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JOHDANTO
Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista
YLEISIMMIN KÄYTETTÄVIEN TOIMINTOJEN PIKAOPAS

+

+[LOHKONUMERO]
POISSA viritys ........................................ +
+ [Koodi]*
Välitön viritys POISSA-tilaan ................. +
+ [Koodi]* + +
KOTONA KYTK. ...................................... +
+ [Koodi]*
KOTONA VÄLITÖN-viritys ..................... +
+ [Koodi]* + +
+ [Koodi]* + +
AVAINTIETO-viritys ................................ +
Pakotettu POISSA-viritys (järjestelmä ei valmis) +
+ [Koodi]* + +
+

Lohkon valinta (Lohkotustilassa)

(protestisummerin

vaimentamiseksi)
Pakotettu KOTONA-viritys (järjestelmä ei valmis)

+

+ [Koodi]* +

+

(protestisummerin

vaimentamiseksi)

+

Hälytyksen pois kytkeminen ja pysäyttäminen
+ [Koodi]
* Tehdasasetuksena pääkäyttäjäkoodi on 1 1 1 1. Käyttäjäkoodia ei tarvita, jos pikaviritys on sallittu (määritellään
asennuksessa). Vaihda tehtaan oletuskoodi salaiseen koodiin välittömästi (katso kappale 7)

Yhteystietoluettelo
Arvoisa Asiakas,
Kiitos, että valitsit PowerMax Pron Visonic Ltd:n
valmistaman hyvin edistyksellisen langattoman
hälytysjärjestelmän.
Ole hyvä ja kirjoita alla olevaan tilaan
asennusliikkeen yhteystiedot.
Yrityksen nimi: ____________________________
Puhelinnumero: __________________________
Yhteyshenkilö: ___________________________
Tarkista myös, että käytössäsi on keskusaseman
numero jonne järjestelmä raportoi. Jos soitat
keskusasemalle sinulta pyydetään "TILINUMEROA",
jotta
hälytyskeskus
tunnistaa
hälyttimesi.
Yksilöintitunnus (ID) tarvitaan, jotta hälytyskeskus
tunnistaa hälyttimesi.

Vartiointiliikkeen nimi:
Puhelinnumero: __________________________
Yksilöintitunnus (ID): _________________________
Jos sinä tai asentaja asetatte järjestelmän soittamaan
yksityisiin puhelinnumeroihin, kirjoita muistiin neljä
puhelinnumeroa, jotka asentaja on ohjelmoinut
soitettaviksi.
Puhelinnumero 1: ____________________________
Puhelinnumero 2: ____________________________
Puhelinnumero 3: ____________________________
Puhelinnumero 4: ____________________________

Merkkivalojen selitykset
Merkkivalo

(punainen)

Toiminta
Palaa kiinteästi
Vilkkuu
Ei pala
Palaa kiinteästi
Ei pala

(oranssi)
Palaa kiinteästi
(vihreä)

(vihreä)
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Ei pala
Palaa kiinteästi
Ei pala

Selitys
Järjestelmä / järjestelmän lohko(t) (*) on viritetty valvontaan (POISSA-TILA)
Järjestelmä / järjestelmän lohko(t) (*) on viritetty valvontaan (KOTONA-TILA)
Järjestelmä ei ole viritetty
Huomaa: Viittaa valittuun lohkoon/lohkoihin. jos ohjauspaneeli on asetettu
yhdelle lohkolle, muissa lohkoissa suoritettua toimintaa ei näytetä.
Heijastaa koko järjestelmän ongelmaa, ei lohkokohtaista
Kaikki on hyvin – ei häiriöitä.
Huomaa: Viittaa valittuun lohkoon/lohkoihin. jos ohjauspaneeli on asetettu
yhdelle lohkolle, muissa lohkoissa suoritettua toimintaa ei näytetä.
Ovikello on päällä – ovikelloääni kuuluu ohitettaessa ovikellosilmukka
Huomaa: Ovikellotoiminnon merkkivalo palaa tasaisesti, kun vähintään yksi
lohko on käytössä.
Ovikello on pois päältä – ovikelloääni ei kuulu ohitettaessa ovikellosilmukka.
Järjestelmä on kytketty verkkovirtaan.
Järjestelmä toimii varmistusparistoilla.
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JOHDANTO
Sireeni
Hälytystyyppi
Murto / 24
tuntia
/
Paniikki
Palo

Äänen graafinen kuvaus

Sanallinen kuvaus

–––––––––––––––––––––––––––––––

Jatkuva ääni

– – – – – – – – – – – – .................

Testi*

—— (sekä
sireeni)

piip – piip – piip – tauko – piip – piip – piip – tauko
(pulssimainen ääni)
soi kerran 2 sekunnin ajan

ulkoinen

että

sisäinen

* Vain lisäkäyttöön

Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille
Hälytyksen keskeyttäminen: Kun hälytysääni
kuuluu – paina kauko-ohjaimen
(POIS) -painiketta
(POIS) -näppäintä ja
tai paina näppäimistön
anna käyttäjätunnuksesi (oletus 1111).
Häiriö-merkkiäänen
lopettaminen:
Kun
järjestelmässä on häiriö, keskusyksikön HÄIRIÖ valo
palaa ja kolmen piippauksen jakso kuuluu kerran
minuutissa. Jos häiriö ei ole korjattavissa välittömästi
ja äänet kuulostavat väsyttäviltä, paina kaukoohjaimen
(POIS) -painiketta tai keskusyksikön
(POIS)-näppäintä ja anna käyttäjäkoodisi
(oletus 1111). Tämä hiljentää summerin 4 tunniksi,
jonka jälkeen ääni jatkuu. Kuitenkin kaikissa
tapauksissa äänet hiljenevät yön ajaksi, jos hälyttimen
kello on oikeassa.
Kuori- ja kotona -silmukoiden toiminta
verrattuna 24 tunnin silmukoihin: Useimmat
järjestelmäsi ilmaisimista on kytketty kuori- ja kotona silmukoihin. Nämä silmukat aiheuttavat hälytyksen
vain järjestelmän ollessa viritettynä. Kun ilmaisimet on
kytketty 24 tunnin silmukkaan, ne aiheuttavat
hälytyksen on laite viritetty tai ei (esim. paloilmaisimet)
Viritys vaikka kuorisilmukoita on auki (ovet
ja/tai ikkunat ovat auki): Näytöllä lukee ”EI
VALMIS”, jos suojattuja ovia tai ikkunoita on auki.
Painamalla
-näppäintä, näet mitkä
silmukat ovat avoinna. Ongelma ratkaistaan
sulkemalla ko. ovi tai ikkuna. Jos haluat ohittaa
silmukan, jätä ovi tai ikkuna auki ja viritä järjestelmä
(Äänestä kuulee, että ”Pakkoviritys” on suoritettu).
Ohitetut silmukat eivät suojaa tämän viritysjakson
aikana.
24-tuntiset hälytykset: Jos haluat vaikuttaa 24tunnin
silmukkaan
kytkettyyn
ilmaisimeen
aiheuttamatta hälytystä:
•

