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Instruktion för hantering av RFID-taggar lokalt 
Instruktionerna gäller hantering av RFID-taggar lokalt på våra laddboxar.

1. För att kunna aktivera funktionen med RFID utför dessa moment.
   - Ta bort bygel på CCU mellan 12V(6) och IN2(2) enligt schema nedan
   - Spänningssätt laddboxen, följ instruktionerna och utför ändringarna i laddarens     
    webgränssnitt



2. Koppla upp din dator till laddboxen via det lokala nätverket eller via controllerns USB-C.

2.1. Via USB-C;
   1. Koppla in USB-C kabeln på controllern och anslut till din dator.
   2. Skriv in adressen 192.168.5.1 
      (Vissa PC måste man installera en drivrutin RNDIS, se separat avsmitt)  
   3. Du kommer till inloggningssidan enligt nedan.  

  

   4. Ange användarnamn och lösenord; Username=user Password=user



   7. Det finns 3st sätt att lägga till RFD-taggar: 
     -  Skriv in RFID:s ID-nummer
     -  Läs in en csv-fil
     -  Blippa RFID-kortet på laddboxens läsare
    Döp de och ange hur länge den skall vara giltig.
    Klicka på  Spara.

   5. Gå till sidan Charging park.
   6. Klicka på Whitelist och sedan New Entry.



   8. Vill man ta bort eller redigera en tag klickar man på de 3st prickarna och gör sitt val.

   9. Nu är laddboxen uppdaterad med de ändringar du har valt gällande RFID-taggar.



3. Koppla upp din dator till laddboxen via det lokala nätverket eller via controllerns USB-C.
3.1 Via lokalt nätverk;
   1. Koppla in ethernet-kabeln på port ETH0
    2. Skriv in adressen http://ev3000 eller http://ev3000.local 

   3. Ange användarnamn och lösenord; Username=user Password=user



   4. Gå till sidan Charging park.
   5. Klicka på Whitelist och sedan New Entry.

   6. Det finns 3st sätt att lägga till RFD-taggar: 
     -  Skriv in RFID:s ID-nummer
     -  Läs in en csv-fil
     -  Blippa RFID-kortet på laddboxens läsare
        Döp de och ange hur länge den skall vara giltig.
    Klicka på  Spara.



   7. Vill man ta bort eller redigera en tag klickar man på de 3st prickarna och gör sitt val.

   8. Nu är laddboxen uppdaterad med de ändringar du har valt gällande RFID-taggar.



Övrig information

RNDIS

https://www.eldoninstallation.se/wp-content/uploads/2022/02/RNDIS.pdf
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