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1 Úvod 
Táto systémová príručka Xesar obsahuje informácie o obsluhe softvéru Xesar a systémových 

komponentov, ktoré k tomu prináležia. 

 

Produkty/systémy popísané v systémovej príručke Xesar smú prevádzkovať iba osoby, ktoré sú 

kvalifikované pre príslušné zadania úloh. Kvalifikovaný personál ja na základe svojho know-how 

schopný rozpoznávať riziká pri zaobchádzaní s týmito výrobkami/systémami a predchádzať 

možným ohrozeniam. 

 

1.1 Všeobecné právne upozornenia 

EVVA uzatvára zmluvu o používaní Xesar iba na základe svojich Všeobecných obchodných 

podmienok (VOP EVVA), ako aj svojich Všeobecných licenčných podmienok (VLP EVVA) vo vzťahu 

k softvéru k produktu. Tieto si môžete pozrieť na http://www.evva.sk/vop/sk/. 

 

Kupujúci sa výslovne upozorň uje na to, že z používania uzamykacieho systému, týkajúceho sa 

predmetu zmluvy, môžu vyplývať zákonné povinnosti v oblasti ochrany údajov, najmä čo sa týka 

povolenia, hlásenia a registrácie (napr. ak je vytvorený spoločný informačný systém), ako aj pri 

použití vo firme spolurozhodovacie práva personálu. Zodpovednosť za používanie produktu v 

súlade so zákonmi je na kupujúcom, resp. zákazníkovi a koncovom používateľovi. 

 

V súlade s ručením výrobcu za svoje výrobky, definovaným v zákone o ručení za výrobok, treba 

dbať na vyššie uvedené informácie a odovzdať ich prevádzkovateľom a používateľom. 

Nedodržiavanie zbavuje EVVA povinnosti ručenia. 

Používanie, ktoré nie je podľa zmluvy, resp. nezvyčajné používanie, opravné práce, resp. 

modifikácie, ktoré neboli výslovne schválené firmou EVVA, ako aj neodborný servis môžu viesť k 

funkčným poruchám a sú zakázané. Akékoľvek zmeny, ktoré neboli výslovne schválené firmou 

EVVA, majú za následok stratu nárokov na ručenie, záruku a samostatne dohodnutú garanciu. 

 

http://www.evva.sk/vop/sk/
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Od architektov a poradných inštitúcií sa požaduje obstarať si všetky požadované informácie o 

produkte od EVVA, aby tak mohli splniť informačné a inštruktážne povinnosti podľa zákona o 

ručení za výrobok. Špecializovaní predajcovia a spracovatelia musia dodržiavať pokyny v 

dokumentáciách firmy EVVA a tieto prípadne odovzdať svojim zákazníkom. 

 

Ď alšie informácie, ktoré sú nad rámec týchto dôležitých pokynov k používaniu, nájdete v katalógu 

produktov Xesar. Tieto sú k dispozícii na http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-

systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/. 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
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1.2 Zákaznícka podpora 

Náš online formulár na http://support.evva.at/xesar/sk/ máte k dispozícii pre otázky k bodom, 

ktoré sú uvedené nižšie. 

 

Maximálny počet zadaní nesprávneho kódu zostatku bol prekročený  

Zostatok sa nedá dobiť  

Bol využitý jeden KeyCredit, avšak stav zostatku sa nezvýšil  

 

So všetkými ďalšími otázkami sa, prosím, obráťte na vášho predajcu. Zoznam všetkých EVVA 

(Certified) Partnerov vo vašej blízkosti nájdete tu: http://www.evva.sk/partneri/vyhladavanie-podla-

mapy/sk/  

Najskôr zvoľte napr. mesto vo vašej blízkosti a kliknite na Vyhľadávanie, tu môžete vyhľadávanie 

dodatočne obmedziť na Partnerov pre elektroniku. 

Partner vo vašej blízkosti vám ochotne poradí. 

 

Všeobecné informácie o Xesar nájdete na našej domovskej stránke na: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-

systemu/sk/ 

http://support.evva.at/xesar/sk/
http://www.evva.sk/partneri/vyhladavanie-podla-mapy/sk/
http://www.evva.sk/partneri/vyhladavanie-podla-mapy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
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Impresum 

2. vydanie Slovenčina 05/2018 

Toto vydanie stráca svoju platnosť vydaním novej systémovej príručky. 

 

Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu vydavateľa sa táto príručka nesmie, a to ani 

formou výň atkov, akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo rozmnožovať, či spracovávať s 

použitím elektronických, mechanických alebo chemických postupov. 

 

Za chyby technického alebo tlačovotechnického druhu a ich následky nepreberáme žiadne ručenie. 

Údaje v tejto systémovej príručke sa však pravidelne kontrolujú a vykonávajú sa opravy.  

Všetky ochranné známky a autorské práva sa uznávajú, zmeny v zmysle technického pokroku sa 

môžu uskutočň ovať bez prechádzajúceho ohlásenia. 
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1.3 Vysvetlenie symbolov 

Týmto spôsobom sa zobrazujú postupnosti príkazov.  

Napríklad menu Osoby > Pridať osobu alebo pre príkazy a tlačidlá, ako je Uložiť 

 

 

Pozor, nebezpečenstvo vecnej škody, keď  sa nezachovajú zodpovedajúce 

bezpečnostné opatrenia. 

 

 

 

Upozornenia a doplň ujúce informácie 

 

 

 

Tipy a odporúčania 

 

 

 

Chybové hlásenia 

 

 

 

Voliteľné možnosti 
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2 Prehľad systému 

 

Obrázok 1: Systémová architektúra (ilustračná fotografia) 

Xesar je inováciou z dielne firmy EVVA.  

 

Tento elektronický uzamykací systém, vyvinutý a vyrábaný v Rakúsku, ponúka firmám rozmanité 

produkty. Každý prístupový komponent Xesar má svoje individuálne silné stránky, ktoré súhrnne 

majú umožň ovať pokrytie vašich bezpečnostných potrieb. Optimálny produkt pre príslušnú 

situáciu sa riadi predovšetkým podľa miesta použitia, bezpečnostných požiadaviek a nárokov na 

komfort. 
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2.1 Prehľad prístupových komponentov Xesar 

 

Obrázok 2: Prístupové komponenty Xesar (ilustračná fotografia) 

Kovanie Xesar 

Všestranné zariadenie s vysokým komfortom obsluhy. Neporaziteľný dizajn má univerzálne 

využitie, taktiež na dverách s rúrkovým rámom. Kovanie Xesar sa ideálne hodí na použitie 

vonku. 

 

Kľučka Xesar 

Kľučka Xesar je ideálnym riešením pre takmer každé vnútorné dvere – od dverí s plným 

krídlom až po sklené dvere. Komfortný produkt, ktorý vyhovuje takmer všetkým 

požiadavkám. 

 

Cylindrická vložka Xesar 

Cylindrická vložka Xesar sa ideálne hodí tam, kde najdôležitejšiu rolu hrá bezpečnosť a 

jednoduché dodatočné vybavenie. Ponúka bezpečné uzamknutie pri jednoduchej montáži. 

 

Nástenná čítačka Xesar (v spojení s riadiacou jednotkou) 

Boduje medzi všetkými nástennými čítačkami vysokokvalitným skleným dizajnom. Spolu s 

riadiacou jednotkou tvorí neporaziteľný tím, čo sa týka riadenia elektronických 

uzamykacích prvkov (napr. automatické posuvné dvere). 

 

Nástenná čítačka Xesar ako Updater (v spojení s Updater riadiacou jednotkou) 
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Nástenná čítačka Xesar neotvára iba elektronicky ovládané uzamykacie prvky. Vď aka 

vybaveniu riadiacou jednotkou s Updaterom táto, ako aj identifikačné systémy 

nachádzajúce sa v obehu, udržiavajú systém neustále v aktuálnom a bezpečnom stave. 

 

Do jedného systému sa dá integrovať až 123 nástenných čítačiek s Updaterom 

 

2.2 Systémové predpoklady Xesar  

 Osobný počítač ; min. 1,2 GHz alebo vyšší 

 Minimálne 2 GB RAM (32 bitový) alebo 4 GB RAM (32 bitový) 

 2x USB hostiteľ 2.0 pre editor a tablet Xesar 

 Operačný systém Windows 7 – 32-bitový, Windows 7 – 64-bitový, Windows 8.1 – 32-

bitový alebo Windows 8.1 – 64-bitový 

 Inštalácia sa musí uskutočniť lokálne, serverová inštalácia sa nepredpokladá.  

Na inštaláciu je potrebných cca 200 MB voľnej pamäte. 

 Vstupné/výstupné zariadenie: 

Klávesnica | myš | minimálne rozlíšenie monitora 1024 × 768 

 Internetové spojenie na aktivovanie kreditov KeyCredit 

 

 

 

 

 

Ak by sa napriek jestvujúcemu internetovému spojeniu nepodarilo 

vytvoriť spojenie so softvérom Xesar, konfigurujte nastavenia firewallu: 

     

Server:  licence.evva.com 

Port:  8072 

Protokol: https 
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2.3 Vlastnosti Xesar 

2.3.1 Správa používateľov 

 Používateľov softvéru je možné vybaviť dodatočnými právami 

 Podľa príslušnej používateľskej úlohy je možné aktivovať rozličné funkcie softvéru 

 

2.3.2 Prístupové komponenty Xesar 

 Manuálne trvalé otvorenie -> Aktivuje sa, resp. deaktivuje prostredníctvom oprávneného 

identifikačného média Xesar na prístupovom komponente Xesar 

 Č asové trvalé otvorenie -> Riadené časovými profilmi uloženými v softvéri 

 Možnosť definovania až 96 oblastí dverí -> Spojenie viacerých dverí na účely 

jednoduchšieho odovzdávania oprávnení 

 Č ierna listina -> Zoznam zablokovaných identifikačných médií 

 Funkcia DeleteKey -> Zablokované identifikačné médiá sa pri pokuse o identifikáciu pri 

dverách vymažú 

 Automatické prestavenie času -> Letný/zimný 

 Balík Softwareplus -> Výmena informácií prostredníctvom identifikačných médií 

 

2.3.3 Správa médií/osôb 

 Až 65 000 osôb na systém 

 Jednej osobe je možné priradiť jedno identifikačné médium Xesar a jedno náhradné 

médium 

 Identifikačné médiá je možné vybaviť časovými profilmi: 

- 7 dní týždň a, 5 osobitných dní 

- Možnosť definovania 50 osobitných dní (časový profil) 

- Automatická aktualizácia identifikačného média Xesar pri pridržaní na  

editore Xesar 

 

 

Upozornenie: 

Xesar momentálne podporuje šifrovanie MIFARE DESFire EV1 s 128-bitovým 

šifrovaním AES, všetky identifikačné médiá Xesar disponujú pamäťou 4 kB. Segment 

Xesar obsadzuje vo verzii 2.2.x.x 384 bytov, zvyšná pamäť identifikačného média 

Xesar sa môže používať pre cudzie aplikácie (bližšie informácie na požiadanie). 
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S balíkom Softwareplus je k dispozícii dodatočných 1365 bajtov pre záznamy denníka 

 

2.3.4 Protokol/udalosti 

 Na každý prístupový komponent Xesar sa protokoluje po 1 000 udalostí.  

 Prenos udalostí z dverí do softvéru prostredníctvom tabletu Xesar.  

 De gegevens worden via de sleutels van de deur naar de software overgedragen 

(Softwareplus 

 Možná deaktivácia ukladania osobných udalostí. 

 Udalosti, ktoré je možné ukladať: 

- Uskutočnené prístupy (osoba, dátum + denný čas, dvere) 

- Trvalé otvorenia (automatické a manuálne) 

- Výstrahy batérie 

- Prestavenia času 

- Aktualizácia firmvéru 

- Výmena batérie 

- Rozlišovanie medzi identifikačným médiom, náhradným médiom alebo MasterKey 

- Výstraha, ak sa uskutočnil prístup s už zablokovaným médiom 

- Odmietnutia neoprávnených médií systému 

- Deaktivovanie zablokovaného média komponentom 

- Trvalé otvorenia (automatické a manuálne) 

- Rozlišovanie medzi začiatkom/koncom 

- Výstraha, ak trvalé otvorenie bolo spustené s už  

zablokovaným médiom 

- Konfigurácia dverí 

- Kľúč mediálneho systému zmenený 

- Kľúč aktualizácie firmvéru zmenený 

- Zmena času povolená 

- Č as zmenený 

- ID dverí nastavené 

- Oblasť dverí nastavená 

- Osobitné dni resetované 

- Osobitné dni, trvalé otvorenie nastavené 

- Konfigurácia prestavenia letného/zimného času aktualizovaná 

- Povolenie na manuálne trvalé otvorenie nastavené 

- Zoznam zablokovaných identifikačných médií nastavený 
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- Č as prestavený z {Dátum/Č as} na {Dátum/Č as} 

- Aktualizácia firmvéru zlyhala, resp. bola úspešne vykonaná 

- Nový prístupový komponent inicializovaný 

- Informácie, výstrahy a chyby 

- Reštart komponentu 

- Batéria vybitá 

- Chyba, ktorú nie je možné obísť 

- Protokol udalostí preformátovaný 

- Chyba v hodinách reálneho času 

 

2.3.5 Druhy oprávnenia 

 Trvalý prístup (bez časového profilu) 

 Periodický prístup (s časovým profilom) 

 Manuálne trvalé otvorenie (možnosť aktivovania na médium) 

 Automatické trvalé otvorenie (s časovým profilom) 

 Nastaviteľný koniec oprávnenia 

 Nastaviteľné trvanie platnosti (pravidelne sa predlžuje) 

 Oprávnenie MasterKey 

 

2.3.6 Voliteľné jazyky  

 Nemčina 

 Angličtina 

 Francúzština 

 Taliančina  

 Holandčina 

 Poľština 

 Slovenčina 

 Č eština 

 Španielčina 

 Portugalčina 
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3 Systémové príslušenstvo  

3.1 Editor Xesar 

 

Obrázok 3: Editor Xesar (ilustračná fotografia)  

Editor Xesar je čítacie a zapisovacie zariadenie pre všetky bezkontaktné identifikačné médiá Xesar, 

ako aj kontaktnú kartu Admin-Card, ktorá sa ráta k systémovým kartám (pozri kapitolu: Karta 

Admin-Card ). Pre kartu Admin-Card je na prednom konci editora Xesar k dispozícii vlastný 

zásuvný slot na karty. Nainštalujte príslušné ovládače a spojte editor Xesar s USB rozhraním vášho 

počítača, na ktorom je nainštalovaný softvér Xesar.  

 

 

Upozornenie: 

Ovládače potrebné pre editor Xesar máte k dispozícii na našej domovskej stránke v 

oblasti pre sťahovanie: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/. 

 

 

Upozornenie: 

Ď alšie špecifikácie máte k dispozícii na príslušnom dátovom liste na 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/  

. 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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3.2 Tablet Xesar 

 

Obrázok 4: Tablet Xesar (ilustračná fotografia) 

Tablet Xesar slúži na synchronizáciu a prenos informácií medzi softvérom Xesar a prístupovými 

komponentmi Xesar. 

 

K baleniu tabletu Xesar je priložený vlastný spojovací kábel EVVA. Spojovací kábel sa používa na 

spojenie vašich prístupových komponentov Xesar s tabletom Xesar. Spojovací kábel rozpoznáte 

podľa loga EVVA, ktoré vidno na USB konektore spojovacieho kábla. 

 

Na všetkých prístupových komponentoch sa na prednej strane za krytom konektora (logo EVVA) 

nachádza rozhranie. Toto dosiahnete tak, že pri logu EVVA na ľavej strane nápisu (pri písmene E) 

zľahka zatlačíte prstom dnu a na pravej strane (pri písmene A) sklopíte dopredu.  

 

Namontované rozhranie prístupových komponentov Xesar slúži v spojení s tabletom Xesar výlučne 

na synchronizáciu medzi softvérom Xesar a prístupovými komponentmi Xesar. 

Po použití opätovne starostlivo zatvorte kryt konektora (logo EVVA) vašich prístupových 

komponentov Xesar, aby bol konektor chránený pred vniknutím prachu a vlhkosti.  

Nepoužívajte na uvedený účel žiadne ostré predmety, aby ste zabránili možným poškodeniam. 
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3.2.1 Viaceré tablety v jednom systéme Xesar 

S verziou Xesar 2.2 môžete teraz v jednom systéme Xesar používať aj viaceré tablety Xesar. Toto 

Vám pomáha minimalizovať náklady na údržbu a efektívne distribuovať aktualizácie 

prostredníctvom viacerých technikov. 

 

Používajte na to Údržbové skupiny, ktoré sa distribuujú na tablety a Vaše tablety pravidelne 

synchronizujte. 

 

3.2.2 Nový tablet v jestvujúcom systéme Xesar 

Používanie nového tabletu v jestvujúcom systéme Xesar je možné relatívne jednoducho vtedy, ak 

verzia softvéru nového tabletu je rovnaká alebo nižšia ako verzia aktuálneho tabletu.  Prosím, 

dbajte pri tom na nasledujúci popísaný postup: 

1. Synchronizujte tablet so softvérom. Týmto sa na tablet načítava a môže sa nainštalovať najnovšia 

verzia aplikácie Xesar.  

2. Potom sa dá nový tablet používať s novým softvérom. 

 

3.2.3 Jeden tablet s viacerými systémami Xesar  

Jeden tablet, ktorý sa už používal v jednom systéme, sa môže používať aj vo viacerých systémoch 

za osobitných predpokladov. 

Ako prvý krok sa na tento účel musia porovnať verzie softvéru oboch dotknutých systémov. 

Ak je verzia softvéru nového systému rovnaká alebo vyššia ako verzia aktuálneho systému, 

vyžadujú sa a bezpodmienečne sa musia dodržiavať nasledujúce popísané kroky: 

1. Vykonajte všetky jestvujúce údržbové úlohy v aktuálnom systéme. 

2. Zosynchronizujte tablet so softvérom aktuálneho systému, aby sa všetky dáta spätne 

synchronizovali do softvéru. 

3. Potom sa z tabletu musia odstrániť všetky jestvujúce dáta aktuálneho systému predtým, ako sa 

smie uskutočniť synchronizácia v novom systéme. Toto sa uskutočňuje na tablete Xesar 

prostredníctvom štruktúry menu Spravovať aplikácie / Tablet Xesar / Vymazať údaje.  
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Ď alšie špecifikácie máte k dispozícii na príslušnom dátovom liste na 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-

navody-a-datove-listy/sk/ 

 

 

Neinštalujte si žiadne dodatočné aplikácie, nakoľko v takom prípade nedokáže 

EVVA zaručiť bezpečnosť a funkčnosť produktu. 

 

 

Neinštalujte si žiadne systémové aktualizácie a  používajte tablet prednostne v 

letovom režime. 

 

 

Xesar-tablet nedokáže fungovať  v móde núdzového napájania batériou 

poháňaných prístupových komponentov Xesar. 

 

 

Odporúčame Vám pravidelne uskutočnovať synchronizáciu dát na všetkých 

prístupových Xesar komponentoch, ktoré sa okamžite synchronizujú s udalosťami v 

softvéri (Upozornenie: max. 1000 udalostí na prístupové komponenty, potom budú 

najstaršie záznamy opäť prepísané).  Pre udržanie aktuálneho času v prístupových 

komponentoch , mala by sa synchronizácia vykonávať minimálne jedenkrát ročne. 

 

3.2.4 Funkčný princíp 

Pri každej synchronizácii tabletu Xesar so softvérom Xesar sa načítavajú a vypisujú všetky 

údržbové úlohy a iné úlohy pre príslušný prístupový komponent Xesar.  

Prostredníctvom spojovacieho kábla, ktorý je priložený k vášmu tabletu Xesar, môžete 

spájať prístupové komponenty Xesar a následne prostredníctvom aplikácie Xesar 

vykonávať výmenu údajov. 

 

Môžu sa vykonávať nasledujúce akcie: 

 Inicializácia prístupových komponentov Xesar (prvotná inicializácia pri uvedení do 

prevádzky) 

 Synchronizácia zmenených parametrov dverí pri prístupových komponentoch Xesar 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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 Prenos čiernej listiny na prístupové komponenty Xesar 

 Dopytovanie stavu batérie 

 Vykonanie aktualizácie firmvéru (prístupové komponenty Xesar sa v režime na batériu 

počas aktualizácie firmvéru zásobujú energiou prostredníctvom tabletu Xesar) 

 Udalosti prístupových komponentov Xesar sa môžu „vyzdvihovať“. 

 Resetovanie prístupových komponentov Xesar do režimu Stavba  

 Automatická synchronizácia denného času v prístupových komponentoch pri 

komunikácii medzi tabletom a prístupovými komponentmi 

 

3.2.5 Aplikácia Xesar (aplikácia) 

Aplikácia pre tablet Xesar je už predinštalovaná na vašom tablete Xesar. Ak by boli k 

dispozícii novšie verzie aplikácie, napr. po prvej inštalácii softvéru Xesar, resp. po 

aktualizácii softvéru, aplikácia Xesar sa automaticky aktualizuje pri ď alšej synchronizácii 

tabletu Xesar so softvérom Xesar. 

 

 

 

Upozornenie: 

Pre tablet Xesar sa dodáva priložený vlastný návod na obsluhu výrobcu. Tento 

nájdete v balení výrobku. 

 

 

Upozornenie: 

Prosím, pred prvým použitím váš tablet Xesar úplne nabite! 

3.3 Núdzový zdroj prúdu 

 

Obrázok 5: Núdzový zdroj prúdu (ilustračná fotografia) 
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Na všetkých prístupových komponentoch sa na čelnej strane prístupového komponentu pod 

logom EVVA nachádza rozhranie. K tomuto sa dostanete tak, že pri logu na ľavej strane nápisu 

(pri písmene E) zľahka zatlačíte dnu a na pravej strane (pri písmene A) odklopíte. Namontované 

rozhranie slúži v súvislosti s núdzovým zdrojom prúdu iba na zásobovanie núdzovým prúdom a 

počas bežnej prevádzky nie je potrebné. 

 

Po otvorení núdzovým prúdom okamžite vymeň te batérie prístupového komponentu a následne 

aktualizujte prístupový komponent s tabletom Xesar, aby sa znova umožnil prístup so všetkými 

oprávnenými identifikačnými médiami. 

 

 Núdzový zdroj prúdu je k dispozícii voliteľne. 

Kód výrobku: E.ZU.NG.V1 

 

Pozor: 

Pamätajte na to, že na otvorenie vašich prístupových komponentov Xesar 

zásobovaných núdzovým prúdom potrebujete identifikačné médium Xesar s 

oprávnením „MasterKey“, pretože pri príliš dlhom prerušení dodávky elektrického 

prúdu dochádza k strate denného času, takže „štandardné identifikačné médiá“ už 

viac nedokážu otvárať. 
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4 Systémové médium 

4.1 Karta Admin-Card 

 

Obrázok 6: Karta Admin-Card (ilustračná fotografia) 

 

Karta Admin-Card je dotyková, elektronická čipová karta v štandardnom formáte. Umožň uje 

prístup do softvéru Xesar a jednoznačne identifikuje systém. Ukladajú sa na nej kredity KeyCredit 

získané na vaše zmeny oprávnenia (neplatí pre KeyCredits Unlimited). 

 

Softvér Xesar sa môže administrovať v plnom rozsahu iba vtedy, keď   

sa v editore Xesar nachádza platná karta Admin-Card a táto je dobitá dostatočným zostatkom. 

 

 

Upozornenie: 

Karta Admin-Card je neprenosná, preto sa nemôže používať pre iné systémy. 

 

 

Pozor: 

Pri strate, resp. chybe sa karta Admin-Card môže vymeniť.  

(pozri kapitolu: Nahradenie karty Admin-Card). 
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5 Identifikačné médiá Xesar 

Identifikačné médiá Xesar sú bezdotykové RFID čipy, založené na MIFARE DESFire EV1 s celkovou 

veľkosťou pamäte 4 kB. 

 

Prehľad dostupných identifikačných médií Xesar 

 

Karta Xesar-EVVA-Card 

 

Obrázok 7: Karta Xesar-EVVA-Card (ilustračná fotografia) 

Karta Xesar-Partner-Card 

 

Obrázok 8: Karta Xesar-Partner-Card (ilustračná fotografia) 

 

Prívesok na kľúče Xesar 

 

Obrázok 9: Prívesok na kľúče Xesar (ilustračná fotografia) 

 

Kombinovaný kľúč Xesar1 

 

Obrázok 10: Kombinovaný kľúč Xesar (ilustračná fotografia) 

 

 

Pozor: 

Na editor Xesar nikdy neprikladajte viac ako jedno identifikačné médium Xesar. V 

opačnom prípade môže dôjsť k chybnému popisovaniu identifikačných médií. 

                                       

 

1 V príprave 
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Prosím, chráňte editor od kovových predmetov, pretože tieto môžu negatívne 

ovplyvňovať schopnosť čítania. 

 

  

Ak sa váš systém po uvedení do prevádzky už nenachádza v režime Stavba, pomocou 

identifikačných médií Xesar, ktoré boli naprogramované na editore Xesar, môžete otvárať 

prístupové komponenty Xesar. 

 

 

Upozornenie: 

Ako režim Stavba sa označuje ten režim, v ktorom prístupové komponenty Xesar 

ešte neboli elektronicky priradené žiadnemu systému. V stave pri odoslaní sa každý 

prístupový komponent Xesar nachádza v tomto stave. 

 

 

Upozornenie: 

Všetky typy identifikačných médií Xesar sa programujú pomocou editora Xesar tak, 

že vaše identifikačné médiá položíte na váš editor, ktorý je pripravený na prevádzku 

a vykonáte zodpovedajúcu interakciu v softvéri. 

 

 

Upozornenie: 

Ďalšie špecifikácie máte k dispozícii na príslušnom dátovom liste na 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/ 

. 

 

Maximálna pamäť na jedno médium: 

Na jedno médium sa môže zapísať maximálne 96 oblastí dverí a dodatočne 32 

dverí. 

 

  

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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5.1 Karta Construction-Card 

 

Obrázok 11: Karta Construction-Card (ilustračná fotografia) 

Karta Construction-Card je bezdotykový RFID čip, ktorý je založený na MIFARE DESFire EV1 a ktorý 

dokáže otvárať prístupové komponenty Xesar v režime Stavba. 

  

Okrem bežného otvárania prístupových komponentov je možné aj manuálne trvalé otvorenie 

(pozri kapitolu: Manuálne trvalé otvorenie). Karta Construction-Card je po obdržaní okamžite 

pripravená na použitie a nemusí sa naprogramovať prostredníctvom editora Xesar.  

 

 Pozor: 

Prosím, pamätajte na to, že váš systém sa v režime Stavba môže obsluhovať 

pomocou každej karty Construction-Card. Preto váš systém čo najskôr inicializujte! 

 

 

Upozornenie: 

Ako režim Stavba sa označuje ten režim, v ktorom prístupové komponenty Xesar 

ešte neboli elektronicky priradené žiadnemu systému, v stave pri odoslaní sa každý 

prístupový komponent Xesar nachádza v tomto stave. 

 

5.2 Prístup pomocou identifikačného média Xesar 

Obsluha všetkých prístupových komponentov Xesar prostredníctvom identifikačného média Xesar 

funguje podľa rovnakého princípu. V čiernej hlavici nad krytom konektora (logo EVVA) sa 
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nachádza čítacia jednotka. Ak sa v čítacom poli pridrží oprávnené identifikačné médium, príslušný 

prístupový komponent reaguje podľa príslušnej konfigurácie. 

 

5.2.1 Jednoduchý prístup (štandardná konfigurácia) 

Pri tomto príslušný prístupový komponent Xesar po pridržaní oprávneného identifikačného 

média Xesar po dobu 5 sekúnd uvoľň uje prístup. Uvoľnenie prístupu sa potvrdzuje 

optickým a akustickým signálom. Následne sa uvoľnenie prístupu automaticky ukončuje, 

toto sa takisto potvrdzuje optickým a akustickým signálom. 

 

5.2.2 Manuálne trvalé otvorenie 

Každý prístupový komponent Xesar disponuje manuálnym režimom trvalého otvorenia. Pri 

tomto sa prístupový komponent môže zapájať, resp. držať otvorený. Táto funkcia je tiež k 

dispozícii v stave pri odoslaní (režim Stavba) v spojení s kartou Construcion-Card. 

Manuálne trvalé otvorenie sa aktivuje, resp. deaktivuje dvojnásobným pridržaním v 

priebehu 2 sekúnd pri príslušnom prístupovom komponente Xesar. Prístupový komponent 

Xesar signalizuje zmenu stavu tak akusticky, ako aj opticky (pozri Signalizácia udalostí).  

Ak sú už prístupové komponenty Xesar priradené systému (inicializované), musí sa táto 

funkcia konfigurovať v softvéri Xesar. 

 

 

 Pozor: 

Prosím, pamätajte na to, že identifikačné médium sa medzi dvojnásobným 

pridržaním na aktivovanie/deaktivovanie režimu trvalého otvorenia musí v priebehu 

2 sekúnd pohybovať z čítacieho poľa (cca 20 cm). 

 

Len čo nabitie batérie dosiahne nízky stav, ukáže sa výstraha batérie. V tomto stave sa nemôže 

spustiť žiadne automatické alebo manuálne trvalé otvorenie. 

Aktuálne trvalé otvorenia (automatické/manuálne) sa však môžu naď alej zatvárať. Dodatočne sa 

pridáva jednoznačný záznam denníka, aby sa upozornilo na nespustené automatické trvalé 

otvorenia 
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5.2.3 Automatické trvalé otvorenie (časovo riadené) 

Komponenty Xesar sa okrem manuálneho trvalého otvorenia môžu dostať do trvalého 

otvorenia aj automaticky. Pri tomto sa môže pridať zodpovedajúce časové okno v softvéri 

Xesar. Prístupový komponent Xesar signalizuje zmenu stavu pri automatizovanej zmene 

trvalého otvorenia tak akusticky, ako aj opticky (pozri Signalizácia udalostí). 

 

Automatické trvalé otvorenie v stave pri odoslaní v spojení s kartou Construction-Card nie 

je možné. 

 

5.2.4 Funkcia DeleteKey 

Každý prístupový komponent Xesar dostáva pri aktualizácii s tabletom Xesar čiernu listinu 

(= zoznam všetkých zablokovaných médií systému). Ak sa jedno z týchto médií pridrží pri 

dverovom komponente, toto je zo strany prístupového komponentu vymazané, nezávislé 

od toho, či pri príslušných dverách bolo oprávnené alebo nie. 

 

 

Pozor: 

Manuálne a automatické trvalé otvorenia sú „rovnoprávne“. Pri zodpovedajúcom 

oprávnení sa preto automatické trvalé otvorenie môže manuálne prerušiť a tiež 

znova s ním pokračovať. Okrem toho sa manuálne trvalé otvorenie môže ukončiť 

aj zo strany automatického, keď  bola v softvéri zodpovedajúco uskutočnená 

konfigurácia. 

5.3 Rozhranie prístupových komponentov Xesar  

Všetky komponenty Xesar disponujú rozhraním, pomocou ktorého sa môžu aktualizovať 

prístupové komponenty Xesar. Rozhranie sa môže používať na zásobovanie núdzovým prúdom pri 

všetkých prístupových komponentoch Xesar napájaných batériou. 
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Rozhranie sa pri všetkých prístupových komponentoch Xesar nachádza na prednej strane, za 

krytom konektora (logo EVVA). Dostanete sa k nemu tak, že kryt konektora (logo EVVA) na ľavej 

strane nápisu (pri písmene E) zľahka zatlačíte prstom dnu a na pravej strane (pri písmene A) 

sklopíte dopredu.  

