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OPIS URZĄDZENIA 

 

 

Rys. 1. Widok główny urządzenia. 

WSKAŹNIK LED 

Służy do przekazywania informacji o stanie czytnika, przebiegu operacji wykonywanych przez 

użytkownika terminala. 

DIODA CZAS INFORMACJA 

zielona (migająca) 1s prawidłowa praca 

zielona (migająca) 1s operacja udana 

czerwona (migająca) 1s operacja nieudana 
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KLAWIATURA 

 

Rys. 2. Widok klawiatury. 

INSTALACJA URZĄDZENIA 

Urządzenie jest samodzielnym, nabiurkowym czytnikiem biometrycznym, który może być 

umiejscowiony na dowolnej stabilnej powierzchni. 

Komunikacja pomiędzy urządzeniem a komputerem odbywa się za pomocą dołączonego kabla 

USB. 

 

Rys. 3. Podłączenie urządzenia do komputera. 

Czytnik może być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania lub przy wykorzystaniu dołączonej 

baterii. Miejsce umieszczenia baterii znajduje się w podstawie czytnika. 
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Rys. 4. Podłączenie urządzenia do zewnętrznego źródła zasilania. 

 

 

Rys. 5. Miejsce instalacji baterii (widok od spodu). 

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW 

Podczas pierwszej rejestracji należy wcisnąć klawisz „Enroll FP” a następnie przejść do procesu 

rejestracji użytkowników. W celu zabezpieczenia urządzenia zaleca się rejestrację 

administratora jako pierwszego użytkownika urządzenia. 

Użytkownicy systemu dzielą się na zwykłych użytkowników i administratorów. Administrator 

posiada uprawnienia do administrowania terminalem (rejestrowanie/usuwanie użytkowników i 

inne).  

W urządzeniu domyślnie może być zarejestrowany tylko jeden domyślny administrator. Numer 

identyfikacyjny administratora to „8888”. 

W przypadku gdy w urządzeniu nie został zarejestrowany administrator każde wciśnięcie 

klawisza „Enroll FP” pozwoli na zarejestrowanie użytkownika. Po zarejestrowaniu w urządzeniu 

administratora, w celu wprowadzania kolejnych użytkowników konieczne będzie potwierdzenie 

administratora. 

Numer identyfikacyjny użytkownika składa się z pięciu cyfr. W przypadku gdy wprowadzony 

numer będzie krótszy zostanie do niego dodana cyfra „0”. 

Numery identyfikacyjne mieszczą się w przedziale cyfr od 00001 do 65534. 
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REJESTRACJA ODCISKU PALCA 

 
Rys. 6. Proces rejestracji odcisku palca. 
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REJESTRACJA KODU PIN 

 
Rys. 7. Procedura rejestracji kodu PIN. 
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REJESTRACJA KARTY RFID SYSTEMU UNIQUE 

Poniższa procedura dotyczy tylko terminali BIOFINGER.H3U. 

 
Rys. 8. Procedura rejestracji karty UNIQUE. 
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REJESTRACJA KARTY RFID SYSTEMU MIFARE 

Poniższa procedura dotyczy tylko terminali BIOFINGER.H3M. 

 

Rys. 9. Procedura rejestracji karty MIFARE. 
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REJESTRACJA ODCISKU PALCA NA KARCIE MIFARE 

Poniższa procedura dotyczy tylko terminali BIOFINGER.H3M. 

 
Rys. 10. Procedura rejestracji odcisku palca na karcie MIFARE. 
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KOPIOWANIE ODCISKU PALCA NA KARTĘ MIFARE 

Poniższa procedura dotyczy tylko terminali BIOFINGER.H3M. 

 

Rys. 11. Procedura kopiowania odcisku palca na kartę MIFARE. 
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WYREJESTROWYWANIE KARTY MIFARE 

Poniższa procedura dotyczy tylko terminali BIOFINGER.H3M i może być przeprowadzona tylko 

po uprzednim zarejestrowaniu karty w pamięci urządzenia. 

 

 

Rys. 12. Procedura wyrejestrowywania karty MIFARE. 
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USUWANIE ODCISKU PALCA Z KARTY MIFARE 

Poniższa procedura dotyczy tylko terminali BIOFINGER.H3M i może być przeprowadzona tylko 

po uprzednim zarejestrowaniu odcisku palca na karcie MIFARE. 

 

 

Rys. 13. Procedura usuwania odcisku palca z karty MIFARE. 

UWAGA! 

Skasowanych danych nie można będzie przywrócić. 
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KOPIOWANIE ODCISKU PALCA Z KARTY MIFARE 

Poniższa procedura dotyczy tylko terminali BIOFINGER.H3M i może być przeprowadzona tylko 

po uprzednim zarejestrowaniu odcisku palca na karcie MIFARE. 

