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Kapitola 1. Informácie o myši

Táto kapitola obsahuje produktové informácie o zariadení Lenovo Fingerprint Biometric USB Mouse 
(označovanom ako myš).

Funkcie
Zariadenie Lenovo Fingerprint Biometric USB Mouse je myš USB (Universal Serial Bus) so snímačom 
odtlačkov prstov na vrchnej strane myši. Po zaregistrovaní svojich odtlačkov prstov sa môžete 
prihlásiť do operačného systému Windows jednoduchým dotykom snímača odtlačkov prstov myši bez 
zadávania svojho hesla do systému Windows.

Poznámka: Snímač odtlačkov prstov myši neruší funkčnosť snímača v počítači. Snímače fungujú 
nezávisle od seba.

Systémová požiadavka
Myš je podporovaná v operačnom systéme Microsoft® Windows® 10.

Obsah balenia
Balenie produktu obsahuje: 

• Lenovo Fingerprint Biometric USB Mouse

• Dokumentácia

Ak zistite, že niektorá položka chýba alebo je poškodená, kontaktujte predajcu. Pre prípadnú 
neskoršiu reklamáciu starostlivo uschovajte doklad o kúpe a obal výrobku. Môžu sa vyžadovať v 
rámci záručného servisu.

Časti a ich umiestnenie
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1 Ľavé tlačidlo 2 Pravé tlačidlo

3 Rolovacie koliesko 4 Snímač odtlačkov prstov
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Kapitola 2. Nastavenie myši

Táto kapitola obsahuje informácie o nastavení myši.

Pripojte myš k počítaču
Pripojte kábel myši k voľnému konektoru USB (konektor Always On USB sa neodporúča) v počítači. 
Možno budete musieť niekoľko sekúnd počkať, kým počítač zistí prítomnosť myši. Myš je potom 
pripravená na používanie. 

Inštalácia ovládača zariadenia
Pred používaním myši skontrolujte, či je ovládača zariadenia pre myš nainštalovaný v počítači.

Ak máte počítač pripojený k internetu a služba Windows Update je povolená, ovládač zariadenia sa 
nainštalujte automaticky, keď myš pripojíte k počítaču.

Najnovší ovládač zariadenia môžete prevziať aj z webovej lokality spoločnosti Lenovo. Prejdite na 
adresu http://www.lenovo.com/support/mice. Vyberte položku vyhradenú pre myš. Ovládač zariadenia 
potom prevezmite a nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.

Odinštalovanie ovládača zariadenia
Ak chcete odinštalovať ovládač zariadenia, vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov: 
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• Ak sa ovládač zariadenia automaticky prevezme zo služby Windows Update: 

1. Kliknutím na tlačidlo Štart otvorte ponuku Štart. Kliknite na položky Systém ➙ Ovládací 
panel. Potom zobrazte ovládací panel v režime Kategória.

2. Kliknite na položky Hardvér a zvuk ➙ Správca zariadení. Ak sa zobrazí výzva na zadanie 
hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte výzvu.

3. Dvakrát kliknite na položku Biometrické zariadenia a zobrazte všetky zariadenia so snímačom 
odtlačkov prstov.

4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Synaptics WBDI Fingerprint Reader 061 alebo 
Synaptics WBDI Fingerprint Reader 061 (SGX) a vyberte položku Odinštalovať.

5. Podľa pokynov na obrazovke odinštalujte ovládač zariadenia.

• Ak sa ovládač zariadenia prevezme z webovej lokality Lenovo: 

1. Kliknutím na tlačidlo Štart otvorte ponuku Štart. Kliknite na položky Systém ➙ Ovládací 
panel. Potom zobrazte ovládací panel v režime Kategória.

2. Kliknite na položku Odinštalovať program.

3. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Synaptics WBF FP Reader a vyberte možnosť 
Odinštalovať.

