
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

  

CZ 



 
 

 

Vážený uživateli, 

děkujeme vám za to, že jste se rozhodl pro zakoupení naší čtečky otisků 

prstů, která je určena k tomu, aby vám umožnila rychlé a snadné 

vstupování do vašeho obydlí nebo vaší kanceláře. Své dveře nyní 

můžete otevírat pomocí pouhého otisku prstu, chytrého telefonu nebo 

číselného kódu (pouze u modelu s klávesnicí). 

Navzdory skutečnosti, že naše čtečky otisků prstů jsou snadno použitelné, vás prosíme, abyste si vyhradili několik 

minut a pečlivě si přečetli níže uvedené pokyny. Všechny potřebné informace jsme připravili tak, aby vám umožnily 

úspěšné první použití zařízení i jeho veškerou další obsluhu. Pro lepší srozumitelnost můžete také navštívit naše 

webové stránky www.inosmart.info a zhlédnout obsah připojeného videa, které pojednává o postupu při obsluze 

čtečky otisků prstů a o správném způsobu jejího používání. 

Pokyny platí pro všechny moduly: BT 600, BT 610, BT 620 a BT 630. 

Přejeme vám příjemné a snadné používání.   
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Glosář pojmů 

 

● Modul BT – biometrický modul Inosmart, čtečka určená k montáži do dveřního křídla nebo dveřní kliky 

z venkovní strany dveří. Umožňuje otevírat dveře pomocí otisku prstu, chytrého telefonu nebo klávesnice. 

● Snímač otisků prstů – je vestavěný do čtečky a umožňuje identifikaci vašeho otisku prstu. 

● Řídicí jednotka – umožňuje elektronickou komunikaci mezi dveřním křídlem, dveřní zárubní a čtečkou 

Inosmart. Je zabudována do dveřního křídla z jeho boční strany. 

● Čtečka NFC – je vestavěna do čtečky a umožňuje identifikaci vašeho chytrého telefonu. 

● WiFi – způsob bezdrátové komunikace, který vám umožňuje připojovat váš chytrý telefon a čtečku 

Inosmart. 

● LED – světelná dioda, elektronická součást vyzařující světlo. 

● Administrátorský otisk prstu – jeden ze tří otisků prstů, které byly zaznamenány během prvního použití 

vaší čtečky. 

● Přiložení prstu – uživatel přitiskne svůj prst ke snímači otisků prstů vestavěnému do čtečky. 

● Relé – elektromagnetický spínač, který zapínáte pomocí řídicího napětí. 
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BIOMETRICKÉ MODULY (ČTEČKY) INOSMART A JEJICH VLASTNOSTI 

BT 600, BT 630                           BT 610                               BT 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Snímač otisků prstů 

● Klávesnice 

● NFC 

● Domovní zvonek 

● Světelné signalizační prvky 

● Bzučák 
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● Snímač otisků prstů 

● NFC 

● Světelné signalizační 

prvky 

● Bzučák 

 

 

 

VÍCEBAREVNÉ 

SVĚTELNÉ 

SIGNALIZAČNÍ 
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ŘÍDICÍ JEDNOTKA A JEJÍ VLASTNOSTI 

Čtečku je možno ovládat pomocí klávesnice na řídicí jednotce, která je zabudována do dveřního křídla. 

 

 

TLAČÍTKO 1 

K zaznamenávání nového otisku prstu, chytrého telefonu nebo číselného kódu. 

TLAČÍTKO 2  

K odstraňování záznamu otisku prstu, chytrého telefonu nebo číselného kódu. 

TLAČÍTKA 2 + 3 

K zaznamenávání tří administrátorských otisků prstů. Zařízení není aktivní, dokud nejsou zaznamenány 

tři nové administrátorské otisky prstů. Chcete-li zaznamenat nové administrátorské otisky prstů, 

stiskněte současně tlačítka 2 a 3. 

 

Pokud již byly administrátorské otisky prstů zadány, při současném stisknutí tlačítek 2 a 3 budou 

odstraněny. Nově zadané otisky prstů pak budou uloženy jako administrátorské otisky prstů. 

TLAČÍTKO 3 

Aktivace bezdrátového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítka 1+2+3 (10 sekund) 

Obnovení továrního nastavení. Všechna data budou odstraněna! 

 

 

Provoz vaší čtečky ovládá ADMINISTRÁTOR. Při prvním použití můžete vybrat až tři osoby a až tři různé otisky prstu. 

Provedený výběr může zahrnovat jednu osobu se třemi otisky prstů nebo tři osoby po jednom otisku prstu každé z  těchto 

osob. Z bezpečnostních a praktických důvodů doporučujeme, abyste vybrali alespoň dvě osoby. 

 

Administrátoři nejsou totožní s ostatními uživateli, protože pomocí svých otisků prstů mohou schvalovat nastavení všech 

funkcí vaší čtečky i řídicí jednotky. Mohou tedy zaznamenávat, přidávat nebo odstraňovat nové otisky prstů, nový telefon 

nebo nový číselný kód. 

 

Dokud je paměť čtečky prázdná, administrátorské otisky prstů mohou být zaznamenány kteroukoli osobou. Z  tohoto 

důvodu důrazně doporučujeme, abyste svůj otisk prstu zaznamenali co nejdříve po připojení zařízení, aby byla zajištěna 

jeho ochrana proti neoprávněnému přístupu. 
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 PRVNÍ POUŽITÍ  

 ADMINISTRÁTORSKÝ OTISK PRSTU 

 

Před prvním použitím biometrického modulu Inosmart (dále uváděného jako 

čtečka) je nutno vybrat alespoň jednoho administrátora, který bude vaši čtečku 

ovládat/spravovat. Všechny další záznamy pak budou vyžadovat potvrzení 

pomocí otisku prstu tohoto administrátora. 

