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1 Näyttö
Hälyttimen tila ja mahdolliset hälytykset, viat ym. näytetään näppäimistöllä, joita
voi olla useita. Alla kerrotaan tarkemmin näytön tiedot ja toiminnat.
LED merkkivalot:
HÄLYTYS: esim. murtohälytys, palohälytys ym.
SABOT: kansi aukaistu, viallinen ilmaisin, väärä
käyttökoodi syötetty liian monta kertaa peräkkäin ym.
VIKA: verkkojännitevika, ilmaisimen tiedonsiirtovika ym.
(Tarkennus painamalla näppäintä N)
PARISTO: keskuksen akkuvika, langattoman sireenin
akkuvika, ilmaisimen paristovika. Katso paristonvaihtoohjeet kappaleesta 6.
ilmoittaa kyseessä olevan langattoman ilmaisimen ym.
tai ilmoittaa langattoman ilmaisimen ym. tiedonsiirron
olevan käynnissä.
PÄÄLLÄ: palaa kiinteästi = hälytin päällä, vilkkuu hitaasti
= poistumisviive käynnissä, vilkkuu nopeasti =
sisääntuloviive käynnissä
JÄNNITE: palaa kiinteästi = verkkosähkö ja akku OK.,
vilkkuu = verkkosähkö puuttuu tai keskuksen akkuvika,
ei pala = keskus ei ole käytössä
Segmenttinäyttö tarkentaa tiedot. Ohessa esimerkkejä:
Langaton
Silmukassa tapahtunut murtohälytys,
ilmaisin
palohälytys, kansisuojahälytys tms. hälytys tai
silmukassa 12
paristovika
Johdollinen
Silmukassa tapahtunut murtohälytys,
ilmaisin
palohälytys, kansisuojahälytys tms. hälytys
silmukassa 2
Muistipaikassa 3 olevan langattoman
Langaton
näppäimistön, paniikkinappulan tai
käyttölaite
kaukosäätimen antama hälytys (esim. paniikki)
numeroltaan 3
kansisuojahälytys (vain näppäimistö) tai
paristovika
Hälytinkeskus
Akkuvarmistettu
langaton
ulkosireeni
JA-63 „PROFI“ käyttöohje

Hälytinkeskuksen itsensä antama
kansisuojahälytys tai vikahälytys (esim.
sulakevika)
Akkuvarmistetun langattoman ulkosireenin
antama kansisuojahälytys, vikahälytys tai
akkuvika
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Alakeskus
Puhelinlinja
Sarjaväylä
Yhteysvika

Alakeskuksessa tapahtunut murtohälytys,
palohälytys, kansisuojahälytys tms. hälytys tai
paristovika
Puhelinlinjan antama kansisuojahälytys tai
vikahälytys
Sarjaväylään kytketyn laitteen (PC, johdollinen
näppäimistö JA-60E) antama kansisuojahälytys
tai vikahälytys
Langattoman näppäimistön (JA-60F, JA-60D)
yhteysvika
Keskuksen sisäinen vika,
soita asentajalle

Error
taulukko. 1

Segmenttinäyttö osoittaa myös toimintatilan. Ohessa esimerkkejä:
Käyttäjätila
Osavalvonta
(kotona-tila)

Käyttäjätilassa voidaan muuttaa ääniviestejä ja
puhelinnumeroita (jos ohjelmoitu), irtikytkeä silmukoita
ja muuttaa kellotoimintoja
Osavalvonnassa (kotona-tilassa) ovat ohjelmoidut
ilmaisimet irtikytketyt (esim. sisätilan liikeilmaisimet) ja
muuten hälytin on päällä (esim. ovet)

A sektori päällä

A sektori on päällekytketty (vain jaetussa
järjestelmässä)

B sektori päällä

B sektori on päällekytketty (vain jaetussa
järjestelmässä)

Koko
järjestelmä
päällä

Koko järjestelmä on päällekytketty

Irtikytkentä

Varoitus irtikytketystä ilmaisimesta
näytetään päällekytkennän yhteydessä

Näppäintä
painettu

Keskus odottaa toiminnon suorittamista loppuun
(esim. silmukkanumeron loppuosaa)