 

Po použití rozhrania opätovne starostlivo zatvorte kryt konektora (logo EVVA), aby boli vaše 

prístupové komponenty Xesar chránené pred vniknutím prachu a vlhkosti. 

 

 

Pozor: 

Nepoužívajte na otváranie a zatváranie žiadne ostré predmety, aby ste zabránili 

možným poškodeniam. 
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6 Softvér Xesar 

 

Obrázok 12: Softvér Xesar (ilustračná fotografia) 

Softvér Xesar je bezplatný administračný a správcovský softvér poskytovaný zo strany EVVA, 

pomocou ktorého sa môžu realizovať najrozmanitejšie požiadavky. K tomuto sa medziiným ráta 

správa oprávnení osôb, vytváranie a vymazávanie elektronických kľúčov, správa rozmanitých 

prístupových komponentov, nastavenie časových zón závislých od oprávnenia, vytváranie a 

administrácia oblastí, správa časových možností trvalého otvorenia, ako aj mnohé ď alšie funkcie. 

 

Na účely zvýšenia bezpečnosti vášho systému Xesar disponuje váš softvér Xesar okrem ochrany 

heslom ď alším bezpečnostným znakom, ktorým je karta Admin-Card.  

(pozri kapitolu: Karta Admin-Card) 

 

Po online registrácii je softvér Xesar k dispozícii na stiahnutie:  

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/poziadavka-

na-softver-xesar/sk/ 

  

 

Upozornenie: 

Inštalácia softvéru Xesar sa musí uskutočniť lokálne, serverová inštalácia nie je k 

dispozícii, na inštaláciu je potrebných cca 200 MB voľnej pamäte. 

 

 

 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/poziadavka-na-softver-xesar/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/poziadavka-na-softver-xesar/sk/
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6.1 Kredity KeyCredit EVVA 

  

Obrázok 13: Kredity KeyCredit (ilustračná fotografia) 

Využívate všetky funkcie plne vybudovaného prístupového softvéru bezplatne a platíte 

prostredníctvom kreditov KeyCredit iba za to, čo skutočne potrebujete. Na zhotovenie alebo 

zmenu identifikačného média s ľubovoľným počtom prístupových oprávnení je potrebný iba jeden 

KeyCredit. 

 

6.1.1 Modely zostatku 

K dispozícii sú nasledujúce možnosti zostatku: 

 Množstevný zostatok (10/50/100 KeyCredits) 

 Č asový zostatok (KeyCredit Unlimited s neobmedzeným množstvom  

zmien prístupových oprávnení na dobu 12/36 mesiacov) 

 Balík Softwareplus (na používanie Virtuálnej siete XVN 

 

6.1.2 Množstevné a časové zostatky je možné kombinovať 

Paušál aktívneho časového zostatku pokrýva všetky spoplatnené zmeny oprávnení, až po 

uplynutí časového zostatku sa za spoplatnené zmeny oprávnení účtujú kredity EVVA-

KeyCredit z množstevného zostatku. 
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6.1.3 Funkčný princíp 

Kredity EVVA-KeyCredit sa aktivujú online a po zadaní kódu, ktorý sa nachádza na karte, v 

softvéri Xesar a ukladajú sa lokálne na kartu Admin-Card. 

 

Č asovo limitované paušálové kredity KeyCredit, napr. s 12- alebo 36-mesačným paušálom 

sa ukladajú na serveri EVVA a nie na karte Admin-Card. 

 

Pri strate alebo defekte karty Admin-Card s časovým zostatkom sa zvyšný časový 

kontingent 12- alebo 36-mesačného paušálu, ktorý je uložený na serveri, môže po 

vytvorení náhradnej karty vyvolať a opätovne aktivovať. Opätovné aktivovanie zvyšného 

zostatku pri KeyCredits 10/50/100, ktorý sa nachádza na defektnej alebo stratenej karte 

Admin-Card, nie je možný. 

 

 

Upozornenie: 

Prosím, pamätajte na to, že na aktivovanie dobitých kreditov KeyCredit potrebujete 

internetové spojenie. 

 

 

6.1.4 Spoplatnené zmeny s kreditmi KeyCredit (relevantné iba pre 

množstevný zostatok) 

Nasledujúce zmeny stoja jeden KeyCredit: 

 Zmena prístupových práv k dverám/oblastiam 

 Zmena časového profilu (trvalý prístup / periodický prístup) 

 Zmena dátumu vypršania identifikačného média 

 

 

Upozornenie: 

Jeden KeyCredit sa odpočítava vždy pri uložení (po pridaní alebo zmene oprávnení). 

 

Na výmenu administrátorskej karty už musí byť využitý zostatok 
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6.1.5 Bezplatné zmeny pri kreditoch KeyCredit 

Nasledujúce zmeny nestoja žiaden KeyCredit: 

 Aktivovanie/deaktivovanie trvalého otvorenia pre osobu 

 Zablokovanie osoby (čierna listina) 

 Popisovanie/aktualizácia média 

 Zmeny kmeň ových dát osôb 

 Predĺženie trvania platnosti identifikačných médií 

 

6.1.6 Ďalšie informácie ku kreditom KeyCredit firmy EVVA 

 Pri dobití KeyCredit Unlimited sa pridáva nové časové rozpätie na konci už prebiehajúceho 

produktu KeyCredit Unlimited. 

 Kód Key Credit sa môže využiť iba raz. 

 Všetky kódy KeyCredit, ktoré sú k dispozícii pri spustení na trh, sa môžu využiť tak v Xesar, 

ako aj v AirKey. 

 Softvér Xesar včas varuje používateľa predtým, než jeho zostatok KeyCredit vyprší.  

 

 

Poukážkový kód SoftwarePlus je určený na použitie výlučne od verzie Xesar 

2.0.x.x a vyššej. Pri využití v niektorej nižšej verzii kód nenávratne stráca svoju 

platnosť. 

Počas dobíjania kreditov KeyCredit v žiadnom prípadne neodpájajte editor od 

počítača Xesar, aby sa zaručilo bezchybné dobitie. 
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6.2 Balík Software
plus

 

 

Obrázok 14: Balík Softwareplus (ilustračná fotografia) 

Aktivovaním balíka Softwareplus sa už udalosti nemusia neustále prenášať z komponentov do 

softvéru prostredníctvom tabletu Xesar, ale „vyzdvihujú“ ich médiá. Keď  sa identifikačné médium 

pridrží na prístupovom komponente, komponent zapíše udalosti na médium. Priložením média na 

editor sa udalosti prenesú späť do softvéru. 

 

Ď alšie informácie k balíku Softwareplus 

 

 Kartu Softwareplus je možné získať u špecializovaného predajcu EVVA. 

 Na paneli (úvodná stránka) sa zobrazujú príslušné informácie o balíku Softwareplus. 

Kliknutím na Nahrať balík Softwareplus sa môžu dobiť (dodatočné) zostatky. 

 Platnosť balíka Softwareplus je 1 rok, viaceré využité balíky Softwareplus sa radia za 

sebou v časovej postupnosti. 

 Balík Softwareplus (funkcia XVN) sa môže používať aj bez zastrčenej administrátorskej 

karty (ak je aktívna). 

 Balík Softwareplus zostáva zachovaný aj pri výmene administrátorskej karty (hodnota 

zostatku nadobudnutá s balíkom však prepadáva). 
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7 Prístupové komponenty Xesar  

7.1 Kovanie Xesar 

 

Obrázok 15: Kovanie Xesar (ilustračná fotografia) 

Kovanie Xesar je prístupový komponent napájaný batériou a je vhodný tak pre exteriér, ako aj 

interiér. 

 

Prosím, používajte v exteriéri alebo vo vlhkých oblastiach tesnenie, ktoré je priložené k výrobku.  

 

Kovanie Xesar je vhodné pre bežné zámky dverí s rúrkovým rámom a s plným krídlom s dráhou 

kľučky do 40°, so samozamykacími zámkami pre únikové dvere podľa EN 179/EN 11251, pre 

ohň ovzdorné dvere, ako aj vo verzii pre panikové a únikové dvere s tyčovými rukoväťami alebo 

tlačnými tyčami podľa EN 11251.  

 

Prosím, starostlivo skontrolujte, či zvolený produkt Xesar je vhodný pre vami určené použitie.  
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7.1.1 Funkčný popis kovania Xesar 

 

Obrázok 16: Kovanie Xesar (ilustračná fotografia) 

 

Optická a akustická signalizácia: 

Kovanie Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky. Na tento účel sa na hornej 

hrane čítacej jednotky kovania Xesar nachádza LED. Súpis všetkých aktualizácii nájdete v 

kapitole: Signalizácia udalostí prístupových komponentov Xesar. 

 

Oblasť čítania: 

Senzor čítacej jednotky sa nachádza na vonkajšej strane kovania Xesar, medzi spojovacím 

konektorom (logo EVVA) a LED. 

 

Spojovací konektor (synchronizácia, aktualizácia, zásobovanie núdzovým 

prúdom): 

Kovanie Xesar disponuje spojovacím konektorom, ktorý sa skrýva pod krytom konektora 

(logo EVVA). Spojovací konektor dosiahnete tak, že logo EVVA na ľavej strane nápisu (pri 

písmene E) zľahka zatlačíte prstom dnu a na pravej strane (pri písmene A) sklopíte 

dopredu. 

 

Spojovací konektor slúži tak na synchronizáciu prostredníctvom tabletu Xesar, ako aj 

zásobovanie núdzovým prúdom prostredníctvom voliteľného núdzového zdroja prúdu. 
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Po použití opätovne starostlivo zatvorte kryt konektora (logo EVVA), aby bol konektor 

chránený pred vniknutím prachu a vlhkosti. Nepoužívajte na uvedený účel žiadne ostré 

predmety, aby ste zabránili možným poškodeniam.  

 

 

Funkčný princíp: 

Vonkajšia kľučka je štandardne vypojená – pri aktivovaní vonkajšej kľučky zostáva pozícia 

západky nezmenená. Pridržaním oprávneného identifikačného média Xesar na čítacej 

jednotke sa vonkajšia kľučka mechatronicky zapája na dobu 5 sekúnd. Ak sa počas tejto 

doby stlačí vonkajšia kľučka, v závislosti od typu zámku sa tiež pohybuje západka, resp. 

závora.  

 

Vnútorná kľučka je vždy zapojená a môže sa kedykoľvek ovládať. Západka sa pri tom vždy 

pohybuje tiež. 

 

Kovanie Xesar disponuje pamäťou udalostí na posledných 1000 udalostí. Ak je pamäť 

udalostí plná, najstaršie záznamy sa prepisujú novými záznamami. Preto pravidelne 

synchronizujte udalosti, aby ste zabránili strate udalostí.  

 

Ď alšie špecifikácie máte k dispozícii na príslušnom dátovom liste na: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-

navody-a-datove-listy/sk/ 

 

 

Dbajte na funkciu trvalého otvorenia (kapitola: Identifikačné médiá Xesar) a 

rozličnú akustickú a optickú signalizáciu (kapitola: Signalizácia udalostí prístupových 

komponentov Xesar) 

  

 

Dbajte pri montáži protipožiarnych dverí na to, že certifikáty platia iba so 

schváleniami príslušného výrobcu dverí. 

 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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Dbajte na nasledujúce dôležité upozornenia k používaniu! 

 

Podmienky používania 

Okolitá teplota vonku –20 °C až +60 °C, vnútri 0 °C až +60 °C (v závislosti od batérie) | Vlhkosť 

vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre ≥ 200 000 cyklov podľa EN 19061 

 

Účinky klímy a prostredia 

Dbajte na vhodnosť kovania pre príslušné okolité podmienky, definovanú podľa klasifikácie IP a 

špecifikovaných teplotných rozsahov. 

Nepoužívajte kovanie v priestoroch s vysokou tvorbou prachu. 

Používajte kovanie iba v priestoroch, v ktorých vlhkosť vzduchu dosahuje menej ako 90 %. 

Pri montáži kovaní v priestoroch s obzvlášť vysokým elektrostatickým nábojom treba možnosti 

použitia dopredu objasniť so špecializovaným predajcom. 

Nepoužívajte kovanie v korozívnej atmosfére (napr. chlór, čpavok, vápenná alebo slaná 

voda). 

 

Pokyny k inštalácii, resp. správnej montážnej situácii 

 

Inštaláciu kovania má vykonať odborný personál a musí sa uskutočniť podľa ustanovení 

montážneho návodu priloženého k výrobku. EVVA nepreberá akékoľvek ručenie za škody z 

dôvodu neodborných montážnych prác. 

Prosím, dbajte na to, že pre správnu funkciu kovania Xesar smie korekčná poloha štvorhranu 

zapusteného zámku dosahovať maximálne 2°, pretože inak nemôže byť vylúčená chybná funkcia. 

Pred montážou kovania sa odporúča skontrolovať zámok na prítomnosť škôd a znečistení. Ď alej 

pred namontovaním kovania treba dbať na používateľské informácie výrobcu zámku.  

Aby sa zaručilo riadne fungovanie kovania, firma EVVA odporúča použiť zapustený zámok v 

bezchybnom stave. 

Dbajte pri projektovaní a inštalácii kovania na zodpovedajúce medzinárodné normatívy a 

normatívy špecifické pre danú krajinu v príslušných zákonoch, nariadeniach, normách a 

smerniciach, najmä, čo sa týka požiadaviek na únikové cesty, ako aj núdzové východy. 
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Dbajte, aby sa pri montáži mechanickej uzamykacej cylindrickej vložky zvolila správna dĺžka 

cylindrickej vložky v závislosti od hrúbky krídla dverí. Uzamykacia cylindrická vložka smie v 

montážnych situáciách alebo oblastiach použitia významných z hľadiska bezpečnosti vyčnievať z 

tesne obopínajúceho ochranného kovania max. 3 mm. 

Pred namontovaním kovania – najmä pri dverách s rúrkovým rámom – skontrolujte montážnu 

situáciu, aby sa predišlo nebezpečenstvu poranenia (napr. pomliaždeniny na ruke). V týchto 

prípadoch odporúčame používanie vhodnej kľučky pre dvere s rúrkovým rámom. 

Dbajte na to, že pri montáži kovania v dymových a ohňovzdorných dverách treba skontrolovať 

schopnosť použitia, resp. získať schválenie výrobcu dverí. Toto je úlohou kupujúceho. 

Pred použitím kovania v únikových, resp. panikových dverách je smerodajná existencia certifikácie 

podľa EN 179, resp. EN 1125 výrobcu zámku. Celá paniková jednotka – pozostávajúca z kovania, 

panikového zámku a panikovej tyče – musí byť skontrolovaná z hľadiska bezchybnej funkcie. 

Prípustnosť montáže kovania musí byť potvrdená vo vyššie uvedenom certifikáte. 

Vplyvom príliš vysokého uťahovacieho momentu pri skrutkovaní upevňovacích skrutiek môže dôjsť 

k chybným funkciám kovania alebo jeho ťažkému chodu. Dbajte preto na údaje montážneho 

návodu. 

Správna funkcia kovania sa musí skontrolovať pred dokončením montáže pri otvorených dverách 

podľa ustanovení montážneho návodu prostredníctvom karty Construction-Card. 

Dbajte na to, že po montáži kovania až po dokončené parametrizovanie systému je možný prístup 

iba prostredníctvom karty Construction-Card. 

Dbajte na to, že v prípade uvoľnenej oblasti cylindrickej vložky v krídlach dverí túto v každom 

prípade treba utesniť bežnou mechanickou cylindrickou vložkou, zaslepovacou cylindrickou 

vložkou alebo pomocou protipožiarneho laminátu. EVVA výslovne upozorňuje na to, že 

protipožiarna certifikácia kovania môže zostať zachovaná iba za dodržania týchto podmienok. 

 

Pokyny k prevádzke 

Používateľov elektronického uzamykacieho systému treba upozorniť na to, aby identifikačné 

médiá vždy uchovávali v bezpečí. 

V prípade straty identifikačného média Xesar treba toto bezodkladne zablokovať v softvéri a 

mechatronickú uzamykaciu cylindrickú vložku bezodkladne synchronizovať prostredníctvom tabletu 

Xesar. 

Dvere sa nesmú nosiť za kľučku ani sa za ňu nadvihovať. 
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Čítacie zariadenie kovania sa nesmie zakrývať kovovými materiálmi. 

Pravidelne treba kontrolovať riadny stav, ako aj bezchybnú funkciu kovania (minimálne mesačne) v 

priebehu funkčnej kontroly pomocou oprávnených identifikačných médií. 

Odporúča sa udržiavať uzamykací systém pravidelnými aktualizáciami softvéru a firmvéru v 

aktuálnom stave. Dbajte na to, aby sa aktualizácia firmvéru vykonávala pri otvorených dverách a 

následne po vykonaní aktualizácie dodatočne vykonal funkčný test.  

 

Pokyny k čisteniu 

Na čistenie viditeľných plôch kovania sa môže používať mäkká handrička, ktorá nepúšťa chlpy, s 

mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte výrobky alebo spreje, ktoré podporujú koróziu a mohli by 

narušiť kovové povrchy, plasty alebo tesniace materiály. 

 

Normy a smernice 

 

        

 

Testované podľa CE | DIN 182731 | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút1 | ÖNORM 3859: 30 

minút1 | ÖNORM 3859: 90 minút1 | EN 19061 | EN 1791 | stupeň ochrany IP52 (pri použití 

priložených tesnení IP55) | DIN 18257:ES01 (so stabilizačnou doskou) | ÖNORM B 5351:WB11 

(ÖNORM B 5338:WK1) 

 

 

Kovanie Xesar sa môže používať pre ohňovzdorné dvere v protipožiarnych dverách 

podľa EN 1791. Vhodné pre vnútorné a vonkajšie dvere | kombinovateľné s 

bežnými zámkami pre dvere s plným krídlom s dráhou kľučky do 40° | 

kombinovateľné so samozamykacími zámkami pre ohňovzdorné dvere podľa EN 

179/EN 112511 | vhodné pre ohňovzdorné dvere 

 

Výmena batérie 

Odporúča sa nechať vykonávať výmenu batérie iba vyškolenému odbornému personálu. 

Batérie vymeňte čo najskôr, len čo kovanie signalizuje „Slabá batéria“ – pozri kapitolu „Signalizácia 

udalostí prístupových komponentov Xesar“.  
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Opakované ignorovanie výstrahy „Slabá batéria“ môže viesť k výpadku kovania. 

Od prvej výstrahy „Slabá batéria“ je pri zvyčajnej izbovej teplote možných ešte do 1000 otvorení v 

priebehu nasledujúcich 4 týždňov . Teploty, ktoré sa odchyľujú od bežných izbových teplôt, preto 

môžu mať za následok výpadok kovania. 

Používanie akumulátorov je neprípustné. Zoznam odporúčaných modelov batérií dostanete na 

požiadanie od vášho špecializovaného predajcu. 

Pri výmene batérie treba vymeniť zakaždým všetky (3 ks AAA) batérie použité v kovaní! Prípadne 

sa po výmene batérií môže vyžadovať synchronizácia systémového denného času prostredníctvom 

tabletu Xesar. 

Dávajte pri výmene batérie pri nainštalovanej sade tesnenia pozor na to, aby sa tesnenie pri 

výmene batérie nepoškodilo. 

Pri vybitých batériách sa kovanie smie ovládať iba núdzovým zdrojom prúdu (voliteľné 

príslušenstvo). 

 

Postup pri výmene batérie 

1. Priehradka na batérie sa nachádza v hornej oblasti vnútorného štítku. Na otvorenie 

priehradky na batérie potrebujete skrutkovač Torx veľkosti T8. 

2. Aby ste mohli odstrániť vnútorný štítok, otočte skrutkou Torx v smere hodinových ručičiek 

toľko, až kým nemôžete vnútorný štítok uvoľniť.  

3. Uchopte vnútorný štítok za jeho spodnú stranu a stiahnite ho opatrne z upevň ovacieho 

plechu. Vnútorný štítok sa teraz môže ťahať pomocou kľučky. Dbajte na to, aby sa kľučka 

pri tom nepoškriabala. Alternatívne môžete vnútornú kľučku odň ať aj v predpolí. 

4. Odnímte teraz tri vybité batérie AAA a nahraď te ich predtým prichystanými novými 

batériami. Dbajte na to, aby sa batérie vložili správnym smerom. 

 

 

Výmena batérie, resp. prerušenie dodávky elektrického prúdu by nemalo trvať 

dlhšie ako jednu minútu, pretože inak sa musí uskutočniť opätovné 

synchronizovanie kovania s tabletom Xesar. 

 

Správne dokončenie výmeny batérie sa potvrdzuje prostredníctvom príslušnej signalizácie (signál 8 

signalizačnej tabuľky v kapitole: Signalizácia udalostí prístupových komponentov Xesar) 
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Teraz znova nasaď te vnútorný štítok na upevň ovací plech a postupujte pri montáži vnútorného 

štítka v opačnom poradí. 

 

 

Výmena batérie kovania Xesar pre panikové dvere funguje napriek odlišnému 

výzoru vnútorného kovania analogicky. 

 

7.2 Kľučka Xesar 

 

Obrázok 17: Kľučka Xesar (ilustračná fotografia) 

Kľučka Xesar je prístupový komponent napájaný batériou, ktorý je vhodný pre dvere s plným 

krídlom a sklené dvere v interiéri. 

Z dôvodu zachovania podstatných noriem pre zámky a kvôli až 40° dráhe kľučky je kľučka Xesar 

kompatibilná s mnohými európskymi zámkami.  

 

Kľučka Xesar je vhodná pre bežné dvere s plným krídlom s dráhou kľučky do 40°, so 

samozamykacími zámkami pre  ohň ovzdorné dvere podľa EN 179 a pre ohň ovzdorné dvere.  

 

Prosím, starostlivo skontrolujte, či zvolený produkt Xesar je vhodný pre vami určené použitie. 

Dátový list potrebný na uvedený účel máte k dispozícii na našej domovskej stránke v oblasti pre 

sťahovanie: http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/   

 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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7.2.1 Funkčný popis kľučky Xesar 

  

Obrázok 18: Kľučka Xesar (ilustračná fotografia) 

Optická a akustická signalizácia: 

Kľučka Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky. Na tento účel sa na hornej 

hrane čítacej jednotky kľučky Xesar nachádza LED. Súpis všetkých aktualizácii nájdete v 

kapitole: Signalizácia udalostí prístupových komponentov Xesar. 

 

Oblasť čítania 

Senzor čítacej jednotky sa nachádza na vonkajšej strane kľučky Xesar medzi spojovacím 

konektorom (logo EVVA) a LED.  

 

Spojovací konektor (synchronizácia, aktualizácia, zásobovanie núdzovým 

prúdom) 

Kľučka Xesar disponuje spojovacím konektorom, ktorý sa skrýva pod krytom konektora 

(logo EVVA). Spojovací konektor dosiahnete tak, že logo EVVA na ľavej strane nápisu (pri 

písmene E) zľahka zatlačíte prstom dnu a na pravej strane (pri písmene A) sklopíte 

dopredu. 

Spojovací konektor slúži tak na synchronizáciu prostredníctvom tabletu Xesar, ako aj 

zásobovanie núdzovým prúdom prostredníctvom voliteľného núdzového zdroja prúdu. 
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Po použití opätovne starostlivo zatvorte kryt konektora (logo EVVA), aby bol konektor 

chránený pred vniknutím prachu a vlhkosti. Nepoužívajte na uvedený účel žiadne ostré 

predmety, aby ste zabránili možným poškodeniam.  

 

Funkčný princíp 

Vonkajšia kľučka je štandardne vypojená – pri aktivovaní vonkajšej kľučky zostáva pozícia 

západky nezmenená. Pridržaním oprávneného identifikačného média Xesar na čítacej 

jednotke sa vonkajšia kľučka mechatronicky zapája na dobu 5 sekúnd. Ak sa počas tejto 

doby stlačí vonkajšia kľučka, v závislosti od typu zámku sa tiež pohybuje západka, resp. 

závora.  

 

Vnútorná kľučka je vždy zapojená a môže sa kedykoľvek ovládať. Západka sa pri tom vždy 

pohybuje tiež. 

 

Kľučka Xesar disponuje pamäťou udalostí na posledných 1000 udalostí. Ak je pamäť 

udalostí plná, najstaršie záznamy sa prepisujú novými záznamami. Preto pravidelne 

synchronizujte udalosti, aby ste zabránili strate udalostí.  

 

Ď alšie špecifikácie máte k dispozícii na príslušnom dátovom liste na: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-

navody-a-datove-listy/sk/ 

 

 

Dbajte na funkciu trvalého otvorenia (kapitola: Identifikačné médiá Xesar) a 

rozličnú akustickú a optickú signalizáciu (kapitola: Signalizácia udalostí prístupových 

komponentov Xesar) 

 

 

Dbajte pri montáži protipožiarnych dverí na to, že certifikáty platia iba so 

schváleniami príslušného výrobcu dverí. 

 

 

Dbajte na nasledujúce dôležité upozornenia k používaniu! 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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Účinky klímy a prostredia 

Dbajte na vhodnosť uzamykacej kľučky pre príslušné okolité podmienky, definovanú podľa 

klasifikácie IP a špecifikovaných teplotných rozsahov. 

Nepoužívajte kľučku v priestoroch s vysokou tvorbou prachu. 

Používajte kľučku iba v priestoroch, v ktorých vlhkosť vzduchu dosahuje menej ako 90 %. 

Pri montáži kľučiek v priestoroch s obzvlášť vysokým elektrostatickým nábojom treba možnosti 

použitia dopredu objasniť so špecializovaným predajcom. 

Nepoužívajte kľučku v korozívnej atmosfére (napr. chlór, čpavok, vápenná alebo slaná voda). 

 

Podmienky používania 

Okolitá teplota +5 °C až +50 °C (v závislosti od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, 

nekondenzujúca | pre 200 000 cyklov podľa EN 19061 | stupeň  ochrany IP 40. 

 

Pokyny k inštalácii, resp. správnej montážnej situácii 

Inštaláciu kľučky má vykonať odborný personál a musí sa uskutočniť podľa ustanovení 

montážneho návodu priloženého k výrobku. EVVA nepreberá akékoľvek ručenie za škody z 

dôvodu neodborných montážnych prác. 

Dbajte na to, že pre správnu funkciu kľučky Xesar smie korekčná poloha štvorhranu zapusteného 

zámku dosahovať maximálne 5°, pretože inak nemôže byť vylúčená chybná funkcia. 

 

Pred montážou kľučky sa odporúča skontrolovať zámok na prítomnosť škôd a znečistení. Ď alej 

treba pred montážou dbať na používateľské informácie výrobcu zámku. Aby sa zaručilo riadne 

fungovanie kľučky, firma EVVA odporúča použiť zapustený zámok v bezchybnom stave. 

Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely odporúčané EVVA. 

Prosím, dbajte pri projektovaní a inštalácii kľučky na zodpovedajúce medzinárodné normatívy a 

normatívy špecifické pre danú krajinu v príslušných zákonoch, nariadeniach, normách a 

smerniciach, najmä, čo sa týka požiadaviek na únikové cesty, ako aj núdzové východy. 

Dbajte na to, že prestavba vľavo/vpravo, čo sa týka orientácie kľučky, sa má vykonať podľa 

ustanovení montážneho návodu a smie sa vykonávať iba pri odobratej batérii. 



 

53 

 

Dbajte na to, že pri želanej montáži kľučky v dymových a ohň ovzdorných dverách treba 

skontrolovať schopnosť použitia, resp. získať schválenie výrobcu dverí. Toto je úlohou kupujúceho. 

Pred použitím kľučky v únikových, resp. panikových dverách je smerodajná existencia certifikátu 

podľa EN 179, resp. EN 1125 výrobcu zámku. Celá paniková jednotka – pozostávajúca z 

panikového zámku a súpravy kľučky – musí byť skontrolovaná z hľadiska bezchybnej funkcie. 

Prípustnosť montáže kľučky musí byť potvrdená vo vyššie uvedenom certifikáte. 

Vplyvom príliš vysokého uťahovacieho momentu pri skrutkovaní upevň ovacích skrutiek môže 

dôjsť k chybným funkciám kľučky alebo jej ťažkému chodu. Dbajte preto na údaje montážneho 

návodu. 

Správna funkcia kľučky sa musí skontrolovať pri otvorených dverách podľa ustanovení 

montážneho návodu prostredníctvom karty Construction-Card. 

Prosím, dbajte na to, že po montáži kľučky až po dokončené parametrizovanie systému je možný 

prístup iba prostredníctvom karty Construction-Card. 

 

Pokyny k prevádzke 

Používateľov elektronického uzamykacieho systému treba upozorniť na to, aby identifikačné 

médiá vždy uchovávali v bezpečí. 

V prípade straty identifikačného média Xesar treba príslušné identifikačné médium Xesar 

bezodkladne zablokovať v softvéri a mechatronickú uzamykaciu cylindrickú vložku bezodkladne 

aktualizovať. 

Dvere sa nesmú nosiť za kľučku ani sa za ň u nadvihovať. 

Č ítacie zariadenia kľučky sa nesmú zakrývať kovovými materiálmi. 

Pravidelne treba kontrolovať riadny stav, ako aj bezchybnú funkciu kľučky (minimálne mesačne) v 

priebehu funkčnej kontroly pomocou oprávnených identifikačných médií. 

Odporúča sa udržiavať uzamykací systém pravidelnými aktualizáciami softvéru a firmvéru v 

aktuálnom stave. Dbajte na to, aby sa aktualizácia firmvéru vykonávala pri otvorených dverách a 

následne po vykonaní aktualizácie dodatočne vykonal funkčný test. 

 

Pokyny k čisteniu 

Na čistenie viditeľných plôch kovania sa môže používať mäkká handrička, ktorá nepúšťa chlpy, s 

mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte výrobky alebo spreje, ktoré podporujú koróziu a mohli by 

narušiť kovové povrchy, plasty alebo tesniace materiály. 
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Normy a smernice 

       

 

Testované podľa CE | DIN 182731 | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút1 | ÖNORM 3859: 30 

minút1 | ÖNORM 3859: 90 minút1 | EN 19061 | EN 1791 | stupeň  ochrany IP40 

 

Výmena batérie 

Odporúča sa nechať vykonávať výmenu batérie iba vyškolenému odbornému personálu. 

Batérie vymeň te čo najskôr, len čo kľučka signalizuje „Slabá batéria“ – pozri kapitolu „Signalizácia 

udalostí prístupových komponentov Xesar“.  

Opakované ignorovanie výstrahy „Slabá batéria“ môže viesť k výpadku kľučky.  

Od prvej výstrahy „Slabá batéria“ je pri zvyčajnej izbovej teplote možných ešte do 1000 otvorení v 

priebehu nasledujúcich 4 týždň ov . Teploty, ktoré sa odchyľujú od bežných izbových teplôt, preto 

môžu mať za následok výpadok kľučky. 

Používanie akumulátorov je neprípustné. Zoznam odporúčaných modelov batérií dostanete na 

požiadanie od vášho špecializovaného predajcu. 

Pri vybitých batériách sa kľučka smie ovládať už iba núdzovým zdrojom prúdu (voliteľné 

príslušenstvo).  

 

Postup pri výmene batérie 

1. Priehradka na batérie sa nachádza vo vonkajšej kľučke kľučky Xesar, na výmenu batérie 

potrebujete batériu typu CR123A (zoznam odporúčaných modelov batérií dostanete na 

požiadanie od vášho špecializovaného predajcu) a nasledujúci nástroj na otvorenie 

priehradky na batérie: imbusový kľúč 2,5.  