 

 

Rys. 14. Procedura kopiowania odcisku palca z karty MIFARE. 
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PRZENOSZENIE ODCISKU PALCA Z URZĄDZENIA NA KARTĘ MIFARE 

Poniższa procedura dotyczy tylko terminali BIOFINGER.H3M i może być przeprowadzona tylko 

po uprzednim zarejestrowaniu odcisku palca w urządzeniu. 

 

 

Rys. 15. Procedura przenoszenia odcisku palca z pamięci urządzenia na kartę MIFARE. 

UWAGA! 

Po przeniesieniu odcisku palca z pamięci urządzenia na kartę MIFARE biometryczna 

autoryzacja bez użycia karty MIFARE nie będzie możliwa. 
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METODY AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA 

Użytkownicy mogą dokonać autoryzacji wybranego statusu z wykorzystaniem odcisku palca, 

karty zbliżeniowej lub kodu PIN. 

Autoryzacja za pomocą odcisku palca: 

o metoda 1:1 (numer ID + odcisk palca) 

 

Porównanie obrazu ODCISKU PALCA przyłożonego do skanera z odpowiadającym 

wybranemu numerowi ID odciskiem palca znajdującym się w pamięci czytnika 

biometrycznego. 

 

Krok 1: Wprowadzić numer ID użytkownika. 

 

Krok 2: Poprawnie przyłożyć palec do skanera biometrycznego. 

 

Krok 3: Poprawna autoryzacja zostanie potwierdzona komunikatem dźwiękowym 

„Dziękuję”. 

 

o metoda 1:N (identyfikacja użytkownika) 

 

Identyfikacja przyłożonego odcisku palca spośród wszystkich odcisków palca 

zapisanych w pamięci urządzenia. 

Krok 1: Poprawnie przyłożyć palec do skanera biometrycznego. 

Krok 2: Poprawna autoryzacja zostanie potwierdzona komunikatem dźwiękowym 

„Dziękuję”. 

Jeśli urządzenie wyda polecenie „Proszę spróbować ponownie”, należy wrócić do 

Kroku 1 w celu ponownej autoryzacji. 

Autoryzacja za pomocą kodu PIN: 

Krok 1: Wprowadzić numer ID użytkownika, i wciśnij na klawisz „OK” na 

klawiaturze urządzenia. 

Krok 2: Wpisać kod PIN. 

Krok 3: Poprawna autoryzacja zostanie potwierdzona komunikatem dźwiękowym 

„Dziękuję”. 

Jeśli urządzenie wyda polecenie „Proszę spróbować ponownie”, należy wrócić do 

Kroku 1 w celu ponownej autoryzacji. 

Autoryzacja za pomocą karty MIFARE: 

Kiedy do autoryzacji używana jest karta MIFARE, wówczas zależnie od ustawienia ostatniej 

opcji „Karta bez OP” w menu „Zarz. kart. MF” istnieją dwie możliwości: 

o „Karta bez OP” ustawiona na „T” : 

Krok 1: Zbliżyć kartę RFID do czytnika biometrycznego i poczekać do momentu 

autoryzacji karty RFID. 

Krok 2: Poprawna autoryzacja zostanie potwierdzona komunikatem dźwiękowym 

„Dziękuję”. 
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Jeśli urządzenie wyda polecenie „Nieprawidłowa karta” należy wrócić do Kroku 1 

w celu ponownej autoryzacji. 

o „Karta bez OP” ustawiona na „N” : 

Krok 1: Zbliżyć kartę RFID do czytnika biometrycznego i poczekać do momentu 

autoryzacji karty RFID. 

Krok 2: Poprawnie przyłożyć palec do skanera biometrycznego. 

Krok 3: Poprawna autoryzacja zostanie potwierdzona komunikatem dźwiękowym 

„Dziękuję”. 

Jeśli urządzenie wyda polecenie „Proszę spróbować ponownie” należy wrócić do 

Kroku 2 w celu ponownej autoryzacji. 

USTAWIENIA PODSTAWOWE 

Data i czas: 

W celu zmiany daty i godziny w urządzeniu należy wcisnąć przycisk „TimeSet”. Używając 

klawiszy nawigacyjnych i klawiatury numerycznej należy wprowadzić żądaną datę i czas. 

Kliknięcie klawisza „Del User” spowoduje wyłączenie planowanego dzwonka. 

Po dokonaniu zmian należy je zatwierdzić klawiszem „OK”. Urządzenie potwierdzi zmiany 

komunikatem dźwiękowym „Dziękuję”. 

Język: 

W celu zmiany języka urządzenia należy czterokrotnie wcisnąć klawisz „5” a następnie 

pięciokrotnie klawisz „TimeSet”. Po dokonaniu wyboru języka należy wcisnąć klawisz „OK” w 

celu potwierdzenia wyboru. 

UWAGA! 

Po zmianie języka nie będzie możliwości powrócenia do języka polskiego. 

RESETOWANIE URZĄDZENIA 

W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia zaleca się jego zresetowanie. Przycisk 

resetujący znajduje się na bocznej ścianie czytnika. 

 
Rys. 16. Umiejscowienie przycisku resetowania. 


