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FINGERLESER 

F-007 BRUKERMANUAL 
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PROGRAMMERING 

1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i

programmerings modus.

2. Velg ønsket meny.

3. Utfør programmering ut ifra valgt meny.

4. Forlat programmering ved å trykke * til rød lampe blinker.

Programmere systemkode 

1. Tast system kode med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 0.

3. Tast inn nytt passord (4 siffer), bekreft med #.

4. Gjenta nytt passord (4 siffer), bekreft med #.

Programmere system fingeravtrykk 1 
(Fingeravtrykk for å legge til brukere). 

1. Tast system kode med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 11.

3. Tast #.

4. Les av finger 2 ganger, (riktig avlesning bekreftes med grønt lys og 1 tone).

5. Tast #.

6. Tast *.

Programmere system fingeravtrykk 2 
(Fingeravtrykk for å slette brukere). 

1. Tast system kode med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 12.

3. Tast #.

4. Les av finger 2 ganger, (riktig avlesning bekreftes med grønt lys og 1 tone).

5. Tast #.

6. Tast *.
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Programmere brukere, legge til 

Automatisk valg av minneplass. 

1. Tast system kode med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 7.

3. Les av finger 2 ganger, (riktig avlesning bekreftes med grønt lys og 1 tone).

4. Tast #.

5. Tast * for å forlate programmering, eller gjenta punkt 2 til 4 for flere brukere.

Manuelt valg av minneplass. 

1. Tast system kode med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 1.

3. Tast minneplass du ønsker å bruke, (3 – 120), bekreft med #.

4. Les av finger 2 ganger, (riktig avlesning bekreftes med grønt lys og 1 tone).

5. Tast #.

6. Tast * for å forlate programmering, eller gjenta punkt 2 til 4 for flere brukere.

Automatisk valg av minneplass (systemfingeravtrykk). 

1. Presenter fingeravtrykk 1 (legge til).

2. Les av finger 2 ganger (brukerens), (riktig avlesning bekreftes med grønt lys og 1 tone).

3. Presenter fingeravtrykk 1 (legge til).

4. Gjenta punkt 2 for å kontinuerlig legge til brukere.

Programmere brukere, slette 
Fremgangsmåte 1. 

1. Tast system kode med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 8.

3. Les av finger 1 gang.

4. Tast #.

5. Tast * for å forlate programmering, eller gjenta punkt 3 for å slette flere brukere.
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Programmere brukere, slette 
Fremgangsmåte 2. 

1. Tast system kode, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 2.

3. Tast inn minneplass du ønsker å slette, (3-120), bekreft med #.

4. Tast * for å forlate programmering, eller gjenta punkt 3 for å slette flere brukere.

Programmere brukere, slette 
Fremgangsmåte 3. 

1. Presenter fingeravtrykk 2 (slette).

2. Les av finger 1 gang (brukerens).

3. Presenter fingeravtrykk 2 (slette).

4. Repeter punkt 2 for å kontinuerlig slette brukere.

5. Tast * for å forlate programmering.

Slette alle fingeravtrykk 

1. Tast system kode, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 20000.

3. Tast #.

Endre låsaktiveringstid 

1. Tast systemkode, (* 9999 # ved levering).

2. Tast 4.

3. Tast ønsket tid XX, (0 - 10 sek, fabrikks innstilling = 5 sek).

4. Tast * for å forlate programmering.
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BRUKERVEILEDNING 

Åpne dør 

 Presenter finger på leser.

Kvittere alarm 

 Presenter finger på leser, eller tast systemkode og bekreft med #.

Beskrivelse 

F007 er en stand alone fingeravtrykks leser, og er egnet til innendørs bruk. 

Den støtter opptil 120 brukere. 

Egenskaper 

- Sterk vandalsikker kapsling. 

- 120 brukere. 

- Bakgrunns belyst tastatur. 

- Justerbar tid for døråpningstid. 

- Innebygget bryter for sabotasje. 

- Innebygget summer. 

- Rød, Gul og Grønn lysdiode for indikeringer. 

-12v DC tilførsel. 
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Spesifikasjoner 

Installasjon 

- Fjern bakdekselet fra leseren med medfølgende torx nøkkel. 

- Bor fire hull i veggen for skruer og ett hull for kabelen. 

- Skru fast bakdekselet på veggen. 

- Før kabelen gjennom hullet i veggen. 

- Fest leseren til bakplaten.

Strømforsyning 12v DC +/- 10% 

Minnekapasitet 120 

System 
fingeravtrykk 

2 

Bruker 
fingeravtrykk 

118 

PIN lengde 
systemkode 

4 siffer 

Drifts strøm <100mA 

Hvile strøm <20mA 

Dør rele Maks 3A 

Bruks 
temperatur 

-20 - +55 c 

Bruks fuktighet 20% - 95% RH 

Omgivelse Inne 

Dør rele tid 
0 – 10 

sekunder 

Oppløsning 450 DPI 

Dimensjoner 
H115 x B70 x D 

32mm 

Vekt 500g 

FAR <0.0001% 

FRR 
<0.0.% 
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Kabel – farge betegnelse 

Farge Funksjon Beskrivelse 

Gul Open Åpnesignal (døråpneknapp). 

Rød + 12v DC Spenningstilførsel. 

Sort GND Spenningstilførsel. 

Blå NO Dørrele normalt åpen. 

Lilla COM Dørrele felles. 

Oransje  NC Dørrele normalt lukket. 
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Fabrikkinnstillinger 

NB!! Denne funksjonen tilbakestiller kun leserens innstillinger, ikke brukere og koder. 

Fjern tilførsel til leser, hold reset bryter inne og tilfør spenning til leseren, hold reset bryter inne til du 

hører 3 pip. 

Lyd og lysindikasjoner 

Hendelse Rødt lys Grønt lys Blått lys Summer 

Tilbakestilling Lyser Lyser Slukker 3 korte toner 

Tilførsel på Blinker sakte Slukker - Kort tone 

Hvilemodus Blinker sakte Slukker Slukker - 

Driftsmodus Blinker sakte Slukker Lyser - 

Ugyldig passord - - - Kort tone 

Går inn i 
programmering 

Lyser Slukker Slukker Kort tone 

Inne i 
programmering 

Lyser Slukker - - 

Presenter finger - - Lyser - 

Gyldig adgang Slukker Lyser - Lang tone 

Adgang nektet - - - Tre korte toner 

Forlate 
programmering 

- - - Lang tone 

Åpen dør status Slukker Lyser Slukker Lang tone 

Alarm aktiv Blinker raskt Slukker Blinker raskt 
Kontinuerlig 
korte toner 


