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1. TUTVUSTUS

Valnes WiFi on nutikas sõrmejäljelugeja, millega on võimalik 
avada peaaegu kõiki elektroonilisi lukke ning juhtida 
valvesüsteeme ja automaatikaid. Seade tuvastab sõrmejälgi 
ainult inimeste sõrmedelt tänu spetsiaalsele tuvastusmehhanismile, 
mis tunneb ära kilest, silikoonist, kummist või muust materjalist 
koopiad.  Seade on hallatav läbi nutiseadmeprogrammi  iUnis 
(edaspidi äpp), mis võimaldab pidada ka tööajaarvestust.  
Äpp on saadaval www.valnes.ee/wifi.

Komplektis sisaldub: sõrmejäljelugeja, kontroller, toiteplokk, 
paigaldusplaat seinale, kaldenurgaga paigaldusalus seinale ja 
kinnitusvahendid.

2. KASUTAMINE

 • Sõrmejälje tuvastamisel peab sõrm olema korrektselt  
paigutatud lugejale.

 • Tuvastataval sõrmel ei tohi olla haavu ega tugevat mustust.
 • Sõrme ei tohi lugejalt enne eemaldada, kui seade on 

tuvastamise lõpetanud.
 • Seade annab tuvastamise õnnestumisest märku heli- ja 

valgussignaaliga.
 • Kui tuvastamine õnnestub, kuvab seade rohelise tule ning 

vastava helisignaali.
 • Kui tuvastamine ei õnnestu, kuvab seade punase tule ning 

vastava helisignaali.
 • Võimalik on tuvastada ka kaardiga või sõrmejälje ja kaardiga.
 • Igal õnnestunud ja ebaõnnestunud tuvastamisel teeb seade 

kaameraga pildi ning salvestab need. Seadmes säilitatakse 
kuni 1000 pilti.

3. SEADISTAMINE

Seadme sidumisel nutiseadmeprogrammiga iUnis (äpp) on 
võimalik hallata kasutajaid, muuta seadme nime ja paroole ning 
vaadata logi ja tööaja arvestust. Äpiga sidumiseks on vajalik 
nutiseade (nutitelefon, tahvelarvuti).
 
3.1 Seadme sidumine äpiga 

 • Lae alla äpp nutiseadmesse Valnese kodulehelt:  
http://www.valnes.ee/wifi.

 • Käivita nutiseadmes WiFi ning loo ühendus seadmega:
 • Nimi: smartiAP_Seeria nr (viimased numbrid peale nulli)    

Parool: 1234567890.  
Seadme nime saad hiljem menüüst muuta. 
Seerianumber on kirjas toote pakendil. Näiteks kui 
seerianumber on UNL000075, siis  seadme nimi  WiFi 
võrgus on SmartiAP_75.

 • Kui WiFi võrgus ei ole seadme nimi nähtaval, siis kontrolli 
  simiižerugrõv no edaes iuk aj )2.6.3 tknup tv( tukelo imiižer

(roheline LED-märgutuli), siis muuda režiimi (vt punkt 3.6.3), 
mille tulemusena LED-märgutuli peab muutuma siniseks.

 • Peale ühendamist käivita iUnis äpp nutiseadmes ning vali 
seal: „Inner”. 

 • Vali õige seade nimekirjast: smartiAP_Seeria nr (viimased 
numbrid peale nulli) 
Parool: 9999 
Hiljem saad parooli menüüst muuta.

Peale menüüsse sisenemist avaneb vaade mitmete ikoonidega:

 • User – kasutajate haldus
 • Setting – seadistuste haldus
 • Log – autentimise logi järelvaade
 • T&A – tööaja arvestus
 • Disconnect – ühenduse katkestamine 

  enimigläj aremaak sajalaaer – emiTlaeR
ja ukse avamine

 •     enimatugiil etajatusak – refsnarT
ühest seadmest teise (kasutatav ainult 
võrgurežiimis)

 •   tlistnatsid enimatusak emdaes – SNDD
(ainult võrgurežiimis)

 • Kasutajaid  on  võimalik   lisada   nupu 
„Add”  abil.   Vajutades   nupule  ilmub 
aken,kuhu saab  lisada  kasutaja  nime
 (Name), koodi (IUD) ja autentimis-
vahendi (Type): 

 
 

FP – Sõrmejälg
 

 
Card – Kaart;

ja kasutaja tüübi (Autohority): 

• Admin – administraator 

• User – tavakasutaja

3.2 Kasutajate haldus (User - ikoon)

 •

 • Menüüsse saavad siseneda kõik kasutajad, kes teavad seadme 
parooli. Samuti saavad kõik kasutajad seadet taaskäivitada 
ja režiimi olekut kontrollida.

 • Kasutajate kustutamiseks vajuta „Edit” ja vali kasutaja(d), 
keda soovid kustutada ning vajuta nuppu „Delete”. 
Kustutamise kinnitus  küsitakse  üle.  Kinnitamiseks  vali  "OK". 
Tühistamiseks "Cancel".

 • Kasutajaid on võimalik otsida otsinguribalt, mis on tähistatud 
luubi ikooniga.

 • Seadistust on võimalik muuta nupu 
„Edit” abil. Peale seadete muutmist on 
vaja kindlasti vajutada muutuste raken-
dumiseks samal kohal olevale nupule 
„Save”

 • Terminal Name – kuvatav nimi WiFi 
võrgus

 • Ring Volume – helitugevus
 • Access Code – kood seadmega 

ühendumiseks programmis (tehasest 
9999).

