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Veiligheidsinstructies
Installation
In Use
Installatie

Installeer het product niet
willekeurig of herstel het product niet
zelf.
De garantie is NIET van
toepassing aan iedere
beschadiging van het
product veroorzaakt door
een slechte installatie
of herstelling

Installeer het product NIET op
een plaats waarbij de afstand van de
deur en het deurframe de 5 mm
overschrijd.
Het product werkt
waarschijnlijk niet correct
door de grote afstand

In Gebruik

Installeer het product niet
willekeurig of herstel het product niet
zelf.
De garantie is NIET van
toepassing aan iedere
beschadiging van het
product veroorzaakt door
een slechte installatie
of herstelling

Druk de toetsten niet op een
gewelddadige manier in en vermijd
het contact met een scherp
voorwerp.

Installeer het product NIET op
een plaats waarbij de afstand van de
deur en het deurframe de 5 mm
overschrijd.
Het product werkt
waarschijnlijk niet correct
door de grote afstand

Reinig de lezer niet met gelijk
welk vochtig product. Gebruik
hiervoor enkel
zachte vodjes.

Dit kan een panne
veroorzaken
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1. Alvorens te gebruiken
1.1 Onderdelen

NOTA: de componenten hierboven getoond kunnen verschillend zijn,
afhankelijk van de installatie omgeving.
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1.2 Behuizing

Nr.

Naam

Beschrijving

1

LCD
Display

De werkingsstatus wordt getoond

2

KeyPad

0–9 toetsen: Gebruikt om het ID en het wachtwoord in te brengen.
< > Pijl toetsen, gebruikt om het geselecteerde item te verplaatsen.

Toets:Gebruikt om de gewenste functie te selecteren.
Toets: Om het menu te betreden.

3

LED Lamp

4

Vingerprint
aanraak
zone

Toets: Gebruikt om het menu te verlaten of om de gewenste actie te
annuleren.
De werkingsstatus wordt weergeven met een alarm geluid.
- Groen (Geluid: beep beep beep beep!): toegang geautoriseerd (Autorisatie
succes).
- Rood (Geluid: beep beep beep!) : Toegang geweigerd (Autorisatie mislukt)
- Roze (Geluid: beep!) : In uitvoering (Processing)
- Blauw en hemelsblauw knipperen om beurt met een interval van 2 seconden
(geen geluid): Normale werking
- Rood en Roze knipperen om beurt met een interval van 2 seconden (Geen
geluid): Apparaat geblokkeerd of geen administrator.
- Blauw en Rood knipperen om beurt met een interval van 2 seconden (Geen
geluid): De tijd is gereset door de ontlading van de batterij.
- Rood knippert met een interval van 2 seconden (Geen geluid): Initialisatie van
het apparaat gefaald.
Gelieve contact te nemen met de fabrikant.
- Geel knippert kort (Geen geluid): Ingang klaar status

Gebruikt om de vingerprint in te brengen voor legalisatie.
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1.3 Methode voor het invoeren van een vingerprint
De Vingerprint type BioLite Solo producten kunnen heel eenvoudig de vingerprint
erkennen, zelfs vanuit een hoek en locatie waarbij het patroon wijzigt. Hoe dan ook,
wordt het aangeraden om de programmatie van de vingerprints correct uit te voeren
voor een juistere herkenning.
Selecteer een vinger bij het programmatie van de vingerprint
Hoe een vingerprint correct ingeven
Plaats uw vinger stevig op de sensor zone.
Schik uw vinger zo dat zijn middelste positie gelokaliseerd kan worden in het centrum van
de sensor.
Wanneer de vinger vertikaal geplaatst is of de hoek gaat verloren, kan de herkenning falen.
Er kunnen tot twee vingerprints geprogrammeerd worden per gebruiker in voorbereiding
van elke abnormale situatie waarbij de vinger gewond geraakt of wanneer u een voorwerp
vast hebt in een hand.
In geval van een slechte herkenning, kan de gebruiker
dezelfde vinger tweemaal registreren om de
herkenningskans te vergroten.
Het is aanbevolen om de wijsheidsvinger of de middenvinger
te gebruiken. In geval van gebruik van andere vingers, zal de
herkenningskans verkleinen omdat het moeilijker is om die vinger
in het midden van de sensor zone te plaatsen.

Hoe een vingerprint correct inbrengen
Plaats uw vinger stevig op de sensor zone.
Schik uw vinger zo dat zijn middelste positie gelokaliseerd kan worden in het centrum van
de sensor.
Wanneer de vinger vertikaal geplaatst is of de hoek gaat verloren, kan de herkenning falen.

Wanneer uw vingerprint geprogrammeerd wordt, opent zich een venster om uw eerste
vinger te plaatsen (place the first finger). Leg de gewenste vinger op de sensor zoals
hieronder getoond. Wanneer het tweede venster zich opent met een “Tick” geluid moet u
uw vinger terug op de sensor leggen. De vingerprint werd nu tweemaal ingebracht. (Druk
uw vinger zachtjes op de sensor om een volledige vingerprint te hebben).
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1.4 Systeem set-up procedure
Stap 1

Installeer het systeem in overeenstemming met de omgeving

Stap 2

Registreer en initialiseer de administrator

Stap 3

Configureren van het systeem

Stap 4

Testen van de werking van het systeem

Stap 5

Configureer de omgeving

Stap 6

Registreer gebruikers

- Kies de locatie voor het installeren van de lezer, het magneetcontact, de deurgrendel, enz..
- Installeer het systeem ( zie 5.4)

- Register de hoofd administrator voor het programmeren van de apparaatinstellingen (Zie
1.4.1.).

- Stand alone configuratie (zie 1.4.2.) of
- Secure I/O configuratie (zie 1.4.3)

- Controleer de status van het deurslot en de werking van de switch.
- Lever de instellingen aan de klant.

- Configureer verschillende omgevingen (zie 1.4.4).

- Gebruik het systeem na het registreren van de gebruikers (zie 2.1)
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1.4.1 Registreren van de initiële administrator
In de initiële status van het product is er nog een administrator geregistreerd in het
systeem. Zodoende moet u eerst een administrator configureren alvorens het relais,
deurcontact, drukknop, enz. configureert.

1. Wanneer het product verbonden is,
verschijnt er in een venster zoals hiernaast
getoond.
Breng een ID in en druk op OK.