Ohjelmointitila

Asentajan ohjelmointitila, jossa ohjelmoidaan
keskusta
taulukko. 2
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2 Järjestelmän käyttö
Järjestelmää voidaan käyttää näppäimistöllä (JA-60E, JA-60F, JA-60D),
kaukosäätimellä (RC-11), paniikkinappulalla (RC-22) tai puhelinlinjaan /suorakaapeliin
kytketyllä PC:llä, jossa on Comlink-ohjelma.
Käyttökoodit
Käyttökoodeja (max. 14) voidaan käyttää järjestelmän käyttämiseen. Keskuksen
muistiin jää tiedot 127 viimeisimmästä tapahtumasta käyttäjänumeroineen,
tapahtumineen ja kellonaikoineen päiväyksellä. Nämä kaikki tiedot voidaan siirtää
myöskin reaaliaikaisena vartiointiliikkeen valvomoon sekä tarkastella PC:llä, joka on
kytketty suorakaapelilla keskukseen tai modeemilla puhelinverkkoa hyväksikäyttäen
(puhelinverkon kautta tarvitaan 8 numeroinen salasana).
Kaikki käyttäjäkoodit ovat tehdasasetuksena tyhjiä (ks. kappale 3.2).
Pääkäyttäjäkoodi
Pääkäyttäjäkoodi näkyy tapahtumamuistissa käyttäjänä 15 ja sillä on oikeudet
muuttaa /poistaa käyttäjäkoodeja ja mennä käyttäjätilaan (ks. kappale 3).
Tehdasasetuksena pääkäyttäjäkoodi on 1234.
Asentajakoodi
Asentajakoodi on vain ohjelmointia varten, sillä ei voi käyttää järjestelmää.
Jos väärä käyttäjäkoodi syötetään 4 kertaa peräkkäin, aiheutetaan
sabotaasihälytys. Sabotaasihälytys kuitataan syöttämällä oikea käyttäjäkoodi
näppäimistöön.

2.1 Päällekytkentä
*

Näppäimistöllä - syötä käyttäjäkoodi tai paina pikakytkentänäppäintä
JA-60D näppäimistöllä painetaan F1 pikakytkentänäppäimen sijaan.
Kaukosäätimellä (RC-11) – paina A nappulaa
•
•
•

*

järjestelmä "piippaa" kerran ja poistumisviive alkaa
(poistumisviiveääni (jos ohjelmoitu käyttöön) on piipitys, joka on
tiheämpi viimeisen 5 sekunnin ajan)
PÄÄLLÄ merkkivalo vilkkuu poistumisviiveen ajan ja jää
**
palamaan viiveen loputtua.
Poistu valvotusta tilasta poistumisreittiä pitkin viiveen aikana.

Tämä toiminto voidaan ohjelmoida tapahtuvaksi käyttökoodin kanssa
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Jos järjestelmä "piippaa" 4 kertaa järjestelmässä on "hälytys päällä" tai
irtikytkettyjä silmukoita, jotka ilmaistaan seuraavasti:
HÄLYTYS ja silmukkanumero – silmukka ei ole "valmis" (avoin ovi ym.)
tarkista silmukka.
b – Jokin silmukka/ jotkut silmukat ovat irtikytketyt (irtikytkentä suoritetaan
pääkäyttäjäkoodilla, ks. kappale 3.5)
Huom: Pääkäyttäjäkoodilla voidaan ohjelmoida järjestelmän päällekytkentä
haluttuna aikana (esimerkiksi koko järjestelmä päälle 21.00, jos järjestelmää ei ole
kytketty päälle aiemmin ks. kappale 3.4).
**
Langaton kaksisuuntainen järjestelmänäppäimistö JA-60F näyttää tapahtumat näytössä 10s
viimeisen näppäilyn jälkeen.

2.2 Poiskytkentä
Näppäimistöllä - syötä käyttäjäkoodi
Kaukosäätimellä (RC-11) – paina B nappulaa
• Järjestelmä "piippaa" kahdesti
•

Jos järjestelmä "piippaa" 3 kertaa, järjestelmässä on tapahtunut
hälytys tai vikatilanne:
o VIKA -merkkivalo vilkkuu – järjestelmän vika, painamalla
N näppäintä tarkennat vikapaikan
o HÄLYTYS -merkkivalo ja silmukkanumero vilkkuu = hälytys
muistissa. Ole varovainen, murtautuja voi edelleen olla paikalla!

