Snabbguide Inoptics Stämpelklocka

Grattis till valet av NFC TimeClean stämpelklocka - enkel och robust på din arbetsplats!
Terminalen läser av ID06-kort och NFC-taggar samt skickar insamlade uppgifter (stämplingar) till
Movenium via mobilnätet.
Terminalen är färdig att använda efter några minuter när en grön signal lyser oavbrutet.
Terminalen fungerar ca 5 timmar på batteriet. Ifall telenätet inte fungerar, kommer terminalen spara
upp till 250 stämplingar och skickar dessa till Movenium när nätet åter är normaliserat.

För support, ta kontakt med er säljare eller kundservice via kundservice@movenium.com
Läs gärna vår FAQ-sida: http://www.movenium.com/se/faq/

Aktivera terminalen via
systemet (http://tt.movenium.com)
1.

Logga in i via systemet

2.

Skapa projekt via plus-tecknet högst upp till höger eller gå in i ett befintligt projekt

3.

Lägg till IMEI-nr (15 siffror) som du hittar till vänster inuti boxen och tryck sen på spara.

4.

Ser du inte fältet för IMEI-nr så aktivera tidsterminalen via “Inställningar”

Vid förstagångsinloggning hålls ID06-kortet mot terminalen i 10-15 sekunder för att all information
ska hinna läsas av. Både det gula och gröna ljuset kommer lysa i några sekunder - och sedan endast
gult ljus. Terminalen väntar nu på knapptryckning.
Nyhet!
Glömmer användaren att trycka på IN vid förstagångsinloggning (lång läsning) kommer detta ske
med automatik.

För support, ta kontakt med er säljare eller kundservice via kundservice@movenium.com
Läs gärna vår FAQ-sida: http://www.movenium.com/se/faq/

Ljussignaler – Lamporna i mitten:
Normalläge:
Grönt ljus lyser - terminalen är redo för
instämpling av ID06-kort eller NFC-tagg.
Grönt ljus blinkar snabbt - terminalen håller på
att starta (avvakta tills ljus lyser helt).
Grönt ljus blinkar långsamt - inget simkort är
installerat.

In- och utcheckning:
När ID06-kort eller tagg hålls mot röda loggan
tänds ett gult ljus mitt på terminalen.
Gult/orange ljus - Boxen står nu och väntar på
knapptryckning (terminalen väntar ca 10 sek).

För support, ta kontakt med er säljare eller kundservice via kundservice@movenium.com
Läs gärna vår FAQ-sida: http://www.movenium.com/se/faq/

Felsökning:
Rött ljus indikerar att terminalen inte är
tillgänglig – batteriet är slut eller terminalen håller
på att startas.
Rött och grönt ljus blinkar - knapptryckning har
inte registrerats. Stämpla in igen.

OBS! – Kontrollera så att fungerande SIMkort

Ljud:
Som tecken på avläsning av ID06kort/NFC-tagg eller knapptryckning vibrerar terminalen. Detta märks
enklast genom att du håller handen mot terminalen.
Aktivera
Överförande av uppgifter till Movenium:
Dataöverföring sker efter man har tryck på IN eller OUT - detta sker i bakgrunden och är inte synligt
för användaren.
För att registrera nytt ID06-kort:
1.

Håll kortet vid läsarens röda cirkel under minst 5 sekunder.

2.

Ett grönt ljus samt sedan ett gult ljus ska tändas.

3.

Det gröna ljuset slocknar medan det gula ljuset fortsätter lysa.

4.

Nu kan användaren trycka på “IN-knappen”.

OBS! Även om användaren är förregistrerad gäller ovanstående 4 punkter.
Kontroll av signalstyrka:
1.

ID06-kort eller ID-tagg hålls mot terminalen - ingen knapptryckning ska göras.

2.

Terminalen anger mobilnätens signalstyrka med att vibrera. Om du räknar antalet gånger
terminalen vibrerar till kan du mäta hur stark signalen är - mellan 1-5 gånger.

3.

Styrkan måste vara mellan 2-5 för att terminalen ska kunna skicka uppgifter till Movenium.

För support, ta kontakt med er säljare eller kundservice via kundservice@movenium.com
Läs gärna vår FAQ-sida: http://www.movenium.com/se/faq/

Återställa terminalen:
1.

Terminalen kan återställs genom att stängas av.

2.

Ta ut kontakten, tryck sedan samtidigt på knapparna IN, OUT, A, E och F.

3.

Terminalen startas igen genom att kontakten sätts in i vägguttag.

Monteringsanvisning
1.

Öppna sidoluckorna på terminalen, där finns skruvhål för montering på vägg. Fäst gärna
terminalen nära ett fönster eller dörr för bästa mottagning. Anslut kontakten till ett vägguttag.

2.

Terminalen är klar några minuter efter installation och SMS-kontakt mottagits, två gröna
lampor lyser oavbrutet.

Det unika identifieringsnumret till enheten samt IMEI-kod kan hittas under den vänstra sidoluckan.

För support, ta kontakt med er säljare eller kundservice via kundservice@movenium.com
Läs gärna vår FAQ-sida: http://www.movenium.com/se/faq/

Om SIM-kort
inte är förinstallerat:
Skruva isär terminalen och installera
SIM-kortet - se bild.
Telias SIM-kort är lämpligt att installera i NFCterminalen, och behöver:
○ Internetkoppling med minsta
bandbredden.
○ textmeddelanden måste vara
påslagna
○ SIM-kort skall vara utan PIN-kod

För support, ta kontakt med er säljare eller kundservice via kundservice@movenium.com
Läs gärna vår FAQ-sida: http://www.movenium.com/se/faq/