2. Wanneer het autorisatie mode venster
verschijnt, gebruik de ▶/◀ toetsen om verder te
gaan naar PIN Only, en druk OK.

3. Wanneer het wachtwoord (password)
ingangsvenster verschijnt, breng dan het
gewenste wachtwoord in en druk op OK.

4. Wanneer het venster verschijnt om uw
wachtwoord terug in te geven (re-entry), breng
dan uw wachtwoord terug in en druk OK.

5. Het venster “Completed” zal nu verschijnen
om weer te geven dat de programmatie
uitgevoerd is.

Nota: Deze procedure is noodzakelijk om tijdelijk de installatie gerelateerde
instellingen te configureren. Wijzig de administrator informatie na het
vervolledigen van de installatie.
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1.4.2 Standalone configuratie
Deze installatie is de meest gebruikte installatie methode.
1. Zoals getoond in het figuur, verbindt de BioLite Solo aan zijn respectievelijke
switches.

※ Zie “5.4.6 Installeren van de
achterplaat.”

Nota: Voor actuele
bekabelingmethode, zie ”5.4 Systeem
Installatie.”

2. Configureer de interne relais instellingen zoals hieronder getoond.

(Uitgelegd

gebaseerd op bovenliggende figuur).

Druk op MENU -> Breng
het ID in > Breng het password in > Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de Device icoon te
selecteren en druk op OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de In/Out icoon te
selecteren en druk op
OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen

Gebrui de ▶/◀ knoppen

om Internal te selecteren
en druk op OK.

om Input 0 te selecteren
en druk op OK.
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Gebruik de ▶/◀
knoppen om de
“Door” te selecteren
en druk op OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
N.O* te selecteren en druk
OK.
*N.O/N.C
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Door Sensor
Input 1

Type

Opening Mode

N.O
Door Sensor

Temporary Open

Internal
Gebruik de
▶/◀knoppen om
Input 1 te selecteren
en druk op OK.
*Not Use/Input0/Input1

Open Time
3
Door

Breng de tijd in en
druk op OK.
*De tijd wordt ingesteld
om automatisch te
sluiten na de
gespecificeerde tijd.

Door
Gebruik de ▶/◀

Gebruik de ▶/◀knoppen

knoppen om N.O te
selecteren en druk op
OK.

om Temporary Open
Te selecteren als
openingsmode en druk
op OK.
* Temporary Open/
Toggle

*N.O/N.C

Held Open Alarm
Not Use
Door

Forced Open Alarm
Not Use
Door

Gebruik de ▶/◀ knoppen

Gebruik de ▶/◀knoppen

om Not Use om open te
houden bij alarm te
selecteren en druk op
OK.
*Not Use/Sound/
Backlight/Sound and
Light/SIO Relay0/SIO
Relay1

om Not Use bij deur
geforceerd alarm te
selecteren en druk op OK.
*Not Use/Sound/
Backlight/Sound and
Light/SIO Relay0/ SIO
Relay1

Complete

Het “Complete” boodschap venster
verschijnt om weer te geven dat de
programmatie volledig is

※ Opening Mode
- Temporary Open: Wanneer de deur geopend is, zal zij automatisch sluiten na een specifieke tijd.
- Toggle: De deur wordt geopend na de eerste autorisatie en blijft ontgrendeld tot er terug een geldige
autorisatie werd uitgevoerd.

NOTA: Wanneer u het programma verlaat alvorens het relais set-up te vervolledigen, dan
wordt de configuratie niet bewaard. Gelieve de configuratie te vervolledigen tot de
boodschap “Complete” verschijnt.

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)
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1.4.3 Configureren van een Secure I/O module
Dit verbind de BioLite Solo aan de Secure I/O.
1. Verbind de draden tussen de BioLite Solo, Secure I/O, en de desbetreffende
switchen zoals hieronder getoond.
※ Zie “5.4.6 Installeren van de
Achterplaat.”

Voor actuele bekabeling, zie “5.4 Systeem
Installatie.”

2. Configureren van de relais instellingen zoals hieronder getoond. (gebaseerd op
de figuur hierboven).
Item

Device
Druk op Menu ->
breng het ID in ->
Breng het wachtwoord
in ->Gebruik de ▶/◀
knoppen om het
Device icoon te
selecteren en druk OK.

Door
In/Out

IN/OUT
Gebruik de ▶/◀

Gebruik de ▶/◀

knoppen om het
In/Out icoon te
selecteren en
druk op OK.

knoppen om
Door te selecteren
en druk op OK

Relay

Exit Button

Type

SIO Relay0
Door

SIO Input 0
SIO Relay 0

N.O
Exit Button

Gebruik de ▶/◀
knoppen om SIO
Relay 0 te
selecteren en
druk op OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
SIO Relay 0 te selecteren en
druk op OK.
(*Not Use/ SIO Input 0/ SIO
Input 1)
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Gebruik de ▶/◀
knoppen om N.O
te selecteren en
druk op OK.
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Door Sensor
SIO Input 1
SIO Relay 0

Type
N.O
Door Sensor

Gebruik de ▶/◀ knoppen

Gebruik de ▶/◀

om SIO Input 1 te
selecteren en druk op

knoppen om N.O
te selecteren en
druk op OK.

OK.
*Not Use/ SIO Input0/ SIO
Input1

Open Time(sec)
3
Door

Breng de tijd in en
druk op OK. *de tijd
wordt ingesteld om
automatisch te
sluiten na de
gespecificeerde tijd.

Held Open Alarm
Not Use
Door

Opening Mode
Temporary Open
Door

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om Temporary Open te
selecteren voor de
openings mode en druk
op OK.
* Temporary Open/Toggle

Forced Open Alarm
Not Use
Door

Gebruik de ▶/◀

Gebruik de ▶/◀

knoppen om Not
Use voor deur te
lang geopend alarm
te selecteren en
druk op OK.
*Not
Use/Sound/Backlight/
Sound & Light/SIO
Relay0/
SIO Relay1

knoppen om Not Use
voor deur geforceerd
geopend alarm en
druk op OK.
*Not
Use/Sound/Backlight/
Sound & Light/SIO
Relay0/
SIO Relay1

Complete

Het vervolledigen
venster verschijnt

※Opening Mode
-Temporary Open: Wanneer de deur open is, zal deze automatisch sluiten na een specifieke tijde.
-Toggle: De deur is ontgrendeld na de eerste geldige toegang en blijft ontgrendeld tot er een tweede
geldige autorisatie is uitgevoerd.