  

Používání čtečky: Prvním krokem je zaznamenání tří administrátorských otisků 

prstů. 

Tento krok je před zahájením používání čtečky povinný. 

Věnujte pozornost správnému přiložení prstu (sejmutí otisku prstu). 

Doporučuje se, aby bříško vašeho prstu pokrývalo alespoň 70 % plochy 

snímače. 

 

Administrátorské otisky prstů jsou důležité, protože umožňují schvalování všech důležitých nastavení souvisejících se 

zabezpečením. Proto se doporučuje, aby jako administrátoři byly vybrány alespoň dvě osoby. 

 

Postup při zaznamenávání administrátorských otisků prstů: 

 

 

 

Záznam otisků prstů zahajte současným 

stisknutím TLAČÍTEK 2 a 3 na řídicí jednotce. 

 

 

 

Světelné signalizační prvky na čtečce 

začnou bíle blikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke snímači třikrát přiložte prst každého 

administrátora pro zaznamenání jeho otisku. 

 

 

• Administrátor 1: trojí zaznamenání otisku 

prstu 

• Administrátor 2: trojí zaznamenání otisku 

prstu 

• Administrátor 3: trojí zaznamenání otisku 

prstu 

 

 

Při přikládání prstu ke snímači otisků 

prstů se ujistěte, že prst pokrývá co 

největší část plochy snímače.                  

Doporučuje se, aby bříško vašeho 

prstu pokrývalo alespoň 70 % plochy 

snímače. 

 

 

Po úspěšném zaznamenání administrátorských 

otisků prstů se barva obou světelných 

signalizačních prvků změní na modrou. 

 

 

VAŠE ČTEČKA JE NYNÍ PŘIPRAVENA 

K POUŽITÍ. 

 

Navštivte naše webové stránky www.inosmart.info, kde mezi položkami obsahu naleznete video obsahující ukázku celého 

postupu. 

http://www.inosmart.info/
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OBSLUHA ČTEČKY 

Čtečku můžete obsluhovat dvěma způsoby, a to pomocí tří tlačítek na řídicí jednotce nebo pomocí aplikace 

Inosmart nainstalované ve vašem chytrém telefonu. 

⮚ Pomocí tlačítek na řídicí jednotce můžete přidávat nové uživatele, nový chytrý telefon nebo nový 

číselný kód a rovněž tyto položky odebírat. 

⮚ Prostřednictvím aplikace Inosmart můžete spravovat všechny registrované uživatele, přidávat nové 

uživatele, nový chytrý telefon nebo nový číselný kód a odebírat tyto položky, nastavovat časové 

spínače a zadávat podrobné informace týkající se způsobu otevírání dveří. 

 

Tlačítka řídicí jednotky nelze používat k ovládání vestavěné světelné signalizace, nastavování časových spínačů, zadávání 

jmen uživatelů a nastavování podrobných informací týkajících se způsobu otevírání dveří. 

 

OBSLUHA POMOCÍ TLAČÍTEK NA ŘÍDICÍ JEDNOTCE 

Základní funkce čtečky můžete ovládat pomocí tří tlačítek na řídicí jednotce. Můžete přidávat nebo odebírat otisk 

prstu, telefon s funkcí NFC nebo číselný kód (v případě modelu s klávesnicí). 

 

ZAZNAMENÁNÍ OTISKU PRSTU NOVÉHO UŽIVATELE 

 

 

 

 

STISKNĚTE TLAČÍTKO 1 NA ŘÍDICÍ 

JEDNOTCE 

  

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál a oba světelné 

signalizační prvky začnou zeleně blikat. 

 

 

Přiložte prst administrátora ke 

snímači otisků prstů. 

 

Tím je povolen postup přidání/zaznamenání otisku 

prstu nového uživatele. 

Blikající světelné signalizační prvky změní svoji 

barvu na bílou. 

 

 

 

 

 

Třikrát přiložte prst nového uživatele 

ke snímači otisků prstů. 

Po úspěšném průběhu postupu se 

barva světelných signalizačních prvků 

změní na zelenou, neúspěšný průběh 

je signalizován červenou barvou. 

 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál. Barva obou 

světelných signalizačních prvků se změní na zelenou. 

NOVÝ UŽIVATEL JE ÚSPĚŠNĚ ZAREGISTROVÁN. 

 

Barva světelných signalizačních prvků na čtečce se 

změní na modrou, což znamená, že čtečka je 

připravena k použití. 
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Během každého použití provádí čtečka analýzu zaregistrovaného otisku prstu, přičemž se pokouší identifikovat jeho 

nové charakteristické prvky a zapamatovat si je po úspěšném rozpoznání. V praxi to znamená, že rozpoznávání 

jednotlivého otisku prstu se v průběhu času zpřesňuje. Pro každý otisk prstu je ve čtečce k dispozici „společná oblast 

pro otisk prstu“, ve které může být automaticky ukládáno až 20 obměn jednotlivého otisku prstu a která se 

automaticky aktualizuje při každé úspěšné detekci otisku prstu. 

 

PŘIDÁNÍ NOVÉHO ČÍSELNÉHO KÓDU (moduly BT 600, BT 610 a BT 630) 

 

Moduly BT 600, BT 610 a BT 630 umožňují otevírání dveří pomocí vestavěné klávesnice. Jako výchozí délka kódu 

jsou nastaveny 4 číslice. Chcete-li přidat nový číselný kód, použijte postup zahrnující následující kroky: 

 

STISKNĚTE TLAČÍTKO 1 NA ŘÍDICÍ 

JEDNOTCE. 

Čtečka vydá krátký zvukový signál a oba světelné 

signalizační prvky začnou zeleně blikat. 

 

 

Přiložte prst administrátora ke snímači 

otisků prstů. 

 

 

Tím je povolen postup přidání nového číselného kódu. 

Barva světelných signalizačních prvků se změní na bílou. 

