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GOBio 
ZAČÍNÁME 

 

TECHNICKÁ DATA 
FREKVENCE 868,35 MHz 
NAPÁJENÍ 1,5 Vdc (1 baterie typ AAA) 
SPOTŘEBA VYSÍLÁ/STANDBY 200mA / 40μA 
VYSÍLACÍ VÝKON < 25 mW 
PAMĚŤ MAXIMUM 10 OTISKŮ PRSTU 
PRACOVNÍ TEPLOTA OD -20 DO + 55 °C 
ROZMĚRY 76x41x15 mm 
ŽIVOTNOST BATERIE (PŘIBLIŽNÁ) 1,5 ROKU (S LITHIOVOU BATERIÍ) 



GOBio 
TERMINOLOGIE 

Zvolený kanál: Kanál, který bude vyslán při biometrické aktivaci. 
Autorizovaný kanál: Autorizované tlačítko pro jednotlivé otisky prstů, dostupné při tlačítkové aktivaci 
s biometrickým potvrzením. 
Velitelský otisk prstu: Otisk prstu, který umožní vstup do operačního a konfiguračního módu. 
Nevelitelský otisk prstu: Otisk prstu, který umožní vstup pouze do operačního módu. 
 

SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE 

AKCE MODRÁ LED BÍLÁ LED ORANŽOVÁ 
LED 

ZVUKOVÁ 

OPERAČNÍ MÓD    SIGNALIZACE 
Biometrická čtečka očekává načtení 
otisku prstu 

 SVÍTÍ   

Potvrzení načtení otisku prstu SVÍTÍ 2s   1 PÍPNUTÍ 
Biometrická čtečka očekává načtení 
otisku prstu v tlačítkovém módu 

BLIKÁ SVÍTÍ   

Nerozeznaný otisk prstu   SVÍTÍ 2 PÍPNUTÍ 
Chyba při čtení otisku prstu   BLIKÁ 2 PÍPNUTÍ 
Nízký stav baterie  SVÍTÍ SVÍTÍ 4 PÍPNUTÍ 
Biometrická čtečka poškozena   SVÍTÍ 1 DLOUHÉ 

PÍPNUTÍ 
KONFIGURAČNÍ MÓD (VYBRANÉ 
FUNKCE V TOMTO MÓDU) 

    

Zařízení v konfiguračním módu 
očekává nějakou akci 

BLIKÁ BLIKÁ BLIKÁ  

Zařízení očekává otisk prstu BLIKÁ SVÍTÍ BLIKÁ  
Potvrzení načtení otisku prstu 
v konfiguračním módu 

SVÍTÍ 2s   1 PÍPNUTÍ 

Zařízení očekává autorizovaný kanál 
nebo otisk prstu 

SVÍTÍ SVÍTÍ   

Smazání jednoho otisku prstu  SVÍTÍ  5 PÍPNUTÍ 
Upozornění na totální reset   BLIKÁ 10 PÍPNUTÍ 
Totální reset   BLIKÁ 10 RYCHLÍCH 

PÍPNUTÍ 
Plná paměť   BLIKÁ 10 PÍPNUTÍ 
Zařízení ve VELITELSKÉM / 
NEVELITELSKÉM konfiguračním módu 

SVÍTÍ  SVÍTÍ  

VELITELSKÁ konfigurace otisku prstu   BLIKÁ 1 PÍPNUTÍ 
NEVELITELSKÁ konfigurace otisku 
prstu 

  SVÍTÍ 2 PÍPNUTÍ 
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KONFIGURAČNÍ MÓD 

 

PROGRAMOVÁNÍ OTISKU PRSTŮ 

 

Zařízení zůstane v konfiguračním módu. 
Tento proces se musí opakovat pro všechny požadované otisky prstů. 
První zvolený kanál bude použit jako defaultní kanál. 



GOBio 
Všechny naprogramované otisky prstů budou VELITELSKÉ OTISKY PRSTŮ. Pro programování NEVELITELSKÝCH 
OTISKŮ PRSTU čtěte kapitolu VELITELSKÉ OTISKY PRSTŮ /  NEVELITELSKÉ OTISKY PRSTŮ. 
Poznámka: Není-li přečtení otisku správné, oranžová led bude blikat a ozvou se dvě zapípání. 
 

KONFIGURACE VELITELSKÉHO OTISKU PRSTU / NEVELITELSKÉHO OTISKU PRSTU 

V konfiguračním módu musí být zařízení nastavováno následovně: 
 

 
 

VYMAZÁNÍ PAMĚTI 

Pro vymazání paměti, zařízení musí být v konfiguračním módu. 
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Zařízení přetrvává v konfiguračním módu. 

Pro vystoupení z konfiguračního módu čekejte 10 s bez jakékoliv akce, nebo zavřete ochranný kryt, 

zařízení ukončí konfigurační mód a tři led zhasnou. Ozvou se dvě pípnutí. 

 

OPERAČNÍ MÓD 

Jsou tři operační módy: 
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C) NORMÁLNÍ TLAČÍTKOVÁ AKTIVACE 

Jestliže není naprogramován otisk prstu, ovladač bude pracovat jako obyčejný ovladač pouze na stisknutí 

zvoleného tlačítka. 

Není-li rozpoznán otisk prstu, oranžová led se rozsvítí a ozvou se dvě pípnutí.  

INDIKÁTOR NÍZKÉ BATERIE 

V době otevření ochranného krytu se rozsvítí bílá a oranžová led a ozvou se 4 pípnutí. 

POŠKOZENÍ BIOMETRICKÉ ČTEČKY 

V době otevření ochranného krytu se rozsvítí oranžová led a ozve se 1 pípnutí. 

VÝMĚNA BATERIE 

Vyšroubujte šroubek ze zadní části ovladače a vyměňte starou baterii za novou. Vždy používejte baterii 

stejných technických parametrů a od stejného výrobce. 

DOPORUČENÍ 

Jak správně načíst otisk prstu? 

1. Nejprve se přesvědčte, že prst je čistý a suchý. Položte prst nad čtecí senzor. 

2. Přejeďte prstem dolu přes čtecí senzor. Přejetí prstem přes senzor musí být pomalé, pevné a 

konstantní rychlostí. 
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Speciální upozornění: Používejte vždy stejný prst pro každé načtení. Je důležité, aby načtení prstu bylo 

provedeno pomalu a pevně, jelikož nedodržení tohoto doporučení je nejčastější příčinou chyby čtení 

otisku.  

A: Začněte načtení otisku přiložením prstu nad čtecí senzor. 

B: Přejeďte prstem dolu přes čtecí senzor. Přejetí prstem přes senzor musí být pomalé, pevné a 

konstantní rychlostí. 

C: Načtení musí končit na konci špičky prstu. 

D: Nekřivte prst během načítání, způsobilo by to načtení pouze špičky prstu. 

E: Projeďte prstem přímo směrem dolu. 

F: Projeďte prstem přímo, nenaklánějte prst do stran. 

Jak předejít poškození čtečky otisku prstu? 

Vždy, když není ovladač používán, mějte ochranný kryt čtečky zavřený. Předejdete tak poškrábání čtecí plochy. 

Abyste předešli zbytečnému vybíjení baterie, zavírejte ochranný kryt v době, kdy není ovladač používán. 

 

JCM TECHNOLOGIES, S.A deklaruje, že produkt GO-BIO, odpovídá předpisům 1995/5/CEE R&TTE 

Directive pouze pokud je správně používán. 


