
POPIS ZARIADENIA SECURE SIGN ll
• inovatívny displej s kapacitným dotykovým panelom a podpisovou plochou pre snímanie 

biometrického podpisu
• zariadenie určené do moderných klientskych centier
• poskytuje elektronickú identifikáciu osoby, biometrický podpis a jeho objektívne sofistikované 

overenie
• ponúka úplnú elektronizáciu procesov a obchodných prípadov, čo vedie k významným úsporám
• urýchľuje vybavenie klienta, poskytuje mu väčší komfort a diskrétnosť
• umožňuje prezentovať reklamu, novinky inštitúcie – texty, dokumenty, videá

PODPISOVÁ PLOCHA
• 

ponuka inštitúcie je zobrazená online
• výber z ponuky prirodzeným dotykom prsta
• jednoduché zväčšovanie, otáčanie, posúvanie obrázkov a textov prostredníctvom multidotyku - 

„Multi Touch“
• dotykový panel a podpisová plocha pracujú nezávisle od seba
• podpisovanie dokumentov elektronickým perom (battery-free)
• podpis môže byť overený sofistikovaným softvérom, nie pracovníkom inštitúcie, čím je 

zabezpečená presná identifikácia a verifikácia klienta, čo znižuje chybovosť a urýchľuje procesy 

Secure Sign ll
Používateľská príručka v1.1
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Držiak pre pero

9,7” Multi dotykový displej

Dotykové pero

Čítačka kontaktných kariet

LED dióda

Slot na pero

Signalizaļn§
LED

Protišmykové nožičky

Čítačka NFC kariet



TECHNICKÉ PARAMETRE

IP level IP54 (predný rám – okrem držiaka na pero a čítačky kon-
taktných kariet)

Chladenie pasívne, bezventilátorové
Typ dotykového panelu PCAP, Multi Touch (10 prstov) 
Uhlopriečka 9,7” IPS panel
Podsvietenie LED
Rozlíšenie 1024 x 768 px
Pomer strán 4:3
Svietivosť 600:1
Uhol pohľadu H/V (horizontal/vertikal) 178°
Uhol pohľadu Ľ/P (ľavý/pravý) 178°
Technológia elektromagnetická rezonancia
Pero bez batérie
LPI 2540
Úroveň tlaku 1024
Vstup pre displej USB 
Vstup pre dotykový displej USB 
Vstup pre digitizér USB 
Čítačka kariet OMNIKEY 3121 USB (voliteľné)
Čítačka kariet NFC USB (voliteľné)
Uchytenie samostatne stojaci (0°-15°)
Rozmery (D x Š x V) 243mmx224mmx53mm
Relatívna vlhkosť 5 % ~ 95 %, (nekondenzujúca)
Prevádzková teplota 0°C až +40°C
Skladovacia teplota -10°C až 70°C
Kompatibilita s OS Windows 7, 8, 10

Multi

Posúvanie

Otáčanie

Podpis

Zväčšovanie

Diskrétny filter
(voliteľné)



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Prosím venujte pozornosť nasledujúcim upozorneniam. Pomôžu Vám predísť možnému poškodeniu 
zariadenia a prípadnému zraneniu, ktoré by mohli nastať pri jeho používaní nesprávnym spôsobom. Na 
poškodenie zariadení nedodržaním postupov uvedených v tomto upozornení zaniká zákonná záruka 
z dôvodu nesprávnej manipulácie s výrobkom.
 
Pripojiť USB konektory zariadenia k USB (odporúčané: USB 3.0) portom počítača.
Pred uvedením zariadenia do prevádzky je potrebné nainštalovať inštalačný balík, ktorý si môžete
stiahnuť pomocou tohto odkazu:
https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/podpisove-tablety/secure-sign-II/611989
V oznamovacej oblasti hlavného panela sa musí zobraziť ikona DisplayLink. Po chvíli sa na displeji musí 
zobraziť obraz. Skontrolovať či sa v obraze nevyskytujú poruchy, napr. zlé podsvietenie.
Pravým kliknutím na ikonu DisplayLink vyvolať kontextové menu, v ktorom skontrolovať či má parameter 
„Rozlíšenie“ („Resolution“) hodnotu 1024 x 768 px. Režim zobrazenia nastaviť na „Rozšíriť“ („Extend“).
Nastavenie „Touchovania“ prstom a perom
Ovladací panel / Nastavenie počítača Tablet PC / Nastavenie
 

• Výrobok inštalujte na mieste, kde nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým 
zmenám teploty (pod 0°C a nad 40°C) a vysokej vlhkosti. Inštalácia na takomto mieste by mohla 
spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.

• Pri premiestňovaní výrobku medzi prostrediami s rôznou teplotou nezapínajte výrobok minimálne 30 
minút.

• Pri manipulácii so zariadením nedvíhajte zariadenie za vrchnú časť, ale za spodnú.
• Do otvoru pre čítačku kariet nevkladajte nič iné ako čipovú kartu.
• Nikdy nevyvíjajte neprimeraný tlak na hrot podpisového pera. Poškodenie hrotu podpisového pera 

vplyvom vysokého tlaku nie je predmetom záruky.
• Výrobok nesmie obsluhovať osoba s mokrými rukami. Prienik tekutín dovnútra výrobku môže spôsobiť 

jeho poškodenie.
• Povrch výrobku čistite suchou, mäkkou tkaninou. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, 

ani papierové obrúsky. Použitie nevhodných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť poškodenie 
výrobku. Výrobok sa nesmie čistiť prúdom tečúcej vody ani ponorením. 

• Ak výrobok nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa 
ho opraviť sami. Výrobok nerozoberajte!

• Upozornenie: 
• Použitie ostrých predmetov na ovládanie dotykového panela môže spôsobiť jeho vážne poškodenie 

alebo zničenie.
• Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie, zapojené v rovnakom napájacom okruhu, 

môžu spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia. V takom prípade používajte špeciálne odrušovacie 
prostriedky odporúčané výrobcom.

• Ak neplánujete zariadenie používať, odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Zapnuté 
zariadenie nenechávajte bez dozoru! 

• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie výrobku v prípade obsluhy a používania výrobku 
iným spôsobom, ako je predpísaný v tomto návode.

• Záruka zaniká uplynutím záručnej doby, ďalej v prípade cudzieho zásahu do prístroja (porušením 
plomby), poškodením prístroja vplyvom živelnej udalosti, poruchou v rozvodnej sieti a pod.

 

             
            
            Symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok po skončení jeho 
            životnosti nepatrí do bežného domáceho odpadu, ale je potrebné odovzdať ho do zberne určenej 
            na zber opotrebovaných elektrických a elektronických spotrebičov. Správnou likvidáciou tohto 
            produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii nepriaznivých dopadov 
            na životné prostredie a ľudské zdravie.