•

Jos saavut valvottuun tilaan sisääntuloreittiä, alkaa sisääntuloviive
(sisääntuloviiveääni (jos ohjelmoitu käyttöön) on piipitys, joka on tiheämpi
viimeisen 5 sekunnin ajan) ja HÄLYTYS-merkkivalo vilkkuu.

2.3 Paniikkihälytys
Paniikkihälytys on HILJAINEN HÄTÄHÄLYTYS, jolla annetaan avuntarvehälytys
puhelinrobotilla esim. vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen, puheviestinä
tavalliseen tai matkapuhelimeen tai tekstiviestikeskuksen kautta GSM-puhelimeen
Paniikkihälytys voidaan antaa seuraavasti:

•

Näppäimistöllä - paina paniikkinäppäintä ja sen jälkeen
käyttäjäkoodi. JA-60D näppäimistössä syötä F7 ja käyttäjäkoodi.

JA-63 „PROFI“ käyttöohje
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•

Kaukosäätimellä (RC-11) - paina MOLEMPIA NAPPULOITA yhtaikaa
vähintään 3 sekuntia (jos ohjelmoitu).

•

Paniikkinappulalla RC-22 (jos ohjelmoitu paniikiksi).

2.4 Hälytyksen keskeytys
•
•

Hälytyksen keskeytys tapahtuu kuten poiskytkentä, jolloin sireeni hiljenee ja
hälytyksensiirto normaali ja matkapuhelimeen keskeytyy (myöskin tekstiviestin
osalta).
Hälytyksensiirto vartiointiliikkeen valvomoon ei keskeydy, vaan
valvomoon lähetetään myös poiskytkentätieto (jos ohjelmoitu).

2.5 Osavalvonnan päällekytkentä (kotona-tila)
Osavalvonnassa valitut ilmaisimet irtikytkeytyvät automaattisesti, jolloin voidaan
esim. sisätiloissa liikkua vapaasti, mutta ovia ei voi avata aiheuttamatta hälytystä.
•

Näppäimistöllä paina osavalvonta-näppäintä.

•

JA-60D näppäimistössä syötä F2.

•

Osavalvonnan päällekytkentä ei ole mahdollista kaukosäätimellä (RC-11).

*

H tulee näyttöön merkiksi osavalvontatilasta.
2.6 Oven avaus
•

Painamalla oven avaus-näppäintä avataan ovessa oleva
*
sähkölukko (JA-60D näppäimistössä syötä F3).

2.7 Tapahtumamuistin selaus
Keskuksen tapahtumamuistiin "mahtuu" 127 viimeisintä tapahtumaa
aikatietoineen. Tapahtumamuistia voidaan selata PC:llä, jossa on Comlinkohjelma tai näppäimistöllä (vain tapahtumat, ei aikatietoja) syöttämällä:
F 4 - näyttää uusimman tapahtuman ja painamalla uudestaan näyttää
seuraavaksi uusimman jne.
2.8 Puheviestien kuuntelu
*

Puheviestit voidaan kuunnella keskuksen kaiuttimen kautta syöttämällä: F 9 .

*

Tämä toiminto voidaan ohjelmoida tapahtuvaksi käyttökoodin kanssa

JA-63 „PROFI“ käyttöohje
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2.9 Jaetun järjestelmän päällekytkentä
Asentaja voi ohjelmoida keskuksen kahdeksi täysin itsenäiseksi järjestelmäksi A
ja B ja yhteiseksi alueeksi C (esim. yhteinen sisääntuloaula).Tällöin määrätty
käyttäjä(koodi) tai kaukosäädin kytkee vain "omaa puoltansa" ja yhteinen alue
kytkeytyy automaattisesti päälle, jos molemmat alueet A ja B ovat päällä ja
kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos jompikumpi alue (A tai B) kytketään pois
päältä. Alueiden päällekytkentä näytetään näytössä I I merkeillä.
Pääkäyttäjä(koodi) voi kytkeä molemmat alueet päälle ja pois päältä syöttämällä
joko pelkän koodin (jolloin kytketään KOKO järjestelmä joko päälle tai pois päältä)
tai syöttämällä F1 + pääkäyttäjäkoodi (alueen A päälle/poiskytkentä) tai F2 +
pääkäyttäjäkoodi (alueen B päälle/poiskytkentä).
Huom: osavalvontatoiminto ei ole käytössä jaetussa järjestelmässä.
2.10 Alakeskuksen päälle/poiskytkentä
Suuressa rakennuksessa voidaan ohjelmoida toinen JA-6x keskus
alakeskukseksi JA-63:een. Alakeskus lähettää kaikki tiedot pääkeskukseen.
Alakeskus voidaan ohjelmoida omaksi järjestelmäkseen omilla käyttäjillään ym.
tai pääkeskus voi ohjata alakeskusta kuin itseään. Asentaja opastaa
alakeskuksen toiminnoissa.

