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MA300 je inovovaná čtečka otisků prstů a snímač karet. Může sloužit samostatně nebo připojená 
přes nadřízený software a linky TCP/IP (nebo RS485) s PC. Čtečka může být připojena přes 
rozhraní Wiegand s nadřazenou jednotkou nebo naopak může k sobě připojit jednoduchou 
čtečku a sloužit jako master. Jednoduché ovládání je možno provést pomocí administrátorské 
karty. Je však možno i komfortnější nastavení přes klávesnici s USB výstupem. Čtečku je možno 
objednat v provedení pro čtení karet RFID nebo Mifare. 

1 Návod k použití 

1.1 Umístění prstu při snímání 
 

Doporučené prsty: Ukazováček, prostředník, prsteníček 
Nedoporučujeme: Malíček a palec 
 
Správné umístění prstu: 
Prst je umístěn do centra a přitisknut na snímací plochu Přes špičku prstu nesmí být vidět 
vrchní hrana snímacího okna. 
 

 
 
Chybné umístění:  
Prst není přitisknut na snímací plochu 

 
 
Otočení prstu  na stranu 

 
 
Umístění mimo centrum 
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Věnujte prosím zvýšenou pozornost správnému umístění při zadávání otisku. Při 
chybném zadání otisku nebude zařízení pracovat spolehlivě. 
 

1.2 Přístup pomocí karty 
Zařízení podporuje snímání karet pomocí bezkontaktního snímače. Umístění snímače je 
nakresleno v článku 2.2. Je možno objednat čtečku pro čtení ID karet (125kHz) nebo pro čtení 
karet Mifare. Pro identifikaci je možno použít buď kartu nebo otisk, popřípadě i kartu a otisk 
současně. Po přiložení karty hlasová zpráva potvrdí přečtení zadané karty nebo požádá o 
opakování snímání. 
 

1.3 Základní doporučení 
Chraňte zařízení před přímým slunečním světlem. Při přímém osvětlení snímacího senzoru 
může dojít k částečnému prosvícení prstu a následně ke špatnému sejmutí. Doporučujeme 
používat zařízení v rozsahu teplot 0-50°C. Při nižší teplotě se může zvýšit procento odmítnutých 
otisků. Pro čtení karet nemá nižší teplota podstatný vliv. 
   Při instalaci zařízení prosím připojte napájení až po připojení ostatních datových kabelů. Při 
nesprávné funkci nejdříve vypínejte napájení před případnou opravou nebo prohlídkou. Při 
instalaci a provozu se řiďte tímto návodem.  
 

2 Popis zařízení 

2.1 Přehled funkcí čtečky 
Zařízení může být připojeno k dveřnímu zámku jako autonomní a řídit přístup do různých 

objektů.  Může být také využito jako terminál pro docházku při připojení k PC přes rozhraní 

TCP/IP nebo RS 232/485. Hlasový doprovod v českém jazyce nahrazuje displej a dává instrukce 

ke správnému nastavení a provozu čtečky. 
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2.2 Základní parametry 
 

Napájení 12V/3A 
Funkce Kontrola přístupu, alarm, ovládání zámku, 

tlačítko EXIT 
1 x Wiegand výstup, 1 x Wiegand vstup 

Počet uživatelů 10000 
Počet záznamů 100000 
Počet karet/Otisků 1500otisků/10000 karet 
Možnosti ověření Karty, otisk, karty a otisk 
Reproduktor Hlasová zpráva, pípnutí 
LED indikace Červená/zelená 
Klávesnice S USB připojením není součásti zařízení 
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2.3 Popis čtečky 

 

2.3.1 Pohled zepředu: 

                                     

Indikátor LED: Slouží k indikaci výsledku operací a k indikaci následujících nestandardních 

stavů : 

 Pokud je operace úspěšná pak se na  1 vteřinu rozsvítí zelená LED. 

 Při neúspěšné operaci se na jednu vteřinu zapne červená LED. 

 Záznam uživatele zelená led blikne 3x během 3 vteřin. 

 Vymazání uživatele červená blikne 3x během 3 vteřin 

 Ve  verifikačním stavu bliká zelená 1x za 2vteřiny 

Snímač karet: V oblasti znázorněné na obrázku nahoře přikládáme kartu pro ověření 

zaznamenání a mazání kódu karty uživatele. 

