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I. Wiadomości wstępne 

1. Podłączenie czytników i elektrozamka 

Wszystkie czytniki podłączane są przy pomocy  4 żył, gdzie 2 żyły odpowiedzialne są za zasilanie 

czytnika, a kolejne 2 za przesył danych w standardzie RS-485. Zamek elektryczny należy podłączyd 

do jednego z 4 przekaźników umieszczonych na płycie głównej centrali iLock.  

Na koocu niniejszego opracowania zamieszczony został schemat podłączenia wszystkich 

elementów do centrali iLock. 

2. Jak poprawnie korzystad z czytnika 

Palec należy przeciągnąd przez czytnik z góry na dół. Poprawne sczytanie palca sygnalizowane jest 

zapaleniem się zielonej diody na czytniku linii papilarnych. 

 

Rysunek 1 - Wskazówki dotyczące korzystania z czytnika. 
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3. Jak nie korzystad z czytnika 

 

Rysunek 2 - Zalecenia, czego należy unikad podczas korzystania z czytnika. 
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II. Uruchomienie Systemu 

 

1. Pierwsze uruchomienie systemu 

 NIE PODŁĄCZAJ ZASILANIA DO URZĄDZENIA DOPÓKI NIE ZOSTANĄ PODŁĄCZONE 

WSZYSTKIE PRZEWODY DO CENTRALI iLOCK! 

 Podłącz urządzenie do routera (wejście LAN) za pomocą kabla FTP/UTP kat.5e. 

 Sprawdź wszystkie połączenia pomiędzy czytnikiem, zamkiem elektrycznym, 

czujnikami otwarcia drzwi oraz siecią komputerową. 

 Jeżeli zostały wykonane wszystkie powyższe czynności możesz podłączyd do 

urządzenia zasilanie. 

Pobierz aplikację iLock z sklepu App Store dla urządzeo Apple lub Play Store dla urządzeo  

z systemem Android. Wpisz w wyszukiwarce: "iLock system". 

 

Rysunek 3 – Wyszukanie aplikacji iLock w sklepie Play. 
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2. Wyszukanie systemu iLock przy pomocy aplikacji mobilnej 

 

UWAGA: CENTRALA STERUJĄCA NA PEŁNE URUCHOMIENIE PO WŁĄCZENIU POTRZEBUJE  

OK. 180 SEKUND – DOPIERO PO TYM CZASIE PRZYSTĄP DO KOLEJNYCH KROKÓW. 

 W celu wyszukania systemu należy zainstalowad na urządzenie podłączone do lokalnej sieci 

komputerowej np. smartfon lub tablet podłączony do WiFi, aplikację systemu iLock 

 Aplikacja jest dostępna dla urządzeo z systemem Android oraz iOS 

 Upewnij się, że twoje urządzenie, na którym masz zainstalowaną aplikację iLock jest 

połączone z siecią komputerową po WiFi, do której podłączona została centrala iLock 

 Uruchom aplikację iLock i naciśnij przycisk „szukaj systemu" 

 Naciśnij na znaleziony system i podaj początkowy login: admin oraz hasło: admin 

UWAGA: Aby zalogowad się do systemu przy pomocy więcej niż jednego urządzenia, 

należy dodad odpowiednią ilośd użytkowników. 

 Naciśnij przycisk "Połącz" 

 Gratulacje. Jesteś połączony z systemem. 

 

 

D 
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zdz 

3. Menu 

Menu otwieramy klikając na ikonę menu, oznaczoną czerwoną strzałką na rys. poniżej, znajdującą 

się na górnym pasku z napisem "iLock". 
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4. Dodawanie użytkownika 

W oknie „Dodaj użytkownika" należy uzupełnid wszystkie 

dane oraz wybrad stopieo dostępu danego użytkownika. 

Logowanie – pozwala na logowanie się do programu, lecz 

bez dostępu do opcji „dodaj użytkownika”, „Lista 

użytkowników” oraz „Ustawienia". 

Administrator – pozwala na dostęp do wszystkich opcji 

programu. UWAGA: administrator ma dostęp do usuwania 

innych użytkowników. 

Powiadomienia o wejściu - jeżeli przy danym użytkowniku 

Administrator zaznaczy tę opcję wtedy dany Administrator 

dodający nowego użytkownika będzie dostawał 

powiadomienia na maila o zdarzeniach otwarcia drzwi przez 

tego dodanego użytkownika.  