3 Käyttäjän asetukset
Pääkäyttäjäkoodilla voidaan muuttaa koodeja, asettaa aika ja kellotoiminnot,
irtikytkeä
silmukoita
ja
ohjelmoida
puhelinrobotti
normaalija
matkapuhelinnumeroiden ja tekstiviestien osalta (jos ohjelmoitu käyttöön).
Ohjelmointipaikoista poistutaan painamalla N näppäintä.
3.1 Pääkäyttäjäkoodin vaihto
Pääkäyttäjäkoodin tehdasasetus on 1234 ja se tulisi muuttaa asennuksen lopuksi.
Muuttaaksesi pääkäyttäjäkoodia syötä:
F 5

xxxx

yyyy

yyyy

missä xxxx on nykyinen pääkäyttäjäkoodi ja yyyy on uusi pääkäyttäjäkoodi (joka
annetaan kahdesti).
Esim.: Pääkäyttäjäkoodi 1234 halutaan vaihtaa 6723 syöttämällä:
F 5 1234 6723 6723

JA-63 „PROFI“ käyttöohje
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3.2 Uusi käyttäjäkoodi
Keskuksessa voi olla max. 14 käyttäjäkoodia. Keskus tallentaa tapahtumamuistiin
käyttäjän numeron, ajan ja tapahtuman ja lähettää reaaliaikaisesti tiedot
vartiointiliikkeen valvomoon (jos ohjelmoitu). PC:llä ja Comlink-ohjelmalla voidaan
selata tapahtumamuistia (ks. kappale 2.7).
Kaikki käyttäjäkoodit ovat tehdasasetuksena "tyhjiä" ja pääkäyttäjäkoodilla voidaan
ohjelmoida halutut käyttäjät ja koodit syöttämällä:
F 6

xxxx yy

zzzz

missä xxxx on pääkäyttäjäkoodi, yy on käyttäjän numero (01…14) ja zzzz on
uusi käyttäjäkoodi.
Esim.: pääkäyttäjäkoodin ollessa 1234 ja käyttäjä numero 3:n uusi koodi on 5277:
F 6 1234 03 5277
Poistaaksesi halutun käyttäjäkoodin syötä koodiksi 0000.
Esim.: pääkäyttäjäkoodin ollessa 1234 poistetaan käyttäjä numero 3:
F 6 1234 03 0000
Huom:
• Käyttäjätilaan pääsee vain järjestelmän ollessa pois päältä.
• Tämän ohjeen lopussa on käyttäjäkoodeille lista, johon voidaan kirjata
koodit ja käyttäjät.
• JA-60D näppäimistössä on omat pääkäyttäjä ja käyttäjäkoodit (1+1), jotka
voivat olla erilaiset joka näppäimistössä. Katso tarkemmin näppäimistön
ohjeesta.
• Järjestelmän ollessa jaettu, voi pääkäyttäjä vaihtaa koodeja, muttei voi
vaihtaa niiden ohjaamaa aluetta (alueiden vaihto ohjelmointitilassa).
3.3 Ajan ja päiväyksen asetus
Keskuksessa on sisäänrakennettu kello kalenterilla. Kaikki tapahtumat
kirjautuvat tapahtumamuistiin kellonajan ja päiväyksen kanssa. Tästä syystä on
AINA asetettava kello oikeaan aikaan asennuksen lopuksi.
Syötä F 0 pääkäyttäjäkoodi. Keskus siirtyy käyttäjätilaan, jolloin näyttöön tulee
U jonka jälkeen voidaan asettaa kello ja päiväys syöttämällä:
4 hh mm PV kk VV
missä: hh = tunnit; mm = minuutit; PV = päivä; kk = kuukausi ja VV = vuosi
Esim.: kello 21:30 maaliskuun 19. 2004 syötä:
Huom: Anna kaikki 2:lla numerolla
JA-63 „PROFI“ käyttöohje
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3.4 Automaattinen päälle ja poiskytkentä
Järjestelmä voidaan ohjelmoida päälle ja poiskytkeytymään automaattisesti
haluttuna kellonaikana ja halutulla tavalla. Järjestelmään voidaan ohjelmoida 10
eri ohjaustoimintoa (aika ja toiminto), jotka ohjelmoidaan seuraavasti:
Mene käyttäjätilaan syöttämällä F 0 pääkäyttäjäkoodi (näyttöön U) ja
kellotoiminnot syötetään seuraavasti:
a
0
1

