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Tämän käyttöoppaan yhteensopivuus
Tätä käyttöopasta tulee käyttää PowerMaxComplete v2.0.00:n tai uudemman kanssa.

Ensisijaisen hälytysvalvonnan pikaopas
ENSISIJAISEN HÄLYTYSVALVONNAN PIKAOPAS



Aktiivisen lohkon valinta (kun lohkotus on käytössä)
Valvonta POISSA ...................................................... 

+ [koodi]*

Valvonta POISSA-VÄLITÖN ...................................... 

+ [koodi]* + 

Valvonta KOTONA .................................................... 

+ [koodi]*

Valvonta KOTONA-VÄLITÖN ................................... 

+ [koodi]* + 

Valvonta POISSA-AVAIN ......................................... 

+ [koodi]* + 

+

[LOHKONUMERO]



+ [koodi]* + 

(protestimerkkiäänen hiljennys)

Pakota valvonta KOTONA (järjestelmä ei valmis) 

+ [koodi]* + 

(protestimerkkiäänen hiljennys)

Pakota valvonta POISSA (järjestelmä ei valmis)

Valvonnan poiskytkentä ja hälytysten pysäytys .... 
+ [koodi]
* Tehtaalla asetettu pääkäyttäjäkoodi on 1 1 1 1. Koodia ei tarvita, jos asentaja on sallinut valvonnan pikakytkennän. Vaihda
tehtaan oletuskoodin tilalle oma turvakoodi mahdollisimman pian (katso osa 7).

Yhteystietolomake
Hyvä asiakas,
Kiitämme valinnastasi. PowerMaxComplete on laadukas
langaton
hälytysten
valvontajärjestelmä,
jonka
valmistaja on Visonic Ltd.
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä asentajaan alla olevaan
numeroon.
Yrityksen nimi: ________________________________
Puhelin: _____________________________________
Yhteyshenkilö: ________________________________
Pidä huoli, että sinulla on myös sen valvontakeskuksen
nimi ja puhelinnumero, johon järjestelmä on yhteydessä.
Jos soitat valvontakeskukseen, sinun on ilmoitettava
oman
hälytysjärjestelmäsi
tunnuksena
oleva
"ASIAKASNUMERO". Saat numeron asentajalta.

Valvontakeskuksen nimi _____________________
Puhelin: __________________________________
Asiakasnumero: ____________________________
Jos asentaja on määrittänyt yksityisiä puhelinnumeroita,
joihin järjestelmä ottaa yhteyttä, merkitse ohjelmoidut
neljä numeroa alla oleviin kohtiin:
Puhelin 1: _________________________________
Puhelin 2: _________________________________
Puhelin 3: _________________________________
Puhelin 4: _________________________________

Merkkivalot
Merkkivalo
(punainen)

Toiminta

Merkitys

Palaa jatkuvasti

Järjestelmä / järjestelmän lohko(t) on viritetty valvontaan (POISSA-TILA).

Vilkkuu

Järjestelmä / järjestelmän lohko(t) on viritetty valvontaan (KOTONA-TILA).

Ei valoa

Järjestelmä ei tällä hetkellä ole viritetty.
Huomaa (*): Viittaa valittuun lohkoon/lohkoihin. jos ohjauspaneeli on asetettu
yhdelle lohkolle, muissa lohkoissa suoritettua toimintaa ei näytetä.

(oranssi)

Palaa jatkuvasti

Häiriötilanne on havaittu.

Ei valoa

Ei häiriöitä - kaikki hyvin.
Huomaa (*): Viittaa valittuun lohkoon/lohkoihin. jos ohjauspaneeli on asetettu
yhdelle lohkolle, muissa lohkoissa suoritettua toimintaa ei näytetä.

(vihreä)

Palaa jatkuvasti

Ovikellotoiminto aktivoitu - ovikellosilmukan häiriö antaa ovikelloäänen.

Ei valoa

Huomaa: Ovikellotoiminnon merkkivalo palaa tasaisesti, kun vähintään yksi lohko
on käytössä.
Ovikellotoiminto ei käytössä - ovikellosilmukan häiriö ei anna ovikelloääntä.
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Merkkivalo
(vihreä)

Toiminta

Merkitys

Palaa jatkuvasti

Vaihtovirta tulee keskuslaitteeseen.

Ei valoa

Järjestelmän varavoimana ovat paristot.

* Koskee PowerMaxComplete-mallia, johon sisältyy LOHKOTUS-toiminto

Sireenisignaalit
Hälytystyyppi

Signaalin graafinen kuvaus

Signaalin sanallinen kuvaus

Murto / 24 –––––––––––––––––––––––––––––––
tuntia / Paniikki
Palo

–––

–––

–––

Jatkuva ON-asento

– – – .................

ON - ON - ON - tauko - ON - ON - ON - tauko .....

Testi*
–– (sekä ulko- että sisäsireeni)
* Vain täydentävä toiminto.

ON-asennossa 2 sekuntia (kerran)

Hyödyllisiä vinkkejä PowerMaxCompleten käyttäjille
Hälytyksen pysäyttäminen: Kun hälytysääni kuuluu,
paina kauko-ohjaimen VALVONTA POIS -painiketta ( )
tai
näppäimistön
-painiketta
ja
syötä
käyttäjäkoodi (oletusarvoisesti 1 1 1 1).
Häiriömerkkiäänen
vaimentaminen:
Kun
järjestelmässä havaitaan häiriö, ohjauspaneelin HÄIRIÖ merkkivalo syttyy ja kolmen merkkiäänen sarja kuuluu
kerran minuutissa. Ellet halua poistaa häiriön aiheuttajaa
välittömästi, mutta äänimerkki on häiritsevä, paina kaukoohjaimen VALVONTA POIS -painiketta (
) tai
näppäimistön
-painiketta ja syötä käyttäjäkoodi
(oletusarvoisesti1 1 1 1). Tämä hiljentää merkkiäänen
neljäksi tunniksi. Sen jälkeen häiriömerkkiääni jatkuu.
Lisäksi on muistettava, että häiriömerkkiääni hiljenee aina
yön ajaksi.
Ulko- ja sisäalueet sekä 24 tunnin silmukat:
Valtaosa järjestelmän valvontatunnistimista on sijoitettu
ulko- ja sisäalueille. Näillä alueilla häiriö laukaisee
hälytyksen, jos järjestelmä on viritetty valvontaan.
Hälytys ei laukea, jos valvontatila on poistettu käytöstä.
Muut tunnistimet on kytketty 24 tunnin kohteisiin, joissa
häiriö laukaisee hälytyksen aina, riippumatta onko
järjestelmä viritetty valvontaan.
Virittäminen, kun ulkoalueita ei ole suljettu
(ovet ja/tai ikkunat auki): Näytöllä on teksti “EI
VALMIS”, jos suojattava ovi tai ikkuna on auki. Voit
tarkistaa mitkä silmukat eivät ole valmiina napsauttamalla
painiketta
. Ongelman voi poistaa
sulkemalla ikkunan/oven tai valitsemalla "pakotettu
valvonta" (silmukan deaktivointi), jos tämä toiminto on
otettu käyttöön järjestelmän asennusvaiheessa. Jos
kohde ohitetaan tarkoituksella, jätä ovi tai ikkuna
avoimeksi ja viritä järjestelmä valvontaan (puheviesti
ilmoittaa, että ”Pakotettu valvonta” on käynnissä, jos
PowerMaxComplete-järjestelmässä on ÄÄNI -toiminto).
Ohitetut silmukat ovat poissa suojauksen piiristä
yhden valvontajakson ajan.
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Pääsy 24 tunnin kohteeseen: Jos haluat ohittaa 24
tunnin valvontaan määritetyn tunnistimen aiheuttamatta
hälytystä:


Napsauta
NORMAALI TILA.



Napsauta uudelleen
- näyttöön tulee
teksti: KÄYTTÄJÄN ASETUKSET.



Napsauta
ANNA KOODI ___.

- näyttöön tulee teksti:

- näyttöön tulee teksti:

Kirjoita nelinumeroinen <käyttäjäkoodi> - laite soittaa
iloisen melodian (- - - ––––).
Seuraavan neljän minuutin aikana 24 tunnin tunnistimen
voi avata. Kun neljä minuuttia on kulunut, järjestelmä
palaa automaattisesti normaalitilaan.
Tahattomien
hälytysten
peruuttaminen:
Hälytyksen käynnistyessä sisäinen summeri aktivoituu
ensin tietyksi ajaksi (jonka asentaja on määrittänyt). Sen
jälkeen käynnistyy ulkoinen sireeni ja tilanteesta lähtee
ilmoitus valvontakeskukseen. Jos kyseessä on väärä
hälytys, valvonnan voi kytkeä pois ennen ulkoisen sireenin
käynnistymistä - hälytyksestä ei tällöin lähde ilmoitusta.
Jos kyseessä on väärä hälytys ja ulkoinen sireeni ennättää
käynnistyä, valvonnan voi silti kytkeä pois asentajan
asettaman aikarajan (1 - 15 minuuttia) kuluessa. Jos
valvonta kytketään pois ajoissa, HÄLYTYS PERUTTU ilmoitus lähtee automaattisesti valvontakeskukseen.
Jos tiloista ei lähdetä poistumisajan kuluessa:
Jos
suojatusta
tilasta
poistutaan
poistumisajan
umpeuduttua
(poistumisajan
merkkiääni
päättyy),
järjestelmä tulkitsee, että kyseessä on sisääntulo.
Sisääntuloviiveen laskuri käynnistyy ja laitteesta kuuluu
tuloviiveen merkkiääni. Hälytyksen estämiseksi valvonta
on kytkettävä pois ennen kuin sisääntuloviive umpeutuu.
Luvaton sisääntulo, kun kukaan ei ole
paikalla: Jos hälytyssireeni kuuluu, kun olet tulossa
takasin suojattuun tilaan, ja valot, joiden ei pitäisi palaa,
palavat, tunkeutuja voi olla sisällä tai on tapahtunut jokin
muu häiriö. Älä lähde jäljittämään tunkeutujaa, vaan pysy
ulkona ja soita paikalle apuvoimia.
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JOHDANTO
1. Johdanto
Yleistä
PowerMaxComplete on langaton valvontajärjestelmä,
jolla suojaudutaan murroilta, tulipaloilta ja luvattomalta
toiminnalta. Lisäksi laitetta voidaan käyttää valvomaan
valoja tai kodin sähkölaitetta tai yksin asuvan
toimintarajoitteisen henkilön tai vanhuksen liikkumista.
Valvontatiedot esitetään visuaalisesti. Äänitoiminnolla
varustettu PowerMaxComplete antaa toimintaohjeet
myös nauhoitettuina puhekomentoina.
PowerMaxCompletessa
on
valinnainen
lohkotustoiminto. Lohkotus tarjoaa mahdollisuuden
muodostaa enintään kolme itsenäisesti ohjattavaa
aluetta, joille on määritetty eri käyttäjäkoodi. Lohko
voidaan kytkeä päälle tai pois päältä riippumatta
järjestelmän muiden lohkojen tilasta.
PowerMaxCompleten hallinta tapahtuu keskuslaitteen
(kuva 1) välityksellä. Siihen tulevat tiedot suojattavan
kohteen sisä- ja ulkopuolelle sijoitetuilta tunnistimilta
(kuva 2).
Valvomattomassa tilassa järjestelmä antaa tilatietoja
näytölle ja puhekomentoina ja käynnistää hälytyksen,
jos havaitaan savua tai häiriö 24 tunnin alueella (alue,
jonka valvonta on aktivoitu ympäri vuorokauden).
Valvotussa tilassa järjestelmä antaa hälytyksen, jos se
havaitsee häiriön missä tahansa valvotussa kohteessa.

Järjestelmä tunnistaa erilaisia tilanteita, kuten hälytyksiä,
tunnistinten peukalointiyrityksiä ja useita muita
ongelmatilanteita. Tapahtumista lähtee automaattisesti
ilmoitus lankapuhelin- tai GSM-verkon välityksellä tai
GPRS-verkon
välityksellä
valvontakeskukseen
(digitaalisessa muodossa) ja yksityispuhelimiin (puheja/tai tekstiviestinä). Viestin vastaanottajan odotetaan
tutkivan tilanteen ja ryhtyvän asian vaatimiin
toimenpiteisiin.
NÄPPÄIMIST
NÄYTTÖ
ÖN KANSI
(SULJETTU)

OHJAUSPAINIKKEET
Kuva 1. Keskuslaite kansi suljettuna
TÄRKEÄÄ! Valvottavan tilan sulkemista käsitellään
tämän oppaan luvussa 2.

Jos et tunne joitakin käytetyistä termeistä, katso ohjeen
lopussa olevasta LIITTEESTÄ B.

Järjestelmän hallintaan vaaditaan nelinumeroinen
pääkäyttäjän turvakoodi (0000 ei ole sallittu). Sen lisäksi
on mahdollista valtuuttaa 7 eri henkilöä käyttämään
laitteistoa antamalla jokaiselle oma turvakoodi. Lisäksi
on mahdollista hankkia jopa 8 monitoimista kaukoohjainta ja lähitunnistinta, joilla valtuutetut käyttäjät
voivat ohjata järjestelmän keskeisiä toimintoja.
Lähitunnistimen avulla valtuutettu henkilö pääsee
valvotulle alueelle. Voimassa olevalla lähitunnistimella
valvonta voidaan kytkeä pois (kun lohkotus on pois
käytöstä). Kun valvontaa ei ole viritetty, lähitunnistimen
käyttö virittää järjestelmän POISSA -tilaan (tai
vaihtoehtoisesti KOTONA -tilaan).
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JOHDANTO
PUHELIN
SMS

GSMPUHELIN- GPRS INTERNET
VAIHDE
HÄTÄLÄHETIN,
KAULAKETJUMALLI
OVEN TAI
IKKUNAN
AUKI/KIINNITUNNISTIN

KESKUSVALVOMO

Paikallinen
LANGATTOMAT
tietokone
SIREENIT
(valinnainen)

INTERNET

REITITIN
KÄYTTÄJÄN
TIETOKONE

SISÄINEN SIREENI
TAI VILKKUVALO

YLEISTUNNISTIN
ULKOTILOIHIN

4 YKSITYISPUHELINTA

LANGATTOMAT
TUNNISTIMET
(ENINTÄÄN 28)
ASENNETAAN
VALVOTTAVAAN
KOHTEESEEN

ULKOALUEEN
SIREENIT

SAVUHÄLYTIN

PUHELINLINJA
LÄMPÖTILATUNNISTIN

TAVALLINEN
PUHELINVAIHDE

LIIKETUNNISTIN

KOSTEUSHÄLYTIN

HÄKÄ-/KAASUHÄLYTIN

8 LÄHITUNNISTINTA
(valinnainen)
AWAY

8 LANGATONTA
KAUKOSÄÄDINTÄ

KAAPELOITU
TUNNISTIN

KAUKO- 2-SUUNTAINEN
OHJAIN KAUKO-OHJAIN

ENINTÄÄN 2
NÄPPÄIMISTÖLA
ITETTA

LANGALLINEN
ETÄPUHERASIA

KESKUSVALVOMO

KORKEINTAAN 8:N YHDISTELMÄ

Kuva 2. Järjestelmän kokoonpano

Järjestelmän ominaisuudet
PowerMaxComplete on ominaisuuksiltaan monipuolinen
järjestelmä:
 30 aluetta: Kullakin suojatulla silmukalla on oma nimi ja
numero (pyydä asentajaa nimeämään ne).
 3 Lohkoa (valinnainen) Yksi PowerMaxCompleten
eduista on siinä oleva mahdollisuus jakaa järjestelmä
enintään 3 lohkoon. Jokaista lohkoa voidaan käsitellä
erillisenä hälytinjärjestelmänä, jotka voidaan virittää
tai olla virittämättä erikseen muiden lohkojen tilasta
riippumatta.
 Useita valvontatiloja: POISSA, KOTONA, POISSAVÄLITÖN, KOTONA-VÄLITÖN, AVAIN ja OHITA.
 Nestekidenäyttö (LCD): Selkokieliset tilatiedot ja
kehotteet näkyvät etupaneelilla suurin, selkein
kirjaimin.
 Tosiaikakello: Tämänhetkinen aika näkyy näytöllä.
 Useita raportointikohteita: Tapahtumista lähetetään
automaattisesti
tieto
hälytyskeskuksen
vastaanottimelle, valitsemiisi yksityispuhelimiin ja jopa
tekstiviestinä, jos GSM on asennettuna.
 Ilmoitusten lähetyskohteet: Tapahtumista lähtee
automaattisesti
ilmoitus
valvontakeskukseen,
yksityispuhelimiin ja tarvittaessa hakulaitteelle.
 Valinnainen ilmoitusmenettely: Asentaja voi
määrittää minkä tyyppisistä tapahtumista ilmoitetaan
mihinkin kohteeseen.
D-301976

 Avain-tila: Automaattinen avain-ilmoitus lähetetään
valittuihin puhelimiin, jos avain-käyttäjä (esimerkiksi
perheen lapsi) kytkee valvontajärjestelmän pois päältä.
 Puheilmoitukset ja -ohjeet (ei koske sellaisia
PowerMaxComplete-järjestelmiä,
joissa
ei
ole
Tilannekohtaiset,
valmiiksi
puhetoimintoa):
nauhoitetut
puheviestit
kuuluvat
järjestelmän
kaiuttimista (jos puheohjaus on otettu käyttöön - katso
luku 7).
 Viestien
vaihto
(ei
koske
sellaisia
PowerMaxComplete-järjestelmiä,
joissa
ei
ole
puhetoimintoa): Ennen valvotusta tilasta poistumista
voit jättää lyhyen puheviestin muille käyttäjille, jotka
ehkä tulevat myöhemmin. Saapuessasi taas paikalle
voit kuunnella toisten sinulle jättämiä puheviestejä.
 Näppäimistö ja langaton ohjain: Järjestelmän kaikkia
toimintoja hallitaan näppäimistöltä. Perustoimintoihin
riittää mukana kannettava pienoislähetin.
Huomautus PowerMaxCompletesta, jossa on
Lohkotus-toiminto:
Etäkäyttö
suoritetaan
lohkokohtaisesti
tai
käyttäjäkoodikohtaisesti
määritettynä tiettyyn lohkoon.
 Etäohjaus
puhelimella:
PowerMaxCompletejärjestelmään saa yhteyden myös puhelimitse.
Puhelimella voi virittää valvonnan ja kytkeä sen pois
sekä tarkastaa tilatietoja.
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 Huomaa: Etäkäyttö suoritetaan lohkokohtaisesti tai
käyttäjäkoodikohtaisesti määritettynä tiettyyn lohkoon,
kun lohkotus on käytössä.
 Numeronäppäimet ovat toimintopainikkeita: Kun
järjestelmää ei ole viritetty, numeronäppäimillä
ohjataan eri toimintoja. Yksinkertainen kuvake
ilmaisee näppäintoiminnon.
 PGM-etäohjaus: Portinohjausmekanismi, huomiovalot
ja monet muut laitteet voidaan kytkeä päälle ja pois
erityisen ohjelmoitavan PGM-lähdön välityksellä.
Asentaja määrittää ohjausmenettelyn asiakkaan
Huomautus
tarpeiden
mukaisesti.
PowerMaxCompletesta, jossa on Lohkotustoiminto:
PGM-lähdöt
toimivat
koko
hälytysjärjestelmässä, eivät lohkoittain, kun lohkotus
on käytössä.
 Tietojen haku: Tilatiedot, häiriöilmoitukset ja
tallennetut
hälytystilanteet
ovat
saatavissa
puheviesteinä tai tekstimuodossa näytölle.
 Vanhusten, liikuntarajoitteisten tai sairaiden
seuranta: Järjestelmä voidaan ohjelmoida seuraamaan
liikettä
tietyllä
alueella
ja
lähettämään
varoitusilmoituksen, jos valvottava henkilö on liian
kauan liikkumaton.
 Hätäpuhelut:
Valituille
käyttäjille
annetut
pienoislähettimet ovat käytettävissä avunpyyntöjen
lähettämiseen hätätilanteessa.
 Valvonnan kytkeminen pois pakotettuna: Jos
käyttäjä pakotetaan kytkemään valvonta pois, hän voi
käyttää erikoiskoodia, mikä kytkee järjestelmän pois
näennäisesti normaalisti, mutta lähettää samalla
hiljaisen hälytyksen valvontakeskukseen (katso luku 2).

 Järjestelmän
valvonta:
Järjestelmän
kaikki
langattomat tunnistimet ja kauko-ohjaimet lähettävät
määräajoin valvontailmoituksia. Jos tällainen ilmoitus
jää
tulematta,
PowerMaxComplete
antaa
‘ei
toiminnassa’ -häiriöilmoituksen. Tarvittaessa asentaja
voi poistaa tämän toiminnon käytöstä.
 Paristojen
seuranta:
Käyttäjän
ei
tarvitse
huolehtia ’tyhjistä’ paristoista. PowerMaxComplete
antaa ‘Paristojännite alhainen’ -ilmoituksen, kun
jonkin langattoman laitteen virta on loppumaisillaan.