 

 

Zadejte vlastní vybraný čtyřmístný 

číselný kód. 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál. Barva obou 

světelných signalizačních prvků se změní na zelenou. 

NOVÝ ČÍSELNÝ KÓD JE ÚSPĚŠNĚ PŘIDÁN. 

Barva světelných signalizačních prvků na čtečce se 

změní na modrou, což znamená, že čtečka je připravena 

k použití. 

 

Aplikace Inosmart vám umožňuje nastavit délku kódu. Délka číselného kódu může odpovídat čtyřem až osmi číslicím.  

 

Pokud jste ve své čtečce ještě nezadali číselné kódy, klávesnice na čtečce nebude reagovat světelnými ani zvukovými 

signály. Klávesnice čtečky začne reagovat až po prvním zadání číselného kódu. 

Naše pokožka podléhá neustálým změnám, což znamená, že v důsledku toho se mění také náš otisk 

prstu (v důsledku rozdílné vlhkosti pokožky v různých ročních obdobích, poškození pokožky atd.). 

Kromě toho se při každém přiložení vašeho prstu ke snímači liší úhel i tlak tohoto prstu nebo celé vaší 

ruky. Systém rozpoznávání otisku prstů, který je ve vašem zařízení obsažen, používá velmi pokročilý 

rozpoznávací algoritmus, jenž tyto problémy řeší. Snímač otisků prstů podporuje přikládání prstu 

v rozsahu 360 stupňů, a proto nezáleží na tom, pod jakým úhlem svůj prst na tento snímač umísťujete. 
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PŘIDÁNÍ NOVÉHO CHYTRÉHO TELEFONU PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 
 

Do telefonu, který chcete zaregistrovat, nejprve stáhněte aplikaci Inosmart. Spusťte aplikaci ve svém telefonu 

a nechejte zobrazenou její úvodní obrazovku. Aplikace Inosmart musí být spuštěná, nikoli pouze nainstalovaná. 

 

  

 

STISKNĚTE TLAČÍTKO 1 NA ŘÍDICÍ 

JEDNOTCE. 

 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál a oba světelné signalizační 

prvky začnou zeleně blikat. 

 

  

 

Přiložte prst administrátora ke 

snímači otisků prstů. 

 

 

Tím bude povoleno přidání nového chytrého telefonu s funkcí 

NFC. 

Barva světelných signalizačních prvků se změní na bílou. 

Aktivujte funkci NFC ve svém chytrém telefonu. 

 

 

Podržte svůj chytrý telefon 

v blízkosti čtečky. 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál. Barva obou světelných 

signalizačních prvků se změní na zelenou.  

NOVÝ CHYTRÝ TELEFON JE ÚSPĚŠNĚ PŘIDÁN. 

 

Barva světelných signalizačních prvků na čtečce se změní na 

modrou, což znamená, že čtečka je připravena k použití. 

Dveře je možno otevírat pouze tehdy, je-li aplikace Inosmart ve 

vašem chytrém telefonu spuštěna. 
 

Umístění snímače NFC ve čtečce je u každého modelu odlišné: 

 

 

 

 

 

 

Technologie NFC, neboli „Near Field Communication“ (Komunikace v blízkém poli) umožňuje otevírat dveře bezpečným 

způsobem pomocí vašeho chytrého telefonu. 

Chytrý telefon a čtečka spolu komunikují pomocí technologie NFC. Použití technologie NFC vyžaduje, aby chytrý telefon 

téměř přiléhal ke čtečce, protože dosah signálu čtečky NFC činí pouze 1 cm. Je tedy zapotřebí, abyste zjistili, kde je na 

telefonu umístěn jeho vlastní snímač NFC. U telefonů iPhone je snímač NFC umístěn v horní části tělesa telefonu, zatímco 

u telefonů s operačním systémem Android bývá tento snímač obvykle umístěn v okolí objektivu fotoaparátu. Úspěšná 

registrace vyžaduje, abyste tuto část svého chytrého telefonu umístili co nejblíže čtečce vestavěné ve dveřích.  

Některé telefony nepodporují komunikaci prostřednictvím technologie NFC nebo jsou vybaveny méně kvalitním snímačem 

NFC. V tomto případě bude jejich použití obtížné nebo dokonce nemožné. 
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ODSTRANĚNÍ UŽIVATELE, CHYTRÉHO TELEFONU NEBO ČÍSELNÉHO KÓDU 

Chcete-li odstranit uživatele, chytrý telefon nebo číselný kód, je zapotřebí, aby uživatel, chytrý telefon nebo 

číselný kód, který je ve čtečce zaregistrován, byl znám administrátorovi nebo vám samotným. 

Při odstraňování uživatele, chytrého telefonu nebo číselného kódu pak použijte následující postup: 

 

 

STISKNĚTE TLAČÍTKO 2 NA ŘÍDICÍ 

JEDNOTCE. 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál a oba světelné 

signalizační prvky začnou zeleně blikat. 

 

Přiložte prst administrátora ke snímači 

otisků prstů. 
Odstranění je povoleno. 

 

 

 

 

 

Vyberte jednu z přidaných možností, 

kterou chcete odstranit: 

 

⮚ přiložte prst uživatele ke čtečce 

a sejměte jeho otisk, 

⮚ podržte chytrý telefon v blízkosti 

čtečky, 

⮚ zadejte číselný kód. 

 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál a oba světelné 

signalizační prvky změní barvu na zelenou. 

 

ÚSPĚŠNĚ JSTE ODSTRANILI UŽIVATELE / CHYTRÝ 

TELEFON / ČÍSELNÝ KÓD. 

 

Barva světelných signalizačních prvků na čtečce se změní 

na modrou, což udává, že čtečka je připravena k použití. 

