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USB Card Reader
The most versatile payment solution

Congratulations on your selection of the PayCon. We are certain you will be pleased with
your purchase of one of the finest payment solutions of the market.
We want to help you to get the best result from your PayCon and show you how to
operate it. This manual contains information on how to do that; please read it carefully.
Due to continuous product improvements this manual is subject to changes without
notice.
Your Inepro business partner is dedicated to your satisfaction and will be pleased to
answer your questions and your concerns.
Best wishes,
Inepro BV.
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Directives

ATTENTION!!
Read this manual carefully before installing the USB Card Reader!
Mains connection
Before connecting the appliance to the mains, check that the mains supply voltage corresponds
to the voltage printed on the type plate of the adapter. If the mains voltage is different, consult
your supplier.
Guarentee
No guarantee can be given if safety regulations are not followed.
Security
Always disconnect the power supply before handling anything inside the device.

This document:
Due to continuous product improvements this manual is subject to change without notice. This
document describes the technical and functional operation of the USB Card Reader. Greatest care
has been taken drafting the information in this manual and it may be said that it is reliable.
However, the producer is not liable for any shortcomings in the text or incompleteness of the
information. Thank you for your decision to use the USB Card Reader.

Indoor User Only
This device may only be used indoors.

CE Conformité Europeène (Conform European Norm)
This device is in conformity with the EMC directive and low-voltage directive.

WEEE Directive (Waste of Electrical and Electronic Equipment)
Inepro considers it important to properly take the climate into account. We therefore produce as
many climate-friendly products. Your new device contains materials which can be recycled and
then reused. At the end of life, specialized companies can dismantle the device, to materials which
can be reused in order to recycle and reuse. For example, the materials that must be discarded will
be limited to a minimum. Please take into account the rules and regulations in your area regarding
the rules about disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.
Thank you, Inepro BV
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Introductie

Introductie
De USB (Universal Serial Bus) lezer set bestaat uit een USB
interface printplaat en een aangekoppelde kaartlezer. De micro
controller op de USB interface printplaat is een Microchip
Integrated Circuit die een USB device bezit. De kaartlezer leest de
data uit de kaart en levert die aan de USB interface printplaat.
De micro controller is zodanig geprogrammeerd dat hij een HID
(Human Interface Device) toetsenbord nadoet. Het lijkt dus dat bij
het leveren van een kaartnummer iemand op een toetsenbord het
kaartnummer in tikt.
Inepro heeft een vendor ID gekocht om een uniek vendor /
applicatie ID in de USB lezer sets te kunnen zetten. Het vendor ID
van Inepro = 0x1DA6, het applicatie ID = 0x0110. Voor elke USB
interface eenheid wordt hetzelfde vendor/applicatie ID gebruikt
(ongeacht de gebruikte kaartlezer). Bij het aanmelden van de USB
interface aan de machine waar de USB interface aan komt te
hangen wordt de software versie in een data string meegezonden
en kan afhankelijk van het type machine ergens worden gevonden.
Op de USB interface board zitten buiten de USB aansluiting een
RS232 poort en een Wiegand/IIC interface. De gebruikte interface
is afhankelijk van de aangesloten kaartlezer. (Let bij vervanging
van de lezer op dat deze op de juiste connector wordt geplaatst).

Ondersteunde Kaart Technologieën
De Inepro USB lezer ondersteund de volgende kaart
technologieën:
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Mifare ISO 1443A
Mifare Desfire ISO 1443A
Legic Prime
Legic RFID Standard
Legic Advant ISO 1443A
Legic Advant ISO 15693
HiD iClass ISO 1443A
HiD iClass ISO 15693
HiD Indala HiD RFID standard
HiD Prox HiD RFID standard
EM 4x02
HiTag I
HiTag II

USB Communicatie
De USB kaartlezers ondersteunen USB 2.0 protocol als een
Human Interface Driver (HID)
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USB Reader Onderdelenlijst

USB Controller +
Antenna set +
Harness trucking

De USB kaartlezer bestaat uit de volgende onderdelen:

1. USB Controller
- 2x Controller board kappen
- 4x schroeven voor de kappen
- 1x USB product sticker
- 1x USB printplaat
- 1x USB kabel, haakse stekker
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2. Antenne set
- 2x Antenne set kappen
- 1x Antenne sticker
- 1x Antenne kabel voor verbinding met de USB printplaat
- 4x Plastic kabelbegeleiders
- 1x Antenne ( verschillend per kaart technologie )