4. Podľa pokynov na obrazovke odinštalujte ovládač zariadenia.

4 Lenovo Fingerprint Biometric USB Mouse – Používateľská príručka



Kapitola 3. Používanie snímača odtlačkov prstov

Myš je vybavená snímačom odtlačkov prstov. Autentifikácia pomocou odtlačkov prstov môže nahradiť 
heslo systému Windows. Týmto spôsobom sa môžete jednoducho a bezpečne prihlásiť do 
operačného systému Windows.

Registrácia odtlačkov prstov
Ak chcete povoliť autentifikáciu pomocou myši, najprv zaregistrujte odtlačky prstov. Počas registrácie 
sa odtlačky prstov automaticky priradia k heslu systému Windows. Odporúča sa zaregistrovať viac 
ako jeden odtlačok prsta pre prípad úrazu prstov.

Ak chcete zaregistrovať odtlačky prstov, postupujte takto:  

1. Pripojte myš k počítaču.

2. Otvorte ponuku Štart a kliknite na položky Nastavenia ➙ Kontá ➙ Možnosti prihlásenia.

3. Prejdite nižšie do časti Heslo a kliknutím na možnosť Pridať vytvorte heslo systému Windows.

4. Podľa pokynov na obrazovke vytvorte kód PIN (osobné identifikačné číslo).

5. Vyhľadajte časť Windows Hello a kliknite na tlačidlo Nastaviť v časti Odtlačok prsta. Potom 
kliknite na položku Začíname.

6. Zadajte kód PIN, ktorý ste predtým nastavili.

7. Podľa pokynov na obrazovke dokončite registráciu.

Po zaregistrovaní sa povolí autentifikácia odtlačkom prsta pomocou myši. Ak budete počas úvodnej 
autentifikácie odtlačkom prsta vyzvaní, aby ste zadali kód PIN, zadajte ho.

Nasnímanie prsta
Ak chcete nasnímať prst, ťuknite na snímač odtlačkov prstov posledným článkom prsta a jednu alebo 
dve sekundy naň prstom mierne tlačte. Podľa pokynov na obrazovke nadvihnite prst a dokončite 
jedno snímanie. 
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Údržba snímača odtlačkov prstov
Nepoškriabte povrch snímača odtlačkov prstov tvrdým predmetom s hrotom ani nechtom, prípadne 
iným tvrdým predmetom. V opačnom prípade by sa snímač mohol poškodiť.

V týchto prípadoch sa vám nemusí podariť zaregistrovať alebo overiť odtlačok prsta: 

• Povrch snímača je mokrý alebo znečistený.

• Váš prst je mokrý, špinavý, zablatený alebo mastný, je vrásčitý, drsný, vysušený alebo poranený.

• Povrch vášho prsta sa zmenil, odkedy ste odtlačok prsta zaregistrovali.

• Použili ste prst, ktorý nebol predtým zaregistrovaný.

Na zlepšenie tejto situácie skúste toto: 

• Zľahka očistite povrch snímača jemnou suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

• Umyte si ruky na odstránenie nečistôt alebo vlhkosti z prstov.

• Zaregistrujte a na autentifikáciu používajte iný prst.
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Kapitola 4. Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje informácie o tom, čo máte robiť v prípade problémov s myšou.

Problém: Myš nedokáže prebudiť počítač z režimu spánku po pripojení myši ku konektoru Always 
On USB v počítači.

Riešenie: Pripojte myš k inému konektoru USB v počítači, a nie ku konektoru Always On USB.

Problém: Nemôžem nainštalovať staršiu verziu ovládača zariadenia, ak mám v počítači nainštalovanú 
novšiu verziu ovládača zariadenia.

Riešenie: Ak chcete nainštalovať staršiu verziu ovládača zariadenia, najprv z počítača odinštalujte 
novšiu verziu ovládača zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Odinštalovanie ovládača 
zariadenia“ na stránke 3.

Problém: Počítač nedokáže zistiť prítomnosť myši, ak som vysunul myš ako externé zariadenie z 
oblasti oznámení systému Windows v počítači.

Riešenie: Odpojte kábel myši a potom ho znova pripojte k počítaču. Počítač znova zistí prítomnosť 
myši.