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ 

Stiskněte současně všechna tři tlačítka na řídicí jednotce a podržte je po dobu 10 sekund: 1 + 2 + 3. Po deseti sekundách 

vydá čtečka krátký zvukový signál, což znamená, že stisknutá tlačítka můžete uvolnit. Všechny otisky prstů, telefony 

s funkcí NFC, číselné kódy, informace o uživatelích a časové údaje, které byly uloženy v databázi, jsou odstraněny a jsou 

obnovena výchozí tovární nastavení čtečky. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ČTEČKY 

Je-li ke snímači otisků prstů sedmkrát za sebou přiložen prst, jehož otisk není registrován, je-li v blízkosti podrženo 

neregistrované zařízení (chytrý telefon) s funkcí NFC nebo je-li zadán nesprávný číselný kód, čtečka bude po dobu 

30 sekund uzamknuta. Po třiceti sekundách bude čtečka opět připravena k použití, avšak při následných neúspěšných 

pokusech bude opět uzamknuta. Tentokrát bude uzamknutí čtečky trvat 60 sekund. Po každých sedmi neúspěšných 

pokusech je čtečka uzamknuta a doba trvání uzamknutí se prodlouží o 30 sekund, a to na maximálně 5 minut. Při každém 

úspěšném rozpoznání otisku prstu čtečkou je počet předchozích neúspěšných pokusů vynulován.  

 

Po dobu uzamknutí čtečky budou střídavě blikat červené a modré světelné signalizační prvky. Během této doby nebude 

čtečka reagovat na otisky prstů, telefony s funkcí NFC nebo číselné kódy. 
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 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU 

 

● Android  

 

 

 

 

 

● iOS 

 

 

 

 

 

Čtečku můžete ovládat pomocí volně dostupné aplikace Inosmart, která je nainstalována v telefonu připojeném 

k bezdrátové síti Wi-Fi. Aplikaci, která je určena pro telefony s operačním systémem Android, vyhledejte a stáhněte 

prostřednictvím služby Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ismart.XF_InoSmart. Aplikaci 

pro telefony s operačním systémem iOS vyhledejte a stáhněte prostřednictvím služby App Store: 

https://apps.apple.com/us/app/inosmart/id1513984907.  

Abyste mohli propojit svůj chytrý telefon se čtečkou, musíte v něm aktivovat funkce sledování polohy a připojení k sítím Wi-Fi 

(v nabídce Nastavení). 

      

Je-li telefon se čtečkou propojen prostřednictvím bezdrátového signálu Wi-Fi, můžete pomocí aplikace nastavovat všechny 

funkce, které čtečka povoluje: 

⮚ přidávání/odstraňování nového uživatele, číselného kódu nebo telefonu s funkcí NFC; 

⮚ zobrazování přehledu všech aktuálně aktivních způsobů identifikace uživatelů; 

⮚ upravování stávajících uživatelů (přejmenováním, přidáním nového/dalšího otisku prstu, telefonu 

s funkcí NFC nebo číselného kódu); 

⮚ přiřazování určitých funkcí jednotlivým uživatelům; 

⮚ nastavování časových spínačů 

⮚ a provádění dodatečných nastavení (světelné signalizace, pomocného relé). 

 

 

Dosah signálu Wi-Fi je z bezpečnostních důvodů záměrně menší a z tohoto důvodu se uživatel musí nacházet co nejblíže 

řídicí jednotky. 

 

 

K ovládání zařízení je potřebný operační systém Android 5 nebo novější. V telefonech iPhone lze aplikaci Inosmart spouštět 

pod operačním systémem iOS 12 a novějším. Svoji aktuální verzi můžete zkontrolovat v nastaveních telefonu. Aby bylo 

zajištěno, že bude vždy k dispozici nejnovější verze aplikace, musí být ve vašem telefonu povoleny automatické aktualizace. 

Odemykání dveří pomocí telefonu iPhone je možné od verze iOS 13 včetně. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ismart.XF_InoSmart
https://apps.apple.com/us/app/inosmart/id1513984907
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PRVNÍ PROPOJENÍ čtečky a chytrého telefonu 

Aktivujte připojení řídicí jednotky k bezdrátové síti Wi-Fi. 

 

STISKNĚTE TLAČÍTKO 3 NA ŘÍDICÍ 

JEDNOTCE. 

Připojení řídicí jednotky k bezdrátové síti Wi-Fi je 

aktivováno. 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál a oba světelné 

signalizační prvky začnou zeleně blikat. 

  

Přiložte prst administrátora ke snímači 

otisků prstů. 

 

Světelné signalizační prvky na čtečce změní barvu 

na modrou a rovněž světelný signalizační prvek na 

řídicí jednotce změní barvu na modrou. 

 

PROPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SIGNÁLU WI-FI JE 

ÚSPĚŠNĚ NAVÁZÁNO. 

 

Stáhněte do svého telefonu volně dostupnou aplikaci Inosmart. K tomu použijte službu „Google Play“ určenou pro 

uživatele telefonů s operačním systémem Android nebo službu „Apple Store“ určenou pro uživatele telefonů 

iPhone s operačním systémem iOS. 

   

Ve svém telefonu povolte funkce sledování polohy a připojení k sítím Wi-Fi. 

 
Stáhněte si volně dostupnou aplikaci 

INOSMART. 

 

Po stažení můžete tuto aplikaci začít používat. 

 

Dosah signálu Wi-Fi je z bezpečnostních důvodů záměrně menší a z tohoto důvodu musíte svůj chytrý telefon držet co 

nejblíže řídicí jednotky. 

 

 

Vítejte ve své nové aplikaci, jejímž 

prostřednictvím máte přehled o všech 

událostech souvisejících s vaší čtečkou. 

Spusťte aplikaci a vyberte možnost: 

 „NASTAVENÍ A SPRÁVA ČTEČEK“. 

 

VYBERTE POŽADOVANOU ČTEČKU. 

Přihlašujete-li se poprvé, vyberte možnost: 

„PŘIDAT NOVOU ČTEČKU“. 

