
OBS：
Ritningen i instruktionen är endast för översikt och överensstämmer 
inte med verkliga mått. 

Fingerprint - registrering adminstratörsfunktion

Installera batterier 
Skruva loss batterilocket med en kryssmejsel, som på 
bilden. Stoppa i båda batterierna och skruva fast locket. 
(Kontrollera att batterierna sätts i åt rätt håll)

Innehåll

Fingerknapp ×1 3V-batteri ×2

Registrera fingerprint för adminstratör (två fingeravtryck)
Använd "Fingerknappen" och tryck kort in knappen på baksidan av 
handtagsgreppet. Vänta på att det lyser blått. Använd sedan tummen 
och tryck på "Fingerprintområdet" tills dess lampan lyser grönt.   Ta   
bort   tummen   för   att    slutföra    registreringen. 
Om det istället lyser rött, betyder det att registreringen misslyckades 
(otydligt fingeravtryck). Börja då om registreringen enligt ovan. 
Obligatoriskt!:
Upprepa proceduren ovan för att lägga till fingeravtryck nummer 2.
(Antingen ett nytt eget finger eller annan persons fingeravtryck.)

Registrera fingerprint för användare

- Administratör använder "Fingerknappen" och trycker kort in knappen 
på baksidan av handtagsgreppet.
Knappen blinkar blått.
- En av admistratörerna lägger sitt finger på "Fingerprintområdet". 
Ljuset skall då växla till grönt. (Om fel finger eller dålig placering lyser 
det rött)
- Användare lägger sitt finger på "Fingerprintområdet" för registrering.
Ljuset lyser grönt.
Upprepa processen ovan för att lägga till upp till 97 användare.
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Användning
Användare eller Adminstratör lägger sitt finger på "Fingerprintområdet"
Ljuset blir grönt
Handtaget kan nu vridas fritt i 6 sekunder innan det automatiskt återgår 
i låst läge. Upprepa stegen ovan för att kunna öppna/stänga.

Borttagning av alla registrerade fingeravtryck

- Adminstratör använder "Fingerknappen" och trycker in knappen 
på baksidan av handtaget under ca 15 sekunder
-  Ljuset blinkar rött
- Administratör lägger sitt tidigare registrerade finger på 
"Fingerprintområdet" (inom 6 sekunder)
- Ljuset lyser därefter grönt och samtliga registrerade fingeravtryck är 
nu raderade från minnet.

Observera!
Det går inte att ta bort separata fingeravtryck.




