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Installera fyrkantspinnen

Fingerprint - registrering

1. Använd "Fingerknappen" och tryck kort in knappen på baksidan av
handtagsgreppet.

Ta fram den fyrkantspinne som passar i ditt fönster (8mm eller 7mm)

Installera batterier

2. Vänta på på att det blinkar blått.

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)

3. En administratör lägger nu sitt registrerade finger på
"Fingerprintområdet".
4. Färgen skiftar nu från grönt till blått. (Om administratören använder
fel finger eller inte placerar det korrekt lyser det istället rött.)

Mät hur långt fyrkantspinnen går in i dörren/fönstret. Lägg därefter till
13 mm på det måttet och kapa fyrkantspinnen.

Träskruv
x2

Sätt därefter i fyrkantspinnen och underläggsplattan i handtaget.
Skruva därefter fast handtaget på dörren/fönstret.

7. För varje ny användare upprepas steg 1-6.

③

①

Upplåsning
1. Adminstratör eller användare placerar ett registrerat finger på
"Fingerprintområdet". ("Fingerknappen" används ej)

Ta bort samtliga lagrade fingeravtryck
(Det går ej att ta bort ett och ett)
1. En administratör använder "Fingerknappen" och trycker in
knappen på baksidan av handtagsgreppet under ca 15 sek.

Obligatoriskt
Registrera fingerprint för administratör/er (totalt två fingeravtryck)
1. Använd "Fingerknappen" och tryck kort in knappen på baksidan
av handtagsgreppet.

Skyddslock

2. Det lyser nu grönt.
3. Handtaget kan vridas fritt i 6 sekunder.

2. Det blinkar nu rött.
3. Inom 6 sek. En administratör placerar nu ett registrerat finger på
"Fingerprintområdet".
4. Det lyser nu grönt och samtliga fingeravtryck är nu borttagna.

2. Vänta på på att det lyser blått.
Fingerprintområde

4. När grönt ljus slutar lysa går handtaget automatiskt tillbaka i låst
läge. Upprepa steg 1-3 när handtaget behöver användas igen.

Fyrkantspinnen
går 13mm in i
handtaget

Om det istället lyser rött har inte fingeravtrycket kunnat läsas. Gör om
upplåsningen när den röda lampan släckts.

3. Inom 6 sek. Placera ett finger på "Fingerprintområdet" tills dess
lampan lyser grönt.
4. Upprepa steg 3 ytterligare två gånger. (Totalt tre gånger)

Inställningsknapp

5. En (1) administratör är nu registrerad. Önskas ytterligare en
administratör upprepas steg 1-4 med ny persons fingeravtryck.
6. Upprepa annars steg 1-4 med annat finger på första
administratören.

Batterifack

BG4100 FingerprintHandle

Montering av handtaget

5. Användare lägger nu ett finger på "Fingerprintområdet" för
registrering. tills dess lampan lyser grönt.
6. Upprepa steg 5-6 ytterligare två gånger. (Totalt tre gånger)

Översikt

Instruktion

Registrera fingerprint för användare
Efter administratör/er är tillagt kan nu upp till 97 användare läggas till.

För att kunna gå vidare måste nu två (2) fingeravtryck vara
registrerade av administratör/er.
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