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ESITTELY

Kiitos, että valitsit JABLOTRON 100-turvajärjestelmän. Tämä järjestelmä on
ainutlaatuinen ratkaisu kodin ja liiketilojen turvallisuutta varten, ja siinä on sekä
johdollisia, että langattomia laitteita.
JABLOTRON 100 on hyvin helppo käyttää. Kaikkea ohjataan painamalla
yksittäisiä segmenttejä näppäimistöllä ja antamalla toiminnalle hyväksyntä.
Segmenteissä käytetään liikennevalologiikkaa, jonka kaikki ymmärtävät.
Segmenttien määrää voi muuttaa joustavasti vastaamaan asiakkaan tarpeita.
JABLOTRON 100 tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ilmaisimia, jotka ovat
tyylikkäissä koteloissa ja joita voi ohjata mistä tahansa etäyhteyden avulla.
J-Link-ohjelma, MyJABLOTRON- palvelu ja MyJABLOTRON-sovellus
älypuhelimille tarjoavat mahdollisuuden hallita, ohjelmoida ja valvoa järjestelmää
etäkäytössä.
JABLOTRON 100 on suunniteltu jopa 300 käyttäjälle ja sen voi jakaa 15
erilliseen sektoriin. Siihen voi liittää enintään 120 ilmaisinta ja järjestelmä tarjoaa
jopa 32 monikäyttöistä ohjelmoitavaa ulostuloa (esim. kodinautomaatio).

JABLOTRON 100-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Turvajärjestelmää voi ohjata monella tavalla. Hälytyksen aktivoimiseksi ja katkaisemiseksi vaaditaan aina
lupaa käyttäjän tunnistuksen perusteella. Järjestelmä tunnistaa käyttäjän ja sallii tämän käyttää järjestelmän
niitä osia, joihin tällä on valtuudet (ohjelmoitu etukäteen). Käyttäjän tunnus, päivämäärä ja aika tallennetaan
järjestelmän muistiin joka kerta, kun järjestelmää käytetään. Tämä tapahtumahistoria on käytettävissä
määrittämättömän ajan.
Kaikki valtuutetut käyttäjät voivat katkaista hälytyksen (katkaisemalla hälytysäänen) missä järjestelmän
osassa tahansa riippumatta pääsyoikeuksistaan. Se ei kuitenkaan vaikuta järjestelmän asetuksiin (ellei
oletusasetuksia ole muutettu).

Käyttäjät ja pääsyoikeudet
Pääsykoodin tyyppi

Kuvaus

Huolto

Sallii käyttäjän ohjelmoida järjestelmää ja lisätä/määrittää käyttäjiä. Tämä koodi annetaan asennus- tai
vartiointiliikkeelle, joka on vastuussa järjestelmän oikeasta asennuksesta ja asetuksista.

Pääkäyttäjä

Sallii käyttäjälle pääsyn koko järjestelmään, mukaan lukien käyttäjien lisäämisen/määrittelyn. Tämä
koodi sallii pääsyn kaikkiin sektoreihin ja se annetaan rakennuksen omistajalle/isännöitsijälle.

Käyttäjä

Sallii käyttää määrättyjä järjestelmän osia ja ohjelmoitavia ulostuloja. Tämä koodi annetaan
järjestelmän vakiokäyttäjille (esim. työntekijöille).

Päälle kytkennän
valtuutus

Sallii käyttää määrättyjä järjestelmän osia ja ohjelmoitavia ulostuloja. Tämä koodi annetaan esimerkiksi
työntekijöille, joilla ei ole valtuuksia katkaista hälytys

Vain PG (ulostulo)

Voit ohjelmoida vain ohjelmoitavissa olevat ulostulot. Se on tarkoitettu automaattiprosesseille, kuten
esim. oven avaamiseen.

Paniikki

Tämä koodi aktivoi äänettömän paniikkihälytyksen.

JABLOTRON 100-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
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Jablotron 100-järjestelmän käyttötavat
Kohteessa:
a Järjestelmän näppäimistö
a Järjestelmän avaimenperä
a Tietokone USB-kaapelin ja J-Link-ohjelman avulla
Etäkäyttö:
a
a
a
a
a
a

Puhelimen äänivalikon avulla
Tietokoneella MyJABLOTRON-palvelun kautta
Älypuhelinsovelluksella
Matkapuhelimella tekstiviestien avulla
Tietokoneella Internetissä J-Linkin avulla
Soittamallla valtuutetusta puhelinnumerosta
(vain ohjelmoitavien ulostulojen käyttämiseksi)

JÄRJESTELMÄN NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ
Järjestelmää voi käyttää suoraan (hälytyksen ja ulostulon aktivointi
tai katkaisu) käyttäen kahden valitsimen segmenttiä näppäimistöllä.
Segmenttinäppäimet on merkitty ja valoindikoitu (käyttäen
liikennevalologiikkaa) niin, että kunkin segmentin tila näkyy selvästi.
Segmenttiä voi käyttää myös seuraamaan sen tilaa (esim. autotallin ovi
auki) tai ohjamaan erilaisia automaattilaitteita (esimerkiksi lämmitys ja
ilmalämpöpumppu). Segmentti voidaan säätää siten, että se hälyttää
apua hätätapauksessa (terveysongelman hälytys tai paniikkihälytys).
Segmenttien maksimimäärä yhdellä näppäimistöllä on 20.

