
 

 

 

 

Alcovisor TRUFACE 
 

Návod na obsluhu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No. 
 

No. 
 

1 LED svetlo 8 Stojan 
2 IR LED 9 DC Port 
3 Kamera 10 USB Port 
4 Svetelný senzor 11 RJ45 Port 
5 Reproduktor 12 Rozhranie pre iné 

zariadenia 
6 Držadlo 

13 
Výstup signálu 

prepínacieho relé 7 Matica pre upevnenie 
 



 

Inštalácia 

 

 

1. Namontujte zariadenie k pevnému povrchu. 

2. Pomocou skrutkovača nastavte uhol panela displeja. Uhol je možné meniť až o +-30°. 

 

 

 

 

 



Rozhranie 

Hlavná obrazovka 

 

Kontrolný panel 

 

 



Inštrukcie 

 

Poznámka: 

1. Aspoň jedna osoba musí byť zaregistrovaná pre používanie zariadenia. 

2. 10 minút pred použitím sa zariadenie prispôsobuje okolitej teplote. 

3. Kalibrácia teplomera by sa mala vykonávať vždy, keď sa zariadenie zapne. 

 

Zariadenie sa dá používať ako samostatné zariadenie na meranie teploty (s možnosťou 
rozšírenia o kontrolu nasadenia rúška a rozpoznávanie tváre), alebo na ovládanie otvárania 
vstupnej brány alebo iných zariadení. 

 

Samostatne: tento režim zapisuje výsledky meraní do databázy zariadenia. 

Backend: V tomto móde je potrebné nastaviť cloudový Backend server. Všetky registrácie budú 
odoslané na server. 

 

Inštrukcie pre registráciu užívateľov v prípade využitia biometrie: 
Bez použitia cloud servera: V menu prejdite na položku „Enrollment“. Zadajte ID a meno 
zamestnanca. Tvár nastavte pred kameru a čakajte na vyhotovenie fotografie. Stlačte tlačidlo 
Enrollment. 

S použitím cloud servera: V menu prejdite na položku „Enrollment“. Zadajte ID a meno 
zamestnanca. Tvár nastavte pred kameru a čakajte na vyhotovenie fotografie. Stlačte tlačidlo 
Server Enroll. 

 

Nastavenia: Skryté menu 

Zapojte do USB portu USB pre pripojenie myši a klávesnice. 

Myšou dlhšie kliknite na tento znak v ľavej dolnej časti obrazovky. 

 

Network – sieť 

Existujú tri možnosti ako pripojiť zariadenie k internetu: 

- Ethernet 
- Wifi 
- 4G (prídavný modul) 



Kliknite na príslušnú ikonu pre aktiváciu alebo deaktiváciu. Ak je nejaký spôsob aktívny, ikona 
zmodrie. 

Language – jazyk 

Nastavenie jazyka zariadenia. 

 

Records – záznamy 

i. Zariadenie dokáže uložiť 5000 záznamov s fotografiou 
ii. Kliknite na záznam a prezrite si detaily záznamu. 

iii. Stlačte  pre hľadanie konkrétneho záznamu a stlačte  pre potvrdenie. 

 

Voice – hlasitosť 

Nastavenie hlasitosti reproduktorov a alarmu, možnosť vypnutia a zapnutia zvuku, nastavanie 
dĺžky alarmu. 

 

Advanced Setting – Pokročilé nastavenia 

Iba oprávnené osoby s heslom sa môžu dostať do tohto nastavenia. 

 

Temperature Calibration – kalibrácia teplomera 

i. Kalibrácia teplomera sa vyžaduje vždy po zapnutí prístroja. Pred kalibráciou je potrebné 
počkať aspoň 10 minút pre vyrovnanie teploty prístroja s okolím. 

ii. Kalibrácia sa vyžaduje najmenej každé 3 hodiny. Kalibrácia je automatická v prípade, 
že sa v tomto intervale vykonalo aspoň 5 meraní s normálnym výsledkom teploty. 

iii. Ak sa teplota okolia v krátkom čase rýchlo mení, je vhodné nastaviť kratší interval 
kalibrácie, napríklad po rannom zapnutí klimatizácie. Interval je možné nastaviť aj na 
10 alebo 20 minút. Ak je teplota okolia stabilná, môžete nastaviť aj dlhší interval 
kalibrácie. 

iv. Po zmene kalibračného intervalu stlačte tlačidlo „Start manual calibration“. 
v. Manuálna kalibrácia alebo kalibrácia operátorom by sa mala vykonať vždy ak je 

v danom intervale menej ako 5 meraní s normálnym výsledkom teploty. 
vi. Manuálna kalibrácia: Stlačte v tomto nastavení „Start Manual calibration“. Každá osoba 

s normálnou teplotou vie vykonať túto kalibráciu. Osoba sa postaví pred prístroj 
a vykoná meranie. Kalibračné dáta sa uložia. 



vii. Kalibračný operátor: Výber kalibračných operátorov sa nastavuje v „Personnel 
Management“. Keď je kalibrácia potrebná, registrovaný kalibračný operátor 
s normálnou telesnou teplotou sa postaví pred prístroj a vykoná meranie. Kalibračné 
dáta sa uložia. 