Controller Board + Antenne set

Kabelbegeleiders

3. Monteren op MFD
- 1x Beugel
- 2x korte schroeven
- 2x lange schroeven
- 1x USB beschermkap set

Beugel set

USB beschermkap set voor MFD
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Werking

Werking
De werking van de USB interface printplaat
De kaartnummers die gelezen worden door de kaartlezers zijn
hexadecimale getallen. Deze hexadecimale getallen worden
opgedeeld in twee nibbles (1 byte = 2 nibbles = 8 bits, dus 1 nibble
= 4 bits) en hierna zal de toetsenbord code representatie van de
nibble getallen worden door de USB interface printplaat worden
opgestuurd. Achter het laatste karakter wordt een <enter>
toetsaanslag code gestuurd.
De software driver die in de host draait zal de toetsaanslag code
omzetten naar de ASCII presentatie van diezelfde toetsaanslag
code.
Bij het verwijderen van de kaart voor de kaartlezer wordt alleen een
enkele <enter> toetsaanslag opgestuurd.
Voorbeeld:
· Gelezen waarde: 0x12345678
· Verzonden toetsaanslag gegevens:
<0x1E><0x1F><0x20><0x21><0x22><0x23><0x24><0x25><0x
58>
· Conversie naar ASCII tekens door host HID driver:
<1><2><3><4><5><6><7><8><enter>
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Uitgezonderd: de software versie 2.0. Hierin wordt de nibble
representatie eerst omgezet naar een decimaal getal en deze
decimale getallen worden een voor een in keystroke code
opgestuurd.
Voorbeeld:
· Gelezen waarde: 0x5c
· Decimale waardes aangevuld met leidende '0': '05' en '12' (deze
getallen '05', '12' worden als toetsaanslag codes opgestuurd.)
· Verzonden toetsaanslag codes:
<0x27><0x22><0x1E><0x1f><0x58>
· Conversie naar ASCII tekens door host HID driver:
<0><5><1><2><enter>
Voor deze software (2.0) is versie 2.4 in de plaats gekomen
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Software Test
Testen met de Inepro Test Tool
Een USB kaartlezer set kan getest worden met een PC/laptop.
Hiervoor wordt de lezer aangesloten op de USB poort van de PC of
laptop.
Gebruik de PC test tool van Inepro. Deze geeft in het scherm weer
welke software versie in de USB set zit en zal bij het aanbieden
van een kaart het kaartnummer in het scherm zichtbaar maken
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Testen met Windows Apparaatbeheer
1. Op een PC (laptop) zonder Inepro test tool is ook de software
versie die in de USB lezer set zit te zien.
2. Sluit de USB lezer set aan op de PC of laptop.
3. Ga met de browser naar “configuratie scherm -> systeem ->
apparaat beheer -> Human Interface Devices”. Een van de
aanwezige HID-USB devices is de USB lezer set.
4. In het hoofd tabblad staat een veld “locatie” en hier staat de
software versie van de USB lezer set
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Testen met de Windows Rekenmachine:
1. Verbind the USB kaartlezer met de USB port van de computer.
2. Start de Rekenmachine applicatie op de computer, stel de
rekenmachine onder 'Beeld' in op 'Wetenschappelijk'.
3. Zet het getallenstelsel op 'Hex'.
4. Presenteer een kaart aan de USB kaartlezer.
5. Selecteer dan het getallenstelsel 'Dec' om de decimale waarde
van dit getal uit te lezen. Dit is het kaartnummer
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Hardware Test
Fysieke test USB kaartlezer
1. Verwijder de bovenste kap van de USB lezer.
2. Sluit de USB kaartlezer aan op de USB poort van een computer.
3. Controleer de indicator LED's om te zien of de lezer werkt zoals
hij zou moeten werken met behulp van de onderstaande tabel.
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Hardware Test
Op de USB interface board zitten een aantal LED’s gemonteerd.
Bij elk van de LED’s staat waar zij voor gebruikt worden. Hieronder
de tabel:
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Label
USB

RUN

Functie
Deze LED geeft
aan of er
verbinding is met
een host machine.
Deze LED geeft
aan of het
programma in de
programma loop
loopt. (De
communicatie
tussen USB
Controller en
Antenne board?).
De snelheid van
het knipperen
geeft aan of een
kaartlezer
aanwezig is.

Deze LED geeft
aan of de lezer
CARD
een geldige kaart
ziet.