2. Ak chcete odobrať rúru kľučky vonkajšej kľučky, zatočte imbusovým kľúčom upevň ovaciu 

skrutku dovnútra proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa rúra kľučky nedá odstrániť.  

                                       

 

1 V príprave | 2 Pri použití priložených tesnení 
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3. Dbajte na to, aby sa upevň ovacia skrutka dala zaskrutkovať iba toľko, koľko sa vyžaduje.  

4. Odnímte teraz tri vybité batérie a nahraď te ich predtým prichystanou novou batériou. 

Dbajte na to, aby sa batéria vložila správnym smerom. 

5. Znova nasaď te rúru kľučky na vonkajšiu kľučku a upevnite ju v opačnom poradí. 

 

Správne dokončenie výmeny batérie sa potvrdzuje prostredníctvom príslušnej signalizácie (signál 8 

signalizačnej tabuľky v kapitole: Signalizácia udalostí prístupových komponentov Xesar) 

 

 

Výmena batérie, resp. prerušenie dodávky elektrického prúdu by nemalo trvať 

dlhšie ako jednu minútu, pretože inak sa musí uskutočniť opätovné 

synchronizovanie kľučky Xesar s tabletom Xesar. 

  

 

7.3 Cylindrická vložka Xesar 

 

Obrázok 19: Cylindrická vložkaXesar (ilustračná fotografia) 

Cylindrická vložka Xesar je prístupový komponent napájaný batériou. 

Už v štandardnej verzii je cylindrická vložka Xesar vybavená množstvom ochranných opatrení proti 

manipulácii. Podrobnosti k uvedenému nájdete v katalógu produktov! 

Cylindrická vložka Xesar sa môže používať tak v exteriéri, ako aj v interiéri a používať v 

protipožiarnych a únikových dverách. Cylindrická vložka Xesar je na výber aj ako polvložka alebo 

obojstranná cylindrická vložka, s jednostranným alebo obojstranným elektronickým uvoľnením 

prístupu. 
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Prosím, starostlivo skontrolujte, či zvolená cylindrická vložka Xesar je vhodná pre vami určené 

použitie. 

 

Ď alšie špecifikácie máte k dispozícii na príslušnom dátovom liste na: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-

systemu/sk/ 

 

7.3.1 Funkčný popis cylindrickej vložky Xesar 

 

Obrázok 20: Gombík Xesar (ilustračná fotografia) 

Optická a akustická signalizácia 

Cylindrická vložka Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky. Na tento účel sa 

na hrane čítacej jednotky cylindrickej vložky Xesar nachádza LED. Súpis všetkých možných 

udalostí nájdete v kapitole: Signalizácia udalostí prístupových komponentov Xesar. 

 

Oblasť čítania 

Senzor čítacej jednotky sa nachádza v plastovej hlavici gombíka cylindrickej vložky Xesar 

medzi logom EVVA a LED. 

 

Spojovací konektor (synchronizácia, aktualizácia, zásobovanie núdzovým prúdom) 

Cylindrická vložka Xesar disponuje spojovacím konektorom, ktorý sa skrýva pod krytom 

konektora (logo EVVA). Spojovací konektor dosiahnete tak, že logo EVVA na ľavej strane 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
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nápisu (pri písmene E) zľahka zatlačíte prstom dnu a na pravej strane (pri písmene A) 

sklopíte dopredu. 

Spojovací konektor slúži tak na synchronizáciu prostredníctvom tabletu Xesar, ako aj 

zásobovanie núdzovým prúdom prostredníctvom voliteľného núdzového zdroja prúdu. 

 

Po použití opätovne starostlivo zatvorte kryt konektora (logo EVVA), aby bol konektor 

chránený pred vniknutím prachu a vlhkosti. Nepoužívajte na uvedený účel žiadne ostré 

predmety, aby ste zabránili možným poškodeniam.  

 

Funkčný princíp 

Elektronický vonkajší gombík cylindrickej vložky Xesar je štandardne vypojený. Ak sa 

vonkajší gombík ovláda, zostáva uzamykací nos vypojený a vonkajší gombík sa otáča bez 

toho, aby sa spolu s ním pohyboval aj uzamykací nos.  

Pridržaním oprávneného identifikačného média Xesar na čítacej jednotke cylindrickej 

vložky Xesar sa vonkajší gombík mechatronicky zapojí na dobu 5 sekúnd a uzamykací nos 

cylindrickej vložky sa pri ovládaní vonkajšieho gombíka pohybuje tiež. 

 

Č isto mechanická vnútorná časť pri verziách s jednostranným elektronickým uvoľnením 

prístupu zostáva pri cylindrických vložkách Xesar vždy zapojená a môže sa kedykoľvek 

ovládať. 

 

Pri cylindrických vložkách Xesar s obojstranným elektronickým uvoľnením prístupu sa 

elektronický vnútorný gombík správa analogicky s elektronickým vonkajším gombíkom.  

 

Cylindrická vložka Xesar disponuje pamäťou udalostí na posledných 1000 udalostí. Ak je 

pamäť udalostí plná, najstaršie záznamy sa prepisujú novými záznamami. Preto pravidelne 

synchronizujte udalosti, aby ste zabránili strate udalostí.  

 

Ď alšie špecifikácie máte k dispozícii na príslušnom dátovom liste na: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-

navody-a-datove-listy/sk/ 

 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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Upozornenie: 

Verzie FZG a FAP z technických dôvodov nedisponujú rotačnou brzdou! 

 

 

Pozor: 

Dbajte na funkciu trvalého otvorenia (kapitola: Identifikačné médiá Xesar) a 

rozličnú akustickú a optickú signalizáciu (kapitola: Signalizácia udalostí prístupových 

komponentov Xesar ) 

 

 

Pozor: 

Vaša cylindrická vložka Xesar je štandardne vybavená rotačnou brzdou, dbajte na 

montáž v správnej polohe (pozri montážny návod), pretože inak môže v bežnej 

prevádzke dochádzať k chybným funkciám. Chybné funkcie v neschválených 

montážnych polohách nepredstavujú chybu výrobku, a preto sa nepovažujú za 

dôvod na reklamáciu. 

 

 

Pozor: 

Dbajte na nasledujúce dôležité upozornenia k používaniu! 

 

Účinky klímy a prostredia 

Prosím, dbajte na vhodnosť uzamykacej cylindrickej vložky pre príslušné okolité podmienky, 

definovanú podľa klasifikácie IP a špecifikovaných teplotných rozsahov. 

 

Nepoužívajte uzamykaciu cylindrickú vložku v priestoroch s vysokou tvorbou prachu. 

 

Používajte uzamykaciu cylindrickú vložku iba v priestoroch, v ktorých vlhkosť vzduchu dosahuje 

menej ako 90 %. 

Pri montáži uzamykacích cylindrických vložiek v priestoroch s obzvlášť vysokým elektrostatickým 

nábojom treba možnosti použitia dopredu objasniť so špecializovaným predajcom. 

Nepoužívajte uzamykaciu cylindrickú vložku v korozívnej atmosfére (napr. chlór, čpavok, vápenná 

alebo slaná voda).  
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Pokyny k inštalácii, resp. správnej montážnej situácii 

Inštaláciu uzamykacej cylindrickej vložky má vykonať odborný personál a musí sa uskutočniť 

podľa ustanovení montážneho návodu takisto priloženého k výrobku. EVVA nepreberá akékoľvek 

ručenie za škody z dôvodu neodborných montážnych prác. 

 

Pred montážou uzamykacej cylindrickej vložky sa odporúča skontrolovať zámok na prítomnosť 

škôd a znečistení. Ďalej treba pred montážou dbať na používateľské informácie výrobcu zámku. 

Aby sa zaručilo riadne fungovanie uzamykacej cylindrickej vložky, firma EVVA odporúča použiť 

zapustený zámok v bezchybnom stave. 

 

Všetky prístupové komponenty Xesar sú z výroby expedované v tzv. režime Stavba. V tomto stave 

každá karta Construction-Card zamyká každý prístupový komponent Xesar. Preto sa čo najskôr po 

montáži príslušného prístupového komponentu Xesar postarajte o to, aby bol tento správne 

pridaný k uzamykaciemu systému kvôli umožneniu prístupu iba skutočne oprávneným osobám. 

 

Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely odporúčané EVVA. Mechatronické uzamykacie 

cylindrické vložky sa môžu montovať do zámkov, kovaní a pod. bez výhrady iba vtedy, keď tieto 

uzamykacie cylindrické vložky podliehajú zodpovedajúcim rozmerovým normám a príslušné zámky, 

kovania a pod. sú výslovne pripravené pre mechatronické uzamykacie cylindrické vložky podľa 

týchto noriem. Vo všetkých ostatných prípadoch sa predajca, spracovateľ alebo používateľ 

takýchto zámkov, kovaní a pod. musí presvedčiť, či ním zvolené uzamykacie cylindrické vložky sú 

vhodné na montáž a plánované použitie. 

Dbajte pri projektovaní a inštalácii uzamykacej cylindrickej vložky na zodpovedajúce medzinárodné 

normatívy a normatívy špecifické pre danú krajinu v príslušných zákonoch, nariadeniach, normách 

a smerniciach, najmä, čo sa týka požiadaviek na únikové cesty, ako aj núdzové východy. 

 

Pred namontovaním uzamykacej cylindrickej vložky – najmä pri dverách s rúrkovým rámom – 

skontrolujte montážnu situáciu, aby sa predišlo nebezpečenstvu poranenia (napr. pomliaždeniny na 

ruke), resp. poškodeniu uzamykacej cylindrickej vložky. 
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Dbajte na to, aby ste pre príslušnú konfiguráciu dverí vybrali správnu dĺžku cylindrickej vložky. 

Cylindrická vložka smie v montážnych situáciách alebo oblastiach použitia významných z hľadiska 

bezpečnosti vyčnievať z tesne obopínajúceho ochranného kovania max. 3 mm (bez zohľadnenia 

gombíka). 

 

Pri montáži mechatronickej uzamykacej cylindrickej vložky uznávanej VdS v montážnych situáciách 

významných z hľadiska bezpečnosti treba uzamykaciu cylindrickú vložku chrániť štítkom 

zabraňujúcim vlámaniu uznávaným VdS triedy B alebo C. Čo sa týka všetkých ďalších dverí, stupeň 

opatrení zabraňujúcich vlámaniu sa riadi podľa zodpovedajúcich vnútroštátnych ustanovení (pozri 

medziiným EN 1627, ÖNORM 5338 alebo SKG). 

 

Prosím, dbajte na obmedzenia zobrazené v montážnom návode, čo sa týka prípustných 

montážnych polôh uzamykacej cylindrickej vložky. Nedodržaním správnej montážnej polohy môže 

dôjsť k funkčným poruchám – chybné funkcie v neschválených montážnych polohách 

nepredstavujú chybu výrobku, a preto sa nepovažujú za dôvod na reklamáciu. Prosím, dbajte na 

to, že riadna funkcia uzamykacej cylindrickej vložky môže byť aj pred, resp. počas montáže 

cylindrickej vložky zaručená iba v správnej polohe telesa cylindrickej vložky. 

Montáž uzamykacích cylindrických vložiek sa musí uskutočniť tak, aby mimo určených 

upevňovacích bodov a riadneho ovládania nepôsobili na uzamykaciu cylindrickú vložku žiadne 

cudzie sily. 

 

Pred použitím uzamykacej cylindrickej vložky v únikových, resp. panikových dverách je smerodajná 

existencia certifikátu podľa EN 179, resp. EN 1125 výrobcu zámku. Celá paniková jednotka – 

pozostávajúca z uzamykacej cylindrickej vložky, panikového zámku, panikovej tyče a súpravy 

kľučky – musí byť skontrolovaná z hľadiska bezchybnej funkcie. Prípustnosť montáže uzamykacej 

cylindrickej vložky musí byť potvrdená vo vyššie uvedenom certifikáte. 

 

Prosím, dbajte na to, že pri želanej montáži uzamykacej cylindrickej vložky v dymových a 

ohňovzdorných dverách treba skontrolovať schopnosť použitia, resp. získať schválenie výrobcu 

dverí. Toto je úlohou kupujúceho. 
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Vplyvom príliš vysokého uťahovacieho momentu pri skrutkovaní upevňovacej skrutky cylindrickej 

vložky môže dôjsť k chybným funkciám uzamykacej cylindrickej vložky alebo jej ťažkému chodu. 

Prosím, dbajte preto na údaje v montážnom návode. 

Správna funkcia uzamykacej cylindrickej vložky sa musí skontrolovať pri otvorených dverách podľa 

ustanovení montážneho návodu prostredníctvom karty Construction-Card. 

 

Dbajte na to, že po montáži uzamykacej cylindrickej vložky až po dokončené parametrizovanie 

systému je možný prístup iba prostredníctvom karty Construction-Card. 

 

Prosím, dbajte pri uzamykacích cylindrických vložkách s predĺženou osou vonkajšieho gombíka, že 

zodpovedajúca klasifikácia IP môže byť zaručená iba vtedy, keď predĺžená os vonkajšieho 

gombíka vytŕča z ochranného kovania max. 3 mm. 

 

Pokyny k prevádzke 

Používateľov elektronického uzamykacieho systému treba upozorniť na to, aby identifikačné 

médiá vždy uchovávali v bezpečí. 

 

V prípade straty identifikačného média Xesar treba zodpovedajúce identifikačné médium Xesar 

bezodkladne zablokovať v softvéri a príslušnú uzamykaciu cylindrickú vložku bezodkladne 

synchronizovať prostredníctvom tabletu Xesar. 

 

Dbajte na to, aby sa dvere po zatvorení automaticky nezablokovali. Zablokovanie dverí sa musí 

uskutočniť manuálne otočením gombíka. V prípade, že nie je možná demontáž gombíka, pokúste 

sa uzamykaciu cylindrickú vložku uviesť do trvalého otvorenia a následne zvyčajným spôsobom 

vykonať demontáž pomocou montážneho nástroja. V prípade, že tento pokus zlyhá, jestvuje 

dodatočne možnosť zablokovať os gombíka prostredníctvom tenkého kovového kolíka cez malý 

otvor na čelnej strane elektronického modulu, aby sa následne gombík mohol odňať 

prostredníctvom montážneho nástroja. 

 

Gombík neslúži ako uchopovacia časť na pohybovanie krídlom dverí (ako napr. guľa, kľučka, 

rukoväť a pod.). Dvere sa nesmú nosiť za gombík ani sa zaň nadvihovať. 
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Gombík sa nesmie používať ako pomôcka na výstup. 

 

Čítacie zariadenie uzamykacej cylindrickej vložky sa nesmie zakrývať kovovými materiálmi. 

 

Pravidelne treba kontrolovať riadny stav, ako aj bezchybnú funkciu uzamykacej cylindrickej vložky 

(minimálne mesačne) v priebehu funkčnej kontroly pomocou oprávnených identifikačných médií. 

 

Odporúča sa udržiavať uzamykací systém pravidelnými aktualizáciami softvéru a  

firmvéru v aktuálnom stave. Dbajte na to, aby sa aktualizácia firmvéru vykonávala pri otvorených 

dverách a následne po vykonaní aktualizácie dodatočne vykonal funkčný test. 

 

 

Upozornenie:  

Otočné správanie gombíka Xesar, v závislosti od presahu cylindrickej vložky cez 

kovanie, resp. rozetu cylindrickej vložky, môže mať za určitých okolností ťažší chod 

vplyvom trenia tesnenia na kovaní, resp. rozete cylindrickej vložky. Vo interiéri v 

týchto prípadoch jestvuje možnosť odobrať tesnenie.  

 

 

Upozornenie:  

Všetky cylindrické vložky Xesar vo verzii s europrofilom disponujú na čelnej strane 

elektronického modulu servisným otvorom. Cezeň sa os gombíka môže pomocou 

vhodného kovového kolíka zafixovať, aby sa vám uľahčila demontáž gombíka 

cylindrickej vložky.  

Kovový kolík by mal mať priemer 2 mm a byť dlhý minimálne 40 mm. 

 

Postup: 

 

Krok 1: 

Zastrčte vhodný kovový kolík, napr. imbusový kľúč  

2 mm do čelného servisného kanála vašej cylindrickej vložky s europrofilom. 

 

Krok 2: 

Otáčajte pri tom gombíkom tak dlho okolo jeho vlastnej osi, kým sa kovový 
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kolík nedá zasunúť do servisného kanála zreteľne hlbšie. Pridržte teraz 

kovový kolík v tejto polohe a demontujte gombík pomocou demontážneho 

nástroja ako zvyčajne. 

 

Krok 3: 

Kovový kolík po demontáži gombíka opätovne opatrne odstráňte.  

 

 

Pokyny k čisteniu 

 

Uzamykacie cylindrické vložky treba pravidelne mastiť – minimálne v priebehu každej výmeny 

batérie. Používajte na tento účel výlučne ošetrovacie prostriedky odporúčané firmou EVVA. 

Zodpovedajúce informácie k presnému priebehu mastenia nájdete v systémovej príručke Xesar. 

 

Na čistenie viditeľných plôch uzamykacej cylindrickej vložky sa môže používať mäkká handrička, 

ktorá nepúšťa chlpy s mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte výrobky alebo spreje, ktoré podporujú 

koróziu a mohli by narušiť kovové povrchy, plasty alebo tesniace materiály. Dbajte na to, aby sa – 

predovšetkým pri demontovanom gombíku – do cylindrickej vložky nemohla dostať žiadna 

kvapalina a že pohľadové plochy elektronického gombíka sa smú čistiť iba v neotvorenom stave. 

 

 

Pozor: 

Dbajte na upozornenie v montážnom pomocníkovi, že cylindrická vložka sa musí 

namontovať v správnej polohe. 

 

 

Upozornenie: 

Pred prestavbou cylindrickej vložky Xesar (odobratím z dverí) túto uveď te späť do 

režimu Stavba. 

 

Podmienky používania 

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, 

nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov podľa EN 156841 | stupeň  ochrany IP 65. 
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Normy a smernice 

 

     

    

 

 

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút1 | Krytie IP65 | EN 156841 |  vhodné 

pre zámky podľa EN 179/1125 (pri použití protipanikovej funkcie FAP)1 | SKG1 | VdS1 

 

Cylindrická vložka Xesar disponuje pamäťou udalostí na posledných 1000 udalostí. 

 

Vykonajte montáž podľa montážneho návodu, ktorý je priložený k výrobku. 

 

 

Výmena batérie 

Aktivujte pred výmenou batérie trvalé otvorenie cylindrickej vložky, aby cylindrická vložka zostala 

zapojená. 

 

Dbajte na to, že prevádzka uzamykacej cylindrickej vložky je prípustná iba s batériami typu CR2. 

Používanie akumulátorov je neprípustné. Zoznam odporúčaných modelov batérií dostanete na 

požiadanie od vášho špecializovaného predajcu. 

 

Výmenu batérie sa odporúča vykonávať iba vyškoleným odborným personálom. 

                                       

 

1 V príprave 
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Batérie vymeň te čo najskôr, len čo uzamykacia cylindrická vložka signalizuje „Slabá batéria“. 

Opakované ignorovanie výstrahy „Slabá batéria“ môže viesť k výpadku uzamykacej cylindrickej 

vložky. Od prvej výstrahy „Slabá batéria“ je pri zvyčajnej izbovej teplote možných ešte do 1000 

otvorení v priebehu nasledujúcich 4 týždň ov . Teploty, ktoré sa odchyľujú od bežných izbových 

teplôt, preto môžu mať za následok výpadok cylindrickej vložky. Pri vybitých batériách sa 

cylindrická vložka smie ovládať už iba núdzovým zdrojom prúdu (voliteľné príslušenstvo). 

 

Pri výmene batérie treba vymeniť zakaždým všetky batérie použité v uzamykacej cylindrickej 

vložke! Na účely montáže, resp. demontáže gombíka (aj pri výmene batérie) treba použiť 

špeciálny montážny nástroj pre uzamykaciu cylindrickú vložku Xesar. Pred odobratím batérií sa 

odporúča zapojiť uzamykaciu cylindrickú vložku prostredníctvom oprávneného identifikačného 

média Xesar. Prípadne sa po výmene batérií môže vyžadovať synchronizácia systémového 

denného času prostredníctvom tabletu Xesar. 

 

Skladujte batérie na chladnom, suchom mieste. Priame silné teplo môže poškodiť batérie. Preto 

prístroje napájané batériou nevystavujte silným zdrojom tepla. 

 

Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia odborne zlikvidovať pri zohľadnení predpisov 

špecifických pre danú krajinu. 

 

Postup pri výmene batérie 

Ak chcete vymeniť batérie vašej cylindrickej vložky Xesar, postupujte, prosím, tak, ako je uvedené v 

montážnom návode, avšak v opačnom poradí.  

 

1. Nasaď te nástroj na cylindrickú vložku úplne na určený výrez na zadnej strane vonkajšieho 

gombíka a spoločne zaskrutkujte gombík a nástroj (proti smeru hodinových ručičiek). 

2. Odstráň te teraz nástroj na cylindrickú vložku a otvorte 3 upevň ovacie skrutky pomocou 

krížového skrutkovača (PH1) na zadnej strane vonkajšieho gombíka. Následne odnímte 

kotúč hlavy. 

3. Otvorte opatrne uzáver vo vonkajšom gombíku tak, že tento najskôr opatrne posuniete a 

následne odklopíte. 
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4. Odnímte obe vybité batérie CR2 a mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, očistite 

kontakty batérie. 

5. Nasaď te teraz obe nové, predtým prichystané batérie v správnej polohe do priehradky na 

batérie a opätovne ju uzatvorte.  

6. Výmenu batérie by ste mali vykonať v priebehu jednej minúty. Po uplynutí tohto času by 

mohla byť potrebná synchronizácia s tabletom Xesar. 

7. Ak výmena batérie bola vykonaná správne, teraz sa uskutočň uje inicializácia a zaznieva 

zodpovedajúca signalizácia (signál 8 signalizačnej tabuľky v kapitole: Signalizácia udalostí 

prístupových komponentov Xesar) 

8. Nasaď te teraz znova kotúč hlavy a upevnite ho pomocou 3 skrutiek. 

9. Nasaď te nástroj na cylindrickú vložku na zadnej strane vonkajšieho gombíka a obe 

spoločne zoskrutkujte (v smere hodinových ručičiek), až kým necítite odpor. Otočte 

následne cylindrickú vložku v protismere (proti smeru hodinových ručičiek), až kým 

nebudete počuť „kliknutie“. 

10. Teraz môžete nástroj na cylindrickú vložku opätovne odobrať. 

 

 

7.3.2 Nástroj na cylindrickú vložku 

                

Obrázok 21: Nástroj na cylindrickú vložku (ilustračná fotografia) 

 

Cylindrická vložka Xesar ponúka na ochranu proti manipulácii špeciálny otvárací mechanizmus, 

ktorý na montáž, ako aj demontáž a na výmenu batérie potrebuje príslušne požadovaný špeciálny 

nástroj. 

 

Nástroj na cylindrickú vložku sa musí objednať samostatne a nie je priložený k cylindrickej vložke 

Xesar. 
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Nástroj na cylindrickú vložku je k dispozícii voliteľne. 

Kód výrobku: E.ZU.PZ.ZW.V1 

 

Prosím, dbajte preto na pokyny v montážnom návode cylindrickej vložky Xesar 

alebo použite videonávod:  http://video.evva.com/tutorials/xesar/expzkzs/expzkz-s-1/sk/ 

  

http://video.evva.com/tutorials/xesar/expzkzs/expzkz-s-1/sk/
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7.4 Nástenná čítačka Xesar 

  

Obrázok 22: Nástenná čítačka Xesar (ilustračná fotografia) 

Nástennú čítačku Xesar je možné používať tak v interiéri, ako aj v exteriéri, pod omietku, ako aj na 

omietku a tiež v oblastiach významných z hľadiska bezpečnosti. 

 

Prosím, používajte v exteriéri alebo vo vlhkých oblastiach, ako aj pri montáži pod omietku určené 

tesnenie priložené k výrobku a dbajte na pokyny vášho montážneho návodu. Nástenná čítačka sa 

spája s riadiacou jednotkou Xesar prostredníctvom prípojného kábla a týmto je zásobovaná 

elektrickým prúdom. 

 

 

Upozornenie: 

Prosím, pamätajte na to, že nástenná čítačka Xesar sa smie používať iba v spojení s 

riadiacou jednotkou Xesar. 

 

Prostredníctvom riadiacej jednotky spojenej s nástennou čítačkou Xesar sa môžu ovládať 

elektronické uzamykacie prvky, ako napr. elektromotorické cylindrické vložky, otočné dvere, 

posuvné dvere, ...  

Prosím, starostlivo skontrolujte, či zvolený produkt Xesar je vhodný pre vami určené použitie. 

Dátový list potrebný na uvedený účel máte k dispozícii na našej domovskej stránke v oblasti pre 

sťahovanie:  http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/  

 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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7.4.1  Funkčný popis nástennej čítačky Xesar 

 

Obrázok 23: Nástenná čítačka Xesar (ilustračná fotografia)  

Optická a akustická signalizácia 

Nástenná čítačka Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky. Na tento účel sa 

na hornej hrane nástennej čítačky Xesar nachádza LED. Súpis všetkých možných udalostí 

nájdete v kapitole: Signalizácia udalostí prístupových komponentov Xesar ). 

 

Č ítacia oblasť, stavové svetlo ON/OFF 

Senzor čítacej jednotky sa nachádza za sklenou platň ou nástennej čítačky Xesar, medzi 

logom EVVA a LED. Stavové svetlo nástennej čítačky Xesar svieti v bežnej prevádzke 

nepretržite, a takto vám uľahčuje lokalizáciu čítacej oblasti v tmavom prostredí. 

 

Spojovací konektor (synchronizácia, aktualizácia) 

Nástenná čítačka Xesar disponuje spojovacím konektorom, ktorý sa skrýva pod krytom 

konektora (logo EVVA). Spojovací konektor dosiahnete tak, že logo EVVA na ľavej strane 

nápisu (pri písmene E) zľahka zatlačíte dnu a na pravej strane (pri písmene A) sklopíte 

dopredu.  

 

Spojovací konektor slúži výlučne na synchronizáciu prostredníctvom tabletu Xesar, 

nástenná čítačka Xesar sa nemôže zásobovať núdzovým prúdom núdzovým zdrojom 

prúdu, ktorý je voliteľne k dispozícii! 
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Po použití opätovne starostlivo zatvorte kryt konektora (logo EVVA), aby bol konektor 

chránený pred vniknutím prachu a vlhkosti. Nepoužívajte na uvedený účel žiadne ostré 

predmety, aby ste zabránili možným poškodeniam. 

 

Funkčný princíp 

Pridržaním identifikačného média Xesar na čítacej jednotke sa identifikačné médium Xesar 

kontroluje zo strany riadiacej jednotky, ktorá je spojená s nástennou čítačkou. Pri 

oprávnení sa v závislosti od polohy mostíka (pozri schému na veku v riadiacej jednotke 

Xesar -> JP2) a konfigurácie spína príslušne dopytované relé riadiacej jednotky Xesar.  

 

Riadiaca jednotka Xesar disponuje pamäťou udalostí na posledných 1000 udalostí. Ak je 

pamäť udalostí plná, najstaršie záznamy sa prepisujú novými záznamami. Preto pravidelne 

synchronizujte udalosti, aby ste zabránili strate udalostí.  

7.4.2 Inštalačná doska nástennej čítačky Xesar 

Nástenná čítačka Xesar sa pripája na spojovacie vedenie riadiacej jednotky Xesar 

prostredníctvom inštalačnej dosky. Prosím, pamätajte na údaje a informácie montážneho 

návodu, ktorý je priložený k vášmu výrobku Xesar; najmä polohu mostíka JP1, aby ste 

zabránili chybnej funkcii. 

 

 

 

Obrázok 24: Inštalačná doska pre nástennú čítačku Xesar (ilustračná fotografia) 
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Montážny návod a dátový list príslušného produktu Xesar máte k dispozícii na našej domovskej 

stránke: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-

navody-a-datove-listy/sk/ 

 

 

  

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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7.5 Riadiaca jednotka Xesar 

 

Obrázok 25: Riadiaca jednotka Xesar (ilustračná fotografia) 

Riadiaca jednotka Xesar sa smie prevádzkovať výlučne v spojení s nástennou čítačkou Xesar. Na 

jednu riadiacu jednotku Xesar sa môžu pripojiť až 2 nástenné čítačky Xesar. Riadiaca jednotka 

spojená s nástennou čítačkou Xesar musí byť namontovaná v interiéri chránenom pred 

manipuláciou.  

 

Riadiaca jednotka Xesar je zásobovaná elektrickým prúdom prostredníctvom modulu sieťového 

zdroja a pri výpadku prúdu disponuje ukladaním údajov do vyrovnávacej pamäte na dobu max. 

72 h, bola riadiaca jednotka Xesar pokiaľ predtým v prevádzke minimálne 6 hodín.  

 

Ď alšie informácie k tomuto produktu nájdete v katalógu produktov na našej domovskej stránke v 

oblasti pre sťahovanie: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-

systemu/sk/ 

  

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
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7.5.1 Konfigurácie pripojenia riadiacej jednotky Xesar 

 

Obrázok 26: Schéma na veku (ilustračná fotografia) 

K dispozícii máte nasledujúce konfigurácie pripojenia, pričom sa musia prednastaviť 

prostredníctvom polohy mostíka JP2 (Obrázok 26: Schéma na veku (ilustračná fotografia)). 

 

Prosím, pamätajte na údaje a informácie montážneho návodu, ktorý je priložený k vášmu produktu 

Xesar. Dodatočne ich máte k dispozícii na našej domovskej stránke v oblasti pre sťahovanie: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/  

 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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7.5.2  1 nástenná čítačka Xesar -> 1 riadiaca jednotka Xesar  

Podľa príslušnej polohy mostíka (JP2)  sa môže spínať jedno alebo obe relé súčasne. 

Týmto sa obe relé môžu používať napr. na rozličné použitia (napr. či sa relé1 má spínať s 

externým zdrojom prúdu, relé2 bez externého zdroja prúdu).  

 

 

Obrázok 27: 1 nástenná čítačka Xesar (ilustračná fotografia) 
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7.5.3 2 nástenné čítačky Xesar -> 1 riadiaca jednotka Xesar (obojstranný prístup)  

Podľa príslušnej polohy mostíka (JP2)   sa súčasne môžu spínať obe relé oboch nástenných 

čítačiek Xesar – napr. na účely realizácie obojstranného prístupu. 

 

 

Obrázok 28: 2 nástenná čítačka Xesar (ilustračná fotografia) 
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7.5.4 2 nástenná čítačka Xesar -> 1 riadiaca jednotka Xesar 

Podľa príslušnej polohy mostíka (JP2)   sa obe relé môžu spínať rozdielne. Takto sa pomocou 

iba jednej riadiacej jednotky Xesar a 2 nástenných čítačiek môžu dopytovať 2 rozdielne dvere. 

 

 

Obrázok 29: 2 nástenné čítačky Xesar (ilustračná fotografia) 

 

 

Upozornenie: 

EVVA odporúča na spojenie nástennej čítačky Xesar s riadiacou jednotkou 

Xesar používanie vedenia CAT5.  

 

 

Upozornenie: 

Prosím, dbajte na maximálnu dĺžku vedenia 100 metrov, aby bola zaručená 

bezchybná funkcia.   
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Upozornenie: 

Prosím, pamätajte na to, že sa musí zachovať minimálna vzdialenosť 100 mm 

medzi nástennými čítačkami Xesar, aby bola zaručená bezchybná funkcia.   

 

Prosím, starostlivo skontrolujte, či zvolený produkt Xesar je vhodný pre vami určené použitie. 