Palaa punaisena
VALVOTTU / PÄÄLLÄ
Vilkkuu punaisena
HÄLYTYS/HÄLYTYSMUISTI
Palaa oranssina
OSAVALVONTA
Palaa vihreänä
EI VALVOTTU / POIS PÄÄLTÄ
Vilkkuu punaisena
SISÄÄNTULOVIIVE

Palaa vihreänä
VALVOTTU/PÄÄLLÄ

Pysyvä punainen
VALVOTTU/PÄÄLLÄ

Vilkkuu vihreänä
SISÄÄNTULOVIIVE

Vilkkuva punainen
HÄLYTYS/
HÄLYTYSMUISTI

Vilkkuu punaisena
HÄLYTYS

Pysyvä oranssi
OSAVALVONTA

Pysyvä vihreä
KAIKKI OK
Vilkkuva vihreä
SUORITA OHJAUS
Pysyvä oranssi
HÄIRIÖ/HUOLTOTILA

RFID kortinlukija
KORTINLUKIJA/
NÄPPÄIMISTÖ
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Näppäimistömallit ja niiden yhdistelmät

KORTINLUKIJA
mahdollistaa järjestelmän segmenttien
hallinnan ja tunnistautumiseen lukijalla
(RFID-kortti/tagi).

NÄPPÄIMISTÖ KORTINLUKIJAN
KANSSA
käyttäjä voi kontrolloida järjestelmää
segmenttien tai korttilukijan avulla joko
syöttämällä koodin tai käyttämällä
lukijaa (RFIDkortti/tagi) tai yhdistämällä
molempia lisätäkseen turvallisuutta.

NÄPPÄIMISTÖ NÄYTÖN JA KORTINLUKIJAN KANSSA
Käyttäjä voi kontrolloida järjestelmää
segmenttien tai korttilukijan avulla joko
syöttämällä koodin, käyttämällä lukijaa
(RFIDkortti/tagi), sekä koodia että
korttia/tagia lisätäkseen turvallisuutta ja
käyttäen valintoja näppäimistön LCD-näyttöllä.

Kun katkaiset hälytyksen käyttäen segmenttejä, käyttäjän
valtuutusta vaaditaan aina. Kun asetat hälytystä ja kontrolloit automaattisia toimintoja käyttäen segmenttejä,
käyttäjän valtuutus on valinnainen kullekin segmentille.

Käyttäjällä voi saada valtuutuksen syöttämällä
koodinsa tai käyttämällä RFID-korttia/tagia. Jokaisella
käyttäjällä on yksi koodi ja enintään kaksi RFID-sirua
(kortteja tai tageja).

Jos käyttäjä haluaa kontrolloida yhtä aikaa useita segmenttejä, valtuutusta pyydetään vain kerran.
Käyttäjä voi aktivoida yhtä aikaa talon ja katkaista autotallin asetuksen.

Suositeltuja etälukukortteja/-tageja: JABLOTRON 100, Oasis, Azor tai muu siru, joka toimii taajuudella
125 kHz EM. Jotta turvallisuus olisi paremmin varmistettu, hälytysjärjestelmän voi säätää siten, että siinä
käytetään sekä RFID-sirua ja käyttäjäkoodia valtuutuksen saamiseksi.
NÄPPÄIMISTÖN AKTIVOINTIKOODI
voi koostua enintään seitsemästä merkistä: etuliite (1 - 3 numeroa), * merkki (joka erottaa etuliitteen ja pääkoodin), ja nelinumeroinen koodi. Esimerkkeihin kuuluvat: 123*1234 tai 1*1234. Jokainen käyttäjä voi muuttaa toista nelinumeroista koodia (etuliitteen
ja tähtimerkin jälkeen) LCD-näppäimistöllä. Käyttäjät voi kuitenkin halutessaan jättää etuliitteen pois. Tässä tapauksessa vain
nelinumeroinen koodi vaaditaan. Vain järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa näitä koodityyppejä.

JABLOTRON 100-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
LCD-näppäimistön valikon rakenne ja kuvaus

Huoltoteknikon,
pääkäyttäjän tai
käyttäjien valtuutus
koodilla

Tyhjennä hälytys
indikointi

Hälytysilmoituksen voi poistaa kaikissa
sektoreissa, joille käyttäjällä on pääsyoikeus.

Osien kytkentä

Sallii kontrolloida järjestelmän niitä sektoreita,
joita ei kontrolloida segmenteillä.

Tapahtumamuisti

Sallii tutkia tarkasti tapahtumamuistia.

Kytkentä estetty

Näyttää listan aktiivisista ilmaisimista, jotka
estävät hälytyksen kytkennän.

Järjestelmän viat

Näyttää listan kaikista ilmaisimista, jotka
ilmoittavat järjestelmän häiriöstä.

Ohitetut
ilmaisimet

Näyttää ohitetut/estetyt ilmaisimet.

Järjestelmän tila

Näyttää listan kaikista aktiivisista ilmaisimista
sektoreittain.

Asetukset

Voit muokata käyttäjiä ja laitteita (vain kun USBkaapeli on irrotettu).

Näyttöasetukset

Voit säätää taustavalon kirkkauden ja näytön
kontrastin.
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Hälyttimen päällekytkentä

1. PAINA
valitun sektorin segmenttipainiketta
Painike aloittaa vilkkumisen punaisena.

2. VAHVISTA
ytkentä valtuutuksella - pidä korttia tai
tagia lukijaa kohti tai syötä koodi.

3. VALMIS
Komento toteutetaan ja näppäimistö
ilmoittaa äänimerkillä ulostulon viiveestä.
Kun äänimerkki lakkaa, kyseinen sektori
on päällekytketty. Segmentin painike
palaa vilkkumatta punaisena.

