
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadź drugą cyfrę kodu dostępu za pomocą klawiszy
< i > (wartość domyślna to 9).

Naciśnij klawisz OK.
Na ekranie pokaże się napis "Eu" (rejestracja użytkownika).




3.8.2 USTAWIANIE NOWEGO KODU DOSTĘPU
Naciśnij klawisz > i przytrzymaj, aż na ekranie panelu
sterowania pojawi się napis "sc"
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadź pierwszą cyfrę kodu dostępu za pomocą klawiszy < i >.
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadź drugą cyfrę kodu dostępu za pomocą klawiszy < i >.
Naciśnij klawisz OK.
Na ekranie panelu sterowania, napis "OK" pojawi
się na chwilę, a następnie system powróci do
standardowego trybu pracy.











3.9 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Podczas przywracania ustawień fabrycznych systemu, wszystkie dane są
kasowane. Kod dostępu zostaje zresetowany do domyślnego fabrycznego kodu
"99", a skaner i panel sterowania zostają rozłączone.

3.9.1

WPROWADZANIE AKTUALNEGO KODU DOSTĘPU
Naciśnij klawisz OK na panelu sterowania.
Wprowadź pierwszą cyfrę kodu dostępu za pomocą
klawiszy < i > (wartość domyślna to 9).
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadź drugą cyfrę kodu dostępu za pomocą klawiszy < i >
(wartość domyślna to 9).
Naciśnij klawisz OK.
Na ekranie pokaże się napis "Eu" (rejestracja użytkownika).








3.9.2

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH








Naciśnij klawisz > i przytrzymaj, aż na ekranie panelu
sterowania pojawi się napis "sc"
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadź pierwszą cyfrę kodu dostępu za pomocą klawiszy < i >.
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadź drugą cyfrę kodu dostępu za pomocą klawiszy < i >.
Naciśnij klawisz OK.
Na ekranie panelu sterowania, napis "OK" pojawi się na
chwilę i pojawią się dwie czerwone kropki. Ustawienia
fabryczne systemu zostały przywrócone.

4. UŻYWANIE SKANERA LINII PAPILARNYCH
Przesunięcie palca po skanerze jest najważniejszym elementem
prawidłowego działania systemu.
Należy używać tych palców, które mają najwyraźniejsze linie papilarne. Osoby,
które nie mają wyraźnych linii papilarnych, powinny przesuwać palec po skanerze
z jak najmniejszą siłą nacisku, żeby nie rozpłaszczyć ich nadmiernie.
Skaner linii papilarnych posiada automatyczny układ uczenia się, który
gwarantuje długotrwałą skuteczność rozpoznawania wzorów.
W celu zoptymalizowania rozpoznawania palców, należy przesunąć palec po
skanerze co najmniej 5 razy. Jeśli system nie odrzuci kolejnych przesunięć,
należy spróbować ponownie.
Jeśli skuteczność rozpoznawania palców będzie zbyt niska, poniższe
wskazówki mogą być pomocne:











Zmniejsz nacisk podczas przesuwania palca.
Umieść palec na wyznaczonym miejscu urządzenia.
Wykorzystuj powierzchnię palców, zaczynając od pierwszego. Prawie każdy ma
wyraźną bruzdę na stawie i od tego właśnie miejsca należy rozpocząć skanowanie.
Przeważnie najlepszy jest palec środkowy.
Mały palec i kciuk nie są najlepsze ze względów ergonomicznych. Kciuk jest bardzo
niepraktyczny.
Spróbuj przesuwać palec z różnymi szybkościami, żeby ustalić, która jest najlepsza
dla twoich palców.
Zarejestruj ten sam palec pod kilkoma pozycjami, jeśli powyższe wskazówki
nie pomogą. W wyjątkowych przypadkach, dobrze jest zapisać jeden palec pod
10. pozycjami.
Mokre palce mają lekko zmienione wzory linii, co można łatwo zauważyć. Jeśli
twoje palce często są mokre, zarejestruj je kiedy są mokre.
Palce dzieci można rejestrować tylko od ok. 5 lat wzwyż, przy
zastosowaniu w/w zaleceń.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Nie można
zarejestrować
palca.

1. Palec nie został przesunięty po
czujniku jednostajnie,
rozpoczynając od pierwszego
stawu palca.
2. Palec został przesunięty po czujniku
ze zbyt małym lub zbyt dużym
naciskiem.
3. Palec został przesunięty po czujniku
za szybko albo za wolno.
4. Ułożenie palca na czujniku jest
nieprawidłowe.
5. Palec ma za mało szczegółów,
aby był czytelny.