Dátový list potrebný na uvedený účel máte k dispozícii na našej domovskej stránke:  

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-

navody-a-datove-listy/sk/  

 

Dbajte na nasledujúce dôležité upozornenia k používaniu nástennej čítačky Xesar! 

 

Účinky klímy a prostredia 

Dbajte na vhodnosť nástennej čítačky pre príslušné okolité podmienky, definovanú podľa 

klasifikácie IP a špecifikovaných teplotných rozsahov. 

Používajte nástennú čítačku iba v priestoroch, v ktorých vlhkosť vzduchu dosahuje menej ako 

90 %. 

Pri montáži nástenných čítačiek v priestoroch s obzvlášť vysokým elektrostatickým nábojom treba 

možnosti použitia dopredu objasniť so špecializovaným predajcom. 

Nepoužívajte nástennú čítačku v korozívnej atmosfére (napr. chlór, čpavok, vápenná alebo slaná 

voda). 

 

Pokyny k inštalácii, resp. správnej montážnej situácii 

Inštaláciu nástennej čítačky a riadiacej jednotky má vykonať odborný personál a musí sa 

uskutočniť podľa ustanovení montážneho návodu takisto priloženého k výrobku. Najmä sa 

upozorňuje na to, že montáž riadiacej jednotky sa smie vykonávať iba v stave bez prúdu. EVVA 

nepreberá akékoľvek ručenie za škody z dôvodu neodborných montážnych prác. 

  

 

Dbajte na funkciu trvalého otvorenia (kapitola: Identifikačné médiá Xesar) a 

rozličnú akustickú a optickú signalizáciu (kapitola: Signalizácia udalostí 

prístupových komponentov Xesar). 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/


 

78 

 

Odporúča sa namontovať riadiacu jednotku v oblasti chránenej pred manipuláciou. 

Dbajte na to, že na prevádzku riadiacej jednotky sa vyžaduje modul sieťového zdroja. Tento nie je 

obsiahnutý v rozsahu dodávky riadiacej jednotky a je k dispozícii voliteľne.  

 

Pre prípad, že sa používa modul sieťového zdroja, ktorý nebol nadobudnutý od firmy EVVA, treba 

dodržať požiadavky na zásobovanie elektrickým prúdom, ktoré sú uvedené v katalógu produktov. 

Nástenné čítačky a riadiace jednotky sú určené výlučne na ovládanie elektronických uzamykacích 

prvkov a technických zariadení. Ovládanie prostredníctvom riadiacej jednotky sa uskutočňuje cez 

reléové výstupy. Pri tomto treba bezpodmienečne dodržať maximálny prípustný spínací výkon 

reléových výstupov uvedený v katalógu produktov. 

Všetky prístupové komponenty Xesar sú z výroby expedované v tzv. režime Stavba. V tomto stave 

každá karta Construction-Card zamyká každý prístupový komponent Xesar. Preto sa čo najskôr po 

montáži príslušného prístupového komponentu Xesar postarajte o to, aby bol tento správne 

pridaný k uzamykaciemu systému kvôli umožneniu prístupu iba skutočne oprávneným osobám. 

Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely odporúčané EVVA. 

Dbajte pri projektovaní a inštalácii riadiacej jednotky na zodpovedajúce medzinárodné normatívy a 

normatívy špecifické pre danú krajinu v príslušných zákonoch, nariadeniach, normách a 

smerniciach, najmä, čo sa týka požiadaviek na únikové cesty, ako aj núdzové východy. 

Správna funkcia nástennej čítačky a riadiacej jednotky sa musí skontrolovať pred dokončením 

montáže pri otvorených dverách prostredníctvom karty Construction-Card. 

Dbajte na to, že po montáži nástennej čítačky a riadiacej jednotky až po dokončené 

parametrizovanie systému je možný prístup iba prostredníctvom karty Construction-Card. 

 

Pokyny k prevádzke 

Prosím, dbajte na to, že funkcia nástennej čítačky je daná iba v spojení s vhodnou riadiacou 

jednotkou. Nástenné čítačky a riadiace jednotky sú určené výlučne na ovládanie elektronických 

uzamykacích prvkov a technických zariadení. Za riadnu funkciu ovládaných prístrojov samotných 

firma EVVA nepreberá žiadne nároky na ručenie alebo záruku. 

Používateľov elektronického uzamykacieho systému treba upozorniť na to, aby identifikačné 

médiá vždy uchovávali v bezpečí. 
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V prípade straty identifikačného média Xesar treba zodpovedajúce identifikačné médium Xesar 

bezodkladne zablokovať v softvéri a nástenné čítačky Xesar bezodkladne synchronizovať 

prostredníctvom tabletu Xesar. 

Prosím, dbajte na to, že na demontáž nástennej čítačky sa smie používať výlučne špeciálny nástroj 

určený na uvedený účel. Škody, ktoré vzniknú používaním iných nástrojov, vedú k strate 

akéhokoľvek nároku na záruku, ručenie a samostatne dohodnutú garanciu. 

Čítacie zariadenia nástennej čítačky sa nesmú zakrývať kovovými materiálmi. 

Pravidelne treba kontrolovať riadny stav, ako aj bezchybnú funkciu nástennej čítačky a riadiacej 

jednotky (minimálne mesačne) v priebehu funkčnej kontroly pomocou oprávnených identifikačných 

médií. 

Odporúča sa udržiavať uzamykací systém pravidelnými aktualizáciami softvéru a firmvéru v 

aktuálnom stave. Dbajte na to, aby sa aktualizácia firmvéru vykonávala pri otvorených dverách a 

následne po vykonaní aktualizácie dodatočne vykonal funkčný test.  

 

Pokyny k čisteniu 

Na čistenie viditeľných plôch nástennej čítačky sa môže používať mäkká handrička, ktorá nepúšťa 

chlpy, s mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte výrobky alebo spreje, ktoré podporujú koróziu a 

môžu narušiť sklené povrchy, plasty alebo tesniace materiály. 

 

 

Dbajte na nasledujúce dôležité upozornenia k používaniu riadiacej jednotky Xesar. 

 

Dôležité pokyny k používaniu 

Dbajte na všetky nasledujúce výstrahy a upozornenia EVVA Sicherheitstechnologie GmbH (ďalej len 

„EVVA“) pri montáži, programovaní a používaní riadiacej jednotky. Uchovávajte pokyny k 

používaniu vždy v blízkosti riadiacej jednotky. 

Pred uvedením vášho uzamykacieho systému Xesar do prevádzky si starostlivo prečítajte 

systémovú príručky Xesar. Túto si môžete pozrieť na www.evva.com. 

 

 

 

 

http://www.evva.com/
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Všeobecné právne upozornenia 

EVVA uzatvára zmluvu o používaní Xesar iba na základe svojich Všeobecných obchodných 

podmienok (VOP EVVA), ako aj svojich Všeobecných licenčných podmienok (EVVA-VLP) vo vzťahu 

k softvéru k produktu. Tieto si môžete pozrieť na: http://www.evva.sk/vop/sk/. 

Kupujúci sa výslovne upozorňuje na to, že z používania uzamykacieho systému, týkajúceho sa 

predmetu zmluvy, môžu vyplývať zákonné povinnosti v oblasti ochrany údajov, najmä čo sa týka 

povolenia, hlásenia a registrácie (napr. ak je vytvorený spoločný informačný systém), ako aj pri 

použití vo firme spolurozhodovacie práva personálu. Zodpovednosť za používanie produktu v 

súlade so zákonmi je na kupujúcom, resp. zákazníkovi a koncovom používateľovi. 

V súlade s ručením výrobcu za svoje výrobky, definovaným v zákone o ručení za výrobok, treba 

dbať na vyššie uvedené informácie a odovzdať ich prevádzkovateľom a používateľom. 

Nedodržiavanie zbavuje EVVA povinnosti ručenia. 

Používanie, ktoré nie je podľa zmluvy, resp. nezvyčajné používanie, opravné práce, resp. 

modifikácie, ktoré neboli výslovne schválené firmou EVVA, ako aj neodborný servis môžu viesť k 

funkčným poruchám a sú zakázané. Akékoľvek zmeny, ktoré neboli výslovne schválené firmou 

EVVA, majú za následok stratu nárokov na ručenie, záruku a samostatne dohodnutú garanciu. 

 

Od architektov a poradných inštitúcií sa požaduje obstarať si všetky požadované informácie o 

produkte od EVVA, aby tak mohli splniť informačné a inštruktážne povinnosti podľa zákona o 

ručení za výrobok. Špecializovaní predajcovia a spracovatelia musia dodržiavať pokyny v 

dokumentáciách firmy EVVA a tieto prípadne odovzdať svojim zákazníkom. 

Ďalšie informácie, ktoré sú nad rámec týchto dôležitých pokynov k používaniu, nájdete v katalógu 

produktov Xesar a v systémovej príručke Xesar. Tieto sú k dispozícii na www.evva.com. 

 

Normy a smernice 

Nástenná čítačka 

Xesar 
  

Riadiaca jednotka 

  

Sieťový adaptér 

 

 

http://www.evva.sk/vop/sk/
http://www.evva.com/
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Upozornenie: 

EVVA odporúča prevádzkovať riadenie nástennej čítačky Xesar prostredníctvom 

nezávislého napájana el. prúdom a zabezpečenie neprerušiteľného zdroja napájania 

12 voltmi. Týmto sa zabráni výpadku systému a zostáva zachovaný prístup. 

 

Len čo bola riadiaca jednotka spojená s elektrickou sieťou minimálne 6 hodín, 

zaručuje sa, že v prípade prerušenia siete zostáva zachovaný denný čas po dobu 

minimálne 72 hodín. 

Vykonajte montáž podľa montážneho návodu, ktorý je priložený k výrobku. 

 

 

7.5.5 Modul sieťového zdroja pre riadiacu jednotku 

 

Obrázok 30: Modul sieťového zdroja (ilustračná fotografia) 

Modul sieťového zdroja pre riadiacu jednotku je k dispozícii voliteľne. 

Kód výrobku: E.ZU.WL.NT.V1 

 

Ďalšie informácie nájdete v katalógu produktov na našej domovskej stránke vo všeobecnej oblasti 

pre sťahovanie: http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/  

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehlad-systemu/sk/
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7.6  Signalizácia udalostí prístupových komponentov Xesar 

 

Č íslo  

signálu 

Udalosť Optický  

signál 

Akustický signál Upozornenie 

Signál 1 
Pokus o otvorenie s 

oprávneným médiom 
 mmmmm  

Signál 2 
Koniec uvoľnenia 

prístupu 
 ttttt  

Signál 3 
Odmietnuté 

médium 
--- hh-hh-hh-hh  

Signál 4 

Pokus o otvorenie 

oprávneným médiom 

pri aktivovanom 

trvalom otvorení 

-- tttt—hhhh  

Signál 5 
Štart trvalého 

otvorenia 
-- tttt—hhhh  

Signál 6 
Koniec trvalého 

otvorenia 
-- hhhh—tttt  

Signál 7 

Pokus o otvorenie 

oprávneným 

médiom, signalizácia 

vybitej batérie 

------

 

h----h----h----h--

-- 
 

Signál 8 

Batéria vložená, resp. 

reštartovanie 

komponentu 

---- tt—mm—hh 

po vložení batérie možná 

indikácia stavu nabitia 

batérie 

Signál 9 

Médium bez 

segmentácie EVVA; 

médium chybné, iný 

systém 

  Žiadna signalizácia 

 

Optické signály LED:  = červená a zelená súčasne 

Akustické signály: h = vysoký tón, m = stredný tón, t = nízky tón 

Každý signál zodpovedá trvaniu 50 ms. 

Pauzy sú označené –. 
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8 Inštalácia prístupových komponentov 

Xesar 

Prosím, pamätajte na to, že inštalácia prístupových komponentov Xesar sa musí vykonávať podľa 

pokynov a informácií, ako aj montážneho návodu priložených k výrobku! 

8.1 Pomoc k inštalácii 

Aby vám bola uľahčená inštalácia systému Xesar, EVVA vám ponúka rozličné inštalačné pomôcky. 

Tieto nájdete na našej domovskej stránke. 

 

Jazykovo neutrálny montážny návod 

Ako podporu pri montáži prístupových komponentov Xesar dáva EVVA k dispozícii jazykovo 

neutrálne montážne návody. Tieto nájdete v balení príslušného výrobku a na našej domovskej 

stránke: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/ 

 

Montážne videá podľa produktu 

Tu máte k dispozícii montážne videá s predvádzaním k zložitejším montážnym krokom: 

http://video.evva.com/tutorials/xesar/exdrz1/exdrz1-1/sk/ 

 

Jazykovo neutrálna vŕtacia šablóna 

Na podporu pri montáži poskytuje EVVA pri verziách, ktoré si vyžadujú jeden alebo viacero 

vývrtov, jazykovo neutrálnu vŕtaciu šablónu z kartónu na jednorazové použitie. Túto nájdete v 

balení príslušného produktu a na našej domovskej stránke vo všeobecnej oblasti pre 

sťahovanie: http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk// 

 

 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://video.evva.com/tutorials/xesar/exdrz1/exdrz1-1/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/
http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/
http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/
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Upozornenie: 

V montážnych návodoch, resp. na baleniach nájdete QR kódy, ktoré vás dovedú 

priamo k príslušnej videosekvencii montážneho videa, resp. k montážnemu návodu. 

 

 

 

Pozor: 

Prosím, bezpodmienečne dbajte na poradie uvedených inštalačných krokov, pretože 

inak môže dochádzať k chybným funkciám. 

 

 

8.2 Vŕtacia šablóna 

 

Obrázok 31: Vŕtacia šablóna (ilustračná fotografia) 

EVVA ponúka na účely zjednodušenia prípravy dverí, na montáž všetkých kovaní Xesar a kľučiek 

Xesar, kvalitnú vŕtaciu šablónu z kovov.  

 

Prestaviteľný doraz zabezpečuje správnu orientáciu otvorov a umožň uje nastavenie prispôsobené 

požiadavkám príslušných dverí. Prostredníctvom vŕtacích puzdier z tvrdého kovu je aj pri 

intenzívnom používaní garantovaná dlhá životnosť.  

 

Vŕtacia šablóna je k dispozícii voliteľne. 

Kód výrobku:  E.ZU.BE.BS.V1 
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9 Inštalácia softvéru Xesar  

Ak chcete nainštalovať váš softvér Xesar, prosím, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

Krok 1: 

 

Najnovšia verzia softvéru Xesar je k dispozícii na stiahnutie po registrácii na: 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/poziadavka-na-softver-xesar/sk/. 

 

 

Na inštaláciu softvéru potrebujete zodpovedajúce administrátorské práva na vašom 

počítači.  

 

Krok 2: 

 

Po stiahnutí vášho inštalačného súboru Xesar (.exe) postupujte nasledovne: 

Dvojkliknite na aplikáciu. 

Zvoľte váš jazyk a potvrďte pomocou OK (Obrázok 32: Výber jazyka). 

 

 

Obrázok 32: Výber jazyka 

 

Teraz sa otvára sprievodca inštaláciou (Obrázok 33: Vitajtn). Nasledujte pokyny a kliknite následne 

na Ďalej. 

Prosím, pamätajte na to, že pri jestvujúcej inštalácii Xesar (V1.1, V2.0, V2.1) sa nevykonáva 

aktualizácia, ale nová inštalácia. Avšak po inštalácii softvéru Xesar 2.2 máte možnosť importovať 

databázu jestvujúcej inštalácie Xesar (V1.1, V2.0, V2.1). 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/poziadavka-na-softver-xesar/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/poziadavka-na-softver-xesar/sk/
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Prosím, pamätajte na to, že v tomto prípade sa teraz smie používať už iba aktuálny systém Xesar 

2.2. Spätný import na skoršiu inštaláciu Xesar nie je možný. 

 

 

Obrázok 33: Vitajte 

 

Aby sa softvér mohol nainštalovať, musíte akceptovať licenčné podmienky  (Obrázok 34: 

Inštalácia Xesar – Licenčná zmluva). Následne kliknite na Ďalej. 

 

 

Obrázok 34: Inštalácia Xesar – Licenčná zmluva 
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Softvér Xesar sa štandardne inštaluje do adresára na systémovom disku  (Obrázok 35: Inštalácia 

Xesar – Výber cieľového adresára). Ak by ste softvér Xesar chceli nainštalovať do iného adresára, 

kliknite na Prehľadávať  (Obrázok 35: Inštalácia Xesar – Výber cieľového adresára) a zvoľte iný 

adresár. Kliknite následne na Ďalej. 

 

 

Obrázok 35: Inštalácia Xesar – Výber cieľového adresára 

 

Prosím, pamätajte na to, že pri inštalácii bez administrátorských práv sa nedá vytvoriť žiadna 

záloha, pretože chýbajú zapisovacie práva v ceste súboru (jednotka C). 

Zachovávajte inštalačnú cestu krátku a bez diakritiky.  

Neplatná cesta sa vám signalizuje prostredníctvom chybového hlásenia. 

 

Priečinok pre programové skratky sa pridáva automaticky. Ak by ste chceli vytvoriť iný priečinok, 

uveďte meno, kliknite následne na Inštalovať. (Obrázok 36: Inštalácia Xesar – Určenie priečinka) 
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Obrázok 36: Inštalácia Xesar – Určenie priečinka 

Softvér Xesar sa teraz inštaluje, aktivitu rozpoznáte podľa ukazovateľa napredovania  (Obrázok 

37: Inštalácia Xesar). 

 

 

Obrázok 37: Inštalácia Xesar 

 

 

Upozornenie: 

Keď  váš softvér Xesar inštalujete znova, avšak aplikácia ešte nebola odinštalovaná, 

softvér sa nedá nainštalovať (Obrázok 38: Chybové hlásenie/inštalácia). 
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Obrázok 38: Chybové hlásenie/inštalácia 

 

Na konci procesu sa zobrazuje, že inštalácia softvéru Xesar sa dokončuje. Kliknite na Dokončiť 

(Obrázok 39: Inštalácia Xesar) na dokončenie inštalácie. 

 

 

Obrázok 39: Inštalácia Xesar 
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10 Prvotná konfigurácia softvéru Xesar 

Po štarte vášho softvéru Xesar sa uskutočň uje automatická kontrola vašej  

karty Admin-Card.  

Ak bola vložená chybná alebo neplatná karta Admin-Card alebo sa vo vašom editore Xesar 

nenachádza ešte žiadna karta Admin-Card, objavuje sa nasledujúce chybové hlásenie: „Vložte  

novú kartu Admin-Card“.  

 

Ak ste vložili platnú kartu Admin-Card, prosím, zadajte v okne Xesar | Konfigurácia (Obrázok 40: 

Inicializácia karty Admin-Card) označenie pre mandantov a heslo pre administrátora. Kliknite 

následne na Ď alej. 

 

 

Obrázok 40: Inicializácia karty Admin-Card 

Heslá musia mať dĺžku 6 – 20 znakov a musia obsahovať minimálne jedno veľké a jedno 

malé písmeno, ako aj jednu číslicu. V hesle sú dovolené iba veľké a malé písmená a tiež 

číslice.  
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Teraz môžete zvoliť cestu pre automatickú zálohu databázy  

(Obrázok 41: Cesta sieťového disku). Prosím, pamätajte na to, že z bezpečnostných dôvodov sa 

odporúča vytvárať zálohu databázy na externom pevnom disku, pretože pri chybe systémového 

pevného disku dôjde k strate tak vašej databázy, ako aj vašej zálohy.  

 

Kliknite následne na Ď alej. 

 

 

Obrázok 41: Cesta sieťového disku 

 

 

Upozornenie:  

Konfigurujte váš systém tak, aby sa súbory zálohy ukladali pravidelne a zálohovali 

vo verziách (nastavenie Windows), aby sa v prípade straty databázy alebo chyby 

mohol obnoviť určitý stav. 

 

Teraz vidíte vami zvolené meno mandanta.  

(Obrázok 42: Prístupové údaje).  

Používateľské meno je možné neskôr zmeniť. Prihláste 

sa kliknutím na Ď alej. 
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Obrázok 42: Prístupové údaje 

 

10.1 Zálohovanie prístupových údajov a DB-Key 

 

 

 

 

POZOR:  

Vaše prístupové údaje môžete nahliadnuť iba JEDNORAZOVO a iba TERAZ! 

(Obrázok 43: Konfigurácia). V prípade chyby alebo straty karty Admin-Card 

potrebujete vaše prístupové údaje na to, aby sa mohla vytvoriť náhradná 

karta Admin-Card. Na tento účel si prístupové údaje vytlačte a uložte ich na 

bezpečnom mieste! 

Aby sa zabránilo neúmyselnému preskočeniu tohto okna, musíte potvrdiť, že 

informácie o systéme sa vytlačujú a bezpečne ukladajú. 
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Obrázok 43: Konfigurácia 

 

Potvrď te bezpečnostný dopyt v okne aplikácie Xesar | Konfigurácia   

(Obrázok 43: Konfigurácia) a kliknite na   Dokončiť. 

 

Po potvrdení Xesar | Konfigurácia pomocou Dokončiť je  

prvotná konfigurácia softvéru dokončená.  
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10.2 Úlohy 

Aby váš softvér Xesar bol používateľsky prívetivý, firma EVVA obsadila určité funkcie určitými 

úlohami. Prosím, dbajte na tieto pri uvedení do prevádzky a v bežnej prevádzke. 

 

 

Úloha Funkcia 

Mandant1 Vlastníci uzamykacieho systému. 

Pri verziách softvéru schopných podporovať viacerých mandantov 

môžete prostredníctvom mandantov (účet) administrovať viaceré 

uzamykacie systémy. 

 

Používatelia Používatelia sú v programe kompetentní pre administratívne činnosti, 

každému používateľovi sa priraď ujú individuálne oprávnenia. Centrálna 

správa sa uskutočň uje prostredníctvom administrátora, tento vždy 

disponuje všetkými právami. 

 

Osoba Ľudia, ktorí používajú prístupové médiá. 

Pre osoby sa určujú prístupové oprávnenia pre oblasti dverí a dvere. 

 

Tabuľka 1: Úlohy v softvérovej aplikácii 

                                       

 

1 Funkcia Mandant sa momentálne ešte nepodporuje. 
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11 Softvér Xesar 

11.1 Štart programu 

Po štarte programu vášho softvéru Xesar sa objavuje okno programu (Obrázok 44: Vyvolanie 

programu). Medzičasom sa na pozadí automaticky načítavajú rozličné softvérové moduly. 

Počkajte, kým nie je hotové načítanie okna programu a toto automaticky opäť nezmizne. 

 

 

Obrázok 44: Vyvolanie programu 
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11.2 Prihlásenie pomocou karty Admin-Card 

Ak vlastníte platnú kartu Admin-Card, prosím, postupujte nasledovne: 

Pripojte editor Xesar a zasuň te kartu Admin-Card do slotu na kartu editora Xesar. (Obrázok 45: 

Prihlásenie) 

 

Zadajte informácie v prihlasovacom okne „Xesar | Prihlásenie“ (Obrázok 45: Prihlásenie): 

 Vyberte Jazyk softvéru, ak automatické prednastavenie nezodpovedá vášmu želaniu. 

 Zadajte meno mandanta zvolené pri prvotnej konfigurácii do poľa Mandant. 

 Zadajte identifikáciu používateľa „admin“. 

 Zadajte heslo administrátora zvolené pri prvotnej konfigurácii a kliknite na Prihlásiť.  

 

  

Obrázok 45: Prihlásenie 

 

Upozornenie:  

Dbajte pri zadávaní identifikácie používateľa a hesla na veľké/ malé písmená! 

 

Upozornenie:  

Na pozadí sa načítava databáza – rozpoznávate to podľa symbolu  (Obrázok 46: 

Xesar | Prihlásenie) 

 

 

Obrázok 46: Xesar | Prihlásenie  
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11.3 Prihlásenie prostredníctvom DB-Key 

Ak váš editor Xesar nie je pripojený, vaša karta Admin-Card chybná alebo nie je prítomná, 

zobrazuje sa okno aplikácie „Xesar | Konfigurácia“ (Obrázok 47: DB-Key) a vy môžete zadať DB-

Key na pokračovanie. Dbajte, prosím, na to, že bez karty Admin-Card nemôžete odovzdať žiadne 

oprávnenia pre osoby/identifikačné médiá. 

 

DB-Key (Obrázok 47: DB-Key) je ten kód, ktorý je automaticky generovaný pri inštalácii a ktorý 

získavate z prístupových údajov (pozri Zálohovanie prístupových údajov a DB-Key). 

 

 

 

Obrázok 47: DB-Key  

 

11.4 Viaceré systémy Xesar na jednu inštaláciu 

Ak sa prevádzkujú viaceré systémy Xesar, takto môžete prostredníctvom importu príslušnej 

databázy – v spojení s príslušnou platnou administrátorskou kartou – prevádzkovať s jednou 

inštaláciou viaceré systémy Xesar. 

Prosím, pamätajte pri tom tiež na funkciu manuálneho zálohovania databázy, aby sa táto 

udržiavala v najnovšom stave. Pri tomto tiež pravidelne synchronizujte Vaše systémové tablety  
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 Ak chcete prejsť od jedného systému k inému, najskôr, prosím, zálohujte Vašu databázu.  

 Následne ukončite Váš softvér Xesar.  

 Vložte teraz Vašu želanú administrátorskú kartu a spustite softvér Xesar. 

 Teraz pri štarte softvéru importujte tiež príslušnú databázu systému.  
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12 Úvodná stránka  

Úvodná stránka  

 

Novo stvárnený panel ponúka administrátorovi možnosť rozpoznať bezpečnostný status jeho 

systému už na prvý pohľad a možnosť prípadne uskutočniť zodpovedajúce kroky. 

 

 
Obrázok 48: Dashboard - Úvodná stránka 

 

Na paneli vidno nasledujúce informácie: 

 Zobrazenie otvorení so „stratenými / zablokovanými“ identifikačnými médiami 

 Zobrazenie platných, avšak v softvéri zablokovaných, identifikačných médií (obr. Xx) 

 Zobrazenie dverí s neaktualizovanou čiernou listinou (obr. Xx) 

 Zobrazenie dverí so slabou batériou 

 Zobrazenie médií s neaktuálnym stavom média (rozšírenie pamäte na použitie s 

virtuálnou sieťou), pozri odkaz 

 Zobrazenie neaktualizovaných identifikačných médií  

 Zobrazenie zostatku 

 Zobrazenie balíka Softwareplus 
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13 Dobitie kreditov KeyCredit 

 

Kredity KeyCredit vám umožň ujú vytvárať a meniť prístupové oprávnenia. Súpis bezplatných a 

spoplatnených zmien, ako aj ď alšie informácie ku kreditom KeyCredit nájdete v kapitole  

 

 

Kredity KeyCredit EVVA. 

 

Kredity KeyCredit, ktoré sú k dispozícii, sa zobrazujú v rámci funkcie Zostatok  v záhlaví stránky 

obrazovky. Informácie v záhlaví sú vždy k dispozícii, takže s nimi vždy máte prehľad o aktuálnom 

zostatku KeyCredit. Kliknite na Zostatok, keď  by ste chceli dobiť kredity KeyCredit. 

 

 

Obrázok 49: Zostatok 

 

Na dobitie zostatku potrebujete prítomnosť internetového spojenia a kód zostatku, ktorý sa 

nachádza na vašej karte KeyCredit pod stieracím poľom. 

 

 Zadajte kód v okne aplikácie „Dobiť zostatok“ (Obrázok 50: Dobiť zostatok).  

 Pomocou tlačidla tabulátora môžete zakaždým navigovať do ď alšieho okna. 

 Potvrď te zadanie kliknutím na pole Dobiť zostatok. 

 Keď  ste správne zadali kód, zadanie sa potvrdí, (zelené upovedomenie v záhlaví) a 

zostatok zaúčtuje.  
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Obrázok 50: Dobiť zostatok 

 

 

Pozor: 

Zostatok je spojený s kartou Admin-Card – množstevný zostatok v prípade straty 

alebo zničenia karty Admin-Card prepadá. Č asový zostatok sa zadáva centrálne u 

EVVA, a preto sa môže prevziať. 

V tomto prípade sa, obráťte priamo na podporu EVVA. 

 

 

Upozornenie:  

Každý zostatok sa môže využiť iba raz. 

 

 

 

Upozornenie:  

14 dní pred uplynutím časového zostatku sa dátum zobrazuje červenou. 

Ak nie je aktívny žiadny KeyCredit Unlimited alebo už nie sú k dispozícii žiadne 

kredity KeyCredit, na úvodnej stránke sa zobrazuje hlásenie. 

 

Neplatný kód KeyCredit  

 

Ak ste zadali neplatný kód, objavuje sa upovedomenie s červeným pozadím (Obrázok 51: Dobiť 

zostatok – Neplatné zadanie). 
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Obrázok 51: Dobiť zostatok – Neplatné zadanie 

  

 

Po piatich chybných pokusoch sa karta Admin-Card automaticky zablokuje. Pre 

tento prípad vám je k dispozícii online podpora na http://support.evva.at/xesar/sk/. 

 

http://support.evva.at/xesar/sk/
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14 Administrátor 

 

Kliknutím na paneli nástrojov na Admin  sa dostanete do prehľadu aktuálne prihlásených 

administrátorov. 

 

 

Obrázok 52: Zmena hesla administrátora 

14.1 Zmena hesla administrátora  

1. Na paneli nástrojov vidíte aktuálne používateľské meno . 

2. Kliknite na meno – otvára sa okno aplikácie používateľa. Heslo práve prihláseného 

administrátora môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom: 

3. Kliknite na Zmeniť heslo  – používajte vždy bezpečné heslá , ktoré sa skladajú z 

veľkých a malých písmen a číslic a vašu zmenu potvrď te, aby sa táto prevzala. 
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15 Nastavenia 

 

Kliknite na Nastavenia  (Obrázok 53: Nastavenia), aby sa tieto otvorili. 

 

Obrázok 53: Nastavenia  

Váš softvér Xesar vám umožň uje nastavovať rozličné parametre, ako sú časové nastavenia, 

bezpečnostné nastavenia a podľa potreby názov hostiteľa a IP adresu vášho servera proxy. Na 

tento účel postupujte nasledovne: 

 

15.1 Č asové nastavenia 

15.1.1 Nastavenie letného/zimného času 

Na používanie funkcie letného, resp. zimného času kliknite pri prepínači Prestavenie času 

 (Obrázok 54: Časové nastavenia) na Zap. a zadajte pre príslušný rok dátum pre začiatok 

letného a zimného času. Ak pracujete s letným a zimným časom, mali by ste tieto 

nastavenia každoročne manuálne aktualizovať a dbať na to, aby sa následne takisto 

aktualizovali aj vaše prístupové komponenty Xesar! 

15.1.2 Nastavenie osobitného dň a 

Dodatočne môžete vopred rozvrhnúť 5 typov osobitných dní  na súčasne celkovo 50 

rozličných dní (Obrázok 54: Časové nastavenia). 

Táto funkcia sa používa napríklad vtedy, keď  zamestnanci firmy majú mať prístup od 

pondelka do piatka, avšak vo sviatky výslovne nie. Tam sa môže špeciálne uviesť tento 

„osobitný deň “ a rozpoznať zo strany prístupových komponentov. Keď  sa zodpovedajúco 

konfiguruje časový profil týchto osôb, v tento deň  potom takisto nie je možný žiadny 

prístup. Rovnaký princíp platí aj pre automatické trvalé otvorenie, kde sa nemá 

uskutočň ovať otvorenie v osobitné dni. 
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Obrázok 54: Č asové nastavenia 

15.2 Bezpečnostné nastavenia 

15.2.1 Bezpečnostný PIN  

V poli PIN  pri bezpečnostných nastaveniach (Obrázok 54: Časové nastavenia) zadajte 

4-miestne číslo. Zadanie PIN-u sa vyžaduje a dopytuje sa zo strany vášho tabletu Xesar, 

len čo po prvýkrát inicializujete prístupové komponenty Xesar, a tým pridáte k vášmu 

systému.  
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Upozornenie:  

Keď  po prvýkrát otvoríte stránku menu Nastavenia, musí sa prednastavený PIN 

„0000“ zmeniť, aby sa menu Nastavenia mohlo znova opustiť. 