Jakamaton
järjestelmä
Ei toimintaa
Päällkytke

2

Poiskytke

Esim.: koko järjestelmän päivittäinen
päällekytkentä klo 21.15: 64 0 1 21 15

3

Osavalvonta

ja järjestelmän päivittäinen poiskytkentä
klo 0700: 64 1 07 00

4

Osavalvonta

5
6

Poiskytke
Poiskytke

64 n a hh mm
missä:
n = ohjaustoiminnon muistipaikka 0…9
a = toiminto (ks. taulukko)
hh = tunnit (00…23)
mm = minuutit (00…59)

Jaettu
järjestelmä
Ei toimintaa
Päällekytke
kokonaan
Poiskytke
kokonaan
Päällekytke
A
Päällekytke
B
Poiskytke A
Poiskytke B

Huom: Ohjaukset suoritetaan muistipaikan numerojärjestyksen mukaan
•
•
•
•
•

Vain yksi ohjaustoiminto muistipaikkaa kohti (jos ohjelmoit useamman
ohjauksen käytä aina uutta muistipaikkaa ohjausta kohden).
Jos valittu toiminto on jo etukäteen päällä, ei kellotoimintoa suoriteta.
Automaattinen päälle/poiskytkentä voidaan milloin tahansa ohittaa käsin
kaikkien käyttäjien toimesta (kaikki koodit ja näppäimistöt JA-60D ja
kaukosäätimet RC-11)
Ohjelmoidut ohjaustoiminnot toistuvat päivittäin asetetun ajan ja
keskuksen sisäisen kellon mukaisesti.
Tehdasasetuksena mitään ohjaustoimintoja ei ole kytketty.

Poistuaksesi käyttäjätilasta paina N näppäintä.
3.5 Irtikytkentä
Pääkäyttäjäkoodilla voidaan irtikytkeä (poistaa käytöstä) silmukoita (ilmaisimia)
esim. mahdollisen ilmaisinvian vuoksi.
Silmukan irtikytkentä tapahtuu käyttäjätilassa, johon pääsee syöttämällä F 0
pääkäyttäjäkoodi, jolloin näyttöön tulee U merkiksi käyttäjätilasta.

JA-63 „PROFI“ käyttöohje
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Silmukan irtikytkentä:
1. Paina näppäintä 1 mennäksesi irtikytkentävalikkoon.
2. Näppäimillä 1 ja 7 selataan haluttu silmukkanumero (langattomat silmukat
merkillä).
osoitetaan
3. Halutun silmukan numeron ollessa näytössä voit joko:
a. Painamalla näppäintä 2 kahden sekunnin ajan irtikytkeä ko.
silmukan seuraavan päällekytkennän ajaksi. Silmukka kytkeytyy
automaattisesti takaisin toimintaan poiskytkettäessä järjestelmä
(tämä osoitetaan PARISTO-merkkivalon vilkkumisella).
b. Painamalla näppäintä 3 kahden sekunnin ajan irtikytkeä ko.
silmukan toistaiseksi, jolloin silmukka jää irtikytketyksi siihen
saakka kunnes sen irtikytkentä perutaan (tämä osoitetaan
PARISTO-merkkivalon palamisena).
4. Jatkamalla kohdasta 3 voit irtikytkeä useita silmukoita.
5. Irtikytketyt silmukat voidaan kytkeä takaisin toimintaan joko yksitellen
kohdan 3 mukaan, jolloin irtikytketty silmukka kytketään takaisin tai kaikki
yhdellä kertaa painamalla näppäintä 4 kahden sekunnin ajan.
• Irtikytkentävalikosta poistutaan painamalla N näppäintä kahdesti.
• Jos jokin silmukka on irtikytketty päällekytkettäessä järjestelmä "piippaa" 4
kertaa ja näytössä on b poistumisviiveen ajan.

