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Introduktion
BioTagHome er en flexibel fingerprint-læser til en række forskellige anvendelser.
Ved normal drift lyser den gule LED (til venstre). Ved aktivering af udgangen lyser
den grønne LED (i midten). Den indbyggede buzzer indikerer også aktiviteterne ved
forskellige lyde (en for godkendt og en for afvist).

Tegnforklaring
= ON
Enr

= OFF

= blink

= Tryk “Enr”-knap
= Finger
= Masterfinger

Indlæs Masterfinger:
Fingerprint-læseren leveres med fabriksindstilling (default). Det betyder at den er
“tom” – ingen finger er indlæst.
Den røde LED lyser for anvendelse med ikke indlæste finger – prøv at føre fingeren
ned over sensoren (skanne dit fingeraftryk) – den røde LED vil lyse og buzzeren
giver en afvisende tone.
Tryk på “Enr”-knappen for at indlæse Masterfingeren. Den grønne LED lyser nu –
klar til indlæsning af Master fingeren. Før den ønskede finger ned over sensoren –
den gulde LED lyser og den grønne LED blinker 4 gange hvorefter der bliver fast
grøn lys. Vis fingeren igen for at bekræfte indlæsningen. Grøn LED blinker igen for
bekræftelse. Denne finger er nu indlæst som Master finger.
Med Masterfingeren kan døren åbnes og der kan indlæses nye brugere. Fingerprint
læseren gemmer alle fingeraftryk i den interne hukommelse. Der er plads til 1000
aftryk.
Enr
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Indlæs flere fingeraftryk (brugere):

Tryk på ”Enr” – før Masterfingeren ned over sensoren og den grønne LED vil lyse,
vis den nye finger (bruger) – dengrønne LED blinker og lyser fast – vis fingeren igen
for at bekræfte indlæsningen – den grønne LED blinker og fingeren er indlæst.
Test indlæsningen ved at føre den nye bruger ned over sensoren – den grønne
LED vil lyse og udgangen er aktiv (døren åbnes).
Fortsæt indlæsningerne – der er plads op til 1000 brugere.
Såfremt der inge reaktion er ved indlæsning – prøv igen. Husk at fingeraftrykket
skal indskannes på sensoren. Lad fingeren følge den rustfrie plade i lige linie over
sensoren over størst mulig fingeraftryk.

Enr

Slet enkelt fingeraftryk (bruger):
Benyt ”Del”-knappen til sletning af enkelte brugere:
Tryk på ”Del”-knappen – før Master fingeren ned over sensoren for sletning – den
røde LED lyser konstant – vi nu den finger der ønskes slettet – den røde LED
blinker 4 gange son bekræftelse på at den er slettet. Fortsæt på samme måde for at
slette de fingre der ikke skal have adgang mere.
Test sletningen ved at føre den ”slettede” finger over sensoren.
Del

Reset manuel (slet alle brugere inkl. Master fingeren):
Installer jumperen inde i samleboksen som første trin. Tryk derefter på ”Res”knappen – gul og rød LED blinker nu i ca. 15 sekunder. I denne periode kan
sletning vælges ved igen at trykke på ”Res”-knappen. Så er alle ”fingre” slettet.
Såfremt der ikke trykkes – bibeholdes programmeringen som den var. Som
bekræftelse på sletning – blinker rød LED 4 gange og derefter lyser kun den gule
LED. Nu er læseren tilbage i fabriksindstilling.
Jumper

Res

Res

Fjern jumper

Tak fordi du valgte Conlan’s produkter.
Kontakt venligst vores support service for yderligere
oplysninger, når der er behov.