Paina
- Näytöllä lukee:
NORMAALITILA / KÄVELYTESTI
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•

uudelleen - Näytöllä lukee:
Paina
KÄYTTÄJÄASETUKSET

Paina
- Näytöllä lukee:
___.SYÖTÄ KOODI
Näppäile henkilökohtainen käyttäjätunnuksesi –
summeri soittaa ”Onnistunut” merkkiäänen (- - - ——
—).
Sinulla on 4 minuuttia aikaa aukaista ja muuttaa 24
tunnin ilmaisinta. Neljän minuutin kuluttua järjestelmä
palaa automaattisesti normaalitilaan. Tämä toiminto
on hyödyllinen esim. paristoja vaihdettaessa.
•

Aiheettoman hälytyksen peruuttaminen:
Hälytyksestä riippuen, hälyttimen sisäinen summeri
aktivoidaan
rajoitetuksi
ajaksi
(määritellään
asennusarvoissa). Tämän jälkeen ulkoinen sireeni
aloittaa ja tapahtuma raportoidaan vartiointiliikkeen
hälytysvastaanottimelle. Jos vahingossa aiheutit
hälytyksen, voit yksinkertaisesti perua hälytyksen
ennen ulkoisen sireenin käynnistämistä – hälytystä ei
silloin raportoida.
Jos aiheutit hälytyksen vahingossa ja ulkoinen sireeni
ehti aloittaa – voit vieläkin pysäyttää hälytyksen
asentajan antaman ajan kuluessa (1 – 15 min). Jos
peruutat
hälytyksen
ko.
ajan
sisällä,
PERUUTUSKOODI
lähetetään
automaattisesti
hälytysvastaanottimelle.
Jos
poistuminen
epäonnistuu
poistumisviiveen aikana: Jos jätät suojatun
alueen
poistumisviiveen
loppumisen
jälkeen
(poistumisviiveen opasteäänet loppuvat), järjestelmä
käsittelee tilannetta samoin kuin jos tulisit sisään.
Sisääntuloviiveen laskenta alkaa ja sisääntulon
merkkiäänet alkavat. Estääksesi hälytyksen, sinun
tulee kytkeä järjestelmä pois päältä ennen viiveen
loppumista.
Luvaton sisäänmeno on tapahtunut poissa
ollessasi: Jos kuulet hälytyssireenien äänen, kun
olet menossa sisään, ja valot joiden pitäisi olla pois
päältä ovat päällä – tunkeutuja saattaa olla vielä
sisällä tai muuta on saattanut tapahtua. Älä mene
sisään – jää ulkopuolelle ja soita vartiointiliikkeellesi.
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1. JOHDANTO
Yleistä
PowerMax Pro on langaton hälytysjärjestelmä, joka
hälyttää murrosta, palosta ja kansisuojasta. Lisäksi
sillä voidaan ohjata taloutesi valoja ja sähkölaitteita
ja/tai valvoa yksin jääneiden vanhusten liikkumista.
Tieto saadaan näkyvässä ja kuuluvassa muodossa,
ja useissa tapauksissa äänitetty viesti opastaa sinua
oikeaan toimintaan.
PowerMax Prossa 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.
PowerMax Pro ohjaa keskusyksikkö (Kuva 1), joka
kerää tietoa eri ilmaisimilta, jotka ovat oikein sijoitettu
suojattavan alueen sisälle ja ympärille (Kuva 2).
Normaalitilassa (ei viritetty), järjestelmä antaa
näkyvän ja kuuluvat tilatiedon ja aikaansaa
hälytyksen havaitessaan savua tai 24-tunnin
silmukkaa häiritään (silmukka, joka on toiminnassa
24 tuntia vuorokaudessa).
Viritetyssä tilassa, järjestelmä generoi hälytyksen
kun mitä tahansa viritettyä ilmaisinta häiritään.
MICROPHONE

DISPLAY

CONTROL
KEYS

Lisäksi voit määritellä 8 monitoimista kauko-ohjainta,
joilla sinä ja muut käyttäjät voitte suorittaa
päätoimintoja tarvitsematta mennä keskusyksikölle.
Lähestymistagit antavat valtuutettujen henkilöiden
tulla rajatuille alueille Esittämällä voimassa olevan
lähestymistagin järjestelmän ollessa viritettynä
järjestelmän viritys purkautuu. Esittämällä voimassa
olevan lähestymistagin järjestelmän ollessa pois
viritettynä järjestelmä virittyy POISSA-tilaan.
Jos käyttäjä on muuttanut järjestelmän tilan
korkeasta turvatilasta alempaan turvatilaan, eli
KYTKETYSTÄ POIS, tai POISSA-tilasta KOTONAtilaan, häntä pyydetään antamaan käyttäjäkoodi ja
siten ohittamaan PIKAKYTKENTÄ-asetus.
Järjestelmä tunnistaa erilaisia tilanteita, kuten
hälytyksiä, tunnistinten peukalointiyrityksiä ja useita
muita
ongelmatilanteita.
Tapahtumista
lähtee
automaattisesti ilmoitus lankapuhelin- tai GSMverkon välityksellä tai GPRS-verkon välityksellä
valvontakeskukseen (digitaalisessa muodossa) ja
yksityispuhelimiin (puhe- ja/tai tekstiviestinä). Viestin
vastaanottajan odotetaan tutkivan tilanteen ja
ryhtyvän asian vaatimiin toimenpiteisiin.
TÄRKEÄÄ! Valvottavan tilan sulkemista käsitellään
tämän oppaan luvussa 2.
Jos et tunne joitakin käytetyistä termeistä, katso
ohjeen lopussa olevasta liitteestä A.

KEYPAD
COVER
(CLOSED)

Kuva 1. Keskusyksikkö kansi kiinni
Tarvitset
4-numeroisen
käyttäjätunnuksen
järjestelmän hallintaan (ei 0000), ja voit antaa
seitsemälle muulle henkilölle luvan käyttää
järjestelmää heidän omilla koodeillaan.
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JOHDANTO
PUHELIN

15 SÄH KÖL AITETTA (OHJAU S OLEMASSA OL EVAN SÄH KÖVER KON KAU TTA).
PÄÄLL E/POIS ER IL AISTEN OHJELMIEN MUKAAN ASENTAJAN OH JELMOITAVA

Kai hdin

Lä mmi tys

SMS

Radi o

GSM PUHELINVAIHDE

TV
X-10 #1

X-10 #2

X -10 #3

X -10 #4

X-10 #5

X-10 #6

X -10 #15

HÄLYTYSKESKUS
HÄTÄKAULARIIPUS

TALON OLEMASSA
OLEVA SÄH KÖVERKKO
PAIKALLINEN
TIETOKONE
(VAIHTOEHTO)