Snímač otisků: snímá , ověřuje a maže otisky uživatelů 

2.3.2 Pohled zespodu 

 USB konektor slouží k připojení k počítači, popřípadě i u pozdějších modelů k připojení 

klávesnice 

 Reset umožňuje restartování čtečky 

 Reproduktor vysílá hlasové zprávy a pípnutí při verifikaci 
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2.3.3 Pohled zezadu 

 

 

 Konektory pro připojení napájení a sériových linek 

 TCP/IP konektor pro připojení k síti 

 Tamper  spínač poplachu při mechanickém napadení 

 DIP přepínače slouží k nastavení adresy při připojení přes rozhraní RS485 

2.3.4 Použití externí klávesnice 

Pro snadnější ovládání a nastavení je možno použít externí klávesnice, používané jako externí 

USB klávesnice k notebookům. Klávesnice není součásti dodávky. Pomocí externí klávesnice je 

možno registrovat uživatele, mazat,smazat a nastavit tovární nastavení… 
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Klávesnice může mít podle výrobce určité odlišnosti v označení 

2.4 Stav ověření 
Po zapnutí, je zařízení ve stavu ověření. Do tohoto stavu přejde čtečka také po uplynutí časového 

limitu v jiném stavu. Ve stavu ověření mohou uživatelé ověřit svou totožnost a otevřít zámek.   

2.5 Administrátorská karta 
Administrátor může pomocí administrátorské karty přejít do stavu zapsání/smazání nového 

uživatele. Administrátor může vymazat všechny uživatele kromě sebe. Ostatní uživatelé se 

mohou pouze identifikovat a otevřít zámek. Pro vstup administrátora musí být použit otisk prstu 

nebo jiná karta než administrátorská. 

 Při přiložení administrátorské karty jednou vstupujeme do modu zapsání jednoho 

nového uživatele. 

 Přiložením karty 5x  přejdeme do stavu mazání jednoho uživatele 

 Jedním přiložením administrátorské karty, můžeme rovněž  vstoupit do režimu obsluhy 

U disku. 

Pozn.:Při násobném přiložení musí být intervaly mezi dvěma přiloženími kratší než 5vteřin. 

Administrátorská karta může být vymazána pomocí softwaru na PC. 

2.6 Systémové heslo 
Při komunikaci přes TCP/IP nebo přes RS485 je možno nastavit systémové heslo. Toto heslo 

zvyšuje bezpečnost programu před manipulací neoprávněnými osobami. Při seznamování se 

zařízením a zadávání uživatelů u nové instalace však doporučujeme zadat heslo až na konec, 

když umíme se zařízením dobře zacházet. V každém případě si heslo dobře zapamatujte. Při 

zapomenutí hesla je návrat do stavu bez hesla obtížný a musí ho provádět servisní organizace.  
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2.7   Časový limit – Timeout 
Pokud je čtečka ve stavu zapsání /mazání uživatele a nedojde k žádné akci do 30s, dojde k  

návratu  do stavu ověření. Přechod je oznámen hlasovou zprávou. Délka časového limitu se dá 

nastavit pomocí softwaru na PC  

 

3 Obsluha a nastavování zařízení 

3.1 Registrace administrátorské karty 

 Zařízení rozpozná, jestli má nahranou administrátorskou kartu. 

 Pokud není administrátorská karta nahraná, systém nastaví režim registrace 

administrátorské karty. Pokud karta nahraná je, nastaví se registrace uživatele. 

“:“Registrace uživatele. Přiložte prst nebo kartu. „ 

 “:“Registrace administrátora. Přiložte administrátorskou kartu. „ 

 Pokud registrace selže. “:“Duplicitní karta. Přiložte znovu „ 

 Pokud je registrace úspěšná “:“Registrace úspěšná„ 

 Po třech neúspěšných pokusech o registraci se systém vrátí do stavu verifikace. 
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3.2 Registrace uživatele 
V případě, že použijeme pro registraci administrátorskou kartu, můžeme na jedno přiložení 
administrátorské karty zaregistrovat jednoho uživatele. Systém přiřadí kartě nebo otisku 
nejbližší volné číslo. Pro registraci je možno použít také externí klávesnice. V tomto případě se 
dá přiřadit uživateli určité vybrané číslo. Pomocí klávesnice můžeme zadat uživatele se 
specifickým ID. V obou případech registrace uživatele můžeme u jednoho uživatele zadat 10 
otisků a jednu kartu. 
Přechod do stavu registrace uživatele zajistíme přiložením administrátorské karty. Opětovným 
přiložením administrátorské karty se vrátíme do stavu ověření. Potom co systém generuje 
hlasovou zprávu “:Registrace uživatele. Přiložte prst nebo kartu. Potom mohou nastat 2 
případy registrace (za a) a za b): 