NOTA: Wanneer u het menu verlaat alvorens de relais set-up te vervolledigen,
wordt de configuratie niet bewaard tot de boodschap “Complete” verschijnt.

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)
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1.4.4 Configureren van de omgevingsinstellingen
 Instellingen voor datum en tijd: Stelt de waarden in zoals “3.1 Datum, Tijd.”
 Instelling voor de autorisatie (toegang) periode: plaatst de waarde na het lezen van
de autorisatie periode in “4.1 Autorisatie,”
 Vingerprint autorisatie gerelateerde instellingen: Plaatst de waarden na het lezen van
de vingerprint selectie in “4.1 Autorisatie.”
 Instelling voor vingerprint sensor mode: Plaatst de waarde na het lezer van de
vingerprint sensor mode selectie in 4.1 Autorisatie.”

1.5 Autorisatie methoden
Enkel Vingerprint
BioLite Solo
10:33:02

Access Granted
ID : 2

Breng de vingerprint in
van de gebruiker

De toegang is geopend met
de bevestigingsboodschap.
“Access Granted”

Vingerprint of PIN
Enter ID
2

Breng het ID in van de
gebruiker en druk op
OK

Enter Finger
or PIN
****

Breng het wachtwoord
van de gebruiker in en
druk op OK.

Access Granted
ID : 2

De toegang is geopend met
de bevestigingsboodschap.
“Access Granted”

……………………OF…………………………………………………………………………………………………………………………………
BioLite Solo
10:33:02

Access Granted
ID : 2

Breng de vingerprint in
van de gebruiker

De toegang is geopend
met de
bevestigingsboodschap.
“Access Granted”

NOTA: In het geval van gebruik registratie met vinger of PIN, is het
mogelijk om de toegang te open door enkel het inbrengen van de vingerprint.
BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)
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Vingerprint en PIN

Enter ID
2

Enter Finger

Breng het ID in van
de gebruiker en druk
op OK.

Enter PIN
****

Breng de
vingerprint van de
gebruiker in.

Breng het wachtwoord
van de gebruiker in en
druk OK.

Enter PIN
****

Access Granted
ID : 2

Access Granted
ID : 2

De toegang is geopend
met de
bevestigingsboodschap.
“Access Granted”

Enkel PIN
Enter ID
2

Breng het ID in van de
gebruiker en druk op
OK.

Breng het wachtwoord
in van de gebruiker en
druk op
OK.

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)

De toegang is geopend met
de bevestigingsboodschap.
“Access Granted
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2. Beheer van de gebruikers
Dit hoofdstuk legt uit hoe u gebruikersdata moet toevoegen, wijzigen en wissen.

2.1 Programmeren van een gebruiker
U kunt een nieuwe gebruiker programmeren zoals hieronder getoond:

1. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Gebruikers (

)

icoon te selecteren en druk op OK.
Gebruiker

2. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Programmatie (

)

icoon te selecteren en druk op OK.
Programmeren

3. Het ID dat gebruikt kan worden verschijnt. Gebruik dit
of breng een ander ID in en druk op OK.
(1–8cijferig nummer)

Enter ID
3
Enroll

NOTA: ID wordt gebruikt om de gebruikersdata te
bewerken of te wissen, dus bewaar het zorgvuldig.

4. Gebruik de ▶/◀ knoppen om het niveau (LEVEL) te
selecteren en druk op OK. (Level: General /Administrator)
※De programmatie en configuratie van de gebruiker kunnen enkel
in Administrator niveau uitgevoerd worden.

5. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Operation Mode te
selecteren.
(Enkel Vinger / Vinger of PIN / Vinger en PIN)
※ Refereer naar “1.5 Autorisatie methoden.”

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)

Level
General
Enroll

Operation Mode
Finger Only
Enroll
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6. Breng de vinger of PIN in afhankelijk van de werkingsmode (operation mode).
(Wachtwoord: 4–8cijferig nummer, Vingerprint: 1ste Vinger / 1ste + 2de vinger)

Enkel vingerprint / Vingerprint of PIN / Vingerprint en PIN
Place the first
finger

Place the first
finger again

Plaats de eerste
vinger op de
sensor

Plaats dezelfde
vinger terug op de
sensor

Place the second
finger
(Skip=ESC)

Plaats de tweede
vinger op dezelfde
manier.

※Om de programmatie van de tweede vingerprint over te slaan, druk op ESC.
※De gebruiker kan ofwel een of twee vingerprints programmeren om de toegang te
kunnen openen.

Enkel PIN / Vingerprint en PIN
Enter PIN
*****
Enroll

Confirm PIN
*****
Enroll

※Voor het wachtwoord wordt het aanbevolen om een 4 tot 8cijferige code in te

brengen om nabootsing te voorkomen.

7. Wanneer het programmeren van de gebruiker

Completed

succesvol uitgevoerd werd, dan verschijnt de
“Vervolledigt” boodschap venster.
※Maximum 200 gebruikers kunnen geprogrammeerd worden.

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)
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2.2 Bewerken van de gebruikersdata
U kunt de data van een reeds geprogrammeerde gebruiker wijzigen.

1. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Gebruikers(

)

icoon te selecteren en druk op OK.
Gebruiker

2. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de bewerking (Edit)
(

) icoon te selecteren en druk op OK.
Programmeren

3. Breng het ID of vingerprint in van de gewenste
gebruiker en druk op OK.

Enter ID/Finger
4
Edit

4. Gebruik de ▶/◀ knoppen om het gewenste item te selecteren en druk op OK.
※ Selecteer het niveau (LEVEL), Werkingsmode (Operation Mode), Veiligheidsniveau (security
Level), Vingerprint, PIN en Toegang tijdzone.

Wijzigen van het gebruikersniveau
Item

Level

Level
Edit

General
Edit

Gebruik de ▶/◀ knoppen

Gebruik de ▶/◀

om het niveau (Level) te
selecteren en druk op
OK

knoppen om General of
Administrator te
selecteren.

Druk op OK.