Jos jokin ilmaisin on aktivoitunut hälytystä asetettaessa (esim. ikkuna auki). järjestelmä reagoi (järjestelmän
asetusten perusteella) jollain seuraavista tavoista:
a Järjestelmä aktivoituu riippumatta järjestelmän tilasta (tehdasasetus)
a Järjestelmä ilmoittaa järjestelmän tilasta – kyseisessä segmentissä villkkuu 8 sekunnin ajan punainen
valo ja järjestelmä aktivoituu automaattisesti kun tämä aika umpeutuu.
a Järjestelmä ilmoittaa järjestelmän tilan 8 sekunnin ajan (vilkkuva punainen valo) ja se voidaan aktivoida
vain painamalla segmenttiä uudelleen.
a Aktiivinen ilmaisin estää järjestelmän kytkennän. Jos kyseessä on kuitenkin viiveellinen ilmaisin, järjestel
mä ilmoittaa järjestelmän tilan 8 sekunnin ajan (vilkkuva punainen valo) ja se voidaan aktivoida vain
painamalla segmenttiä uudelleen.
Sovi asentajan kanssa, minkä reaktion haluat ohjelmoida järjestelmälle.

Hälyttimen poiskytkentä

1. PAINA
vilkkuvaa segmenttipainiketta. Kun
rakennukseen tullaan, alkaa sisääntuloviive. Tämä ilmoitetaan jatkuvalla
äänimerkillä ja vilkkuvalla vihreällä valolla.

2. VAHVISTA
komento valtuutuksella - pidä korttia
tai tagia kohti lukijaa tai syötä
pääsykoodi.

3. VALMIS
Komento suoritetaan ja segmentin
painike palaa vilkkumatta vihreänä
ilmoittamaan passivoidusta sektorista.

Huomautus: Mikäli osassa järjestelmää tai koko järjestelmässä on asetettu tuloviive, voi järjestelmän kytkeä
pois päältä yksinkertaisesti pelkällä valtuutuksella.

JABLOTRON 100-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
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Osavalvonta

1. PAINA
valitun sektorin segmenttipainiketta.
Painike vilkkuu keltaisena.

2. VAHVISTA
komento valtuutuksella - pidä korttia
tai lipuketta kohti lukijaa tai syötä
pääsykoodi.

3. VALMIS
Komento suoritetaan ja segmentin
painike palaa vilkkumatta keltaisena
ilmoittamaan osittain aktivoidusta sektorista.

Järjestelmä voidaan päällekytkeä myös vain osittain, tällöin vain tietyt ilmaisimet aktivoituvat (osavalvonta).
Esimerkiksi yöksi kotona voi aktivoida ovien ja ikkunoiden ilmaisimet, mutta liikeilmaisimet eivät aktivoidu.
Jotta voit aktivoida koko järjestelmän (kaikki segmentit), jossa osittainen aktivointi on mahdollistettu, on kyseisen segmentin painiketta painettava kaksi kertaa. Kun painiketta painetaan kerran, se vilkkuu keltaisena,
kun sitä painetaan toiseen kertaan, se vilkkuu punaisena.
Jos järjestelmä on päällekytketty jo osittain - keskeytymätön keltainen valo näkyy - koko järjestelmän voi
aktivoida painamalla keltaista painiketta.
Valtuutuksella koko järjestelmä kytkeytyy. Osavalvonta voidaan tehdä niin, että valtuutusta ei tarvita.

Hälytyksen katkaisu

1. PAINA
valitun sektorin segmenttipainiketta. Painike vilkkuu
vihreänä.

2. VAHVISTA
komento valtuutuksella - pidä
korttia tai tagia kohti lukijaa
tai syötä pääsykoodi.

3. TEHTY
Komento suoritettu. Segmentin
painike palaa vilkkumatta
vihreänä ilmoittaen
passivoidusta sektorista.
Punainen segmenttipainike
vilkkuu edelleen.

4. PAINA JA VAHVISTA
uudestaan pyyhkiäksesi
hälytysmuistin ilmoituksen.
5. VALMIS
Segmentin painike palaa vilkkumatta vihreänä ilmoittaen
passivoidusta sektorista.

