EMBELIN SIM-KORTTI
Tämä SIM-kortti on tarkoitettu Remuc-etäohjainjärjestelmän käyttöön. Kortti tulee aktivoida
verkossa ennen käyttöönottoa.
Kortti sisältää 2 kk käyttöaikaa, joka käynnistyy aktivoinnista. Kun käyttöaika lähestyy loppua,
tulee siitä muistutus REMUC-mobiilisovellukseen.
VAROITUS! Embelin Oy:n SIM-korttia ei voi käyttää muuhun kuin REMUC:in käyttöön.
Tarkemmat ehdot osoitteessa www.remuc.fi/tos
SIM-KORTIN AKTIVOINTI
1. Mene osoitteeseen http://www.remuc.fi/sim

2. Syötä ”Laitetunnus”-kohtaan sen REMUC-ohjaimen
tunniste, jolle olet SIM-korttia aktivoimassa ja klikkaa
”Seuraava”.

3. Syötä ”SIM-tunniste”-kohtaan aktivoitavan SIM-kortin
takana oleva tunnistenumero ja klikkaa ”Seuraava”.

4. Täytä vähintään ”Aktivoijan sähköpostiosoite” ja klikkaa
”Aktivoi SIM-kortti”.
5.

Ruudun yläreunaan ilmestyy teksti ”SIM-kortin aktivointi
käynnissä”.

6.

Kun SIM-kortti on aktivoitu, saat siitä ilmoituksen
aktivoijan sähköpostiosoitteeseen.

v1.8 © 2016 Embelin Oy, kaikki oikeudet pidätetään

Tarkista SIM-kortti ennen asennusta. Mikäli sisempi ns.
Micro- tai Nano-kokoinen kortti on kehyksestä vinossa kuvan
mukaisesti, voi Remuc:in kortinlukija rikkoutua
asennusvaiheessa. Paina sisempi kortti kehykseen niin, että
kuvan mukaisia reunoja ei ole näkyvissä.

SIM-KORTIN ASENTAMINEN REMUC-2:EEN
SIM-kortti asennetaan REMUC-2:n kyljessä olevaan
SIM-kelkkaan. Huomioi asennussuunta: SIM-kortin
kontaktipinnat alaspäin, SIM-kortin nurkan lovi
kelkan loven mukaan.

SIM-KORTIN ASENTAMINEN REMUC-3:EEN
SIM-kortti työnnetään REMUC-3:n kyljestä
luukun alla olevaan SIM-paikkaan. SIM-kortin
kontaktipinnat ylöspäin, SIM-kortin nurkan lovi
oikealle. Työnnä korttia niin pitkälle, että se
lukittuu paikalleen.

Kun SIM-kortti asetetaan paikalleen, REMUC käynnistyy automaattisesti uudelleen. Noin 60 s
kuluttua REMUC on normaalisti käytettävissä, mikäli SIM-kortin datayhteys on OK.
LISÄTIEDOT
 SIM-kortin aktivointi saattaa kestää vuorokauden. Aktivointeja suoritetaan vain arkipäivinä klo
08-16.
 SIM-kortin PIN-koodi on ”1234”. PIN-koodia ei tarvitse muuttaa Remuc-käyttöä varten.
 Kun saat viestin SIM-kortin aktivoinnista, kortti on yleensä käyttövalmis puolen tunnin sisällä.
Joskus SIM-kortin aktivoinnin jälkeen verkkoon kirjautumisessa on viivettä. Mikäli tässä
tapauksessa Remuc ei tule verkkoon vuorokauden sisällä SIM-kortin aktivoinnista, ota yhteyttä
Remuc:in tukinumeroon: 0600 94 110. Ota Remuc:in laitetunnus ja SIM-kortin tunnistenumero
valmiiksi, niitä tarvitaan puhelun aikana.

KÄYTTÖAJAN HANKKIMINEN
Lisää käyttöaikaa hankitaan menemällä osoitteeseen http://oma.remuc.fi. Mikäli käyttöaikaa ei
hankita lisää viimeistään päättymispäivään mennessä, suljetaan kortti. Kortin
uudelleenaktivoinnista veloitetaan erillinen aktivointimaksu.
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