※De programmatie en configuratie van de gebruikers zijn enkel toegankelijk in het
Administrator niveau.

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)
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Wijzigen van de werkingsmode van de gebruiker
Item
Operation Mode
Edit

Operation Mode
Finger Only
Edit

Gebruik de ▶/◀ knoppen

Gebruik de ▶/◀ knoppen

om de Operation Mode
te selecteren en druk
op.

om een werkingsmode te

Druk op OK.

selecteren en druk op OK.

※Werking: *Enkel PIN / Vinger of PIN / Vinger en PIN / Enkel vinger

Wijzigen van het veiligheidsniveau van de gebruiker
Item

Security Level

Security Level
Edit

Normal
Edit

Gebruik de ▶/◀knoppen

Gebruik de ▶/◀knopen om het

om het Security Level
te selecteren en druk op
OK.

veiligheidsniveau te
selecteren

Druk op OK.

※ Security Level (veiligheidsniveau): *Per apparaat / Lager /Laag /Normaal/Hoog/Hoger
-Per apparaat: De veiligheid in “Apparaat>Autorisatie>vingerprint>” op pagina 25 is toegepast.
-Hoe hoger het veiligheidsniveau, hoe gevoeliger het herkennen van de vingerprint wordt.
MAAR het autorisatie weigeringgraad gaat verhogen.

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)
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Wijzigen van de vingerprint van de gebruiker
Item
Fingerprint
Edit

Gebruik de ▶/◀knoppen
om Fingerprint te
selecteren en druk op
OK.

Place the second
finger
(Skip=ESC)

Place the first
finger

Plaats de eerste vinger
op de sensor.

Place the first
finger again

Plaats dezelfde
vinger terug op de
sensor.

Programmeer de tweede vingerprint op
dezelfde manier.

Wijzigen van de PIN code van de gebruiker

Item
PIN
Edit

Gebruik de ▶/◀
knoppen om PIN te
selecteren en druk op
OK.

Enter PIN
****
Edit

Breng het gewenste
wachtwoord in en
druk op OK.

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)

Confirm PIN
****
Edit

Na het herinbrengen
van het
gebruikerswachtwoord
Druk op OK.
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Wijzigen van de toegang tijdzone (authorization trial is enabled) van de
gebruiker
Item
Access Timezone

Access

Per Device
Edit

Timezone
Edit

Gebruik de
▶/◀knoppen om de
Access Timezone
te selecteren en
druk op OK.

Selecteer de
toegang tijdzone
van de gebruiker.
.

Druk op OK.

※ Access Timezone (Toegang tijdzone): *Per apparaat / Altijd toegang / altijd
geblokkeerd / Per weekdag.
- Per Apparaat: De toegang tijdzone gebruikt in “4.1 Autorisatie” is toegepast.

[In geval van het selecteren per weekdag]

Select Weekday

Timezone

Sunday
Per Weekday

1
Sunday

End Time(hhmm)
1200
1

Start Time(hhmm)
0000
1

Na het selecteren van de tijdzone voor
elke dag zoals getoond in het figuur,
brengt u de waarden in voor de Begin tijd
en de Eind tijd.

※Selecteer weekdag: U kan maximum 5 tijdzones selecteren voor iedere dag.

Opgepast: Wanneer u het menu verlaat zonder het inbrengen van de tijd na het
selecteren van “enkel weekdag”, de begintijd en eind tijd zijn ingesteld op “00:00” tijdzone en
de tijdzone is ingesteld als “Altijd geblokkeerd”.

BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)

Pagina 21

2.3 Wissen van de gebruikersdata
U kunt onnodige gebruikerdata wissen.

1. Gebruik de ▶/◀knoppen om de gebruiker
(User) (

) icoon te selecteren en druk op OK.
Gebruiker

2. Gebruik de ▶/◀knoppen om het wissen
(Delete) (

) icoon en druk op OK.
Wissen

3. Na het inbrengen van het ID of de
Te wissen vinger, druk op OK.

Enter ID/Finger
4
Delete

4. Wanneer de actie succesvol uitgevoerd
werd, zal de boodschap “Deletion” (verwijdering)
boodschap verschijnen.

Deletion

※ De gewiste gebruiker kan niet gerecupereerd worden.
Indien nodig, moet de gebruiker terug geprogrammeerd worden.

NOTA:
Indien alle gebruikers de administrator inbegrepen gewist zijn, dan moet u de
initiële administrator terug programmeren (zie 1.4.1).
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3. Configuratie van het venster en het
geluid
3.1 Datum, Tijd
U moet de huidige datum en tijd in het systeem inbrengen. Gebaseerd op deze
instellingen zullen de waarden correct bewaard worden wanneer u de data bewaard
voor “Geselecteerde weekdag” of log data.

1. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Screen, Sound
(

) icoon te selecteren en druk op OK.
Venster, Geluid

2. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Date, Time (

)

Icoon te selecteren en druk op OK.
Datum, Tijd

3. Breng de huidige datum in gevolgd door het
voorgestelde formaat en druk op OK.

4. Breng de huidige tijd In gevolgd door het
voorgestelde formaat en druk op OK.
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3.2 Backlight
1. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Screen, Sound
(

) icoon te selecteren en druk op OK.
Venster, Geluid

2. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Backlight
(

) icoon te selecteren en druk op OK
Backlight

3. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de backlight werking status te selecteren en druk op
OK.
Mode

Mode

Always On
Backlight

OF

On at Use
Backlight

3.3 Geluid
1. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de
Screen, Sound (
En druk op OK.

) icoon te selecteren

Venster, Geluid

2. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Sound
(

) icoon te selecteren en druk op OK.
Geluid

3. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de geluid werking status te selecteren en druk op
OK.

Mode
Off
Sound

Mode

OF
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4. Configuratie van het Apparaat
1. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Device (

)

Icoon te selecteren en druk op OK.
Device

2. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Authorization
) icoon te selecteren en druk op OK.

(

Authorisatie

3. Gebruik de ▶/◀ knoppen om een toegang tijdzone,
Vingerprint, en Sensor mode te selecteren en
druk op OK.

Item
Access Timezone
Authorization

In geval van een toegang tijdzone
Item
Access
Timezone
Authorization

Type
Always
Allowed
Access
Timezone

Gebruik de ▶/◀
knoppen om de
Access Timezone
te selecteren en
druk op OK.

