
SBP-SEB-W4Koodiohisulkija

Ouman-laitteeseen kytketyn Sebury-koodiohisulkijan avulla voidaan 
hallita kiinteistön käyttäjien kulkuoikeuksia ja ohjata murtovalvontaa. 
PLUS X -kotiautomaatiossa koodiohisulkija toimii pääasiallisena Koto-
na/Poissa -ohjauslaitteena. Koodiohisulkijaa voidaan käyttää joko näp-
päinpaneelista tai avaimenperätagilla. Näppäinpaneelin toiminta: näp-
päile ensin PIN-koodi ja perään ruutu (#).

Yhden Sebury-koodiohisulkijan kytkeminen Ouman-järjestelmiin

- Käyttäjän 1 PIN-koodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 0000.
- Masterkoodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 888888.
- Kotona/Poissa-tilan muuttaminen tapahtuu joko PIN-koodilla -tai avaimenperätagilla. 

- PLUS C: Kaikki koodiohisulkijat SBP-SEB-W4 rinnankytketään UI16:een.
- PLUS 100/101 sekä EH-60: Koodiohisulkijoiden maksimimäärä 2kpl (käytettävä valmiiksi 
tuotteistettua kahden koodiohisulkijan ratkaisua, tutotekoodi SBP-SEB-W4D. Huom! Tälle 
on oma kytkentäohje).
- Muut tuotteet: Kytentä riippuu ohjelmoinnista (tarkista kytkentäkuvasta).

Toiminta yleisesti:

Useamman koodiohisulkijan kytkentä ja käyttö:
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*Muut tuotteet = riippuu ohjelmoinnista 
(tarkista kytkentäkuvasta)

SeburyMittakanava

Ledien toiminta Ouman PLUS C 
-tapauksessa:

- Kun Kotona/Poissa -tila vaihdetaan avaimenperätagilla tai PIN-koodilla, vihreä led palaa 
(kärki kiinni) kahden sekunnin ajan. 
- Muussa tilassa koodiohisulkijan ledit eivät pala (poislukien masterkoodin syöttö, jolloin 
punainen LED palaa).  
- Mikäli tehdasasetukset palautetaan, on ledien toiminta ohjelmoitava uudelleen.

Ledien toiminta PLUS 100/101 ja 
EH-60 -tapauksessa:

- Kun punainen valo vilkkuu, koodiohisulkija on poissa-tilassa. Releen kärki on auki.
- Kun vihreä valo palaa, koodiohisulkija on kotona-tilassa. Releen kärki on kiinni. 
-Huom. koodiohisulkija ei vaihda tilaa, jos Kotona/Poissa -ohjaus tehdään jostain muusta 
ohjauslaitteesta (esim. kännykästä).

Koodiohisulkijan ohjelmoiminen Ouman PLUS C -käyttöön: 

1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla

2. Poistaa punaisen ledin käytöstä

3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

820 #

888888 #*

*

Koodiohisulkijan ohjelmoiminen tilanvaihto-käyttöön (toggle): (mm. PLUS 100/101 ja EH-60)

1. TOIMINTAOHJE, JOS KÄYTÖSSÄ ON OUMAN PLUS C (muussa tapauksessa siirry kohtaan 2)

2. TOIMINTAOHJE, JOS KÄYTÖSSÄ ON JOKIN MUU KUIN OUMAN PLUS C

SIIRRY KOHTAAN 3 ->

SIIRRY KOHTAAN 3 ->

* 

1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla

2. Releen ohjelmoiminen toggle-moodiin.

3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

410  #

888888 #*



1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen uudella master-
koodilla 

*   masterkoodi   # 

* * 

2. PIN-koodi on 4-8 merkin mittainen. Koodi 1234 
ei ole sallittu. Esim. jos haluat antaa käyttäjälle 
2 PIN-koodiksi 4321, tällöin syötät 112#4321#. 

3. Poistu ohjelmointi-tilasta painamalla **.

 

# # 11 2

käyttäjäID           PIN

Käyttäjä ID on mikä tahansa numerosarja väliltä 1 ... 2000. Tehtaalla on valmiiksi ohjelmoitu 
käyttäjä, jonka ID on 1 ja PIN on 0000. Esim. jos haluat vaihtaa käyttäjällä 1 olevan PIN-
koodin 0000 koodiksi 2432. Tällöin syötät *1#0000#2432#2432#.  