Terminologia
Järjestelmään perehtymiseksi kannattaa tutustua
oppaan loppupuolella LIITTEESSÄ B esitettyyn alan
terminologiaan. Sitä kannattaa vilkaista, vaikka
hälytinjärjestelmät olisivat jo ennestään tuttuja.

Ohjauspainikkeet
Kun näppäimistön kansi on suljettu, kuten kuvassa 1,
näkyvissä on vain paneelin kaksi ylintä painiketta.
Painike

Toiminto
Siirtyminen valikon kohdasta toiseen.

Tilaviestien tarkastelu yksi kerrallaan.
Myös näkyvissä olevan vaihtoehdon
valinta.
Kun näppäimistön kansi on auki (kuva 3),
toimintopainikkeet
ovat
näkyvissä.
Painikkeiden
toimintoja käsitellään asianomaisissa kohdissa tässä
oppaassa.

MERKKIVALOT
NÄYTTÖ
VIRTA VALVONTA

OVIKELLO HÄIRIÖ

SEURAAVA
HÄTÄ (pidä 2 s)

NÄYTÄ / OK
Paina molempia paniikkihälytys
PALO (pidä 2 s)

ÄÄNEN LISÄYS (*)
NAUHOITA VIESTI (*)

VALVONTA POISSA
PGM-LÄHTÖ ON

ÄÄNEN VÄHENNYS (*)
TOISTA VIESTI (*)
MYKISTÄ KAIUTIN (*) (**)
OVIKELLO ON/OFF

VALVONTA KOTONA
PGM-LÄHTÖ OFF
VALVONTA POIS
PGM-OHJAUS

TAPAHTUMALOKI
PERUUTA SISÄÄNTULOVIIVE

TAKAISIN
LOHKOTUS

Kuva 3. Toiminnot ja merkkivalot
*
**

Eivät sisälly kaikkiin PowerMaxComplete-versioihin.
Kaiuttimen mykistyspainike

on käytössä vain, jos äänitoiminto on käytössä ("kehotteiden käyttöönotto" -

katso asetuskaavio, kuva 8).
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JOHDANTO
Monitoimilähetin
Järjestelmä reagoi mukana kuljetettavan 4-painikkeisen
MCT-234
-pienoislähettimen
(‘kauko-ohjaimen’),
langattoman 6-painikkeisen kaksisuuntaisen kaukoohjaimen (MCT- 237) tai langattoman kaksisuuntaisen
näppäimistön (MKP-150/151signaaleihin (katso kuva 4).
MCT-234 -pienoislähetintä käytetään yksittäisen lohkon
tai useiden edeltä määritettyjen lohkojen ohjaamiseen.
MCT-237-pienoislähetintä ja kaksisuuntaista langatonta
näppäimistöä voi käyttää yksittäisen lohkon tai useiden
edeltä määritettyjen lohkojen ohjaamiseen.

MCT-234

MCT-237

VALVONTA
POIS

POISSA

NÄYTTÖ
VALVONTA
POIS

KOTONA
APU

POISSA
KOTONA
APU 1

TILAN
JAKO(VALINNAINEN)
APU 2

MKP-150 /151

AWAY

C.

Tilatietojen hakeminen (Vain ääniversio):
Kun lähettimen APU -painiketta painetaan,
järjestelmän tilatiedote kuuluu äänimoduulin
kaiuttimesta (vain äänitoiminnolla varustettu
PowerMaxComplete). Kun lohkotus on
käytössä, ohjauspaneeli ilmoittaa sen lohkon
tilan, johon kauko-ohjain on rekisteröity.

D.

Ohita poistumisviive: Kun AUX-painiketta
painetaan, järjestelmä virittyy tilaan ”välitön”.

Valvonnan kytkeminen pois kauko-ohjaimella, minkä
paristojännite on vähissä
Jos yrität kytkeä valvonnan pois kauko-ohjaimella, jonka
paristo on heikko, laitteesta kuuluu protestiääni 15 sekunnin
ajan (jos äänimerkki on otettu käyttöön asennusvaiheessa).
Tuon ajan kuluessa kauko-ohjaimen tai keskuslaitteen
(käyttäjäkoodi
tarvitaan)
poiskytkentäpainiketta
on
painettava uudelleen valvonnan kytkemiseksi pois. Jos
valvonta kytketään pois 15 sekunnin kuluessa, ilmoitus
heikosta paristojännitteestä tallentuu tapahtumalokiin.
Ellei valvontaa kytketä pois 15 sekunnin kuluessa, jatka
toisella seuraavista menettelytavoista:

A. Viritä järjestelmän valvonta painamalla kahdesti
POISSA -painiketta. Muutoin järjestelmä ei virity eikä
kuittaus (käyttäjältä, joka on tietoinen heikosta
paristojännitteestä) tallennu tapahtumalokiin.
B. Kuittaa painamalla ensin POISSA -painiketta ja
sitten valvonnan poiskytkentäpainiketta. Muutoin
kuittaus ei tallennu tapahtumalokiin.

Puheilmoitukset
Kuva 4. Kauko-ohjaimet ja näppäimistö

POISSA ja KOTONA -painikkeiden samanaikainen
painaminen kahden sekunnin ajan käynnistää PANIIKKI
-hälytyksen. Painamalla kahdesti POISSA -painiketta
kahden sekunnin kuluessa käynnistyy Avain-valvonta.
A.

Portin tai muun sähkötoimisen laitteen
valvonta: APU -painike avaa/sulkee sähkötoimisen
portin tai ohjaa muun sähköisen laitteen toimintaa.

B.

Valvonnan virittäminen VÄLITÖN -tilaan (ilman
sisääntuloviivettä): Kun APU -painiketta painetaan
välittömästi
valvonnan
kytkemisen
jälkeen
poistumisviiveen kuluessa, valvonta toimii ilman
sisääntuloviivettä. Tämä tarkoittaa, että tulo
suojattuun tilaan minkä tahansa valvotun alueen
kautta laukaisee välittömän hälytyksen. Kaukoohjaimen haltijalla ei ole ongelmia, sillä hän voi
kytkeä valvonnan pois painamalla lähettimen
VALVONTA POIS -painiketta ( ) ennen alueelle
tuloa.

D-301976

(Ei koske PowerMaxComplete-järjestelmiä, jossa ei ole
puhetoimintoa).
Laite reagoi annettuihin ohjaustoimintoihin esittämällä
valmiiksi nauhoitettuja, järjestelmän tilaa koskevia
puheilmoituksia
ja
antamalla
tarvittavia
toimenpidekehotuksia.
Ne
sisältävät
ilmoituksia
hälytyksistä ja häiriöistä sekä tietoja tilanteen
aiheuttajasta. Ohjauspaneelia käytettäessä kuultavat
äänet:
Yksi piippaus, kuuluu aina kun näppäintä
painetaan
kaksi piippausta, ilmaisee
paluun normaaliin
(aikakatkaisulla).

automaattisen
käyttötilaan

Kolme piippausta, ilmaisee häiriötapahtumaa




Iloinen merkkiääni (- - - –––) ilmoittaa
toiminnan onnistuneen.
Surullinen merkkiääni (–––––) ilmoittaa
väärästä valinnasta tai hylkäämisestä.
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JOHDANTO

Lähestymistagit

Näytönsäästäjä

Kun lohkotus on pois päältä

Näytönsäästäjä (jos otettu käyttöön asennuksessa) saa
aikaan seuraavaa: jos mitään painiketta ei paineta 30
sekunnin kuluessa, näyttöön tulee teksti “PowerMax” ja
merkkivalot eivät pala (tunkeutuja ei näe järjestelmän

Hälytysjärjestelmä vastaa järjestelmään rekisteröityihin
voimassa oleviin lähestymistageihin. Lähestymistagien
avulla voi suorittaa erilaisia toimintoja käyttäjäkoodia
antamatta. Näitä ovat esimerkiksi virittäminen, virityksen
purku,
tapahtumalokin
lukeminen
jne.
Kun
käyttäjäkoodia tarvitaan, sen asemesta voi hyvin esittää
voimassa olevan lähestymistagin.

Kun lohkotus on päällä
Kun järjestelmä on viritetty ja ohjauspaneelille
esitetään voimassa oleva lähestymistagi, viesti <OK>
POISSA-tilalle tulee näkyviin. Nyt voit painaa

tilaa). Normaalinäyttö palautetaan painamalla
painiketta ja antamalla käyttäjäkoodi (palautus
koodilla) tai painamalla mitä tahansa painiketta
(palautus painikkeella) sen mukaan kumman tavan
asentaja on valinnut.
Jos käyttöön on valittu palautus painikkeella, minkä
tahansa painikkeen (lukuun ottamatta Palo ja Hätä)
painaminen palauttaa normaalinäytön. Seuraava
painallus toteuttaa painikkeen toiminnon. Palo- tai Hätäpainikkeen painaminen palauttaa normaalinäytön ja
samalla myös toteuttaa Palo-/Hätä-toiminnon.

-painiketta ohjauspaneelin virittämiseksi
heti tai odottaa 3 sekuntia jolloin järjestelmän
automaattinen POISSA-viritys tulee päälle (viesti
"Poistu nyt" on näytössä). Lähestymistagin uudelleen
esittäminen saa järjestelmä POIS KYTKENTÄ -tilaan.
-painikkeen painamisen asemesta (katso
-painiketta kerran /
edellä), voit painaa
kahdesti (viesti "<OK> KOTI / "<OK>-pois kytkentä
on näkyvissä tilan mukaan) ja sitten paina
painiketta KOTI viritys / pois kytkentä -tilaa
varten.
Ohjauspaneeli lähettää RF-signaalin. Ohjauspaneelille
esitetty lähestymistagi lähettää koodatun RF-signaalin
takaisin keskusyksikölle.
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KOHTEEN SUOJAAMINEN
2. Kohteen suojaaminen
Suojaukseen liittyvät painikkeet
Painik
e

Toiminto
Viritys, kun kukaan ei ole kotona
Viritys, kun joku on kotona
Sisääntuloviiveen peruuttaminen valvonnan
viritysvaiheessa (‘POISSA-VÄLITÖN’ tai
‘KOTONA-VÄLITÖN’)
Virityksen kytkeminen pois ja hälytysten
pysäyttäminen
Lohkon valinta

Lohkotuksen valinta
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Lohkotus viittaa vain
ostettuihin ohjauspaneeleihin, jotka tukevat
lohkotustomintoa.
Haluttuun lohkoon pääsee käyttämällä yksilöllistä
koodia tai lähestymistagia. Ei ole mahdollista käyttää
ASENTAJAN VALIKKOA, jos yksi tai useampia
lohkoja on POISSA- tai KOTONA-tilassa.
Ennen minkään toiminnon yrittämisen missään
määrätyssä lohkossa, on välttämätöntä suorittaa alla
kuvatut toiminnot, joilla voit valita halutut/sallitut
lohkot käyttämällä yksilöllistä koodia tai
lähestymistunnusta:
PAINA

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

VALITSE LOHKO
Anna lohkonumero (1 - 3)

Viritysvalmistelut
Ennen järjestelmän virittämistä, tarkista että näytössä
näkyy VALMIS (*) / P# RDY (**). Tämä tarkoittaa, että
kaikki silmukat (*) / lohkot (**) on suojattu ja voit virittää
järjestelmän (*) / lohkon (**) haluamallasi tavalla.
* Lohkoamattomassa järjestelmässä
** Lohkotussa järjestelmässä
Kun lohkoamaton järjestelmä ei ole valmis
viritettäväksi (vähintään yksi silmukka on auki)
järjestelmässä lukee NOT READY TRBL (häiriö), EI
NOT READY MEM (muisti), NOT READY MSG (viesti)
tai NOT READY BYPASS (ohitus).
Kun lohkottu järjestelmä ei ole valmis viritettäväksi
(vähintään yksi silmukka on auki) järjestelmässä lukee
N. RDY TRBL (häiriö), N. RDY MEM (muisti), N. RDY
MSG (viesti) tai N. RDY BYPASS (ohitus).
Jos järjestelmä ei ole valmis viritettäväksi, napsauta
-painiketta nähdäksesi kaikkien avoimien
silmukoiden/lohkojen numerot ja nimet yksi kerrallaan.
On erittäin suositeltavaa sulkea avoimet silmukat, jotta
järjestelmä olisi valmis valvonnan virittämiseen. Ellet
tiedä kuinka se tehdään, pyydä neuvoa asentajalta.
TÄRKEÄÄ!
Alla
esitetyissä
valvonnan
viritysmenettelyissä oletetaan, että asentaja on ottanut
käyttöön pikavirityksen. Jos pikaviritys ei ole käytössä,
PowerMaxComplete kysyy käyttäjän turvakoodia ennen
valvonnan virittämistä.

Valvonta ‘POISSA’
Jos järjestelmä on VALMIS, toimi seuraavasti:
PAINA

VALVONTA POISSA

LOHKO 1

Huomaa: “Surullinen ääni” kuuluu, jos yritetään valita
lohko, johon ei ole rekisteröity yhtään ilmaisinta /
oheislaitetta.

NÄYTÖN TEKSTI



POISTU NYT
Poistu tiloista



(Poistumisviive)


POISSA
VALVONNAN
valvontatilassa.

D-301976

merkkivalo

palaa

koko

ajan
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Valvonta ‘KOTONA’

PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

Jos ulkoalueen kaikkien valvontakohteiden tila on
VALMIS ja pikaviritys on käytössä, toimi seuraavasti:
PAINA

VALVONTA POISSA

VALVONTA VÄLITÖN
(vuorottelee)

NÄYTÖN TEKSTI

VALVONTA KOTONA
Siirry sisäalueelle



(Poistumisviive)


POISTU NYT

POISSA

KOTONA HH:MM
VALVONNAN merkkivalo vilkkuu, kun valvonta on
viritetty.

Vaihto tilasta ‘KOTI’ tilaan ‘POISSA’
Älä kytke valvontaa pois - paina vain
. Laitteisto
toimii samoin kuin tilassa VALVONTA POISSA. Poistu
tiloista ennen kuin poistumisviive umpeutuu.

Vaihto
tilasta
‘KOTONA’

‘POISSA’

PAINA

Siirry
sisäalueelle

VALVONTA KOTONA
Siirry
sisäalueelle

 (Poistumisviive) 

VALVONTA KOTONA
(vuorottelee)

Pakotettu valvonta
HH:HH

NÄYTÖN TEKSTI

___

VALVONTA KOTONA
 (Poistumisviive) 

KOTONA
HH:HH
(vuorottelee)
VALVONTA KOTONA MUISTI

VALVONNAN merkkivalo vilkkuu, kun valvonta on
viritetty.

Pakotetussa valvonnassa järjestelmä voidaan virittää,
vaikka yhdessä tai useammassa silmukassa on häiriö, ja
näytöllä on EI VALMIS -ilmoitus.
Automaattinen pakotettu valvonta toimii vain, jos
asentaja salli tämän toiminnon ohjelmoidessaan
järjestelmän. Häiriökohteet ohitetaan - niiden valvontaa
ei viritetä. Valvonnan piirissä oleva tila ei ole nyt
täysin suojattu.
Huomautus: Kun pakotettu valvonta viritetään, summeri
“protestoi” jatkuvalla äänimerkillä poistumisviiveen aikana
siihen saakka, kunnes viiveen 10 viimeistä sekuntia alkavat.
Summeriääni vaimennetaan painamalla valvontapainiketta
uudelleen.
Kun näytöllä on teksti EI VALMIS, pakotettu POISSA valvonta viritetään seuraavasti:
PAINA

Valvonnan voi virittää POISSA tai KOTONA -tilaan ilman
sisääntuloviivettä. Häiriö missä tahansa kohteessa
käynnistää hälytyksen välittömästi.
Jos haluat virittää POISSA-VÄLITÖN -tilassa, toimi
seuraavasti.

NÄYTÖN TEKSTI

VALVONTA POISSA


Valvonta ‘Välitön’

POISTU NYT


(summerin
mykistys)
VALVONNAN
valvontatilassa.
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HH:HH

VALVONNAN merkkivalo vilkkuu, kun valvonta on
viritetty.

 (Poistumisviive) 

ANNA KOODI
[Anna koodi]

VALVONTA VÄLITÖN
(vuorottelee)

VALVONTA KOTONA VÄLITÖN

VALVONTA KOTONA
VALVONTA KOTONA

NÄYTÖN TEKSTI

VALVONTA KOTONA

___

VALVONNAN merkkivalo vilkkuu, kun valvonta on
viritetty.
Jos järjestelmä antaa hälytyksen, kun valvonta on
POISSA -tilassa, näyttöön tulee erilainen teksti:
PAINA

PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

ANNA KOODI
[Anna koodi]
Siirry
sisäalueelle

VALVONNAN merkkivalo palaa koko ajan
valvontatilassa.
Jos haluat virittää KOTONA-VÄLITÖN -tilassa, toimi
seuraavasti.

tilaan

Älä kytke valvontaa pois - paina vain
. Koska
tämä
toimenpide
heikentää
suojaustasoa,
PowerMaxComplete
varmistaa
käyttöoikeutesi
kysymällä pääkäyttäjän tai muun käyttäjän turvakoodia.

 (Poistumisviive) 

Poistu tiloista

(Poistumisviive)



POISSA
merkkivalo

palaa

koko

ajan
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Kun näytöllä on teksti EI VALMIS, pakotettu KOTONA valvonta viritetään seuraavasti:
PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

VALVONTA KOTONA
 (Poistumisviive) 

(Summerin
mykistys)
Siirry sisäalueelle

KOTONA

Valvonta Avain-tilassa
Töissä olevat vanhemmat voivat tässä tilassa varmistaa,
että lapset ovat palanneet koulusta ja poistaneet
valvonnan. Kun järjestelmä on viritetty Avain-tilaan, se
lähettää tietyn avainsanoman siinä vaiheessa, kun
avainkäyttäjä kytkee valvonnan pois.
Avainkäyttäjät ovat henkilöitä, joilla on koodit 5 - 8 tai
kauko-ohjaimet 5 - 8. Avainviesti katsotaan
varoitukseksi, ei hälytykseksi, joten se lähetetään
sellaisiin yksityisiin puhelinnumeroihin, jotka on
määritetty varoituksen vastaanottajiksi.
Viritys Avain-valvontaan on mahdollista vain POISSA valvonnassa. Avain-valvonta viritetään seuraavasti.

 (Poistumisviive) 

POISSA
koko

ajan

Paniikkihälytyksen käynnistäminen
Käyttäjä voi itse käynnistää paniikkihälytyksen
riippumatta siitä, onko valvonta viritetty. Tämä toiminto
otetaan käyttöön asennusvaiheessa (selvitä tilanne
asennusyhtiöstä). Menettely on kuvattu alla.
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI
PANIIKKIHÄLYTYS
(Paina
samanaikaisesti)

Hätähälytyksen voi käynnistää manuaalisesti (ei kaikilla
laiteversioilla - katso PowerMaxCompleten kannen tarra)
sekä valvotussa että valvomattomassa tilassa
seuraavasti:
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI
HÄTÄ
Sen jälkeen, jos tai kun
järjestelmä ei ole viritetyssä
tilassa:
HH:MM
ja kirjoittamalla

ja

(Tätä toimintoa ei ole ACPO-yhteensopivissa
versiossa.)

POISTU NYT

palaa

Hätähälytyksen käynnistäminen

Valvonnan
poiskytkentä
hälytysten lopetus

(vuorottelee)

merkkivalo

ja kirjoittamalla

sen jälkeen oma käyttäjäkoodi.

VALVONTA AVAIN

VALVONNAN
valvontatilassa.

Hälytys pysäytetään painamalla

HH:MM

sen jälkeen oma käyttäjäkoodi.

Hälytys pysäytetään painamalla

VALVONTA POISSA

Poistu tiloista

VALMIS

VALMIS

NÄYTÖN TEKSTI

(2 s kuluessa)

(Tätä toimintoa ei ole ACPO-yhteensopivissa versiossa.)
Palohälytyksen voi käynnistää manuaalisesti (ei kaikilla
PowerMaxComplete-versioilla - katso
PowerMaxCompleten kannen tarra) sekä valvotussa
että valvomattomassa tilassa:
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI
PALO
Sen jälkeen, jos tai kun järjestelmä
ei ole viritetyssä tilassa:

HH:HH

VALVONNAN merkkivalo vilkkuu, kun valvonta on
viritetty.

