Betjeningsindstilling 1 og 2:
1. Tast ➔ (rødt blink), indtast ➔ (rødt blink), indtast
➔ (rødt blink), indtast ➔ (intet rødt blink).
2. Tast masterkode efterfulgt af ➔ tasten. Alle 3
lysdioder lyser kortvarigt, hvorefter den grønne
lysdiode lyser alene.
3. Tast det brugernummer, som ønskes slettet
efterfulgt af ➔ tasten, hvorefter den gule og
grønne lysdiode lyser.
4. Tast ➔, og den gule lysdiode lyser alene.
5. Tast ➔, og den grønne lysdiode lyser som
kvittering for, at koden er slettet. Ønskes flere
brugerkoder slettet, gentages proceduren fra
3-5.
6. Tast ➔ (afslutning af kodesletning), og alle 3
lysdioder lyser, efterfulgt af gul lysdiode alene.
Betjeningsindstilling 3:
Som ovenfor – dog start ved pkt. 2.
Masterkoden kan kun ændres af G4S, og den
udleveres ved aflevering af anlægget. Hvis masterkoden glemmes eller går tabt, kontakt G4S.
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Sletning af brugerkoder

Brugerinformation

Forbikobler 8C

Funktion

Opretning/ændring af brugerkoder

8C er en elektronisk forbikobler, der kan anvendes
• som TIMER funktion eller
• som FRA og TIL funktion

Betjeningsindstilling 1 og 2:

Betjeningsindstillinger
8C kan indstilles til betjening på 3 måder:
1. 6-cifret kode for alle 100 brugerkoder
(standardindstilling).
2. 4-cifret kode for alle 100 brugerkoder.
3. 1-8-cifret kode efterfulgt af tryk på ➔ tasten
(cifferlængde valgfri for alle100 brugerkoder,
dog anbefales det altid at anvende minimum
4-cifret kode).
Ændring af brugerkode sker fra tastaturet via
masterkoden, og der er 100 mio. koder at vælge
imellem, hvis der anvendes 8-cifret kode. 8C har
tastatur med fingertouch, hvor tastetryk indikeres
med gult lysblink.
Betjening af TIMER funktion
Stå foran tastaturet, så andre ikke kan se hvilken
kode, der indtastes. Indtast den personlige kode,
og den grønne lysdiode på tastaturet tænder,
hvorefter indgangstiden starter. Gå derefter til
betjeningspanelet og frakobl anlægget.
Betjening af FRA/TIL funktion
Denne funktion kan kun anvendes ved brug af
betjeningsindstilling 3: 1-8-cifret kode efterfulgt af
tryk på ➔ tasten. Stå foran tastaturet, så andre ikke
kan se hvilken kode, der indtastes. Indtast den personlige kode efterfulgt af ➔ tasten for visning om
anlægget er fra- eller tilkoblet (grønt lys: frakoblet
– rødt lys: tilkoblet). Anlægstilstanden ændres ved
tryk på Qtasten inden for 15 sek.

1. Tast ➔ (rødt blink), tast ➔ (rødt blink), tast ➔
(rødt blink) tast ➔ (intet rødt blink).
2. Tast masterkode efterfulgt af ➔ tasten.
Alle 3 lysdioder lyser kortvarigt, hvorefter
den grønne lysdiode lyser alene.
3. Tast brugernummer (00-99) efterfulgt af
➔ tasten, hvorefter den gule og grønne
lysdiode lyser.
4. Tast ny kode efterfulgt af ➔ tasten, gul
lysdiode lyser.
5. Gentag ny kode og tryk på ➔ tasten, grøn
lysdiode lyser.
6. Tast herefter ➔ for afslutning, og alle 3 lysdioder lyser efterfulgt af gul lysdiode alene.
Betjeningsindstilling 3:
Som ovenfor – dog start ved pkt. 2.

Eksempel:
Betjeningsindstilling 1 og 2:
Kode til brugernummer 17 ønskes ændret
til 124711
1. Tast ➔, ➔, ➔ og ➔
2. Tast masterkode ➔
3. Tast 17 ➔
4. Tast 124711 ➔
5. Tast 124711 ➔
ønskes flere koder ændret, gentages
proceduren fra 3-5.
6. Tast ➔ (afslutning af kodeændring).
Betjeningsindstilling 3:
Som ovenfor – dog start ved pkt. 2.

