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Algemeen
• Op het systeem kunnen 320 key-tags geregistreerd worden.
• Eenvoudig key-tags toevoegen d.m.v. LED-signalering en geluid.
• Afstand tussen Key-tag en kaartlezer dient kleiner dan 3cm te zijn.
• De ‘Master Key-tags’ zijn noodzakelijk om nieuwe en oude key-tags toe
te voegen en ongeldig te verklaren.
Master key-tags
• Er zijn twee ‘Master key-tags’:
1. ‘Master Add key-tag’ - Voor het toevoegen van key-tags
2.’Master Delete key-tag’ - Voor het verwijderen van key-tags
• Wanneer er een nieuwe ‘Master key-tag’ wordt geregistreerd, wordt
automatisch de oude ‘Master key-tag’ ongeldig verklaard.
• Bij artikel EVTS worden twee ‘Master key-tags’ geleverd gedrukt met
label. Echter is het mogelijk om van elke key-tag een ‘Master key-tag’
te maken.
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Master key-tags autoriseren
Stap 1

Opmerkingen

Schakel het stroom in en druk binnen 10 seconden,
3 seconden op KEY_SET

De master key-tags kunnen alleen
geautoriseerd worden binnen de 10
seconden nadat het systeem stroom
heeft.
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