PAINA

Palohälytyksen käynnistäminen

Sen jälkeen, jos tai kun
järjestelmä ei ole viritetyssä
tilassa:

Valvonnan kytkeminen pois pysäyttää sireenin ennen
kuin se pysähtyy automaattisesti riippumatta onko
hälytys käynnistynyt valvotussa vai valvomattomassa
tilassa.
Valvonnan poiskytkennän jälkeen näytön teksti voi
vaihdella laitteiston tilan mukaan.
A. Valvonta
pois
ei
tapahtumia:
Jos
valvontajaksolla ei ole ollut tapahtumia, poiskytkentä
etenee seuraavasti:
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI
KOODI
[Anna koodi]

___

VALMIS
HH:MM

VALVONNAN merkkivalo sammuu

VALMIS
HH:MM
Huomautus: Jos käytät kauko-ohjainta, paina samanaikaisesti
POISSA ja KOTONA -painikkeita kahden sekunnin ajan.
Hälytys pysäytetään painamalla

ja kirjoittamalla

sen jälkeen oma käyttäjäkoodi.
D-301976
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B. Valvonnan kytkentä pois hälytyksen jälkeen,
kaikki kohteet valmiina: Jos valvonnan aikana
hälyttänyt kohde on palautettu normaaliksi,
valvonnan poiskytkentä etenee seuraavasti:
PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

KOODI
koodi

___

VALMIS
HH:MM
(vuorottelee)

C. Valvonnan poiskytkentä hälytyksen jälkeen, kun
yhdessä kohteessa on edelleen häiriö: Jos
valvonnan aikana hälyttänyt silmukka on edelleen
häiriötilassa,
valvonnan
poiskytkentä
etenee
seuraavasti:

KOODI

NÄYTÖN TEKSTI

EI VALMIS

___

HH:MM

(vuorottelee)
EI VALMIS

MUISTI

VALVONNAN merkkivalo sammuu
Tietoja hälytysmuistin lukemisesta on luvussa 5.
"MUISTI" -ilmoitus häviää vasta sitten, kun valvonta
viritetään uudelleen.
Ellet tiedä kuinka häiriön aiheuttanut kohde
palautetaan ennalleen, pyydä ohjeita asentajalta.
D. Valvonnan poiskytkentä, kun järjestelmässä on
häiriö: Jos häiriö havaitaan valvontatilassa,
etupaneelin HÄIRIÖ -merkkivalo syttyy ja valvonnan
poiskytkentä etenee seuraavasti:
PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

KOODI

KOODI

VALMIS

NÄYTÖN TEKSTI

KOODI
KOODI

VALMIS

VALMIS

VALVONNAN merkkivalo sammuu.
Tietoja hälytysmuistin lukemisesta on luvussa 5.
"MUISTI" -ilmoitus häviää vasta sitten, kun valvonta
viritetään uudelleen.

KOODI

PAINA

___
HH:MM

(vuorottelee)

VALMIS
MUISTI

PAINA

E. Valvonnan poiskytkentä hälytyksen jälkeen, kun
järjestelmä on häiriötilassa: HÄIRIÖ-merkkivalo
palaa etupaneelissa. Jos valvonnan aikana hälyttänyt
kohde on palautettu normaaliksi, valvonnan
poiskytkentä etenee seuraavasti:

___

HÄIRIÖ

(vuorottelee)
VALMIS

MUISTI

VALVONNAN merkkivalo sammuu ja
kuuluu kerran minuutissa.

Ohjeita hälytyskohteen ja häiriötyypin selvittämiseksi
on luvussa 5. HÄIRIÖ -teksti häviää näytöltä,
HÄIRIÖ -merkkivalo sammuu ja häiriön äänimerkki
hiljenee siinä vaiheessa, kun häiriön aiheuttaja
poistetaan. MUISTI -teksti häviää vasta sitten, kun
valvonta viritetään uudelleen.

F. Valvonnan kytkeminen pois pakotettuna: Jos
joudut pakotettuna kytkemään valvonnan pois,
kirjoita pakkotilanteen oletuskoodi (2580) tai
asentajan sen tilalle vaihtama koodi. Valvonta
kytkeytyy pois normaalisti, mutta samalla lähtee
äänetön hälytys valvontakeskukseen.

Sireenin toiminta
Soi jatkuvasti, kun sen on käynnistänyt murtautuminen
tai 24 tunnin silmukka tai kun käyttäjä on tehnyt
“paniikkihälytyksen”.

Kun sen on käynnistänyt tulipalo (savutunnistin) ON - ON
- ON - tauko - ON - ON - ON - tauko - ........ ja niin
edelleen.
Ellei kukaan ole kytkemässä valvontaa pois hälytyksen
tapahduttua, ja hälytyssilmukka on edelleen "auki",
sireeni soi asentajan määrittämän ajan ja sen jälkeen
vaimenee. Valo vilkkuu niin kauan, kunnes valvonta
kytketään pois.

HH:MM

(vuorottelee)
VALMIS

HÄIRIÖ

VALVONNAN merkkivalo sammuu ja
kuuluu kerran minuutissa.

Ohjeita laitteiston havaitseman häiriön tunnistamiseen
on luvussa 5. HÄIRIÖ -teksti häviää, HÄIRIÖ merkkivalo sammuu ja häiriön äänimerkki hiljenee
siinä vaiheessa, kun häiriön aiheuttaja poistetaan.
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KOHTEEN SUOJAAMINEN
Näytä kun Lohkotus on käytössä
Ei-lohkotustilassa
VALMIS
EI VALMIS
POISSA-VIRITYS
POISTU NYT
POISSA
KOTONA-VIRITYS
POISSA - TT:KK
KOTONA TT:MM
KOTONA-VIRITYS
MUISTI
VÄLITÖN VIRITYS

D-301976

Lohkotustilassa
(esim. lohko nro. 3)
RDY
N.RDY
P3 ARM AWAY
P3 POISTU NYT
P3 AWAY (P3 Poissa)
P3 ARM HOME (P3
Kotona-viritys)
P3 AWAY HH:MM (P3
Poissa tt:kk)
P3 HOME HH:MM (P3
Kotona tt:mm)
P3 HOME MEM (P3
Kotona Muisti)
P3 VÄLITÖN VIRITYS

Ei-lohkotustilassa
KOTONA VÄLITÖN
VIRITYS
AVAINVIRITYS
VALMIS TT:MM
VALMIS MUISTI!
EI VALMIS TT:MM
EI VALMIS MUISTI
VALMIS HÄIRIÖ

Lohkotustilassa
(esim. lohko nro. 3)
P3 ARM HOME (P3
Kotona Välitön viritys)
P3 ARM LATCHKEY
(P3 Avainviritys)
P3 VALMIS
HH:MM
P3 RDY MEM (P3
Valmis Muisti)
P3 N.RDY HH:MM (P3
Ei valmis tt:mm)
P3 N.RDY MEM (P3 Ei
valmis Muisti)
P3 RDY TRBL (Pe
Valmis Häiriö)
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KOHTEEN SUOJAAMINEN
3. Puhe- ja ääniohjaus
Puhe- ja äänitoiminnot eivät koske PowerMaxCompletemalleja, joissa ei ole puhetoimintoa. Niissä on vain
ovikellotoiminto.

Puhe- ja ääniohjauksen painikkeet
PowerMaxCompleten ääni- ja puhetoimintoja ohjataan
näppäintoiminnoilla, joista on kuvaus seuraavassa
luettelossa.
PowerMaxCompletessa, jossa on lohkotustoiminto:
Ääneen ja puheeseen liittyvät toiminnot koskevat vain
lohkoja,
joissa
on
käytössä
ohjauspaneeli.
Ohjauspaneelin toisessa lohkossa suorittama toiminto
näytetään ja LED-merkkivalo syttyy. Toiminto lisätään
lokitiedostoon, mutta sitä ei kuulla ohjauspaneelin
kaiuttimesta.
Painike
Toiminto
Puheviestien äänenvoimakkuuden lisäys
Puheviestien
vähennys

äänenvoimakkuuden

Kaiuttimet käyttöön / pois käytöstä
Puheviestin nauhoitus järjestelmän muille
käyttäjille
Toisen
käyttäjän
nauhoittaman
puheviestin kuunteleminen
Ovikellotoiminto käyttöön / pois käytöstä
ovikellosilmukoissa

Puheäänen voimakkuuden säätö
Seuraavassa taulukossa näkyy äänenvoimakkuuden
lisäys <1> -painikkeella (olettaen, että lähtötilanteessa
äänenvoimakkuus on vähimmäistasolla).
PAINA NÄYTÖN TEKSTI

ÄÄNENVOIMAKKUUS+
ÄÄNENVOIMAKKUUS+
ÄÄNENVOIMAKKUUS+
ÄÄNENVOIMAKKUUS+
(voima
kkain)
Seuraavassa taulukossa näkyy äänenvoimakkuuden
-painikkeella
(olettaen,
että
vähennys
<4>
lähtötilanteessa äänenvoimakkuus on enimmäistasolla).
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI

ÄÄNENVOIMAKKUUS–
(voimak
kain)

Ääni ON/OFF
Puheviestit otetaan käyttöön ja pois käytöstä <7> painikkeella alla olevan kaavion mukaan.
PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

ÄÄNI ON

ÄÄNI OFF


VALMIS

Viestin nauhoittaminen
Voit jättää puheviestin valvontajärjestelmän muille
käyttäjille. Ole paneelin edessä ja pidä <2> painettuna
pohjaan. Kun näyttöön tulee teksti PUHU NYT, voit
aloittaa viestin. Viisi tummaa ruutua häviää yksi
kerrallaan oikealta vasemmalle kaaviossa esitetyssä
järjestyksessä.
TOIMINTO
NÄYTÖN TEKSTI

NAUHOITA VIESTI

(vakio)

Puhu 

PUHU NYT

Puhu 

PUHU NYT

Puhu 

PUHU NYT

Puhu 

PUHU NYT

Puhu 

PUHU NYT

Lopeta puhuminen

NAUHOITUS PÄÄTTYI

Sen jälkeen kun viimeinen ruutu on hävinnyt, näyttöön
vaihtuu teksti NAUHOITUS PÄÄTTYI.
Kun vapautat painikkeen, näyttöön vaihtuu normaali
tilaikkuna. Siinä näkyy, että viesti on odottamassa.
Esimerkiksi:

VALMIS

ÄÄNENVOIMAKKUUS–

HH:MM

(vuorottelee)

VALMIS
ÄÄNENVOIMAKKUUS–

HH:MM

Huomautus: “ÄÄNI OFF” -tila on voimassa niin kauan,
kunnes seuraavan kerran valitaan “ÄÄNI ON’.

VIESTI

Jos haluat kuunnella nauhoittamasi viestin, tee se yhden
minuutin kuluessa nauhoituksen päättymisestä (katso
luku 3 - Viestin toistaminen). Näin toimien VIESTI merkintä ei häviä näytöltä.

ÄÄNENVOIMAKKUUS–
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PUHE- JA ÄÄNIOHJAUS

Ovikello ON/OFF

Viestin toistaminen
Toisen
käyttäjän
kuunteleminen
Napsauta

nauhoittaman

puheviestin

ja kuuntele. Näytöllä on teksti

TOISTA ja nauhoitettu puheviesti kuuluu kaiuttimesta.
Nauhoituksen päätyttyä näyttöön palaa normaali
tilaikkuna. Jos nauhoituksesta on kulunut yli minuutti,
VIESTI -merkintä häviää näytöltä.

Ovikellosilmukat otetaan käyttöön ja pois käytöstä <8> painikkeella alla olevan kaavion mukaisesti.
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI
OVIKELLO ON

OVIKELLO OFF


VALMIS

HH:MM

OVIKELLON merkkivalo palaa, kun on valittu
“ovikello on”.

D-301976
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PUHE- JA ÄÄNIOHJAUS
4. Sähkötoimisen laitteen valvonta
Ohjaustoiminnot ja -painikkeet

PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

KUN AJASTIN ON

Järjestelmä mahdollistaa PGM-lähtöön kytketyn laitteen
automaattisen tai manuaalisen kauko-ohjauksen.
Järjestelmän asentaja ohjelmoi PGM-lähtöön kytketyn
laitteen ON- ja OFF-ajat. Hän määrittää myös minkä
silmukan tunnistimet kytkevät kauko-ohjatun laitteen
ON- ja OFF-tilaan. Valvontajärjestelmän käyttäjä voi
kuitenkin itse valita, noudattaako kauko-ohjattu laite
tehtyä ohjelmointia (katso seuraava taulukko).
Painike

Toiminto

PGM-lähtöön kytketyn valon tai kodin muun
sähkölaitteen manuaalinen aktivoiminen.

(Jos tämä on oletus)
Ellei

kelpaa

-

paina

KUN AJASTIN OFF

Jos kelpaa -

paina

KUN AJASTIN OFF

PGM-lähtöön kytketyn valon tai kodin muun
sähkölaitteen manuaalinen passivoiminen.
KUN AJASTIN OFF

Automaattisen ohjaustavan valinta:
 Tunnistimet: Tunnistin (jonka asentaja on
määrittänyt) ohjaa laitteen toimintaa.
 Ajastin: Laitteen toimintaa ohjaa ajastin
(jonka ON- ja OFF-ajat asentaja on
määrittänyt).


Molemmat: Tunnistimet ja ajastin ohjaavat
laitteen toimintaa.

Esimerkkejä automaattisen kauko-ohjauksen eduista:
 Ajastinohjaus Kun olet poissa kotoa, ajastin
käynnistää ja sammuttaa sähkölaitteen.
 Silmukkaohjaus
Kun
ulkopuolista
valvontasilmukkaa häiritään, sähkölaite kytkeytyy
toimimaan.
Huomautus: Sähkölaitteen automaattinen käynnistys ja
sammutus toimivat ajastusasetusten puitteissa (katso
luku 7 - Ajoitustoiminto).

KUN TUNNISTIN ON
(Jos tämä on oletus)
Ellei

kelpaa

paina

-

KUN TUNNISTIN OFF

Jos kelpaa -

KUN TUNNISTIN OFF

KUN TUNNISTIN OFF

Automaattinen ON/OFF-ohjaus
Valittavissa on kaksi neljästä vaihtoehdosta:
 Kun ajastin ON
 Kun ajastin OFF
 Kun tunnistin ON
 Kun tunnistin OFF

VALMIS

HH:MM

Kulloinkin käytössä oleva vaihtoehto näkyy tummassa
) aivan oikeassa reunassa. Jos haluat
ruudussa (
nähdä 2 muuta vaihtoehtoa, napsauta

.

Passiivinen vaihtoehto näkyy ilman tummaa ruutua
aivan oikeassa reunassa. Tumma ruutu ilmestyy, jos
silloin, kun
napsautat painiketta
vaihtoehto on näkyvissä. Iloinen melodia kuuluu, kun
uusi vaihtoehto tallennetaan.
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SÄHKÖTOIMISEN LAITTEEN VALVONTA
5. Hälytysmuistin ja häiriötietojen lukeminen
Hälytys-/häirintämuistin
katseleminen
PowerMaxComplete tallentaa muistiin hälytykset ja
“häirintätapahtumat”
viimeisimmän
valvontajakson
ajalta.
PowerMaxCompletessa, jossa on lohkotustoiminto:
Tietyn
lohkon
hälytysten
ja
kansitapahtumien
tarkastelemiseksi sinun on valittava halutut lohkot (katso
Lohkon valinta kappaleesta 2).
Huomautus: Hälytykset tallentuvat muistiin vasta
“keskeytysajan” (katso Liite B) umpeuduttua. Tämä
tarkoittaa, että jos valvonta kytketään pois ennen
keskeytysajan päättymistä, tapahtumasta ei jää
merkintää muistiin.

-painikkeen
uusintapainalluksella
näyttöön tulee tietoja muista muistiin tallentuneista
tapahtumista (jos niitä on) tai muisti palautuu
alkutilaansa (ks. A edellä).
ESIMERKKI 2: Järjestelmä laukaisi hälytyksen, koska
autotallin ovi - silmukka nro 12 - avautui ja jäi auki.
PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

EI VALMIS

HH:MM

Z12 HÄLYTTI
(vuorottelee)

A. Hälytys-/häirintäilmaisimet

AUTOTALLIN OVI

Kun muistissa on vähintään yksi tapahtuma ja valvonta
on kytketty pois, vilkkuva MUISTI -teksti näkyy
seuraavasti:

Z12 AVOIN

VALMIS

HH:MM

AUTOTALLIN OVI

(vuorottelee)
VALMIS

MUISTI

tai jos järjestelmä ei valmis valvontaan EI VALMIS

HH:MM
MUISTI

B. Hälytys-/häirintätietojen tutkiminen
Saat

muistin

sisällön
-painiketta.

näkyviin

napsauttamalla

ESIMERKKI 1: Järjestelmä laukaisi hälytyksen, koska
autotallin ovi - silmukka nro 12 - avautui mutta
sulkeutui
uudelleen.
Lisäksi
makuuhuoneen
liiketunnistin - silmukka nro 7 - lähetti “häirintä” ilmoituksen, koska sen suojus oli poistettu.
PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

VALMIS

Muista! Muisti-osoitin häviää ja muistin sisältö tyhjenee,
kun valvonta seuraavan kerran viritetään.

Häiriötietojen tarkasteleminen
A. Häiriöilmaisimet

(vuorottelee)
EI VALMIS

(vuorottelee)

HH:MM

Z12 HÄLYTTI
(vuorottelee)

Jos HÄIRIÖ vilkkuu näytöllä, HÄIRIÖ -ilmaisin syttyy ja
laite antaa kolmen merkkiäänen sarjan kerran
minuutissa. Valvontajärjestelmä on tutkittava häiriön
tyypin
ja
aiheuttajan
selvittämiseksi.
PowerMaxCompletessa, jossa on lohkotustoiminto:
Nestekidenäytössä näkyvät häiriömerkkivalon sijainnin
laitenumerot. Häiriötyyppejä ovat seuraavat:
TUNNISTIN / KAUKO-OHJAIN
OHJAIMEN HÄIRIÖ

/

LANGATTOMAN

 Ei aktiivinen - Tietty tunnistin tai langaton ohjain
(jos se on otettu valvontakäyttöön) ei ole lähettänyt
radiosignaalia määritetyn ajan kuluessa.
 Paristojännite alhainen – Tunnistimen, kaukoohjaimen tai langattoman ohjaimen akun virta on
loppumaisillaan.
 "Puhdista" – Palotunnistin on puhdistettava.
 Kaasuhälytinvika – Vikaa kaasutunnistimessa.
 Sireeni - verkkovirta – Sireeni ei saa verkkovirtaa.

AUTOTALLIN OVI
Z07 HÄIRINTÄ-AVOIN
(vuorottelee)
MAKUUHUONE
D-301976
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HÄLYTYSMUISTIN JA HÄIRIÖTIETOJEN LUKEMINEN
GSM - HÄIRIÖ (jos käytössä)
 GSM-linjavika – GSM-puhelinyhteys ei toimi.
 GSM-verkkovika –Vikaa GSM-verkossa.
 RSSI heikko – GSM:n vastaanottama signaali on
heikko.
 GSM-yhteyshäiriö – PowerMaxCompleten ja
GSM-yksikön välillä ei ole yhteyttä (RS-232).

PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

VALMIS

Z09 EI AKTIIVINEN

(vuorottelee)

JÄRJESTELMÄN HÄIRIÖTILANTEET

JÄRJESTELMÄN HÄIRIÖTILANTEET ilmaisevat koko
järjestelmän tilaa, eivät tietyn lohkon.
 Verkkovirtavika – Verkkovirta on katkennut ja
laitteisto toimii paristovirralla (tästä viasta tulee ilmoitus
viiden minuutin kuluttua sen alkamisesta).
 Järjestelmätukos
–
Radiosignaali
tukkii
tunnistinten ja keskuslaitteen yhdysväylän.
 Yhteyshäiriö
–
Ilmoitus
ei
välity
valvontakeskukseen tai yksityiseen puhelimeen (tai
ilmoitus on lähtenyt, mutta sitä ei ole kuitattu).
 Keskuslaitteen
paristojännite
alhainen
–
Keskuslaitteen pariston virta on vähissä, joten
paristo on vaihdettava (katso luku 9 - Pariston
vaihtaminen).
 Keskuksen
häirintä
–
Keskuslaitetta
on
peukaloitu.
 Sulakevika – Sireenin sulake on palanut.
 Linjahäiriö – Puhelinlinjassa on ongelma.
TÄRKEÄÄ! Jos häiriön merkkiääni tuntuu häiritsevältä,
kytke valvonta pois (vaikka valvontaa ei ole viritetty).
Tämä poistaa häiriömerkkiäänen neljän tunnin ajaksi.

B. Häiriön syyn tutkiminen
näkyy

HH:MM

HÄIRIÖ
yksi
.

kerrallaan

ESIMERKKI: Keittiösilmukka - nro 9 - ei ole ollut
aktiivinen ja olohuonesilmukka - nro 15 - on lähettänyt
ilmoituksen tyhjenevästä paristosta. Nämä häiriöt eivät
kuitenkaan
estä
järjestelmää
olemaan
valmis
viritettäväksi valvontaan.
Häiriöiden aiheuttajaa voi tarkastella seuraavasti:
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-painikkeen
uusintapainalluksella
näyttöön tulee tietoja muista muistiin tallentuneista
tapahtumista (jos niitä on) tai näyttö palautuu
alkuperäiseen vuorottelutilaan (ks. esim. edellä).

