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Przed obsługą płytki dotykowej należy ją dodać do aplikacji 
X-manager. Jeżeli telefon będzie używany do zarządzania 
więcej niż jednym urządzeniem, podczas wstępnej 
konfiguracji należy połączyć tylko jedno urządzenie. Tylko 
pierwsze połączone urządzenie powinno być podłączone 
do zasilania.

Kliknij pole Szukaj.1

Wprowadź żądaną nazwę urządzenia i naciśnij DODAJ.2

POŁĄCZENIE PŁYTKI DOTYKOWEJ Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM 
(ANDROID)

PŁYTKĄ DOTYKOWĄ MOŻNA ZARZĄDZAĆ Z POZIOMU RÓŻNYCH URZĄDZEŃ.
Podczas dodawania nowego urządzenia należy wyłączyć sieć Wi-Fi na urządzeniach, 
które zostały już dodane, jeżeli są w pobliżu. W przeciwnym razie będą się one łączyć i 
uniemożliwiać w ten sposób dodanie nowego urządzenia.

1

2

Na urządzeniu połączonym już z płytką dotykową nacisnąć ikonę i obok nazwy płytki 
dotykowej.
Zapisać hasło wyświetlane na dole ekranu.

Na nowym urządzeniu kliknąć pole Wyszukaj, a następnie wybrać opcję RĘCZNE. Należy 
wprowadzić nazwę płytki dotykowej i hasło uzyskane z urządzenia źródłowego.

1
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USUWANIE POŁĄCZENIA Z PŁYTKĄ DOTYKOWĄ (ANDROID)

Naciśnij i przytrzymaj pole z nazwą płytki 
dotykowej. Potwierdź usunięcie.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z PŁYTKĄ DOTYKOWĄ (ANDROID)

1

2

Przed obsługą płytki dotykowej należy ją dodać do aplikacji 
X-manager. Jeżeli telefon będzie używany do zarządzania 
więcej niż jednym urządzeniem, podczas wstępnej 
konfiguracji należy połączyć tylko jedno urządzenie. Tylko 
pierwsze połączone urządzenie powinno być podłączone 
do zasilania.

POŁĄCZENIE PŁYTKI DOTYKOWEJ Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM 
(APPLE)

PŁYTKĄ DOTYKOWĄ MOŻNA ZARZĄDZAĆ Z POZIOMU RÓŻNYCH URZĄDZEŃ.
Podczas dodawania nowego urządzenia należy wyłączyć sieć Wi-Fi na urządzeniach, 
które zostały już dodane, jeżeli są w pobliżu. W przeciwnym razie będą się one łączyć i 
uniemożliwiać w ten sposób dodanie nowego urządzenia.
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Na urządzeniu, na którym mamy już połączenie z urządzeniu połączonym, naciśnij ikonę i obok 
nazwy płytki dotykowej, a następnie naciśnij Pokaż hasło.
Zobaczysz hasło, które należy sobie zapisać.

Na nowym urządzeniu naciśnij + w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję  
Dodawanie ręczne.  Wprowadź nazwę płytki dotykowej i hasło, które uzyskałeś na urządzeniu 
źródłowym, i naciśnij DODAWANIE.
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USUWANIE POŁĄCZENIA Z PŁYTKĄ DOTYKOWĄ (APPLE)

Naciśnij ikonę i obok nazwy płytki 
dotykowej, a następnie naciśnij przycisk 
USUŃ i potwierdź.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z PŁYTKĄ DOTYKOWĄ(APPLE)

1
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0 Naciśnij przycisk  DODAJ, a następnie przycisk START.
0 Musimy potwierdzić połączenie z czytnikiem, naciskając 
Przyłącz się.
0 Wprowadź nazwę urządzenia i naciśnij DODAWANIE.

Ustawienie diody LED Jeśli w drzwiach znajduje się 
dodatkowe podświetlenie LED, można je kontrolować za 
pomocą aplikacji X-manager (dotyczy tylko systemu 
z jednostką sterującą w skrzydle drzwiowym). Dla 
podświetlenia LED można regulować jasność (1% do 
100%) oraz czas włączenia/ wyłączenia. Jeśli włączysz 
opcję 24h, podświetlenie LED lampy będzie ciągłe.

OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ APLIKACJI

Naciśnięcie zakładki „Otwórz drzwi” powoduje 
otwarcie drzwi.