Standby / OK

Bezig

Niet OK

Knippert met een
constante aan/uit tijd.

Niet van
toepassing

De LED knippert niet.

Normaal knipperen 1
seconde aan / 1
seconde uit.
Een kaartlezer
aanwezig is zonder
kaart.

Snel
knipperen
· Langzaam knipperen 2,5
0,5 seconde
seconden aan/2,5
aan / 0,5
seconden uit - Kaartlezer
seconde uit.
afwezig.
Een
· Niet knipperen - geen
kaartlezer
USB verbinding
aanwezig is
met kaart.

· De LED brandt Geldige kaart
aanwezig
Niet van
· De LED Brandt niet toepassing
- Geen geldige
kaart aanwezig

Deze LED is voor
gebruik van
vrijgave copier.
· De LED brandt Deze wordt in de
Geldige kaart
COPY huidige toepassing
aanwezig
OUT
niet gebruikt. De · De LED Brandt niet LED schakelt
Geen geldige kaart
gelijk aan en uit
aanwezig
met de
CARD-LED.
Als de verbinding goed
is, licht de LED kort op
met de snelheid
waarmee de data
pakketjes van en naar
de kaartlezer gaan.
Deze LED laat
zien of er
Bij een aantal type
RS232 communicatie
kaartlezers is geen
aanwezig is met
actieve verbinding
de kaartlezer.
tussen de USB
interface en de
kaartlezer. Hierdoor
kan/zal de RS232 LED
een afwijkend gedrag
vertonen.
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Niet van
toepassing

De LED
knippert met
de snelheid
waarmee de
data
pakketjes
van en naar
de kaartlezer
gaan.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

De LED brandt niet.
Bij een aantal type
kaartlezers is geen actieve
verbinding tussen de USB
interface en de kaartlezer.
Hierdoor kan/zal de RS232
LED een afwijkend gedrag
vertonen.
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Onderdelen Vervangen
Indien onderdelen van de set verwisselt worden met nieuwe
onderdelen, dan moet opgelet worden hoe de onderdelen
aangesloten zijn voordat de onderdelen verwijderd worden zodat
de nieuwe onderdelen op eenzelfde manier worden
gemonteerd/aangesloten.
In de meeste gevallen zal besloten worden om de gehele set te
vervangen.
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Onderdelen Vervangen

Maak de behuizing aan de achterzijde
open. Het antennebord zit niet vast en
kan gemakkelijk worden verwijderd.

De stuurprint kan vervangen worden als
deze niet is aangesloten. Houdt rekening
met de schroefgaten en de kabels bij het
dichtschroeven van de behuizing.

De twee setjes beschermkappen kunnen Deze montageset kan worden gebruikt
worden ingezet om de kabels te
om de behuizing van de stuurprint vast te
verhullen.
zetten aan de MFP.

Zorg ervoor dat de juiste software in de stuurprint (USB Controler
board) is geladen. De software houdt rekening met de
kaarttechnologie en de vereiste UID
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Aanhangsel A: Versies

Appendix A: Versions
Available software versions
Artikel
276073
276074
276030
276040
276050
276060
276061
276062
276071
276080
276090

Omschrijving
Inepro USB Card Reader Legic Prime sw 1.3 Audi / VW
Inepro USB Card Reader Legic Prime sw 1.4 ZFS
Inepro USB Card Reader HiD Indala 125 KHz sw 6.0 CSN
Inepro USB Card Reader Mifare Desfire sw 7.0 CSN
Inepro USB Card Reader Mifare sw 3.0 CSN
Inepro USB Card Reader Multitag sw 2.0 CSN EM4x02
Inepro USB Card Reader Multitag sw 2.1 CSN Hitag I & II
Inepro USB Card Reader Multitag sw 2.2 CSN Hitag II
Inepro USB Card Reader Legic Prime sw 1.1 CSN
Inepro USB Card Reader HiD iClass sw 4.0 CSN
Inepro USB Card Reader HiD Prox Plus 125 KHz

Artikelcode klant
EDP 964490
EDP 964853
EDP 965502
EDP 965505
EDP 965507
EDP 965509
EDP 965510
EDP 965511
EDP 965512
EDP 965513
EDP 965514

De versie informatie zal op verzoek aan u worden verstrekt. Nieuwere versies zullen worden
toegevoegd, zodra Inepro dit nodig acht
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<Deze pagina is bewust leeg gelaten>
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Notities
Deze pagina's zijn bedoeld voor notities van de lezer:
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