*   käyttäjäID  #  vanha PIN  # uusi PIN  #  uusi PIN #   
1 0 0 0 0

käyttäjäID      PIN  

1. Käytä  ”Manager Add Card” -korttia näppäimistön edessä.
2. Käytä haluamaasi tagia näppäimistön edessä.
3. Käytä vielä ”Manager Add Card” -korttia näppäimistön edessä.
4. Kirjoita muistiin tagin numerosarja ja kenelle kyseinen tagi luovutetaan. Jos tagi katoaa, 

voit poistaa sen käytöstä helpoimmin numerosarjan avulla.

PÄÄKÄYTTÄJÄN TÄYTYY MUUTTAA MASTERKOODI ENNEN KUIN KÄYTTÄJÄTUNNUKSIA TAI TAGEJA LUOVUTETAAN!
Huolehdi myös, että ”Manager Add Card”- ja ”Manager Delete Card”-kortit laitetaan talteen varmaan paikkaan.  

1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla

* 

Masterkoodin vaihtaminen:

2. Uuden masterkoodin ohjelmointi. Masterkoo-
din pitää olla 6 merkkiä.

3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

Masterkoodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 888888 ja käyttäjäkoodiksi 0000. Turvallisuussyistä 
vaihda sekä masterkoodi että käyttäjäkoodi ja kirjoita koodit muistiin! Säilytä kooditie-
toja turvallisessa paikassa. 

# # 

uusi koodi uusi koodi
0

3. TAGIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

4. KÄYTTÄJÄN LISÄÄMINEN

5. KÄYTTÄJÄN PIN-KOODIN MUUTTAMINEN

888888 #*



Lisätietoja tuotteen valmistajan käyttöohjeessa.

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

2. Käytä haluamaasi tagia näppäimistön edessä.

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

1. Voit poistaa kaikki tagit käytöstä ja ohjelmoida tagit uudelleen käyttöön.  
HUOM! Myös PIN-koodit poistuvat käytöstä tällä komennolla.

200000   # 

*

Kun kadonneen tagin sarjanumero ei ole tiedossa...

Kun kadonneen tagin sarjanumero on tiedossa...

2. Yksittäisen tagin poistaminen käytöstä tapahtuu seuraavalla tavalla:

* *

2  0 tagin sarjanumero  # 

1. Kytke koodiohisulkijan virta pois päältä.
2. Paina * - näppäin pohjaan, laita virta päälle koodiohisulkijaan ja pidä *-näppäintä pohjas-

sa niin kauan, että kuuluu kaksi ”peep”-ääntä ja oranssi LED-valo palaa.
3. Käytä ensin ”Manager Add Card” -korttia näppäimistön edessä ja sitten ”Manager 

Delete card”
4. LED-merkkivalo vilkkuu punaisena merkkinä siitä, että tehdasasetusten palautus on 

onnistunut.  
Huom! Tehdasasetusten palautusten jälkeenkin käyttäjätiedot jäävät voimaan.  
 
Tehdasasetusten palautus muuttaa ohisulkijan pulssitoimiseksi (Ouman PLUS C 
-toiminta). Myös ledien toiminta palautuu tehdasasetuksille.  

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen, vaihda masterkoodi (ks. s. 1)

Yksittäisen PIN-koodilla toimivan käyttäjän poistaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

* *

2  0 Käyttäjän ID   # 

YKSITTÄISEN TAGIN OTTAMINEN POIS KÄYTÖSTÄ (kun tagi on tallessa)

JOS TAGI ON HUKASSA ON KAKSI TOIMINTAVAIHTOEHTOA...

YKSITTÄISEN KÄYTTÄJÄN POISTAMINEN (PIN-KOODI)

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla

2. Poistaa kaikki tagit ja PIN-koodit käytöstä.

3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla.

2. Poistaa yksittäisen tagin.

3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla.

2. Poistaa yksittäisen käyttäjän (PIN-koodin).

3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

*   masterkoodi   # 

*   masterkoodi   # 

*   masterkoodi   # 
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