 

Aplikace se připojí k vaší čtečce. Při první 

použití svoji čtečku pojmenujte a zadejte 

8místné číselné heslo, které jste jí přidělili. 

Čtečka je nyní přidána do seznamu 

a připravena k použití. 

Přejmenované zařízení je automaticky uloženo do seznamu čteček, které jsou dostupné při každém spuštění aplikace. 

 

PŘEJDĚTE DO HLAVNÍ NABÍDKY APLIKACE. 

 

K dispozici jsou čtyři základní sady, které 

umožňují snadné provádění správy vaší 

čtečky. 

  

Připojení řídicí jednotky k síti Wi-Fi se automaticky vypíná po 10 minutách nečinnosti. 

Již pojmenovanou čtečku (uloženou v seznamu čteček) lze přejmenovat, případně lze kdykoli změnit její heslo. 
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PŘECHOD DO HLAVNÍ NABÍDKY 

VAŠE ČTEČKA 

UŽIVATELÉ 

NASTAVENÍ 

ČASOVÉ SPÍNAČE 

HISTORIE UDÁLOSTÍ 

Aplikace Inosmart: PŘIDAT NOVOU ČTEČKU 

 

Aplikace Inosmart: HLAVNÍ NABÍDKY 
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UŽIVATELÉ 

 

 

Zde naleznete vše, co potřebujete k úspěšnému provádění úprav uživatelů, jejich otisků prstů, chytrých telefonů 

a číselných kódů. V seznamu jsou uvedeny specifické přiřazené funkce. Pokud jste povolili přístupy 

prostřednictvím tlačítek na řídicí jednotce, jsou tato povolení vypsána v horní části seznamu, která je označena 

jako položka „nedefinovaný uživatel“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSTRANĚNÍ JEDNOTLIVÉHO UŽIVATELE 

 

Každého jednotlivého uživatele můžete kdykoli odstranit ze seznamu uživatelů vaší čtečky Inosmart. Odstraněním 

uživatele se odstraní také všechny jeho registrované identifikační prvky (otisky prstů, telefony s funkcí NFC, číselné 

kódy). 

 

Chcete-li kteréhokoli uživatele odstranit, proveďte to kliknutím na ikonu „odpadkového koše“ v pravém horním rohu profilu 

tohoto uživatele. 

 

PŘIDAT NOVÉHO UŽIVATELE 

PŘÍSTUPY, KTERÝM JEŠTĚ NENÍ 

PŘIŘAZEN URČITÝ UŽIVATEL 

 

SEZNAM VŠECH PŘIDANÝCH 

UŽIVATELŮ 

Pod každým uživatelem jsou zobrazeny ikony, které 

udávají, kolik registrovaných přístupů nebo identifikací se 

již ve spojení s tímto uživatelem uskutečnilo. 
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DOČASNÁ DEAKTIVACE/AKTIVACE UŽIVATELE 

 

Uživatele můžete deaktivovat/aktivovat pomocí tlačítka v pravém horním rohu obrazovky s podrobnými informacemi 

o tomto uživateli. 

Kliknutím na jméno stávajícího uživatele přejdete do ZOBRAZENÍ PODROBNÝCH INFORMACÍ O UŽIVATELI. Všechny aktuálně 

aktivní způsoby identifikace uživatelů jsou zobrazeny v oddílech: OTISKY PRSTŮ, TELEFONY S FUNKCÍ NFC a ČÍSELNÉ KÓDY. 

Kliknutím na znaménko „+“ vedle každého oddílu můžete vybranému uživateli přiřadit nově přidané identifikační metody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ODSTRANĚNÍ UŽIVATELE klepnutím na ikonu 

ODPADKOVÉHO KOŠE. 
AKTIVACE nebo DEAKTIVACE UŽIVATELE 

 

ZAREGISTROVÁNÍ NOVÉHO OTISKU PRSTU kliknutím 

na znaménko „+“ 

Oddíl: „PRSTY“ 

 

Oddíl: „ČÍSELNÉ KÓDY“ 

Oddíl: „TELEFONY S FUNKCÍ NFC“ 

UŽIVATELSKÉ ČASOVÉ SPÍNAČE 
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 ZAREGISTROVÁNÍ NOVÉHO OTISKU PRSTU 

 

Pro každý přidaný otisk prstu můžete v pohledu s podrobnými informacemi o uživateli nastavit objekt, který může 

být tímto způsobem otevírán, a rovněž to, zda je konkrétní metoda ověřování aktivována nebo deaktivována. 

 
 

 

Klikněte na oddíl „Prsty“. 

 

 

Kliknutím zahajte postup přidávání nového otisku prstu. 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál. 

 

 

 

 

 

 

Na obrazovce se zobrazí všech 

10 prstů. 

Prsty, jejichž otisk již byl přiřazen (tj. je aktivní), jsou 

zobrazeny zeleně. 

 

 
 

Klepnutím na obrazovku vyberte 

volný prst nebo prst, který 

chcete upravit. 

 

 

Vyberte volný prst pro zahájení postupu přidávání 

(zapamatování) nového otisku prstu. Čtečka vydá krátký 

zvukový signál. 

 

 

  

Po vybrání prstu se zobrazí také „možnosti“, které jsou příslušnému otisku prstu přiřazeny. 

 

 

 

Přiložte prst administrátora ke 

snímači otisků prstů. 

 

 

Barva obou světelných signalizačních prvků se změní na 

bílou. 

 

 

Můžete zahájit postup 

zapamatování nového otisku 

prstu. 

TŘIKRÁT přiložte svůj prst ke snímači otisků prstů 

a přitom se ujistěte, že bříško tohoto prstu překrývá co 

největší část plochy snímače. 

 

 

 

 

Čtečka vydá krátký zvukový 

signál a světelné signalizační 

prvky změní barvu na zelenou. 