4 Puhelinrobotin ohjelmointi
Pääkäyttäjäkoodilla voidaan testata ja ohjelmoida puhelinrobottia normaali ja
matkapuhelinnumeroiden osalta (jos ohjelmoitu käyttöön).

4.1 Puhelinrobotin testaus
Puhelinrobotin testaus on mahdollista käyttäjätilassa, johon päästään
syöttämällä F 0 pääkäyttäjäkoodi. Käyttäjätila ilmaistaan näytössä U merkillä.
Syöttämällä 89 lähetetään puheviesti 2 ja tekstiviesti (vain GSM puhelimiin)
kaikkiin normaali- ja matkapuhelinnumeroihin, jotka on ohjelmoitu keskukseen (ja
syöttämällä 88 lähetetään puheviesti 1 ja tekstiviesti). Testin aikana kuulet
myöskin puheviestin keskuksen kaiuttimesta (hälytyksessä kaiutin on hiljaa).
Puhelinrobotin testin lopetat painamalla N näppäintä.
Käyttäjätilasta poistutaan painamalla N näppäintä.
JA-63 „PROFI“ käyttöohje
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4.2 Puhelinnumeroiden ohjelmointi
Keskus siirtää hälytykset ym. maksimissaan 4 normaali- tai matkapuhelimeen.
Puhelinnumeroiden ohjelmointi suoriteteaan ohjelmointitilassa tai käyttäjätilassa,
johon päästään syöttämällä F 0 pääkäyttäjäkoodi. Käyttäjätila ilmaistaan
näytössä U merkillä.
Puhelinnumeroiden ohjelmointi syötetään seuraavasti:
7 xx... xx F y
missä xx...xx = puhelinnumero
y = muistipaikan numero 1…4
Puhelinnumeron pituus on maksimissaan 16 numeroa pitkä. Tauko ohjelmoidaan
syöttämällä F0.
Huom: syöttämällä tauko (F0) viimeisen numeron jälkeen matkapuhelimen
ollessa kyseessä, keskus soittaa vain kerran eikä tarkista puhelinlinjaa
Esim: Puhelinnumero 09-857500 ohjelmoidaan muistipaikkaan numero 2
seuraavasti: 7 09 F0 857500 F2 (Tässä on tauko suuntanumeron jälkeen)
Poistaaksesi puhelinnumeron syötä:
7 F0 Fy

missä y on muistipaikan numero 1…4

Käyttäjätilasta poistutaan painamalla N näppäintä.
4.3 Automaattisten tekstiviestien lähetys
Tekstiviestien lähetys ohjelmoidaan käyttäjätilassa, johon päästään syöttämällä
F 0 pääkäyttäjäkoodi. Käyttäjätila ilmaistaan näytössä U merkillä.
Tekstiviestien lähetys ei ole päällä automaattisesti, vaan voidaan ohjelmoida
toimintaan tällä ohjeella.
Jos operaattorisi tekstiviestikeskus tukee keskuksen tekstiviestejä, keskus voi
lähettää automaattiset tekstiviestit muistipaikkaan numero 5 ohjelmoituun GSM
matkapuhelinnumeroon seuraavasti:
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7 xx…x F9 yy....y F7 00F9 F7zz..z F5
jossa:
xx…x = tekstiviestikeskuksen puhelinnumero
F9 = "välilyönti" odotetaan tekstiviestikeskuksen vastausta
yy…y = matkapuhelinnumero, johon viestit lähetetään
F7 = tapahtumamuistin vaihtomerkki
00F9 = tapahtuman automaattinen koodi
F7 = ID-tunnuksen koodi
zz..z = vapaavalintainen ID-tunnus, jonka keskus lähettää
jokaiseen tekstiviestiin tunnisteeksi "omasta
keskuksesta", jollet tarvitse tunnusta sen voi jättää
pois
F5 = muistipaikka 5, johon mahtuu max.32 merkkiä pitkä
numero
Tekstiviestikeskus vastaanottaa järjestelmän soiton ja lähettämän koodin,
"kääntää" sen automaattisesti ja lähettää sen järjestelmän samassa viestissä
lähettämään GSM matkapuhelinnumeroon.
Esim.: Tekstiviestikeskuksen puhelinnumero on 483559876, ja tekstiviesti pitää
lähettää GSM numeroon 606123456 ja ID tunnus on 41 syötä :
7 483559876 F9 606123456 F7 00F9 F7 41 F5
Tekstiviestien lähetyksen poisto – syötä: 7 F0 F5
Huom: muistipaikka 5 voidaan vaihtoehtoisesti ohjelmoida lähettämään
hakulaiteviestejä (ei käytössä Suomessa).
Käyttäjätilasta poistutaan painamalla N näppäintä.