Selecteer de gewenste toegang
tijdzone.
* Always Allowed (altijd toegestaan)
/AlwaysBlocked (altijd geblokkeerd) /Per
Weekday (per werkdag)

Druk op OK.

[In geval van de keuze per weekdag]
※Zie de beschrijving van [In geval van keuze per weekdag] op pagina 20.

NOTA:
De gebruikers kunnen de toegang tijdzone gebruiken hier gespecificeerd. (Zie de
beschrijving per apparaat op pagina 20). Om de instelling direct toe te passen aan elke
gebruiker, selecteer een van de volgende tijdzone instellingen, Always Allowed (altijd
toegestaan), Always Blocked (altijd geblokkeerd) of Per Weekday (per weekdag).
(referereer naar pagina 20)

OPGEPAST:
Wanneer u het menu verlaat zonder het instellen van de tijd na het selecteren van enkel
weekdag, worden de begin tijd en de eind tijd geplaatst op “00:00” en de tijdzone wordt
ingesteld op “Always Blocked (altijd geblokkeerd).”
BioLite Solo handleiding Nederlands (HF-080925)
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In geval van Vingerprint
Item
Fingerprint
Authorization

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
Fingerprint te selecteren en
druk op OK.

Item
Security Level
Fingerprint

Security Level
Normal
Fingerprint

Gebruik de ▶/◀knoppen

Gebruik de ▶/◀ knoppen om

om het Security Level
te selecteren en druk op
OK.

de Security Level te
selecteren en druk op OK.
* Normal /Secure/More
Secure

Item

Image Quality

Image Quality
Fingerprint

Normal
Fingerprint

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de Image Quality
te selecteren en druk op
OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
de Image Quality te
selecteren en druk op OK.
*Normal/High/Low

Item

Sensitivity

Sensitivity
Fingerprint

7
Fingerprint

Gebruik de ▶/◀ knoppen

Gebruik de ▶/◀ knoppen om

om de Sensitivity te
selecteren en druk op
OK.

het Sensitivity level te
selecteren en druk op OK.
*0~7

Item
CheckDuplicate
Fingerprint

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om Check Duplicate te
selecteren en druk op
OK.

Check Duplicate
Not Use
Fingerprint

Gebruik de ▶/◀knoppen om
Check Duplicate te
selecteren en druk op OK.
* Not Use /Use

※ Security Level: Hoe hoger het veiligheidsniveau, hoe gevoeliger de vingerprint herkenning wordt. Maar houd
er rekening mee dat de autorisatie weigeringen kunnen verhogen.
※ Image Quality: Dit is het niveau van het beeldkwaliteit bij het programmeren van de vingerprint data. In geval
van een lage kwaliteit, kan de vinprint gemakkelijk ingebracht worden maar een correcte autorisatie is niet
gegarandeerd.
※ Sensitivity: Hoe hoger de waarde, hoe sensitiever de sensor.
※ Check Duplicate: bij het programmeren van een gebruiker wordt er bepaald of de vingerprint wel of niet
gecontroleerd wordt of de data reeds geprogrammeerd is.
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In geval van Sensor Mode (laat de vingerprint sensor werken)
Item

On Condition

Sensor Mode
Authorization

Always On
Sensor Mode

Gebruik de ▶/◀ knoppen

Gebruik de ▶/◀ knoppen

om de Sensor Mode te
selecteren en druk op OK

om een sensor mode te
selecteren

Druk op OK.

※ Sensor Mode: *Always On (altijd aan) / ID Entered (ID ingebracht) /OK Pressed (Ok ingedrukt)
- Always On: De sensor wacht altijd op een vingerprint invoering.
-ID Entered (ID ingebracht) / OK Pressed (OK ingedrukt): Het inbrengen van een ID of OK alvorens het
programmeren van een vingerprint is vereist.
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4.2 In/Out
1. Gebruik de ▶/◀ knoppen om het Device (

) icoon

te selecteren en druk op OK.

DEVICE

2. Gebruik de ▶/◀ knoppen om het In/Out (

) icoon

te selecteren en druk op OK.

3. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Seriële verbinding, Tamper
Aan, en Deur te selecteren en druk op OK.

IN/OUT
Item
Serial Conn.
In/Out

In geval van een seriële verbinding
Item

Serial Conn.

Serial Conn.
In/Out

Not Use
In/Out

Gebruik de ▶/◀ knoppen

Gebruik de ▶/◀ knoppen

om de Serial Conn. te
selecteren en druk op OK.

om de data snelheid te
selecteren.

※ Serial Conn. Speed : Niet Gebruikt/9600/19200/36400/57600/*115200

Druk op OK.

-Het wordt enkel gebruikt wanneer de log data bereikt is na de verbinding met de PC.
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In geval van Tamper AAN
Item
Tamper On
In/Out
Gebruik de ▶/◀ knoppen om
Tamper On te selecteren en
druk op OK.

Tamper
Ignore
In/Out

Gebruik de ▶/◀ knoppen om een
Tamper methode te selecteren.

※ Tamper: *Ignore/Locked
-Locked: wanneer het apparaat gewelddadig verwijderd is, is het apparaat

Press OK.

geblokkeerd. (Om het slot te ontgrendelen moet de Administrator autorisatie verlenen).

In geval van een Deur (Bij gebruik van het interne relais)
Item

Relay

Exit Button

Door
In/Out

Internal
Door

Input 0
Internal

Gebruik de ▶/◀
knoppen om Door te
selecteren.

Gebruik de ▶/◀
knoppen om Internal
te selecteren

Gebruik de ▶/◀ knoppen om de
Exit Button te selecteren.
* Not Use/ Input 0/ Input 1

Type

Door Sensor

Type

N.O
Exit Button

Input 1
Internal

N.O
Door Sensor

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
het type
Exit Button te selecteren
*N.O/N.C
Opening Mode
Temporary Open

Door

Gebruik de ▶/◀knoppen
Om een openingsmode
te selecteren.
*Temporary Open/
Toggle

Gebruikde ▶/◀
knoppenom de Door
Sensor te selecteren.
*Not Use/Input

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
het deurcontact type te
selecteren. sensor type.
*N.O/N.C

Open Time(sec)

Held Open Alarm

3
Door

Not Use
Door

Breng de tijd in en
druk op OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om het type voor “ Held
Open Alarm” te selecteren
* Not Use /Sound/Backlight/
Sound& Light/SIO Relay0/
SIO Relay1

※Opening Mode: Wanneer een specifieke tijd voorbij is na het openen van de deur,
zal de deur automatisch sluiten.
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Held OpenTime(sec)

30
Door

Forced Open Alarm

Completed

Not Use
Door

Breng de openingstijd
in via het gebruik van
de numerieke toetsen
En druk op OK.