 

NOVÝ OTISK PRSTU JE ÚSPĚŠNĚ PŘIDÁN DO 

SEZNAMU UŽIVATELŮ. 

Barva světelných signalizačních prvků na čtečce se změní 

na modrou, což udává, že čtečka je připravena k použití. 

 

Dveře je možno otevírat pomocí vašeho otisku prstu. 

V pohledu s podrobnými informacemi o uživateli přejděte do oddílu „PRSTY“ a vyberte postup  

přidání nového otisku prstu. 
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  PŘIDÁNÍ NOVÉHO TELEFONU 

 

 

Pro každý přidaný chytrý telefon můžete v pohledu s podrobnými informacemi o uživateli nastavit objekt, který 

může být tímto telefonem otevírán, a rovněž to, zda je konkrétní metoda ověřování aktivována nebo deaktivována. 

 

 
 

Klikněte na oddíl „Telefony 

s funkcí NFC“. 

 

 

Kliknutím zahajte postup přidávání nového telefonu.  

U telefonu, který přidáváte, aktivujte funkci „NFC“.  

Čtečka vydá krátký zvukový signál. 

 

 

Přiložte prst administrátora ke 

snímači otisků prstů. 

Postup přidání nového chytrého telefonu je povolen. 

Barva obou světelných signalizačních prvků se změní na 

bílou. 

 

 
Můžete zahájit registraci 

nového chytrého telefonu. 

 

Podržte svůj chytrý telefon v blízkosti čtečky. 

 

Pozor! Umístění snímače NFC ve čtečce je u každého 

modelu odlišné. 

 

 

 

 

Čtečka vydá krátký zvukový 

signál a signalizační prvky změní 

barvu na zelenou. 

 

 

NOVÝ CHYTRÝ TELEFON JE ÚSPĚŠNĚ PŘIDÁN DO 

SEZNAMU UŽIVATELŮ 

Barva světelných signalizačních prvků na čtečce se změní 

na modrou, což udává, že čtečka je připravena k použití. 

 

Umístění snímače NFC ve čtečce je u každého modelu odlišné: 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li používat svůj chytrý telefon k otevírání dveří, musíte v nastaveních tohoto telefonu povolit funkci snímače NFC. 

  

Vaše čtečka podporuje technologii NFC (Near Field Communication), která vám umožňuje bezpečně 

otevírat dveře pomocí vašeho chytrého telefonu. Každý telefon, který chcete k otevírání dveří 

používat, musí být předem zaregistrován. V pohledu s podrobnými informacemi o uživateli přejděte 

do oddílu „TELEFONY S FUNKCÍ NFC“ a vyberte postup přidání nového telefonu. 
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 PŘIDÁNÍ NOVÉHO ČÍSELNÉHO KÓDU (moduly BT 600, BT 610 a BT 630) 

 

Pro každý přidaný číselný kód můžete v pohledu s podrobnými informacemi o uživateli nastavit objekt, který může 

být tímto způsobem otevírán, a rovněž to, zda je konkrétní metoda ověřování aktivována nebo deaktivována. 

 

 

 

Klikněte na oddíl „Číselné kódy“. 

 

 

Kliknutím zahajte postup přidávání nového číselného 

kódu. 

Čtečka vydá krátký zvukový signál. 

 

 

Přiložte prst administrátora ke 

snímači otisků prstů. 

Postup přidání nového číselného kódu je povolen. 

 

Barva obou světelných signalizačních prvků se změní 

na bílou. 

 

 

 

 

 

Můžete zahájit registraci nového 

číselného kódu. 

 

Zadejte čtyřmístný číselný kód a potvrďte jej kliknutím. 

 

 

 

 

 

Čtečka vydá krátký zvukový signál 

a signalizační prvky změní barvu 

na zelenou. 

 

NOVÝ ČÍSELNÝ KÓD JE ÚSPĚŠNĚ PŘIDÁN DO 

SEZNAMU UŽIVATELŮ. 

 

Barva světelných signalizačních prvků na čtečce se 

změní na modrou, což udává, že čtečka je připravena 

k použití. 

 

 

 

 

 

 

Dveře můžete otevírat také pomocí klávesnice a číselného kódu, jehož výchozí nastavená délka 

odpovídá čtyřem číslům. Požadovanou délku kódu můžete změnit v nastaveních čtečky. 

V pohledu s podrobnými informacemi o uživateli přejděte do oddílu „ČÍSELNÉ KÓDY“ a vyberte postup 

přidání nového číselného kódu. 
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ČASOVÉ SPÍNAČE 

 

Časové spínače vám umožňují určovat čas: 

 

osvětlení dveří, 

 

 

platnosti přístupu pro uživatele, 

 

 

nebo platnosti přístupu k pomocnému relé (pro ovládání garážových vrat, poplašného signalizačního zařízení atd.). 

 

 

Při provádění úprav časových spínačů vám aplikace bude vždy nejprve 

nabízet časový spínač, který určuje čas osvětlení dveří. Po přidání tohoto 

časového spínače můžete přidávat další časové spínače.   

Kromě základního časového spínače osvětlení můžete přidat 10 dalších 

časových spínačů (např. pro uklízečku, domovníka, aktivaci poplašné 

signalizace atd.). Jednotlivé časové spínače můžete kdykoli specifikovat, 

odstranit nebo deaktivovat/aktivovat. 

Vaše možnosti: 

opakující se časový spínač (v tomto případě přiřazujete počáteční 

a koncový čas, interval a činné dny, přičemž toto nastavení se bude každý 

týden opakovat) nebo 

jednorázový časový spínač (v tomto případě přiřazujete datum a čas). 