Muistin
ja
häiriöiden
tarkasteleminen samanaikaisesti
Jos
hälytyksiä
tai
häirintätapauksia
on
hälytysmuistissa ja samaan aikaan tapahtuu jokin
häiriö, näyttö toimii alla kuvatulla tavalla:
VALMIS
HH:MM

(vuorottelee)
VALMIS

MUISTI

VALMIS

HÄIRIÖ

tai jos järjestelmä ei valmis valvontaan HH:MM
MUISTI

(vuorottelee)
EI VALMIS

HH:MM

(vuorottelee)
EI VALMIS

OLOHUONE

EI VALMIS

HÄIRIÖ

Häiriötilanteita
voi
tarkastella
napsauttamalla painiketta

(vuorottelee)

(vuorottelee)

tai jos järjestelmä ei valmis valvontaan EI VALMIS

Z15 PARISTOJÄNNITE ALHAINEN

EI VALMIS

(vuorottelee)
VALMIS

KEITTIÖ

(vuorottelee)

Häiriötilanteessa vilkkuva HÄIRIÖ -ilmoitus
seuraavissa esimerkeissä kuvatulla tavalla.
VALMIS

HH:MM

HÄIRIÖ

Huomautus (Ei koske PowerMaxComplete-järjestelmiä,
joissa ei ole puhetoimintoa). Kun muistissa on puheviesti,
näytössä on teksti VIESTI (esitetty luvussa 3 - Viestin
nauhoittaminen).

Jos haluat lukea tilatietoja - muistissa olevat tiedot,
avoimet silmukat ja häiriöiden aiheuttajat (tässä
-painiketta
järjestyksessä) - napsauta
toistuvasti. Ensin näkyviin tulevat muistitiedot. Niitä
käsitellään
luvussa
5
Hälytys-/häirintämuistin
katseleminen. Ellei järjestelmä ole toimintavalmis,
seuraavaksi näkyvät tiedot avoimista silmukoista, kuten
esitetty luvussa 2 - Valvonnan viritysvalmistelut.
Viimeiseksi näkyviin tulevat häiriöiden aiheuttajat. Niitä
käsitellään luvussa 5 - Häiriötietojen tarkasteleminen.

D-301976

HÄLYTYSMUISTIN JA HÄIRIÖTIETOJEN LUKEMINEN
Häiriötilanteiden korjaaminen
Häiriöilmaisimet (HÄIRIÖ -merkkivalo ja näytöllä
vilkkuva HÄIRIÖ -teksti) häviävät, kun häiriön syy on
poistettu.
Ellet
tiedä
kuinka
menetellä
häiriötilanteessa, ilmoita asiasta asentajalle ja kysy
häneltä ohjeita.
EI AKTIIVINEN: Sen jälkeen kun passiivisena ollut
tunnistin tai langaton ohjain lähettää määräaikaisen
signaalinsa, ongelma on poistunut eikä siihen viittaavaa
ilmaisinta enää näy keskuslaitteessa.

D-301976

PARISTOJÄNNITE ALHAINEN: Sen jälkeen kun
langattoman laitteen tai kauko-ohjaimen heikko
akku/paristo on vaihdettu ja tuo laite lähettää jälleen
signaalin, mukana menee “paristojännite OK” -ilmoitus ja
paristojännitteen vähäisyyttä osoittava ilmaisin häviää
keskuslaitteesta.
JÄRJESTELMÄVIKA:
Keskuslaite
tunnistaa
automaattisesti, kun järjestelmässä oleva vika on korjattu, ja
sitä osoittava ilmaisin häviää näytöltä.
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ERIKOISTOIMINNOT
6. Erikoistoiminnot
Kotiin
jääneiden
seuranta

henkilöiden

Eräs PowerMaxCompleten tärkeä ominaisuus on
mahdollisuus käyttää sitä käänteisellä tavalla verrattuna
hälytysjärjestelmän
normaaliin
toimintaan.
Kun
järjestelmä ei ole valvontatilassa (tai kun se on “KOTI” asennossa, jolloin vain ulkopuolta valvotaan), laite voi
seurata talon sisäosia ja ilmoittaa liikkeen puutteesta
sisätiloissa, ellei kukaan liiku siellä ennalta määritetyn
ajan kuluessa.

Jotta tämä olisi mahdollista, asentajan tulee määrittää
yksi PowerMaxCompleten 28 silmukasta hätäsilmukaksi.
Kun olet hankkinut jonkin alla esitellyistä lähettimistä,
linkitä sen tunnuskoodi hätäsilmukkaan.
Yhteensopivia hätälähettimiä (katso kuva 5):
MCT-201 – kaulaketjuun
MCT-211 – ranneke
MCT-101 – taskulähetin

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että
asentaja ohjelmoi aikarajat, jonka ylittävästä liikkeen
puutteesta ilmoitetaan “liikkumaton” -hälytyksen
muodossa.
Käytetään havainnollistavana esimerkkinä vanhaa,
sairasta tai vammaista henkilöä, joka on yksin suojatussa
asunnossa. Vajaasta toimintakyvystään huolimatta
henkilö ei pysy liikkumattomana tuntikausia. Nukkuvakin
henkilö kääntyilee vuoteessa ajoittain. Hän voi myös
liikkua sisätiloissa huoneesta tai paikasta toiseen.
Tällaisissa tilanteissa makuuhuoneen, keittiön tai
vessan liiketunnistimet havaitsevat liikkujan.
Jos liikkeen puutteen aikarajaksi on asetettu
asennusvaiheessa esimerkiksi 6 tuntia, virtuaalinen 6
tunnin kello aloittaa kuuden tunnin seurantajakson.
Jos liikettä havaitaan 6 tunnin aikajakson aikana,
virtuaalinen kello nollautuu ja aikalaskuri alkaa alusta.
Laite ei tällöin anna hälytystä.
Jos mitään liikettä ei havaita sisätiloissa kuuden tunnin
aikana, keskuslaite lähettää “ei liikettä” -hälytyksen
valvontakeskukseen
tai
asentajan
määrittämiin
yksityispuhelimiin.
TÄRKEÄÄ! Tämän lisäksi valvottavalle henkilölle
voidaan antaa yksipainikkeinen lähetin hätätilanteita
varten. Lisätietoja seuraavassa kappaleessa.

MCT-201

MCT-101

MCT-211

Kuva 5. Yksipainikkeisia hätälähettimiä

Etäohjaus puhelimella
Keskuslaite

A. Puhelinyhteyden avaaminen

PowerMaxComplete-järjestelmään voi ottaa etäyhteyden
puhelimella ja ohjata seuraavia toimintoja: valvonnan
kytkentä päälle ja pois, sähkölaitteen ja PGM-lähdön
käynnistys ja sammutus, puheviestien nauhoitus,
kuuntelu ja poisto sekä järjestelmän tilan tarkastaminen.
Menettely on esitetty alla olevassa kaaviossa.
1. Soita PowerMaxCompleten puhelinnumeroon
Tämä ei päde, jos
soitetaan
PowerMaxComplet
en GSM-numeroon.
Siirry kohtaan 5.

2. Odota 2-4 hälytyksen ajan ja
sulje sitten puhelin.
3. Odota 12-30 sekuntia.
4. Valitse uudeen
PowerMaxCompleten
numero (ääni kuuluu 10
sekunnin ajan).

Avun hälyttäminen hätätilanteessa

5.

[*} (äänen lopettaminen)

On mahdollista, että edellä kuvattu henkilö joutuu
onnettomuuteen, esimerkiksi kaatuu kylpyammeeseen
pääsemättä sieltä pois. Voi kestää tunteja, ennen kuin
järjestelmä antaa hälytyksen liikkumattomuudesta, ja
silloin voi olla jo liian myöhä.

6.

[käyttäjäkoodi], [#]

7.

[Haluttu komento, katso seuraava taulukko]

Vaikka kuvattu onnettomuus on epätodennäköinen, on
suositeltavaa
varustaa
valvottava
henkilö
yksipainikkeisella pienoislähettimellä, jonka voi kiinnittää
kaulaketjuun tai hihnalla ranteeseen. Kun lähettimen
painiketta painetaan, PowerMaxComplete lähettää
“hätäkutsun”
valvontakeskukseen
tai
asentajan
määrittämiin yksityispuhelimiin.
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2
3

Huomautuksia
(1) PowerMaxComplete vastaa samalla tavalla, vaikka
valitset numeron vain yhden kerran ja sitten odotat, että
puhelin hälyttää (esimerkiksi Yhdysvalloissa 11
hälytystä).
(2) Käyttäjäkoodi tarvitsee antaa vain kerran.
(3) Jos odotat yli 50 sekuntia (voi vaihdella
asennuskohtaisesti)
näppäilemättä
komentoa,
PowerMaxComplete katkaisee yhteyden.
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B. Komennot
Komento

Yhden lohkon näppäily

Kaikkien lohkojen näppäily /
lohkotuksen käytöstä poisto

Valvonnan poiskytkentä

[][1][#]

[][0][lohko][1][#]

Valvonta Kotona

[][2][#]

[][0][lohko][2][#]

Valvonta Kotona-Välitön

[][2][1][#]

Valvonta Poissa

[][3][#]

Valvonta Poissa-Välitön

[][3][1][#]

[][0][lohko][3][1][#]

Valvonta Poissa-Avain

[][4][#]

[][0][lohko][4][#]
[][0][lohko][4][1][#]

Valvonta Poissa-VälitönAvain

[][4][1][#]

[][0][lohko][3][#]

[][0][lohko][9][#]

Tarkastelee tietyn lohkon
tilaa (vain ääniversio) (*)
[][5][0] [0][1][#]

[][5][laite nro][1] [#]

aktivoinnin [][5][0] [0][0][#]

[][5][laite nro][0] [#]

PGM-lähdön aktivoiminen
PGM-lähdön
poistaminen

[][0][lohko][2][1][#]

[][7][#]

[][7][#]

Nauhoitetun viestin
toistaminen

[][8][1] [#]

[][8][1] [#]

Nauhoitettu viesti, aloita
nauhoitus

[][8][2] [#]

[][8][2] [#]

Nauhoitettu viesti, pysäytä [][8][3] [#]
nauhoitus

[][8][3] [#]

Nauhoitettu viesti, poista
nauhoitus

[][8][4] [#]

Kaksisuuntainen
ääniyhteys (vain
ääniversio)
(katso alakohta C)

[][8][4] [#]

Järjestelmän tilan tarkistus [][9][#]
(vain ääniversio)

[][9][#]

Lopeta (katkaise yhteys)

[][9][9][#]



[][9][9][#]

* Tämä komento toimii KAIKISSA sallituissa lohkoissa.
Komento
Painike
Kaksisuuntainen (puhe ja kuuntelu) (*)
[6]
Huomautus: Yhteyden kestoa voi pidentää
50 sekunnilla painamalla uudelleen [3], [1]
tai [6] tarpeen mukaan.

C. Kaksisuuntainen ääniyhteys

Toteuta vaiheet 1-6 kohdassa
avaaminen, ja jatka seuraavasti:

Puhelinyhteyden

[][7][#]
1.
2. Odota kaksi merkkiääntä

3.

[3] tai [1] tai [6] (katso alla)

Järjestelmä käynnistää "KUUNTELU" -tilan, jossa voit
kuunnella valvontakohteen ääniä 50 sekunnin ajan. Jos
valvottava henkilö puhuu tai muuten ääntelee, kuulet sen.
Järjestelmän toimintatilaksi on valittavissa Kuuntelu, Puhe
tai Kaksisuuntainen seuraavan taulukon mukaan.
Komento
Painike
Kuuntelu
(kotona
olevan
henkilön [3]
kuunteleminen) (*)
Puhe (puhuminen kotona olevalle henkilölle) [1]
(*)
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*

Kuka tahansa PowerMaxComplete-järjestelmän
läheisyydessä oleva voi keskeyttää kaksisuuntaisen
yhteyden kytkemällä valvonnan pois.
Puhe- ja kuuntelutilaa koskeva huomautus
Puhe-tilassa ja Kuuntelu-tilassa yhteys toimii vain yhteen
suuntaan kerrallaan. Yhteyssuunnan vuorottelu kahden
henkilön välisessä keskustelussa on puolustusvoimien ja
radioharrastajien yleisesti käyttämä menetelmä. Lopeta
puheenvuorosi sanomalla “Sinun vuorosi” tai “Jatka” ja
vaihda kuuntelutilaan. Kun kotona oleva henkilö on
kertonut asiansa, myös hänen tulee sanoa “Jatka”
merkiksi siitä, että tiedät siirtyä kuuntelusta takaisin
puhetilaan.
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ESIMERKKI:
Sinä (etäpuhelimessa):
[1], “Hei Heikki, kuuletko
[3]
minua? Onko sinulla vaikeuksia? Jatka”....
Kotona oleva henkilö: “Kyllä on. Sängystä noustessa
huippasi päästä ja putosin lattialle. En pääse ylös ja
lonkkaan sattuu. Voitko auttaa? Jatka”...

Puhelun vastaanottaja kuittaa saamansa
puhelimen näppäimillä seuraavasti:
Komento

Sinä (etäpuhelimessa):
[1], “Ilman muuta. Lähetän
jonkun auttamaan mahdollisimman pian - jatka”..
[3].
Kotona oleva henkilö: “Kiitoksia ja pidä kiirettä, jatka”.
Sinä (etäpuhelimessa):
[1], “Selvä juttu. Loppu”.....
[]9][9] (YHTEYSJAKSON LOPPU)
Tärkeää! Jos haluat lopettaa kaksisuuntaisen yhteyden
ja antaa jonkin muun komennon, paina [], kirjoita
käyttäjätunnuksesi ja valitse sen jälkeen komento (katso
“näppäilysarjat” edellä olevassa komentotaulukossa).

Ilmoitus yksityispuhelimeen
Keskuslaite

PowerMaxComplete on ohjelmoitavissa niin, että
tietyt viestit ohjautuvat yksityisiin puhelinnumeroihin.
Viestit jaetaan tyypin mukaan kolmeen ryhmään:
Ryhm
ä

Ilmoitetut tapahtumat

1

Palo (*), Murto (**), Paniikki, Peukalointi

2

Valvonta POISSA, Valvonta KOTONA,
Valvonnan poiskytkentä

3

Ei liikettä, Hätä (***), Avain, Kaasu, Vesi,
Lämpötila

4

Pariston varaus vähissä - Virtakatkos

Huomautus: Jos laitteessa ei ole puhetoimintoa,
tapahtuma
ilmoitetaan
yksityiseen
puhelimeen
seuraavalla sireenin äänimerkillä:
* PALO: ON - ON - ON - tauko.... (- - - - - - ......).
** MURTO: Jatkuva ON-asento (
...)
*** HÄTÄ: 2-ääninen sireeni, kuten ambulanssi
Ryhmällä 1 on korkein prioriteetti ja ryhmällä 3 alhaisin.
Kun
henkilö,
jolle
viesti
ohjautuu,
vastaa
PowerMaxCompleten soittoon, hän kuulee puheviestin,
jossa ilmoitetaan “talon tunnus” ja tapahtuman tyyppi.
Esimerkiksi jos Virtasen talossa on havaittu savua, viesti
on seuraava: [Virtasen talo - palohälytys].
Jos Mattilan talon valvottava asukas ei ole liikkunut,
viesti on seuraava:

[Mattilan talo - Ei liikettä].
Puhelun vastaanottajan on kuitattava viesti (ohje
jäljempänä). Ellei hän vastaa, viestiä lähetetään
toistuvasti niin monta kertaa kuin mahdollista 45
sekunnin aikajakson kuluessa. Kun 45 sekuntia on
kulunut, PowerMaxComplete sulkee linjan ja soittaa
luettelon seuraavaan yksityiseen numeroon.
22

viestin

Painike

Kuittaa: PowerMaxComplete katkaisee
linjan ja pitää tapahtumaa asiamukaisesti
raportoituna.

2

Kuittaa ja kuuntele: Valvontakohteen ääniä
kuunnellaan 50 sekunnin ajan. Puhelun
vastaanottaja voi jatkaa kuuntelua painamalla
uudelleen [3] ennen kuin PowerMaxComplete
katkaisee yhteyden. Painamalla [1] hän voi
puhua.

3

Kuittaa ja puhu: Puhelun vastaanottaja
voi
puhua
50
sekunnin
ajan
valvontakohteessa
olevan
henkilön
kanssa. Puhelun vastaanottaja voi jatkaa
kuuntelua painamalla uudelleen [1] ennen
kuin
PowerMaxComplete
katkaisee
yhteyden. Painamalla [3] hän voi puhua.

1

Kuittaus ja 2-suuntainen yhteys: Sinä ja
soittaja voitte puhua ja kuunnella toisianne
tarvitsematta vaihtaa "kuuntelu" -tilasta
"puhe" -tilaan ja päinvastoin 50 sekunnin
ajan (aikaa voi pidentää).

6

Kuittaa
ja
pyydä
tilanneraportti:
PowerMaxComplete antaa tilanneraportin
puheviestinä. Esimerkiksi:

9

[Kytke valvonta pois - valvontavalmis] tai
[Kytke valvonta pois - takaovi auki] tai
[Kytke valvonta pois - hälytys muistissa].

SMS-etäohjaus
PowerMaxComplete, jossa on valinnainen sisäinen
GSM-yksikkö,
vastaa
minkä
tahansa
GSMmatkapuhelimen SMS-komentoihin vain, jos komento
“ETÄKÄYTTÖ” on otettu käyttöön järjestelmän
asennusvaiheessa.
Käytettävissä
olevat
SMS-komennot
näkyvät
seuraavassa taulukossa (SMS-viestien lähetysohjeita on
matkapuhelimen käyttöoppaassa). Tässä taulukossa
“<koodi>” tarkoittaa 4 merkin mittaista käyttäjätunnusta.
Tyhjä tila vastaa välilyöntiä.
SMS-komentoluettelo
Seuraavassa
taulukossa
"P#"
tarkoittaa
vain
PowerMaxCompletea, jossa lohkotus on käytössä. –
käytä näppäintä P1, P2, P3 tai P4, lohkon numeron
mukaan.

.
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SMS-komentoluettelo
Komento

1

Valv POISSA

2

Valv POISSA
välitön

Yksittäinen lohko SMS- Kaikkien lohkojen SMS-muoto /
muoto
lohkotuksen käytöstä poisto
“POISSA <koodi>”
“P# POISSA <code>”
tai “PO <koodi>”
tai
“P# AW <code>”
“POISSA VÄL <koodi>” “P# POISSA VÄLITÖN <code>”
tai “POIS <koodi>”
tai

“P# AW <code>”
3

Valv POISSA Avain “AVAIN <koodi>”
tai “AV <koodi>”

“P# AVAIN <code>”
tai
“P# LK <code>”

4

Valv POISSA Avain “AVAIN VÄL <koodi>”
välitön
tai “AVV <koodi>”

“P# AVAIN VÄLTIÖN <code>”
tai
“P# LKI <code>”
“P# KOTI <code>”
tai
“P# HM <code>”

5

Valv KOTONA

“KOTONA <koodi>”
tai “KO <koodi>”

KOTONA “KOTONA VÄL <koodi>” “P# KOTI VÄLITÖN <code>”
tai
tai “KOV <koodi>”
“P# HMI <code>”

6

Valv
välitön

7

Valvonta pois

“VALVONTA
POIS “P# POIS KYTKENTÄ <code>”
<koodi>” tai “VP <koodi>” tai
“P# DA <code>”

8

Kytke PGM on

“PGM ON <koodi>”

“PGM PÄ <koodi>”

9

Kytke PGM off

“PGM OFF <koodi>”

“P# PGM POIS <koodi>”

10 Määritä
talokohtainen
tunnus (ks.
huomautus)

“TALON NIMI <koodi>
<talotunnus>”

“P# TALON NIMI <code> <house ID>”
or
“P# HN <code> <house ID>”

11 Järjestelmän tilan
kysely

“TILA <koodi>”
<koodi>”

tai “TN <koodi>
<talotunnus>”
tai

“TI “P# TILA <code>”
tai
“P# ST <code>”

Huomautus: Talotunnuksen enimmäispituus on 16 merkkiä, esimerkiksi JUSSIN TALO
POWERMAX: PARISTOJÄNNITE ALHAINEN
SMS-raportti
AUTOTALLI: PARISTOJÄNNITE ALHAINEN
Tämä edellyttää, että GSM-moduuli on asennettu.
 JUSSIN TALO
PowerMaxComplete
voi
lähettää
SMS-viestejä
TILAVIESTI 01
rekisteröityihin SMS-puhelimiin (enintään 4). (SMS(Tapahtumaluettelo näytöllä)
puhelimet
rekisteröidään
järjestelmän
Huomautus
asennusvaiheessa.)
Tilaviestin voi lähettää vain sellaiseen soittavaan
Välitetyt SMS-viestit ovat riittävän selkeitä, joten niitä ei
puhelimeen, minkä tunnusnumeroa käyttäjä ei ole
käsitellä tässä oppaassa.
estänyt.
Esimerkki SMS-viestistä:
Huomaa: PowerMaxComplete voi reagoida viiveellä
 JUSSIN KOTI
vastaanotettuihin tekstiviesteihin, jos GPRS-istunto on
**POISSA**
käynnissä samanaikaisesti.
 JUSSIN KOTI
**VALVONTA POIS**
 JUSSIN TALO
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Kävelytesti
Kävelytesti
on
välttämätön
toimenpide,
jolla
varmistetaan kaikkien tunnistinten toiminta, ettei
tarpeettomasti häirittäisi naapureita hälytyssireeneillä.
Testi on toistettava vähintään kerran viikossa, ja silloin
on käytävä läpi jokaisen alueen jokainen tunnistin.
Ennen testin aloittamista tunnistinten tulee olla
normaalitilassa. Normaalitila saavutetaan, kun alueella
ei ole mitään liikettä vähintään 2 minuutin aikana.
Huomautus: Testauksen aikana 24 tunnin silmukat
eivät käynnistä hälytystä, mutta palohälytin toimii
normaalisti.