5 Järjestelmän testaus
Järjestelmä tulisi testata säännöllisesti (valmistaja ja maahantuoja suosittavat
kuukausittaista testausta).
Järjestelmän testaus suoritetaan käyttäjätilassa, johon päästään syöttämällä F 0
pääkäyttäjäkoodi. Käyttäjätila ilmaistaan näytössä U merkillä. Käyttäjätilassa
mitään hälytystä ei siirretä, vaan ne näkyvät näytöllä.
Huom: Jotkin ilmaisimet sisältävät oman testin, joka kerrotaan ko. ilmaisimen omassa
ohjeessa
Jos jokin ei toimi, kuten pitäisi, soita asentajalle tai maahantuojan 24h palvelunumeroon:
0600-9 1200 (0,75€/min +pvm) saadaksesi lisätietoja.

Käyttäjätilasta poistutaan painamalla N näppäintä.
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6 Paristojen vaihto
•

Kaikki paristotoimiset ilmaisimet, käyttölaitteet ja alakeskukset testaavat
automaattisesti omat paristonsa ja ilmoittavat paristojensa kunnon
keskukselle. Jos jokin ilmaisin, käyttölaite tai keskus ilmoittaa
paristoviasta, mene käyttäjätilaan syöttämällä F0 pääkäyttäjäkoodi, avaa
ko. laitteen kansi ja vaihda paristot (käytä VAIN sopivankokoisia alkali tai
litiumparistoja), sulje kansi ja testaa toiminta. Painamalla N näppäintä
poistut käyttäjätilasta.

Huom: Langattomien ilmaisimien paristojen kesto on normaalisti noin 1 vuosi,
mutta käyttö kylmässä tilassa tai usein lähetettävät tiedot (esim. sisäänkäyntiovi)
lyhentävät paristojen käyttöikää.
Valmistaja ja maahantuoja suosittelevat järjestelmän säännöllistä huoltoa
mahdollisine paristonvaihtoineen 1 vuoden välein (kysy asentajaltasi tätä
palvelua). Keskuksen ja akkuvarmistetun langattoman ulkosireenin akut tulee
vaihtaa 4 vuoden välein.

7 Keskuksen rekisteröinti UC-2xx ulostuloyksiköihin
Keskus voi lähettää hälytykset, toimintatilat ym. langattomasti ulostuloyksiköille
UC–216, UC–222 ja langattomalle sisäsireenille UC-260 seuraavasti:
•
•
•
•

Mene käyttäjätilaan syöttämällä F0 pääkäyttäjäkoodi (näyttöön U)
Mene ulostuloyksikön UC-2xx ohjelmointitilaan (ks. ko. laitteen ohjeesta)
Syötä 299 keskuksen näppäimistöltä, jolloin keskus lähettää
rekisteröintisignaalin ulostuloyksikölle
Painamalla N näppäintä poistut käyttäjätilasta.
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Käyttäjäkoodit
Koodin
numero

sektori

Käyttäjän nimi

15.

A

B

X

X

Huom.

Pääkäyttäjäkoodi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Puhelinnumerot
muistip

nimi

puhelinnumero

huom.

1.
2.
3.
4.

Tekstiviestien vastaanottaja

5.

Sisääntulo/ulosmenoviive

s.

Hälytysaika (sireeni soi)

min

Huom:
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Silmukat
Silmukan
numero

1.
2.
3.
4.
5.
Langattomat ilmaisimet

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Johdolliset silm.

1.
2.
3.
4.
*

sijainti

ilmaisin

toiminta*

Sektori
A

B

C

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

M – murto V – viiveellinen murto P – palo H – paniikki
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