1. Przesunąć palec po
czujniku jednostajnie,
rozpoczynając od
pierwszego stawu palca.
2. Przesunąć palec po
czujniku lekko, ale nie za
lekko.
3. Przesunąć palec po
czujniku z umiarkowaną
szybkością (patrz: str. 37).
4. Użyć innego palca.

Urządzenie nie
rozpoznaje
zarejestrowanego
palca.

1. Podczas rejestracji zeskanowano
inny obszar palca.
2. Rejestracja nie została
przeprowadzona poprawnie.
3. Palec nie został przesunięty po
skanerze poprawnie.

1. Należy ponownie
zarejestrować palec,
przesuwając go po
skanerze równomiernie.
2. Patrz: „Nie można
zarejestrować palca” –
optymalna rejestracja
gwarantuje wysoką
rozpoznawalność.
3. Patrz str. 37.

Kropka stanu na
panelu
sterowania nie
miga.

System ni jest podłączony
do zasilania.

1. Podłączyć zasilanie,
sprawdzić bezpiecznik.

Dwie migające
kropki na ekranie
panelu
sterowania.

Brak lub nieprawidłowe podłączenie
urządzeń.

Podłączyć urządzenia ponownie
(patrz pkt 3.2 na str. 32 „Pierwsze

Komunikat błędu
„E0” wyświetlony
na ekranie, a
następnie
odliczanie od 45
do zera.

1. Połączenie między skanerem i
panelem sterowania jest
nieprawidłowe.
2. Zasilanie zostało
odłączone -> system uruchamia się
ponownie.

Komunikat
błędu „E1”
wyświetlony
na ekranie.

W pamięci zarejestrowano już 99 palców.
Wszystkie pozycja zajęte.

uruchomienie”).
1. Sprawdź 4-pinowy kabel
łączący. Napięcie zasilania
na zaciskach 3 i 4 powinno
mieć min. 8V.
2. Zaczekaj, aż system
uruchomi się ponownie.
Nie można dodawać palców.
Wykasuj zajęte pozycje, żeby
móc dodać
nowe palce.

Komunikat
błędu „E2”
wyświetlony
na ekranie.

Trzy razy wprowadzono
niepoprawny kod dostępu. Blokada
systemu na 30 minut

Odczekać 30 minut, wpisać kod
dostępu ponownie.

Komunikat
błędu „E3”
wyświetlony
na ekranie.

Nieprawidłowe podłączenie urządzeń.

Zielona dioda
na skanerze
sygnalizuje
pozytywną
identyfikację,
ale urządzenie
nie uruchamia
się.

Nieprawidłowe podłączenie urządzenia.

Czerwone i
zielone diody
stanu migają
na skanerze.

Problem lub uszkodzenie czujnika.

Podłączyć urządzenia ponownie,
ponieważ w jednym z nich
wprowadzono zmiany.

Palec nie został zaakceptowany, ponieważ
zmieniono urządzenie.

Podłączyć urządzenia ponownie,
ponieważ w jednym z nich
wprowadzono zmiany. Zresetować
urządzenie przed podłączeniem
(patrz:
3.9).
Skontaktuj się z serwisem. Trzeba
będzie podać numery seryjne
wszystkich urządzeń systemu (na
nalepkach z kodami kreskowymi).
Dane kontaktowe znajdują się na
str. 29.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


POŁĄCZENIA
Połączenie skanera z panelem
sterowania Zasilanie
Wyjście do bezpośredniego podłączenia zamka
siłowego Wyjście przekaźnika przez główną wtyczkę
Interfejs RS485 przez główną wtyczkę
Beznapięciowa bramka wejściowa przez główną wtyczkę
Zasilanie (AC lub DC) przez główną wtyczkę



PAMIĘĆ
99 pozycji palców
Utrata zasilania nie kasuje danych



BEZPIECZEŃSTWO
Połączenie skanera z panelem sterowania
Bardzo niski odsetek błędnych identyfikacji (błędne rozpoznanie [FAR]
1x10-6 na błędna rejestracja 1,4x10-2)



DANE ELEKTRYCZNE Napięcie
zasilania: 8V - 24V AC
8V - 30V DC
Moc na wejściu: ~ 1W (bez zamka siłowego)
Moc przełączanlna\: 30V 2A
Moc zamka siłowego: 30V 2A