Problém: Svoje odtlačky prstov som priradil k heslu systému Windows len pomocou snímača 
odtlačkov prstov v počítači. Neviem sa prihlásiť do operačného systému Windows prostredníctvom 
snímača odtlačkov prstov myši.

Riešenie: Snímač odtlačkov prstov myši funguje nezávisle od snímača v počítači. Problém vyriešite, 
ak najprv priradíte svoje odtlačky prstov k heslu systému Windows pomocou snímača odtlačkov 
prstov myši. Potom naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta pomocou snímača odtlačkov prstov 
myši a prihláste sa do operačného systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti „Registrácia 
odtlačkov prstov“ na stránke 5.

Problém: Počas úvodnej autentifikácie odtlačkom prsta som po zobrazení výzvy zadal(a) kód PIN. 
Zobrazilo sa hlásenie informujúce o tom, že heslo je neplatné. Potom som zadal(a) heslo systému 
Windows a úspešne som sa prihlásil(a). Keď som však nabudúce použil(a) na prihlásenie snímač 
odtlačkov prstov myši, napriek tomu sa zobrazila výzva na zadanie kódu PIN.

Riešenie: 

1. Kliknutím na položku Možnosti prihlásenia zobrazte všetky možnosti.

2. Kliknite na ikonu kódu PIN a zadajte kód PIN.

Problém: Svoje odtlačky prstov som priradil k heslu power-on password (heslo pri zapnutí počítača), 
hard disk password (heslo pevného disku) a k heslu systému Windows pomocou snímača odtlačkov 
prstov v počítači. Po priradení odtlačkov prstov k heslu systému Windows pomocou snímača 
odtlačkov prstov myši sa nemôžem prihlásiť do operačného systému Windows pomocou snímača 
odtlačkov prstov myši.

Riešenie: Snímač odtlačkov prstov myši dokáže nahradiť len heslo systému Windows. Do 
operačného systému Windows sa prihláste niektorým z nasledujúcich spôsobov: 
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• Použite snímač odtlačkov prstov v počítači.

• Zadajte heslo pri zapnutí počítača a heslo pevného disku. Potom použite snímač odtlačkov prstov 
myši.
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Príloha A. Informácie o zjednodušení ovládania

Dokumentácia v prístupných formátoch

Spoločnosť Lenovo poskytuje elektronickú dokumentáciu v prístupných formátoch, ako sú napríklad 
súbory PDF so správnymi značkami alebo súbory HTML (HyperText Markup Language). Elektronická 
dokumentácia spoločnosti Lenovo sa vytvára tak, aby ju mohli používatelia so zrakovým postihnutím 
čítať prostredníctvom programu na čítanie obrazovky. Každý obrázok v dokumentácii obsahuje aj 
príslušný alternatívny text vysvetľujúci obrázok, aby používatelia so zrakovým postihnutím obrázku 
rozumeli, keď používajú program na čítanie obrazovky.

Ak chcete otvárať a zobrazovať súbory PDF, v počítači musí byť nainštalovaná aplikácia Adobe 
Reader. Aplikáciu Adobe Reader môžete prevziať z adresy: 
http://www.adobe.com

Príloha A. Informácie o zjednodušení ovládania 9
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Príloha B. Ochranné známky

LENOVO a logo LENOVO sú ochranné známky spoločnosti Lenovo.

Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. © 2018 Lenovo.

Príloha B. Ochranné známky 11



12 Lenovo Fingerprint Biometric USB Mouse – Používateľská príručka






	Kapitola 1  Informácie o myši 
	Funkcie 
	Systémová požiadavka 
	Obsah balenia 
	Časti a ich umiestnenie 

	Kapitola 2  Nastavenie myši 
	Pripojte myš k počítaču 
	Inštalácia ovládača zariadenia 
	Odinštalovanie ovládača zariadenia 

	Kapitola 3  Používanie snímača odtlačkov prstov 
	Registrácia odtlačkov prstov 
	Nasnímanie prsta 
	Údržba snímača odtlačkov prstov 

	Kapitola 4  Riešenie problémov 
	Príloha A  Informácie o zjednodušení ovládania 
	Príloha B  Ochranné známky 