1

ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM

Użytkownik lub administrator może otworzyć drzwi, 
klikając zakładkę „Otwórz drzwi”.

2
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Kliknięcie karty FACTORY RESET spowoduje usu-
nięcie wszystkich zapisanych kodów, w tym kodów 
administratora, a następnie przywrócenie ustawień 
fabrycznych urządzenia. Przywrócenie ustawień fab-
rycznych w ten sposób spowoduje usunięcie informacji 
parowania telefonów komórkowych lub tabletów. Tele-
fon należy sparować ponownie.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH W 
APLIKACJI

1
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8. GWARANCJA PRODUCENTA

Warunki gwarancji: 
Gwarancja jest ważna przez okres 36 miesięcy od dnia prze-
kazania produktu nabywcy końcowemu (zwanemu dalej 
nabywcą). Producent – firma NAVKOM d.o.o. – niniejszym 
gwarantuje, że w okresie gwarancyjnym produkty Biohandle, 
Bioreader, Modul, Touchpad lub Biopass (zwany dalej produk-
tem) będą działały bez zarzutu oraz że materiały, z których 
zostały wykonane, są bez wad i uszkodzeń. 
Jeśli nabywca stwierdzi, że produkt działa wadliwie, może 
zgłosić reklamację sprzedawcy lub producentowi, który z ko-
lei wystawi nabywcy pokwitowanie potwierdzające przyjęcie 
reklamacji. Niniejsza gwarancja obowiązuje w kraju, w któ-
rym produkt został zakupiony przez nabywcę końcowego. W 
przypadku transportu produktów za granicę, przy zapewni-
eniu odpowiednich warunków technicznych użytkowania 
wyrobu oraz odpowiednich warunków klimatycznych i 
środowiskowych, niniejsza gwarancja również jest ważna – 
pod warunkiem, że istnieje zorganizowana sieć serwisowa 
producenta lub autoryzowanego sprzedawcy. 
Produkty podlegają wpływowi warunków atmosferycznych, 
na które są narażone. Producent gwarantuje, że produkt 
będzie działał bez zarzutu, o ile nie będzie on narażony na 
nadmierną wilgoć. Producent gwarantuje również, że pro-
dukt będzie działał bez zarzutu w odpowiednich warunkach 
klimatycznych, tj. w zakresie temperatur od -30°C do +80°C. 
Producent nie gwarantuje, że produkt będzie działał poza 
określonymi warunkami klimatycznymi.
Gwarancja dotyczy tylko prawidłowo konserwowanych pro-
duktów. Na produkcie może gromadzić się brud, który może 
spowodować jego uszkodzenie. Nabywca jest zobowiązany 
do właściwej konserwacji produktu. Producent nie udziela 
gwarancji na produkty, które nie były prawidłowo kon-
serwowane. 

* Ten krok nie jest dostępny z jednostką sterującą BBX

KOD ADMINISTRATORA
(Pierwszy wprowadzony 

kod)

PRZYCIŚNIJ  3 s.
NIEBIESKA MIGA 

SZYBKO

WPISZ KOD ADMIN. 
4 – 16 CYFR. 

PRZYCIŚNIJ  1 s.

ZIELONA + SYGNAŁ 1 s. 
KOD JEST ZAPISANY.

KOD UŻYT-
KOWNIKA

PRZYCIŚNIJ  3 s.
NIEBIESKA MIGA 

POWOLI.

WYBÓR PRZEKAŹNIKA*:
PRZEK. 1: NR 1 3 s., PRZEK. 2: NR 2 3 s.

OBYDWA PRZEK.: NR 1 i 2 3 s.
ZIELONA + SYGNAŁ 1 s. 

NIEBIESKA MIGA POWOLI

WPISZ KOD ADMIN. 
PRZYCIŚNIJ .

ZIELONA + SYGNAŁ 1 s. 
 NIEBIESKA MIGA SZYBKO

ZIELONA + SYGNAŁ 
1 s. KOD JEST 

ZAPISANY.

WPISZ KOD UŻYT-
KOWNIKA 

4 – 16 CYFR. 
PRZYCIŚNIJ 1  1 s.

USUWANIE KODU 
UŻYTKOWNIKA

PRZYCIŚNIJ  5 s.
NIEBIESKA 

MIGA.