WARUNKI OTOCZENIA
Zakres temperatury: -40°C … +85°C
Kategoria ochronna: Panel sterowania IP41 (po montażu)
Skaner linii papilarnych IP43



SZYBKOŚĆ
Czas rozpoznawania od 1 s. do 4 s.
(zależnie od ilości przechowywanych palców i
działania) Czas rejestracji ~4 s. na palec

6.1 KONFIGURACJA ZŁĄCZEK PANELU STEROWANIA INTEGRA

X3: Gniazdo skanera linii papilarnych
Nr bolca
1
2
3
4

Kolor kabla
Żółty
Zielony
Brązowy
Biały

Funkcja
Komunikacja RS485 (terminal 2)
Komunikacja RS485 (terminal 1)
Zasilanie (terminal 3)
Zasilanie (terminal 4)

JMP2: Jumper określa pracę przekaźnika nr 2

Styk normalnie otwarty (NO) Styk normalnie zamknięty (NC)
X6: Gniazdo do podłączenia zamka siłowego
Nr terminala
1
2
3

Funkcja
Zasilanie zamka siłowego + (biały X1)
Zasilanie zamka siłowego - (brązowy X1)
Impuls przełączający (przełączony biały X1)

X1: Gniazdo główne (opis przewodów)
Nr bolca
1
2
3
4
5
6
7
8

Kolor kabla
Niebieski
Szary
Żółty
Zielony
Brązowy
Biały
Różowy
Czerwony

Funkcja
Terminal nr 1 bramki wejścia
Terminal nr 2 bramki wejścia
Terminal nr 2 ekey TOCAhome
Terminal nr 1 ekey TOCAhome
Zasilanie DC- lub AC
Zasilanie DC+ lub AC
Przekaźnik 2 C
Przekaźnik 2 NO / NC (patrz: JMP1)

6.2 WYMIARY PANELU STEROWANIA INTEGRA

6.3 WYMIARY SKANERA LINII PAPILARNYCH INTEGRA

7

MONTAŻ I INSTALACJA
7.1 WYCIĘCIE NA PANEL STEROWANIA

7.2 WYCIĘCIE NA SKANER LINII PAPILARNYCH

7.3 MONTAŻ PANELU STEROWANIA
7.3.1 WYCIĘCIA
W celu instalacji panelu sterowania ekey TOCAhome integra, należy
przygotować wycięcie zgodnie z rysunkiem na str. 45.
7.3.2 OKABLOWANIE
Po instalacji kabli, należy zostawić wystarczającą długość wolnego kabla do
podłączenia i odłączenia urządzenia, żeby można było umieścić je w
obudowie.
7.3.3 PODŁĄCZENIE ZASILANIA
Panel sterowania jest zasilany przez biały i brązowy kabel głównego 8biegunowego kabla X1. Dla zasilania DC, należy podłączyć biały kabel do bieguna
dodatniego (+), a kabel brązowy do bieguna ujemnego (-). Przy zasilaniu AC,
należy podłączyć brązowy i biały kabel do adaptera AC.

Moc źródła zasilania powinna być wystarczająca dla ekey TOCAhome integra (ok. 1
W) i obciążenia użytkownika na przekaźniku (X6).
Np.: zamek siłowy 24 VDC 1A + ekey TOCAhome integra 24VDC ok. 100mA. W
tym przypadku, zasilanie powinno mieć przynajmniej 27 W, czyli 24VDC i 1,1A.
Zasilanie zamka siłowego (opcjonalne) pochodzi bezpośrednio z panelu
sterowania (3-biegunowe gniazdo zamka siłowego X6).
7.3.4

PODŁĄCZANIE ZAMKA SIŁOWEGO

Aby podłączyć zamek siłowy, należy użyć gniazda X6. Podłączyć wyjście
dodatnie (+) panelu sterowania do dodatniego (+) wejścia zamka siłowego.
Biegun ujemny i wyjście impulsu należy podłączyć w taki sam sposób.