Jos et muista poiskytkeä järjestelmää ja laukaiset hälytyksen vahingossa, näppäimistö vilkkuu punaisena
ilmoittaen käynnissä olevasta hälytyksestä. Valtuutus vain vaimentaa sireenin, hälytys perutaan vain
kytkemällä järjestelmä pois päältä. Nopeasti vilkkuva punainen valo tietyllä segmentillä ilmoittaa, että hälytys
on lauennut nyt tai aikaisemmin (hälytysmuisti). Se jatkaa vilkkumista myös sen jälkeen, kun hälytys on
katkaistu. Järjestelmän ilmoittaa samalla tavalla hälytyksen laukeamisesta, kun olet ollut poissa. Jos näin
tapahtuu, ole varovainen, kun menet tiloihin tarkastamaan, tai odota, että vartija tulee (jos järjestelmä on
kytketty hälytyskeskukseen). Segmentin hälytyksen merkkivalo pysyy päällä niin kauan, kun järjestelmä
on laitettu uudestaan päälle. Sen voi poistaa myös laittamalla järjestelmä vielä kerran pois päältä. Jos
näppäimistö on varustettu LCD-näytöllä, hälytyksen merkkivalon voi poistaa päävalikosta - tyhjennä
hälytysindikointi. Ilmoitus.
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JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ RADIOAVAIMELLA
Asentajan täytyy ohjelmoida radioavaimen järjestelmään. Radiavaimen
voi liittää useampaan käyttäjään, näin voi välttää tekstiviesti-ilmoituksen
käyttäjälle, joka on yhteydessä järjestelmään (jos ilmoitusasetukset on säädetty tällä tavalla). Radioavain voi tarjota joko kahdensuuntaisen yhteyden ja
ilmoittaa komennon suorituksesta värillisellä merkkivalolla tai se voi toimia vain
yhteen suuntaan. Radioavaimet kontrolloivat ja ilmoittavat paristonsa tilasta
optisella ilmoituksella, kahteen suuntaan viestivä radioavain myös äänimerkillä.
Radiavaimen toiminnot on erotettu toisistaan lukkokuvakkeilla. Suljettu lukkokuvake aktivoi hälytyksen, avoin lukkokuvake passivoi sen. Täytetty ja tyhjä
rengaskuvake auttavat kontrolloimaan yhtä ohjelmoitavaa laitetta (esim. sytytä
ja sammuta valot) tai kahta ohjelmoitavaa laitetta (esim. autotallin oven ja etuoven lukko). Radioavaimen painikkeet voi lukita vahinkopainallusten välttämiseksi (turvalukko). Katso radioavaimen käyttöohjeesta lisätietoja.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TIETOKONEEN JA
USB-KAAPELIN AVULLA (J-LINK)
JABLOTRON 100-laitetta voi käyttää paikan päällä tai etäkäytössä tietokoneella ja asennetulla J-Link-ohjelmalla, jota voi käyttää käyttäjien hallinnassa
(koodien, korttien/tagien ja puhelinnumeroiden muuttaminen). Paikalliskäytössä
J-Link on käytettävissä turvajärjestelmän levyasemassa. Kun tietokone on
liitetty USB-kaapelin avulla keskusyksikköön, järjestelmä kehottaa automaattisesti asentamaan J-Link-ohjelman. Jos järjestelmän kanssa käytetään näppäimistöä, jossa on ainakin yksi ohjattava segmentti, järjestelmän voi aktivoida/
katkaista J-Linkissä näytön virtuaalinäppäimistöllä (napsauta päävalikossa
”Näppäimistö”).

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUHEVALIKON
AVULLA
Järjestelmää voi ohjata matkapuhelimella tai lankayhteydellä yksinkertaisen
puhevalikon avulla, joka ohjaa käyttäjää eri valintojen välillä valitulla kielellä. Puhevalikkoon pääsemiseksi on vain valittava hälytysjärjestelmän puhelinnumero.
Pääsy puhevalikkoon voidaan aktivoida joko hyväksymään saapuvat puhelut
rajoituksetta tai vastaavasti ottamaan vastaan vain järjestelmään tallennetut valtuutetut puhelinnumerot. Ensimmäisessä tapauksessa soittajan täytyy
syöttää valtuutuskoodi (käyttäen puhelimen valitsimia), toisessa tapauksessa
lisävaltuutusta ei vaadita. Kun valtuutusprosessi on tehty, puhevalikko antaa
kaikkien käyttäjälle osoitettujen sektorien tilatiedon. Soittaja voi kontrolloida
kaikkia näitä sektoreita joko yksittäin tai yhdessä käyttäen puhelimen valitsimia
ja käytettävissä olevia puhevalikon valintoja. Järjestelmän oletusarvo on puheluun vastaaminen kolmen hälytyksen jälkeen (noin 15 sekuntia).

JABLOTRON 100-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ INTERNETILLÄ JA
MYJABLOTRON-PALVELULLA
JABLOTRON 100 -järjestelmää on helppo ja mukava käyttää tietokoneen
ja Internetin kautta ilmaisella MyJABLOTRON-palvelulla, johon pääsee
sivuilta www.myjablotron.com. Lisätietoja palvelusta saa kappaleesta Mikä
on MyJABLOTRON-palvelu?

MyJABLOTRON - PROFI-Versio
Palvelun käyttäjätilin voi avata vain valtuutettu JABLOTRON- jälleenmyyjä. Kirjautumistunnus on käyttäjän
sähköpostiosoite. Salasanan voi muuttaa koska tahansa käyttäjän asetuksissa.
Kun tilille on kirjauduttu, järjestelmä näyttää aktiiviset laitteet, joita voi seurata tai hallita. Järjestelmän
käyttämiseksi palvelu kehottaa syöttämään järjestelmän valtuutus-/käyttökoodin.
Kotisivun vasemmassa pystyvalikossa voit valita näytölle joko näppäimistön tai järjestelmän yleiskuvan.
Näytön näppäimistön avulla järjestelmää voi käyttää napsauttamalla segmenttien painikkeita - aivan kuin
oikealla näppäimistöllä. ”Yleiskatsaus” on järjestetty neljään vaakatasoisen välilehteen: “Sektorit“, “Automaatio (PG)“, ja välilehdet, jotka vastaavat järjestelmässä käytettyjä ilmaisimia (siinä voi olla esimerkiksi
“Lämpömittarit“, “Kuva PIR“, tai “Sähkömittarit“).