Pro oba typy časových spínačů však můžete určovat platnosti přístupu 

pro uživatele nebo přístupu k pomocnému relé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor! Pro každého uživatele můžete aktivovat nebo deaktivovat přiřazené otisky prstů, číselné kódy nebo telefony. Pokud 

jsou všechny funkce určitého uživatele deaktivovány, tento uživatel se nemůže přihlašovat ani tehdy, je-li mu uděleno 

časově omezené povolení. 
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NASTAVENÍ 

 

Pomocí těchto nastavení můžete přizpůsobovat úroveň 

vestavěného osvětlení na zadní straně čtečky nebo 

přídavného osvětlení dveří. 

Můžete nastavovat také dobu trvání přítahu pomocného relé. 

Výchozí hodnota tohoto nastavení činí 2 sekundy. 

Můžete zde nastavovat také délku svého číselného kódu. 

V dolní části okna s nastaveními se zobrazuje podrobný 

přehled údajů o vašem zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor! Změní-li se délka číselného kódu, bude to mít za následek odstranění všech již zadaných / dříve zadaných kódů. 
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HISTORIE UDÁLOSTÍ 

 

 

Čtečka poskytuje přehled o historii událostí spojených s jejím 

používáním. V tomto přehledu se zaznamenává posledních 

150 událostí. 

Můžete kontrolovat všechny vstupy, a to jak povolené, tak 

i zakázané nebo zamítnuté, jejich časy a způsoby použité vstupující 

osobou k ověření jejích identifikačních údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ 

Stiskněte současně všechna tři tlačítka na řídicí jednotce a podržte je po dobu 10 sekund. Po deseti sekundách vydá čtečka 

krátký zvukový signál a vy můžete uvolnit stisknutá tlačítka. Všechny otisky prstů, telefony s funkcí NFC, číselné kódy, 

informace o uživatelích a časové spínače, které byly uloženy v databázi, jsou nyní odstraněny a současně jsou obnovena 

výchozí tovární nastavení čtečky. 

 

Čtečka, jejíž výchozí tovární nastavení jste obnovili, je stále viditelná v seznamu čteček zobrazených aplikací Inosmart, již 

se k ní však nelze připojovat. Tuto čtečku je nutno odebrat ze seznamu a poté znovu přidat. 
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PŘÍDAVNÉ RELÉ 

Naše čtečky vám umožňují odemykat přídavné vchody (boční dveře nebo garážová vrata) kromě dveří, ve kterých je 

zařízení nainstalováno, nebo zapínat/vypínat jakékoli další zařízení, které je připojeno k řídicí jednotce. Jednotlivým 

osobám můžete povolovat otevírání buď pouze přídavného vstupu, např. garážových vrat, nebo hlavních dveří 

společně s tímto přídavným vstupem. 

 

 

 

 
Aplikace Inosmart: PŘÍDAVNÉ RELÉ  
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SPÁROVÁNÍ ČTEČKY A DOMOVNÍHO ZVONKU 

Čtečky s označením BT 600 a BT 630 jsou vybaveny volitelnou funkcí, pomocí které lze aktivovat domovní zvonek 

prostřednictvím sítě Wi-Fi. Čtečka a domovní zvonek musí být před použitím spárovány. S jednou čtečkou můžete 

spárovat jakýkoli počet domovních zvonků. 

Postu při párování je popsán níže: 

 

 

Oba světelné signalizační prvky na 

čtečce změní barvu na modrou. 

 

Připojte domovní zvonek k elektrické zásuvce. 

 

 

 

Vyberte zvuk vyzvánění. 

⮚ Požadovaný zvuk vyzvánění vyberte kliknutím na 

tlačítko „Vybrat melodii“. 

⮚ Totéž tlačítko podržte po dobu několika sekund 

stisknuté, dokud světelný signalizační prvek na přední 

straně domovního zvonku nezačne blikat modře. 

  

Stiskněte tlačítko domovního 

zvonku na čtečce a podržte je po 

dobu pěti sekund. 

 

Po stisknutí tlačítka domovního zvonku přestane světelný 

signalizační prvek na zvonku modře blikat a domovní zvonek 

přehraje vybranou vyzváněcí melodii. 

Postup párování je dokončen. V případě potřeby jej 

zopakujte. 

 

VÁŠ DOMOVNÍ ZVONEK JE PŘIPRAVEN K POUŽITÍ. 

 

Chcete-li nastavenou vyzváněcí melodii změnit, je nutno zopakovat celý postup párování čtečky a domovního zvonku. 

 

ÚDRŽBA 

Naše čtečky otisků prstů nevyžadují zvláštní údržbu. Je však nutno zajistit, aby snímač byl trvale čistý. Máte-li při 

používání čtečky mastné nebo špinavé prsty, mohou se na snímači začít hromadit nečistoty. V tomto případě je 

snímač třeba očistit pomocí navlhčeného měkkého hadříku. Nečistoty na snímači mohou způsobit jeho nedostatečný 

výkon.  

 

Za žádných okolností byste k čištění neměli používat agresivní čisticí prostředky, lešticí pasty nebo kyseliny! 

Čištění nebo otírání povrchu snímače pomocí tvrdých nebo ostrých předmětů může způsobit poškození snímače 

a nesprávnou funkci zařízení, což bude mít za následek ztrátu platnosti záruky. 
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SIGNALIZACE CHYB 

 

 

 

 

 

Levý světelný signalizační prvek bliká 

červeně, pravý světelný signalizační prvek je 

vypnutý. 

 

 

Výskyt chyby ve čtečce. 

 

Odblokujte kabelovou průchodku. Viz 

kapitola Postup odblokování kabelové 

průchodky. 

  

Pokud světelné signalizační prvky stále blikají, odpojte řídicí jednotku od elektrické sítě 

nebo jiného zdroje napájení. 

 

 

 

 

 

 

Pravý světelný signalizační prvek bliká 

červeně, levý světelný signalizační prvek je 

vypnutý. 

 

 

Výskyt chyby v řídicí jednotce. 

 

Odblokujte kabelovou průchodku. Viz 

kapitola Postup odblokování kabelové 

průchodky. 