UWAGA:
Zespół elektryczny powinien zostać instalowany przez elektryka.
2. MONTAŻ SKANERA LINII PAPILARNYCH
Skaner linii papilarnych ekey TOCAhome integra można zamontować ma dwa
różne sposoby.
Instalacja z bolcami montażowymi:
Przy montażu skanera na drzwiach, istotne jest, aby wyciąć odpowiednią
przestrzeń (szczegóły na rysunku na str. 46). Skaner powinien wchodzić we wnękę
swobodnie po podłączeniu kabla RJ-45. W tym celu należy wywiercić dodatkowy
otwór na kabel ze złączem RJ-45. Ten otwór powinien znajdować się wewnątrz
drzwi (niewidoczny z zewnątrz) w dolnej części wnęki na skaner. Ułożyć kabel
wewnątrz drzwi i wyprowadzić na zewnątrz do panelu sterowania.
Podłączyć panel sterowania integra za pomocą kabla i umieścić go w otworze.
Obydwa bolce skanera integra muszą sięgać w głąb odpowiednich otworów,
aby można było przykręcić je załączonymi śrubami. Podczas przykręcania
śrub, przycisnąć skaner integra lekko do listwy drzwi, dzięki czemu będzie
trzymać się mocno. Zamontować element osłonowy dopiero po zakończeniu
instalacji całego systemu.
Instalacja bez bolców montażowych:
Aby zamontować skaner bez bolców montażowych, (np. we framudze drzwi),
należy odciąć je z obudowy.
Wykonać otwór we framudze (szczegóły na rysunku na str. 46) i wywiercić dwa
otwory na śruby montażowe (ok. 2 mm średnicy). Wyciągnąć kabel z wnęki na
skaner linii papilarnych do pozycji montażowej panelu sterowania. Śruby nie
powinny być przykręcone zbyt ciasno, ponieważ mogłoby to uszkodzić obudowę.
Zamontować element osłonowy dopiero po zakończeniu instalacji całego systemu.

Pozostawienie 10 cm odstępu po obu stronach skanera integra umożliwi
prawidłowe użytkowanie urządzenia dowolnym palcem (w obydwu
wariantach montażowych).

7.5 WYSOKOŚĆ MONTAŻU PANELU STEROWANIA I SKANERA LINII PAPILARNYCH

7.6 MONTAŻ ELEMENTU OSŁONOWEGO
Element osłonowy instaluje się przez wciśnięcie go do skanera integra w
następujący sposób: dwoma palcami złap element osłonowy na środku po bokach.
Wyrównaj i włóż dwie dolne wypustki w dwa dolne otwory w skanerze.

Kiedy dolna część elementu osłonowego znajdzie się w tej pozycji, naciśnij lekko
na górę, w kierunku skanera, wyginając go nieznacznie (uważaj, żeby nie zgiąć
płytki). W tej pozycji, wyrównaj wypustki na górze elementu osłonowego względem
otworów w skanerze. Po wciśnięciu, możesz zwolnić uchwyt, element osłonowy
znajduje się na swoim miejscu.

7.7 DEMONTAŻ ELEMENTU SOŁONOWEGO
Aby wyjąć element osłonowy, podłóż płaski przedmiot (np. płaski śrubokręt) i
ostrożnie poważ go w ramce, umieszczając końcówkę pomiędzy górnym i
dolnym brzegiem plastikowej obudowy i elementu osłonowego.

8. PRZYKŁADY INSTALACJI OKABLOWANIA
8.1 INSTALACJA MINIMALNA
Panel sterowania i skaner linii papilarnych ekey TOCAhome integra z
zamkiem siłowym lub zatrzaskiem elektrycznym. Wszystkie elementy są
umieszczone wewnątrz drzwi.
Poniższy przykład pokazuje najprostszą instalację. W tym przypadku, poza
zasilaniem, nie ma potrzeby montażu żadnych innych elementów na zewnątrz
drzwi. Zatrzask elektryczny można podłączyć przez z pomocą wtyku impulsowego
zasilania i przełączania.

8.2 INSTALACJA Z WYKORZYSTANIEM PRZEŁĄCZNIKA ZEWNĘTRZNEGO I
OBCIĄŻENIA UŻYTKOWNIKA
Panel sterowania i skaner linii papilarnych ekey TOCAhome integra z
zamkiem siłowym. Wszystkie elementy są umieszczone wewnątrz drzwi.
Poniższy przykład ilustruje instalację panelu sterowania ekey TOCAhome integra
z zamkiem siłowym oraz przełącznikiem zewnętrznym (np. domofonu)
aktywującym obciążenie użytkownika (system alarmowy, mechanizm napędu
drzwi garażu, przekaźnik odrzucenia ekey TOCAhome integra itp.).

8.3 MONTAŻ ZE STANDARDOWYM PANELEM STEROWANIA
Przy montażu standardowego panelu sterowania zamiast panelu integra,
należy posłużyć się poniższym schematem.