Välilehdet:
a Sektorit - voit nähdä ja käyttää kaikkia sektoreita järjestelmässä.
a Automaatio (PG) - voit nähdä kaikki järjestelmän ohjelmoitavat
ulostulot. Ohjelmoitavien ulostulojen käyttämiseksi
MyJABLOTRONIN avulla ulostulot täytyy kytkeä päälle fyysisesti
ainakin kerran sen jälkeen, kun MyJABLOTRON -tili on aktivoitu.
a Lämpömittarit - voit nähdä jokaisen asennetun lämpömittarin
nykyisen lämpötilan. Näyttää historian ja kaavion muodossa,
miten lämpötila on vaihdellut ajan mittaan.
a Kamera PIR - voi ottaa reaaliaikaisia valokuvia kaikilla
asennetuilla liikeilmaisimilla, joissa on kamera tai katsoa
näillä ilmaisimilla otettuja vanhempia kuvia (kuvagalleria).

Kotisivun alalaidassa on yleisesitys järjestelmän viimeisistä tapahtumista.
MyJABLOTRON tarjoaa ilmoituksia (tekstiviesteinä, sähköpostilla tai push-viesteillä) valitulle järjestelmälle
sektorin tapahtumista, ohjelmoitaville ulostuloille, lämpömittareille tai mittareille. Nämä ilmoitukset voidaan
säätää ”Asetukset” välilehdellä.
Jokaisessa järjestelmässä voi olla vain yksi pääkäyttäjä (omistaja). Tällä käyttäjällä on oikeus antaa ja
poistaa muiden käyttäjien pääsyoikeuksia. Järjestelmä avaa automaattisesti uuden tilin jokaiselle uudelle
käyttäjälle, jonka pääkäyttäjä on lisännyt. Ilmoitus järjestelmään pääsystä lähetetään salasanan kanssa
vahvistettuun käyttäjän sähköpostiosoitteeseen (käyttäjätunnus). Jos käyttäjällä on jo tili järjestelmässä, muutokset pääsyoikeuksiin näkyvät käyttäjän MyJABLOTRON-sivulla.
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JABLOTRON 100-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
MyJABLOTRON - LITE versio
Mikäli sinulla ei ole käytössä asentajan avaamaa MyJablotron PROFI-palvelua, voit avata tilin ja/tai
palvelut MyJABLOTRON – LITE-internet-sovelluksessa. Ensimmäisellä kerralla käyttäjä saa sähköpostilla
salasanan kirjautumista varten. Salasanan voi muuttaa koska tahansa asetuksissa. Jos käyttäjällä on tili
järjestelmässä,muutokset pääsyoikeuksiin näkyvät käyttäjän MyJABLOTRON-sivulla.
Kun tilille on kirjauduttu, järjestelmä näyttää aktiiviset laitteet, joita voi seurata tai kontrolloida, riippuen
rekisteröidystä MyJABLOTRON-versiosta. Mikäli haluat siirtyä LITE:stä PROFI-palveluun, poista LITEpalvelu ja ota yhteyttä asentajaliikkeeseen.
LITE-palvelupaketin toiminnot ovat rajoitettuja ja se minimoi tietojen lähettämisen tarpeen. LITE perustuu
PROFI-versioon seuraavilla muutoksilla:
Valinnat

LITE

PROFI

Katso järjestelmän tilaa.

*



Laita päälle/pois päältä koko järjestelmä tai sen osa.

*



Kontrolloi ohjelmoitavia ulostuloja

*



Näytä tapahtumahistoria.

-



Lähetä viestejä valituille käyttäjille

-



Käytä järjestelmää näytön näppäimillä.

-



Ota kuvia kamerailmaisimista

-



Katso kamerailmaisimien kuvagallerioita

-



Seuraa nykyisiä ja aikaisempia ilmaisimien arvoja, kuten lämpötilaa ja energian kulutusta.

-



* Yhteys valvottujen tilojen kanssa ei ole jatkuvaa, järjestelmän tila on näkyvissä vain kun yhteys otetaan. Yhteys järjestelmään vaatii
noin yhden minuutin.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ ÄLYPUHELIMELLA
Jos MyJABLOTRON-käyttäjätili on avattu (katso edellistä kappaletta),
hälytysjärjestelmää voi seurata ja käyttää etäkäytössä MyJABLOTRONIN avulla älypuhelimilla, joissa on Android-käyttöjärjestelmä (ver. 2.4
tai ylempi), iPhone (versio 7 tai ylempi) tai Windows Mobile. Sovelluksen
voi ladata ilmaiseksi, kun kirjautuminen MyJABLOTRONIIN on tehty, tai
Android Marketista, AppStoresta, jne. Käyttäjätunnukset ja salasanat
MyJABLOTRON-älypuhelimille ovat samat kuin MyJABLOTRON-internet
tilille.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TEKSTIVIESTILLÄ
Erilliset sektorit ja ohjelmoitavat ulostulot ovat ohjattavissa tekstiviesteillä. Tekstiviesti järjestelmän käyttämiseksi on: CODE COMMAND. Varsinaiset COMMAND-komennot on määritetty etukäteen (SET/UNSET, eli
päälle/pois päältä). Käytössä voi olla myös muita numeerisia arvoja tietyn
sektorin tunnistamiseksi. Järjestelmän asentaja voi ohjelmoida komentoja
ulostulojen käyttämiseksi.

JABLOTRON 100-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Voit esimerkiksi valita SHUTTERS DOWN (kaihtimet alas) sulkeaksesi ikkunan kaihtimet. Voit myös poistaa
CODE (koodin) tarpeen ennen komentoa. Tässä tapauksessa komento hyväksytään automaattisesti, kun
järjestelmä tunnistaa käyttäjän puhelinnumeron.