 

15.2.2 Trvanie platnosti identifikačných médií  

Stanovte v oblasti Bezpečnostné nastavenia Trvanie platnosti identifikačných médií 

VŠETKÝCH identifikačných médií, ktoré sa nachádzajú vo vašom uzamykacom systéme 

Xesar.  

 

Minimálne trvanie platnosti je 1 deň . Len čo sa identifikačné médium Xesar pridrží na 

editore Xesar, trvanie platnosti sa automaticky predlžuje o nastavenú dobu. Maximálne 

trvanie platnosti identifikačného média Xesar je do konca roku 2079). 

 

Ak sa v prednastavenom období identifikačné médium Xesar znova nepridrží na editore 

Xesar, identifikačné médium Xesar vyprší a pri ď alšom pridržaní na editore Xesar sa 

automaticky deaktivuje. 

 

Až keď  sa identifikačné médium Xesar znova pridrží na editore Xesar, toto je znova 

automaticky aktivované, čím dostávate Checkpoint, ktorý všetkých používateľov 

identifikačného média núti k tomu, aby identifikačné médium v pravidelných intervaloch 

aktualizovali na tomto Checkpointe. EVVA na tento účel odporúča zvoliť na realizáciu tejto 

funkcie často navštevovaný bod, napr. recepciu alebo informačné miesto.  

 

 

Upozornenie:  

Softvér Xesar musí byť na podporu tejto funkcie spustený, avšak môže bežať na 

pozadí a pri zablokovanej pracovnej ploche. 

 

 

 

Upozornenie:  

Ak trvanie platnosti uplynulo, príslušné identifikačné médium nemôže otvoriť 

žiadne dvere, kým sa neuskutoční aktualizácia na editore. Pamätajte na toto, keď  sa 
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aktualizátor nachádza v rámci budovy. Č ím je trvanie platnosti identifikačného 

média nastavené kratšie, tým rýchlejšie je systém pri strate média znova „bezpečný“. 

V prípade straty identifikačného média by sa jednako čierna listina mala 

prostredníctvom tabletu prenášať k prístupovým komponentom. 

 

15.2.3 Trvanie platnosti náhradných médií 

Ak identifikačné médium Xesar nie je dočasne k dispozícii, môže sa každej osobe vystaviť 

jedno náhradné médium. Môže sa tu nastaviť všeobecná platnosť náhradného média. 

Maximálne prípustná platnosť je 72 hodín (Obrázok 54: Časové nastavenia). 

 

15.2.4 Protokolovanie osobných údajov 

Ak sa želá protokolovanie osobných údajov (protokol udalostí), môže sa to v nastaveniach 

zodpovedajúco konfigurovať. Prosím, tu nastavte tlačidlo prednastavené na „Vyp.“ na 

„Zap.“ (Obrázok 54: Časové nastavenia). 

 

 

Pozor: 

Dbajte na príslušné zákonné ustanovenia práv v oblasti ochrany údajov a 

ustanovenia vašej krajiny! 

 

15.2.5 Maximálny čas pre osobné údaje 

Obdobie uložených údajov môžete limitovať prostredníctvom nastavenia maximálneho 

času (Obrázok 54: Časové nastavenia). Údaje, ktoré sú staršie ako uvedené obdobie, sa 

automaticky anonymizujú.  

 

15.3 Programovací prístroj 

Ak by na vašom počítači boli pripojené iné externé prístroje a tablet Xesar sa nerozpoznával, tu si 

môžete vybrať váš programovací prístroj (tablet Xesar) prostredníctvom rozbaľovacej funkcie.   
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15.4 Nastavenie IP adresy / servera proxy 

Na dobitie kreditov KeyCredit je krátkodobo potrebné internetové spojenie. Ak by sa prístup na 

internet vášho počítača uskutočň oval prostredníctvom servera proxy, musíte na tento účel 

vykonať požadované nastavenia v oblasti „Názov hostiteľa a IP adresa servera proxy“ (Obrázok 

54: Časové nastavenia). 

15.5 Konfiguračné nastavenia 

V konfiguračnom nastavení môžete kedykoľvek meniť cestu automatickej zálohy a 

zapínať alebo vypínať automatické vytvorenie zálohy. 

 

 

Pamätajte na to, že pri uložení zálohy databázy na rovnakom pevnom disku, 

dôjde pri defekte aj k strate zálohy databázy. EVVA preto na zabezpečenie 

záloh databáz odporúča používanie externého pevného disku. Ukladajte 

zálohy vo verziách, aby ste pri možnom defekte databázy mali k dispozícii aj 

staršie verzie. 

 

 

Trvanie uložiteľných udalostí uvedených v rámci 2.3.4 Protokol/udalosti 

môžete spracovať v (=> 15 Nastavenia). Týmto sa výrazne vylepšuje výkon 

systému. V rámci (=> 15.5 Konfiguračné nastavenia) môžete stanoviť, ako 

často sa dáta exportujú a zálohujú. V rámci (=> 15.2 Bezpečnostné 

nastavenia) môžete meniť trvanie uloženia osobných údajov. 

. 
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16 Administrácia 

V rámci položky menu Administrácia môžete vykonávať nastavenia naprieč systémom. Kliknite na 

tento účel na „Administrácia “ na vyvolanie prehľadu (Obrázok 55: Karta Administrácia). 

 

 

Obrázok 55: Karta Administrácia 

 

16.1 Zmeniť logo mandanta 

Tu môžete v prípade želania meniť vaše logo mandanta. Vybrané logo vidíte následne na paneli 

nástrojov programu  (Obrázok 56: Individuálne logo mandanta). 

 

 

Obrázok 56: Individuálne logo mandanta 

Ak chcete zmeniť logo, postupujte nasledovne: 

 

 Zvoľte Administrácia > Zmeniť logo mandanta 

 Vyberte súbor  (Obrázok 57: Zmeniť ) 

Vyberte želaný súbor obrázka (.jpg, .png alebo .gif) 

 Kliknite na Uložiť zmeny  (Obrázok 57: Zmeniť ) 
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Obrázok 57: Zmeniť loga mandanta 

 

Upozornenie:  

Želaný súbor obrázka nesmie prekročiť veľkosť 1 MB. 

 

16.2 Denník 

V Denníku sa protokolujú všetky aktivity prihlásení, odhlásení a náhľad osobných údajov všetkých 

používateľov. Prostredníctvom funkcie Filter v Denníku môžete zobrazovať obdobie vypísaných 

dátumov. 

 

Obrázok 58: Denník pre osobné údaje 
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Ak chcete obmedziť obdobie, kliknite na rozbaľovacie menu vo Filter  (Obrázok 59: Filtrovanie 

záznamov denníka) a zvoľte želané obmedzenie. Funkcia Kalendár sa aktivuje, keď  v 

rozbaľovacom menu vyberiete posledný bod. 

 

  

Obrázok 59: Filtrovanie záznamov denníka 

 

 

Upozornenie: 

Denník sa nedá vymazať zo strany používateľa.  
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16.3 Používatelia 

Používatelia sú kompetentní pre administratívne činnosti v softvéri. Každému používateľovi sa 

priraď ujú individuálne oprávnenia. Centrálna správa sa uskutočň uje prostredníctvom 

administrátora, tento vždy disponuje všetkými právami a nemôže sa deaktivovať. 

 

V menu Administrácia > Používateľ dostávate zoznam všetkých uložených používateľov a 

skupinu používateľov príslušne priradenú používateľovi (Obrázok 60: Používateľ). 

 

 

Obrázok 60: Používateľ 
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Filtrovanie aktivovaných alebo deaktivovaných používateľov 

(Obrázok 60: Používateľ) 

 

 V záhlaví zoznamu môžete filtrovať používateľov tak, že kliknete na aktívnych  alebo 

deaktivovaných  používateľov. 

 V stĺpci Stav  sa pri každom používateľovi zobrazujú príslušné symboly. 

 

16.4 Spracovať používateľa 

Môžete vyvolať položku menu Spracovať používateľa kliknutím na dotknutého používateľa. Tu 

môžete uskutočň ovať rozličné nastavenia závislé od používateľa a získavať prehľad o aktuálnom 

stave vybraného používateľa.  (Obrázok 61: Spracovať používateľa) 

 

 

Obrázok 61: Spracovať používateľa  
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16.4.1 Podrobnosti 

V poli Podrobnosti dostávate podrobné informácie k používateľovi a môžete ho, ak je táto 

funkcia pre tohto používateľa podporovaná, aktivovať alebo deaktivovať. 

 

 Popis  

 Posledné prihlásenie  

 Naposledy spracované  

 Spracoval 

 

16.4.2 Deaktivovanie používateľa  

 Ak chcete deaktivovať používateľa, vyberte ho kliknutím myšou.  

 Zmeň te stav kliknutím na Deaktivovať používateľa. 

 Potvrď te bezpečnostný dopyt pomocou OK a uložte zmenené údaje. 

 

 

Upozornenie: 

Používateľ Admin sa nedá deaktivovať. 

 

 

16.4.3 Zmena prístupových údajov a hesla 

 

V poli Prístupové údaje môžete meniť heslo používateľa. 

Prosím, postupujte nasledovne: 

 

 Kliknite na meno používateľa želaného používateľa a otvorte zmenu hesla v oblasti 

Prístupové údaje kliknutím na Zmeniť heslo. 

 Zadajte nové heslo. Toto musí mať dĺžku 6 – 20 znakov a obsahovať tak veľké a malé 

písmená, ako aj číslice. 
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Obrázok 62: Zmeniť heslo 

 

16.4.4 Skupiny používateľov 

V poli Skupiny používateľov môžete prideľovať alebo vymazávať používateľov skupiny 

používateľov. Takisto sa pridelené skupiny používateľov môžu aktivovať alebo deaktivovať. 

 

Keď  by ste k jestvujúcej skupine používateľov chceli pridať používateľa, postupujte nasledovne: 

 

 Vyberte prostredníctvom rozbaľovacieho menu Skupiny používateľov , ktorým sa má 

priradiť používateľ. Už priradené skupiny používateľov sa v menu skryjú.  

 

Ak chcete vymazať priradenie skupine používateľov, postupujte nasledovne: 

 Vyberte dotknutú(é) skupinu(y) používateľov prostredníctvom kliknutia na výberové políčka 

a kliknite na pole Vymazať priradenia. Na tento účel potvrď te váš výber opätovným 

kliknutím na Vymazať priradenia. 
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16.5 Pridať používateľa 

Tu sa môže pridať jeden alebo viacero používateľov s rozličnými oprávneniami. Prosím, pamätajte 

na to, že najskôr sa vyžaduje vytvorenie novej skupiny používateľov, ak by ste si želali nové 

zostavenie Všeobecných práv pre tohto používateľa. 

 

 

Obrázok 63: Pridať používateľa 

16.5.1 Prístupové údaje 

 

Ak chcete vytvoriť používateľa, postupujte nasledovne (Obrázok 63: Pridať používateľa): 

 Zvoľte Používateľské meno . 

 Zadajte príp. Popis. 

 Určite Nové heslo  s nasledujúcou syntaxou: 

vyžaduje sa 6 až 20 miest, veľké a malé písmená, ako aj číslice 

(„Bezpečné heslo“ spĺň a predvolenú syntax, nebezpečné heslá nezodpovedajú definovaný 

podmienkam.). 
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16.5.2 Skupina používateľov 

 

 Vyberte prostredníctvom rozbaľovacieho menu Skupiny používateľov, ktoré sa majú 

priradiť používateľovi. Už priradené skupiny používateľov sa automaticky skryjú. 

 Potvrď te váš výber kliknutím na Uložiť skupinu používateľov. 

 

16.5.3 Všeobecné práva 

 

 Zvoľte Všeobecné práva , ktoré sa majú priradiť osobe. Tieto sa podľa nastavení 

prenášajú zo skupín používateľov a tu sa nemôžu prispôsobovať. 

 Uložte vaše zmeny, aby sa tieto prevzali. 

 

Zmena sa potvrdzuje v hlavičke softvéru Xesar. 

 

16.6 Skupiny používateľov 

Na účely správy softvéru sa stanovujú skupiny používateľov a používatelia. 

Skupinám používateľov sa môžu priraď ovať rozličné práva. 

Skupina používateľov Administrátori bola predinštalovaná a nemôže sa vymazať. Táto skupina 

nemá žiadne obmedzenia práv. 

Pamätajte na to, že každý používateľ musí byť priradený minimálne jednej skupine používateľov. 

 

V menu Administrácia > Skupiny používateľov sa vypisujú všetky pridané skupiny používateľov. 

Zadaním vo vyhľadávacom poli selektujte želané skupiny používateľov, ktoré sa tu takisto môžu 

vymazať. 

 

 

Upozornenie: 

Dbajte pri písaní na veľké/malé písmená. 
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Obrázok 64: Skupiny používateľov 

 

V rámci Počet používateľov  (Obrázok 64: Skupiny používateľov) vidíte počet priradených 

používateľov príslušnej skupiny používateľov. 

 

16.6.1 Pridať skupinu používateľov 

V závislosti od príslušnej právnej úlohy používateľa môžu byť potrebné rozličné profily oprávnení. 

V oblasti Pridať skupinu používateľov môžete príslušne podľa požiadavky vytvárať rozličné 

skupiny používateľov a tieto vybavovať rozličnými právami. (Obrázok 65: Pridať skupinu 

používateľov) 

 

 

Obrázok 65: Pridať skupinu používateľov 
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16.6.2 Podrobnosti 

V oblasti Podrobnosti sa môže stanoviť názov skupiny a popis. 

 

 Dajte skupine používateľov zmysluplné  meno , napr.  

Správa domu. 

 Doplň te názov krátkym Popisom . 

 

16.6.3 Všeobecné práva 

Tu môžete stanoviť práva používateľa. 

Práva pre používateľa sa v skupine používateľov stanovujú v oblasti Všeobecné práva . Č lenenie 

zodpovedá administratívnym činnostiam, ktoré ovplyvň ujú mandantov, používateľov, dvere, 

prístupové oprávnenia, osoby a núdzové médiá. 

 

 Používateľ môže pomocou výberu „Používateľ -> Administrovať“ pridávať, nahliadať, 

meniť alebo vymazávať používateľov. 

 Používateľ môže pomocou výberu „Dvere -> Administrovať“ pridávať, nahliadať, meniť 

alebo vymazávať dvere. 

 Používateľ môže pomocou výberu „Prístupové oprávnenia -> Zobraziť“ nahliadať 

prístupové oprávnenia k dverám. Na toto sú potrebné ď alšie práva. 

 Používateľ môže pomocou výberu „Prístupové oprávnenia -> Administrovať“ pridávať, 

meniť alebo vymazávať prístupové oprávnenia k dverám. Na toto sú potrebné ď alšie 

práva. 

 Používateľ môže pomocou výberu „Mandanti -> Administrovať“ nahliadať a meniť 

systémové nastavenia; s výnimkou zmeny loga mandanta. 

 Používateľ môže pomocou výberu „Masterkey -> Administrovať“ vytvárať oprávnenia 

Masterkey, na toto sú potrebné ď alšie práva. 

 Používateľ môže pomocou výberu „Protokoly -> Administrovať“ nahliadať 

osobné udalosti. 

 

Aktivujte príslušné začiarkavacie políčko kliknutím na výberové políčko. 
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Tip:  

Stanovujte oprávnenia podľa administratívnych činností používateľa. Dbajte pri tom 

na práva (možnosti), ktoré prenášate používateľom. 

  

 

Upozornenie: 

Funkcia Masterkey  zodpovedá „centrálnemu hlavnému kľúču pre všetky dvere“ a 

je vždy oprávnená otvárať dvere. 
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16.6.4 Spracovanie skupiny používateľov 

 Kliknite v zozname skupín používateľov na skupinu používateľov, ktorá sa má zmeniť 

(Obrázok 66: Spracovať ). 

 Skontrolujte, resp. zmeň te podrobnosti (názov, popis) . 

 Skorigujte aktivované všeobecné práva . 

 Uložte zmeny . 

 

 

Obrázok 66: Spracovať skupinu používateľov 

 

Vaša zmena sa po uložení stáva účinnou a pri všetkých používateľoch, ktorí sú spojení so 

skupinou oprávnení, sa automaticky aktualizuje. 
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16.6.5 Vymazanie skupiny používateľov 

Môžete vymazať iba tie skupiny používateľov, ktorým nie je priradený žiadny používateľ. Ak 

chcete vymazať skupinu používateľov, postupujte nasledovne: 

 

 Zvoľte jednu alebo viacero skupín používateľov kliknutím na začiarkavacie políčko.  

 Následne kliknite na pole Vymazať skupinu používateľov.  

 Potvrď te bezpečnostný dopyt pre Vymazať skupinu používateľov. Proces sa po tomto 

potvrdení už nedá vrátiť späť. 

 

 

 

Upozornenie:  

Keď  sú vymazávanej skupine používateľov ešte priradení používatelia, zobrazuje sa 

ď alší bezpečnostný dopyt. 

 

 

Upozornenie:  

Používateľ admin a skupina používateľov Administrátori  sa nedá vymazať. 

 

 

Záznamy vymazanej skupiny používateľov sa automaticky odstraň ujú v nastaveniach používateľov. 
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16.7 Správa skupín osôb prostredníctvom spoločných profilov oprávnení 

Prostredníctvom spoločných profilov oprávnení môžete jednoducho a efektívne spravovať rozličné 

osoby a skupiny osôb tak, že vopred definujete časové profily a oprávnenia. 

 

V rámci Osoby sa môžu vytvárať profily oprávnení.  

Kliknite na Osoby > Profily oprávnení 

 

 

Obrázok 67: Pridanie profilov oprávnení 

 

Kliknite na Pridať profil oprávnenia 

 

Obrázok 68: Pridanie profilov oprávnení 2 
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Nazvite profil oprávnenia a pridajte dvere a oblastí dverí pre tento profil: 

 

Obrázok 69: Pridanie prístupového oprávnenia 

Profily oprávnení sa dajú ľubovoľne kombinovať s časovými profilmi a rozširovať. 

 

 

Obrázok 70: Pridanie profilu oprávnenia 

Na pridanie profilu oprávnenia osobe kliknite na Osoby a vyberte osoby, ktoré by ste chceli 

priradiť profilu oprávnenia.  
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Obrázok 71: profilu oprávnenia 

Alternatívne môžete oprávnenia meniť aj priamo v profile osoby tak, že kliknete na Oprávnenia a 

vyberiete profil oprávnenia 

 

 

Obrázok 72:: Profil oprávnenia 

 

Kvôli kontrole sa po priradení profilu oprávnenia môže časový profil ešte raz zobraziť: 
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Obrázok 73: Spracovanie oprávnení osoby 

 

Profily oprávnení sa dajú rozširovať aj individuálne, príslušne podľa potreby na príslušnú osobu a 

dvere/oblasti: 

 

 

Obrázok 74: Individuálna zmena alebo rozšírenie profilov oprávnení 

 

 



 

127 

 

17 Dvere a oblasti  

V položke menu Dvere a oblasti sa môžu vyvolávať a spravovať všetky dvere a oblasti 

nachádzajúce sa v uzamykacom systéme Xesar, vrátane pridaných prístupových komponentov 

Xesar. 

 

 

Obrázok 75: Dvere a oblasti 

17.1 Dvere a oblasti  

V Dvere a oblasti sa prostredníctvom kliknutia na príslušný výber  (výber podľa dverí) alebo  

(výber podľa oblastí) zobrazuje, ktoré dvere a oblasti v softvéri Xesar sú už pridané a ktoré dvere 

sú priradené ktorým oblastiam. Ď alej sa priradenie dverí oblastiam môže vykonávať tu. Oblasti 

slúžia na spojenie viacerých dverí do jednej „skupiny“, aby sa odovzdanie oprávnenia urobilo 

prehľadnejším a jednoduchším. Ak chcete napríklad jednej alebo viacerým osobám povoliť prístup 

k piatim jednotlivým dverám, tieto by sa mohli spojiť do jednej oblasti. Osobám by sa potom 

musela priradiť iba jedna oblasť, aby mohli otvárať uvedených päť dverí. Môže sa pridať 

maximálne 96 oblastí. Dvere je možné priradiť viacerým oblastiam. (Obrázok 76: Dvere a oblasti)  

 

Obrázok 76: Dvere a oblasti 
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17.1.1 Všetky dvere zobraziť 

Kliknite na Všetky dvere,  aby ste dostali vypísané všetky dvere uzamykacieho systému Xesar, 

nezávisle od toho, či sú tieto priradené jednej oblasti alebo nie. 

 

17.1.2 Zobraziť dvere jednej oblasti 

Kliknite na oblasť dverí, ktorú by ste chceli nahliadnuť . Automaticky sa volí výber Dvere jednej 

oblasti a zobrazuje sa zoznam dverí, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti. V zátvorke vedľa 

označenia oblasti je uvedený počet dverí, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti. 

 

17.1.3 Dvere bez priradenia oblasti zobraziť 

Kliknite na Dvere bez priradenia oblasti na vypísanie všetkých dverí, ktoré nie sú priradené 

žiadnej oblasti vášho uzamykacieho systému Xesar. 

Položka menu Dvere a oblasti ponúka okrem možností zobrazenia dodatočne funkciu 

spracovávania a spravovania dverí a oblastí. 

 

K dispozícii sú nasledujúce funkcie: 

 Pridať oblasť dverí 

 Pridať dvere 

 Vymazať dvere  

 Odstrániť dvere z oblasti dverí 

 Priradiť dvere oblasti(am) dverí 

 Spracovať / vymazať obasť(i) dverí 

 

17.1.4 Pridať oblasť dverí 

Ak chcete pridať oblasť dverí, postupujte nasledovne: 

 Kliknite na Dvere a oblasti > Dvere a oblasti. 

 Kliknite na Pridať oblasť dverí  (Obrázok 76: Dvere a oblasti). 
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 Určite Názov pre novú oblasť dverí  (Obrázok 77: Pridanie novej oblasti dverí). 

 Kliknite tiež na Uložiť na prevzatie zadania. 

 

 

Obrázok 77: Pridanie novej oblasti dverí 

17.1.5 Pridať dvere – ďalšie 

Ak chcete pridať ď alšie dvere, postupujte nasledovne: 

 Kliknite na pole Pridať dvere  a postupujte tak, ako je popísané v kapitole: (Pridať 

dvere) (Obrázok 78: Spravovanie dverí). 

 

 

Obrázok 78: Spravovanie dverí 

17.1.6 Vymazať dvere 

V tejto položke menu sa dvere môžu aj vymazávať (Obrázok 78: Spravovanie dverí).  

 Kliknite na „Zobraziť všetky dvere“ alebo na oblasť, v ktorej sa nachádzajú želané dvere.  

 Kliknite na výberové políčko vedľa želaných dverí. 

 Kliknite následne na Vymazať dvere . 

 Potvrď te nasledujúcu otázku kliknutím na Vymazať dvere na potvrdenie vášho zadania a 

dokončenie. 
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17.1.7 Odstránenie dverí z oblasti 

Ak chcete odstrániť dvere z oblasti, postupujte nasledovne (Obrázok 78: Spravovanie dverí): 

 Kliknite na dotknutú oblasť. 

 Kliknite na výberové políčko dotknutých dverí. 

 Kliknite na pole Odstrániť dvere z oblasti . 

 

17.1.8 Priradiť oblasti  jedny dvere (viacero dverí) 

Oblasti môžete pridať jedny dvere alebo viacero dverí  

 

Obrázok 79: Pridanie k oblasti dverí 

 

 Vyberte dotknuté dvere pomocou výberového políčka. 

 Následne zvoľte želanú oblasť v rozbaľovacom okne . 

 

 

 

Obrázok 79: Pridanie k oblasti dverí  
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17.1.9 Zobrazenie oprávnených osôb oblasti 

Keď  ste vybrali oblasť dverí kliknutím na oblasť, táto oblasť dverí sa automaticky 

zvýrazň uje žltou (Obrázok 80: Oblasť dverí Úroveň 2). 

V zozname Dvere  môžete nahliadať všetky dvere, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti. 

 Kliknite na pole Oprávnenia , zobrazujú sa všetky osoby, ktoré majú oprávnenie 

ku všetkým dverám tejto oblasti. 

 

 

Obrázok 80: Oblasť dverí Úroveň  2 

17.1.10 Vymazanie oblasti dverí 

 Ak chcete vymazať oblasť dverí, kliknite na dotknutú oblasť. 

 Následne kliknite na symbol koša . 

 Potvrď te dopyt kliknutím na Vymazať oblasť dverí. 

 

 

Upozornenie: 

Keď  sú oblasti dverí pri vymazávaní ešte priradené dvere, tieto sa 

automaticky odstraň ujú. Zmenené dvere sa musia následne synchronizovať 

s tabletom Xesar. 

17.1.11 Spracovanie oblasti dverí 

 Ak chcete premenovať oblasť dverí, kliknite na dotknutú oblasť. 
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 Následne kliknite na symbol ceruzky  (Obrázok 80: Oblasť dverí Úroveň 2). 

 Zadajte do poľa Názov dialógového okna (Obrázok 81: Premenovanie oblasti) nové 

označenie oblasti a potvrď te kliknutím na Uložiť. 

 

Dvere v tejto oblasti zostávajú zachované. 

 

 

 

Obrázok 81: Premenovanie oblasti 

 

17.1.12 Spracovať dvere  

 Kliknutím na želané dvere v menu Dvere a oblasti > Dvere sa dostanete k oknu aplikácie. 

„Spracovať dvere“ – tu môžete meniť konfiguráciu dverí. 

 

17.1.13 Prístupový komponent  

 Kliknutím na symbol príslušného prístupového komponentu sa dostanete do prehľadového 

okna prístupového komponentu týchto dverí. 

 

17.1.14 Podrobnosti 

 Tu sú vypísané všetky podrobné informácie vášho prístupového komponentu. 

 

17.1.15 Nahliadnutie stavu batérie  

Stav batérie prístupových komponentov napájaných batériou sa zobrazuje v poli 

Podrobnosti. Dbajte na to, že stav sa vzťahuje na posledný časový bod synchronizácie 



 

133 

 

medzi vaším prístupovým komponentom a softvérom Xesar a skutočný stav batérie sa 

môže odchyľovať od indikovaného stavu batérie! 

 

 

Obrázok 82: Prístupový komponent Xesar, stav „Namontované“ 

17.2 Pridať dvere 

V tomto kroku sa konfigurujú dvere, zvoľte na tento účel Dvere a oblasti > Pridať dvere. Uložte 

následne všetky vykonané zmeny kliknutím na Uložiť. 

 

 

Obrázok 83: Pridať dvere 
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17.2.1 Podrobnosti 

Pri pridaní dverí je dôležité zadať jednoznačné Označenie dverí  (povinné pole), aby ste 

priradenie dverí v softvéri mohli zaistiť k tým, ktoré sú v budove, napr. Hlavný vchod. Ako 

podpora slúži ď alšie pole Dodatočné informácie  (voliteľné pole), v ktorom sa môžu uložiť 

ď alšie informácie k dverám, napr. číslo miestnosti (Obrázok 83: Pridať dver). 

 

17.2.2 Nastavenia 

Vyberte v poli Oblasti   tie oblasti, ku ktorým majú byť dvere príslušné. Tu môžete vytvoriť aj 

ď alšie oblasti (Obrázok 83: Pridať dver). 

 

17.2.3 Manuálne trvalé otvorenie 

Kliknutím na Zap. alebo Vyp.  sa konfiguruje, či funkcia manuálneho trvalého otvorenia má 

byť možná pomocou identifikačného média oprávneného na uvedený účel alebo nie.  

 

Dbajte na to, že na používanie funkcie manuálneho trvalého otvorenia musia byť aktivované 

zodpovedajúce nastavenia pri príslušných dverách a príslušnej osobe. 

 

Keď  ste uskutočnili všetky nastavenia, uložte ich kliknutím na Uložiť. Po uložení nových dverí sa 

automaticky zobrazuje symbol „Nový prístupový komponent Xesar“  (Obrázok 84: Pridanie 

dverí, protokolovanie osobných údajov).  
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17.3 Spracovať dvere 

V položke menu Spracovať dvere môžete spracovávať všetky nastavenia prístupového 

komponentu Xesar v súvislosti so spracovaním dverí (Obrázok 84: Pridanie dverí, protokolovanie 

osobných údajov). 

 

 

Obrázok 84: Pridanie dverí, protokolovanie osobných údajov 

 

17.3.1 Nastavenia protokolu 

Udalosti 

V okne aplikácie „Spracovať dvere“ vidíte oblasť  Nastavenia protokolu , ď alšie informácie k 

protokolom máte k dispozícii v kapitole (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

 

 

17.3.2 Osobné údaje (každý prístupový komponent Xesar) 

Určite prostredníctvom výberu Zap./Vyp. , či na týchto dverách má alebo nemá byť možné 

protokolovanie osobných údajov. Vyžaduje sa však dodatočne povolenie tohto oprávnenia pri 

príslušnej osobe, aby sa mohli zobrazovať osobné údaje. 
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17.3.3 Maximálny čas osobných údajov 

Zadajte vami želaný maximálny čas pre zachovanie osobných údajov (v dň och). Uloženie, ktoré 

trvá dlhšie ako 99 dní, nie je možné. Zadaná hodnota určuje následne maximálny čas protokolu 

dverí. 

 

 

Upozornenie: 

Keď  je funkcia Zaprotokolovať osobné údaje nastavená na Zap., automaticky sa 

aktivuje zadávacie pole. 

 

Ak je funkcia Zaprotokolovať osobné údaje  (Obrázok 85: Zobrazenie protokolu osobných 

údajov) zapnutá, kliknutím na Zobraziť protokol sa dostanete do protokolového zoznamu týchto 

dverí  (  Protokolovanie osobných údajov). 

 

Obrázok 85: Zobrazenie protokolu osobných údajov 

 

 

V rámci položky Ohraničiť časové obdobie môžete stanoviť časové obdobie, v ktorom by ste 

chceli vyhľadať určitý záznam udalosti. Prostredníctvom tlačidiel Prístupy a otvorenia, 

Odmietnutia a vymazania, Konfigurácia dverí a Informácie, výstrahy a chyby sa môže filtrovať 

podľa rozličných kategórií udalostí. 
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17.4 Pridanie prístupového komponentu Xesar 

Prosím, postupujte podľa nasledujúcich krokov na pridanie prístupového komponentu Xesar 

vášmu uzamykaciemu systému Xesar: 

 

17.4.1 Pridanie prístupového komponentu Xesar – Krok 1  

 Kliknite na Nový prístupový komponent , ak by ste chceli vášmu uzamykaciemu 

systému priradiť prístupový komponent Xesar (Obrázok 86: Priradenie prístupového 

komponentu Xesar). 

 

 

Obrázok 86: Priradenie prístupového komponentu Xesar 

 

17.4.2 Výber kovania, kľučky alebo cylindrickej vložky – Krok 2A 

 V okne aplikácie „Prístupové komponenty Xesar“ môžete teraz vybrať Typ  (Obrázok 86: 

Priradenie prístupového komponentu Xesar) vášho prístupového komponentu Xesar. 