Normaali testausmenettely:
A. Paina testipainiketta

(vuorottelee)
Z13 OK
tai “Z13 EI OK”, jos silmukka Z13 ei reagoi.
F. Jatka testaamista napsauttamalla

lopetetaan napsauttamalla
seuraava teksti:

. Testaus
. Näyttöön tulee

<OK> LOPETUS

.

B. Näyttöön tulee pyyntö syöttää käyttäjäkoodi:

ANNA KOODI

E. Kun olet valmis, napsauta
-painiketta
useita kertoja. Näyttöön tulevat testin tulokset silmukka
kerrallaan
nousevassa
numerojärjestyksessä.
Esimerkiksi:
VIERASHUONE

____

G. Napsauta
normaalitilaan.

.

Näyttö

palaa

C. Kirjoita käyttäjäkoodisi. Sireeni antaa 2 sekunnin
merkkiäänen ja näyttöön vaihtuu teksti

TESTATAAN
D. Liiku valvonta-alueella ja laukaise jokainen tunnistin
(kävele liiketunnistinten koko havaintoalueella ja
avaa/sulje ikkunat ja ovet). Aina kun tunnistin
laukeaa:
 Laitteesta kuuluu iloinen melodia.
 Valvontakohteen nimi ja numero näkyy hetken
näytöllä.
ESIMERKKI
1:
Laukaisit
liiketunnistimen
olohuoneessa (silmukka 11). Näyttöön tulee teksti:
OLOHUONE

P3 Z11 HÄIRITTY

5 sekunnin kuluttua näyttöön palaa
TESTATAAN
ESIMERKKI 2: Avasit ikkunan vierashuoneessa
(silmukka 13). Näyttöön tulee teksti:
P3 VIERASHUONE

P3 Z13 AVOIN

5 sekunnin kuluttua näyttöön palaa
TESTATAAN
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KÄYTTÄJÄN ASETUKSET
7. Käyttäjän asetukset
Mitä asetuksia tarvitaan?
Vaikka asentaja toimittaa toimintavalmiin järjestelmän,
käyttäjän tehtäväksi jää eräitä asetuksia ja säätöjä.
Huomautus: Vaikka hienosäätö kuuluu käyttäjälle, voit
pyytää asentajaa tekemään ne puolestasi (lukuun
ottamatta käyttäjäkoodeja, jotka on syytä pitää omana
tietona).
Käyttäjäkohtaisia asetuksia (jos asentaja asettanut
käyttöön):
 Silmukoiden ohitus – määrittää ohitetut (käytöstä
poistetut) silmukat tällä valvomattomalla jaksolla ja
seuraavalla valvontajaksolla.
 Ohitusluettelon tarkastelu – "näytä ohitetut" esittää ohitettujen silmukoiden nimet ja numerot
yksi kerrallaan.
 Edellisen ohitusvalikoiman haku – "hae ohitetut"
otetaan
uudelleen
käyttöön
edellinen
ohitusvalikoima,
minkä
voimassaolo
päättyi
valvonnan poiskytkentään, mutta mikä on vielä
PowerMaxCompleten muistissa.
Huomaa: HAE OHITETUT on voimassa vain, kun
lohkotus on pois käytöstä.
 Yksityinen raportti* - määrittää yksityispuhelimiin
raportoitavat tapahtumaryhmät. määrittää 1 - 4
puhelinnumeroa,
mihin
järjestelmä
lähettää
tilanneraportin asetusten mukaisesti. Määrittää
kuinka monta kertaa soitettavan osapuolen
yksityisnumeroon soitetaan. Määrittää sallitaanko
kaksisuuntainen puheyhteys yksityispuhelimiin.
Määrittää käytetäänkö yhtä hyväksymissignaalia
vai hyväksymissignaalia kustakin puhelimesta
ennen kuin nykyinen tapahtuma on suunnitellusti
raportoitu.
Määrittää
1.,
2.,
3.
ja
4.
tekstiviestipuhelinnumeron,
johon
esivalitut
tapahtumatyypit raportoidaan.
 Käyttäjäkoodien valinta* – pääkäyttäjän ja
seitsemän
muun
käyttäjän
turvakoodien
ohjelmoiminen. Koodit 5 - 8 ovat “Avain” -käyttäjien
koodeja (lisätietoja on luvussa 2 - Valvonta Avaintilassa).
 Kauko-ohjainten rekisteröinti* – kaikkien kaukoohjainten
tunnuskoodien
syöttäminen
PowerMaxComplete-järjestelmään
(monipainikkeinen
Code-Secure™-tyyppinen
langaton lähetin), niin että PowerMaxComplete
reagoi niillä lähetettyihin komentoihin.
 Lähitunnistinten rekisteröinti (valinnainen) –
lähitunnistinten
tunnuskoodien
syöttäminen
PowerMaxComplete-järjestelmään,
niin
että
PowerMaxComplete tunnistaa alueella olevat
lähitunnistimet.
 Puhetoimintojen asetukset (ei koske sellaisia
PowerMaxComplete-järjestelmiä, joissa ei ole
puhetoimintoa) – Puheilmoitukset (kehotteet)
käyttöön ja pois käytöstä.
valvonta*
–
automaattisen
 Automaattinen
valvonnan käyttöönotto ja poiskytkentä (ennalta
määritetty aikataulu).
 Valvonnan
automaattisen
kytkeytymisajan
asetus – valvonnan automaattisen aloitusajan
valinta.
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Huomioäänen
käyttö*
–
HILJAINEN/KESKITASON/KOVA
huomioääni
(sireenillä), kun valvonta kytketään ja katkaistaan.
Kaikki vaihtoehdot ovat valittavissa langattomalle
sireenille. Langallisen sireenin osalta vaihtoehdot
HILJAINEN, KESKITASO ja KOVA tarkoittavat
huomioäänen käyttöönottoa.
 Ajan ja sen esitysmuodon asetus* – sisäisen
kellon säätäminen oikeaan aikaan ja haluttuun
esitysmuotoon.
 Päiväyksen ja sen esitysmuodon asetus* –
sisäisen kalenterin päiväyksen ja esitysmuodon
säätäminen.
 Ajoituksen asetus* – laitteiden käynnistys- ja
pysäytysaikataulun asetus.
* Tähän
asetukseen
vaaditaan
pääkäyttäjän
tunnuskoodi.

Käyttäjäasetusten
avaaminen

valikon

Kuvassa 7 kuvataan, kuinka siirrytään Käyttäjän
asetukset -valikkoon (kun kaikki silmukat/lohkot on
suojattu)
lohkotussa
ja
lohkoamattomassa
järjestelmässä.
Paina näppäimiä ohjeiden mukaan. Vastaava näyttö
näkyy kunkin ohjeen alla.
VALMIS 00:00




TESTITILASSA
KÄYTTÄJÄHALLINTA

Ohje: Anna 4-numeroinen
pääkäyttäjän koodi (oletus ”111”) tai
käyttäjän koodi (ks. huomautus alla).
Nämä valikkokohdat näkyvät
vain, jos ”ohitus” on otettu
käyttöön asennusvaiheessa.


ANNA KOODI:
[pääkäyttäjän / käyttäjän koodi]
ASETA OHITUS

PALAUTA OHITUS on käytettävissä
vain ei-lohkotusvalikossa.

(*)

* Tähdellä merkityt

(*)

valikkotoimininnot vaativat
pääkäyttäjän koodin

(*)
(*)

** ASENNUSTILA näkyy vain, jos

KÄYTTÄJÄN LUPA on valittu
asennusvaiheessa



PALAUTA OHITUS

KOTISOITTO

ASETA K YT.KOODI

LISÄÄ K-O

OPETA ETÄKORTTI

ASETA ÄÄNET

AUT . PÄ VAL.

AUT . PÄ. AIKA

AUT . PÄ AIKA

ASETA PÄIIVÄ

ASETA AIKA

AIKATAULU

NÄYTÄ OHITUKSET

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)(**)

Ä

ASENTAJATILA


<OK> POISTU

Kuva 7 - Käyttäjäasetusten valikon avaaminen
Alla esitetään käyttäjäasetusten vaiheittaiset ohjeet.
Käyttäjäasetusten valikko näkyy kokonaisuudessaan
kuvassa 8 - Käyttäjäasetusten vuokaavio. Vuokaavio on
sellaisenaan riittävä opas käyttäjäasetusten valintaan.
Vaiheittaiset ohjeet sen rinnalla eivät ole välttämättömiä.
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Silmukoiden ohittaminen

Voit valita KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikosta seuraavan

A. Yleisohjeita
PowerMaxComplete voidaan ohjelmoida jättämään tietyt
silmukat pois valvonnan piiristä (ohittamaan ne)
riippumatta ovatko ne "toimivia" (häiritsemättömiä) vai
"avoimia" (häirittyjä). Kun silmukka on ohitettu,
kyseisellä alueella voi esteettä liikkua, vaikka valvonta
on viritetty. Toiminnolla voidaan ohittaa esimerkiksi
viallisia silmukoita, jotka vaativat korjausta. Palo- ja
lämpötunnistimia ei voi ohittaa.
Muista, että silmukan ohittaminen heikentää suojausta.
Silmukan ohitus on tehtävä siinä vaiheessa, kun
valvonta on kytketty pois käytöstä.
Huomautus: Silmukan ohitus on voimassa vain yhden
valvonnan katkaisu -valvonnan kytkentä -jakson.
Valvonnan katkaisu valvontajakson päättyessä nollaa
ohitukset. Tarvittaessa ohitukset voidaan ottaa
uudelleen käyttöön.

kohdan tai lopettaa ohjelmoinnin napsauttamalla
.
Kun
näytöllä
on
<OK>
LOPETUS,
napsauta
.

B. Ohitusmenettely
Kun lohkotus on käytössä, voit asettaa ohitustoiminnon
lohkon käyttöoikeustyypin mukaan.
Sen jälkeen kun olet syöttänyt käyttäjäkoodisi (ks. edellä
- Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), näyttöön tulee
seuraava teksti:

Kun ohitus on ohjelmoitu, näytöllä vilkkuu OHITA:
VALMIS OHITA

tai

EI VALMIS OHITA

Tämä teksti on näytöllä niin kauan, kun valvonta ei ole
käytössä. Kun valvonta kytketään, teksti häviää.
Huomautus: OHITA vuorottelee näytöllä
viestien kanssa, kuten Häiriö, Muisti ja Viesti.

muiden

B. Ohituksen purkaminen
Oletetaan,
että
haluat
palauttaa
ohitettavaksi
ohjelmoidun silmukan käyttöön. Avaa uudelleen ASETA
OHITUS -valikko (katso ohitusmenettelyn kuvaus edellä)

ja napsauta
palautettava
seuraavasti:

tai
, kunnes toimintaan
silmukka vaihtuu näyttöön. Toimii

PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

Z22: OHITETTU

ASETA OHITUS
Jos

tässä

vaiheessa
napsautat
painiketta
, ensimmäisen silmukan numero, tila ja
nimi / lohko (PowerMaxComplete-järjestelmässä, jossa
on lohkotusjärjestelmä) tulevat näkyviin. Vaihtoehtoisia
tiloja on kolme:
 Avoin Silmukka ei ole suojattu. Voit ohittaa sen,
ellet halua tai osaa selvittää ongelmaa juuri nyt.
 Ohitettu: Silmukka on ohitettu (se on tehty jo
aiemmin, mutta järjestelmää ei ole vielä viritetty
valvontaan).
 Toiminnassa: Jos silmukka on kunnossa, sen tila
on "Toiminnassa".
Oletetaan, että silmukka 1 on avoin ja haluat ohittaa
sen, kun taas kaikki muut silmukat ovat toiminnassa.
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI
Z01: AVOIN
(vuorottelee)
KEITTIÖ
<OK> OHITUS

(vuorottelee)
OLOHUONE
<OFF> TYHJENNÄ
Z22: TOIMINNASSA:
(vuorottelee)
OLOHUONE
Nyt
voit
napsauttaa
ja
valita
KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikosta seuraavan kohdan
tai lopettaa ohjelmoinnin napsauttamalla
näytölle
vaihtuu
<OK>
LOPETUS,
.

Ohitettujen
tarkasteleminen

. Kun
napsauta

silmukoiden

Sen jälkeen kun olet syöttänyt käyttäjäkoodisi (ks. edellä
- Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), näyttöön tulee
seuraava teksti:
ASETA OHITUS

Z01: OHITETTU
(vuorottelee)
KEITTIÖ
(Jos
haluat
tarkistaa
seuraavan
silmukan tilan)

Z02: TOIMINNASSA:
(vuorottelee)

Napsauttamalla
seuraavanlaiseksi:

näyttö

vaihtuu

näyttö

vaihtuu

NÄYTÄ OHITUS
Napsauttamalla
seuraavanlaiseksi:
OHITUSLUETTELO

ETUOVI
ASETA OHITUS
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Jos napsautat painiketta
, näyttöön tulee
ensimmäisen ohitetun silmukan numero, tila ja nimi.
saat
Napsauttamalla
toistamiseen
vuorollaan
näkyviin
jokaisen
ohitetun
silmukan
nousevassa numerojärjestyksessä. Kun olet valmis,
painikkeen

napsauttaminen palauttaa näyttöön

tekstin NÄYTÄ OHITUS ja napsauttamalla
näyttöön vaihtuu <OK> LOPETUS.

Viimeisimmän
haku

ohitusvalikoiman

Jos valvonta viritetään silloin, kun useita silmukoita on
ohitettu, järjestelmä on vain "osittain valvottu".
Vastaava osittainen valvonta voidaan ottaa uudelleen
käyttöön hakemalla viimeisin ohitusvalikoima (mikä
päättyi, mutta jäi muistiin, kun valvonta kytkettiin pois).
Sen jälkeen kun olet syöttänyt käyttäjäkoodisi (ks. edellä
- Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), näyttöön tulee
seuraava teksti:
ASETA OHITUS
Napsauttamalla kahdesti
seuraavanlaiseksi:

näyttö vaihtuu

HAE OHITUS
Jatka tästä seuraavasti:
TOIMINTO

Voit nyt siirtyä KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikon
seuraavaan kohtaan tai lopettaa ohjelmoinnin
kunnes näyttöön vaihtuu
napsauttamalla
<OK> LOPETUS. Napsauta sitten

.

Käyttäjäkoodien asettaminen

HAE OHITUS
Voit nyt valita KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikosta
seuraavan
kohdan
tai
lopettaa
ohjelmoinnin
. Kun näytöllä on <OK>
napsauttamalla
.

Yksityisen raportin ohjelmoiminen
Kun olet syöttänyt pääkäyttäjän koodin (ks. edellä Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), napsauta
toistuvasti (tarvittaessa)
kunnes näyttöön tulee seuraava teksti:
RAPORTIT YKSIT

-painiketta,

Raportti yksityiseen numeroon
Tässä määrität miten tapahtumaryhmät raportoidaan
– ”Raportointi pois käytöstä”, ”kaikki”, ”kaikki (av/sul)" (kaikki viestit, paitsi avaa/sulje), kaikki (hälytykset) (kaikki viestit, paitsi hälytykset),
“hälytykset”, “ilmoitukset”, “av/sul” (avaa/sulje).

D-301976

Suorita edellä olevat asetukset kuva 8 (Yksityinen
raportti) valikon mukaan. Asentaja voi tarvittaessa tehdä
nämä asetukset.

NÄYTÖN TEKSTI

>OK> HAKU

LOPETUS, napsauta

Yksityiset puhelinnumerot
Tässä määritetään 1., 2., 3. ja 4. puhelinnumero,
joihin järjestelmä raportoi järjestelmän asentajan
määrittämät tapahtumaviestit.
Uudelleensoittokerrat
Määritä kuinka monta kertaa soitetun osapuolen
yksityisnumeroon soitetaan (1, 2, 3, 4 kertaa).
Ääni yksityinen
Tässä määritellään sallitaanko kaksisuuntainen
puheyhteys yksityispuhelimiin .
Puhelimen hyväksyminen
Määritä käytetäänkö yhtä hyväksymissignaalia vai
hyväksymissignaalia kustakin puhelimesta, ennen
kuin nykyinen tapahtuma on suunnitellusti raportoitu.
Tekstiviestit
Määritä 1., 2., 3. ja 4. tekstiviestipuhelinnumero,
johon esivalitut tapahtumatyypit raportoidaan.

Järjestelmään voidaan määrittää enintään kahdeksan 44
numeroista koodia. Vaihtoehtoja on (10) = 10000. Sen
jälkeen kun olet syöttänyt pääkäyttäjän koodin (ks.
edellä - Käyttäjäasetusten valikon avaaminen),
-painiketta niin monta kertaa,
napsauta
että näyttöön tulee:
ANNA KÄYTTÄJÄKOODIT
Käyttäjäkoodi
1
korvaa
tehtaalla
asetetun
pääkäyttäjäkoodin. Tämän koodin saa järjestelmän
pääkäyttäjä. Tätä koodia ei voi poistaa.
Käyttäjäkoodit 2, 3 ja 4 voidaan antaa muille käyttäjille,
kuten perheenjäsenille, hoitajille ym.
Koodit 5 - 8 ovat “Avain” -käyttäjien koodeja (lisätietoja
on luvussa 2 - Valvonta Avain-tilassa).

HUOMIO! Koodi 0000 ei kelpaa. Älä käytä sitä.
Huomautus: Asentajan määrittämää pakkotilannekoodia
(oletusarvoisesti 2580) ei voi ottaa normaalikoodiksi.
PowerMaxComplete
hylkää
yrityksen
sen
käyttöönottamiseksi.

Pääkäyttäjäkoodi on voimassa kaikissa kolmessa
järjestelmälohkossa. Kun lohkojako on käytössä,
käyttäjäkoodit 2–8 kelpaavat vain ennalta määritetyissä
lohkoissa.
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Koodit ohjelmoidaan seuraavasti:
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI
käyttäjäkoodi 1: _ _ _ _

Voit nyt valita KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikosta
seuraavan
kohdan
tai
lopettaa
ohjelmoinnin
napsauttamalla
. Kun näytöllä on <OK>
LOPETUS, napsauta

käyttäjäkoodi1:
[4numeroinen
koodi] esim.
6854)

0 000

käyttäjäkoodi 1: 685 4

käyttäjäkoodi 1: 6854
käyttäjäkoodi 2
Määritä muut koodit samalla tavoin.
käyttäjäkoodi 8: 5537
ANNA KÄYTTÄJÄKOODIT

Programming user codes 2 -8 and assigning them
to the desired partitions

Programming user code 1
(master user code)

PRESS
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RESULTANT DISPLAY

user code 1: _ _ _ _
user code1: 1 1 1 1
[4-digit
user code]
e.g. 6854)

user code 1: 6854

user code 1: 6854
user code 2
user code 2: 1 1 1 1
[4-digit
user code]
e.g. 9854)

Kauko-ohjainten rekisteröiminen
Kauko-ohjaimet ovat langattomia CodeSecure™moninäppäinlähettimiä, joissa on jopa 16 miljoonaa
koodiyhdistelmää. Kahdeksalla käyttäjällä voi olla
kauko-ohjain, jolla he voivat ohjata järjestelmää helposti
ja turvallisesti. Keskuslaitteen on tunnistettava jokaisen
ohjaimen yksilöllinen tunnuskoodi, ennen kuin se vastaa
niillä lähetettyihin komentoihin.
Ennen kuin aloitat, tarkista, että rekisteröitävissä kaukoohjaimissa on paristot.
Kauko-ohjainten rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet
A. Kun olet syöttänyt pääkäyttäjän koodin (ks. edellä Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), napsauta
-painiketta,
(tarvittaessa toistuvasti)
kunnes näyttöön tulee seuraava teksti:
REKISTERÖI KAUKO-OHJAIN
B. Napsauta

. Näyttöön tulee teksti:

KAUKO-OHJAIN NRO:
_
C. Oletetaan, että rekisteröitävälle kauko-ohjaimelle
annetaan numero 5. Jos muistipaikka nro 5 on
vapaa (siihen ei vielä ole määritetty ohjainta) napsauta painiketta <5>. Näyttöön vaihtuu teksti:
KAUKO-OHJAIN NRO: 5
Tyhjä tila oikeassa reunassa on merkki siitä, että
muistipaikka on vapaa.
D. Napsauta
. Näyttöön tulee pyyntö
käynnistää lähetys valitulla kauko-ohjaimella.
LÄHETÄ NYT
E. Käynnistä
lähetys
valitulla
kauko-ohjaimella
painamalla mitä tahansa sen painiketta. Laitteesta
kuuluu iloinen melodia (- - - –––) ja näyttöön vaihtuu
teksti:
KAUKO-OHJAIN NRO: 5
Siirry vaiheeseen "I" alla.
Kun lohkotustila on otettu käyttöön, näytössä näkyy:

PÄÄSY LOHKOON

To reset the user code, set the user code
to 0000.
In PowerMaxComplete Partition systems
access to part

F. Napsauta
teksti:

U02: 1

2

3

U02: 1

2

3

-painiketta. Näytössä on

F01: P1
P2 P3
G. Aseta halutut lohkot ohjauspaneelin näppäimistön
painikkeilla 1, 2 ja 3.
H. Napsauta

Enter partition
numbers (eg.
for partition
1&3 enter 13)

.

