
Pilot FingerPrint

1. Działanie. Pilot FingerPrint to dwa piloty dwuprzyci-
skowe sterowane odciskiem palca. Pilot pierwszy to kanał 
nr1 i nr2, pilot drugi to kanały nr3 i nr4.

Przyłożenie zarejestrowanego palca powoduje wysłanie 
transmisji radiowej jednego z czterech kanałów. Trans-
misja potwierdzana jest zieloną diodą LED i buzerem. 
Przyłożenie niezarejestrowanego palca sygnalizowane 
jest trzema sygnałami buzera. 

Jeżeli napięcie zasilania jest w zakresie 3.6-4.8V pilot 
przed wysłaniem transmisji miga czerwoną diodą LED 
sygnalizując słabą baterię.

Poniżej 3.6V napięcia zasilania pilot nie działa.

2. Rejestracja odcisku palca administratora. 
Odcisk palca administratora umożliwia rejestrację od-
cisków palców użytkowników w wybranym kanale, oraz 
umożliwia skasowanie wszystkich odcisków użytkowni-
ków we wszystkich kanałach wraz z odciskiem admini-
stratora - RESET. 

Odcisk palca administratora nie steruje pilotem.

Żeby zarejestrować odcisk palca administratora należy 
przyłożyć palec administrujący do czytnika, (czytnik musi 
znajdować się w stanie po RESECIE), a gdy dioda LED 
z pomarańczowej zmieni kolor na zielony usunąć  palec. 
W czasie gdy włączona jest zielona dioda LED ponownie 

przyłożyć i trzymać palec administrujący. Krótkie bły-
ski zielonej diody LED sygnalizują poprawną rejestrację 
odcisku palca administratora. Jeżeli dioda LED błyska 
przemiennie na czerwono i zielono, rejestrację palca ad-
ministratora należy rozpocząć od początku.

3. Rejestracja odcisku palca użytkownika w 
wybranym kanale. Przyłożyć palec administrujący do 
czytnika i usunąć palec po pierwszym (kanał nr1), dru-
gim, trzecim lub czwartym mignięciu zielonej diody LED. 
Po usunięciu palca administrującego, w czasie świecenia 
zielonej diody LED przyłożyć i przytrzymać palec użytkow-
nika. Miganie zielonej diody LED potwierdza rejestrację 
palca użytkownika w wybranym kanale 1-4.

Rejestracja odcisku palca użytkownika w kanale nr1:

Rejestracja odcisku palca użytkownika w kanale nr4:

5. Reset powoduje skasowanie wszystkich odcisków 
palców użytkowników we wszystkich kanałach wraz z od-
ciskiem administratora. Przyłożyć palec administrujący i 
gdy dioda LED zacznie migać na czerwono usunąć palec.

Po RESECIE można  zarejestrować palec administrujący. 
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7. Gwarancja
Producent jest przekonany, że urządzenie będzie funkcjo-
nowało poprawnie przez wiele lat. Jeżeli w ciągu trzech 
lat od daty wydania wystąpią usterki w jego działaniu zo-
staną one bezpłatnie usunięte. Odpowiedzialność produ-
centa jest ograniczona do wysokości wartości urządzenia. 
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłą-
cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujące-
go wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zgodnie z przepisami Ustawy ZSEiE z lipca 2005r. 
zabronione jest umieszczanie sprzętu z symbolem 
przekreślonego kosza łącznie z innymi odpadami. 
Zużyte urządzenia należy oddać do punktu zbiera-

nia zużytego sprzętu. Ogranicza to ilości odpadów, i pod-
nosi poziom odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują 
się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie nega-
tywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

6. Dane techniczne
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