 Polia Stav, Verzia firmvéru a Verzia hardvéru sa obsadzujú automaticky, len čo je prístupový 

komponent inicializovaný a údaje boli pomocou tabletu Xesar prenesené späť do softvéru.  

 Kliknite na Uložiť na potvrdenie vášho výberu. 

 



 

138 

 

17.4.3 Výber nástennej čítačky Xesar – Krok 2B  

Príslušne podľa toho, či na vašu riadiacu jednotku chcete pripojiť jednu alebo dve nástenné 

čítačky, musíte teraz postupovať odlišne. Dbajte na uvedený účel na možnosť A, B a C: 

 

 

Obrázok 87: Spojenie nástennej čítačky Xesar 

17.4.4 Možnosť A 1x nástenná čítačka Xesar s riadiacou jednotku Xesar 

 Nástennej čítačke sa automaticky priraď uje Relé 1  (Obrázok 87: Spojenie nástennej 

čítačky Xesar). 

 Potvrď te kliknutím na Uložiť. 

 Kliknite teraz na Do zoznamu dverí, aby sa tento zobrazil. 

 

17.4.5 Možnosť B 2x nástenná čítačka Xesar s riadiacou jednotkou Xesar) 

 Vytvorte 2 nové dvere (pozri: Pridať dvere). 

 Po pridaní druhých dverí kliknite na Nový prístupový komponent  a v rozbaľovacom 

menu vyberte nástennú čítačku Xesar. 

 Nástennej čítačke sa automaticky priraď uje Relé 1  (Obrázok 87: Spojenie nástennej 

čítačky Xesar).  

 Pridajte teraz odfajknutie tak, ako je znázornené v rámci bodu  (Obrázok 87: Spojenie 

nástennej čítačky Xesar). 

 Týmto aktivujete funkciu „2 nástenné čítačky Xesar na jednej riadiacej jednotke“. 
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 Vyberte ď alšie – novo pridané – dvere v rámci položky  v rozbaľovacom menu. Týmto sa 

druhá nástenná čítačka automaticky priradí vybraným dverám, symbol nástennej čítačky sa 

zmení z  (symbol-> 1 nástenná čítačka) na   (symbol -> 2 nástenné čítačky 

Xesar). 

 Ak sa vyžaduje, môžete priradenie Relé 1 a Relé 2 kliknutím na symbol šípky  vymeniť. 

Toto je však možné len dovtedy, kým ste vaše zadanie nepotvrdili pomocou Uložiť. 

 Potvrď te následne kliknutím na Uložiť a kliknite teraz na Do zoznamu dverí, aby sa tento 

zobrazil. 

 

 

17.4.6 Možnosť C Nástenná čítačka Xesar 1x (jestvujúca)/1x (nová) <-> 1x riadiaca 

jednotka Xesar 

 Ak chcete jestvujúcu riadiacu jednotku Xesar rozšíriť o jednu nástennú čítačku Xesar, 

musíte predtým jestvujúcu nástennú čítačku elektronicky vymontovať. Postupujte následne 

tak, ako je popísané v možnosti: B, aby sa obe nástenné čítačky spojili s riadiacou 

jednotkou. 

 

 

Upozornenie: 

Dbajte na inštrukcie pre pripojenie nástennej čítačky v schéme na veku riadiacej 

jednotky. 

 

 

Tip (dvojstranná cylindrická vložka): 

Pridajte na uvedený účel 2 dvere, použite ako označenie dodatočné informácie – 

napr. označenie dverí: Technika, dodatočné informácie: Vonku a označenie dverí: 

Technika, dodatočné informácie: Vnútri.  

 

 

Upozornenie: 

Polia Stav, Verzia firmvéru, Verzia hardvéru a Stav batérie sa prostredníctvom 

synchronizácie s tabletom Xesar aktualizujú automaticky. 
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17.4.7 Pridané prístupové komponenty Xesar v zozname dverí 

Po pridaní prístupového komponentu Xesar sa tento objavuje v zozname dverí v stavovom riadku 

ako symbol (Obrázok 88: Stav zoznamu dverí). 

 

Príklad: 

Keď že na oboch dverách bola zvolená  možnosť: B (2 nástenné čítačky Xesar sa pripájajú na 

vašu riadiacu jednotku Xesar), toto sa na oboch dotknutých dverách indikuje symbolom . 

Symbol  signalizuje, že tento prístupový komponent Xesar je teraz pripravený na 

namontovanie.  

Symbol   signalizuje, že prístupový komponent Xesar sa ešte musí synchronizovať. 

 

 

 

Obrázok 88: Stav zoznamu dverí 

17.4.8 Symbol zoznamu dverí 

Tu nájdete všetky symboly, ktoré sa môžu zobrazovať v zozname dverí: 

 

Symbol výrobku: 

    -> Cylindrická vložka Xesar 

    -> Kovanie Xesar 

     -> Kľučka Xesar 
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    -> Nástenná čítačka Xesar 

    -> 2x nástenná čítačka Xesar  

 

Stavové informácie: 

   -> Pripravené na vymontovanie 

   -> Namontované 

   -> Potrebná výmena hardvéru 

  -> „Pripravené na namontovanie“ alebo „Potrebná výmena 

prístupových komponentov Xesar“ 

 

Úlohy: 

   -> Na synchronizovanie 

   -> Dvere sa vymazávajú 

   -> Namontovanie alebo vymontovanie sa vracia späť 

   -> Nahradiť gombík 

   -> Prístupový komponent Xesar sa vymontováva 

   -> Vymontovanie sa vynucuje 

 

17.4.9 Inicializácia prístupového komponentu Xesar - Krok 3A 

Synchronizujte tablet Xesar so softvérom Xesar, aby sa najaktuálnejšie údaje preniesli na tablet 

Xesar.  

 

Po pridaní dverí v systéme a priradení alebo zmene prístupových komponentov Xesar sa musí 

uskutočniť inicializácia priamo pri prístupových komponentoch Xesar (spravidla preto pri dverách). 

  

Prístupové komponenty Xesar, ktoré sa musia synchronizovať, rozpoznáte v zozname dverí v poli 

Stav podľa symbolu „Na synchronizovanie“  (Obrázok 89: Zoznam dverí so stavovými 

informáciami).  
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Obrázok 89: Zoznam dverí so stavovými informáciami 

Spojte tablet Xesar s vaším PC a spustite synchronizáciu kliknutím na Synchronizovať tablet Xesar 

 (Obrázok 90: Synchronizovanie údajov s tabletom Xesar). 

 

 

Obrázok 90: Synchronizovanie údajov s tabletom Xesar  

 

Len čo bola úspešne dokončená synchronizácia medzi PC a tabletom Xesar, objavuje sa tak v 

softvéri, ako aj v tablete Xesar upozornenie. 

 

 

 

Upozornenie:  

Z bezpečnostných dôvodov zostávajú synchronizované údaje až max. 2 dni uložené 

na tablete Xesar. Potom sa musí synchronizovať opätovne. 

Teraz je tablet Xesar pripravený na inicializáciu vašich prístupových komponentov Xesar. 
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Prvá inicializácia prístupového komponentu Xesar sa zobrazuje na tablete Xesar v údržbových 

úlohách ako „Inicializovať prístupový komponent Xesar“. 

 

 Spojte váš prístupový komponent Xesar s vaším tabletom Xesar prostredníctvom 

spojovacieho kábla a postupujte nasledovne: 

 Zvoľte v Údržbových úlohách prístupový komponent Xesar. 

 Na tablete Xesar dostávate upozornenie Inicializovať prístupový komponent Xesar.  

 Spustite proces kliknutím na Vykonať 

(Obrázok 91: Tablet Xesar – Inicializovať prístupový komponent Xesar). 

 

 

Obrázok 91: Tablet Xesar – Inicializovať prístupový komponent Xesar 

 

 Objavuje sa výzva na zadanie inicializačného PIN-u. (Obrázok 92: Tablet Xesar – Zadať 

inicializačný PIN) Zadajte 4-miestny kód. 

 

 

Inicializačný PIN je kód, ktorý ste stanovili vo vašom softvéri Xesar v rámci 

Nastavenia > Bezpečnostné nastavenia. 
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Obrázok 92: Tablet Xesar – Zadať inicializačný PIN 

 

 Ak je vaše zadanie správne, objavuje sa zodpovedajúce spätné hlásenie 

(Obrázok 93: Tablet Xesar - Postup úspešne dokončený 

 

 

Obrázok 93: Tablet Xesar - Postup úspešne dokončený 

 Prístupový komponent Xesar bol teraz pridaný vášmu uzamykaciemu systému 

Xesar (Obrázok 94: Tablet Xesar – Úspešná inicializácia). 

 

 

 

Obrázok 94: Tablet Xesar – Úspešná inicializácia 

 

 

Upozornenie: 

Ak vaše zadanie nie je správne, objavuje sa chybové hlásenie.  
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Upozornenie: 

Po päťnásobnom nesprávnom zadaní kódu sa údaje na tablete Xesar z dôvodu 

tohto narušenia bezpečnosti vymazávajú. V tomto prípade musíte informácie ešte 

raz synchronizovať so softvérom Xesar. 

 

 

Obrázok 95: Tablet Xesar – Hlásenie narušenia bezpečnosti 

  



 

146 

 

17.4.10 Inicializácia 2 nástenných čítačiek Xesar na jednej riadiacej jednotke – 

Krok 3B 

Ak sú s jednou riadiacou jednotkou spojené dve nástenné čítačky, obe nástenné čítačky sa 

inicializujú jedna po druhej. Na tento účel vyberte na vašom tablete Xesar príslušný komponent. 

Určité poradie sa pri tomto nemusí zachovávať. 

Pri ď alších synchronizáciách sa musí ešte pripojiť jedna z dvoch nástenných čítačiek Xesar na 

tablet Xesar. 

Pri aktualizáciách firmvéru musí každá nástenná čítačka reagovať samostatne. 

17.4.11 Spätná synchronizácia so softvérom Xesar – Krok 4 

Na dokončenie integrovania vášho nového prístupového komponentu Xesar do vášho 

uzamykacieho systému synchronizujte váš tablet so softvérom Xesar. 

 Spojte tablet Xesar s vaším PC prostredníctvom USB kábla. 

 Vykonajte synchronizáciu prostredníctvom kliknutia na Synchronizovať tablet Xesar  v 

softvéri. 

 V zozname dverí sa teraz stav dverí zobrazuje ako namontovaný. 

(Obrázok 96: Zoznam dverí – Stav Namontované) 

Dodatočne sa aktualizuje verzia firmvéru, verzia hardvéru a stav batérie v Dvere > 

Prístupový komponent Xesar. 

 

 

Obrázok 96: Zoznam dverí – Stav Namontované 
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17.5  Odinštalovanie prístupového komponentu Xesar  

Ak chcete vymontovať prístupový komponent Xesar z uzamykacieho systému, máte podľa 

príslušného prípadu k dispozícii rozličné možnosti. Prosím, starostlivo si prečítajte postup, pretože 

pri nesprávnej obsluhe môže dôjsť k výpadkom vašich prístupových komponentov Xesar! 

V nasledujúcom texte vidíte prehľad rozličných možností. 

 

 

Upozornenie: 

Aktivujte trvalé otvorenie prístupového komponentu Xesar, najmä pri cylindrickej 

vložke Xesar, predtým, než začnete s vymontovaním. 

 

Prehľad: 

 

Vrátiť späť namontovanie  

Používajte túto funkciu, ak váš prístupový komponent Xesar ešte nebol inicializovaný pomocou 

tabletu Xesar, avšak by ste ho chceli opäť odstrániť z dverí. 

 

Vymontovať prístupový komponent Xesar  

Používajte túto funkciu, keď  už bol váš prístupový komponent Xesar inicializovaný a tento by ste 

teraz opätovne chceli odstrániť z uzamykacieho systému. 

 

 

Pozor: 

Funkciu Vrátiť späť namontovanie NEPOUŽÍVAJTE vtedy, keď  už bol prístupový 

komponent Xesar inicializovaný bez toho, aby ste následne tablet Xesar 

synchronizovali so softvérom Xesar! Váš prístupový komponent Xesar sa v tomto 

prípade stáva nepoužiteľným a musí byť resetovaný zo strany EVVA! 

 

Vynútiť vymontovanie 

Používajte túto funkciu, keď  chcete zo softvéru Xesar odstrániť defektný prístupový komponent 

Xesar. 
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Pozor: 

Prístupový komponent Xesar odstránený zo softvéru Xesar prostredníctvom funkcie 

Vynútiť vymontovanie sa nemôže znova namontovať do uzamykacieho systému 

Xesar a musí sa resetovať zo strany firmy EVVA! 

Používajte túto funkciu iba pri skutočne defektných prístupových komponentoch 

Xesar! 

17.6 Vrátiť späť namontovanie 

Keď  by ste prístupový komponent Xesar, ktorý ešte nebol inicializovaný, chceli opätovne odstrániť 

z uzamykacieho systému Xesar, zvoľte funkciu Vrátiť späť namontovanie. 

 

 

Pozor: 

Funkciu Vrátiť späť namontovanie NEPOUŽÍVAJTE vtedy, keď  už bol prístupový 

komponent Xesar inicializovaný bez toho, aby ste následne tablet Xesar 

synchronizovali so softvérom Xesar! Váš prístupový komponent Xesar sa v tomto 

prípade stáva nepoužiteľným a musí byť resetovaný zo strany EVVA! 

 

 

Postupujte nasledovne: 

 Zvoľte Dvere a oblasti. 

 Kliknite na Dvere, pri ktorých sa má namontovanie vrátiť späť. 

 Kliknite v okne aplikácie Spracovať dvere na symbol prístupového komponentu 

Xesar. Otvára sa okno aplikácie Prístupový komponent Xesar. 

 Kliknite pri symbole prístupového komponentu Xesar na Vrátiť späť 

namontovanie . 

 Objavuje sa bezpečnostný dopyt, ktorý musíte potvrdiť pomocou Vrátiť späť . 

 Po potvrdení spätnej otázky sa tento prístupový komponent Xesar automaticky 

odstráni z vášho uzamykacieho systému a už sa ď alej neobjavuje v prehľade. 
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Obrázok 97: Vrátiť späť namontovanie 
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17.7 Vymontovanie prístupového komponentu Xesar 

Keď  by ste chceli prístupový komponent Xesar, ktorý už bol inicializovaný, odstrániť z 

uzamykacieho systému, riaď te sa 3 krokmi, ktoré sú nižšie. 

 

 

Upozornenie: 

Prosím, pamätajte na to, že tu sa musia vykonať tak kroky v softvéri, ako aj na 

prístupovom komponente Xesar! 

 

 

 

Obrázok 98: Vymontovať prístupový komponent Xesar 

 

17.7.1 Vymontovanie prístupového komponentu v softvéri Xesar – Krok 1  

Ak chcete odstrániť prístupové komponenty z uzamykacieho systému Xesar vášho softvéru, 

postupujte nasledovne (Obrázok 98: Vymontovať prístupový komponent Xesar): 

 Kliknite na položku menu Dvere a oblasti. 

 Vyberte dvere, ktorých prístupový komponent Xesar sa má vymontovať a kliknite na 

ne. 

 Kliknite na symbol prístupového komponentu Xesar a kliknutím vyberte  

Vymontovať. Potvrď te bezpečnostný dopyt kliknutím na pole Vymontovať . 

 Synchronizujte váš tablet Xesar následne s vaším softvérom Xesar, aby sa prevzali 

údaje na vymontovanie prístupového komponentu Xesar. 
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Odinštalovanie prístupového komponentu Xesar  

Po vymontovaní prístupového komponentu Xesar – z uzamykacieho systému vášho softvéru Xesar 

– môžete váš prístupový komponent Xesar odstrániť z príslušných dverí a príp. namontovať na 

nové dvere. 

 

17.7.2 Synchronizovanie tabletu Xesar s prístupovým komponentom Xesar – Krok 2 

  

Vykonajte úlohu Odstrániť prístupový komponent na prístupovom komponente Xesar 

prostredníctvom tabletu Xesar. Postupujte nasledovne (Obrázok 99: Tablet Xesar – Odstránenie 

prístupového komponentu Xesar): 

 Spojte váš tablet Xesar s dotknutým prístupovým komponentom Xesar. 

 Spustite aplikáciu Xesar na vašom tablete Xesar. 

 Vyberte dotknuté dvere kliknutím v menu Všetky úlohy alebo Údržbové úlohy. 

 

 Kliknite na pole Vykonať úlohy Odstrániť prístupový komponent Xesar (Prístupový 

komponent Xesar sa teraz elektronicky odstráni z vášho systému). 

 Po dokončení vymontovania prístupového komponentu Xesar sa na tablete Xesar 

objavuje zodpovedajúce spätné hlásenie. 

 

 

Obrázok 99: Tablet Xesar – Odstránenie prístupového komponentu Xesar 

 

Pri riadnom prenose dostávate nižšie uvedené hlásenie na aplikácii Xesar vášho tabletu Xesar 

(Obrázok 100: Tablet Xesar – Úspešné odstránenie prístupového komponentu Xesar). 
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Po opätovnom zosynchronizovaní tabletu Xesar so softvérom Xesar sa zodpovedajúce záznamy v 

zozname dverí zobrazujú aktuálne. 

 

 

Obrázok 100: Tablet Xesar – Úspešné odstránenie prístupového komponentu Xesar 

 

 

Upozornenie: 

Prístupový komponent Xesar sa teraz znova nachádza v režime Stavba a môže sa 

aktivovať výlučne kartou ConstructionCard vhodnou pre tento režim. 

 

 

17.7.3 Spätná synchronizácia so softvérom Xesar – Krok 3  

Synchronizujte po údržbových úlohách informácie tabletu Xesar so softvérom Xesar, aby ste 

softvér Xesar aktualizoval na najnovší stav (Obrázok 101: Zoznam dverí po vymontovaní 

prístupového komponentu Xesar): 

 Spojte tablet Xesar s vaším softvérom Xesar  

 Kliknite v softvéri Xesar na Synchronizovať tablet Xesar. 

 Skontrolujte stav v zozname dverí – prístupové komponenty Xesar boli odstránené. 

 

 

Odinštalovanie prístupového komponentu Xesar  

Po vymontovaní prístupového komponentu Xesar – z uzamykacieho systému vášho softvéru Xesar 

– môžete váš prístupový komponent Xesar odstrániť z príslušných dverí a príp. namontovať na 

nové dvere. 
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Obrázok 101: Zoznam dverí po vymontovaní prístupového komponentu Xesar 

17.7.4 Vynútiť vymontovanie 

Používajte túto funkciu na odstránenie defektného prístupového komponentu Xesar z 

uzamykacieho systému vášho softvéru Xesar. 

 

 

Pozor: 

Prístupový komponent Xesar odstránený zo softvéru Xesar prostredníctvom funkcie 

Vynútiť vymontovanie sa nemôže znova namontovať do uzamykacieho systému 

Xesar a musí sa resetovať zo strany firmy EVVA! 

Používajte túto funkciu iba pri skutočne defektných prístupových komponentoch 

Xesar! 

 

 

Prosím, postupujte nasledovne: 

 Zvoľte Dvere a oblasti. 

 Kliknite na Dvere, pri ktorých sa má vynútiť vymontovanie defektného prístupového 

komponentu Xesar. 

 Kliknite v okne aplikácie Spracovať dvere na symbol prístupového komponentu Xesar. 

Otvára sa okno aplikácie Prístupový komponent Xesar. 

 Kliknite pri symbole prístupového komponentu Xesar na Vrátiť späť namontovanie . 

Objavuje sa bezpečnostný dopyt, ktorý musíte potvrdiť pomocou Vrátiť späť . 
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Upozornenie: 

Keď  je funkcia dokončená, všetky databázové záznamy k tomuto prístupovému 

komponentu Xesar sa definitívne vymažú. Komunikácia s prístupovým 

komponentom Xesar už potom nie je viac možná. 

17.8 Nahradiť gombík 

Táto funkcia je k dispozícii výlučne pre cylindrickú vložku Xesar a ponúka vám možnosť nahradiť 

defektný alebo ukradnutý gombík. Teleso cylindrickej vložky a všetky údaje a nastavenia dverí 

uložené v uzamykacom systéme sa týmto nemusia obnovovať. 

 

 

Pozor: 

Gombík cylindrickej vložky odstránený prostredníctvom funkcie Výmena gombíka 

sa nemôže znova namontovať do uzamykacieho systému Xesar! Používajte túto 

funkciu iba pri skutočne defektnom alebo chýbajúcom gombíku cylindrickej vložky 

Xesar! Pamätajte ď alej na to, že fungujúci gombík (ktorý bol ohlásený ako defektný) 

je naď alej opatrený jestvujúcimi prístupovými oprávneniami a môže sa ovládať 

prostredníctvom príslušných identifikačných médií.  

 

 

Predtým ako vykonáte funkciu výmeny gombíka s novým gombíkom, prosím, 

nasaď te nový gombík a vykonajte reset komponentu. 

Takto celý komponent dostáva nový „kľúč“ a je optimálne pripravený na 

výmenu gombíka.  
 

 

Príprava (hardvér): 

Vymeň te defektný gombík za nový náhradný gombík a postupujte pri tom podľa montážneho 

návodu. Tento je priložený k príslušnej cylindrickej vložke a kedykoľvek si ho môžete pozrieť na 

nasledujúcej adrese: http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-

pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/ 

 

 

http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
http://www.evva.sk/vyrobky/elektronicke-uzamykacie-systemy-kontrola-pristupu/xesar/montazne-navody-a-datove-listy/sk/
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Obrázok 102: Nahradiť gombík 

 

Postupujte nasledovne (softvér):  

(Obrázok 102: Nahradiť gombík) 

 

 Choď te do položky menu Dvere a oblasti. 

 Zvoľte dvere, ktorých gombík cylindrickej vložky sa má vymontovať a  

kliknite na dvere. 

 Kliknite na symbol gombíka cylindrickej vložky a následne kliknutím vyberte Nahradiť 

gombík . 

 Potvrď te bezpečnostný dopyt kliknutím na pole Nahradiť . 

 Synchronizujte váš tablet Xesar následne s vaším softvérom Xesar, aby sa prevzali 

údaje na nahradenie gombíka Xesar. 

 Postupujte teraz podľa návodu kapitoly:   

Inicializácia prístupového komponentu Xesar - Krok 3A, 

Inicializácia 2 nástenných čítačiek Xesar na jednej riadiacej jednotke – Krok 3B a 

Spätná synchronizácia so softvérom Xesar – Krok 4 na dokončenie výmeny gombíka. 
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17.9 Automatické trvalé otvorenie (časovo riadené) 

Funkcia Automatické trvalé otvorenie vám umožň uje automaticky otvárať alebo zatvárať 

prístupový komponent Xesar v určitých časových bodoch. Ovládanie prístupového komponentu je 

týmto možné aj bez identifikačného média. Č asové body otvárania a zatvárania sa môžu 

definovať prostredníctvom časového profilu, ktorý sa tak ako pri osobách skladá z dní týždň a a 

osobitných dní.  

 

 Kliknutím na Trvalé otvorenie aktivujete masku, v ktorej pre prístupový komponent Xesar 

môžete určiť individuálne doby trvalého otvorenia. 

 

17.9.1 Konfigurovanie trvalého otvorenia 

 Potiahnutím so stlačeným tlačidlom myši   cez časové obdobie želaného dň a 

týždň a alebo kliknutím na jednotlivý deň tieto vyberiete.  

 

 

Obrázok 103: Nahradiť gombík 

 

 

Upozornenie:  

Pri prednastavených časoch trvalého otvorenia sú dvere voľne prístupné, na 
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prístup nie sú potrebné žiadne identifikačné médiá. 

 

17.9.2 Stanovenie časového rozpätia trvalého otvorenia 

 Kliknite na želaný deň  a vyberte v želanej rozbaľovacej oblasti (od – do)  

(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) želaný počiatočný a 

koncový čas pre dotknutý deň . 

 

17.9.3 Vymazanie trvalého otvorenia  

 Kliknite na záznam dň a týždň a, ktorý sa má vymazať na jeho vybranie. 

 Fehler! Textmarke nicht definiert.Abbildung 96: Daueröffnung Zeitraum ändern) tento 

vymažete. 

 

17.10 povolenia prístupu 

Normálna doba povolenia prístupu je 5 sekúnd. To je továrenské nastavenie. Dĺžka doby 

povolenia prístupu však môže byť individuálne nastavená, časový rámec sa pohybuje v rozmedzí 

od 2 do 255 sekúnd.   

 

Predĺžená doba dĺžky povolenia prístupu musí byť aktivovaná pri jednotlivých osobách 

(viď:Spracovať osobu). Nastavená môže byť normálna doba povolenia prístupu a priamo v 

nastavení dverí) (Viď:Spracovať dvere). 

 

 

17.11 Automatické uzamykacie profily 

Tu sa spravujú všetky centrálne automatické uzamykacie profily. Každý centrálny automatický 

uzamykací profil sa môže priradiť jedným alebo viacerým dverám. Môže sa vytvoriť maximálne 30 

centrálnych automatických uzamykacích profilov.  
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Tieto zabezpečujú, že dvere sa uzamykajú v definovanom časovom bode, a to aj vtedy, keď  

podliehajú trvalému otvoreniu.  

Kliknite na Uzamykací systém > Automatické uzamykacie profily 

 

 

Obrázok 104: Uzamykacie profily 

 

Zmena centrálneho automatického uzamykacieho profilu pôsobí na všetky príslušné dvere! 

Vymazanie je možné iba vtedy, keď  automatický uzamykací profil nie je priradený žiadnym 

dverám.  

Na jeden deň  (po-pi, S1-S5) sa môžu špecifikovať maximálne dva časové body, v ktorých sa má 

manuálne spustené trvalé otvorenie znova bezpečne uzamykať. 

Kliknite na Pridať uzamykací profil 

 

Obrázo 105: uzamykací profil 
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Obrázo 106: uzamykacie profily 

 

Zvoľte teraz vhodný časový bod pre Váš automatický uzamykací profil, napríklad večer, aby sa 

zabezpečilo, že všetky dvere, ktoré sú priradené uzamykaciemu profilu, sú od tohto časového 

bodu uzamknuté. 

Uzamykací profil je potom aktívny iba vtedy, keď  sa pri podrobnostiach o dverách 

vyberá manuálne trvalé otvorenie a v dverách bol zvolený komponent.  

 

17.12 Priradenie centrálneho automatického uzamykacieho profilu 

V rozbaľovacom poli sa spravujú všetky centrálne automatické uzamykacie profily. Príslušné časové 

body uzamknutia sa zobrazujú ako informácia. Pri zabudovaných komponentoch sa po zmene 

profilu musí komponent synchronizovať. 
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Obrázok 107: centrálne uzamykacie profily 

 

17.13 Privátny automatický uzamykací profil 

Privátny automatický uzamykací profil je priradený iba týmto dverám. Pri zabudovaných 

komponentoch sa po zmene privátneho profilu musí komponent synchronizovať. 

 

17.14 Stanovenie osobitného dňa 

Dodatočne máte k dispozícii 5 kategórií pre osobitné dni. Osobitné dni umožň ujú výnimku z 

bežných kalendárnych dní. Príklad: Pri trvalom otvorení je vždy nastavené pondelok 8 – 17 hod., 

avšak počas sviatkov toto nemá platiť. Ak sa dátum sviatku uloží na osobitný deň , dverový 

komponent sa vo sviatok správa príslušne podľa konfigurácie inak. 

 

 Kliknite na Spracovať  nastavenia (Obrázok 109: Priradenie osobitných dní), v poli Č asové 

nastavenia môžete konfigurovať osobitné dni. 
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Obrázok 108: Konfigurovanie osobitných dní 

 Môžete voľne zmeniť označenie pre osobitný deň . Zadajte do príslušného poľa želaný 

popis, tu napr. „Vianoce“  (Obrázok 108: Konfigurovanie osobitných dní). 

 

Súhrnne sa môže priradiť celkovo 50 dní  (Obrázok 108: Konfigurovanie osobitných dní), napr. 

jednému osobitnému dň u 50 dátumov alebo päť osobitných dní každý s 10 dátumami. Každý 

dátum musí vykazovať formát DD.MM.RRRR, viaceré dátumy musia byť oddelené pomocou „,“ 

(čiarka). 

 

 

Upozornenie:  

Pri osobitných dň och  musí byť počiatočný čas (od) pred koncovým časom (do). 

 

17.14.1 Aktivovanie alebo deaktivovanie osobitných dní  

Osobitné dni sa môžu používať pre prístupové komponenty a osoby a spĺň ajú pri tomto 

zakaždým rozličné funkcie. 

Zadaním jedného dátumu alebo viacerých dátumov na osobitný deň   

(Obrázok 108: Konfigurovanie osobitných dní) je toto nastavenie osobitného dň a aktívne. 

 

 

Obrázok 109: Priradenie osobitných dní  
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17.14.2 Účinok osobitných dní na prístupové komponenty 

V spojení s prístupovými komponentmi Xesar môžu osobitné dni deaktivovať cyklicky 

nastavené a časovo riadené trvalé otvorenia alebo podľa príslušnej konfigurácie  

osobitného dň a nastavovať trvalé otvorenie. 

Osobitné dni majú vyššiu prioritu ako cyklicky časovo riadené alebo manuálne trvalé 

otvorenia, preto sa na aktívnych osobitných dňoch prepisujú iné trvalé otvorenia s 

nastavením osobitného dň a. 

 

Príklad A:  

Pri osobitnom dni „Vianoce“  (Obrázok 109: Priradenie osobitných dní) sa pridáva 

odfajknutie. 

Teraz môžete počiatočný čas a koncový čas nastaviť prostredníctvom rozbaľovacieho 

výberu pre trvalé otvorenie. Pre tento osobitný deň  „Vianoce“ je týmto na predtým 

nastavené dni: 24.12.2014 – 26.12.2014 automaticky trvalé otvorenie pre práve 

stanovené časové obdobie aktívne . 

 

Príklad B:  

Pri osobitnom dni „Vianoce“  (Obrázok 109: Priradenie osobitných dní) sa nepridáva 

žiadne odfajknutie. 

Týmto je trvalé otvorenie na predtým nastavených dň och: 24.12.2014 – 26.12.2014 (pozri 

Obrázok 108: Konfigurovanie osobitných dní) automaticky deaktivované, pretože na 

osobitný deň  „Vianoce“ nebolo stanovené žiadne trvalé otvorenie a osobitné dni 

disponujú vyššou prioritou ako „normálne“ automatické trvalé otvorenia. 

Od 27.12.2014 je nastavenie automatického trvalého otvorenia znova platné. 
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18 Osoby  

Položka menu Osoby vám ponúka možnosť spravovať osoby a identifikačné médiá. Môžete získať 

prehľad o osobách a médiách, ktoré sa nachádzajú vo vašom uzamykacom systéme. 

 

 

Obrázok 110: Karta Osoby 

 

 

 

Obrázok 111: Zoznam osôb  

 

18.1 Filtrovanie záznamov 

Na filtrovanie záznamov máte na výber rozličné funkcie. Zvoľte nasledujúce filtrovanie 

kliknutím na príslušné pole, je možný výber viacerých filtrov. 

 

Na aktualizovanie   

Zobrazuje osoby, ktorých identifikačné médium Xesar vypršalo alebo sa po zmene musí 

aktualizovať na editore Xesar. 
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Žiadne identifikačné médium Xesar   

Vypisujte všetky osoby, pre ktoré ešte nebolo vytvorené žiadne identifikačné médium 

Xesar. 

 

Náhradné médium  

Zobrazuje všetky osoby, ktoré dočasne dostali náhradné médium. 