Gebruik de ▶/◀knoppen om het
type voor geforceerd open alarm
te selecteren.
*Not Use/Sound/ Backlight/Sound
and Light/SIO Relay0/ SIO Relay1

Het vervolledigd
boodschap venster
verschijnt.

※ Opening Mode
- Temporary Open: Wanneer de deur geopend is, zal deze automatisch sluiten na een specifieke tijd.
- Toggle: De deur is ontgrendeld na de eerste geautoriseerde toegang en blijft ontgrendeld tot de volgende
geautoriseerde toegang ingevoerd werd.

NOTA:
Wanneer u het menu verlaat alvorens de relais set-up te vervolledigen, wordt de
configuratie niet opgeslagen. U moet de configuratie uitvoeren totdat de boodschap
“Complete” verschijnt.

In geval van de Deur (wanneer u een IO module gebruikt.)
Item

Relay

Door
In/Out

SIO Relay0
Door

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de Door te selecteren

Type
N.O
Exit Button

Gebruik de ▶/◀
knoppen om het
type drukknop te
selecteren
*N.O/N.C

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om het relais type te
selecteren.

Exit Button
SIO Input0
SIO Relay0

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
de exit button te selecteren
* Not Use/SIO Input0/
SIO Input1

Door Sensor

Type

SIO Input1
SIO Relay0

N.O
Door Sensor

Gebruik de ▶/◀
knoppen om het
deurcontact te
selecteren.
*Not Use/ SIO Input1
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Opening Mode

Open Time(sec)

Held Open Alarm

TemporaryOpen
Door

3
Door

Sound
Door

Gebruik de ▶/◀
knoppen om het type
van openingsmode te
selecteren
*Temporary Open/
Toggle

Breng de tijd in
en druk op OK

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om het alarm type te
selecteren.
*NotUse/Sound/
Backlight/Sound and
Light/SIO
Relay0/SIO Relay1

※Opening Mode: Wanneer een specifieke tijd voorbij is na de openingstijd van de deur, wordt de deur
automatisch gesloten.
Held Open Alarm(sec)

Forced Open Alarm

30
Door

Not Use
Door

Breng de tijd in voor het
te lang geopend alarm
via de numerieke
toetsen in druk op OK.

Gebruik de ▶/◀
knoppen om het type
alarm te selecteren bij
een geforceerde open
toegang.
*Not Use/Sound/
Backlight/Sound and
Light/SIO
Relay0/ SIO Relay1

Complete

Het venster met
de boodschap
“Complete”
verschijnt

※ Opening Mode
- Temporary Open: Wanneer de deur geopend is, zal deze automatisch sluiten na een specifieke tijd.
- Toggle: De deur is ontgrendeld na de eerste geautoriseerde toegang en blijft ontgrendeld tot de volgende
geautoriseerde toegang ingevoerd werd.
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4.3 Systeem
1. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de Device (

) icoon

te selecteren en druk op OK.

2. Gebruik de ▶/◀ knoppen om de System (

)

icoon te selecteren en druk op OK.

3. Gebruik de ▶/◀ knoppen om gelijk welke informatie
te selecteren.
Factory Default (fabrieksinstelling), Delete All Log (wis de
volledige log), Delete User DB (wis de gebruikers database),
en de taal (Engels of Koreaans) en druk op OK.
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In geval van informatie

Gebruik de ▶/◀
knoppen om het
Log te selecteren

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
Not Use te selecteren.

De volledige log verschijnt.
(Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de vorige/volgende
logs te zien.

Wanneer “Use”
Geselecteerd is

Gebruik de ▶/◀knoppen

Gebruik de ▶/◀ knoppen om

om enige of alle ID’s te
selecteren.

enige of alle specifieke data
te selecteren

※ Filter
- Not Use: toont alles
- Use: enkel de specifieke
log wordt getoond.
(ID/Date (datum) /Event
Type (gebeurtenis type))

※ Wanneer de datum
gespecificeerd is, komen de
logs vroeger voor dan de
specifieke datum.

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om het gebeurtenissen
type te selecteren.
*All/Success/Failure/In/Out/
System
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Het resultaat van de log
filtering verschijnt op het
venster.
(Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de vorige / volgende
log te zien).
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In geval van informatie – vervolg

Gebruik de ▶/◀ knoppen om het
aantal gebruikers te selecteren

Het aantal huidige gebruikers en het aantal
vingerprints geprogrammeerd verschijnen.

Gebruik de ▶/◀ knoppen
Om de Firmware Versie
te selecteren.

De versie van de
firmware verschijnt.

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de Hardware Versie te
selecteren

De versie van de
firmware verschijnt.
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In geval van het terugkeren naar de fabrieksinstelling

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om terug te keren naar de
fabrieksinstelling en druk
op OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om te bepalen of u de
lezer wel of niet wilt
initialiseren.
*Cancel/ Initialize

In geval van
initialisatie, verschijnt
de boodschap
“Initialized”.

※In geval dat de lezer geïnitialiseerd wordt, worden de instellingen gewist maar de log data en de
database van de gebruikers worden niet gewist.

In geval van “Wissen van de volledige Log”

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om “Delete All Log”
(wissen van de volledige
log) te selecteren en druk
op OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om te bepalen u het
volledige log wenst te
wissen of niet.
*Cancel/ Delete

In het geval van het
wissen van het log
verschijnt de
boodschap “Deletion”
(Wissen).

※In dit geval, wordt alle data in/uit van de gebruikers gewist en kunnen NIET gerecupereerd
worden.
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In geval van het “Wissen van de gebruikersdata base”

5. FAQ
5.1 Error messages
Gebruik de ▶/◀ knoppen
om Delete User DB
(wissen van de
gebruikers data base) te
selecteren en druk op
OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen om
te bepalen of u wel of niet
de database van de
gebruikers wenst te wissen
*Cancel/Delete

In het geval dat de
database gewist
wordt, verschijnt de
boodschap Deletion
(wissen)

※In dit geval, zal de volledige gebruikersdatabase gewist worden, u moet dus direct de initiële
administrator terug registeren. (Zie 1.4.1).
※Wanneer de database gewist is, kan deze NIET meer gerecupereerd worden.