 

 

Levý a pravý světelný signalizační prvek 

blikají střídavě červeně. 

 

Čtečka a řídicí jednotka nejsou 

spárovány. 

 

 

 

Levý a pravý světelný signalizační prvek 

blikají střídavě červeně/modře. 

 

Zařízení je blokováno v důsledku příliš 

velkého počtu chybných pokusů 

o identifikaci pomocí otisku prstu, 

chytrého telefonu nebo číselného kódu. 
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VOLNÝ PRŮCHOD 

Naše čtečky umožňují rovněž používání funkce „VOLNÝ PRŮCHOD“. Aktivací této funkce je umožněno otevírání 

vybraných dveří, např. vchodových dveří nebo bočních dveří (přídavné relé: boční dveře nebo garážová vrata) 

jakýmkoli otiskem prstu, a to i tehdy, není-li tento otisk uložen v databázi. 

Při aktivování funkce volného průchodu vyberte dobu, po kterou má být tato funkce povolena (od 1 do 480 minut). 

Povolení volného průchodu je třeba potvrdit pomocí administrátorského otisku prstu. Po dobu, kdy je funkce 

volného průchodu zapnuta, jsou trvale rozsvíceny zelené světelné signalizační prvky na čtečce. Po uplynutí této 

doby se funkce volného průchodu automaticky vypne. Čtečka tento stav oznamuje krátkým zvukovým signálem 

a opětovnou změnou barvy světelných signalizačních prvků na modrou. 

 

 

 

 

 

 

 
Aplikace Inosmart: VOLNÝ PRŮCHOD  
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TECHNICKÉ ÚDAJE ČTEČKY INOSMART 

• Kapacita: 100 otisků prstů, 100 chytrých telefonů (NFC), 100 číselných kódů, 10 časových spínačů. 

• Napájecí napětí: 24V stejnosměrné, regulované. 

• 1 přídavný reléový výstup. 

• Maximální napětí/proud v relé: 40 V / 1,25 A. 

• Doba přítahu relé: 1–10 s. 

• Maximální spotřeba energie: 3 W. 

• Rychlé rozpoznávání otisku prstu: < 1 s. 

• Rozsah provozní teploty: −25 ºC až +70 ºC. 

• Otisky prstů, registrované chytré telefony a číselné kódy zůstávají uloženy v paměti i v případě přerušení 

přívodu proudu. 

• Kapacitní snímač, rozlišení 508 dpi, rozsah ESD ± 3 kV, oblast snímání 360º. 

• Uživatelské rozhraní: dvě 5barevné LED, bzučák, tlačítka na řídicí jednotce, aplikace pro chytré telefony. 

• Podpora za KFV motorne ključavnice. Podpora pro motorické zámky KFV. 
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INSTALAČNÍ SCHÉMA 

 

  

1. Inosmart biometrický modul 

2. Řídící jednotka 

3. Zámek elektrického motoru 

4. Zámek elektrického motoru 

5. Připojení 220v 
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POSTUP ODBLOKOVÁNÍ KABELOVÉ PRŮCHODKY 

• Vyšroubujte šroub na konektoru (obr. 1). 

• Vyjměte konektor zasunutím malého šroubováku do otvoru a vytlačením 

 konektoru směrem nahoru (obr. 2). 

• V důsledku utěsnění vyžaduje vysouvání konektoru z ložiska použití zvýšené síly. 

Při opětovném uzavírání kabelové průchodky je třeba postupovat v opačném pořadí. 
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PŘIPOJENÍ 

   

1. BÍLÝ: +24 V 

2. HNĚDÝ: −24 V 

3. ŽLUTÝ: VOLITELNÉ PŘIPOJENÍ K VNITŘNÍMU 

KOMUNIKAČNÍMU SYSTÉMU. VYTVOŘENÍ 

KONTAKTU MEZI ŽLUTÝM VODIČEM A PŘÍVODEM 

NAPĚTÍ +24 V PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO 

KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU PO DOBU PŘIBLIŽNĚ 

1 SEKUNDY UMOŽNÍ ODEMKNUTÍ DVEŘÍ. 

4. ZELENÝ: RELÉ 1 (PŘÍDAVNÁ FUNKCE) 

5. RŮŽOVÝ: RELÉ 2 (PŘÍDAVNÁ FUNKCE) 

6. ŠEDÝ: NEOBSAZENÝ VODIČ 
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OMEZENÁ ZÁRUKA 

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data dodání produktu koncovému zákazníkovi. Výrobce produktu 

ručí za to, že čtečka Inosmart (dále pouze: produkt) bude bezchybně fungovat během celé záruční doby 

a že materiály, ze kterých je vyrobena, nebudou vykazovat známky vad nebo poškození. Pokud zákazník 

zjistí, že produkt je vadný, může u prodejce nebo výrobce vyžadovat záruční reklamaci. Prodejce je povinen 

odstranit reklamovanou vadu do 45 dnů od data přijetí reklamace, pokud je tato reklamace potvrzena jako 

odůvodněná. Bude-li vada neopravitelná, zákazník od prodejce obdrží do 45 dnů od data přijetí reklamace 

nový produkt. 

Záruku nelze uplatňovat v případě: 

1. Jakékoli nesprávné funkce vzniklé následkem opravy, mechanického poškození, pozměnění, čištění nebo 

jiného zásahu do produktu jakoukoli jinou osobou než autorizovaným servisním personálem společnosti 

Inotherm d.o.o. 

2. Jakéhokoli poškození vzniklého následkem přepravy, pádů, nárazu atd. po zakoupení produktu. 

3. Jakéhokoli poškození způsobeného ohněm/požárem, zemětřesením, záplavou, zasažením bleskem nebo 

jinými přírodními katastrofami, znečištěním životního prostředí nebo použitím nevhodného napájecího 

napětí. 

 


