ASSA Mobil PD
Mobil nyckeluppdateringsenhet

Användningsområde
Mobil PD är en nyckeluppdaterare som kan bäras
personligen. En Mobil PD används i ett CLIQ Remote låssystem för att låta användaren uppdatera sina behörigheter
utan att uppsöka administratören eller en Vägg PD. När
användaren uppdaterar sin nyckel med Mobil PD:n laddas
deras behörigheter och scheman automatiskt ned till
nyckeln.
Detta medger att förändringar på användarnycklar kan göras
helt oberoende av administratörens plats eller tiden på
dygnet.
Mobil PD:n ansluts till Internet antingen med USBkontakten till en PC eller via Bluetooth till en Smartphone.
Om internet ej är tillgängligt kan ett av administratören valt
interval av offline uppdateringar utföras. Det gör att nyckeln
kan förlänga sin tidsvalidering även i avlägsna miljöer utan
mobiltäckning.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Egenskaper
• Produktbeskrivning:

En mobil programmeringsenhet

• Versionskrav:

CLIQ Remote

• Högtalare:

Ljudsignal

• Gränssnitt för felsökning:

LED 6st

• Material:

PC/ABS plast

• Färg:

Svart

• Anslutningar:

USB 2.0 för Certifikatinläsning

• Kommunikation:

Bluetooth + USB 2.0

• Spänningsmatning:

4st AAA Batterier

• Effektförbrukning:

3W vid drift

• Temperaturområde:

-40°C - +80°C

• Luftfuktighet:

20-80%

• Kapslingsklass:

Skyddad mot droppande vatten

• Miljökrav standarder och
märkningar:

RoHS, CE, FCC

• Vikt:

140g

• Yttermått (B x H x D):  

63 x 135 x 26 mm

• Handhavande:

Se CLIQ Remote – Mobil PD
Bruksanvisning

ASSA Mobil PD
Mobil nyckeluppdateringsenhet

Anslutning

Krav
• Telefonen måste vara ansluten till det mobila nätverket
• Nätverksoperatören måste tillåta nätverksdelning
• Parkoppling via Bluetooth eller PC
• Testad för iPhone med iOS 3.0 eller högre, samt Android
med version 4.0 eller högre
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En Mobil PD är redo att användas när loggan lyser med
ett fast vitt sken. Snabbt blinkandes eller inget ljus alls
betyder att Mobil PD´n inte kan användas. Kontakta din
administratör.
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Batterinivå på nyckel. Om indikationen tänds har
nyckeln låg batterinivå. Byt batteri snarast.
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Vid fast sken har nyckeln kontakt med Remote-server.
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Nyckel programmeras under tiden symbolen blinkar. Ta
inte ur nyckeln under tiden nyckeln programmeras!
Vid fast sken och ett ljudligt pip är nyckeln färdigprogrammerad.
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Meddelande. Om administratören använder
e-postfunktion har ett mail skickats. Där syns nyckelns
validering, schema och cylindrar.
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Fel: Rött sken och tre ljudliga pip! Ta ur nyckeln vänta
några sekunder och försök igen. Om felet upprepar sig kontakta administratören.
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Röd blinkande CLIQ-symbol indikerar att batterierna i
Mobile PD’n behöver bytas.
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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.
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ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10
Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se
www.assa.se
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M3171.1309
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Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.

Indikering Mobil PD