JÄRJESTELMÄN ETÄKÄYTTÖ TIETOKONEEN
AVULLA (J-LINK)
JABLOTRON 100 -järjestelmää voi käyttää sekä etäkäytössä että itse kohteessa asentamalla J-Link-ohjelma tietokoneelle. Käyttäjiä voi hallita myös
tällä tavalla (koodien, korttien/tagien ja puhelinnumeroiden vaihto).
Järjestelmän etäkäytössä ohjelma täytyy ladata www.jablotron.com -sivuston latausosasta. Turvajärjestelmän rekisteröintinumero (14 merkkinen
koodi) ja sen SIM-kortin puhelinnumero ovat tarpeen myös järjestelmään
liittymistä varten. Etäyhteys aloitetaan napsauttamalla päävalikossa kohtaa
”Internet”.
Jos järjestelmän kanssa käytetään näppäimistöä, jossa on ainakin yksi
ohjattava segmentti, järjestelmän voi laittaa päälle/pois päältä J-Linkissä
näytön virtuaalinäppäimistöllä (napsauta päävalikossa ”Näppäimistö”).

VALITUN OHJELMOITAVAN ULOSTULON
KÄYTTÖ SOITTAMALLA
Jokainen järjestelmään tallennettu puhelinnumero voi tarvittaessa
kontrolloida järjestelmää soittamalla siihen (eli puheluyhteyttä ei tarvita).
Numerovalinnassa valitaan turvajärjestelmässä käytettävän SIM-kortin
puhelinnumero ja puhelin suljetaan ennen puheluun vastaamista.
Järjestelmän oletusarvona on vastata puhelimeen kolmen hälytyksen jälkeen
(noin 15 sekuntia).

JÄRJESTELMÄN TOIMINNAN ESTO/KATKAISU
KÄYTTÄJIEN TOIMINNAN ESTO/KATKAISU
Kaikkien käyttäjien käyttö voidaan katkaista väliaikaisesti (esim. kun hän menettää korttinsa/taginsa). Kun
käyttäjän pääsy on estetty, järjetselmä ei enää kyväksy ID-koodia tai korttia/tagia. Käyttäjälle ei myöskään
lähetetä tekstiviestihälytyksiä tai raportteja puhelimeen.
Vain järjestelmän pääkäyttäjä tai huoltoteknikko voi katkaista käyttäjän pääsyoikeuden. Yksi keino ottaa
pois pääsyoikeus on valita Asetukset(Settings)/Käyttäjät(Users)/Käyttäjä(User)/Ohitus(Bypass) ja valita
Kyllä(Yes) LCD-näppäimistöllä. Toinen vaihtoehto on estää käyttäjän pääsy paikallisessa käytössä tai
etäkäytössä J-Link -ohjelman avulla napsauttamalla käyttäjää.
Asetukset (Settings)/Käyttäjä(Users)/Käyttäjä estetty (User blocked) -sarakkeessa. Estetty käyttäjä
merkitään keltaisella (tai punaisella) renkaalla, kunnes käyttäjän oikeudet palautetaan samalla menetelmällä.
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JÄRJESTELMÄN TOIMINNAN ESTO/KATKAISU

ILMAISIMIEN KATKAISU/TOIMINNAN ESTÄMINEN
Ilmaisimen toiminta voidaan katkaista samalla tavalla, kuin käyttäjä on estetty. Ilmaisin estetään, kun
sen aktivoituminen ei ole toistaiseksi toivottavaa (esim. liiketunnistin huoneessa, jossa on lemmikki tai
hälytyssireenin väliaikainen katkaisu).
Vain järjestelmän pääkäyttäjä tai huoltoteknikko voi katkaista ilmaisimen toiminnan. Yksi tapa katkaista
ilmaisimen toiminta on valita Asetukset(Settings)/Laitteet(Devices)/Ohitus(Bypass) ja valita Kyllä(Yes) LCDnäppäimistöllä. Toinen vaihtoehto on estää ilmaisimen toiminta paikallisessa käytössä tai etäkäytössä
J-Link -ohjelman avulla napsauttamalla ilmaisinta sarakkeessa Asetukset(Settings)/Diagnoosi(Diagnostics)/
Katkaistu(Disabled).
Estetty ilmaisin merkitään keltaisella (tai punaisella) renkaalla, kunnes se palautetaan samalla enetelmällä.

SEKTORIEN TOIMINNAN KATKAISU
Järjestelmän osan sammuttamiseksi väliaikaisesti, voi yksittäisiä sektoreiden toiminnan keskeyttää.
Katkaistuja sektoreita ei voi päällekytkeä (esim. rakenteilla olevan rakennuksen valvonnan katkaisu).
Sektorin voi katkaista paikallisessa käytössä tai etäkäytössä J-Link -ohjelman avulla napsauttamalla
sektoria sarakkeessa Asetukset(Settings)/Sektori(Section)/Sektori katkaistu(Section disabled). Katkaistu
sektori merkitään punaisella merkillä, kunnes se palautetaan samalla menettelyllä.

AJASTIMIEN TOIMINNAN KATKAISU
Ajastimen voi sammuttaa automaattisten ajastettujen tapahtumien estämiseksi.
Aikataulun mukaisten tapahtumien katkaisu (esim. järjestelmän sammuttaminen yövalvonnasta määrätyksi
ajaksi) keskeyttää tapahtuman suorittamisen (esim. lomalla).
Ajastimen voi katkaista paikallisessa käytössä tai etäkäytössä J-Link -ohjelman avulla napsauttamalla
sektoria sarakkeessa Asetukset(Settings)/Kalenteri(Calendar)/Estetty(Blocked). Katkaistu ajastin merkitään
punaisella merkillä, kunnes se palautetaan samalla menettelyllä.

