
LID 571 ISO VERKORTE HANDLEIDING

De LID571 voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik vindt
plaats onder de volgende voorwaarden: 
1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief 

interventie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Algemene informatie
De LID 571 ISO reader is een multireader welke de mogelijkheid geeft om 7 verschillende type 
transponders uit te lezen:

• trovan  Unique TM 

• trovan  FLEX TM

• ISO FDX-B  animal/industrial
• PSK1
• PSK2
• Fecava / Destron
• ASK 64b

Om voor de snelst mogelijke uitleestijd adviseren wij u alleen de transponder types te activeren die u 
ook daadwerkelijk wenst uit te lezen.
Als u bijv. alleen maar de Trovan Unique en ISO FDX-B gebruikt, dan adviseren wij u alleen deze 2 
types te activeren. Deze 2 types kunt u dan plaatsen in de zogeheten “readlist”.
U kunt altijd de “readlist” aanpassen. Hiervoor is geen PC software noodzakelijk.

Start lezen
Druk op de rode knop om te beginnen met lezen. De lezer zal lezen zolang de knop ingedrukt blijft.
Als er een transponder gelezen word dan word de code op het LC-display getoond.

Communicatiemode
U kunt de reader in de communicatiemode krijgen door een "dubbel klik" te doen op de rode knop, u 
hoort dan een pieptoon en op het display staat “COMPORTS ACTIVE”.
De reader kan via een Infra Rood adapter of een kabel met uw PC verbonden worden. 
Firmware versie 8.07i of eerder en 9.07i of eerder:
Als u een kabel gebruikt en u wilt de mogelijkheid hebben om de gelezen transpondercodes direct dor 
te sturen naar de PC, wees er dan zeker van dat u de reader in de communicatiemode zet voordat u 
in de software op “Connect” klikt. Als u dit niet doet dan zal de PC de reader in de communicatiemode 
zetten en zal de reader in deze mode blijven zolang deze verbonden is met de PC.

Readlist aanpassen
Als u de readlist aan wilt passen en u wilt hier geen PC voor gebruiken gaat u als volgt te werk:
Firmware versie 8.03i of later en 9.03i of later:

1. Druk 5 maal op de rode knop met een maximaal interval van 300 milliseconden, laat de knop 
bij de 5e maal niet los. U hoort een pieptoon en op het display staat: "COMPORTS ACTIVE". 
Ga verder bij stap 2.

Andere firmware versies:
1. Druk twee maal op de rode knop met een maximaal interval van 300 milliseconden, laat de 

knop bij de 2e maal niet los. U hoort een pieptoon en op het display staat: "COMPORTS 
ACTIVE".

2. Houdt de knop voor ongeveer 5 seconden ingedrukt, u hoort een piep en op het display staat 
"RELEASE BUTTON".

3. Nu heeft u 4 seconden om de getoonde transponder te activeren (druk hiertoe op de rode 
knop). Als u binnen de 4 seconden niet op de knop druk zal het transpondertype niet 
toegevoegd worden aan de readlist. Aan het einde van de setup zal de reader uit gaan en zijn 
de nieuwe instellingen van kracht.

Batterijen
Gebruik alleen 9V Alkaline of oplaadbare NiMh Batterijen (minimaal 160mA)

Download de laatste PC software versie voor de LID571-ISO via: www.dorset.nu

http://www.dorset.nu/