 

a)Nejdříve přiložíme identifikační kartu -zařízení potom generuje zprávu: “ :Uživatelské 
číslo je… Registrace úspěšná. Potom pokud přiložíme tu samou kartu je generovaná zpráva: 
“:“Registrace uživatele. Přiložte prst.“ Potom hlasová zpráva vyžádá přiložení prstu ještě 2x. 
Potom pokud je trojnásobné sejmutí úspěšné-“:Registrace úspěšná. Přiložte prst. Nyní 
můžeme přiložit další prst a postup opět opakovat. Systém umožňuje sejmutí až 10 otisků u 
jednoho uživatele. Po sejmutí 10. Otisku přejde automaticky do stavu ověření. Když snímáme 
méně otisků, musíme po úspěšném sejmutí posledního otisku ukončit stav verifikace přiložením 
administrátorské karty.  
 
b)Když nejprve sejmeme otisk prstu (3x) a registrace je úspěšná, zařízení ohlásí uživatelské 
číslo“ “:Uživatelské číslo… Registrace úspěšná. Pokud registrujeme otisk, který je už v paměti 
uložen, hlasová zpráva oznámí: “: „ Duplicitní otisk“. Snímání můžeme ukončit po sejmutí 10 
otisků, přiložením identifikační karty uživatele, přiložením administrátorské karty nebo po 
uplynutí 30 vteřin (timeout).   
 
Pozn.: Administrátorská karta nemůže být použita jako normální karta pro vstup do objektu. 
Administrátor, který má administrátorskou kartu musí pro vstup použít jinou kartu nebo mít 
registrován jenom otisk. 
 
Je možno přidat k už existujícím otiskům další otisk nebo změnit kartu. Uživatel s už 
registrovaným otiskem přiloží 3x v modu registrace registrovaný otisk. Systém ohlásí“:“Číslo 
uživatele…“ potom můžeme přidat otisk nebo kartu. 
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3.3 Mazání jednoho uživatele 

 Mazání  jednoho uživatele pomocí administrátorské karty vyžaduje nejdříve přiložení 

administrátorské karty 5x  krátce po sobě. Při dalším přiložení administrátorské karty se 

vracíme do stavu ověření.  

 Systém zahlásí “:“Smazání uživatele. Přiložte prst nebo kartu“ 

 Přiložte prst nebo kartu (pouze 1x). Pokud je smazání úspěšné systém zahlásí: 

“:Uživatelské číslo… Smazání úspěšné.“ Potom hned následuje hlášení “:“Smazání 

uživatele. Přiložte prst nebo kartu“. Druhá část hlášení patří už k mazání dalšího 

uživatele. Pokud už nechceme mazat, přiložíme administrátorskou kartu nebo počkáme 

na time out, který vrátí systém do stavu ověření. 

 Pokud smazání selže( přiložili jsme neznámou kartu nebo neregistrovaný otisk)systém 

ohlásí “: „Prosím zkuste znovu!“  
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Je zřejmé, že nemůžeme v tomto stavu smazat administrátorskou kartu. Přiložením 

administrátorské karty se vracíme do stavu ověření.  
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3.4 Použití USB klávesnice 
Použití USB klávesnice znázorňuje následující vývojový graf: 

 

3.4.1 Nastavení hesla klávesnice 

Pokud chce uživatel používat externí klávesnici, musí klávesnici nejdříve připojit a potom 

přiložit administrátorskou kartu. Systém umožňuje uživateli nastavit heslo klávesnice a tím 

zamezit manipulaci se systémem neoprávněné osobě. Postup při nastavení hesla je uveden 

v následujících bodech: 

 Ve stavu ověření připojte klávesnici. Pro nastavování můžeme použít jen alfanumerickou 

klávesnici. Dá se však použít i běžná klávesnice k PC s připojením k USB. 