MAGNEETTIKYTKIN

INTERNET
REITITIN

VIRRAN SYÖTTÖYKSIKKÖ

YLEISLÄHETIN

KÄYTTÄJÄN
TIETOKONE
LANGATON
TAI ULKOIN EN
SIREENI
N EL JÄ
YKSITYISPUHEL INTA

SAVU ILMAISIN
LANGATTOMIA
ILMAISIMIA
( MAX 28 KPL )

PUHELINLINJA

PUHELINVER KKO

LÄMPÖTILATUNNISTIN
SISÄSIREEN I
TAI VIL KKU

LIIKEILMAISIN

KOSTEUSIL MAISIN

KAASU ILMAISIN

2 KPL
LANGAL LISTA
ILMAISINTA

8 KPL
LÄHESTYMISTAGIA

PGM UL OSTU LO
LAITTEIDEN
OH JAUKSEEN
ASENTAJAN
OHJELMOITAVA

KORKEINTAAN 8
KAUKO-OHJAIN 2-SUUNTAINEN LANGATONTA ENINTÄÄN 2
NÄPPÄIMISTÖL
KAUKO-OH JAIN
KAUKO-OHJAINTA AITETTA
KORKEINTAAN 8:N YHDISTELMÄ

LANGALLINEN
ETÄPUHERASIA

KAKSI HÄLYTYSKESKUSTA

Kuva 2. Järjestelmän kokoonpano

Järjestelmän ominaisuudet
PowerMax Pro -järjestelmä tarjoaa lukuisia
ainutlaatuisia ominaisuuksia:
• 30 silmukkaa: Kullakin suojatulla silmukalla on oma
nimi ja numero.
• 3 Lohkoa (valinnainen): Yksi PowerMax Pron
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 viritystiloja: POIS, KOTONA, POIS
VÄLITÖN, KOTONA VÄLITÖN, AVAINTIETO ja
OHITUS.
• Nestekidenäyttö (LCD): Etupaneelissa näytetään
suurilla ja selvillä kirjaimilla selväkielinen tilatieto ja
kehotukset.
• Reaaliaikakello: Tämänhetkinen aika näkyy
näytöllä.
Tätä
toimintoa
käytetään
myös
lokitiedostossa kunkin tapahtuman päivämäärän ja
ajan
antamiseen.
Lisäksi
sitä
käytetään
Aikataulussa, jossa laitteen toiminto suoritetaan
määrätyn
ajan
ja
päivämäärän
valinnan
mukaisesti.
• Useita
raportointikohteita:
Tapahtumista
lähetetään automaattisesti tieto hälytyskeskuksen
vastaanottimelle, valitsemiisi yksityispuhelimiin ja
jopa tekstiviestinä, jos GSM on asennettuna.
D-300818

• Valinnainen ilmoitusmenettely: Asentaja voi
määritellä minkälaisista tapahtumista lähetetään
tieto mihinkin kohteeseen.
• Avain-tila:
Automaattinen
avaintieto-ilmoitus
lähetetään valittuihin puhelimiin, jos avaintietokäyttäjä (esimerkiksi perheen lapsi) kytkee
valvontajärjestelmän pois päältä.
• Puheilmoitukset ja -ohjeet: Tilannekohtaiset,
valmiiksi
nauhoitetut
puheviestit
kuuluvat
järjestelmän kaiuttimista (jos puheohjaus on otettu
käyttöön - katso luku 7).
• Viestien vaihto: Ennen kuin jätät huoneiston, voit
nauhoittaa sanallisen viestin muille järjestelmän
käyttäjille,
jotka
saapuvat
myöhemmin.
Saapuessasi, voit kuunnella sanalliset viestit, jotka
muut käyttäjät ovat jättäneet.
• Ohjaus puhelimella: PowerMax Pro voi ohjata
etäkäyttöisesti puhelimella ja virittää/kytkeä pois
päältä tai vastaanottaa järjestelmän tilatietoa.
Huomaa:
Kauko-ohjaus
suoritetaan
lohkokohtaisesti
tai
käyttäjäkoodikohtaisesti
määritettynä tiettyyn lohkoon, kun lohkotus on
käytössä.
• Numeronäppäimet
toimivat
toimintonäppäiminä: Kun järjestelmä ei ole
viritetty, numeronäppäimiä käytetään ohjaamaan
järjestelmän toimintoja. Yksittäinen symboli
jokaisessa näppäimessä osoittaa näppäimen
toimintaa.
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• Sähkölaitteiden ohjaus: Valoja ja sähkölaitteita
voidaan ohjata lisätarvikkeena saatavilla X-10
yksiköillä. Huoneiston sähköverkon kaapelointi
välittää ohjaussignaalin. Asentaja määrittelee
ohjaukset tarpeesi mukaan.
• PGM
kauko-ohjaus:
Erityisellä
PGM
(ohjelmoitava) ulostulolla voidaan ohjata porttia,
kytkeä kohteliaisuus valot ja paljon muita laitteita
päälle tai pois. Asentaja määrittelee ohjauksen
tarpeesi mukaan. Huomaa: X-10-lähtö toimii koko
hälytysjärjestelmässä, ei alueittain.
• Tiedon saanti: Voit saada tilatiedot, häiriötiedot ja
selata muistiin talletettuja hälytyksiä – näkyvästi ja
kuuluvasti.
• Vanhempien
henkilöiden,
fyysisesti
vammaisten ja huonokuntoisten henkilöiden
seuranta:
Järjestelmä
voidaan
ohjelmoida
seuraamaan
suojatun
alueen
liikettä
ja
lähettämään sanoman jos valvonnan alainen
henkilö on liian kauan hiljaa.
• Hätäkutsut: Pienikokoisella lähettimellä voidaan
lähettää avunpyyntökutsu.
sinut
• Pois kytkentä pakkotilanteessa: Jos
pakotetaan ottamaan hälytin pois päältä, anna
erityinen pakkokoodi, joka hiljentää järjestelmän
mutta
lähettää
äänettömän
hälytyksen
hälytyskeskukseen.
• Järjestelmän valvonta: Kaikki langattomat
oheislaitteet suojattavalla alueella lähettävät
jaksottaisesti valvontaviestin. Jos viestiä ei kuulu
tietyn ajan sisällä, PowerMax Pro näyttää ”ei
toimintaa” häiriötiedon. Asentaja voi poistaa tämän
ominaisuuden, jos niin halutaan.

• Paristojen kunnon valvonta: Sinun ei tarvitse
huolehtia paristojen alhaisesta jännitteestä.
PowerMax Pro näyttää ”ALH. PARISTO” -viestin,
kun johdottoman ilmaisimen paristo on lähellä
käyttöikänsä loppua.

Sanasto
Jotta ymmärtäisitte paremmin järjestelmäänne,
suosittelemme,
että
luette
tämän
ohjeen
LIITTEESSÄ A olevat sanojen selitykset. Kuitenkin,
jos tämä ei ole ensimmäinen hälytinjärjestelmäsi,
jatka lukemista.