JÄRJESTELMÄN MUOKKAUS

KÄYTTÄJÄN PÄÄSYKOODIN MUUTTAMINEN
Jos järjestelmä on asetettu käyttämään etuliitteitä, käyttäjä voi muuttaa tämän valinnan näppäimistön
LCD-näytöllä. Koodin voi muuttaa LCD-näppäimillä valtuutuksen jälkeen valitsemalla Asetukset(Settings)/
Käyttäjät(Users)/Käyttäjä(User)/Koodi(code). Uuden koodin syöttämiseksi on mentävä muokkauskäyttöön
(koodi alkaa vilkkua) painamalla Enter, syötä uusi koodi ja vahvista painamalla uudestaan Enter. Muutosten
teon jälkeen ne täytyy vahvistaa valitsemalla Tallenna(Save), kun järjestelmä kysyy Tallennatko asetukset?(Save Settings?).
Jos järjestelmä on asetettu käyttämään koodeja ilman etuliitettä, vain järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa
turvakoodeja. Järjestelmän pääkäyttäjä voi tehdä muutoksia sekä LCD-näppäimistöstä ja J-Linkistä.

JÄRJESTELMÄN MUOKKAUS
RFID-KORTIN/TAGIN MUUTTAMINEN, POISTAMINEN
TAI LISÄÄMINEN
Jokainen käyttäjä voi lisätä, muuttaa tai poistaa RFID-korttejan/tageja LCD-näppäimistöstä. Nämä muutokset tehdään valtuutuksella, valitsemalla Asetukset(Settings)/Käyttäjät(Users)/Käyttäjä(User)/Käyttöoikeuskortti (Access card) 1 (tai 2). Uuden RFID-kortin/tagin lisäämiseksi on mentävä muokkauskäyttöön
(käyttöoikeuskortti 1 tai 2 alkaa vilkkua) painamalla Enter. Sitten RFID-kortti/tagi täytyy laittaa lukijalle tai sarjanumero on syötettävä käsin. Vahvistuksen jälkeen painamalla Enter uudestaan, RFID-kortti/tagi on lisätty.
Kortin poistamiseksi on syötettävä “0” sarjanumeron kenttään. Kun muutokset on tehty, ne on tallennettava
valitsemalla Tallenna(Save), kun järjestelmä kysyy Tallennatko asetukset?(Save Settings).
Järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä, muuttaa tai poistaa RFID-kortteja/tageja sekä LCD-näppäimistöstä
että J-Linkistä.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TAI PUHELINNUMERON MUUTTAMINEN
Jokainen käyttäjä voi lisätä, muuttaa tai poistaa puhelinnumeronsa ja muuttaa nimeään LCD-näppäimistön
valikossa. Tämä voidaan tehdä valtuutuksella, valitsemalla Asetukset(Settings)/Käyttäjät(Users)/Käyttäjä(User)/Puhelin(Phone) tai Nimi(Name). Muutosten tekemiseksi käyttäjän on oltava muokkaustilassa. Tämä
tapahtuu painamalla Enter- vastaavalla rivillä. Muutosten tekemisen jälkeen ne vahvistetaan painamalla uudestaan Enter. Puhelinnumeron poistamiseksi on syötettävä “0” puhelinnumeron kenttään. Kun muutokset
on tehty, ne on tallennettava valitsemalla Tallenna(Save), kun järjestelmä kysyy Tallennetko asetukset?(Save
Settings).
Pääkäyttäjä voi lisätä, muuttaa tai poistaa käyttäjän puhelinnumeron tai muuttaa käyttäjän nimeä LCD-näppäimistön valikosta ja J-Linkistä.

KÄYTTÄJÄN LISÄÄMINEN/POISTAMINEN
Vain järjestelmän pääkäyttäjä (tai huoltoteknikko) voi lisätä uuden käyttäjän tai poistaa käyttäjän järjestelmästä. Tämän voi tehdä J-Link -ohjelman kautta tai F-Link -ohjelman kautta, kun kyseessä on teknikko.
Kun luot uuden käyttäjän, on laadittava valtuutuskoodi tai osoitettava RFID-kortti/tagi (tai molemmat yhdessä). Lisäksi on määritettävä pääsyvaltuudet: mitä sektoria käyttäjä voi käyttää, mitä ohjelmoitavia ulostuloja
hän voi kontrolloida ja minkä tyyppisiä valtuuksia vaaditaan.

TAPAHTUMAHISTORIA

Turvajärjestelmä tallentaa kaikki toimenpiteet ja tapahtumat
(asetukset, katkaisut, hälytykset, häiriöt, viestit käyttäjälle
tai hälytyskeskukseen) mikro-SD-kortille järjestelmän
keskusyksikköön. Jokaisessa tapahtumassa on päiväys, aika
(alku ja loppu) ja lähde (syy/alkuperä). Tapahtumia ei poisteta,
valvottavien tilojen koko historia arkistoidaan. Muistin kapasiteetti
tarjoaa usean miljoonan tapahtuman tallennuksen.
Seuraavalla sivulla kuvataan erilaisia tapoja selata järjestelmän
tapahtumahistoriaa.
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TAPAHTUMAHISTORIA
LCD-NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ
Pääsy tapahtumahistoriaan näppäimistön avulla vaatii käyttäjän valtuudet. Kun valtuudet on vahvistettu,
valinnat (käyttäjän lupien perusteella) näkyvät, kun valitset tapahtumamuistin. Tallenteita voi katsoa uusimmasta vanhimpaan.