 

Zobraziť zoznamy   

Ponúka vám možnosť rozlišovať medzi „aktívne osoby“ a „vymazané osoby“. 

 

 

Obrázok 112: Zoznam osôb nefiltrovaný 

18.2 Pridanie osoby 

 

Položka menu Osoby > Pridať osobu vám ponúka možnosť komfortne pridať osoby do 

vášho uzamykacieho systému. 
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Obrázok 113: Pridanie osôb 

 

 

Upozornenie:  

Každá osoba sa môže vyskytovať iba raz v kombinácii so všetkými troma kritériami 

vo vašom uzamykacom systéme Xesar, a preto musí byť jednoznačná . 

 

Ak chcete pridať osobu, postupujte nasledovne: 

18.2.1 Podrobnosti  

 Meno a Priezvisko  sú povinné polia 

(priezvisko je kritérium triedenia pre zoznam osôb). 

 Označenie (Tu sa môže zadať doplň ujúca podrobnosť, napr.  

osobné číslo.) 

18.2.2 Oprávnenia 

V oblasti Nastavenia  určujete, či príslušnej osobe má alebo nemá byť k dispozícii funkcia 

manuálne trvalé otvorenie. 
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18.2.3 Manuálne trvalé otvorenie  

Zvoľte kliknutím na pole Zap./Vyp., či má byť príslušnej osobe k dispozícii funkcia Manuálne 

trvalé otvorenie. (Dbajte na to, že táto funkcia sa musí aktivovať aj pre príslušný prístupový 

komponent Xesar (pozri kapitolu: Manuálne trvalé otvorenie) 

 

18.2.4 Zaznamenanie prístupových udalostí  

Zvoľte kliknutím na pole Zap./Vyp., či sa prístupové udalosti (údaje denníka) príslušne želanej 

osoby majú ukladať (prosím, dbajte pri tomto na ustanovenia v oblasti ochrany osobných údajov 

príslušnej krajiny). 

 

18.2.5 Načítanie oprávnení (prevzatie oprávnení inej osoby) 

Pomocou funkcie Načítať oprávnenia osoby  môžete používať jestvujúce prístupové 

oprávnenia, resp. časové profily už uložených osôb. 

 

Načítanie oprávnení osôb  

Vyberte v rozbaľovacom menu osobu, ktorej oprávnenia chcete použiť ako predlohu. 

 

Načítať oprávnenia pre 

Kliknutím na výberové okno zvoľte, ktoré oprávnenia sa majú načítať – prístupové oprávnenia 

a/alebo časové profily. 

 

Uložiť 

Kliknite na pole Uložiť na prevzatie vašich zmien. 

 

Oprávnenia 

Po vašom potvrdení pomocou Uložiť sa automaticky rozširuje okno aplikácie. Postupujte tak, ako 

je popísane v nasledujúcej kapitole.  
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18.3 Import osôb prostredníctvom súboru CSV 

Na uľahčenie vášho pridania jestvujúcich osobných údajov sa prítomný súbor CSV môže 

importovať do softvéru Xesar. 

 

 

Upozornenie:  

Poradie stĺpcov v súbore CSV sa môže zvoliť voľne. 

Pamätajte pri vytváraní súboru CSV na to, že sa môžu importovať výlučne 

nasledujúce polia: Meno, Priezvisko a Dodatočné informácie. 

 

Ak chcete importovať jestvujúci súbor CSV, prosím, postupujte nasledovne: 

 

 Zvoľte v položke menu Osoby > Osoby.  

 Kliknite na tlačidlo Importovať osoby  (

 

 Obrázok 114: Importovať osoby). 

 

 

Obrázok 114: Importovať osoby 
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Upozornenie:  

Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď  v softvéri ešte nie sú pridané žiadne 

osoby. Dodatočný import je možný až po  

vymazaní všetkých jestvujúcich osobných údajov. 

 

Kliknite teraz na Vybrať súbor  na importovanie vášho súboru CSV (

 

Obrázok 115: Asistent importu). 

 

 

 

Obrázok 115: Asistent importu 
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Po výbere a úspešnom nahraní sa vám zobrazuje stavové hlásenie . 

 

 Kliknutím na Ď alej  sa dostávate k nastaveniam formátu asistenta importu ( 

  

 Obrázok 116: Asistent importu – Formát). 

  

Obrázok 116: Asistent importu – Formát 
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V priebehu konfigurácie importu sa prvý riadok súboru CSV na želanie môže preskočiť.  

 

 Vyberte prostredníctvom rozbaľovacieho menu želaný oddeľovací znak/znakovú sadu  na 

prispôsobenie formátu – dostávate prehľad importovaných osôb ( 

  

 Obrázok 116: Asistent importu – Formát). 

 Kliknite následne na Ď alej. 

 

Obrázok 117: Asistent importu – Náhľad 
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V poslednom kroku asistenta importu sú uvedené všetky importované osoby. 

Tu môžete vymazať kompletné osobné údaje alebo zmeniť jednotlivé informácie. 

 

 Kliknite následne na Importovať na dokončenie importu súboru CSV. (

 

 Obrázok 117: Asistent importu – Náhľad). 

 

18.4 Oprávnenia  

V okne aplikácie Oprávnenia môžete konfigurovať oprávnenia. 

Pri množstevnom zostatku sa po priradení oprávnení (uloženie zadania) zobrazuje okno s 

upozornením. Keď  toto potvrdíte pomocou Uložiť oprávnenie , zo zostatku sa 

odpočítava jeden KeyCredit.  

 

 

Obrázok 118: Uložiť oprávnenia 
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18.5 Spracovať oprávnenia  

Vo výberovom okne Spracovať oprávnenia môžete spravovať prístupové oprávnenia a časový 

profil vybranej osoby. 

 

 Kliknite na Oprávnenia . Otvára sa okno aplikácie 

Spracovať oprávnenia. 

 

 

Obrázok 119: Spracovať oprávnenia 

 

18.6 Oprávnenie MasterKey 

 

Pozor: 

Oprávnenie MasterKey je na úrovni hlavného kľúča a umožň uje vám kedykoľvek 

vstupovať do vášho uzamykacieho systému Xesar, ktorý je pripravený na prevádzku 

a inicializovaný, a to nezávisle od akýchkoľvek obmedzení. Osobitným znakom je, že 

s oprávnením MasterKey sa môžu otvárať aj tie prístupové komponenty, ktoré boli 

prinesené do systému až po vytvorení identifikačného média, napr. aktualizácia 
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média pre hasičov v skrinke na kľúče týmto nie je potrebná. 

 

 

 

Pozor: 

Osobám s oprávnením MasterKey sa nemôžu vytvárať žiadne náhradné karty. 

 

 

Pri kopírovaní média hosťa máte na výber 3 varianty: 

 Hostia s MasterKey nie sú k dispozícii ako zdroj na kopírovanie. 

 Keď  sa kopíruje hosť s MasterKey, kopíruje sa všetko okrem oprávnenia MasterKey. 

 Ak sa má kopírovať hosť s MasterKey, tento sa musí nastaviť samostatne, aby sa 

kopírovalo všetko vrátane oprávnenia MasterKey. 

 

Pridanie oprávnenia MasterKey 

V poli Spracovať oprávnenia môžete kliknutím na pole Zap./Vyp. aktivovať alebo deaktivovať 

oprávnenie MasterKey (Obrázok 119: Spracovať oprávnenia). 
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18.6.1 Pridanie prístupového oprávnenia 

 Vyberte z prehľadného zoznamu Dostupné dvere a oblasti dverí  kliknutím tie, ktoré sú 

želané. 

 Priraď te tieto kliknutím na pole >>  osobe. 

 Odstráň te dvere a oblasti dverí, ktoré sa nachádzajú v prehľadnom zozname opätovne  

tak, že tieto označíte a následne  kliknutím na  

pole <<  odstránite. 

 

 

Upozornenie:  

Prístupové oprávnenia zahŕň ajú všetky jednotlivé dvere, ako aj celé oblasti dverí. 

Dvere a oblasti dverí sa zobrazujú súčasne.  

  

 

18.6.2 Časové profily 

Nastavenie Č asové profily vám umožň uje priradiť vybranej osobe časovo neobmedzený alebo 

obmedzený časový profil. Stanovte Trvalý prístup  alebo osobný periodický prístup  

nasledovným spôsobom: 

 
Obrázok 120: Č asové profily 
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18.6.3 Viaceré časové profily na jednu osobu  

Máte možnosť priradiť viacero časových profilov jednej osobe.  

Napríklad môžete pri oprávneniach jednej osoby hlavnému vchodu Vašej budovy priradiť určitý 

časový profil, avšak prístupu do kancelárie iný časový profil. 

 

 
Obrázok 121: Č asové profily 

 

18.6.4 Trvalý prístup (osoba) 

 Kliknite v okne aplikácie na Č asové profily – Trvalý prístup, aby ste tejto osobe umožnili 

časovo neobmedzený prístup. 

 

18.6.5 Periodický prístup (osoba) 

 Kliknite v okne aplikácie na Č asové profily – Periodický prístup, aby ste tejto osobe 

umožnili časovo obmedzený prístup. 
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18.6.6 Osobitné dni  

Okrem voľby trvalého prístupu  a osobného periodického prístupu  máte možnosť 

pomocou funkcie Osobitné dni vo vybraných dň och poskytnúť alebo odobrať prístup 

niektorej osobe k vášmu uzamykaciemu systému Xesar. 

Dbajte k tomuto, prosím, na kapitolu: Stanovenie osobitného dňa. 

 

 

Obrázok 122: Priradenie osobitných dní  

18.6.7 Účinok osobitných dní na periodické prístupové oprávnenia 

V spojení s periodickým prístupovým oprávnením môžu osobitné dni prístup deaktivovať alebo 

podľa príslušnej konfigurácie  osobitného dň a umožň ovať časové prístupové oprávnenie. 

Osobitné dni majú vyššiu prioritu ako cyklické prístupové oprávnenia, preto  

sa pri aktívnych osobitných dň och prepisujú cyklické prístupové oprávnenia nastavením  

osobitného dň a. 

Osobitný deň  je aktívny už po uložený stanoveného dátumu (alebo dátumov)  

. 

18.7 Spracovať osobu  

Kliknite na ľubovoľnú osobu v položke menu Osoby, aby ste sa dostali do menu 

Spracovať osobu (Obrázok 123: Spracovať osobu). 
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Obrázok 123: Spracovať osobu 

 

V poliach: Podrobnosti, Nastavenia a Identifikačné médiá môžete uskutočň ovať rozličné 

nastavenia a zmeny. 
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18.8 Podrobnosti 

 Meno a Priezvisko sú povinné polia 

(priezvisko sa používa takisto ako kritérium triedenia zoznamu osôb). 

 Označenie (tu môžete zadávať rozšírené informácie, napr. osobné číslo). 

18.9 Nastavenia 

18.9.1 Dátum vypršania 

V poli Nastavenia sa môže stanoviť dátum vypršania osoby. Po vypršaní tohto dátumu príslušná 

osoba pomocou svojho identifikačného média nemôže otvoriť žiadne dvere. 

 

18.9.2 Manuálne trvalé otvorenie 

Stanovte kliknutím na výberové pole, či má byť dotknutá osoba oprávnená používať funkciu 

manuálneho trvalého otvorenia. (pozri kapitolu: Manuálne trvalé otvorenie) 

 

18.9.3 Osobné prístupové udalosti 

Stanovte, či sa osobné prístupové udalosti majú zaznamenávať.  
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19 Spravovanie identifikačných médií 

 

Každej osobe vášho systému Xesar sa prostredníctvom softvéru Xesar môže priradiť jedno 

identifikačné médium Xesar. Ak táto osoba identifikačné médium zabudne, môže sa vytvoriť 

dočasné náhradné médium. Ak nejaká osoba stratí identifikačné médium, môže sa médium 

prostredníctvom softvéru zablokovať a vytvoriť nové identifikačné médium. 

 

19.1 Pridanie identifikačného média osobe 

Po tom, čo ste vytvorili a uložili oprávnenia pre osobu, máte k dispozícii údaje pre vytvorenie 

identifikačného média.   

Ak chcete vytvoriť identifikačné médium pre osobu, postupujte nasledovne 

(Obrázok 124: Zapísať oprávnenia, nové prístupové médium): 

 

 Priložte prázdne identifikačné médium na editor Xesar . 

 Objavuje sa hlásenie „Nové identifikačné médium nie je priradené žiadnej osobe“.  

Kliknite na Zapísať oprávnenia . 

 

 

Obrázok 124: Zapísať oprávnenia, nové prístupové médium 
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V stavovom riadku sa indikuje pozitívne dokončenie zapisovania  (Obrázok 125: 

Identifikačné médium úspešne popísané). Identifikačné médium Xesar je teraz pripravené 

na použitie. 

 

 

Obrázok 125: Identifikačné médium úspešne popísané 

 

 

Pozor: 

Dbajte na to, že na zmeny oprávnenia prostredníctvom vášho potvrdenia 

kliknutím na Uložiť sa sťahuje jeden KeyCredit z vášho konta zostatku (s 

výnimkou KeyCredit Unlimited). 

 

19.2 Stiahnutie identifikačného média 

Stiahnutie identifikačného média znamená, že toto sa vymazáva a následne už nie je 

oprávnené na predtým oprávnených prístupových komponentoch Xesar. Identifikačné 

médium Xesar sa môže stiahnuť vychádzajúc z každého programového okna 

(vyskakovacie). 

 

Náhradné médiá Xesar sa takisto počítajú k identifikačným médiám Xesar a môžu sa 

takisto sťahovať. 
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Postupujte nasledovne: 

 Zvoľte položku menu Osoby  

 Dvojkliknite na osobu, ktorej identifikačné médium Xesar sa má stiahnuť. 

 Priložte identifikačné médium Xesar na editor Xesar. 

 Zvoľte Stiahnuť prístupové médium  (Obrázok 126: Stiahnuť identifikačné 

médium).  

 Po stiahnutí identifikačného média sa toto môže opätovne používať výlučne v 

tomto systéme Xesar a zobrazuje sa ako Nové identifikačné médium, len čo toto 

identifikačné médium znova priložíte na editor Xesar. 

 

 

Obrázok 126: Stiahnuť identifikačné médium 

 

 

Upozornenie:  

Ak vymazávané identifikačné médium je „prítomné“ (nie stratené), odporúča 

sa vymazanie prostredníctvom funkcie Stiahnuť identifikačné médium, 

pretože toto médium je okamžite neplatné a nevytvára sa žiadny záznam 

čiernej listiny.   
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19.3  Zablokovanie osoby 

Ak už médium nie je viac dosiahnuteľné, identifikačné médium sa môže odstrániť z 

uzamykacieho systému Xesar tak, že sa osoba, ktorej je toto identifikačné médium 

priradené, zablokováva. Zablokovaním sa osobe sťahujú všetky identifikačné médiá a 

dávajú sa na čiernu listinu. Č ierna listina je automaticky vytváraný súpis všetkých 

zablokovaných identifikačných médií, ktorý sa automaticky prenáša pri synchronizácii s 

prístupovými komponentmi Xesar. 

 

Ak sa zablokované identifikačné médium pridrží pri aktívnom editore alebo 

aktualizovanom prístupovom komponente Xesar, toto identifikačné médium sa 

automaticky (zo systému a zo strany čiernej listiny) vymazáva a nedostáva žiadny prístup 

k vášmu uzamykaciemu systému.  

 

Pri pokuse o otvorenie so zablokovaným identifikačným médiom na prístupovom 

komponente s aktuálnou čiernou listinou sa toto identifikačné médium takisto deaktivuje 

prostredníctvom funkcie DeleteKey. 

 

 

Pozor: 

Blokovanie identifikačných médií sa kompletne prevezme do vášho 

uzamykacieho systému Xesar až vtedy, keď  ste dotknuté prístupové 

komponenty Xesar aktualizovali prostredníctvom synchronizácie s vaším 

takisto aktualizovaným tabletom Xesar. 

 

Ak je aktívny balík Softwareplus, aktuálna čierna listina sa môže distribuovať 

na prístupové komponenty aj prostredníctvom identifikačných médií 

 

Ak chcete zablokovať osobu (a tým identifikačné médium), postupujte nasledovne 

(Obrázok 127: Zablokovanie identifikačného média Xesar): 
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 Otvorte zoznam osôb. 

 Zvoľte osobu, ktorej identifikačné médium Xesar sa má zablokovať. 

 Kliknite pri ikone vybranej osoby na symbol Zablokovať osobu .  

 Potvrď te bezpečnostný dopyt Zablokovať.  

 

 

Obrázok 127: Zablokovanie identifikačného média Xesar 
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19.4  Vymazanie osoby 

Vymazanie osoby je veľmi zložitý proces a týka sa mnohých oblastí, 

preto si, prosím, starostlivo prečítajte nasledujúce informácie. 

 

 Záznamy denníka tejto vymazanej osoby zostávajú v uzamykacom systéme vášho 

softvéru Xesar na účely náhľadu zachované anonymizované! 

 

 

Obrázok 128: Zoznam osôb filtrovaný 

 

 Na vymazanie osoby sa v softvéri Xesar najskôr musí vymazať identifikačné 

médium. Vymazaním osoby sa identifikačné médium tejto osoby takisto pripravuje 

na vymazanie. 

 Identifikačné médium sa však po vymazaní osoby na editore Xesar musí 

aktualizovať, aby sa vymazanie identifikačného média osoby dokončilo. 

 Prístup s týmto vymazaným médiom už následne nie je viac možný. 

 Toto vymazané médium teraz znova zodpovedá novému identifikačnému médiu, 

avšak z bezpečnostných dôvodov sa môže ď alej používať iba pre tento uzamykací 

systém Xesar. 

 



 

185 

 

 Pri pridržaní neoprávneného identifikačného média pri prístupovom komponente 

Xesar vášho uzamykacieho systému sa toto médium akusticky a opticky odmieta, 

pozri kapitolu: Signalizácia udalostí prístupových komponentov Xesar. 

 

 

 

Ak sa vymazáva osoba, táto napriek tomu zostáva v systéme zachovaná, aby 

sa záznamy denníka mohli aj naď alej úplne zobrazovať. 

 

 

 

Tip:  

Stiahnite identifikačné médium Xesar alebo zablokujte prístup. Keď  

zablokujete identifikačné médium Xesar, všetky informácie na 

identifikačnom médiu sa pri aktualizácii na editore Xesar vymazávajú. 

Osobné záznamy zostávajú uložené v databáze. 

 

 

Ak chcete vymazať osobu, postupujte nasledovne: 

 

 Zvoľte Osoby > Osoby. 

 Aktivujte výberové políčko osoby (osôb), ktorú (ktoré) by ste chceli vymazať. 

 Kliknite na Vymazať osobu. 

 Potvrď te bezpečnostný dopyt pomocou Vymazať osobu. 
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Obrázok 129: Vymazať osobu 

 

 

Ak označíte a vymažete viaceré osoby, platí potvrdenie Vymazať osobu pre 

celý výber. 
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19.5 Aktualizácia identifikačného média 

Po zmenách oprávnení sa prípadne musia aktualizovať identifikačné médiá. Na paneli 

softvéru Xesar sa v prehľade identifikačných médií  objavuje zodpovedajúce 

upozornenie. 

 

 

Obrázok 130: Úvodná stránka s prehľadom identifikačných médií 

 

Kliknite na na aktualizovanie .  

Dostávate filtrovaný zoznam osôb identifikačných médií, ktorých prístupové oprávnenia 

boli zmenené a ktoré sa teraz musia aktualizovať. 

 

Identifikačné médium sa pri pridržaní na editore Xesar (nezávisle od toho, v ktorom menu 

sa nachádzate) automaticky aktualizuje. V softvéri sa nevyžaduje žiadna interakcia.  

 

Zoznam si môžete nechať kedykoľvek zobraziť. Na tento účel zvoľte v okne aplikácie 

„Osoby“ želaný filter.  

 

 

Obrázok 131: Zoznam osôb pre identifikačné médium Xesar na aktualizáciu 

 

Upozornenie:  

Zmenené prístupové oprávnenia nadobúdajú plnú účinnosť až vtedy, keď  
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identifikačné médium bolo aktualizované. 

  

 

 

Upozornenie: 

Aktualizácia, resp. synchronizácia je možná tiež, keď  je používateľ odhlásený 

zo systému a v editore Xesar sa nenachádza žiadna karta Admin-Card. 
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19.6 Priradiť náhradné médium 

Osobám môžete vytvoriť náhradné médium, ak by tieto nemali so sebou svoje priradené 

identifikačné médium, napr. lebo identifikačné médium Xesar si zabudli doma. 

 

Postupujte pri vytvorení náhradného média tak, ako je uvedené v nasledujúcom texte 

(Obrázok 132: Priradiť náhradné médium): 

 Kliknite ľavým tlačidlom myši na Osoby. 

 Vyberte osobu.  

 Kliknite ď alej na Priradiť náhradné médium . 

 Uložte vaše zmeny. 

 

 

Upozornenie:  

V Nastaveniach môžete stanoviť trvanie platnosti pre náhradné médiá 

(prednastavené je 24 h, maximálne trvanie platnosti je 72 h). 

 

 

Upozornenie:  

Predĺženie trvania platnosti aktualizáciou náhradného média na editore 

Xesar nie je možné. 
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Obrázok 132: Priradiť náhradné médium 

 

Obrázok 133: Priradiť náhradné médium 
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20 O Xesar 

 

V položke menu O Xesar dostávate informácie o nainštalovanej verzii softvéru. 

 

 

 

Obrázok 134: Verzia softvéru Xesar 
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21 Obnovenie databázy 

 

Váš softvér vytvára zálohu, pokiaľ ste túto funkciu aktivovali, pri každom zatvorení 

softvéru a jej umiestnenie zodpovedá vami stanovenej ceste. 

 

 

Pamätajte na to, že vaša záloha musí vykazovať rovnakú verziu softvéru ako 

softvér Xesar! 

 

Ak by napr. z dôvodu poškodenia vášho pevného disku bolo potrebné obnovenia vašej 

zálohy Xesar, postupujte nasledovne: 

 

 Znova nainštalujte váš softvér, pozri (Inštalácia softvéru Xesar).  

 Zasuň te kartu Admin-Card, ktorá je príslušná uzamykaciemu systému vašej zálohy, 

do editora Xesar. 

 Uveď te sieťovú cestu umiestnenia, v ktorom bola uložená záloha databázy. 

 Kliknite na Ď alej a riaď te sa pokynmi, kým váš uzamykací systém Xesar nie je 

úplne obnovený. 

 

 

Obrázok 135 Záloha databázy 
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Kedykoľvek môžete vykonať manuálnu zálohu aktuálnej databázy tak, že na paneli vľavo 

dole kliknete na symbol pamäte.  

 

    
Obrázok 136:Vytvorenie zálohy 
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22 Nahradenie karty Admin-Card 

 

Postarajte sa pri strate, resp. chybe karty Admin-Card bezodkladne o náhradu. Po 

obdržaní novej karty Admin-Card musíte túto inicializovať. Pri tomto postupujte 

nasledovne. 

Dbajte pri tomto tiež na kapitolu: (Modely zostatku Karta KeyCredit) 

 

 Zasuň te vašu novú kartu Admin-Card do editora Xesar. 

 Spustite váš softvér Xesar.  

 Zadajte v okne aplikácie Xesar | Konfigurácia vaše informácie o systéme. 

 Po kliknutí na Ď alej sa otvára potvrdzovacie hlásenie Vymeniť kartu Admin-Card. 

Skontrolujte zadané kódy potvrď te správne zadanie pomocou Ď alej. 

 

 

Pozor: 

S výmenou karty Admin-Card dostávate nové prístupové údaje k softvéru 

Xesar. Tieto si vytlačte, skontrolujte výtlačok a až následne potvrď te 

pomocou Dokončiť. Prístupové údaje Xesar | Konfigurácia starostlivo 

uschovajte na bezpečnom mieste! 

 

Aby ste mohli vymeniť kartu Admin-Card, minimálne raz musel byť dobitý 

zostatok. 

 

 

 Informácie o systéme starej karty Admin-Card teraz stratili svoju platnosť. 

 Následne sa otvára okno aplikácie pre prihlásenie do softvéru Xesar. 

 Vaša nová karta Admin-Card je teraz pripravená na použitie. 
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23 Odinštalovanie softvéru 

 

Uveď te všetky prístupové komponenty Xesar a identifikačné médiá Xesar pred 

odinštalovaním softvéru Xesar do režimu Stavba (stav pri odoslaní)! 

 

 

Dbajte na to, že pri odinštalovaní softvéru sa vymazávajú všetky údaje 

špecifické pre systém.  

Prístupové komponenty Xesar, ktoré k tomuto časovému bodu ešte neboli 

odstránené z uzamykacieho systému alebo aktívne identifikačné média 

Xesar sa týmto stávajú neodvolateľne nepoužiteľnými.  

 

Identifikačné média, ktoré sa nachádzajú v systéme, sú tomuto pevne priradené a po 

resetovaní sa nemôžu použiť pre iný uzamykací systém Xesar. 

 

Poradie odinštalovania 

 Odinštalujte prístupový komponent Xesar (Vymontovanie prístupového 

komponentu Xesar).  

 Vymažte identifikačné médiá Xesar. 

 Odinštalujte softvér. 
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Ak chcete odinštalovať softvér, postupujte nasledovne: 

Tlačidlo Windows Štart > Ovládací panel > Programy a funkcie. 

Zvoľte program Xesar z načítaného zoznamu a kliknite na Odinštalovať . 

 

 

Obrázok 137: Pozor 

 

 

Obrázok 138: Odinštalovanie Xesar 
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Softvér sa teraz riadne odinštalováva. Keď  je postup ukončený, potvrď te ho pomocou 

Ď alej, následne pomocou Dokončiť. 
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24 Aktualizácia softvéru 
 

Pred každou aktualizáciou softvéru sa odporúča vytvorenie zálohy databázy a jej externé 

uloženie (napr. na USB kľúč). Cestu sieťovej jednotky databázy môžete špecifikovať alebo 

meniť jej prestavením v konfiguračných nastaveniach  ( Konfiguračné nastavenia). Ak 

je potrebná nová inštalácia, softvér odinštalujte ( Odinštalovanie softvéru) a pri 

opätovnej prvej konfigurácii vyberte cestu sieťovej jednotky ( Obnovenie databázy). 

 

 

24.1 Návod na aktualizáciu zo Xesar 2.1 na Xesar 2.2 

24.1.1 Technické pozadie 

Softvér Xesar 2.2 je úplne nová inštalácia, ktorá je paralelná k doterajšej inštalácii Xesar 

(1.1, 2.0, 2.1). Ak sa pri spustení X2.2 zasunie už „použitá“ administrátorská karta, systém 

požaduje databázu. 

Pri tomto sa musí uvádzať originálna databáza predošlej inštalácie Xesar – nie záloha! 

Táto databáza sa následne aktualizuje na najnovšiu verziu, registruje v softvéri X2.2 a je 

potom k dispozícii zasunutím príslušnej administrátorskej karty. 

Niekdajšia databáza aessdb.h2.db sa v priebehu procesu importu mení a premenováva a 

potom už viac nie je použiteľná.  

24.1.2 Postup pri databáze (prostredníctvom nového nahrania zálohy databázy) 

Vychádzame zo spravovaného systému. V systéme už viac nesmú byť otvorené žiadne 

údržbové úlohy. Príslušný tablet musí byť „prázdny“. 

Prípravná činnosť: 

 Synchronizujte tablet s jestvujúcim softvérom. 

 Vybavte všetky údržbové úlohy 

 Tablet spätne synchronizujte so softvérom. 

 Zatvorte softvér 
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 reštart počítača 

 Nainštalujte softvér Xesar 2.2 

 Pri prvom štarte softvéru X2.2 vložte administrátorskú kartu k systému. 

 Na výzvu uveďte súbor databázy, uveďte databázu na mieste uloženia 

C:\ProgramData\Xesar 2.1\aessdb.h2.db. 

 Vykonajte proces importu 

 Až teraz zastrčte a synchronizujte tablet (a tým aktualizujte aplikáciu Xesar na 

najnovšiu verziu, pozri nižšie: Aktualizácia tabletu z 2.1 na 2.2) 

 Teraz v systéme (ako doteraz) firmvér v komponentoch aktualizujte na najnovšiu 

verziu. Okrem toho eventuálne komponenty v režime Stavba (napr. náhradné 

komponenty na sklade) takisto aktualizujte na najnovší firmvér. 

 Následne sa môže odinštalovať niekdajší softvér (verzia 1.1, 2.0 alebo 2.1). 
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25 Synchronizácia softvéru Xesar s prístupovými 

komponentmi 

 

Tablet Xesar je potrebný na prenos informácií medzi softvérom Xesar a prístupovými 

komponentmi Xesar, aby sa inkorporovali nové prístupové komponenty do systému 

Xesar, vyzdvihoval stav batérie a údaje denníka alebo vykonávali aktualizácie firmvéru.   

 

Aby ste mohli aktualizovať vaše prístupové komponenty Xesar, musíte predtým preniesť 

najaktuálnejšie údaje (napr. čierna listina, aktualizácia firmvéru, nové údaje kľúča...) vášho 

softvéru Xesar na tablet Xesar. Údržbové úlohy sa prostredníctvom synchronizácie s vaším 

softvérom Xesar automaticky prevezmú na tablet Xesar.  

Prístupové komponenty Xesar sa môžu následne inicializovať, resp. synchronizovať. 

 

Po synchronizácii s prístupovými komponentmi Xesar sa tablet Xesar musí znova 

synchronizovať so softvérom Xesar, aby bol tento zásobovaný najaktuálnejšími 

informáciami (prístupové udalosti, stav batérie…) prístupových komponentov Xesar 

. 

 

 

 

Obrázok 139: Tablet Xesar 
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25.1 Spustenie aplikácie (tablet) 

Spustite aplikáciu Xesar kliknutím na ikonu Xesar. (Obrázok 140: Tablet Xesar – Domovská 

obrazovka). Ak by na úvodnej obrazovke nebola prítomná žiadna ikona Xesar, choď te do 

položky menu APLIKÁCIE vášho tabletu a kliknite na ikonu Xesar, ktorá sa tam nachádza, 

na spustenie aplikácie. 

 

 

Obrázok 140: Tablet Xesar – Domovská obrazovka 
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25.1.1 Synchronizácia softvéru Xesar s tabletom Xesar 

 

Vykonajte synchronizáciu nasledujúcim spôsobom (Obrázok 141: Synchronizácia softvéru 

Xesar): 

 Spojte tablet Xesar s PC, na ktorom je nainštalovaný váš softvér. Použite na 

tento účel priložený USB kábel  

 Kliknite vo vašom softvéri Xesar na Synchronizovať tablet Xesar. 

 Na tablete Xesar sa zobrazujú všetky otvorené údržbové úlohy. 

 

 

 

Obrázok 141: Synchronizácia softvéru Xesar 

 

Po úspešnom vykonaní synchronizácie (Obrázok 142: Tablet Xesar úspešne 

synchronizovaný) dostávate v okne softvéru Xesar upozornenie. Ak ste k tomuto 

časovému bodu otvorili aplikáciu Xesar, takisto sa objavuje okno s upozornením (Obrázok 

143: Tablet Xesar – Údržbové úlohy, údaje dverí aktualizované). 

 

Obrázok 142: Tablet Xesar úspešne synchronizovaný 
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Obrázok 143: Tablet Xesar – Údržbové úlohy, údaje dverí aktualizované 

25.2 Všetky úlohy 

V oblasti Všetky úlohy sa okrem údržbových úlohy prístupových komponentov Xesar 

významných z hľadiska bezpečnosti vypisujú aj úlohy, ktoré synchronizujú iba 

informatívne údaje, napr. stav batérie alebo osobný protokol. (Obrázok 144: Tablet Xesar 

– Všetky úlohy). 