Toimintanäppäimet
Kun näppäimistön suojus on suljettu kuten kuvassa
1, näkyvissä on vain kaksi painiketta – yläpaneelin
ohjaimet:
Näppäin

Tehtävä
Liikutaan valikossa valinnasta toiseen
Selataan tilasanomia yksitellen ja
valitaan näytöllä oleva vaihtoehto.
Kun näppäimistön kansi on pois päältä (kuvat 4 ja 5),
erikoistoimintojen näppäimet ovat nähtävissä.
Näiden näppäimien toiminta on selitetty omissa
kappaleissaan.

MERKKIVALOT
VIRTA

VIRITYS

OVIKELLO HÄIRIÖ

NÄYTTÖ

“NÄYTÄ / OK”

SEURAAVA
HÄTÄ (Pidä 2 sek)
NAUHOITETTU VIESTI
ÄÄNEN VOIMISTAMINEN/
VALON KIRKASTAMIENEN
TOISTAVIESTI
ÄÄNEN PIENENTÄMINEN/
VALON HIMMENTÄMINEN
OVIKELLO PÄÄLLÄ/POIS
MYKISTÄ KAIUTIN
EI SISÄÄNTULOVIIVETTÄ
TAPAHTUMALOKI

Pai na mole mpia
p ani ikkih älytyksessä

PALO (Pidä 2 sek)
VALO PÄÄLLÄ
POISSA VIRITYS
VALO POIS
KODIN VIRITYS
VALONSÄÄDIN
EI VIRITETTY
LOHKOTUKSEN
VALINTA
SIIRRÄ TAKAISIN

Kuva 3 Ohjaimet ja merkkivalot
Mykitys/kaiutin-näppäintä

koskeva

huomautus

Mykistys//kaiutin-näppäimet ovat käytössä vain kun
"Aseta äänivalinta" toiminto on käytössä (ota
kehotteet käyttöön – katso käyttäjäasetusten
vuokaavio, kuva 8.)
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Kauko-ohjaimet
Järjestelmä vastaa signaaleihin 4-painikkeiselta
kauko-ohjaimelta (MCT-234) tai langattomalta 6painikkeiselta kaksisuuntaiselta kauko-ohjaimelta
(MCT-237) tai langattomalta kaksisuuntaiselta
D-300818

JOHDANTO
näppäimistöltä (MKP-150/151) lähetettyihin viesteihin
– 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 (enintään 3).
MCT-237

MCT-234

NÄYTTÖ

POISKYTKENTÄ

POISKYTKEN TÄ

VIRITETTY
KOTONA

VIR ITETTY
AUX

KOTONA
AU X 1

TILAN /
AKAMINEN
(VALINNAINEN)
AU X 2

MKP-150/151

AWAY

Kuva 4. Kauko-ohjaimet ja näppäimistö

D. Ohita poistumisviive: Kun AUX-painiketta
painetaan, järjestelmä virittyy tilaan ”välitön”.
Hälytyksen purkaminen matalalla varauksella
varustetulla kauko-ohjaimella (jos asentaja on
ottanut käyttöön)
Jos järjestelmän viritystä yritetään purkaa kaukoohjaimella, jonka lataus on alhainen, kuulet 15
sekunnin ajan protestipiippauksen. Ajanjakson
aikana sinun on painettava uudelleen kaukoohjaimen
tai
keskusyksikön
(tarvitaan
käyttäjäkoodia)purku-painiketta
järjestelmän
virityksen purkamiseksi. Jos suoritat toiminnon 15
sekunnin sisällä lokiin tallentuu matala lataus -viesti.
Jos
virityksen
purkupainiketta
painetaan
uudelleen 15 sekunnin sisällä, suorita jokin
seuraavista toimista, kun haluat virittää
järjestelmän uudelleen:
A. Paina
kahdesti
VIRITETTY
systeemin
virittämiseksi, muutoin järjestelmää ei ole viritetty
eikä kuittausta (käyttäjältä että hän tietää
matalasta latauksesta) tallenneta lokiin
B. Paina
VIRITETTY
ja
paina
virityksen
purkupainiketta, muutoin kuittausta ei tallenneta
lokiin.

Lähestymistagi

PANIIKKI-hälytys voidaan käynnistää: MCT-234pienoislähettimellä, painamalla POISSA ja KOTONA
yhtä aikaa kahden sekunnin ajan, MCT-237pienoislähettimellä, painamalla AUX1 ja AUX2 painikkeita kahden sekunnin ajan, ja MKP-150/151näppäimistöllä painamalla # ja * painikkeita sekunnin
ajan. POISSA-näppäimen painaminen kahdesti
käynnistää avainvirityksen (jos asentaja asentanut).
Laitetta voi käyttää:

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.

A.

Ääniviestit

Portin tai muun sähkölaitteen ohjaus:
Painamalla AUX -näppäintä voidaan avata ja
sulkea sähköisesti ohjattava portti, tai ohjata
liiketilassa tai asuintilassa olevaa laitetta.

B. Järjestelmän virittäminen VÄLITÖN VIRITYS tilaan: Painamalla AUX-näppäintä välittömästi
virittämisen jälkeen, poistumisviiveen aikana,
virittyy järjestelmä ilman sisääntuloviivettä. Tämä
tarkoittaa, että suojattuun tilaan tulo aiheuttaa
välittömästi hälytyksen. Sinulla ja muilla kaukoohjaimen haltijoilla ei ole ongelmaa, koska te
voitte poistaa virityksen painamalla POIS ( )) painiketta ennen kuin menette sisään.

Ennalta
ohjelmoidut
ääniviestit
vastaavat
komentoihisi ja kertovat mitä järjestelmä on
tekemässä ja opastaa sinua tekemään oikeita
toimenpiteitä. Se myös ilmoittaa hälytyksistä ja
häiriöistä, ja yksilöi niiden lähteen.

C. Tilatiedon saaminen: Painamalla kaukoohjaimen
AUX-painiketta,
järjestelmän
sisäänrakennettu kaiutin ilmoittaa tilatiedon.
Lohkotustilassa
ohjauspaneeli
ilmoittaa
rekisteröitävän kauko-ohjaimen lohkon tilan.
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JOHDANTO
Ohjauspaneelia käytettäessä kuultavat äänet:

Näytönsäästäjätoiminto

Yksi piippaus, kuuluu aina kun näppäintä
painetaan
kaksi piippausta, ilmaisee automaattisen
paluun normaaliin
käyttötilaan
(aikakatkaisulla).
Kolme
piippausta,
häiriötapahtumaa