In geval van de Taal

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de Taal te selecteren
en druk op OK.

Gebruik de ▶/◀ knoppen
om de taal te selecteren
* Engels/ Koreaans
Druk op OK.
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5. FAQ
5.1 Fout boodschappen
Fout Boodschap

Oplossing

!Unknown ID (onbekend ID)

Het gebruikers ID dat niet bestaat in het apparaat werd
ingebracht.
De ingebrachte vingerprint of wachtwoord past niet met de
geprogrammeerde.
Bij het programmeren van de vingerprint, bestaat de
aangeboden vingerprint reeds in het apparaat (Bij controle
hiervan)
Het aantal gebruikers overschrijd de 200, u kunt dus geen
gebruikers meer programmeren.
Een normale gebruiker probeert in het menu te gaan.

!Not Matched (niet bij elkaar
passend)
!Duplicate Finger (duplicaat
vinger)
!Failed (Gefaald)
!Not Administrator (Geen
Administrator
!Not Authorized (niet
geautoriseerd)
!Wrong PIN (Foutieve PIN)
!ID In Use (ID in gebruik)
!Invalid Value (Ongeldige
waarde)
!Failed (Gefaald)
!Unknown Finger (Onbekende
vinger)
!Access Restricted (Toegang
beperkt)
!No Log (Geen Log)
!Not Recognizable (Niet
herkenbaar)
!Device Locked (Apparaat
vergrendeld)

De vingerprint bevestiging voor de administrator faalt
wanneer het menu betreden wordt.
Het ingebracht wachtwoord voor de bevestiging komt niet
overeen met het geprogrammeerde.
Het te programmeren gebruikers ID bestaat reeds.
Een ongeldige waarde werd ingevoerd.
Het te wissen gebruikers ID bestaat niet.
De ingebrachte vingerprint voor het betreden van het menu
of om een gebruiker te bewerken/wissen bestaat niet.
De bevestigingstest gebeurt uitgezonderd voor de
toegestane tijdzone.
Er is geen data log.
De vingerprint data kan niet gelezen worden door een
foutieve vinger input..
Het apparaat is geblokkeerd omdat de behuizing geopend
werd.
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5.2 Probleem oplosser
Categorie

Probleem

Power
(Voeding)

De voeding wordt
geleverd maar het
apparaat werkt niet.
Het wachtwoord is
verloren.

Password
(Wachtwoord)
De gesloten
toegang is niet open
gegaan na het
inbrengen van het
wachtwoord en het
drukken op de OK
toets.
De vingerprint is
geprogrammeerd
maar zijn
herkenning wordt
geconfronteerd met
een fout.
Fingerprint
(Vingerprint)
Het herkennen van
vingerprints was
goed maar
plotseling faalt de
herkenning.

Door lock
(Deur slot)
Time (Tijd)

Administrator
Connection
(Administrator
verbinding)

Zelfs wanneer u de
deur sluit is deze
niet vergrendeld.
De tijd is niet juist.

De administrator
mode kan niet
betreden worden
omdat administrator
wachtwoord
verloren is of de
persoon er niet
meer is

Oplossing
- Wanneer het apparaat losgemaakt is van zijn
achterplaat, is het mogelijk dat het niet werkt wanneer
de Tamper schakelaar gebruikt wordt.
- Controleer de adapter of de voedingskabel.
- Breng het vereiste wachtwoord in na het contacteren
van de administrator in geval van een gewone gebruiker.
- Wanneer het administrator wachtwoord verloren is,
contacteer dan de installateur.
- Controller of het juiste wachtwoord ingebracht werd.
- Controleer of u recent het wachtwoord gewijzigd hebt.
- Indien u het wachtwoord niet kunt vinden, contacteer
dan de administrator.

- BioLite Solo heeft de Suprema technologie dat de
eerste prijs in FVC2004 en FVC2006 omdat het werelds
beste kwaliteit bezit in herkenning.
- Voor een betere uitvoering in vingerprint herkenning is
een correcte registratie een must.
- Programmeer de vingerprint terug na het zien van de
“1.3 Methode voor vingerprint input.”
- De herkenningswaarde kan variëren door de
karakteristieken van elke vinger. Programmeer een
vingerprint van een andere vinger.
- Controleer of de vinger of de sensor bedekt is met
zweet, vocht of vuil.
- In het geval dat de vingerprint beschadigd is,kan het
apparaat overwegen als een verkeerde persoon.
- Reinig de vinger of sensor met een droog doekje en
herprobeer.
- Wanneer uw vingerprint te droog is, adem dan op uw
vinger en probeer terug.
- Het elektrisch slot is waarschijnlijk defect. Controleer
dit na het contacteren van de installateur.
- BioLite Solo heeft een verankerde batterij maar deze
kan ontladen zijn bij een gebruik gedurende lange tijd.
Dienovereenkomstig kan de tijd niet juist zijn. Wijzig de
tijd na het lezen van “3.1 configureren van Datum, Tijd”.
- BioLite Solo laat toe om de administrator
toegangsrechten te geven zodat enkel de administrator
het menu kan betreden.
- Wanneer u geen andere keuze hebt dan het
administrator menu te betreden, kunt u een administrator
wachtwoord toevoegen na het volgen van de
voorgedefinieerde procedure.
(Neem contact op met uw installateur).
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5.3 Beknopte handleiding
※ De handleiding bevat de meest gebruikte functies.
※

knop: Gebruikt om de geselecteerde functie te selecteren.

Functie

Instellingsmethode
(Opeenvolgende uitvoering van de uit te voeren acties.)

Initial administrator
Registration
(Initiële Administrator
registratie)
Date & time setting
(Datum & tijd instelling)
User registration
(Registratie van de
gebruiker)

Selecteer PIN Only (enkel PIN) als autorisatie methode
Breng het ID
Breng het wachtwoord in
Breng het wachtwoord terug in.