UWAGA: Jeżeli z systemu iLock korzystamy jednocześnie 

używając np. 3 urządzeo ( 2 smartfony + tablet ) należy 

utworzyd taką samą liczbę użytkowników w systemie   

-  3 użytkowników, poprzez kliknięcie w menu zakładki „dodaj użytkownika”  

5. Dodawanie palców wybranemu użytkownikowi 

Wczytywanie palców do systemu odbywa się poprzez przycisk "modyfikuj palce", klikając na ten 

przycisk użytkownik wybiera palec do wczytania, następnie nacisk przycisk "zakoduj palec", po 

zakodowaniu należy wybrad, która funkcja ma byd przez zakodowany palec wykonywana i kliknąd 

przycisk "zapisz". 
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6. Sterowanie/Status 

Wchodząc w menu w zakładkę sterowanie/status mamy podgląd 

przycisków i czujników podłączonych do urządzenia. Zamknięta 

kłódka symbolizuje układ zamknięty (np. zamknięty rygiel),  

a otwarta układ otwarty (np. otwarte drzwi).  

Nazwy i ikony można modyfikowad w zakładce ustawienia -> 

przekaźniki. 

 

 

 

 

 

 

7. Lista zdarzeo 

 

W liście zdarzeo mamy dostęp do historii urządzenia. Widzimy, 

kto korzystał z urządzenia, czy było to otwieranie zdalne czy przy 

pomocy palca. Podawany jest również numer wykorzystanego 

palca.   
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8. Lista użytkowników 

 

Znajdują się tutaj wszyscy dostępni użytkownicy urządzenia. Aby 

wyświetlid szczegółowe dane należy kliknąd na danego 

użytkownika. W oknie (okno w podrozdziale 5), które się ukaże 

możemy wykonad 4 czynności (przyciski): 

- Modyfikuj palce - dzięki temu możemy dodawad nowe 

identyfikowane palce oraz zmieniad przekaźniki przypisane do 

danego palca. 

- Usuo użytkownika - służy do usuwania konta danego 

użytkownika 

- Zmieo hasło - po kliknięciu tego przycisku program 

poprosi nas o wprowadzenie nowego hasła 

 

9. Ustawienia 

 Przekaźniki – podmenu pozawala na modyfikowanie 

nazwy przekaźnika, długości czasu załączenia, ikony, która 

wyświetlana będzie w menu głównym oraz określenia 

aktywności przejścia. Po dokonaniu zmian, należy wcisnąd 

przycisk „zapisz”. 

 Zmieo nazwę systemu – zmiana nazwy systemu 

widocznej przy logowaniu 

 Zmieo język systemu – zmiana języka powiadomieo 

mailowych 

 Zmieo czas powiadomieo – zmiana czasu, po jakim 

wysyłane jest powiadomienie, jeżeli dane przejście jest za 

długo otwarte 
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 Czas systemu – podmenu pozwala na sprawdzenie  

i zaktualizowanie czasu systemu. 

 Kopia zapasowa – wykonanie oraz import kopii 

zapasowej ustawieo - używad w razie awarii centrali  

i wymiany na nową. 

 Restart czytników 

 Restart systemu – system restartuje się ok. 180 sekund 

 Wyczyśd system – usuwa wszystkich użytkowników  

i palce z czytników !!! – powrót do ustawieo 

fabrycznych. 
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10.  Dodawanie czytników 

Z menu rozwijanego proszę wybrad „lista czytników”, 

następnie kliknąd przycisk „szukaj czytników”. 

 

Jeżeli nie wykryto żadnego czytnika sprawdź połączenie 

kablowe. Czytnik po podłączeniu do centrali iLock powinien 

świecid się niebieską diodą. 

 

 

 

 

 

 

11.  Harmonogram wejśd 

UWAGA: Dodanie harmonogramu zablokuje otwieranie 

drzwi dla użytkowników, którzy nie będą mieli 

przydzielonego harmonogramu.  

Po dodaniu harmonogramu konieczne jest przypisanie 

harmonogramu do konkretnego użytkownika lub czytnika. 

- Dodaj – dodaje harmonogram do użytkownika lub 

czytnika, przy czym wyższy priorytet ma harmonogram 

czytnika. 

- Edytuj – zmiana parametrów już utworzonego 

harmonogramu. 

- Przypisz – przypisanie harmonogramu do 

użytkownika.  

 

mailto:biuro@icomfort.pl
http://www.icomfort.pl/