-painiketta. Näytöllä lukee:

OHJAIN nro:
5
Oikeaan reunaan ilmestyy tumma neliö merkiksi, että
ko. kauko-ohjain on rekisteröity kauko-ohjaimeksi
numero 5.

D-301976
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Tästä voit jatkaa usealla eri tavalla:

I.



 Jos

haluat opettaa toisen kaukoohjaimen, valitse haluamasi numero:


- ylöspäin (678...) painamalla
-näppäintä
- alaspäin (432...) painamalla
näppäintä
- painamalla
-näppäintä ja
<näppäimen numero>.

D-301976

-

Päävalikkoon pääset palaamaan
näppäimellä. Näytöllä lukee nyt:
<OK> LOPETUS
Tästä voi valita minkä

tahansa

-

tilan

- tai
käyttäjävalikosta (
näppäimillä)
Nyt voit siirtyä käyttäjävalikon toiseen toimintoon
(napsauttamalla

tai

).
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VALMIS 00:00
(Näytössa VALMIS
tai Ei VALMIS)

WALK TEST



ANNA KOODI:_ _ _ _

[Nelinumeroinen Master/käyttäjä koodi]

(tarkista seuraavan silmukan tila)

(Esim.)

(5)

ASETA OHITUS



ASENTAJATILA

KÄYTTÄJÄHALLINTA

S01: TOIMINTA
Vaihtoehto

<OK> OHITA

S01: OHITETTU
Vaihtoehto
Keittiö

Keittiö
(5)

NÄYTÄ OHITUKSET

OHITUS LISTA



<OK> PALAUTA



Kotisoitto



(3)


(5)

PALAUTA OHITUS


(1)

KOTISOITTO



ei raportoida
kaikki
kaikki-virityks
aikki-viestit
hälytykset
viestit
viritykset



Aaniviesti



1. puh.nro


Puhelinnum.


2. puh.nro

1. SMS nro

(1)

ASETA KÄYT.KOODI



käyt.koodi1



käyt.koodi2



Käyttäjäkoodien
valinta (3…8)
(1)

LISÄÄ K-O



Kauko-ohj

2. SMS nro


SMS Puhelinnum.





Puhelinnum.


Kuittaus

2-suunt. ON
2-suunt. OFF



4. puh.nro


Puhelinnum.


Aani < - > koti

yks.puh. 1 krt
yks.puh. 2 krt
yks.puh. 3 krt
yks.puh. 4 krt



3. puh.nro


Puhelinnum.


Soittoyrityksia


SMS Puhelinnum.


SMS puh.nro



Yks. kuitt.
Kuitt. Kaikki

3. SMS nro


SMS Puhelinnum.


4. SMS nro


SMS Puhelinnum.


käyt.koodi1 1 1 1 1 [coodi]


käyt.koodi2 1 1 1 1[coodi]
Anna lohkojen numerot (esim.
lohkot 1 ja 3 näppäile 13)

Seuraavan tunnukset



LÄHETÄ NYT

alueet


U02: P1

P2

P3

U02: P1

P2

P3

F01: ALUE

Paina mitä tahansa näppäintä
Valitse lohkot
F01: P1
painikkeilla 1, 2 ja 3
paina <SEUR> ylös tai <BACK> (alas) kauko-ohjaimen lisäämiseksi

lisää kauko-ohjain #

P2

P3

KAUKO-OHJ : 1

(1)

LISÄÄ LANG. TAGI

Tagi nr


(1)(6)

ASETA ÄÄNET
AUT . PÄ VAL.



Tagi nr : 1

(seuraavia lähestymistageja 2, 3...8 varten)

jo ei haluttu


(1)(7)



NYKYINEN TAGI

ääni sallittu
(jos haluttu)

Po Autom kytk
(jos haluttu)


Ellei kelpaa



ääni estetty



ääni estetty

Pä Autom kytk



Pä Autom kytk

(Esim.)

Jatkuu seuraavassa
piirustuksessa
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Edellisen sivun
piirustuksesta
(1)(7)

Pä aika _ _: _ _A

AUT . PÄ AIKA


(1)

ÄÄNIMERK.

Pä/Po



(1)

[aika] 





ASETA AIKA

12t KELLO





jo ei haluttu



AIKA _ _:_ _A

AIKA _ _:_ _

AIKA 19:55






PÄIV.DD/MM/YYYY



jo ei haluttu



PÄIV: _ _/_ _/_ _ _ _
(2) (esim. 30/12/2000)

(päiv)


PÄIV 30/12/2000



(selataksesi vaihtoehtoja käytä
<SEUR> tai <BACK> painikkeita)

PÄIV.MM/DD/YYYY



PÄIV:_ _/_ _/_ _ _ _
(2)

(päiv) (esim. 12/30/2000)

PÄIV 12/30/2000



Liikkuessa valikoissa
käytä seuraavia näppimiä
eteenpäin
näytä tai valitse
askel taaksepäin
yksi askel ylös,
valikossa
poistu valikosta

AIKATAULU

(1)


(1)

ei Pä
Hilj. Ääni
Luja ääni
Kova ääni

[AIKA] esim. 19:55


AIKA 07:55 P

ASETA PÄIIVÄ

24t KELLO



 [AIKA] esim. 07:55P (4)


(1)

(katso tyyppi ja malli
”ASETA AIKA” kohdasta)

(Katso yksityiskohta A
seuraavalla sivulla)

ASENTAJATILA


<OK> POISTU

Siirrytään
ASENTAJA
VALIKKOON
(kuvattu
asennusohjeissa)


VALMIS (katso edellisen sivun piirroksen yläosa)
ASETA OHITUS/NÄYTÄ OHITUKSET/PALAUTA OHITUS (Katso edellisen sivun piirros)

Huomautuksia:

(1) Tumman suorakaiteen sisällä oleva toiminto vaatii pääkäyttäjän koodin.
(2) Anna vuodesta vain kaksi viimeistä numeroa.
(3) Painamalla
saat näyttöön ensimmäisen ohitetun silmukan numeron, tilan ja nimen. Painamalla toistamiseen
näyttöön kunkin ohitetun silmukan vuorollaan.
(tai jotain kolmesta sen yläpuolella olevasta painikkeesta) ja anna "P" (PM) painamalla
(4) Anna "A" (AM) painamalla
kolmesta sen yläpuolella olevasta painikkeesta).

saan
(tai jotain

(5) ASETA/NÄYTÄ/HAE OHITUS -valikot ovat käytettävissä vain, jos asentaja on valinnut käyttöön manuaalisen ohituksen.
(6) Koskee vain PowerMaxComplete-järjestelmiä, joissa on puhetoiminto - Jos kohdassa ASETA ÄÄNITOIMINTO valitaan "salli kehotteet",
keskuslaitteessa on toiminnassa.
kaiuttimen mykistyspainike
(7) Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Lohkotus on käytössä.

Kuva 8 - Käyttäjäasetusten vuokaavio

D-301976
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(katso kuva 8)
ASETA AIKA


AIKATAULU

Sunnuntai

Musta laatikko näkyy tarkoittaen
Laite No:
2-suunt. X-10 yksikköä
laitenumero kaksinumeroinen


Maanantai





jos annat ”00” ja painat
<OK> , PGM näytetty

Tiistai



Keskiviikko



1. Toim.





Torstai

Perjantai





3. Toim.

2. Toim.



Lauantai

Päivittäin





4. Toim.





Liikkuessa valikoissa
käytä seuraavia näppimiä

alkaa: - TT:MM
pysäht: - TT:MM

eteenpäin
näytä tai valitse

or



askel taaksepäin




poistu valikosta

Huomio
1. Valitse ajat 10min välein.
AIKA - - / - 2. Poistaaksesi näytetybn ajan paina <OFF> (anna alku/loppu aika)

Kauko-ohjaimien

Kuva 8 LÄHIKUVA "A" - Ajoitustoiminto
POISSA". Painamalla painiketta
poistaminen

Käyttöön otetut kauko-ohjainten muistipaikat täytyy
vapauttaa (varatut tunnukset poistaa) ennen uuden
tunnuksen käyttöönottoa. Nykyinen tunnus poistetaan
seuraavasti:
A. Valitse haluamasi muistipaikka edellä vaiheissa A-C
esitetyllä tavalla. Jos valitset esimerkiksi kaukoohjaimen nro 5, näyttöön tulee:
Kauko-ohjain nro
5
B. Napsauta

. Näyttöön vaihtuu teksti:

<OFF> poistetaan
C. Napsauta

. Näyttöön vaihtuu teksti:

Kauko-ohjain nro

5

Oikeassa reunassa oleva tumma ruutu häviää. Nyt voit
ottaa käyttöön uuden tunnuksen. Voit myös jättää
vapautetun silmukan tai muistipaikan tyhjäksi ja palata
päävalikkoon.

Lähitunnistimien
(valinnainen)

rekisteröinti

Kun lohkotus on käytössä: Jokainen lohkolle
määritetty lähtestymistagi toimii, kuten on määritelty
kohdassa "Käyttäjätunnusten asetus". Sen vuoksi
jokaiselle lähestymistagille on määritettävä
asianmukainen käyttäjätunnus. Esim. lähestymistagi 3
on määritetty käyttäjätunnukselle 3.
PowerMaxCompleten ohjauspaneeliin voi rekisteröidä
enintään 8 lähestymistagia.
Voimassa oleva lähitunnistin soveltuu moniin
toimintoihin ilman käyttäjätunnusta. Sillä voi esimerkiksi
käynnistää valvonnan ja kytkeä sen pois, lukea
tapahtumalokin ym. Kun käyttäjäkoodia pyydetään, voit
sen antamisen sijaan esittää lähitunnistimen.

Kun valvontaa ei ole viritetty, lähitunnistimen
esittäminen tuo keskuslaitteen näyttöön tekstin "<OK> /
32

yksi askel ylös,
valikossa

keskuslaite virittää valvonnan välittömästi. Jos odotat 3
sekuntia, POISSA -valvonta käynnistyy automaattisesti
(näyttöön tulee teksti "Poistu nyt"). Lähitunnistimen
esittäminen uudelleen kytkee valvonnan pois.
Painikkeen
sijaan voit painaa

(ks. edellä) painamisen
-painiketta kerran tai

kahdesti (viesti "<OK> / KOTI" / "<OK> valvonta pois"
vaihtuu vastaavasti näytölle). Paina sen jälkeen
valvonnan kytkemiseksi tai
painiketta
katkaisemiseksi KOTI -tilassa.
Keskuslaite lähettää radiosignaalin. Keskuslaitteessa
käytetty lähitunnistin lähettää koodatun radiosignaalin
takaisin ohjausyksikköön.
PM PRO hyväksyy jopa kahdeksan lähitunnistinta.
Lähitunnistimen käyttöönotto sisältää seuraavat vaiheet:
A. Kun olet syöttänyt pääkäyttäjän koodin (ks.
Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), napsauta
-painiketta,
(tarvittaessa toistuvasti)
kunnes näyttöön tulee seuraava teksti:

REK. LÄHITUNNISTIN
B. Napsauta

. Näyttöön tulee teksti:

Tunnistin nro:1
C. Napsauta
. Näyttöön tulee pyyntö
käynnistää lähetys valitulla tunnistimella.

ESITÄ

TUNNISTIN

D. Vie tunnistin keskuslaitteen vasempaan alakulmaan.
Laitteesta kuuluu iloinen melodia (- - - –––) ja näyttöön
vaihtuu teksti:

Tunnistin nro:

1

Oikeaan reunaan ilmestyy tumma ruutu sen merkiksi,
että valittu tunnistin on rekisteröity.
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KÄYTTÄJÄN ASETUKSET
E. Napsauta
ja rekisteröi seuraava
lähitunnistin (2, 3,...8) vaiheen D mukaisesti.
F. Tästä on mahdollista jatkaa eri tavoin.
 Jos rekisteröit toisen tunnistimen, valitse sen
numero seuraavasti:
, kun siirryt ylös
- Napsauta
(678.....)

Napsauta

<OK>

.

Ellei kelpaa

estä kehotteet

LOPETUS

käyttäjävalikon toiseen toimintoon
tai

(napsauttamalla

Jos kelpaa -

).

Lähitunnistimien poistaminen
Lähitunnistimille varatut muistipaikat täytyy vapauttaa
(varatut tunnukset poistaa) ennen uuden tunnuksen
rekisteröintiä. Nykyinen tunnus poistetaan seuraavasti:
A. Valitse haluamasi muistipaikka edellä vaiheissa A-C
esitetyllä
tavalla.
Jos
valitset
esimerkiksi
tunnistimen nro 5, näyttöön tulee:

Tunnistin nro
B. Napsauta

5

. Näyttöön vaihtuu teksti:

<OFF>POISTETAAN
C. Napsauta

NÄYTÖN TEKSTI

salli kehotteet
(Jos tämä on nykyinen
asetus)

 <tunn. nro>.

 Päävalikkoon palataan napsauttamalla
Näyttöön tulee jälleen teksti:

Nyt voit siirtyä

Jatka tästä seuraavasti:
PAINA

, kun siirryt alas (432.....)

- Napsauta
-

Sen jälkeen kun olet syöttänyt pääkäyttäjän koodin (ks.
edellä - Käyttäjäasetusten valikon avaaminen),
-painiketta niin monta kertaa,
napsauta
kunnes näyttöön tulee:
PUHEASETUKSET

PUHEASETUS
Voit nyt valita KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikosta toisen
.
kohdan tai lopettaa ohjelmoinnin napsauttamalla
Kun <OK> LOPETUS tulee näyttöön - napsauta
.
Huomautus: Käytettäessä MCT-234-kauko-ohjaimia
PowerMaxComplete-järjestemässä, puhetoiminto on
otettava käyttöön.

Automaattinen valvonta

. Näyttöön vaihtuu teksti:

Tunnistin nro 5
Oikeassa reunassa oleva tumma ruutu häviää. Nyt voit
ottaa käyttöön uuden tunnuksen. Voit myös jättää
vapautetun silmukan tai muistipaikan tyhjäksi ja palata
päävalikkoon.

Puheasetukset

Huomaa: Vain lohkottomassa tilassa
Käyttäjä
voi
määrittää
valvonnan
virittymään
automaattisesti haluttuun kellonaikaan.
Kun olet antanut pääkäyttäjän koodin, napsauta
-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti
AUTOMAATTINEN VALVONTA.

Jatka tästä seuraavasti:
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI

(Ei koske PowerMaxCompletejärjestelmiä, joissa ei ole puhetoimintoa.)
Muista! Puheohjeiden kuulumiseen laitteen omista
kaiuttimista on kaksi edellytystä:
- Puhetoiminto on otettu käyttöön jäljempänä esitetyllä
tavalla.
- Kaiutin on otettu käyttö painikkeella “7” (katso luku 3
- Ääni ON-OFF)
Valitse toinen kahdesta vaihtoehdosta:
Salli kehotteet: Puheilmoitukset käytössä
Estä kehotteet: Puheilmoitukset eivät käytössä

Kulloinkin käytössä oleva vaihtoehto ja tumma ruutu
) näkyvät aivan oikeassa reunassa. Saat toisen
(
vaihtoehdon (jolla ei ole tummaa ruutua oikeassa
. Tumma ruutu
reunassa) napsauttamalla
ilmestyy, jos napsautat painiketta
kun toinen vaihtoehto on näkyvissä.

estä kehotteet

silloin,

autom. valvonta käyttöön
(Jos tämä on nykyinen asetus)
Ellei kelpaa,

paina

autom. valvonta pois

poista autom. valvonta

AUTOMAATTINEN VALVONTA
Voit nyt valita KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikosta
seuraavan
kohdan
tai
lopettaa
ohjelmoinnin
. Kun näyttöön vaihtuu
napsauttamalla
"<OK> LOPETUS", napsauta

.

Puheasetus valitaan seuraavasti:
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KÄYTTÄJÄN ASETUKSET
Valvonnan viritysajan asetus
Huomaa: Vain lohkottomassa tilassa
Kun olet antanut pääkäyttäjän koodin (katso edellä
kohta Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), napsauta
-painiketta (tarvittaessa toistuvasti),
kunnes näyttöön tulee seuraava teksti:

AUTOM. VALV.AIKA
Jatka tästä seuraavasti:
PAINA

[aika]
(esim. 12:55
A)

Langattoman sireenin osalta vaihtoehdot "hiljainen",
"keskitaso" ja "kova" tarkoittavat huomioäänen
käyttöönottoa.
Voit nyt valita minkä tahansa muun kohdan KÄYTTÄJÄN
ASETUKSET
-valikosta
tai
lopettaa
ohjelmoinnin
. Kun näyttöön vaihtuu "<OK>
napsauttamalla
LOPETUS", napsauta

.

Ajan ja sen esitysmuodon asetus

viritysaika_ _ : _ _ A

Sen jälkeen kun olet syöttänyt pääkäyttäjän koodin (ks.
edellä - Käyttäjäasetusten valikon avaaminen),
-painiketta niin monta kertaa,
napsauta
kunnes näyttöön tulee:
ASETA AIKA JA SEN MUOTO

viritysaika 12:55 A

A. Jos käytät 12 tunnin kelloa, jatka seuraavasti:
PAINA
NÄYTÖN TEKSTI

NÄYTÖN TEKSTI

USA-MUOTO - 12H
(Jos tämä on nykyinen asetus)

viritysaika 12:55 A

AIKA

__:__A

AIKA

12:55A

AUTOM. VALV.AIKA
Huomautuksia:
1. Ohjeet 12h/24 tunnin kellon valintaan on jäljempänä
kohdassa Ajan ja sen esitysmuodon asetus.
2. Paina "" valitaksesi A (AM) tai paina "#" valitaksesi
P (PM).

Huomioäänen käyttöönotto

Voit ottaa käyttöön (tai poistaa käytöstä) langattoman
lyhyen kovan/keskitason/hiljaisen huomioäänen, kun
valvonta viritetään (1 äänimerkki) ja kytketään pois (2
äänimerkkiä) vain kauko-ohjaimella.
Kun olet syöttänyt pääkäyttäjän koodin (ks. edellä Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), napsauta
-painiketta,
toistuvasti (tarvittaessa)
kunnes näyttöön tulee seuraava teksti:

[aika]
(esim.
12:55A)

AIKA

HH:MM A

Huomautus: Anna “A” - paina [] tai anna “P” - paina [#].
A. Jos käytät 24 tunnin kelloa, jatka seuraavasti:
PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

USA-MUOTO - 12H

EU-MUOTO - 24H

HUOMIOÄÄNI
Jatka tästä seuraavasti:
PAINA

AIKA

__:__

NÄYTÖN TEKSTI

estä huomioääni
(Jos tämä on nykyinen
asetus)

[aika]
(esim. 19:55)

AIKA

19:55

AIKA

19:55

AIKA

HH:MM

Ellei kelpaa hiljainen huomioääni
Ellei kelpaa keskitason huomioääni

Voit nyt valita KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikosta
seuraavan
kohdan
tai
lopettaa
ohjelmoinnin

Ellei kelpaa kova huomioääni
Jos kelpaa -
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napsauttamalla
LOPETUS, napsauta

.