3.3 Seadistuse haldus (Setting - ikoon)

 • LED On/Off – LED-märgutuli sees/väljas
 • T&A Voice On/Off – tööaja arvestuse heliteavitused sees/

väljas (need heliteavitused on ingliskeelsed).
 • Voice Volume – helitugevus tööaja arvestusel
 • Language – keel

NB: Teisi seadistusi ei ole soovitav muuta äpi-režiimis!

3.4 Autentimise logi järelvaade (Log - ikoon)

 •     .tsimatusak emdaes tlesilaveäpuuk batiän edaavleräj edigoL
    imin ajatusak ,)emiT( geaallek ,)etaD( veäpuuk eskatavuK

(Name) ja tulemus (Result) ajalises järjekorras.

 • Kui tulemuse real (Result) on märgitud 
„Success”, siis autentimine on õnnestunud.

 • Logi on võimalik saata CSV formaadis 
e-postile kasutades „Email” nuppu üleval 
paremas nurgas.

NB! Et tagada turvalisus, peab süsteemis/seadmes olema 
vähemalt üks administraatori õigustega kasutaja. Kui 
muudetakse "admin" kasutaja andmeid (nt nime), tuleb ta 
uuesti määrata ka admin kasutajaks.
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3.5 Tööaja arvestus
 • Tööaja arvestuse pidamiseks tuleks igal siseneval inimesel 

vajutada ENNE autentimist puutenuppu seadmel.

3.6.1 Seadme taaskäivitamine
Vajuta sõrmejäljelugejal puutenuppu F2 ja hoia all umbes 5 

sekundit, kuni seade annab helisignaaliga märku.  

3.6 Muud seadistused

 • F1 – Tööle saabumine 
 • F2 – Töölt lahkumine

 • F3 – Pausi alustamine
 • F4 – Pausi lõpetamine

3.6.2 Seadme režiimi kontroll
Vajuta sõrmejäljelukul puutenuppu F1 ja hoia all umbes 5 

sekundit, kuni seade annab helisignaaliga märku. 

Kui seadmel läheb põlema sinine LED-märgutuli, on seade äpi-

režiimis, kui roheline LED-märgutuli, siis võrgurežiimis. Seadme 

režiimi olekut saab muuta ainult administraator.

3.6.3 Seadme režiimi muutmine
Vajuta sõrmejäljelugejal puutenuppu F4 ja hoia all umbes 5 

sekundit, kuni seade annab helisignaaliga märku ning sinine tuli 

vilgub, autendi sõrmejälje või kaardi abil ja seejärel vajuta F1 ja 

hoia all vähemalt 5 sekundit.

3.6.4 Logide kustutamine
Vajuta sõrmejäljelugejal puutenuppu F4 ja hoia all umbes 5 

sekundit, kuni seade annab helisignaaliga märku ning sinine tuli 

vilgub, autendi sõrmejälje või kaardi abil ja seejärel vajuta F2 ja 

hoia all vähemalt 5 sekundit.

3.6.5 Seadmete taastamine
 • Kustutatakse kõik seadistused sõrmejäljelukust ning akti-

veeritakse äpi-režiim. Ei kustutata kasutajaid/logisid.
 • Vajuta sõrmejäljelugejal puutenuppu F4 ja hoia all umbes 5 

sekundit, kuni seade annab helisignaaliga märku ning sinine 
tuli vilgub, autendi sõrmejälje või kaardi abil ja seejärel vajuta 
F3 ja hoia all vähemalt 5 sekundit.

3.6.6 Tehase seadete taastamine
 • Kustutatakse kõik seadmes olevad andmed ja seadistused 

ning aktiveeritakse äpi-režiim.
 • Vajuta sõrmejäljelugejal puutenuppu F4 ja hoia all umbes 5 

sekundit, kuni seade annab helisignaaliga märku ning sinine 
tuli vilgub, autendi sõrmejälje või kaardi abil ja seejärel vajuta 

F4 ja hoia all vähemalt 5 sekundit.

NB! Kui 10 sekundi jooksul midagi ei vajutata, siis väljutakse 

automaatselt menüüst ja seadistamise jätkamiseks tuleb uuesti 

alustada.

4. PAIGALDUS

4.1 Seadme paigaldus

Soovitav on seade paigaldada varikatuse alla u 160-165 cm 

kõrgusele. Esmalt kinnita seadme alusplaat seinale ning seejärel 

lisa sõrmejäljelukk alusplaadile nii, et kõik juhtmed saaksid 

korralikult ühendatud ja ära paigutatud. Tuleb jälgida, et ükski 

juhe ei saaks üleliigset maandust seinast ega jääks kusagile 
vahele.

4.2 Luku avanemisaja seadistamine

4.3 Ühendusskeem

Seade väljastab nii N.C. kui N.O.-na +12 V.

Küsimuste korral võtke ühendust
AS VALNES

Pärnu Mnt 139 E/4 Tallinn Harjumaa 11317  
Tel: 6565 485 E-post: valnes@valnes.ee 

http://www.valnes.ee
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Luku avanemisaja seadistamiseks tuleb kaasas oleval lisakontrol-

leril muuta DIP lülitite asendit. Lülitid on nummerdatud 1-5.

Elektroonilise luku ühendamisel tuleb jälgida luku omapära.

Samal ajal peab sõrm
jääma sensorile vähemalt 5 sekundiks.