 

Obrázok 144: Tablet Xesar – Všetky úlohy 
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25.3 Údržbové úlohy 

Ako údržbové úlohy sa označujú všetky práce, ktoré sa týkajú obsahov významných z 

hľadiska bezpečnosti, napr. inicializačné údaje prístupového komponentu Xesar, 

aktualizácie čiernej listiny, zmeny konfigurácie, zmeny osobitných dní, automatické zmeny 

trvalého otvorenia … 

Údržbové úlohy by sa mali bezodkladne vykonať, aby sa uzamykací systém Xesar 

udržiaval v aktuálnom stave. 

Preto tieto môžu byť vypísané oddelene (Obrázok 145: Tablet Xesar – Údržbové úlohy, 

ktoré sa majú vybaviť). 

 Kliknite na Údržbové úlohy. 

 

Obrázok 145: Tablet Xesar – Údržbové úlohy, ktoré sa majú vybaviť 

 

 

Upozornenie: 

Na tablete Xesar sa zobrazuje, že citlivé údaje systému (inicializačné údaje) 

sa nachádzajú na prístroji. Dbajte na to, aby sa váš tablet Xesar k tomuto 

časovému bodu nestratil. 
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Ak chcete preniesť údržbové úlohy na váš tablet Xesar, postupujte tak, ako je uvedené v 

kapitole: Synchronizácia softvéru Xesar . 

Následne môžete pri všetkých úlohách a údržbových úlohách postupovať podľa schémy, 

ktorá je nižšie. 

 

 Kliknite na Údržbové úlohy alebo Všetky úlohy. 

 

 Vyberte na tablete Xesar správny prístupový komponent Xesar zo zoznamu 

údržbových úloh a želanú vykonávanú úlohu. 

 

Obrázok 146: Tablet Xesar – Inicializovať prístupový komponent Xesar 

 

 Pristúpte teraz k vášmu vybranému prístupovému komponentu Xesar. 

 Otvorte na prístupovom komponente Xesar kryt EVVA. Na tento účel prstom 

zľahka zatlačte klapku vľavo pri písmene E a následne opatrne potiahnite kryt 

vpravo pri písmene A smerom von. 

 Pripojte tablet Xesar pomocou spojovacieho kábla Xesar k prístupovému 

komponentu Xesar. 
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 Kliknite v aplikácii Xesar na Vykonať.  

 Objavuje sa výzva Zadať inicializačný PIN.  

 Zadajte 4-miestny kód. 

 

 

 

Obrázok 147: Tablet Xesar – Zadať inicializačný PIN 

 

 Pozitívne dokončenie vykonanej úlohy sa potvrdzuje (Fehler! Verweisquelle konn-

te nicht gefunden werden.).  

 

 

Obrázok 148: Tablet Xesar – Úspešná inicializácia 

 

 Po dokončení prác, prosím, opatrne vytiahnite spojovací kábel na vašom 

prístupovom komponente Xesar a opätovne uzatvorte prípojný konektor pomocou 

krytu EVVA. 

 Pristúpte následne k ď alšiemu uvedenému prístupovému komponentu Xesar a 

opakujte postup dovtedy, kým v zoznamoch Údržbové úlohy  alebo Všetky úlohy 

už nie sú prítomné žiadne ď alšie úlohy. 

 

Pozor: 

Pri údržbových úlohách Inicializovať, ako aj Výmena gombíka sa z 

bezpečnostných dôvodov vyžaduje dodatočne zadanie inicializačného 

PIN-u. Inicializačný PIN je kód, ktorý ste stanovili v softvéri Xesar v rámci 

Nastavenia > Bezpečnostné nastavenia. 
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 Synchronizujte následne tablet Xesar s vaším softvérom Xesar tak, ako je popísané 

v kapitole: Synchronizácia softvéru Xesar  . 

 

25.4 Údržbové skupiny  

Údržbové skupiny pomáhajú pri čo najefektívnejšom vybavení údržbových skupín. Pri 

tomto môžete dvere alebo oblasti zhrnúť do skupín a distribuovať na viaceré tablety. 

 

Kliknite v menu na Uzamykací systém>Údržbové skupiny pre vytvorenie údržbových 

skupín. 

 

Abbildung 149: Údržbové skupiny 

Následne vyberte dvere a oblasti, ktoré chcete zhrnúť do jednej údržbovej skupiny a 

kliknite na Uložiť: 
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Abbildung 150: Údržbové skupiny 

 

Teraz Váš tablet synchronizujte so softvérom Xesar. 

 

Ak vo Vašom systéme Xesar používate viaceré tablety, potom teraz môžete príslušným 

tabletom priradiť jednu údržbovú skupinu. Avšak môžete taktiež preniesť všetky 

údržbové úlohy na jeden tablet (celý systém). Pri používaní viacerých tabletov nie sú pri 

údržbových úlohách prítomné žiadne duplikáty (viaceré údržbové skupiny pre jeden 

komponent nie sú dovolené). Prosím, po vybavení údržbovej úlohy synchronizujte Váš 

tablet. 

 

25.5 Realizácia zablokovania média na prístupovom komponente 

Keď  ste už zablokovali identifikačné médium Xesar vo vašom softvéri Xesar (kapitola:  

Zablokovanie osoby), musia sa následne všetky prístupové komponenty, pre ktoré mala 

prístupové práva táto osoba, synchronizovať, aby sa zmeny prevzali aj do dotknutých 

prístupových komponentov Xesar. 

Postupujte pri tom tak, ako je popísané v kapitole: Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.. 
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Po synchronizácii s vaším softvérom Xesar dostávate v aplikácii Xesar vášho tabletu v 

údržbových úlohách upozornenie, že nie sú prítomné žiadne úlohy . 

 

Vo Všetky úlohy nájdete zoznam všetkých dverí na vykonanie individuálnych úloh (napr. 

stav batérie) nezávisle od synchronizovaných údržbových úlohy v softvéri Xesar. 

 

Obrázok 151: Tablet Xesar – Všetky úlohy 

25.6 Kontrola stavu batérie pomocou tabletu Xesar  

Pomocou vášho tabletu Xesar môžete kedykoľvek dopytovať aktuálny stav batérie vášho 

prístupového komponentu Xesar (kľučka, kovanie, cylindrická vložka Xesar). 

 

 Na tento účel spojte váš tablet Xesar s dotknutým prístupovým komponentom 

Xesar.  

 Kliknite v otvorenej aplikácii Xesar vpravo hore na tri štvorčeky usporiadané nad 

sebou. 

 Následne kliknite na Zobraziť stav batérie. 

 

 



 

210 

 

 

Obrázok 152: Tablet Xesar – Zobraziť stav batérie 

 

Ak je stav batérie v poriadku, dostávate zodpovedajúce hlásenie OK. 

 

 

Obrázok 153: Tablet Xesar - Zobraziť stav batérie 

 

Ak je batéria vybitá, objavuje sa upozornenie „Stav batérie: vybitá“. Bezodkladne vymeň te 

batérie. Presný postup nájdete v popise príslušného prístupového komponentu Xesar. 

 

 

Obrázok 154: Stav batérie vybitá 
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Upozornenie: 

Hlásenie o prázdnej batérii sa uskutočň uje cca pri 1000 aktivovaniach alebo 

4 týždne predtým, než je batéria vybitá opticky prostredníctvom žltého 

zablikania a akusticky.  

 

 

Výmena batérie: 

Výmena batéria sa má bez výnimky vykonávať s použitím batérií 

predpísaných firmou EVVA. V žiadnom prípade sa nesmú používať dobíjacie 

akumulátory. Akumulátory majú zvyčajne inú krivku vybíjania ako batérie a 

spôsobujú predčasné hlásenie stavu batérie „Batéria sa vybíja“. 

 

 

Upozornenie: 

Pri výmene batérie sa vplyvom prerušenia dodávky elektrického prúdu stráca 

denný čas a dátum v závislosti od nasledujúcich časových rozpätí: 

- Kovanie Xesar > 1 minúta 

- Cylindrická vložka Xesar > 1 minúta 

- Kovanie Xesar > 1 minúta 

Č i došlo k strate denného času môžete otestovať tak, že sa po výmene 

batérie pokúsite obsluhovať prístupový komponent pomocou oprávneného 

identifikačného média. Ak došlo k strate denného času, identifikačné 

médium už nedokáže viac otvárať dvere. Potom sa denný čas musí preniesť 

pomocou tabletu Xesar. Otestujte funkciu pred zatvorením dverí! 

Identifikačné médium s oprávnením MasterKey môže otvárať prístupový 

komponent aj pri stratenom dennom čase. 
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25.7 Automatické rozpoznanie dverí 

Aby ste mohli rýchlo a pohodlne vykonať údržbové úlohy a aktualizácie, môžete na 

tablete pomocou funkcie Rozpoznať dvere vyvolať aktuálny dverový komponent. 

Na tento účel spojte Váš tablet s dverovým komponentom a kliknite na Rozpoznať dvere. 

Následne sa Vám ako zvyčajne zobrazujú všetky podrobnosti a úlohy k tomuto 

komponentu.  

 

 

Abbildung 155: Tür erkennen 

 

25.8 Aktualizácia firmvéru 

Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru (napríklad aktualizácia zo Xesar 1.1 na Xesar 2.0), 

toto sa vám zobrazuje na tablete Xesar. 

 

 Na tento účel spojte váš tablet Xesar s dotknutým prístupovým komponentom 

Xesar.  

 Kliknite v otvorenej aplikácii Xesar vpravo hore na tri štvorčeky usporiadané nad 

sebou. 

 Skontrolujte predtým stav batérie prístupového komponentu! 
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 Následne kliknite na Aktualizovať firmvér. 

 

 
Obrázok156: Tablet Xesar – Zobrazenie stavu 

 

Na tablete Xesar môžete sledovať pokrok aktualizácie. Uvedené si môže vyžadovať 

niekoľko minút. 

 

 
Obrázok 157: Tablet Xesar – Aktualizovať firmvér 

 

 

Počas procesu aktualizácie v žiadnom prípade neodpájajte spojovací kábel, 

pretože inak sa prístupový komponent môže stať nepoužiteľným! 

Po dokončení aktualizácie firmvéru sa vydáva príslušné hlásenie o úspešnosti.  

 
Obrázok158: Tablet Xesar – Aktualizovať firmvér 
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Ak by sa aktualizácia úspešne nedokončila, potom sa najskôr pokúste o 

zopakovanie aktualizácie. Skontrolujte pri tom spojovací kábel a stav batérie 

prístupového komponentu. 

 

Ak je prístupový komponent naď alej chybný, tento sa potom v prípade 

potreby môže vymontovať (pozri kapitolu Vynútiť vymontovanie) 

 

 

25.9 Dodatočné údržbové úlohy  

 

Vykonávajte v pravidelných intervaloch servis na prístupových 

komponentoch Xesar a synchronizujte pri tom informácie pre softvér Xesar. 

 

V priebehu priebežných údržbových úloh by sa priamo na prístupovom komponente 

Xesar mali vykonávať nasledujúce úlohy: 

 

25.10 Chybové hlásenia tabletu Xesar 

Z dôvodu napr. nesprávnej manipulácie môže dochádzať k rozličným chybovým 

hláseniam. Tu dostávate prehľad a niekoľko tipov na ich vylúčenie:  

 

 

 

 

Chyba Udalosť 

XTDE01 Nesprávny typ komponentu 

XTDE02 USB nepripojené 

XTDE03 Žiadna odpoveď  

XTDE04 Nesprávne dvere 
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Chyba Udalosť 

XTDE05 Komponent nemá batériu 

XTDE09 Dielčí komponent sa nehlási 

XTDE10 Verzia nepodporovaná 

XTDE11 Chyba komunikácie USB 

XTDE12 Neznáma chyba 

XTDE13 Operácia dočasne zlyhala 

XTDE14 Operácia zlyhala 

XTDE15 Tablet Xesar nesynchronizovaný 

XTDE16 Zobrazenie batérie zlyhalo 

 

Tipy 

 

 Ubezpečte sa, že tablet Xesar ste pripojili k správnemu prístupovému komponentu Xesar a 

zopakujte synchronizáciu 

 Synchronizujte tablet Xesar a prístupový komponent 

 Skontrolujte USB spojovací kábel vášho tabletu Xesar 

 V tomto prípade odpojte prípojný kábel, znova ho zastrčte a pokúste sa o 

synchronizovanie 

 Skontrolujte stav batérie prístupového komponentu, prípadne vložte vhodné batérie, 

pričom dbajte na polaritu. 

 Vykonajte aktualizáciu firmvéru prostredníctvom tabletu Xesar 
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25.11 Virtuálna sieť Xesar (XVN) 

Virtuálna sieť systému Xesar využíva identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu na  

výmenu informácií medzi softvérom a dvermi, a týmto spôsobom neustále udržuje systém 

v aktuálnom stave. 

 

Obrázok 159: Prehľad systému | Virtuálna sieť 

Na centrálnom editore1 sa na identifikačné médiá nahrávajú aktualizačné informácie 

(čierna listina). Cestou cez budovu sa tieto prenášajú na dvere. Pri tomto identifikačné 

médiá aktualizujú stav dverí a zbierajú informácie dverí (stav batérie, prístupové udalosti, 

vymazania alebo otvorenia zablokovaných identifikačných médií). Na editore sa tieto 

informácie odovzdávajú, vyhodnocujú a aktualizuje sa bezpečnostný status v softvéri. 

Do jedného systému sa dá integrovať až 123 nástenných čítačiek s Updaterom 

______________________________ 
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1 Od jesene 2015 možné aj prostredníctvom nástennej čítačky. 

25.11.1 Balík Softwareplus virtuálnej siete 

Na používanie virtuálnej siete potrebujete balík Softwareplus. 

Kartu Softwareplus je možné získať u špecializovaného predajcu EVVA, kód na zadnej 

strane karty môžete využiť podobne ako pri kreditoch KeyCredit. 

 

 
Obrázok 160: Balík Softwareplus 

 

Zadajte kód na úvodnej stránke softvéru Xesar v rámci položky menu  

Dodatočné balíky > Nahrať balík Softvérplus na aktivovanie Virtuálnej siete na dobu 3 

rokov. Po aktivovaní Virtuálnej siete dodatočne dostávate bezplatne 15 kreditov 

KeyCredit. 

 

 

 
Obrázok 161: Balík Softwareplus | Nahranie dodatočného balíka 
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25.11.2 Prenos prístupových udalostí prostredníctvom identifikačných médií 

Pri každom druhom identifikačnom procese, napríklad pri otvorení dverového 

komponentu prostredníctvom identifikačného média, sa posledné prístupové udalosti 

(otvorenia, odmietnutia, slabá batéria atď .) dverového komponentu prenášajú na 

identifikačné médium. 

 

Keď  sa identifikačné médium pridrží pri editore, udalosti sa prenášajú do softvéru Xesar a 

médium sa očisťuje. 

Na tento proces nie je potrebné prihlásenie do softvéru Xesar, stačí spustený  

program. 

 

25.11.3 Prenos záznamov čiernej listiny prostredníctvom identifikačných médií 

Záznam čiernej listiny obsahuje informácie o identifikačnom médiu zablokovanom v 

softvéri. Tieto záznamy čiernej listiny sa prostredníctvom editora zapisujú na všetky 

identifikačné médiá, ktorými sa tieto informácie prenášajú všetkým navštíveným dverovým 

komponentom.  

 

Na jednom identifikačnom médiu je k dispozícii množstvo pamäte až na 10 záznamov 

čiernej listiny. Len čo sa identifikačné médiá znova pridržia pri editore, softvér 

rozpoznáva, na ktorých dverových komponentoch už bola prostredníctvom príslušného 

identifikačného média prenesená čierna listina a vizualizuje zodpovedajúci stav na paneli 

softvéru Xesar. 

Ak by sa naraz stratilo/odcudzilo viac ako 10 identifikačných médií, odporúča sa preniesť 

čiernu listinu prostredníctvom tabletu Xesar. 

 

Identifikačné médium zablokované v softvéri sa môže zneplatniť, resp. vymazať: 

 

 prepísaním dátumu vypršania, 

 prekročením trvania platnosti, 

 pridržaním média na editore alebo 

 pokusom média o otvorenie dverí, na ktorých je aktuálna čierna listina 
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25.11.4 Prenos informácií „Otvorenie zablokovaným médiom“ prostredníctvom 

identifikačných médií 

Kým je médium zablokované v softvéri ešte platné, môže naď alej otvárať príslušné 

dverové komponenty. Tieto bezpečnostnokritické informácie sa zbierajú prostredníctvom 

iných médií v systéme a prostredníctvom editora sa odovzdávajú softvéru Xesar.   

 

Keď  sa uskutočnili otvorenia s už zablokovanými identifikačnými médiami, na paneli sa 

vydáva zodpovedajúca výstraha . 

Táto výstraha zmizne automaticky, len čo je médium neplatné. V príslušnom zozname 

udalostí je hlásenie naď alej obsiahnuté. 

 

 
Obrázok 162: Panel | Otvorenie zablokovaným médiom 
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25.11.5 Prenos informácií „Identifikačné médium vymazané dverovým 

komponentom“  

Pri pokuse o otvorenie dverového komponentu s aktuálnou čiernou listinou pomocou 

identifikačného média zablokovaného v softvéri, dverový komponent vymazáva 

identifikačné médium.  

Následne toto médium nedokáže otvárať už ani dvere bez aktuálnej čiernej listiny. Toto 

médium týmto stratilo svoju platnosť.  

(Táto funkcia je k dispozícii už v Xesar 1.1.x.x) 

 

Novinkou je, že informácie zablokovaného vymazaného média sa prenášajú inými 

identifikačnými médiami v systéme prostredníctvom virtuálnej siete do softvéru Xesar. 

Administrátor týmto automaticky dostáva informáciu, že systém je znova bezpečný, hoci 

čierna listina možno ešte vôbec nebola aktualizovaná na všetkých dverách. 

Dbajte preto na prípadné údržbové úlohy na paneli a udržujte vaše komponenty v 

najnovšom stave: 

 

 

Obrázok 163: Panel | Údržbové úlohy: Č ierna listina 
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25.11.6 Prenos stavu batérie prostredníctvom identifikačných médií 

Prostredníctvom identifikačných médií nachádzajúcich sa v obehu sa prostredníctvom 

virtuálnej siete  

prenášajú do softvéru Xesar taktiež informácie o batérii. Administrátor týmto v pravý čas 

vie, kedy a ktoré batérie treba vymeniť. 

 

Administrátor systému má nepriamo možnosť ovplyvň ovať cykly aktualizácie 

prostredníctvom trvania platnosti identifikačných médií. Trvanie platnosti sa pri každom  

pridržaní identifikačného média na editore automaticky predlžuje o nastavenú hodnotu.  

 

Ak sa napríklad trvanie platnosti nastaví na 3 dni, potom každá osoba s identifikačným 

médiom musí v rámci tohto času vykonať aktualizáciu na editore, aby sa predĺžila 

platnosť. Týmto administrátor systému prostredníctvom identifikačných médií 

nachádzajúcich sa v obehu dostáva späť zodpovedajúce informácie (udalosti, prenosy 

čiernej listiny atď .) najneskoršie po 3 dň och. Ak sa platnosť nastaví napríklad na 30 dní, 

trvá príslušne dlhšie, kým sa informácie dostanú späť softvéru Xesar. 

 

Pri používaní virtuálnej siete sa odporúča zvoliť trvanie platnosti pokiaľ možno čo 

najkratšie, najlepšie < 10 dní. 
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26 Uvedenie do prevádzky sieťového adaptéra 

Xesar 

26.1  Konfigurácia PC 

 

Obrázok 164:: Windows  

 Na konfiguráciu sieťového adaptéra Xesar môžete použiť počítač podľa vlastného výberu, 

avšak môže to byť aj počítač, na ktorom sa prevádzkuje softvér Xesar. 

 Prosím, vopred nakonfigurujte nastavenia Vášho sieťového adaptéra PC predtým, než 

začnete s uvedením do prevádzky sieťového adaptéra Xesar. 

 Tieto nájdete napríklad pri Windows 7 v rámci Centrum sietí a zdieľania > Zmeniť 

nastavenia adaptéra. 

 Otvore okno Vlastnosti  (kliknutie pravým tlačidlom myši na pripojenie LAN) 

 

Pozor: Prosím, pamätajte na to, že dodatočne aktívne sieťové pripojenia (WLAN atď .) môžu rušiť 

komunikáciu so sieťovým adaptérom Xesar – tieto prípadne vypnite. 
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Obrázok 165: Windows | LAN-Verbindung 

 

 Zvoľte v okne Internetový protokol, verzia 4 (TCP/IPv4)  a kliknite na Vlastnosti 

 

 

Obrázok 166: Windows | IP-Adresse (PC) 

 Teraz nakonfigurujte IP adresu a masku podsiete  PC, pomocou ktorého 

uskutočň ujete konfiguráciu. 

 Použite na to: 
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IP adresa:   192.168.0.xxx (1-254) 

Maska podsiete:  255.255.255.0 

DNS server:  - 

 

Dbajte na to, aby ste nepoužili prednastavenú IP adresu sieťového adaptéra Xesar (192.168.0.100), 

pretože inak dochádza ku konfliktu IP adries a nedá sa vytvoriť spojenie. 

 

Ak by ste mali ťažkosti so zriadením sieťových nastavení, prosím, obráťte sa na Vášho 

administrátora systému.  

 

26.2 Uvedenie do prevádzky sieťového adaptéra Xesar 

 

 

Obrázok 167: Xesar-Netzwerkadapter | Jumperstellung 

 

 

 Skontrolujte polohu mostíka  sieťového adaptéra Xesar. 

Oba mostíky by mali byť na OFF (poloha dole). 
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Obrázok 168: Xesar-Netzwerkadapter 

 

 Spojte napájací adaptér so sieťovým adaptérom Xesar. 

 Podľa zelenej blikajúcej stavovej LED rozpoznáte, či je sieťový adaptér Xesar zásobovaný 

elektrickým prúdom. 

 Ako ď alší krok spojte sieťový adaptér Xesar s konfiguračným PC.  

Použite na to kábel RJ45 LAN a dbajte pri tom na cvaknutie, ktoré počuť pri zaklapnutí. 

 

 

Obrázok 169: IP-Adress (Updater) 

 

 Teraz otvorte internetový prehliadač Vášho počítača. 

 Do riadku s adresou prehliadača zadajte štandardnú adresu sieťového adaptéra Xesar – 

túto nájdete na spodnej strane zariadenia a štandardne je nastavená na 192.168.0.100. 

 

Upozornenie: Ak by sa konfiguračná stránka neotvorila, prosím, skontrolujte nastavenie firewallu 

PC, nastavenia IP a správne prepojenie sieťového adaptéra Xesar káblami. 
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Obrázok 170: | Login 

Dostanete sa na stránku prihlásenia sieťového adaptéra Xesar – kliknite na Prihlásiť , zadanie 

hesla sa nevyžaduje. 



 

227 

 

 

Obrázok 171:  Parameter setting 

Teraz sa nachádzate na konfiguračnej stránke sieťového adaptéra Xesar. 

Biele polia – tak ako je to zobrazené v maske – majú byť vyplnené. 

Žlto označené polia treba nakonfigurovať nasledujúcim spôsobom: 

192.168.100.1 
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 IP adresa (IP adresa) definuje IP adresu sieťového adaptéra Xesar. 

Prosím, pamätajte na to, že ak zmeníte túto adresu a kliknete na Aktualizovať (alebo 

potvrdíte tlačidlom ENTER), sieťový adaptér sa teraz dá vyvolať a konfigurovať už iba 

prostredníctvom tejto adresy. 

 Pri až 123 možných sieťových adaptéroch Xesar v jednom systéme musíte zvoliť až 123 

rozličných IP adries. 

Skontrolujte pri tom tiež sieťové nastavenie PC a dbajte na platný IP adresný rozsah Vašej 

siete. 

 Subnet mask (Maska podsiete) definuje použitú podsieť. 

 Device Name (Názov zariadenia) sa môže konfigurovať voľne, avšak nemá žiadny vplyv na 

funkciu zariadenia. 

 Login password (Prihlasovacie heslo) obmedzuje prístup ku konfiguračnej stránke 

zariadenia. Štandardne sa neprideľuje žiadne heslo. 

 Remote IP zodpovedá IP adrese počítača, na ktorom sa prevádzkuje softvér Xesar a je 

zodpovedná za komunikáciu medzi sieťovým adaptérom Xesar a softvérom Xesar. 

 Upozornenie: Remote-IP (PC) a IP address (sieťový adaptér Xesar) musia byť rozdielne! 

Upozornenie: číslo "100" môže byť použité iba raz pri nastavení "lockal port,socket mode" (serial 

& digital)! 

 

Príklad konfigurácie: 

IP address   192.168.100.101 

Subnet mask   255.255.255.0 

Device Name   Updater1 

Login password   passwordupdater1 

Remote IP   192.168.100.1 

 

Po dokončení parametrizovania kliknite na Aktualizovať, aby sa dokončila konfigurácia sieťového 

adaptéra Xesar. 

Reset sieťového adaptéra: 
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Ak by ste v prípade chyby vykonali reset sieťového adaptéra, následne znova skontrolujte 

Parameter settings.  

Skontrolujte pri tom špeciálne Socket mode (TCP Client), Baudrate (115200)  a Port (9081)! 

 

 

Obrázok 1722: Port 

 

26.3 Pridanie Updatera Xesar 

Ak chcete pridať Updater, postupujte nasledovne: 

 Kliknite na Uzamykací systém > Pridať dvere. 

 Určite Názov  pre dvere / Updater  (Obrázok 77: Pridanie novej oblasti dverí). 

 Kliknite tiež na Uložiť, aby sa zadanie prevzalo. 

 

 

 

Obrázok 173:: UpdateraPridať dvere. 

 

192.168.100.1 
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 Kliknite na Nový prístupový komponent  a zvoľte Updater Xesar. 

 Kliknite na Uložiť, aby sa zadanie prevzalo. 

 

 

Obrázok 174:: Updater 

Updater Xesar je teraz pripravený na zabudovanie. 

 

Obrázok 175:: Updater  
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Inicializujte Updater Xesar (nástenná čítačka) pomocou tabletu Xesar a následne 

vykonajte synchronizáciu so softvérom Xear. 

 

Obrázok 176:: Updater | Komponente mittels Xesar-Tablet taufen 

 

Po úspešnej synchronizácii môžete nahliadnuť stav Updatera Xear. 

K podrobnostiam komponentu každého Updatera sa dostanete tiež prostredníctvom 

Uzamykací systém > Online periféria  kliknutím na príslušný Updater .  

Do jedného systému sa dá integrovať až 123 nástenných čítačiek s Updaterom 

 

Obrázok 177:: Online periférie 
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Obrázok 178:: Updater | Online periférie 

 

26.4 Prevádzkové režimy Updatera Xesar 

 

 

Obrázok 179:: Updatera| Prevádzkové 

 

 

 

Updater bez funkcie dverí 
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Označením začiarkavacieho políčka Updater bez funkcie dverí  prevádzkujete Updater 

ako jednoduchú nástennú čítačku na aktualizáciu Vašich identifikačných médií. V tomto 

režime sa nevykonáva žiadna kontrola oprávnenia. 

 

Updater oprávnený na aktualizáciu médií 

Označením začiarkavacieho políčka Updater oprávnený pre aktualizáciu médií  

môžete vykonávať automatickú aktualizáciu médií. Toto Vám umožň uje vykonávať 

aktualizáciu médií okrem centrálneho editora aj na distribuovaných pracoviskách. 

 

Testovací signál 

Na kontrolu príslušného Updatera Xesar môžete aktivovať Testovací signál  

. Tento testovací signál vytvára na Updateri Xesar opakovanú akustickú signalizáciu 

vrátane dvojnásobného zeleného bliknutia a ukončuje sa až opätovným kliknutím na 

Deaktivovať testovací signál. 

 

Profil trvalého otvorenia 

Ako zvyčajne Updater Xesar spĺň a aj funkciu obyčajnej nástennej čítačky. 

Preto v menu Profil trvalého otvorenia  môžete ako zvyčajne vytvárať Vaše centrálne 

alebo privátne profily. 

 

26.5 Xesar Updater - Dashboard 

V hlavnom menu Vášho softvéru Xesar vidíte okrem známeho stavového hlásenia a 

údržbových úloh teraz tiež stav Vášho Updatera Xesar . 

Online stav Updatera Xesar sa potvrdzuje prostredníctvom zeleného svetla. Ak by 

pripojenie k jednému alebo viacerým Updaterom vypadlo, toto sa signalizuje 

prostredníctvom Č ERVENÉHO svetla. 
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K tomuto môžete získať náhľad pre všetky Updatery Xesar aj kliknutím na Prehľad 

online periférie . 

 

Obrázok 180:: Updater | Dashboard 

 

 

Obrázok 181:: Updater | periférie Online 

 

Kliknutím na Updater  sa dostanete k podrobnostiam Updatera Xesar a jeho 

prevádzkovým režimom. 

Ak by sa prostredníctvom chyby (napríklad z dôvodu výpadku prúdu alebo sabotáže) 

prerušila komunikácia k jednému alebo viacerým Updaterom Xesar, toto sa okamžite 

signalizuje na paneli. Kliknutím na Prehľad online periférie vidíte, ktoré Updatery sú 

dotknuté, aby sa do nich mohlo cielene zasiahnuť.  
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Obrázok 182:: Updater | Dashboard - offline 

 

 

Obrázok 183:: Updater | periférie offline 

 

Ak by sa komunikácia Updatera Xesar so softvérom Xesar (zásobovanie elektrickým 

prúdom by však bolo zaručené) prerušila, tak sa pri pridržaní identifikačného média pri 

Updateri uskutočň uje offline signalizácia (3 x červené bliknutie), aby sa upozornilo 

momentálny prevádzkový stav. 

 

 

 

26.6 Manuálna odinštalovanie/nainštalovanie aplikácie Xesar 

Aplikácia Xesar 2.2 (aplikácia pre tablet) je opatrená novým podpisom. Ak by ste tento 

tablet chceli používať pre inštalácie Xesar nižšej verzie ako V2.2, je potrebné manuálne 

odinštalovanie/nainštalovanie aplikácie Xesar: 
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Ak by ste chceli tablet s nižšou verziou ako Xesar 2.2 synchronizovať so Xesar 2.2, vydáva 

sa aktualizačné hlásenie. 

Ak by ste chceli nainštalovať aktualizáciu, vydáva sa chybové hlásenie. 
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Nainštalovaná stará aplikácia Xesar sa musí manuálne odinštalovať a nainštalovať 

aktuálna aplikácia. 

 

Spustite Váš tablet a vykonajte nasledujúce kroky: 

 

1. Zvoľte v hlavnom menu Nastavenia 

2. Kliknite na Aplikácie 

3. Odinštalujte aplikáciu Xesar a vymažte .apk z priečinka stiahnutých súborov.  

Na tento účel otvorte správcu súborov Vášho tabletu 

4. Synchronizujte tablet so softvérom Xesar (napr. Xesar V2.2) 

5. Aplikácia Xesar bola skopírovaná na tablet Xesar 

6. Nainštalujte teraz aplikáciu Xesar na Váš tablet kliknutím na .apk 

7. Následne tablet znova synchronizujte so softvérom Xesar a potvrďte 

synchronizáciu v správe Xesar 

8. Váš tablet je teraz pripravený na použitie 
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Obrázok 184:: Manuelle De-Installation Tablet App 
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