J-LINK -OHJELMAN JA TIETOKONEEN KÄYTTÖ
Muistia voi selata J-Link- ohjelman avulla. Tapahtumia voi katsoa pienissä (noin 1200 tapahtumaa)
tai suurissa noin 4000 tapahtumjaa) erissä. Tapahtumia voi suodattaa, värimerkitä tai tallentaa tiedostoon.
Katso lisätietoja J-Linkin ohjeesta.

KIRJAUTUMINEN MYJABLOTRON-PALVELUUN (WEB / ÄLYPUHELIN)
Kaikkia järjestelmän tapahtumia voi katsoa MyJABLOTRON-web-käyttöliittymän/älypuhelimen kautta.

MIKÄ ON MYJABLOTRON-PALVELU?
MyJABLOTRON-palvelu on ainutlaatuinen palvelu, jonka avulla voi päästä käyttämään ja katsomaan
JABLOTRON-laitteita verkossa. Sen avulla loppukäyttäjät voivat valvoa ja kontrolloida järjestelmää.

MyJABLOTRON-palvelun kautta käyttäjät voivat:
a
a
a
a
a
a
a

Katsoa järjestelmän nykyistä tilaa.
Laittaa päälle/pois päältä koko järjestelmän tai sen osan.
Hallita ohjelmoitavia ulostuloja.
Katsoa tapahtumia.
Lähettää viestejä valituille käyttäjille tekstiviesteillä tai sähköpostilla
Ottaa tarkkoja vkuvia kamerailmaisimilla (640 x 480).
Seurata nykyistä lämpötilaa tai energian kulutusta, mukaan lukien
historiaa graaﬁsen kaavion avulla.
a Käyttää hyväksi monia muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

SANASTO
BUS-väylälaitteet / langattomat laitteet
Turvajärjestelmän keskus on sen keskusyksikkö. Se pitää yhteyttä laitteisiin kahdella tavalla: käyttäen
BUS-väylää, eli datakaapeleita valvotulla alueella tai sen osalla, tai langattomalla yhteydellä radiotaajuuksien
avulla. BUS-laitteet saavat virtaa keskusyksiköstä. Langattomat laitteet tarvitsevat paristoja/akkuja, joiden
käyttöikä riippuu käytön intensiteetistä.

Segmentti
Tämä on käyttölaitteen kontrolli- ja signaaliosa (näppäimistö). Segmentti sisältää kuvauksen sen toiminnoista ja siinä on kaksi taustavalaistua valitsinta - vihreä vasemmalla ja punainen tai keltainen oikealla.
Segmentin avulla on helppoa ja selkeää käyttää järjestelmän osaa ja katsoa yhtä aikaa sen tilaa värillisten
indikaattorien avulla (vihreä - ei aktivoitu, punainen - aktivoitu ja keltainen osittain aktivoitu). Järjestelmän
asentaja päättää, kuinka monta segmenttiä on käytössä ja mitkä niiden toiminnot ovat.

RFID-kortti / tagi
RFID-kortin /tagin avulla käyttäjä voi käyttää järjestelmää, laittamalla etälukukortti/-tagi yksinkertaisesti
näppäimistön lukijan eteen. Ne korvaavat tai täydentävät numeerisen koodin syöttämisen. RFID-korttia voi
kantaa lompakossa. RFID-tagin voi liittää vaikka avainrenkaaseen.

Sektori
Hälytysjärjestelmän voi jakaa useaan pienempään erillään toimivaan osaan, joita kutsutaan sektoreiksi.
Kussakin sektorissa on omat ilmaisimet, näppäimistöt, sireenit, käyttäjät ja puhelinnumerot. Järjestelmää
kohti voi olla jopa 15 sektoria.

Ohjelmoitava ulostulo
Turvajärjestelmää voidaan käyttää kytkemään päälle ja pois tai ohjaaman muita sähkölaiteita tai varusteita. Se tapahtuu käyttämällä ohjelmoitavia ulostuloja (tekstiviesteillä, näppäimistöllä jne.) käyttäjän valinnan
mukaan tai automaatiolla (järjestelmän tilan, hälytysten tilan, vikojen yms. perusteella).

Kodin automaatio
Murtohälytysten ohella JABLOTRON 100 tarjoaa monia muita ominaisuuksia. Suosituimmat toiminnot
ovat: elektroniset ovet, automaattiset valokytkimet liikeilmaisimien avulla ja laitteiden etäkäyttö (sähkölämmitys, autotallin ovet, portit jne.).

Paniikkihälytys
Kun käyttäjä on hätätilanteessa ja kaipaa nopeasti apua, annetaan paniikkihälytys. Paniikkihälytys voidaan
määrittää tietylle segmentille näppäimistön avulla, erikoiskoodilla, paniikkipainikkeella tai erityisellä näppäinten tai avaimenperän yhdistelmällä. Jos laitteet ovat yhteydessä hälytyskeskukseen, paniikkihälytyksen
laukaiseminen saa aikaan välittömän reaktion (vartija lähetetään), jota ei voi perua puhelimella.

ARC-hälytyskeskus
Hälytyskeskus on jatkuvasti miehitetty (24/7) ja se voi reagoida heti valvotuista tiloista saataviin tietoihin
ja se voi ryhtyä tarpeellisiin toimiin - joko valvottujen tilojen suoraan miehitykseen tai reagoimalla saatuihin
tietoihin.
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Muistiinpanoja:

Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asentajaan.

MLJ25005

8 595614 111690

www.jablotron.com

