ProQsimity Stand Alone (STAL)

Een ProQsimity stand alone beslag of wandlezer wordt beheerd
met een programmeerkaart. Software is voor stand alone versie niet nodig.
Elk stand alone systeem, bestaand uit één of meerdere beslagen, behoeft een eigen programmeerkaart.
Eén programmeerkaart kan wel meerdere verschillende beslagen programmeren.
Een ProQsimity stand alone beslag is zeer eenvoudig te installeren. Gebruikers kunnen naar behoefte
worden toegevoegd en of verwijderd. Het ingeven van tijdschema’s of het uitlezen van gebeurtenissen is
met stand alone niet mogelijk, hiervoor dient u te werken met Update on card versie. Toegangskaarten
zijn er in kaart, tag of Synerkey (sleutel met transponder) uitvoering.
Er bestaan twee verschillende uitvoeringen vd programmeerkaarten. Met schaduw- en zonder
schaduwfunctie. Schaduwfunctie wil zeggen dat een verloren kaart, eenvoudig uit geprogrammeerd kan
worden. Zonder die functie dient u het beslag te resetten en alle kaarten opnieuw aan te bieden voor
autorisatie.
Bied tijdens het programmeren niet te snel kaarten achter elkaar aan, het beslag moet de handeling wel
kunnen verwerken.
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Voor dat u gaat programmeren:
 Sluit eerst het stekkertje aan voordat u de batterijen gaat plaatsen.
 Bied de bij het beslag meegeleverde acceskaart twee keer aan, om het beslag uit de vrije
doorloop functie te halen. Vrije doorloop betekent dat de kruk het slot opent. Geen kaart nodig.
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Gebruikerskaart met Schaduwkaart functie programmeren:






Bied de programmeerkaart (led: groen + rood)
Bied nu de gebruikerskaart aan (led: groen)
Bied nu een tweede (schaduw) kaart aan (led: groen)
Voor meerdere gebruikers bied u achtereenvolgend kaart en schaduwkaart aan
Sluit af door de programmeerkaart aan te bieden (led: rood)
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Gebruikerskaart met vrije doorloop functie programmeren:
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Bied de programmeerkaart aan bij de lezer (led: groen + rood)
Bied nu NOGMAALS de programmeerkaart aan (led: groen + rood)
Bied nu de gebruikerskaart aan (led: groen)
Bied nu de tweede kaart aan als schaduwkaart (led: groen)
Sluit af met de programmeerkaart (led: rood)

Deur open laten staan (vrije doorloop):

Gebruik hiervoor een gebruikerskaart met de vrije doorloop functie (zie 4)
 Bied de kaart aan (led: groen)
 Bied nu NOGMAALS deze geprogrammeerde kaart aan (led: groen knipperend)
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Deur uit de vrije doorloop halen:

Gebruik hiervoor een gebruikerskaart met de vrije doorloop functie (zie 4)
 Bied de kaart aan (led: groen knipperend)
 Bied nu NOGMAALS deze kaart aan (led: groen)
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Deur openen (standaard gebruik):
 Bied een gebruikerskaart aan (led: groen)
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Gebruikerskaart verwijderen:
 Bied de programmeerkaart aan (led: groen + rood)
 Bied de schaduwkaart welke bij de verloren kaart hoort aan (led: rood)
 Bied nu NOGMAALS de programmeerkaart aan (led: rood)
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Alle kaarten verwijderen LET OP AL UW KAARTEN WORDEN GEWIST !
 Bied de programmeerkaart aan (led: groen + rood)
 Bied nu NOGMAALS de programmeerkaart aan (led: groen + rood)
 Bied nu voor de derde keer de programmeerkaart aan (led: rood)
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Deur openen bij lege batterijen
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Deur openen bij lege batterijen

Wanneer de batterijen leeg raken (Leds: rood + groen), en deze niet tijdig vervangen worden, kan het
beslag geopend worden met de noodvoedingskabel.
 Sluit de kabel met noodvoeding aan
 Bied een gebruikers kaart aan met aangesloten kabel

ProQsimity Stand Alone (STAL) problemen
Indien het lijkt dat het beslag niet wil programmeren is de monteurskaart niet twee keer
aangeboden voordat de programmeer kaart gebruikt is.
De oplossing is dan om het beslag te resetten door 1 batterij eruit te halen, de twee
contactpinnen links onder het batterij vak door te verbinden met iets van metaal. Deze in
stand te houden terwijl de batterij wordt terug geplaats en te wachten met de
doorverbinding weg te halen totdat het beslag een aantal keer heeft geschakeld.
Nu is het beslag te programmeren met de programmeerkaart.