☺


8

ilmaisee

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

Näytönsäästäjä-toiminto (jos asentaja on määritellyt
sen käyttöön) aikaan saa sen, jos 30 s sisällä ei ole
painettu mitään näppäintä, että näyttöön ilmestyy
“PowerMax” teksti ja LEDit sammuvat. (tämä estää
tunkeutujaa näkemästä laitteen tilaa.) Normaali tilaan
päästään painamalla
- näppäintä sen jälkeen
kun käyttäjätunnus on annettu (Koodilla päälle) tai
painamalla mitä tahansa näppäintä (Näppäimellä).
Jos on ohjelmoitu (Näppäimellä), niin näytönsäästäjä
poistuu painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi
PALO / HÄTÄ. Palo- ja hätänäppäimien osalta
ensimmäinen
näppäimen
painallus
palauttaa
normaalin näytön ja suorittaa myös Palo/Hätätoiminnon.
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LAITTEEN VIRITTÄMINEN
2. Laitteen virittäminen
Turvanäppäimet
Näpp
äin

Toiminto
Virittäminen, kun kukaan ei jää sisälle
Virittäminen, kun ihmisiä jää sisälle
Sisääntuloviiveetön järjestelmän viritys
(VÄLITÖN
VIRITYS
tai
KOTONA
VÄLITÖN)
Hälyttimen kytkeminen pois päältä tai
hälytyksen pysäyttäminen.
Lohkotuksen valinta

Lohkotuksen valinta
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
lähestymistagia:
SEURAUKSENA
PAINA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

Kun lohkottu järjestelmä ei ole valmis viritettäväksi
(vähintään yksi silmukka on auki) järjestelmässä
lukee EI VALMIS VIKA (häiriö), EI VALMIS MUISTI
(muisti), EI VALMIS VIESTI (viesti) tai EI VALMIS
OHITUS (ohitus).
Jos järjestelmä ei ole valmis viritettäväksi, napsauta
-painiketta nähdäksesi kaikkien avoimien
silmukoiden/lohkojen numerot ja nimet yksi kerrallaan.
Avoimien silmukoiden korjaus on suositeltavaa. Jos
et tiedä miten se tehdään, kysy asentajalta.
TÄRKEÄÄ! Kaikki ao. viritystoimenpiteet perustuvat
siihen,
että
asentaja
on
sallinut
käyttää
pikakytkentää. Jos pikakytkentä ei ole sallittu,
PowerMax
Pro
kehottaa
sinua
antamaan
käyttäjäkoodin ennen virittymistä.

’POISSA’ viritys
Jos järjestelmä on VALMIS, toimi seuraavasti:
PAINA

SEURAUKSENA NÄKYVÄ
NÄYTTÖ
POISSA VIRITYS
POISTU NYT
↓ (Poistumisviive) ↓

Poistu tilasta

POISSA

PÄÄLLÄ valo palaa kiinteästi viritetyn ajan

VALITSE LOHKO
Anna lohkonumero (1 –
LOHKO 1
3)
Huomaa: “Surullinen ääni” kuuluu, jos yritetään
valita lohko, johon ei ole rekisteröity yhtään ilmaisinta
/ oheislaitetta.

’KOTONA’-viritys
Jos kaikki kuorisilmukat ovat VALMIS,
pikakytkentä on sallittu, toimi seuraavasti:
PAINA

Järjestelmän virittäminen
Ennen järjestelmän virittämistä, tarkista että näytössä
näkyy VALMIS (*) / P# VALMIS (**). 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 EI VALMIS VIKA (häiriö), EI
VALMIS MUISTI (muisti), EI VALMIS VIESTI(viesti)
tai EI VALMIS OHITUS (ohitus).
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ja

SEURAUKSENA NÄKYVÄ
NÄYTTÖ
KOTONA KYTK.

Siirry kotona –
silmukoiden alueelle

↓ (Poistumisviive) ↓

POISSA - TT:KK
PÄÄLLÄ-valo vilkkuu viritetyn ajan

’KOTONA’ tilasta ’POISSA’ tilaan
Älä kytke järjestelmää pois – paina vain
–
näppäintä. Vastaus on sama kuin edellisessä
kappaleessa (POISSA KYTK.). Poistu tilasta ennen
poistumisviiveen loppumista.
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LAITTEEN VIRITTÄMINEN
’POISSA’ - tilasta ’KOTONA’ -tilaan

’Välitön’ viritys, KOTONA

Älä kytke järjestelmää pois – paina vain
–
näppäintä. Koska tämä toimenpide vähentää
turvallisuustasoa, PowerMax Pro pyytää antamaan
pääkäyttäjä
tai
käyttäjäkoodin
tai
oikean
lähestymistagin, varmistaen siten, että sinulla on lupa
käyttää järjestelmää.

Jos haluat virittää KOTONA VÄLITÖN – tilaan, toimi
seuraavasti:

PAINA

KOTONA KYTK.
(vuorottelee)

↓ (Poistumisviive) ↓

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
ANNA KOODI

____

KOTONA KYTK.
↓ (Poistumisviive) ↓
KOTONA TT:MM
(vuorottelee)
KOTONA-VIRITYS
MUISTI

PÄÄLLÄ-valo vilkkuu viritetyn ajan

’Välitön’ viritys, POISSA
Voit virittää järjestelmän ilman sisääntuloviivettä
POISSA- tai KOTONA-tilaan – minkä tahansa
silmukan häirintä aiheuttaa välittömästi hälytyksen.
Jos haluat virittää järjestelmän POISSA VIRITYS tilaan, toimi seuraavasti:
PAINA
SEURAUKSENA NÄKYVÄ
NÄYTTÖ
ANNA KOODI

____

KOTONA KYTK.

KOTONA KYTK.

PÄÄLLÄ-valo vilkkuu viritetyn ajan
Jos järjestelmän ollessa viritetty POISSA-tilaan,
aiheutuu hälytys, näyttö näyttää erilaiselta:

[Anna koodi]*
Siirry kotona –
silmukoiden alueelle

ANNA KOODI

____

KOTONA KYTK. TT:MM

PAINA

SEURAUKSENA NÄKYVÄ
NÄYTTÖ

SEURAUKSENA NÄKYVÄ
NÄYTTÖ
ANNA KOODI

[Anna koodi]*
Siirry
kotona
–
silmukoiden alueelle

PAINA

KOTONA
VIRITYS
Siirry
kotona
silmukoiden alueelle

VÄLITÖN VIRITYS
(vuorottelee)

↓ (Poistumisviive) ↓
KOTONA TT:MM

PÄÄLLÄ-valo vilkkuu viritetyn ajan.