WPISZ KOD ADMIN.. PRZYCIŚNIJ .
ZIELONA + SYGNAŁ 1 s. ZIELONA I 
CZERWONA MIGAJĄ NA ZMIANĘ.

ZIELONA + CZERWONA +SYGNAŁ 
3 X 1 S. KOD UŻYKOWNIKA 

JEST USUNIĘTY.

WPISZ KOD UŻYTKOWNIKA, 
KTÓRY JEST USUWANY. 

PRZYCIŚNIJ  1 s.

ZMIANA KODU
ADMINISTRATORA

PRZYCIŚNIJ  5 s.
NIEBIESKA 

MIGA.

ZIELONA + SYGNAŁ 1 s. 
NOWY KOD ADMIN. JEST 

ZAPISANY.

WPISZ STARY KOD ADMIN. 
PRZYCIŚNIJ  1 s. 

ZIELONA + SYGNAŁ 1 s. 
NIEBIESKA MIGA.

WPISZ KOD ADMIN.. 
PRZYCIŚNIJ .

ZIELONA + SYGNAŁ 1 s. 
ZIELONA I CZERWONA 
MIGAJĄ NA ZMIANĘ.

WPISZ NOWY 
KOD ADMIN.
4 – 16 CYFR.

PRZYCIŚNIJ  1 s.

USUWANIE 
CAŁEJ BAZY

PRZYCIŚNIJ  I  10 s. 
NIEBIESKA + CZERWONA 

MIGAJĄ NA ZMIANĘ.

WPISZ KOD ADMIN.
 I PRZYCIŚNIJ .

NIEBIESKA + CZERWONA + SYGNAŁ 5 X 1 s.
KOMPLETNA BAZA KODÓW JEST USUNIĘTA.

OTWIERANIE 
DRZWI

WPISZ SWÓJ KOD
I PRZYCIŚNIJ .

ZIELONA + SYGNAŁ 1 s 
DRZWI SIĘ OTWIERAJĄ.

WYŁĄCZENIE 
PODŚWIETLENIA 

PO 15 s.
PRZYCIŚNIJ

 20s.

NIEBIESKA MIGA PO 3 s.
(Zignoruj go i nadal trzymaj przycisk), 

ZIELONA MIGA.

WYBIERZ OFF 
PODŚWIETLENIA PO 15 s: 

PRZYCIŚNIJ  1 s.

WYBIERZ STAŁE 
PODŚWIETLENIE: 

PRZYCIŚNIJ  1 s. 

ZIELONA + SYGNAŁ 3 X 1 s. 
PODŚWIETLENIE GAÓNIE 15 s. 
PO KOŃCU KAŻDEJ FUNKCJI.

ZIELONA + SYGNAŁ 1 s. 
STAŁE PODŚWIETLENIE 

JEST WŁĄCZONE.

7. OPIS I  USUWANIE USTEREK

OPIS PRZYCZYNA

Klawiatura nie reaguje
Na dotknięcie palca.

Przycisk został naciśnięty zbyt małą powierzchnią palca. Palec powinien zakryć cały numer.

Palec zbyt powoli zbliżał się do klawisza. Przycisk należy nacisnąć szybko.

Jeśli po wielokrotnych próbach urządzenie nie reaguje, jest ono uszkodzone, należy wezwać 
serwis.

Po wprowadzeniu 
kodu drzwi nie 
otwierają się.

Zapomniałeś nacisnąć przycisk  po wprowadzeniu kodu.

Kod jest niewłaściwy.

Kod został usunięty.

Jeśli kod jest poprawny i po wprowadzeniu zapaliła się zielona dioda LED i sygnał dźwiękowy 1 
x 1 s, doszło do uszkodzenia zamka elektrycznego, należy wezwać serwis.

Klawiatura nie jest 
podświetlona

Przy silnym oświetleniu zewnętrznym podświetlenie klawiatury jest słabo widoczne.

Urządzenie ma wyłączone podświetlenie, naciśnij dowolny klawisz.

Urządzenie jest wyłączone lub nie jest podłączone do źródła napięcia.

Urządzenie jest uszkodzone, wezwać serwis.

Czerwona dioda LED 
świeci się stale. Nie 
mogę wprowadzić 

kodu.

3 kolejne razy został wprowadzony nieprawidłowy kod, dlatego klawiatura jest zablokowana.

Czerwona dioda LED 
stale miga.

Urządzenie jest uszkodzone, wezwać serwis.