Kun

näytöllä

on

<OK>

.

kova huomioääni
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KÄYTTÄJÄN ASETUKSET
Päiväyksen
asetus

ja

sen

esitysmuodon

Sen jälkeen kun olet antanut pääkäyttäjän koodin (ks.
edellä - Käyttäjäasetusten valikon avaaminen),
napsauta (tarvittaessa toistuvasti)
painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti ASETA
PÄIVÄYS JA SEN MUOTO.
Jatka tästä seuraavasti:

PAINA

NÄYTÖN TEKSTI

PVM KK/PV/VVVV
Ellei kelpaa
paina

PVM PV/KK/VVVV
PVM _ _ / _ _ /_ _ _ _

[Anna
päiväys]
(esim.
01/01/2008)

Voit nyt valita KÄYTTÄJÄASETUKSET -valikosta
seuraavan
kohdan
tai
lopettaa
ohjelmoinnin
napsauttamalla
LOPETUS, napsauta

.

Kun

näytöllä
.

on

<OK>

Ajoitustoiminto
Ajoitustoiminnolla
asetetaan
haluttujen
laitteiden
käynnistys- ja pysäytysaika. Valitse päivä (sunnuntai,
maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai
tai päivittäin) ja laitteen ajoitettu käynnistys- ja
pysäytysaika. Menettelyä havainnollistaa "kuva 8,
LÄHIKUVA A".

Asennustila
Jos asentaja on ottanut käyttöön asetuksen
KÄYTTÄJÄN LUPA, hän pääsee ASENNUSTILAAN
vain tämän valikon kautta. Tämä siis tarkoittaa, että
ASENNUSTILA (jota käsitellään asennusoppaassa)
edellyttää
käyttäjän
suostumusta
(ja
hänen
käyttäjäkoodiaan).

PVM 01/01/2008

PVM 01/01/2008
PVM PV/KK/VVVV

D-301976
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TAPAHTUMALOKIN LUKEMINEN
8. Tapahtumalokin lukeminen
Tapahtumalokin kuvaus
Kaikki tapahtumat tallentuvat tapahtumalokiin. Lokiin
tallentuneita tapahtumia voi tarkastella yksi kerrallaan ja
niiden perusteella tehdä toiminnallisia johtopäätöksiä.
Jos loki täyttyy, uudet tapahtumat tallentuvat entisten
päälle vanhimmasta tapahtumasta alkaen.
Jokaiseen tapahtumaan tallentuu sen päivämäärä ja
aika.
Lokia
luettaessa
tapahtumat
näkyvät
aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

ANNA KOODI: _ _ _ _

(anna 4-numeroinen
asentaja koodi)

TAPAHTUMALOKI





Viimeisin tapahtuma



Tapahtuma ennen
viimeisintä





Näytön kokorajoituksen vuoksi ensin näkyy tapahtuman
kuvaus ja sen jälkeen päiväys ja aika. Nämä kaksi
näkyvät vuorotellen useita kertoja, kunnes siirrytään
seuraavaan
tapahtumaan
napsauttamalla
tai jos 4 minuutin aikana ei tehdä mitään,
järjestelmä palaa normaalin toimintatilaan.
Tapahtumaloki avataan napsauttamalla tähteä () ja
kirjoittamalla pääkäyttäjän koodi.
Jos haluat yleiskuvan lokin avulla, tutustu kuvaan 9.
Siinä esitetty vuokaavio voi riittää tapahtumalokin
käyttöoppaaksi, niin ettei vaiheittain etenevä opastus ole
tarpeen.
TYHJENNÄ LOKI

<OFF> POISTU



Huom: järjestelmä ei anna
sinun pyyhkiä
tapahtumalokia. Vain
asentajalla on valtuudet
tarkastella ja käyttää tätä
toimintoa.





(Palaa
normaalikäyttöön)

Vanhin tapahtuma

Kuva 9. Tapahtumalokin käyttäminen

Lokin lukeminen
Lokitietoja luetaan seuraavasti:
A. Napsauta tähtipainiketta () järjestelmän ollessa
normaalitilassa. Näyttöön vaihtuu teksti:

ANNA KOODI _ _ _ _
B. Kirjoita pääkäyttäjän koodi. Jos koodi on oikein,
laitteesta kuuluu iloinen melodia ja näyttöön vaihtuu
seuraava teksti:

Nämä kaksi näkyvät vuorotellen useita kertoja,
kunnes
siirrytään
seuraavaan
tapahtumaan
napsauttamalla uudelleen
tai kunnes
tapahtumaloki sulkeutuu (4 minuutin kuluttua).
D. Napsauta
tarpeen
halutessasi lukea lisää tapahtumia.

mukaan

TAPAHTUMALUETTELO
Tärkeää! Jos koodi syötetään väärin 5 kertaa
peräkkäin, näppäimistö lukkiutuu 30 sekunnin ajaksi.
C. Napsauta
. Näytölle tulee viimeisin
tapahtuma. Oletetaan, että viimeisin tapahtuma on
hälytys silmukassa 13. Näytössä näkyy nyt teksti
(kun lohkotus on käytössä ja tapahtuma on linkitetty
tiettyyn lohkoon):

LOHKO: 1
2
3
(vuorotellen)

Tapahtumalokin sulkeminen
-

Napsauta
tai
milloin tahansa, kun loki on auki.
Näyttöön tulee teksti:

-

Valitse
Järjestelmän palaa
toimintatilaan.

<OK> LOPETUS
.
normaaliin

Z13 HÄLYTYS

(vaihtoehtoisesti)
09 / 02/ 99
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KUNNOSSAPITO
9. Kunnossapito

Paristojen vaihtaminen
PowerMaxComplete
toimii
verkkovirralla.
Varavoimanlähteenä on 9,6 V:n paristopakkaus (ks.
tarra paristokotelon kannessa). Vaihda paristopakkaus
heti, kun häiriötietonäytölle tulee seuraava ilmoitus (ks.
luku 5 - Häiriötietojen tarkasteleminen):
KESKUS PARISTOJÄNNITE ALH.

Etupuoli

Pariston johto
Kuva 10. Pariston vaihtaminen

Avaa paristokotelon kansi. Aseta 6 tai 8 pariston
pakkaus
koteloon
ja
kytke
sen
liitin
PowerMaxCompleten paristoliitäntään.
Huomautus:
Hävitä
käytetyt
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

varmuusparistot

Huomautus:
Kannen
avaaminen
käynnistää
häirintähälytyksen. Häiriön merkkivalo syttyy ja näytöllä
vilkkuu häiriön ja muistin ilmaisin. Jos tarkastelet
järjestelmän tilaa tässä vaiheessa napsauttamalla
-painiketta,
“KESKUS
HÄIRINTÄ
HÄLYTYS” ja “KESKUS HÄIRINTÄ AVOIN” tulee näyttöön
ja sen lisäksi “KESKUS PARISTOJÄNNITE ALH”.

Kun laitteeseen vaihdetaan uudet paristot ja kansi suljetaan
kunnolla, häiriön merkkivalo sammuu. MUISTI -ilmaisin
vilkkuu edelleen näytöllä (pariston vaihdon aiheuttama
häirintähälytys aiheutti sen). Se häviää, kun valvonta
kytketään ja katkaistaan heti, kun poistumisviive alkaa.
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Langattoman laitteen pariston
vaihtaminen
Järjestelmään kuuluvien langattomien tunnistinten
voimanlähde on tehokas litiumparisto, mikä kestää
useita vuosia sen mukaan kuinka usein tunnistimen
lähetin laukeaa.
Kun paristo heikkenee, laite lähettää ilmoituksen
alentuneesta paristojännitteestä keskuslaitteeseen,
johon syttyy häiriöilmaisin sekä tiedot kyseisestä
silmukasta
(katso
luku
5
Häiriötietojen
tarkasteleminen).
Järjestelmän hallintalaitteina käytettävien kaukoohjainten voimanlähteenä on alkaliparisto, mikä kestää
vuoden verran, ellei painiketta paineta yli 10 kertaa
päivässä. Pariston heikkenemisen osoittaa punaisen
merkkivalon vilkkuminen (tasaisen palamisen sijaan)
painiketta painettaessa.
Ensimmäistä
vilkkumiskertaa
voi
pitää
ennakkovaroituksena. Pariston vaihtoon jää runsaasti
aikaa (noin 30 päivää). Tunnistin tai kauko-ohjain on
täysin toimintakuntoinen tuon ajan. Ettei valvonta
vaarantuisi, pariston vaihtoa ei kannata lykätä liikaa.
Käytä
tunnistimen
asennusohjeessa
ilmoitettua
paristotyyppiä. Ellei sinulla ole tuota ohjetta, kysy
järjestelmän asentajalta tai pyydä häntä vaihtamaan
loppuun kulunut paristo.
Langattoman ohjaimen virtalähde on kestävä 3 V
litiumparisto. Jos paristo on heikko luettaessa
PowerMaxCompleten tapahtumalokia, näyttöön tuleva
viesti voi olla esimerkiksi "C01 Paristojännite alhainen"
(joka viittaa heikkoon paristoon langattomassa
ohjaimessa nro 01). Laite antaa myös vastaavan
puheilmoituksen.
Ohjeita langattoman ohjaimen pariston vaihtoon on
MCM-140+ Wireless Commander -käyttöoppaassa.
Pariston vaihdon jälkeen tunnistin lähettää “Paristo OK”
-ilmoituksen keskuslaitteeseen ja alentuneen jännitteen
ilmaisin häviää.

Määräaikainen testaus
Valvontajärjestelmän osat on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman vähäisellä huollolla. Vähintään kerran
viikossa tehtävä kävelytesti on kuitenkin välttämätön.
Samoin hälytyksen jälkeen tunnistinten toiminta on
varmistettava. Tarvittavat ohjeet ovat luvussa 6 Kävelytesti. Jos testauksessa esiintyy ongelmia, ota heti
yhteyttä asentajaan.

Keskuslaitteen puhdistaminen
Ajan mittaan keskuslaitteeseen kertyy pölyä ja sormista
tarttunutta
likaa.
Puhdista
laite
mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla sienellä. Pyyhi lopuksi
kuivaksi.
Hankausaineita ei missään tapauksessa saa
käyttää. Myöskään liuottimia, kuten bensiiniä,
asetonia tai tinneriä ei saa käyttää. Ne
vahingoittavat pintaa ja heikentävät näytön
näkyvyyttä.
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TOIMINTAKYVYN RAJAT
10. Toimintakyvyn rajat
Vaikka hankkimasi valvontajärjestelmä on erittäin
luotettava, se ei silti takaa suojaa murroilta ja tulipaloilta.
Kaikkein edistyksellisimmätkin järjestelmät voidaan
ohittaa ja toimintahäiriöt ovat mahdollisia. Mahdollisia
tekijöitä:
Kunnossapidon
laiminlyönti:
Jos
järjestelmän
toimintaa ei testata pitkiin aikoihin, keskeisiin osiin,
kuten tunnistimiin tai sireeneihin voi tulla vikaa, vaikka
mitään näkyvää ei havaittaisikaan. Jos tyhjenneitä
paristoja ei vaihdeta, laitteisto ei toimi virtakatkon
sattuessa.
Virtakatkot: Jos kukaan ei pitkään aikaan käy
valvotuissa tiloissa, sähköhäiriöt siellä ovat mahdollisia.
Pitkän sähkökatkon aikana varavoimanlähteenä olevat
paristot voivat tyhjentyä eikä valvontajärjestelmä sen
jälkeen enää toimi.
Häiriöt puhelinyhteyksissä: Puhelinlinjat voivat irrota
tai mennä oikosulkuun. Jos puhelinlinja on katkennut,
hälytyksistä ei lähde ilmoitusta valvontakeskukseen.
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Sireeni ei aina herätä sikeästi nukkuvaa:
Makuuhuoneesta kauas sijoitettu sireeni ei välttämättä
pysty herättämään suljettujen ovien takana tai eri
rakennuksessa sikeästi nukkuvaa henkilöä.
Järjestelmä voidaan hiljentää: Riittävät tekniset taidot
omaava tunkeutuja voi keksiä tavan, jolla erityyppiset
tunnistimet saadaan toimintakyvyttömäksi. Tunkeutuja
voi
myös
tulla
esimerkiksi
suojaamattomasta
kattoikkunasta tai murtautua kohdasta, jossa ei ole
tunnistinta.
Savutunnistimilla
on
omat
toimintarajansa:
Savutunnistimet eivät ehkä toimi, jos palo alkaa eri
kerroksesta tai hyvin kaukana tunnistimesta.
Onpa valvontajärjestelmä kuinka hyvä tahansa,
henki- ja omaisuusvakuutuksia se ei silti tee
tarpeettomaksi. Valvontajärjestelmän säännöllinen
testaus on tärkeää. Sillä varmistetaan, että
mahdolliset laite- ja toimintahäiriöt havaitaan ennen
todellisia hälytystilanteita.
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LIITTEET
LIITE A. LOHKOTUS
PowerMaxCompletessa on valinnainen
lohkotustoiminto. Lohkotus on käytössä,
vain jos asentaja on asettanut toiminnon
käyttöön. Kun lohkotus on käytössä,
järjestelmään lisätään Lohkotusvalikot, joita
voidaan tarkastella ohjauspaneelin
nestekidenäytöllä. Lohkotuksella voit jakaa
järjestelmän kolmeen itsenäisesti
ohjattavaan alueeseen, joihin kuhunkin on
erikseen määritetty eri käyttäjät. Käyttäjät
voivat siten virittää lohkon, johon heidät on
määritetty.

PowerMaxComplete tukee myös tilanteita,
joissa aluetta käyttää kaksi tai useampaa
lohkoa. Esimerkiksi kahdelle toimistolle
yhteinen vastaanottoalue viritetään vain,
kun molemmat toimistot (jotka ovat eri
lohkoissa) on viritetty. Vastaanottoalueen
viritys kytketään pois, kun jommankumman
toimiston (lohkon) viritys kytketään pois,
jolloin ko. toimiston käyttäjä voi käyttää
vastaanottoaluetta aiheuttamatta hälytystä.
Tällainen alue on yleinen alue.

Kukin käyttäjäkoodi voidaan määrittää
enintään kolmen lohkon yhdistelmään, ja
kukin lohko voidaan virittää tai poiskytkeä
järjestelmän muiden lohkojen tilasta
riippumatta. Voit esimerkiksi määrittää
autotallin lohkoksi 1, kellarin lohkoksi 2,
talon lohkoksi 3. Koska kukin lohko on
riippumaton muista lohkoista, voit kytkeä
lohkoja päälle tai pois päältä muuttamatta
muiden lohkojen tilaa.
Lohkon valitseminen

VALITSE LOHKO
Valitse haluttu/vastaava lohko

Kun lohkotustila on otettu käyttöön,
näytössä näkyy teksti:
P1: R P2: N
P3: R
Paina

painamalla

,

ja

-painiketta.

Huomaa: Viiden sekunnin kuluttua, kun mitään
painiketta ei ole käytetty, tapahtuu aikakatkaisu ja näyttö
palaa
Kaikki
lohkot
-näytöksi.

- Näytöllä on teksti:

Järjestelmän viritys ja poiskytkentä
Varmista ennen jatkamista, että lohkotus on
otettu käyttöön Asentaja-tilassa.
Kaikkien lohkojen virittäminen /
poiskytkentä
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Viritä/kytke pois kaikki lohkot VALMIS-tilassa
painamalla
painiketta.

/

- tai

-
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Yhden lohkon virittäminen / poiskytkentä

sitten lohkon numeroa: 1, 2 tai 3. Paina sitten
-/

Viritä/kytke pois yksi lohko painamalla
ohjauspaneelin

- tai

-painiketta.

-painiketta ja paina

Näyttötoiminto
Näyttötoiminto on käytössä yhden/kaikkien
lohkojen tilassa ja näytössä näytetään valitun
tai kaikkien lohkojen tiedot.
Näytä kaikki lohkot
Paina Valmis-tilassa
. Näytössä
näkyy kaikkien lohkojen tiedot. Näytä muisti/tila-sisältö painamalla useita kertoja
.

, ja paina sitten
Paina Valmis-tilassa
lohkon numeroa. Näytössä näytetään
valittuun lohkoon kuuluvat tiedot. Näytä
muisti-/tila-sisältö painamalla useita kertoja
.
Huomaa: Viiden sekunnin kuluttua, kun
mitään painiketta ei ole käytetty, tapahtuu
aikakatkaisu ja näyttö palaa Kaikki lohkot näytöksi.

Näytä yksi lohko

Sireeni
Lohko hälyttää, kun se vastaanottaa tapahtuman
lohkoon määritetyltä laitteelta. Hälytystilassa
olevat laitteet eivät vaikuta lohkoihin, joihin niitä ei
ole määritetty. Sireeni on yhteinen kaikille
lohkoille. Siksi yhden tai useamman lohkon
hälytys aktivoi sireenin.
Sireenin toiminta
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Sireeni aktivoidaan, kun vastaanotetaan
tapahtuma hälytystilassa olevalta
laitteelta.



Eri lohkojen päällekkäiset
sireenitoiminnat eivät pidennä sireenin
soimisaikaa.



Sireenin soidessa se ei päätä soimista,
ennen kuin kaikki hälytystilassa olevat
lohkot on kytketty pois päältä. Jos sireeni
on kuitenkin aktiivinen yleisen alueen
silmukan hälytyksen vuoksi ja jokin tälle
alueelle määritetyistä lohkoista kytkee
järjestelmän päältä, sireeni sammuu.
Siinä tapauksessa, että hälytys alkaa
yleiseltä alueelta mutta jatkuu alueilla,
joita ei ole määritetty yleiseksi alueeksi,
sireeni ei sammu, ennen kuin kaikki
hälytetyille alueille määritetyt lohkot on
kytketty pois.



Silloin kun sireeni on aktiivinen yleisen
alueen silmukan hälytyksen vuoksi ja
jokin tälle alueelle määritetyistä lohkoista
kytkee järjestelmän päältä, sireeni
sammuu.



Siinä tapauksessa, että hälytys alkaa
yleiseltä alueelta mutta jatkuu alueilla,
joita ei ole määritetty yleiseksi alueeksi,
sireeni ei sammu, ennen kuin kaikki
hälytetyille alueille määritetyt lohkot on
kytketty pois.



Jos lohkossa 1 o tulipalo ja lohkossa 2
on murtovarkaus, sireenin antama
hälytys on TULIPALO. Kun lohko 1 on
kytketty pois, sireenin antaa
MURTOVARAS-hälytyksen sireenin
soimisajan loppuun.
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Lohko-tilan näyttö
Lohko-tila osoitetaan seuraavalla tavalla:

P1:X P2:X P3:X
Kukin X-arvo osoittaa eri lohko-tilaa seuraavasti:

R Valmis
N Ei valmis
A Poissa
H Koti
E Poistumisviive
D Syöttöviive
- Ei käytössä
MCT-237MCT-237
Langatonta
kaksisuuntaista
pienoislähetintä käytetään yhden
lohkojen ohjaamiseen.

tai

MCT-237kaikkien

Kaikkien lohkojen virittäminen /
poiskytkentä
Kaikki lohkot viritetään/kytketään pois painamalla
pienoislähettimen KOTI / POISSA / POISKYTKENTÄ
-painiketta.

MCT-237
NÄYTTÖ
VALVONTA
POIS
POISSA
KOTONA
APU 1

TILAN
JAKO(VALINNAINEN)
APU 2

Yhden lohkon virittäminen / poiskytkentä
Yksi lohko viritetään/kytketään pois painamalla
pienoislähettimen KOTI / POISSA / POISKYTKENTÄ
–painiketta kerran. Tässä tilassa LOHKON VALINTA
–painikkeen painaminen useita kertoja vaihtelee
käytössä olevien lohkojen ja Lohko kaikki välillä.
Haluttu lohko viritetään/kytketään pois painamalla
pienoislähettimen KOTI / POISSA / POISKYTKENTÄ
-painiketta.
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MCM-140+

MCM-140+

Langatonta kauko-ohjainta käytetään yhden tai
kaikkien lohkojen ohjaamiseen.

Kaikkien lohkojen virittäminen /
poiskytkentä

3 värin
LED

Summeri

Kaikki lohkot viritetään painamalla KOTI /
POISSA / POISKYTKENTÄ -painiketta
käyttäjäkoodin jälkeen.

Valo

Poissa

OFF
(POIS
KÄYTÖ
STÄ)

2

Koti

5
8

Yhden lohkon virittäminen /
poiskytkentä

Aux
Hätä

Viritä yksi lohko painamalla ”VALO”-painiketta ja
sitten haluttua lohkonumeroa (1, 2 ja 3). Kun
punainen merkkivalo sammuu, paina KOTI / POISSA
/ POISKYTKENTÄ -painiketta, ja näppäile sitten
käyttäjäkoodi.

