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UPRAVLJANJE Z APLIKACIJO

TAKOJ PO MONTAŽI IN PRIKLOPU NAPRAVE JE PRIPOROČLJVO Z NAPRAVO POVEZATI 
VSAJ 1 TELEFON, SICER SE WI-FI PO 8 MINUTAH DEAKTIVIRA IZ VARNOSTNIH 

RAZLOGOV. V TEM PRIMERU JE POTREBNO PRED PRVO POVEZAVO NAPRAVO IZKLOPITI IZ 
NAPAJANJA IN PONOVNO PRIKLOPITI.

X-manager

Aplikacijo X-manager si prenesite na pametni telefon ali tablico iz trgovine Google play 
(Android) oziroma App Store (Apple).

V aplikaciji X-manager poiščite, poimenujte in dodajte svoj čitalnik. 

Pritisnite na njegovo ime, da vzpostavite povezavo.

Pričnite z vnašanjem administratorskih prstnih odtisov v aplikaciji.
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Izvedite povrnitev tovarniških nastavitev.1
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Preden začnemo uporabljati čitalnik, ga moramo dodati v 
aplikaciji X-manager. Če bomo z istim telefonom upravljali 
več kot en čitalnik, je pomembno, da se ob prvem zagonu 
povezujemo le z enim čitalnikom naenkrat.  Samo tisti čitalnik, 
s katerim vzpostavljamo prvo povezavo, naj bo priklopljen na 
napajanje. 

POVEZAVA TELEFONA S ČITALNIKOM
A N D R O I D

ISKANJE NAPRAVE

DODAJANJE  NAPRAVE

SKENIRANJE QR KODE

Pritisnemo na +  in nato na ikono ISKANJE.

Pritisnemo »Vzpostavi povezavo«

Vpišemo željeno ime naprave in pritisnemo DODAJ.
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POVEZAVA DODATNEGA TELEFONA S ČITALNIKOM 

En čitalnik lahko upravljamo tudi z več telefoni.

PODROBNOSTI
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Na telefonu, na katerem imamo povezavo s 
čitalnikom že vzpostavljeno, pritisnemo ikono i 
poleg imena čitalnika. 

Na ekranu se prikažeta dve možnosti dodajanja:

Na novem telefonu 
pritisnete ikono 
SKENIRANJE QR 
KODE

QR KODA, ki jo 
lahko z novim 
telefonom skenirate

GESLO, ki ga lahko 
ročno vpišete v nov 
telefon

Na novem telefonu 
pritisnete ikono  
DODAJANJE 
NAPRAVE
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ALI

Pritisnemo in držimo polje z imenom čitalnika. Brisanje potrdimo.

BRISANJE POVEZAVE S ČITALNIKOM

* Če imamo težave s povezovanjem dodatnega telefona, na že povezanem telefonu izklopimo Wi-fi.

A N D R O I D
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A P P L E

Preden začnemo uporabljati čitalnik, ga moramo dodati v 
aplikaciji X-manager. Če bomo z istim telefonom upravljali 
več kot en čitalnik, je pomembno, da se ob prvem zagonu 
povezujemo le z enim čitalnikom naenkrat.  Samo tisti čitalnik, 
s katerim vzpostavljamo prvo povezavo, naj bo priklopljen na 
napajanje. 

POVEZAVA TELEFONA S ČITALNIKOM

Pritisnemo gumb ADD in nato START.

Povezavo potrdimo s pritiskom na Join. 

Vpišemo željeno ime naprave in pritisnemo SETUP.
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ISKANJE NAPRAVE

SKENIRANJE QR KODE

DODAJANJE  NAPRAVE
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POVEZAVA DODATNEGA TELEFONA S ČITALNIKOM 

En čitalnik lahko upravljamo tudi z več telefoni.

PODROBNOSTI

Na telefonu, na katerem imamo povezavo s 
čitalnikom že vzpostavljeno, pritisnemo ikono i 
poleg imena čitalnika. 