 

 

Advanced Setting – Pokročilé nastavenia 

Iba oprávnené osoby s heslom sa môžu dostať do tohto nastavenia. Heslo je 1234. 

 

Popis funkcií 

Confidence level – Miera presnosti 

Čím vyššia je táto hodnota, tým bude zariadenie presnejšie. Maximálna 
hodnota je 100. Odporúčané nastavenie je 76. Neodporúčame používateľsky 
nastaviť iné číslo bez konzultácie s naším technickým tímom. 

 

 

 

 

 

Backend Server – cloudový server 

Zadajte IP adresu cloudového servera. 

IP adresa: Port 
Napríklad: 202.77.7.77:80 

 

 

 

 

 

 

 



Update Server – server pre aktualizovanie 

Ak je k dispozícii nová verzia softvéru, automaticky sa stiahne po reštarte. Po 
aktualizácii zariadenie znova reštartujte. 

Nemeňte predvolenú IP adresu. 

Predvolená IP adresa je 202.105.129.162.9090 

V prípade, že nie je potrebná aktualizácia, môžete vypnúť funkciu 
automatickej aktualizácie. 

 

 

Records – záznamy 

i. Nastavte, či sa zariadenie po zaplnení pamäte uzamkne. Ak je zvolená táto funkcia, 
zariadenie možno odomknúť až po vymazaní všetkých záznamov. 

ii. Nastavte, či sa záznamy dajú zobraziť v hlavnej ponuke. 
iii. Nastavte, či sa má v záznamoch uchovávať fotografia testovanej osoby. 
iv. Nastavte, či sa majú alebo nemajú viesť záznamy. 
v. Vymazanie všetkých záznamov. 

vi. Stiahnutie záznamov na USB – vyberte USB pre myš a klávesnicu, záznamy sa stiahnu 
automaticky. 

 

Personnel Management – registrácia používateľov 

i. Registrované osoby – zoznam všetkých používateľov zaregistrovaných v zariadení. 
Kalibrační operátori môžu byť vybraní zo zoznamu. Ak sa vyžaduje kalibrácia teploty, 
kalibračný operátor s normálnou telesnou teplotou vykoná test na poskytnutie 
kalibračných údajov. Ak nie je nastavený operátor kalibrácie, je potrebná manuálna 
kalibrácia (manuálnu kalibráciu je možné vykonať aj vtedy, keď nie je prítomný 
kalibračný operátor). 

ii. V prípade, ak používate cloudový Backend server, nepoužívajte funkciu správy 
osobných údajov. Údaje by sa mali spravovať prostredníctvom cloudového backend 
servera. 

 

Change password – zmena hesla 

Zadajte aktuálne heslo a nové heslo. 

 



 

Temperature – teplota 

i. Nastavte, či sa má merať telesná teplota. 
ii. Vyberte jednotku, v ktorej sa má merať teplota (°C alebo °F). 

iii. Nastavte, či sa má nastaviť limit pre meranie teploty. 
iv. Nastavte, či kalibráciu zariadenia môže vykonať iba kalibračný operátor. 
v. Nastavte, či sa má zobrazovať presná teplota, alebo iba všeobecné výsledky („Pass“ a 

„Fail“). 

 

Enrollment – registrácia nového používateľa 

Enrollment – registrácia sa uloží do databázy zariadenia 

Server enroll – registrácia sa odošle na Backend server. 

 

Zadajte meno a ID nového používateľa. 

Pre úpravu existujúceho záznamu, zadajte existujúce ID používateľa. 

Pre nový záznam je potrebné vyhotoviť fotografiu. Pre fotografiu je potrebné, aby sa nový 
používateľ otočil tvárou ku kamere a počkal na úspešné dokončenie registrácie. Pri registrácii 
udržiavajte vzdialenosť od zariadenia 0,5m – 1m. 

 

Recognition – rozpoznávanie 

Nastavenia rozpoznávania tváre. Možnosť určiť, či má zariadenie rozoznávať registrovaných 
používateľov alebo zistiť, či má osoba nasadené rúško.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprievodca registráciou nového používateľa 

 


