Ohisulkijapari

SBP-SEB-W4D

Kytkettäessä Sebury ohisulkija Ouman-laitteeseen voidaan kiinteistö liittää etämurtovalvontaan ja hälytykset
voidaan siirtää.
Rele vaihtaa tilaa aina, kun tagia käytetään näppäimistön
edessä. Tilaa voidaan vaihtaa myös näppäilemällä PINkoodi ja painamalla ruutu (#).
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• Käyttäjän 1 PIN-koodiksi on valmiiksi ohjelmoitu satunnainen PIN-koodi. Koodi löytyy
ohjelmointikortista.
• Masterkoodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 888888.
• Kun punainen valo vilkkuu, koodiohisulkija on poissa-tilassa. Releen kärki on auki.
• Kun vihreä valo palaa, koodiohisulkija on kotona-tilassa. Releen kärki on kiinni.

Tagin ottaminen käyttöön:
Vaiheet 1-3 tehdään molemmille
koodiohisulkijoille erikseen.

1.
2.
3.
4.

Käytä ”Manager Add Card” -korttia näppäimistön edessä.
Käytä haluamaasi tagia näppäimistön edessä.
Käytä vielä ”Manager Add Card” -korttia näppäimistön edessä.
Kirjoita muistiin tagin numerosarja ja kenelle kyseinen tagi luovutetaan. Jos tagi katoaa,
voit poistaa sen käytöstä helpoimmin numerosarjan avulla.

Seuraavat asiat voi käyttäjä tehdä itse:
Masterkoodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 888888 ja käyttäjäkoodiksi satunnainen PIN-koodi.
Turvallisuussyistä vaihda masterkoodi ja kirjoita molemmat koodit muistiin. Säilytä kooditietoja turvallisessa paikassa.
Masterkoodin vaihtaminen:
Oletusmasterkoodi
8888 88

* masterkoodi #

1.

Näppäile *888888#.

uusi koodi

2.

Näppäile 0 uusi masterkoodi # uusi masterkoodi #. Masterkoodin pitää olla 6 merkkiä.

3.

Poistu ohjelmointitilassa painamalla *.

uusi koodi
0

#

#
*
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Yksittäisen tagin ottaminen pois käytöstä:

2 0 tagin numerosarja #

1.

Käytä ”Manager Delete Card” -korttia näppäimistön edessä.

2.

Käytä haluamaasi tagia näppäimistön edessä.

3.

Käytä vielä ”Manager Delete Card” -korttia näppäimistön edessä.

Jos hukkaat tagin, voit joko poistaa kaikki tagit käytöstä ja ohjelmoida tagit
uudelleen käyttöön. Jos sinulla on tiedossa tagin painettu numerosarja, voit
ottaa tagin pois käytöstä näppäilemällä numerot 20 sekä heti perään tagin numerosarja ja lopuksi #.

1.
2.

Tehdasasetusten palautus:

3.
4.

Kytke koodiohisulkijalta virta pois päältä.
Paina * - näppäin pohjaan, laita virta päälle koodiohisulkijaan ja pidä
*-näppäintä pohjassa niin kauan, että kuuluu kaksi ”peep”-ääntä ja
oranssi LED-valo palaa.
Käytä ensin ”Manager Add Card” -korttia näppäimistön edessä ja sitten
”Manage Delete card”
LED-merkkivalo palaa punaisena merkkinä siitä, että tehdasasetusten
palautus on onnistunut.
Huom! Tehdasasetusten palautusten jälkeenkin käyttäjätiedot jäävät
voimaan.

Releen ohjelmoiminen tilanvaihto-käyttöön (toggle):
Tehdasasetusten palautuksen jälkeen, pitää rele ottaa tilanvaihto-käyttöön.
* masterkoodi #

1.

Siirry ohjelmointitilaan näppäilemällä *masterkoodi# .
Oletuksena masterkoodi on 888888.

410 #

2.

Näppäile 410 ja heti perään #. Tällöin rele toimii niin, että ”kotona”/
”Poissa”tilanne vaihtuu aina, kun tagia käytetään koodiohisulkijan edessä tai kun käyttäjä näppäilee PIN-koodin.

*

3.

Poistu ohjelmointitilassa painamalla *.
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