User password
Modification
(wijziging van het
gebruikerswachtwoord)
User fingerprint
Modification
(Wijziging van de
vingerprint van de
gebruiker)
User authorization
method modification
(Gebruikersautorisatie
wijzigingsmethode)
User deletion
(Wissen van een
gebruiker)
All user deletion
(Wissen van alle
gebruikers)
Initialization
(Environment settings
deletion)
Initialisatie (Wissen
van de instellingen)

Selecteer de icoon Screen , Sound (venster, geluid) (
)
Selecteer de
icoon Date, Time (Datum, Tijd) (
)
Breng de datum in
breng tijd in
Selecteer de icoon User (gebruiker) ( )
Selecteer de icoon Enroll
(programmeren) ( )
Enter ID
Selecteer General (Algemeen) of Administrator in Level
Selecteer
Breng de vingerprint of
autorisatie methode (authorization Method)
wachtwoord in.
Selecteer de icoon User (gebruiker) ( )
Selecteer de icoon Enroll
(programmeren) ( )
Breng het ID of vingerprint in
Selecteer
Password (wachtwoord)
Breng het gewenste wachtwoord in
Breng het
gewenste wachtwoord terug in.
Selecteer de icoon User (Gebruiker) ( )
Selecteer de icoon Enroll
(programmeren)( )
Breng het ID of vingerprint in
Selecteer
Fingerprint (vingerprint)
Breng de vingerprint van de gebruiker in
breng de vingerprint terug in
Selecteer de icoon User (Gebruiker) ( )
Selecteer de icoon Enroll
(Programmeren)( )
Breng het ID of vingerprint in
Selecteer
Operation Mode (werkingsmode)
Selecteer een autorisatie methode
(authorization method)
Selecteer de icoon User (Gebruiker) ( )
Selecteer de icoon Delete
(Wissen) (
)
Breng het ID of vingerprint in om te wissen
Selecteer de icoon Device (Apparaat) (
)
Selecteer de icoon System
(Systeem) (
)
Selecteer Delete User DB (wissen gebruikersdatabase)
Selecteer Delete (Wissen)
Selecteer de icoon Device (Apparaat) (
)
Selecteer de icoon System
(Systeem) (
)
Selecteer Factory Default (Fabrieksinstelling)
Selecteer Initialize (Initialiseren)
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5.4 Installatie van het systeem
5.4.1 Kabel Specificaties
Type
Deur open
switch &
Deur open
sensor
Relais

Voeding &
RS485

NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
GND
SWIN 1
GND
SWIN 0
Normaal gesloten
Common
Normaal geopend
Voeding +12VDC
Voeding GND
RS485 GND
RS485 +
RS485 -

Kleur
Zwart
Bruin
Zwart
Purper
Oranje (met witte string)
Groen( met witte string)
Grijs (met witte string)
Rood
Zwart
Wit (met zwarte string)
Blauw (moet zwarte string)
Geel (met zwarte string)
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5.4.2 Aansluiten van de voeding & RS485
8 – Voeding +12VDC
9 – Voeding GND
10 – RS485 GND
11 – RS485 +
12 – RS485 -

Rood
Zwart
Wit (met zwarte string)
Blauw (met zwarte string)
Geel (met zwarte string)

※ RS-485 wordt gebruikt bij het verbinden van de is Secure I/O.

NOTA:
Gebruik als voeding een 12VDC voeding met minimum 500mA.
(Wanneer u de voeding wenst te delen met andere apparaten moet u een nemen met een
hogere stroomwaarde).
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5.4.3 Aansluiten van het relais

1. Fail safe slot (spanningsloos open)
5 – Normaal gesloten
6- Common

Oranje (met witte string)
Groen (met witte string)

2. Fail secure slot (spanningsloos gesloten)

6 – Common
7 – Normaal geopend

Groen (met witte string)
Grijs (met witte string-
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3. Automatische deur

6 – Common
Groen (met witte string)
7 – Normaal Geopend Grijs (met witte string)

5.4.4 Verbinding van de drukknop (switch)

1 – GND
2 – SWIN 1
3 – GND
4 – SWIN 0
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5.4.5 Elektrische specificaties
Type
Voeding

Switch
input

Relais

Naam
Spanning (V)

Min.
10.8

Stroom (mA)
VIH (V)
VIL (V)
Pull-up
weerstand ( )

-

TBD
TBD
4.7K

Schakelende
capaciteit (A)

-

-

1

De input poorten worden
naar omhooggetrokken
met 4.7K weerstanden
30VDC

Schakelende
voeding
(resistent)
Schakelende
spanning (V)

-

-

0.3
30W

125VAC
DC

-

37.5VA AC
110
DC

-

Typ.
12

Max.
13.2

Nota’s
Gebruik enkel een
gestabiliseerde DC
voeding

250
-

125

AC

5.4.6 Installeren van de achterplaat

1. Bevestig de achterplaat op de plaats waar
De BioLite Solo geïnstalleerd moet worden.
Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven.

NOTA:
Wanneer de bevestigingsplaats gekend is, boort u de
gaten en steekt de pluggen in de gaten. U bevestigt de
achterplaat door gebruik van de meegeleverde
schroeven.
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2. Installeer de BioLite Solo op de
achterplaat.

3. Bevestig de BioLite Solo aan de achterplaat door het indraaien van de special
hexagonale schroef.
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5.5 Specificaties
Item

Specificatie

CPU

400MHz DSP

Geheugen

4MB Flash en 8MB RAM

Vingerprint sensor

500dpi optische sensor

Gebruikerscapaciteit

200 gebruikers (400 vingerprint (templates))

Herkenningssnelheid

Minder dan 1 seconde

Werkingsmode

Vingerprint, Wachtwoord, Vingerprint + wachtwoord.

LCD

128 x 64 Grafisch LCD (Monochrome)

Keypad

3x4 keypad, 3 navigatie toetsen

Gebruikersinterface

Multi-color LED en Multi-tone buzzer

TTL I/O

2 ingangen voor drukknop en deurcontact

Interne Relais

Elektrisch slot, elektromagneet, automatische deur

IP graad

IP65 graad

Log capaciteit

5,000 gebeurtenissen

Timer

RTC Charge-type Backup Battery Embedded

Spanning

DC 12V (Min. 500mA of hoger)

Afmetingen

60 x 185 x 40 mm (Breedte x hoogte x diepte)
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