Na ekranu se prikažeta dve možnosti dodajanja:

Na novem telefonu 
pritisnete Scan QR 
code

QR KODA, ki jo 
lahko z novim 
telefonom skenirate

Show  password: 
izpiše se GESLO, 
ki ga lahko ročno 
vpišete v nov telefon

Na novem telefonu 
pritisnete Manual 
setup
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A P P L E
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Pritisnemo ikono i poleg imena čitalnika, nato pritisnemo gumb DELETE. Brisanje 
potrdimo.

BRISANJE POVEZAVE S ČITALNIKOM
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Vnesemo ime osebe.

Izberemo nivo pravic. Administrator ima pravico do upravljanja vseh 
funkcij, vključno z brisanjem uporabnikov ter ostalih administratorjev. 
Uporabnik lahko samo odpira vrata.

Vnesemo 3 prstne odtise za to osebo. Prst položimo na senzor 3 × 
zapored. Vsakič nas aplikacija obvesti, da je prstni odis shranjen. Po treh 
vnosih je shranjevanje končano.
Vsaki osebi lahko kasneje dodamo poljubno število prstnih odtisov, vendar 
vedno vnesemo vsak prst 3 ×. Tako zagotovimo kvalitetne vnose in dobro 
odčitavanje.

Čitalnik ima kapaciteto 498 različnih prstnih odtisov. Posamezni osebi 
lahko vnesemo poljubno število prstnih odtisov, a vedno najmanj 3 
odtise enega prsta (=1 vnos). 
Priporočljivo je, da se vsaki osebi vnese večje število prstnih odtisov.

DODAJANJE OSEBE ZAČNEMO S PRITISKOM NA ZELENO POLJE.

DODAJANJE OSEB
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Parametrov pri posamezni osebi po zaključenem vnosu ne moremo več 
spreminjati. Lahko pa osebo zbrišemo in vnesemo znova.

Administratorji so obarvani oranžno, uporabniki pa rjavo.

Pod imenom osebe je izpisano:
0 nivo pravic osebe (Uporabnik/Admnisitrator)
0 število prstnih odtisov, ki so shranjeni pod to osebo

Osebam lahko vedno vnesemo dodatne prstne odtise. To storimo s 
pritiskom na ikono +

Uporabnikom lahko dodelimo urnik s pritiskom na ikono ura.  Urniki 
morajo biti pred tem že kreirani.
Urnik se vklopi s pritiskom na ikono ure. Ko je urnik vklopljen, se ikona 
obarva zeleno. Posameznemu uporabniku lahko dodelimo en urnik.

Vsak administrator lahko izbriše uporabnike in ostale administratorje. Zadnjega 
administratorja se ne da zbrisati drugače, kot s povrnitvijo tovarniških nastavitev.

Osebe se briše s pritiskom na ikono koš.

SEZNAM SHRANJENIH OSEB
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Vse fukcije, povezane z varnostjo, je mogoče upravljati samo s potrditvijo administratorjevega prsta.

Ime naprave

Režim prostega prehoda: z vklopom tega režima omogočimo, da 
vrata odpre vsak prstni odtis, tudi če ni shranjen v bazi. Nastavimo lahko, 
po koliko minutah se režim prostega vhoda samodejno izklopi (1 do 
1440 minut). V času, ko je režim prostega prehoda vklopljen, na čitalniku 
neprekinjeno gori zelena LED.

Časovna nastavitev releja: Nastavimo lahko čas, v katerem je rele 
sklenjen (1 do 60 sekund). Ta funkcija pride prav ob uporabi električnega 
prijemnika.

Modra osvetlitev: če nas modra osvetlitev, ki sveti, ko je čitalnik v stanju 
pripravljenosti moti, jo lahko izklopimo.

Izvoz/uvoz podatkovne baze: bazo prstnih odtisov lahko prenesemo iz 
enega čitalnika na drugega.
1. Na izvorni napravi pritisnemo gumb izvoz. Operacijo potrdi 
administrator.
2. Povežemo se na novo napravo in pritisnemo gumb uvoz. V primeru, da je 
na novi napravi adminstrator že vnesen, le-ta potrdi operacijo. Če je baza na 
novi napravi prazna, ta korak ne potrebuje potrditve.
3. Aktivacijo prenesene baze potrdi administrator izvorne naprave.

