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TIMEMANAGER
Toevoegen en verwijderen personen op Anviz C2-C3

Druk achtereenvolgens op de knoppen "M", "0" en "OK".

Voer het administrator wachtwoord in en druk op de knop "OK"

Let op: D.m.v. de toetsen "In/¡" en "Out/¢" gaat u door het menu.
Druk op de knop "M" om de beheer interface te verlaten.
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Selecteer in het hoofdmenu het item "Manage User" en druk op de knop "OK".
D.m.v. de toetsen "In/¡" en "Out/¢" kan u kiezen voor het Toevoegen, Wijzigen of Verwijderen van
een gebruiker.

A. Gebruiker invoeren
Selecteer de optie "Add User" en druk op de knop "OK".

Voer het ID in van de nieuwe gebruiker en druk op de knop "OK". Is het persoonsnummer in
TimeManager en dient daar ook reeds te bestaan alvorens in te geven in de klok.
Het veld PW (Paswoord) wordt nu geselecteerd en kan worden ingebracht indien nodig. Druk op de
knop "OK".
Knop "Setup" Enroll FP wordt geselecteerd. Druk op "OK".

D.m.v. de toetsen "In/¡" en "Out/¢" kan u nu bepalen welke vingerafdruk men gaat registreren.
Het systeem vraagt 2 x om vinger te plaatsen voor de scan van de vingerafdruk.
Al dan niet succesvolle registratie wordt gemeld.
Na registratie van de nodige vingerafdrukken drukt u 2 x op de knop "M" en bevestigd u 2 x met "OK".
Druk op de knop "M" om weer te keren naar het hoger liggende menu item.
Indien er via Badge geregistreerd wordt dient de “Match mode” van de gebruiker van “Default mode”
naar “Card only” gezet worden.
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B. Gebruiker wijzigen
Selecteer de optie "Modify User" en druk op de knop "OK".
Voer het ID in van de te wijzigen gebruiker en druk op de knop "OK".
Verdere stappen zijn conform met het toevoegen van een gebruiker.

C. Gebruiker verwijderen
Selecteer de optie "Delete User" en druk op de knop "OK".

Voer het ID-nummer in van de te verwijderen gebruiker gevolgd door een druk op de knop "OK".
U krijgt melding van de verwijdering.

Druk op de knop "OK" ter bevestiging.
Druk op de knop "M" om weer te keren naar het hoger liggende men item.

Illustraties betreffende plaatsing van de vinger voor vingerafdruk
Correcte plaatsing:

Foutieve plaatsing:

Opmerking:
• Gebruik, indien mogelijk, duim of wijsvinger van elke hand
• Druk op een willekeurige toets om de klok uit slaapmodus te halen
• Vermijd direct zonlicht, water en agressieve producten
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