Pakkoviritys POISSA
Pakkokytkentä sallii järjestelmän virittämisen vaikka
yksi tai useampi silmukka on häirittynä, ja näytöllä on
EI VALMIS -viesti.
Automaattinen pakkokytkentä toimii vain, jos
asentaja järjestelmää ohjelmoidessaan on sallinut
toiminnon. Häirityt silmukat ohitetaan – ne eivät virity.
Valvottava
alue
ei
ole
korkeimmassa
suojaustasossa.
Huomaa: Kun pakkokytkentä on tapahtunut,
summeri protestoi jatkuvalla äänellä poistumisviiveen
ajan lukuun ottamatta viimeistä 10 sekuntia. Voit
hiljentää äänen painamalla uudelleen viritys
näppäintä.
Pakkokytkentä POISSA-tilaan tapahtuu seuraavasti:
PAINA

SEURAUKSENA NÄKYVÄ
NÄYTTÖ
ANNA KOODI

____

POISSA VIRITYS

____

POISSA VIRITYS

–

VÄLITÖN

(Hiljennä summeri)

POISTU NYT
↓ (Poistumisviive) ↓
POISSA

PÄÄLLÄ-valo palaa kiinteästi viritettynä

POISTU NYT
Poistu tilasta

↓ (Poistumisviive) ↓
POISSA

PÄÄLLÄ-valo palaa kiinteästi viritettynä
10
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Pakkoviritys KOTONA
Pakkokytkentä KOTONA-tilaan toimii seuraavasti:
PAINA

SEURAUKSENA NÄKYVÄ
NÄYTTÖ
ANNA KOODI

Pysäytä hälytys, painamalla
koodisi

ja anna

____

Palohälytys

KOTONA KYTK.
↓ (Poistumisviive) ↓
KOTONA TT:MM
(Hiljennä
summeri)
Mene sisätiloihin
PÄÄLLÄ-valo vilkkuu viritetyn ajan.

Virittäminen AVAINTIETO-tilaan
Tämä toiminto on hyödyllinen työssäkäyville
vanhemmille, jotka haluavat olla varmoja että lapset
ovat palanneet koulusta ja kytkeneet järjestelmän
pois päältä. Avaintieto tilaan virittäminen tarkoittaa
sitä, että erityinen avaintieto viesti lähetetään kun
”Avaintietokäyttäjä” kytkee järjestelmän pois päältä.
Avaintietokäyttäjiä ovat käyttäjäkoodeja 5 – 8 tai
kauko- ohjaimien 5 – 8 käyttävät. Avaintieto luetaan
viestiksi eikä hälytykseksi, ja siksi se lähetetään
niihin yksityis-puhelimiin, joihin viestien lähetys on
ohjelmoitu tapahtuvaksi.
Avaintieto viritys on mahdollista vain viritettäessä
POIS –tilaan. Virittäminen Avaintieto-tilaan tapahtuu
seuraavasti:
PAINA

aikaa POISSA- ja KOTI-näppäimiä (MCT-234) tai
AUX1- ja AUX2-näppäimiä (MCT-237) 2 sekunnin
ajan.

SEURAUKSENA NÄKYVÄ
NÄYTTÖ
POISSA VIRITYS

(Tämä toiminto ei ole käytössä ACPO-vaatimusten
mukaisessa versiossa.)
Voit muodostaa palohälytyksen poiskytketyssä ja
kytketyssä tilassa seuraavasti:
PAINA

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
PALO
Sitten,
jos
järjestelmä
viritettynä:

tai
ei

kun
ole

VALMIS TT:MM
(vuorottelee)

VALMIS MUISTI!

Pysäytä hälytys painamalla
koodisi.

ja näppäile

Hätähälytys
Voit aiheuttaa hälytyksen manuaalisesti
viritetyssä että pois kytketyssä tilassa.
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

sekä

HÄTÄ
AVAINVIRITYS
(2 s ajan)

(vuorottelee)
POISTU NYT

Poistu tilasta
Asentajan

on

asetettava

avaintieto

PÄÄLLÄ-valo palaa kiinteästi viritettynä

Paniikkihälytys
Voit aiheuttaa paniikkihälytyksen manuaalisesti sekä
viritetyssä että pois kytketyssä tilassa. Näytössä
näkyy:
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
PANIIKKIHÄL.
VALMIS TT:MM
Huomaa: Jos käytät kauko-ohjainta, paina yhtä
D-300818

tai
ei

kun
ole

VALMIS TT:MM

↓ (Poistumisviive) ↓
POISSA

Huomaa:
käyttöön.

Sitten,
jos
järjestelmä
viritettynä:

(vuorottelee)

VALMIS MUISTI!

Hälytyksen pois
pysäyttäminen

kytkeminen

ja

(Tämä toiminto ei ole käytössä ACPO-vaatimusten
mukaisessa versiossa.)
Järjestelmän pois kytkeminen sammuttaa sireenin
ennen kuin se lopettaa automaattisesti. Tämä toimii
riippumatta siitä, onko järjestelmä viritettynä vai ei.
Pois kytkennän jälkeen, näytöllä lukee erilaisia
viestejä, riippuen järjestelmän nykyisestä tilasta.
A. Pois kytkentä – ei tapahtumia: Jos viritettynä
aikana ei ole tapahtunut mitään, pois kytkentä
tapahtuu seuraavasti:
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SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

PAINA

KOODI

VALMIS TT:MM

____

(vuorottelee)
VALMIS HÄIRIÖ

VALMIS TT:MM
PÄÄLLÄ-valo sammuu
B. Pois kytkentä hälytyksen jälkeen, kaikki
silmukat valmiina: Jos silmukka, joka on
aiheuttanut hälytyksen järjestelmän ollessa
viritetty, on palannut normaalitilaan, pois kytkentä
suoritetaan seuraavasti:
SEURAUKSENA NÄKYVÄ
PAINA
NÄYTTÖ
KOODI

____

VALMIS TT:MM
(vuorottelee)

PÄÄLLÄ-valo sammuu ja
kuuluu
kerran minuutissa.
Katso kappaleesta 5, kuinka saat selville häiriön
aiheuttajan. Häiriön poistuttua HÄIRIÖ-näyttö
häipyy,
HÄIRIÖ-merkkivalo
sammuu
ja
häiriömerkkiäänet loppuvat.
E. Järjestelmän pois kytkentä hälytyksen jälkeen,
kun järjestelmässä on häiriö: Etupaneelin
HÄIRIÖ-merkkivalo palaa. Jos järjestelmän ollessa
viritettynä hälytyksen antanut silmukka on
palautunut:
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
KOODI

VALMIS MUISTI!
KYTK-valo sammuu
Hälytysmuistin
lukeminen
on
selitetty
kappaleessa 5. MUISTI poistuu vain viritettäessä
järjestelmä uudestaan.
C. Järjestelmän pois kytkentä, silmukan ollessa
vielä häiritty: Jos hälytyksen viritettynä –

tilassa aiheuttanut silmukka on vielä häiritty,
pois kytkentä suoritetaan seuraavasti:
PAINA

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
KOODI

____

EI VALMIS TT:MM
(vuorottelee)
EI VALMIS MUISTI
PÄÄLLÄ-valo sammuu
Lue hälytysmuisti kappaleen 5 ohjeiden
mukaisesti. MUISTI-viesti katoaa, kun virität
järjestelmän uudelleen.
Jos et tiedä, kuinka häirityn silmukan saa
kuntoon, ota yhteyttä asentajaan.
D. Järjestelmän

pois
kytkentä
häiriötilanteessa: Jos häiriö havaitaan
viritetyssä tilassa, etupaneelin HÄIRIÖmerkkivalo palaa ja järjestelmä kytketään
pois päältä seuraavasti:
PAINA

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
KOODI
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____

____

VALMIS TT:MM
(vuorottelee)
VALMIS HÄIRIÖ
(vuorottelee)
VALMIS MUISTI!
PÄÄLLÄ-valo sammuu ja
kuuluu
kerran minuutissa
Katso kappaleesta 5, kuinka selvitetään, mikä
silmukka on hälyttänyt ja minkälainen hälytys on
tapahtunut. Häiriön poistuttua HÄIRIÖ! viesti
häipyy, HÄIRIÖ merkkivalo sammuu ja häiriön
merkkiäänet loppuvat. MUISTI-viesti häipyy vasta,
kun järjestelmä viritetään uudestaan.
F. Pois kytkeminen pakkotilanteessa. Jos sinut
pakotetaan ottamaan hälytin pois päältä, anna
erityinen
pakkokoodi
(oletuksena
2580).
Järjestelmä kytkeytyy pois päältä normaalisti,
mutta vartiointiliikkeen hälytysvastaanottimeen
lähetetään hiljainen hälytys.

