
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

- compatibilní s Windows 2000/XP/Vista/Win 7 

- USB 2.0 

- operační teplota: -25°C až 85°C, vlhkost: 30 % - 80 % 

INSTALACE 

1. Pomocí instalačního CD si nainstalujte program začínající na Release…, vyberte soubor Setup a 

nainstalujte jej. Poté vyberte složku BioExcess. Až se tyto dva soubory nainstalují, restartujte svůj 

PC. 

2. Než začnete software používat, musíte zaregistrovat Váš otisk prstu. Klikněte na ikonu BioExcess a 

zvolte Initial Wizard (průvodce). Initial Wizard vás uvítá a poté pokračujte tlačítkem Next (další). 

Pozn.: Pro nové uživatele: přejetím prstu přes čidlo otisků prstů můžete také zahájit průvodce. 

3.  Poté vyhledejte čidlo ve svém počítači. Budete vyzváni k zapsání Vašeho otisku. Klikněte na 

tlačítko Next.  

Pozn.: Tento krok je volitelný, lze jej přeskočit pomocí tlačítka Skip (přeskočit). 

4. Dále budete vyzvání, abyste zadali přihlašovací heslo do Windows. Zadejte své heslo a klikněte na 

tlačítko Next.  

Pozn.: Nemáte-li nastavené heslo k systému Windows, budete vyzváni k vytvoření nového hesla. 

Heslo, které zde zadáte, bude Vaším přihlašovacím heslem do Windows. Příští přihlášení k systému 

Windows bude požadovat heslo, buď jej můžete zadat ručně nebo pomocí čtečky otisků prstů. 

5. Nyní budete vyzváni k registraci otisku prstu. Položte horní část prstu, který chcete zapsat, na 

rámeček na čtečce. Je nutné zaregistrovat nejméně jeden, nejvíce 10 různých otisků. Nicméně se 

doporučuje zaregistrovat alespoň dva otisky prstů. Řiďte se instrukcemi na obrazovce. Podrobné 

pokyny k zápisu otisků prstů naleznete níže v tomto manuálu. 

6. Poté, co jste načetli Vaše otisky prstů, program Vás automaticky informuje, zda inicializace 

proběhla úspěšně či nikoliv. Pokud byla úspěšná klikněte na tlačítko Finish (dokončit). 

REGISTRACE OTISKŮ PRSTŮ 

Lze zapisovat nové otisky prstů a odstraňovat již existující.  

ZAPSÁNÍ OTISKŮ PRSTŮ 

1. Vyberte prst(y), který chcete zapsat. 

2. Zvolte prst, který chcete zaregistrovat kliknutím na políčko na vrcholu čtečky. Uvidíte snímání 

otisků prstů v políčku. Prst, který se rozhodnete zapsat, bude označen modrou tečkou. Přejeďte 

prstem přes čidlo, pomalu a přesně. Systém žádá, abyste každý otisk načetli třikrát za sebou pro 

ověření. 

Pozn.: Pokud se systému podaří zachytit všechny údaje o otisku a zápis bude úspěšný, uvidíte 

ikonku: „Succeeded“ (Úspěšné). 

3. V případě, že otisk prstu nebude zachycen, budete upozorněni slovy „bad image“ nebo „too fast“ 

a otisk se zabarví červeně. 

4. V případě, že otisk prstu se nezdaří, budete upozorněni červeným křížkem a požádání, abyste to 

zkusili znovu („try again“). 

5. Úspěšnou registraci dokončíte kliknutím na tlačítko OK a uložením nastavení. Pokud se postup 

nezdaří, opakujte uvedený postup znovu a zkuste zaregistrovat jiný prst. 

Pozn.: Systém si klade za cíl získat tři identické snímky otisku. Pokud přejedete prstem v jiném úhlu, 

obraz bude zachycen, ale systém bude žádat o více snímků pro ověření / registraci. Pokud přejedete 

příliš rychle, systém nezachytí otisk a bude zapotřebí opakovat přejetí prstem po čtečce. Snažte se 

vždy o stejnou rychlost při přejíždění prstů po čtečce. 

ŠIFROVÁNÍ SOUBORŮ 

Lze zašifrovat také jednotlivé soubory a to následujícími způsoby: 

Vyberte možnost šifrování souborů („Encrypt File“), naleznete jej pod pravým tlačítkem myši pod 

položkou BioExcess. Při výběru šifrování bude vyzvání k následujícímu: 

1. šifrování záložního hesla, 2. potvrzení hesla, 3. nápověda hesla 

PROČ POTŘEBUJETE ZÁLOŽNÍ ŠIFROVACÍ HESLO? 

Tento požadavek hesla je pouze pro první užití, díky kterému lze šifrovat soubory. Pro budoucí 

šifrování systém automaticky použije toto heslo. Soubory, které jsou již zašifrovány, nelze znovu 

zašifrovat. 

V případě, že se do zašifrovaného souboru bude chtít dostat jiný uživatel/PC, bude potřebovat 

záložní šifrovací heslo. Uživatel by si musel nainstalovat program BioExcess za účelem dešifrování 

souboru. 

Pokud odinstalujete BioExcess nebo přeinstalujete novou verzí, budete potřebovat stejné záložní 

šifrovací heslo pro dešifrování souborů. 