9. GWARANCJA PRODUCENTA









Model
Nr seryjny
Nazwa i adres
kupującego Nr
faktury
Data faktury
Pieczęć sprzedającego
Zgodnie ze stanem aktualnym, firma ekey gwarantuje, że produkt będzie
wolny od usterek produkcyjnych i poprodukcyjnych przez okres

12 miesięcy od daty produkcji.
Gwarancja prawidłowego działania ma ważność wyłącznie w kraju, w którym
urządzenie zostało sprzedane odbiorcy końcowemu po raz pierwszy. Dane o
produkcji każdego egzemplarza są przechowywane w pliku rejestru. Datę
upłynięcia gwarancji można sprawdzić w każdym momencie przez Internet http://www.ekey.net/warranty.htm - używając numeru seryjnego. W przypadku
reklamacji, wadliwa jednostka zostanie naprawiona lub wymieniona w celu
przywrócenia do pełnej użyteczności. Wykonalność dalszych roszczeń
kupującego/użytkownika, zwłaszcza roszczeń opartych na ewentualnych
okolicznościach towarzyszących wynikłych z nich uszkodzeniach w ramach
gwarancji jest wyraźnie wykluczona, a w każdym bądź razie jest ograniczona do
zamierzonych i rażących zaniedbań lub uchybień firmy ekey. Odpowiedzialność za
utratę okazji zarobku, danych lub programów i utrata dochodu partnera
kontraktowego jest wykluczona w każdym przypadku.
Naprawa lub wymiana jednostki nie będzie skutkować przedłużeniem ani
odnowieniem gwarancji produktu.
W celu realizacji reklamacji, należy dostarczyć numer oraz datę wystawienia
faktury, a także wykaz usterek, nieodpłatnie partnerowi serwisowemu lub
dystrybutorowi firmy ekey dla danego kraju (quod vide www.ekey.net).
W przypadku wysłania produktu, który jest przedmiotem reklamacji, koszty
transportu do firmy ekey/partnera serwisowego oraz ryzyko ewentualnej straty lub
opóźnienia, jakie mogłoby wyniknąć na skutek transportu, zostaną poniesione
przez osobę składającą reklamację, i z tego względu zaleca się wykupienie
odpowiedniego ubezpieczenia. Firma ekey nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia wynikłe podczas transportu z niewłaściwego lub niewystarczającego
opakowania.
Nie przyjmuje się reklamacji za produkty, które zostały uszkodzone lub w inny
sposób uczynione niezdatnymi do działania
1. przez użytkowanie produktów w celu, do którego nie zostały przeznaczone,
niestosowania się do zaleceń dla użytkownika zawartych w niniejszej Instrukcji
użytkowania i/lub Dowodowi gwarancji dostarczonemu z produktem, lub przez
jakiekolwiek inne użytkowanie produktu, np. jeśli towary dostarczone na warunkach
umowy były użytkowane z urządzeniami lub programami, których zgodność nie
została wyraźnie potwierdzona przez formę ekey,
2. przez dokonywanie zmian w produkcie,
3. przez próby naprawy produktu podejmowane przez osoby trzecie, tzn. nie przez firmę
ekey lub autoryzowanego partnera serwisowego firmy ekey,
5. przez niewłaściwy transport lub w wyniku obciążenia mechanicznego (uderzenie,
upuszczenie, wysokie ciśnienie lub podobne),
6. przez niewłaściwą instalację produktów dostarczonych przez osoby trzecie, jak
również produkty, które firma ekey otrzymała od poddostawcy, względem którego
rozpoczęto postępowanie sądowe w wyniku upadłości w momencie wykonalności
reklamacji, lub takie postępowanie ma rozpocząć się w bliskiej przyszłości.
Ślady codziennego użytkowania (zadrapania, wgniecenia, małe pęknięcia itp.) nie
stanowią podstawy do reklamacji.
Uszkodzenie lub złamanie pieczęci fabrycznej będzie oznaczać nieodwołalne
unieważnienie wszelkich reklamacji. Ingerencja jest dozwolona wyłącznie dla osób
uprawnionych przez firmę ekey, w warunkach antystatycznych. Jeśli zostaną
odkryte wady, które spowodują jeszcze większe uszkodzenia przez ciągłe
użytkowanie, te kolejne uszkodzenia nie mogą być naprawione w ramach
gwarancji.

Po dokonaniu wyceny, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty serwisowej,
jeśli użytkownik zażąda zwrotu nienaprawionego urządzenia.
Proszę zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami 5 i 6 warunków firmy ekey.
Mamy nadzieję, że innowacyjność rozwiązań firmy ekey przyniesie Państwu wiele
radości.