Sireeni
Sireenin kokonaisaika ei ylitä asentajan asettamaa
enimmäisaikaa.
Sireenin ääni on jatkuva murtohälytyksissä, 24tunnin hälytyksissä ja paniikkihälytyksessä.
Palohälytys on pulssimainen: kolme lyhyttä
piippausta – tauko - kolme lyhyttä piippausta jne.
Jos hälytyksen tapahtuessa ei kukaan ole
kytkemässä järjestelmää pois, sireeni soi asentajan
määrittelemän ajan ja lopettaa sitten. Vilkku jatkaa
vilkkumista, kunnes laitteisto laitetaan päivätilaan.
D-300818

LAITTEEN VIRITTÄMINEN
Lähestymistagit
Voimassa olevien lähestymistagien avulla voi
suorittaa
erilaisia
toimintoja
käyttäjäkoodia
antamatta. Näitä ovat esimerkiksi virittäminen,
virityksen purku, tapahtumalokin lukeminen jne. Kun
käyttäjäkoodia tarvitaan sen asemesta voi hyvin
estää voimassa olevan lähestymistagin.
Kun järjestelmä on viritetty ja ohjauspaneelille
esitetään voimassa oleva lähestymistagi, viesti <OK>
POISSA-tilalle tulee näkyviin. Nyt voit painaa
-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-tilaan.

D-300818

-painikkeen painamisen asemesta (katso
edellä), voit painaa
-painiketta kerran /
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.
Keskusyksikölle esitetty lähestymistagi lähettää
koodatun RF-signaalin takaisin keskusyksikölle.

13

PUHEEN JA ÄÄNEN OHJAUS
3. PUHEEN JA ÄÄNEN OHJAUS
Puhe- ja ääniohjauksen painikkeet

Ääni ON/OFF

PowerMax Pron ääni- ja puhetoimintoja ohjataan
näppäintoiminnoilla, joista on kuvaus seuraavassa
luettelossa.

Puheviestit otetaan käyttöön ja pois käytöstä <7> painikkeella alla olevan kaavion mukaan.

Näpp
äin

PAINA

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

Toiminto

ÄÄNI ON

Puheviestien äänenvoimakkuuden lisäys

ÄÄNI OFF

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

Puheäänen voimakkuuden säätö
Seuraava kuvaaja näyttää kuinka kovaäänisen
äänenvoimakkuutta suurennetaan painamalla <1>näppäintä (olettaen, että äänenvoimakkuus oli
pienimmillään aloitettaessa).
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
ÄÄNI+
ÄÄNI+
ÄÄNI+

(voimakkain)

ÄÄNI+

Seuraava kuvaaja näyttää kuinka kovaäänisen
äänenvoimakkuutta pienennetään painamalla <4>näppäintä (olettaen, että äänenvoimakkuus oli
suurimmillaan aloitettaessa
PAINA

(voimakkain)

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
ÄÄNI–

↓
VALMIS TT:MM
Huomaa: ÄÄNI OFF” -tila on voimassa niin kauan,
kunnes seuraavan kerran valitaan “ÄÄNI ON”.

Viestin nauhoittaminen
Voit jättää puheviestin valvontajärjestelmän muille
käyttäjille. Kasvot käyttöpaneeliin suunnattuna, pidä
<2>-näppäintä painettuna. Kun näyttöön tulee teksti
PUHU NYT, voit aloittaa viestin. Viisi tummaa ruutua
häviää yksi kerrallaan oikealta vasemmalle
kaaviossa esitetyssä järjestyksessä.
TOIMINTO
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

ÄÄNITÄ VIESTI
(jatkuvasti)

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:
ÄÄNI–

ÄÄNI–

VALMIS TT:MM

(vuorottelee)
VALMIS VIESTI

ÄÄNI–
14
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Jos haluat kuunnella nauhoittamasi viestin, tee se
yhden
minuutin
kuluessa
nauhoituksen
päättymisestä (katso luku 3 - Viestin toistaminen).
Näin toimien VIESTI -merkintä ei häviä näytöltä.
Huomaa: Viestin nauhoitustoiminto
hälytysjärjestelmää, ei alueita.

koskee

koko

Ovikello ON/OFF
Ovikellosilmukat otetaan käyttöön ja pois käytöstä
<8> -painikkeella alla olevan kaavion mukaisesti:
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
OVIKELLO ON

Viestin toistaminen
Kun haluat kuunnella järjestelmän toisen käyttäjän
jättämän viestin:
ja kuuntele. Näytöllä on teksti TOISTA
Paina
ja nauhoitettu puheviesti kuuluu kaiuttimesta.
Nauhoituksen päätyttyä näyttöön palaa normaali
tilaikkuna. Jos nauhoituksesta on kulunut yli minuutti,
VIESTI-merkintä häviää näytöltä.
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OVIKELLO OFF

↓
VALMIS TT:MM
OVIKELLON merkkivalo palaa, kun on valittu
“ovikello on”
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SÄHKÖLAITTEEN VALVONTA
4. Sähkölaitteen ohjaus
Ohjaustoiminnot ja -painikkeet
PowerMax Pro mahdollistaa 15 sähkölaitteen (valot,
radio ja TV, nauhuri, puhallin jne.) manuaalisen tai
automaattisen
kauko-ohjauksen.
Tämä
vaatii
lisälaitteena X-10 ohjaimen ja 15 kappaletta X-10
laitteita (katso kuva 2). ON/OFF-ohjauskoodit
siirretään tavallisessa sähkökaapeloinnissa.
X-10-laitteiden lisäksi (numerot 1–15) on mahdollista
ohjata PGM-lähtöön liitettyä laitetta (laite nro 00).
Käyttäjä määrittää ON- ja OFF-ajat aikataululla (ks.
Luku 7 – Ajoitustoiminto). Asentaja määrittelee, minkä
silmukan ilmaisimet kytkevät kauko-ohjatut sovellukset
päälle ja pois. Valvontajärjestelmän käyttäjä voi
kuitenkin itse valita, noudattaako kauko-ohjattu
laite tehtyä ohjelmointia (katso seuraava taulukko).
Huomaa: X-10-lähtö toimii koko hälytysjärjestelmässä,
ei alueittain.
Näpp
äin

Toiminto

sytytetään X-10 ohjaimelle nro 1.
SEURAUKSENA
PAINA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

VALO ON
VALO ON
↓
VALMIS TT:MM
X-10-yksiköllä nro 1 ohjatut valot päällä

Manuaalinen pois kytkentä
Voit kytkeä laitteet päältä pois alla olevien ohjeiden
mukaan. Esimerkissä näytetään kuinka valot
sammutetaan X-10-ohjaimella nro 1.
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

VALO OFF

Valojen tai muiden kodin sähkölaitteiden
päälle ohjaus käsin.