 Přiložte administrátorskou kartu. Systém ohlásí: “:“Stiskněte klávesnici“ 

 Stiskněte 8 a Enter a potom ještě jednou 8 a Enter. Systém ohlásí“:“Zadejte heslo“. Zde 

musíme zadat 4 až 6 místné číselné heslo a potvrdíme Enter. 

 Systém ohlásí: “: „Operace úspěšná“. 

 Po zadání hesla můžeme do stavu registrace vstupovat buď administrátorskou kartou 

nebo po připojení klávesnice heslem klávesnice.  

Pokud při vstupu přes klávesnici zadáme 6x špatné heslo, klávesnice se odpojí a musíme pro 

obnovení připojení zapnout a vypnout napájení. Připojení a odpojení klávesnice systém 

rozpozná během 15 vteřin. 

3.4.2 Registrace uživatele pomocí klávesnice 

 Po připojení klávesnice stiskneme 1 a ENTER 

 Systém ohlásí “: „Registrace uživatele. Zadejte uživatelské číslo.“ Potom zadáme číslo 

uživatele. 

 Systém odpoví: “:Uživatelské číslo… Přiložte prst nebo kartu. Potom přiložíme3x prst 

s příslušným hlasovým doprovodem nebo 1x kartu.  

 Pokud je pod uživatelským číslem méně, než 10 otisků pokračuje systém v zadávání 

otisků do počtu 10. Zadávání otisků a karty ukončíme klávesou Backspace. 

 Po zadání 10. Otisku systém ohlásí: “:Uživatelské číslo: Přiložte kartu.  

 Postup je podobný jako při zadávání pomocí administrátorské karty. Liší se pouze 

nutností zadávat uživatelské číslo.  
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Vývojový diagram zadávání uživatele pomocí klávesnice: 
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Důležité poznámky: 

 Pokud při registraci pomocí klávesnice nedojde během určité doby k žádné akci, 

systém se vrátí do stavu ověření. Přechod je oznámen hlasovou zprávou. 

 Nově zadané otisky přepíšou stávající jak při registraci klávesnicí, tak 

administrátorskou kartou. 

 Uživatel může mít registrovanou jen jednu kartu. Pokud přiložíme kartu uživateli, 

který ji má již registrovanou, ohlásí systém, že karta je registrována. Pokud se 

pokusíme registrovat kartu, která je už registrovaná pod jiným ID, systém ohlásí 

duplicitní kartu. 

 Různí uživatelé nemohou mít registrován stejný otisk. Pokud se o takovou registraci 

pokusíme, systém ohlásí duplicitní otisk.  

3.4.3 Obnova firemního nastavení 

 Po připojení klávesnice a zadání hesla Stiskněte 3 a Enter a ještě jednou 3 a Enter. 

 Systém ohlásí “:“ Obnova firemního nastavení. Operace úspěšná“ 

 Obnova firemního nastavení se provede také uvolněním tamperu. 

 Po obnově se změní : číslo zařízení, systémové heslo, IP adresa, 485 adresa a heslo 

klávesnice. 

 Informace o uživatelích : otisky a karty zůstanou nezměněny. 

 

3.4.4 Mazání všech uživatelů 

 
 Po připojení klávesnice a zadání hesla Stiskněte 9 a Enter a ještě jednou 9 a Enter. 

 Systém ohlásí “:“ Smazání všech uživatelů. Operace úspěšná“ 

 Smazání všech uživatelů smaže také administrátorskou kartu. 

 Po smazání nejde smazaná data obnovit. 

 

3.4.5 Mazání uživatele 

 

 Při připojené klávesnici přiložíme administrátorskou kartu nebo napíšeme heslo 

klávesnice. 

 Stiskněte 2 Enter. Systém ohlásí“:“Mazání uživatele. Zadejte identifikační číslo.“ 

Pokud nejsou v systému zadáni žádní uživatelé: “:“Nejsou zadáni žádní uživatelé“ 

 Když je id. Číslo platné systém ohlásí: “:“ Uživatelské číslo… Smazání úspěšné.“ Při 

zadání špatného ID čísla “:   „ špatné ID“ 

 Není možné mazat uživatele, který má zaregistrovanou administrátorskou kartu. 

 Klávesou Backspace se vrátíme do stavu ověření. 

