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Teknisk data
CPU ARM® Cortex®-A53 1.5Ghz quad core CPUs
RAM DDR3 SDRAM 2GB
GPU Mali™-450 GPU 3 x ARM Mali-450 MP

700MHz
Display 15” LCD 1024x768 Capacitive touch panel
OS Linux embedded
RFID-reader EM /MIFARE UID, HID-keyboard
Mechanics Box in aluzink Front in painted

aluminum
LAN 1 Ethernet port Gigabit Ethernet 10/100/

1000 Mbit/s
Ports 1 USB
Power 12VDC 1.5A
RTC The clock is set every 30

minutes
Default NTP server:
pool.ntp.org

Offline Chrome Local storage
Protocol HTTP/HTTPS
Size Height Wide Depth H=36,5cm W=40cm

D=6,8 cm

Montering/Installation
TimeSpot38 har fyra nyckelhål för väggmontage. I normala fall så används
endast dom två övre nyckelhålen. Borra två hål i lämplig höjd. Använd ett
vattenpass för att få hålen raka. Välj lämplig skruv och eventuell plugg. Skruva
in skruvarna nära väggen med ca 1.5 till 2 mm spelrum. Terminalen ska sitta
dikt mot väggen utan glapp.

300mm



Konfigurering av TimeSpot38

Koppla in nätverkskabel och sedan strömadaptern som följer med terminaln vid
leverans. Hål för att montera säkerhetsbleck.

När terminalen startat upp så visas information om vilken IP-adress som
tilldelats terminalen. Om det inte finns någon DHCP-server och ingen IP-adress
tilldelats terminalen aktiveras en statisk IP-adress. (192.168.1.10).



Starta en webbläsare och ange ( i detta exempel) URL http://192.168.55.140

Inloggningsbilden nedan visas. Logga i terminalen med

Username =admin
Password =admin



Home

Här visas aktuell programversion.



Device URL

Här anges aktuell URL. Om en proxyserver ska användas så aktiverar man den
funktionen genom att bocka i Enable Proxy settings.



Här finns även möjligheten att rensa browser data. Cookies , historik samt
offline data kommer att rensas.

Network

Under Network Settings så kan statisk IP-konfigurering eller DHCP väljas.
Terminalens namn kan ändras under Hostname.



Timezones.

Under Timezones så kan man vid behov ändra terminalens tidszon.



Default NTP server är pool.ntp.org. Valfri NTP server kan anges genom att
aktivera Enable NTP settings.

Screen

Kalibrering av pekskärmen. Görs endast vid behov.



Firmware

Om en uppgradering finns så läses den in här.



Efter en uppgradering så kan man behöva rensa webbläsarens
cache (dvs. den webbläsare som används för att logga in i terminalen)

Restart Terminal

Omstart av terminalen.



Settings

Här kan lösenordet för användaren admin ändras.



Övrigt



Ljustering av display

Displayens ljusstyrka och kontrast mm kan justeras via knappanelen som sitter
på terminalens vänstra sida.

ON/OFF Exit - + Meny/Enter

Låsbleck

TimeSpot38 kan säkras fast I väggen med ett låsbleck.
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