*

0

#

Ohj. tila
Palo

Panic

MKP-150/MKP-151
Kaksisuuntaista
langatonta
näppäimistöä
käytetään ohjaamaan yksittäistä lohkoa tai
kaikkia lohkoja ja toimintoja samalla tavoin kuin
PowerMaxComplete-ohjauspaneelilla. Katso osa
"Näytä toiminto" edellä (korvaa
painike
-painikkeella).
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LIITE B. SANASTO
Sanaston termit on lajiteltu aakkosjärjestykseen.
Selitystekstin sisällä olevista kursiivilla kirjoitetuista
sanoista on lisätietoa toisaalla.
Keskeytysaika: Kun hälytys käynnistyy, ensiksi kuuluu
laitteen sisäinen äänimerkki tietyn ajan, joka on samalla
asennusvaiheessa määritetty keskeytysaika. Jos hälytys
käynnistetään vahingossa, järjestelmän virityksen voi
kytkeä pois keskeytysajan kuluessa ennen sireenin
käynnistymistä ja ennen kuin hälytyksestä lähtee
ilmoitus etätoimijalle.
Hälytys: Hälytyksiä on kahden tyyppisiä:
Äänekäs hälytys - laite antaa sisäisen äänimerkin,
sireenit soivat ja keskuslaite lähettää ilmoituksen
tapahtumasta puhelimella.

Äänetön hälytys - sireenit eivät soi, mutta keskuslaite
lähettää ilmoituksen tapahtumasta puhelimella.
Hälytyksen aiheuttaja:
 Liiketunnistin havaitsee liikettä
 Magneettinen tunnistin havaitsee tilan muutoksen suljettu ovi tai ikkuna avautuu
 Savuhälytin havaitsee savua
 Jotakin tunnistinta peukaloidaan
 Kahta hätäpainiketta painetaan samanaikaisesti
(paniikki)
Valvonnan viritys: Virittämällä järjestelmä saatetaan
valvontatilaan, jossa valvontasilmukan häiriö, kuten liike
tai ikkunan/oven avaaminen käynnistää hälytyksen.
Keskuslaite voidaan virittää erilaisiin valvontatiloihin
(katso POISSA, KOTONA, VÄLITÖN ja AVAIN).
POISSA: Tätä tilaa käytetään silloin, kun kukaan ei ole
valvotussa kohteessa. Tuolloin kaikki silmukat niin
sisällä kuin ulkonakin on suojattu.
Ovikellosilmukat: Toimintaa suojatussa kohteessa
seurataan, vaikka valvonta onkin kytketty pois. Laite
antaa kaksi äänimerkkiä, kun ovikellosilmukka
"avataan". Silmukan sulkeminen ei aiheuta äänimerkkiä
(paluu normaalitilaan). Asuinrakennuksissa tämä
toiminto soveltuu lasten seurantaan ja tulijoista
ilmoittamiseen. Myymälöissä se ilmoittaa asiakkaan
tulosta sisään tai kun joku liikkuu kielletyllä alueella.
Huomautus: Asentaja ei koskaan määritä 24 tunnin
silmukkaa tai palotunnistinta ovikellosilmukaksi, koska
molemmat käynnistävät häirittynä hälytyksen silloinkin,
kun valvontaa ei ole viritetty.

Vaikka
ovikellosilmukoita
on
määritetty,
ovikellotoiminnon käyttö tai käytöstä poisto on käyttäjän
valittavissa.
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Keskuslaite: Keskuslaite sisältää valvontajärjestelmän
ohjauselektroniikan ja mikroprosessorin. Laite kerää
tiedot eri tunnistimilta, käsittelee ne ja toimii tilanteen
edellyttämällä tavalla. Laitteessa on käyttöliittymä,
ohjauspainikkeet,
numeronäppäimistö,
näyttö,
äänimerkkilaite ja kaiutin.
Valvonnan poiskytkentä Vastakkainen toimenpide
valvonnan virittämiselle, joka palauttaa keskuslaitteen
valmiustilaan. Vaikka valvonta on kytketty pois,
palotunnistin ja 24 tunnin silmukka antavat tarvittaessa
hälytyksen ja myös “paniikkihälytys” on mahdollista.
Häiritty silmukka: Tässä tilassa silmukka antaa
hälytyksen (jonka voi aiheuttaa avattu ovi tai ikkuna tai
liiketunnistimen havaitsema liike). Häirityn silmukan
valvoma kohde on suojaamaton.
Pakotettu valvonta: Kun missä tahansa silmukassa on
häiriö (silmukka on avoin), valvontaa ei voi virittää
käyttöön. Yksi tapa ratkaista tilanne on etsiä ja poistaa
silmukkaan kohdistunut häiriö (sulkea ikkunat ja ovet).
Toinen menettelytapa tällaisessa tilanteessa on ottaa
käyttöön pakotettu valvonta - automaattinen häirittyjen
silmukoiden ohitus poistumisviiveen päätyttyä. Ohitetut
silmukat ovat poissa suojauksen piiristä koko
valvontajakson ajan. Vaikka silmukka palautuu
normaalitilaan (sulkeutuu), ohitettu silmukka on
suojaamaton siihen saakka, kunnes valvonta kytketään
pois.

Pakotettu valvonta toimii vain, jos tämä toiminto on
otettu käyttöön järjestelmää ohjelmoitaessa.
KOTONA: Tätä valvontatilaa käytetään silloin, kun
suojattavassa kohteessa on ihmisiä. Tavallisin esimerkki
on yö asuinrakennuksessa, jonka asukkaat ovat
menossa nukkumaan. KOTI -valvonnassa ulkona olevat
silmukat on suojattu, sisällä olevat eivät. Tällöin
keskuslaite ei reagoi sisätiloissa liikkumiseen, mutta
häiriöt ulkoalueen silmukoissa aiheuttavat hälytyksen.
Välitön: Jos valvonta-asetus on POISSA-VÄLITÖN tai
KOTI-VÄLITÖN, sisääntuloviive poistetaan kaikista
viiveellisistä silmukoista yhden valvontajakson ajaksi.

Keskuslaitteesta voidaan valita valvontatavaksi KOTIVÄLITÖN pysyttäessä sisällä suojatussa kohteessa.
Vain ulkoalueen valvonta on aktivoitu. Ellet odota ketään
käymään valvonnan ollessa viritettynä, ulko-oven
avauksen aiheuttama hälytys voi olla tarpeen.
Valvonnan voi kytkeä pois aiheuttamatta hälytystä joko
keskuslaitteesta (joka normaalisti on käytettävissä
aiheuttamatta häiriötä ulkoalueella) tai kauko-ohjaimella.
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Avain: Avain-tila on erikoistila, jossa avainkäyttäjiksi
määrätyt henkilöt laukaisevat avain-sanoman. Se
lähetetään puhelimeen tai hakulaitteeseen, kun valvonta
kytketään
pois.
Huomio: Tämä koskee vain avainkäyttäjiä 5–8.

Esimerkiksi vanhemmat voivat varmistaa, että heidän
lapsensa on palannut koulusta ja kytkenyt pois
valvonnan. Avain-valvonnan viritys on mahdollista vain
silloin, kun valvonta on POISSA -tilassa.
Magneettitunnistin, langaton: Magneettikytkin ja
langaton PowerCode-lähetin samassa kotelossa.
Tunnistin asennetaan oviin ja ikkunoihin tunnistamaan
muutokset tilassa (suljettu avautuu ja päinvastoin).
Havaitessaan avoimen oven tai ikkunan tunnistin
lähettää yksilöidyn tunnuskoodin ja hälytyssignaalin
sekä eräitä tilaa ilmoittavia signaaleja keskuslaitteelle.
Ellei keskuslaitetta ole viritetty valvontaan, se tulkitsee,
ettei järjestelmä ole valmis ennen kuin se saa OKsignaalin kyseiseltä tunnistimelta.

Passiivinen
Liiketunnistin,
langaton:
infrapunatoiminen liiketunnistin ja langaton PowerCodelähetin samassa kotelossa. Havaitessaan liikettä
tunnistin
lähettää
yksilöidyn
tunnuskoodin
ja
hälytyssignaalin sekä eräitä tilaa ilmoittavia signaaleja
keskuslaitteelle. Lähetyksen jälkeen tunnistin jatkaa
toimintaansa.
Hälyttämätön silmukka: Asentaja voi määrittää tietylle
silmukalle muun kuin hälytystoiminnon. Esimerkiksi
pimeään portaikkoon asennetun liiketunnistimen tehtävä
voi olla sytyttää valo automaattisesti, kun joku liikkuu
tuolla
alueella.
Toinen
esimerkki
on
portin
avausmekanismiin liitetty langaton minilähetin.
Pikaviritys: Valvonnan viritys ilman käyttäjäkoodia.
Keskuslaite ei kysy käyttäjäkoodia kytkettäessä valvonta
päälle. Tämä valvontatapa toimii vain, jos toiminto on
otettu käyttöön järjestelmää ohjelmoitaessa.
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Etätoimija: Toimija voi olla joko vartiointiliike, jolta kodin
tai yrityksen valvontapalvelu on ostettu (valvontakeskus)
tai sukulainen/ystävä, joka on lupautunut huolehtimaan
valvontakohteesta asukkaiden poissa ollessa. Keskuslaite
ilmoittaa tapahtumista puhelimitse molemman tyyppisille
toimijoille.
Palautuminen: Tunnistimen siirtymistä hälytystilasta
takaisin
normaaliin
toimintatilaan
sanotaan
palautumiseksi.
Liiketunnistin palautuu automaattisesti liikehavainnon
jälkeen ja on heti valmis toimintaan. Tällaista
palautumista ei ilmoiteta etätoimijalle.
Magneettinen tunnistin palautuu, kun suojattu ovi tai
ikkuna suljetaan. Tällainen palautuminen ilmoitetaan
etätoimijalle.
Savuhälytin, langaton: Normaali savuhälytin ja langaton
PowerCode-lähetin samassa kotelossa. Havaitessaan
savua hälytin lähettää yksilöidyn tunnuskoodin ja
hälytyssignaalin sekä eräitä tilaa ilmoittavia signaaleja
keskuslaitteelle. Koska savuhälytin on kytketty erityiseen
palosilmukkaan, palohälytys käynnistyy.
Käyttäjäkoodit: PowerMaxComplete tottelee vain
käyttäjänsä komentoja, joiden antamiseen vaaditaan
voimassa oleva käyttäjäkoodi. Ulkopuoliset eivät tunne
tätä koodia, joten luvattomat yritykset kytkeä valvonta
pois tai tehdä järjestelmä toimintakyvyttömäksi eivät
onnistu. Eräät toimenpiteet ovat kuitenkin mahdollisia
ilman käyttäjäkoodia, sillä ne eivät heikennä valvonnan
toimivuutta.
Silmukka: Silmukalla tarkoitetaan suojattavan kohteen
tiettyä
osa-aluetta,
jota
tunnistin
valvoo.
Ohjelmointivaiheessa asentaja ilmoittaa keskuslaitteelle
kunkin tunnistimen koodin ja kytkee sen tiettyyn
silmukkaan. Koska jokaisella silmukalla on oma numero
ja nimi, keskuslaite voi ilmoittaa käyttäjälle kunkin
silmukan tilan. Muistiin tallentuvat kaikki tapahtumat,
joista tulee ilmoitus tunnistimelta. Välittömät ja
viiveelliset silmukat ovat “tarkkailussa” vain, kun
keskuslaite on viritetty valvontaan. Muut (24 tunnin)
silmukat ovat “tarkkailussa” aina, riippumatta onko
valvonta toiminnassa.
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LIITE C. KODIN PELASTUSSUUNNITELMA TULIPALOSSA
Palo voi edetä asuinrakennuksessa hyvinkin nopeasti,
joten pelastautumisaikaa on vähän.
Pelastautumismahdollisuuksia parantavat savuhälyttimet
ja valmis pelastautumissuunnitelma, joka kaikkien
asukkaiden on tunnettava ja jota on harjoiteltava.
 Laadi pelastautumissuunnitelma yhdessä kaikkien
muiden asukkaiden kanssa.
 Laadi asunnosta pohjapiirros, jossa on kaksi
ulospääsytietä (ovi ja ikkuna) jokaisesta huoneesta.
Älä unohda merkitä savuhälytinten sijaintia.
Testaa jokainen savuhälytin (hyväksytyssä
testilaboratoriossa) säännöllisin väliajoin
varmistaaksesi niiden toimivuuden. Vaihda paristot
tarvittaessa.
 Varmista,
että
kaikki
ymmärtävät
pelastautumissuunnitelman
ja
tuntevat
savuhälyttimen äänen. Tarkista, että hätäuloskäynnit
ovat vapaana ja että ovet ja ikkunat avautuvat
helposti.
 Jos ikkunoiden tai ovien edessä on turvakalterit,
tarkista, että ne voi avata sisältä nopeasti
pikakytkimellä hätätilanteessa. Pikakytkimet eivät
heikennä kiinteistö suojausta, mutta ne parantavat
mahdollisuutta päästä ulos turvallisesti tulipalon
sattuessa.
 Järjestä
ainakin
kahdesti
vuodessa
hätäpoistumisharjoitus,
johon
jokaisen
on
osallistuttava.
Anna
lasten
harjoitella
hätäpoistumista ennen kuin järjestät yöllisen
harjoituksen lasten ollessa nukkumassa. Tarkoitus
on harjoitella, ei pelotella, joten vaikka ilmoitat
yöharjoituksesta ennen nukkumaanmenoa, harjoitus
ei menetä tehoaan. Elleivät lapset tai muut asukkaat
poikkeuksetta herää savuhälyttimen ääneen tai jos
talossa asuu liikuntarajoitteisia henkilöitä, nimeä
heille avustajat, jotka auttavat niin harjoituksissa
kuin todellisessa hätätilanteessa.
 Sopikaa
yhdessä
kokoontumispaikka,
jonne
jokainen tulee päästyään ulos. Muista, että ensin
täytyy päästä ulos ja vasta sen jälkeen hälytetään
apua. Älä missään tapauksessa mene takaisin
sisään ennen kuin palokunta antaa siihen luvan.
 Huolehdi siitä, että jokainen muistaa hätänumeron.
Kun numero on tuttu, kuka perheenjäsen tahansa
voi soittaa apua matkapuhelimesta tai naapurista.
 Ole valmis todellisen palon varalta: kun
savuntunnistin hälyttää, mene heti ulos ja pysy siellä.
Anna
ammattilaisten
huolehtia
palon
sammuttamisesta!
 Jos
asut
kerrostalossa,
tutustu
etukäteen
rakennuksen
evakuointisuunnitelmaan.
Jos
kyseessä on palo, käytä portaita, ei koskaan hissiä.
 Kerro
perheen
vieraille
talon
pelastautumissuunnitelmasta. Kun itse kyläilet
toisten
luona,
kysy
heidän
pelastautumissuunnitelmastaan. Ellei heillä ole
suunnitelmaa, auta sen laatimisessa. Tämä on
erityisen tärkeää, jos lapset saavat mennä
“yökylään” kavereiden luo.
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FCC-ilmoitus
Tämän laitteen 315 MHz malli on FCC-sääntöjen osan 15
mukainen. Käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1)
Tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollista häiriötä, ja (2) Tämän
laitteen täytyy kestää kaikki sen vastaanottama häiriö,
mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Tämän laitteen digitaalinen virtapiiri on testattu, ja sen on
todettu noudattavan Luokan B digitaalilaitteiden rajoituksia,
jotka noudattavat FCC-sääntöjen osaa 15. Nämä rajoitukset
on suunniteltu tarjoamaan riittävä suojaus haitallista häiriötä
vastaan kotitalousasennuksissa. Tämä laite luo, käyttää ja voi
säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei käytetä valmistajan
ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radio- ja televisio-ohjelmien
vastaanottamista. Ei voida kuitenkaan taata, ettei häiriötä
esiinny tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa
häiriöitä radio- tai televisio-ohjelmien vastaanottamiseen, mikä
voidaan tarkistaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se
uudelleen, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön korjausta
jollakin seuraavista tavoista:
– Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen.
– Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
– Kytke laite toiseen pistorasiaan niin, että laite ja
vastaanotin eivät ole samassa virtapiirissä.
– Ota
yhteys
jälleenmyyjään
tai
radioja
televisiotekniikkaan erikoistuneeseen henkilöön.
Tuote on FCC-vaatiumusten mukainen 315 MHz:llä (ja 125
KHz:n lähestymistageilla).
Tämän lähettimen käyttämät antennit on asennetteva
vähintään 20 cm etäisyydelle kaikista henkilöistä eikä se saa
sijaita tai olla käytössä yhdessä minkään muun antennin tai
lähettimen kanssa.
Varoitus:
Muutokset
tai
mukautukset,
joita
yhteensopivuudesta
vastaava
osapuoli
ei
ole
nimenomaisesti hyväksynyt, voi mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.

Industry Canada -asiakastiedot
1. Tämä laite, langaton pelastrustoiminnan järjestelmä,
mallil “PowerMaxComplete”, on FCC-sääntöjen osan
68 ja ACTA:n käyttönottamien vaatimusten mukainen.
Tämän laittteen pohjapaneelissa on tarra, joka sisältää
muiden tietojen ohella muotoa
US:VSOAL03BPMCMPLETE olevan tuotetunuksen.
Nämä tiedot on vaadittaessa annettava puhelinyhtiölle.
2. Tämä laite on suunniteltu muodostamaan yhteys
puhelinverkkoon käyttämällä RJ11-liitintä, joka on osan
68 sääntöjen ja ACTAN käyttöönottamien vaatimusten
mukainen ja asennettu oikein RJ31X-liitäntään. Katso
lisätietoja asennusohjeista.
3. REN-lukua käytetään puhelinlinjaan liitettävien laitteiden
lukumäärän määrittämiseen. Liian suuri REN-määrä
puhelinlinjalla voi johtaa siihen, etteivät laitteet soi
vastauksena saapuvaan puheluun. Useimmilla, mutta ei
kaikilla alueilla, REN-lukumäärä ei saa ylittää viittä (5.0).
Ota yhteys paikalliseen puhelinyhtiöön varmistaaksesi
puhelinlinjaan liitettävien laitteiden REN-kokonaismäärän
määrittämän määrän. Hälytysjärjestelmien REN on osa
muotoa US:VSOAL03BPMCMPLETE olevaa
tuotetunnusta.
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4. Jos tämä laite aiheuttaa häiriötä puhelinverkossa,
puhelinyhtiö ilmoittaa sinulle etukäteen, että palvelu voi olla
pakko keskeyttää tilapäisesti. Jos etukäteen tehtävä
ilmoitus ei ole käytännöllinen, sinulle ilmoitetaan niin pian
kuin mahdollista. Sinulle muistutetaan myös oikeudestasi
tehdä valitus FCC:stä, jos koet sen aiheelliseksi.
5. Puhelinyhtiö voi tehdä muutoksia tiloihinsa, laitteisiinsa,
toimintoihinsa tai toimenpiteisiin, jotka vaoivat vaikuttaa
laitteesi käyttöön. Jos näin tapahtuu, puhelinyhtiö
ilmoittaa asiasta etukäteen, jolloin voit tehdä tarvittavat
muutokset, joilla vältytään palvelun keskeytymiseltä.
6. Jos PowerMaxCompleten korjauksessa tai takuutiedoissa
ilmee ongelmia, ota yhteys osoitteeseen Visonic Inc USA.,
65 West Dudley Town Road, Bloomfield, CT 06002, puh:
8 602 430 833, URL: www.visonic.com. Jos tämä laite
aiheuttaa häiriötä puhelinverkossa, puhelinyhtiö voi vaatia
sinua poistamaan laitteen verkosta, kunnes ongelma on
ratkaistu.

7. The “PowerMaxComplete” installation is described in the
Installer Guide. Liitäntä puhelinyhtiön toimittamalla
kolikkopalvelulla on estetty. Yhteys Party Line -palveluun
on osavaltion tariffien mukainen.
8. Langattoman hälytysjärjestelmän on saatava yhteys
puhelinlinjaan ja pystyttävä soittamaan hätätilanteessa. Sen
on pystyttävä tekemään niin, vaikka muut laitteet (puhelin,
puhelinvastaaja, tietokonemodeemi jne.) käyttäisivät
puhelinlinjaa samaan aikaan. Voidakseen tehdä niin
“PowerMaxComplete” on liitettävä oikein asennettuun
RJ31X-liitäntään, joka sähköisesti sarjassa ja edellä kaikkia
muita laitteita, jotka on liitetty samaan puhelinlinjaan. Oikea
asennus on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Jos sinulla on
kysyttävää näistä ohjeista, ota yhteys puhelinyhtiöösi tai
pätevään asentajaan, jos kyse on RJ31X-liitännn ja
hälytyslaitteiden asentamisesta.
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Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys (WEEE)
Tietoja tuotteen kierrätyksestä saa tuotteen myyjältä. Jos lopetat tuotteen käytön etkä palauta sitä korjattavaksi, varmista, että tuotteen
hävitys tapahtuu myyjältä saatujen ohjeiden mukaan. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Direktiivi 2002/96/EC (WEEE)
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