NASTAVITVE

LED nastavitve: Če je v vratih LED osvetlitev, se jo lahko priključi na 
sistem in upravlja z X-managerjem. Več na naslednji strani.

Sistem: verzija programske opreme, seznam seznanjenih naprav, 
dodajanje daljinskih upravljalnikov.
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LED NASTAVITVE

24h: LED osvetlitev bo vključena neprekinjeno.

Auto: LED osvetlitev se bo avtomatsko vklopila ob sončnem zahodu in 
izklopila ob sončnem vzhodu (glede na lokacijo telefona). 

Custom: Čas vklopa in izklopa določite sami. Določite lahko dva intervala 
v dnevu, ko bo osvetlitev vklopljena.

Če je v vratih LED osvetlitev, se jo lahko priključi na sistem in upravlja z X-managerjem. Lahko se 
nastavlja moč svetlobe (1% - 100%) in nastavi čas vklopa in izklopa. 
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OMOGOČA PREGLED ZADNJIH 100 DOGODKOV.

V zgodovini se beleži naslednje dogodke: 
0 vse uspešne vstope (administratorjev in uporabnikov)
0 vse poizkuse vstopov uporabnikov izven časa, določenega v urniku (v 
primeru, da je urnik za to osebo vklopljen)
0 začasne blokade čitalnika

Celotne zgodovine se ne da izbrisati. Ko je v zgodovini 100 
dogodkov, se najnovejši vpišejo tako, da se najstarejši izbrišejo.

ZGODOVINA

Uporabnik ali administrator lahko vrata odklene s klikom na zavihek “Odkleni vrata”.

S pritiskom na zavihek Odkleni vrata se bodo vrata odklenila.

ODKLEPANJE VRAT Z APLIKACIJO
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UPORABNIKOM LAHKO DODELIMO URNIKE ZA OMEJITEV DOSTOPA.

Za posamezne dni imamo tri možnosti omejitve vstopa
0 neomejen vstop 24h
0 popolna prepoved vstopa
0 časovna omejitev vstopa (od - do)

Začetek dodajanja urnika sprožimo s pritiskom na polje Dodaj. 

Določimo ime urnika.

Ko so vsi parametri vpisani, pritisnemo na tipko SHRANI.

Ko je urnik shranjen, postane tudi aktiven. To nam sporoča zeleno 
obarvana ikona za vklop.
Urnik lahko tudi deaktiviramo in takrat se bo ikona za vklop obarvala 
belo. Če je deaktivirani urnik dodeljen uporabnikom, bodo ti imeli 
neomejen vstop. To bo indicirano tudi tako, da bo ikona ure poleg 
uporabnika obarvana belo.

Urnik lahko zbrišemo s pritiskom na ikono koš. Ko bo urnik izbrisan, 
bodo imeli tudi vsi uporabniki, ki jim je bil dodeljen, neomejen vstop.

Ustvarimo lahko do pet urnikov.

URNIKI
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DODAJANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA V APLIKACIJI

S pritiskom na zavihek  “Sistem” se odpre seznam vseh seznanjenih 
naprav. S pritiskom na gumb DODAJ DALJINEC lahko dodamo nove 
daljinske upravljalnike. Čitalnik 30 sekund piska. V tem času pritisnemo 
tipko A na enem ali več daljinskih upravljalnikih, da ga/jih seznanimo.

1

Če imate daljinski upravljalnik, ga lahko dodate (seznanite) v aplikaciji.

S klikom na gumb  "TOV. PONASTAVITEV” se izbrišejo vsi shranjeni prstni 
odtisi, vključno z administratorskimi, naprava se povrne v stanje tovarniških 
nastavitev. Če se izvede povrnitev tovarniških nastavitev na ta način, se 
seznanitev mobilnih telefonov ali tablic izbriše. Potrebno je ponovno 
seznaniti telefon.

Krmilna enota BBX ima tudi možnost povrnitve tovarniških nastavitev v aplikaciji.
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POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV V APLIKACIJI
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