 Při mazání je vypnut snímač otisků a čtečka karet. Mazání probíhá pouze podle ID. 
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3.5 Nastavení parametrů přístupu 
Parametry přístupu nastavujeme přes software na PC. Podrobnější popis se najde 

v softwarovém manuálu.  V nadřazeném programu je možno měnit následující parametry: 

 Časová zóna – systém umožňuje nastavení až 50 časových zón. Každá časová zóna 

může definovat 7 časových sekcí. Každý uživatel může mít přiřazeny 3 časové zóny. 

 Dovolená – v dovolené je možno změnit přístup všech uživatelů do objektu 

popřípadě přístup zakázat. 

 Uživatele je možno sdružovat do skupin a skupinám pak přiřadit časovou zónu. Nově 

zaregistrovaný uživatel je automaticky přiřazen do skupiny 1. 

 Pro zvýšení bezpečnosti je možno nastavit různé kombinace přístupových možností. 

Například musí být přítomni 3 uživatelé s registrovanými otisky pro otevření 

vchodu. 

 Je možno nastavit počet chybných ověření pro vyvolání alarmu 

 Délku alarmu nastavujeme 0-999 vteřin 

 U senzoru otevření dveří nastavujeme, zda je senzor normálně rozpojený nebo 

spojený. Dále se dá nastavit zpoždění reakce na senzor a délka otevření dveří. 

 Pro případ, že použijeme 2 čtečky, můžeme nastavit ochranu před zpětným 

průchodem. 
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3.6 Ověření uživatele 
Základní způsob ověření je otisk nebo karta. To znamená, že vstup otevřeme kterýmkoli 
způsobem. Dále může být nastaveno, že otevřeme jen otiskem a kartou ne nebo naopak jen 
kartou a otiskem ne. Poslední způsob je otevření kartou i otiskem.(musíme přiložit prst i kartu)  
 

 

 

Postup při verifikaci: 

 Když je zařízení ve verifikačním stavu, oznámí hlasová zpráva “: Ověření uživatele. 

Přiložte prst nebo kartu „ 

 Při sejmutí otisku, pokud je ověření úspěšné, se ozve “:Děkuji“. Když je ověření 

neúspěšné“:Prosím zkuste znovu. 

 Při snímání karty je signalizace obdobná, jen při sejmutí neregistrované karty vydá 

čtečka zvuk:“iá“. 
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 Pokud je pro daného uživatele zaregistrován otisk a karta a pro povolení přístupu jsou 

potřeba použít oba způsoby, vyžádá si hlasová zpráva přiložení dalšího identifikačního 

media po úvodní identifikaci. 

 Při příchodu uživatele mimo povolenou časovou zónu vyjde zpráva: “:Špatná časová 

zóna“. 

 

3.7 Flash disk 
 

Po připojení flash disku k USB portu můžeme provést následující operace: 

 Čtení docházkového záznamu 

 Čtení záznamu uživatelů 

 Zápis záznamu uživatelů 

 Změna firmware 

Pokud připojíme  flash disk  a přiložíme administrátorskou kartu, začne zařízení hlásit další 

postup: 

 “:Stažení záznamu. Přiložte administrátorskou kartu pro ověření“ Pokud do cca 5vteřin 

přiložíme administrátorskou kartu, na flash disk se stáhne záznam o průchodech. Pokud 

ne, systém skočí k další položce. 

  “:Stažení uživatelů. Přiložte administrátorskou kartu pro ověření“Po přiložení 

administrátorské karty se na flash disk zapíšou data uživatelů 

  “:Nahrání uživatelů. Přiložte administrátorskou kartu pro ověření“Po přiložení 

administrátorské karty se z flash disku zapíšou data uživatelů do čtečky. 

 “:Nahrání firmware. Přiložte administrátorskou kartu pro ověření“Po přiložení 

administrátorské karty se z flash disku aktualizuje firmware. Na disku musí být data pro 

nový firmware umístěna. 

 Na konci všech operací oznámí systém, že operace byla úspěšná, popřípadě ohlásí chybu. 

3.8 Spínač tamper 
 
  Tamper je držen zadním krytem v sepnutém stavu. Pokud je zařízení sejmuto ze zdi, vyhlásí se 
alarm. Pro zrušení alarmu je třeba platnou kartou nebo otiskem otevřít dveře. Tamper jde použít 
také pro návrat k firemnímu nastavení. Pokud vyvoláme alarm na asi 30 vteřin a potom 
stiskneme tamper 3x, systém se vrátí k firemnímu nastavení. 
 
 
 

 

 