VALO OFF

Valojen tai muiden kodin sähkölaitteiden
sammuttaminen käsin
Valitaan automaattisen ohjauksen tapa:
 Ilmaisimet:
Laitteita
ohjataan
ilmaisimilla (sovi asiasta asentajan
kanssa)
 Ajastimella:
Laitteita
ohjataan
aikariippuvasti
(Asennuksen
yhteydessä on määritelty päälle meno
aika (ON) ja päältä pois aika (OFF))
 Molemmat: laitteita ohjataan sekä
ilmaisimilla että ajastimella
Seuraavassa on kaksi esimerkkiä automaattisen
etäohjauksen eduista.
• Ajastimella ohjaus. Kun olet poissa, ajastin
sytyttää/sammuttaa valoja, radio ja TV toimivat
kuin ihmisiä olisi kotona, estäen potentiaaliset
murtautumiset.
• Silmukkaohjaus. Kuori silmukan häirintä
sytyttää valot ja nauhuri menee päälle toistaen
sarjan koiran haukuntaa.
Huomaa: Sähkölaitteen automaattinen käynnistys ja
sammutus toimivat ajastusasetusten puitteissa
(katso luku 7 - Ajoitustoiminto).

Manuaalinen päälle kytkentä
Voit kytkeä laitteet ON seuraavien ohjeiden
mukaisesti. Esimerkissä näytetään kuinka valot
16

1

1

↓
VALMIS TT:MM
X-10-yksiköllä nro 1 ohjatut valot päältä

Himmennys
Heti kun valo on sytytetty (ks. edellä) voit joko
himmentää tai kirkastaa valoa. Tätä tarkoitusta
varten aktivoi HIMMEÄ/KIRKAS painamalla
(vanhemmissa

tai

PowerMax Pro-versioissa).

Tämän jälkeen paina monta kertaa joko
(HIMMEÄ)- tai

(KIRKAS) -painiketta.

Automaattinen ON/OFF-ohjaus
Valittavissa on kaksi neljästä vaihtoehdosta:
 Kun ajastin ON
 Kun tunnistin ON
 Kun ilmaisin ON
 Kun ilmaisin OFF
Käytössä olevan määrityksen kohdalla on oikeassa
reunassa tumma neliö ( ). Muut kaksi arvoa näet
painamalla
.
Ei voimassa olevat arvot näytetään ilman näytön
oikeassa reunassa olevaa tummaa neliötä. Tumma
D-300818

SÄHKÖLAITTEEN OHJAUS
asetuksen
neliö ilmestyy, kun painat
ollessa näytöllä. ”Onnistunut”-sävel soi uuden
asetuksen tallennuksen onnistumisen merkiksi.
PAINA

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
AJASTIN ON
(jos tämä on oletus)

Jos ei olla
tyytyväisiä
Jos OK
paina

AJASTIN OFF

AJASTIN OFF
AJASTIN OFF
TUNNISTIN ON
(jos tämä on oletus)

Jos ei OK paina
TUNNISTIN OFF
Jos OK
TUNNISTIN OFF

TUNNISTIN OFF
VALMIS TT:MM

D-300818

17

HÄLYTYSMUISTIN JA HÄIRIÖTIETOJEN LUKEMINEN
5. Hälytysmuistin ja häiriötietojen lukeminen
Hälytys- ja häiriömuistin lukeminen
PowerMax Pron muistiin jää hälytykset ja
kansitapahtumat, jotka ovat tapahtuneet viimeisen
viritysjakson aikana.
PowerMax Prossa, jossa on lohkotustoiminto:
Tietyn lohkon hälytysten ja kansitapahtumien
tarkastelemiseksi sinun on valittava halutut lohkot
(katso Lohkon valinta kappaleesta 2).
Huomaa: Hälytykset menevät muistiin vasta varoajan
jälkeen (katso Liite A). Tämä tarkoittaa, että jos kytket
järjestelmän pois välittömästi – ennen kuin varoaika
kuluu loppuun – muistimerkintää ei tule.

A. Hälytys- / kansitieto
Kun muistissa on vähintään yksi tapahtuma ja järjestelmä
ei ole viritetty, vilkkuva MUISTI-viesti näytetään esimerkin
mukaisena:
VALMIS TT:MM
(vuorottelee)
VALMIS MUISTI!

tai, jos järjestelmä ei ole valmis viritettäväksi –
EI VALMIS TT:MM
(vuorottelee)
EI VALMIS MUISTI

- painikkeen uudelleen
Vastauksena
painamiseen, näyttö joko näyttää muiden muistiin
jääneiden tapahtumien yksityiskohtaiset tiedot tai
palaa normaalitilaan (Katso A yläpuolella).
ESIMERKKI 2: Hälytys oli tapahtunut koska autotallin
ovi – silmukka 12 – avattiin, ja oli jätetty avoimeksi.
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
EI VALMIS TT:MM
Z12 HÄLYTYS
(vuorottelee)
AUTOTALLINOVI
Z12 AUKI
(vuorottelee)
AUTOTALLINOVI
↓
EI VALMIS TT:MM
Muista! Muistin merkkivalo ja sisältö tyhjenevät, kun
järjestelmä viritetään seuraavan kerran.

B. Hälytys/Kuoritiedon selaaminen

Häiriötietojen selaaminen

Muistin sisältöä voit selata painamalla
painiketta.
ESIMERKKI 1: Hälytyksen on aiheuttanut autotallin
oven – silmukan 12 – avaaminen ja sitten
sulkeminen. Lisäksi, makuuhuoneen ilmaisin –
silmukka 7 – lähettää kansisuojaviestin, koska sen
kansi on poistettu.
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

Jos HÄIRIÖ teksti vilkkuu näytössä, HÄIRIÖ
merkkivalo palaa ja minuutin sisällä kuuluu 3
piippausta, sinun pitää tarkistaa järjestelmä
löytääksesi häiriön alkuperäinen syy.
Nestekidenäytössä näkyvät häiriömerkkivalon sijainnin
laitenumerot.
Nestekidenäytössä
näkyvät
häiriömerkkivalon
sijainnin
lohkot
sekä
silmukkanumerot. Häiriötyyppejä ovat seuraavat:

VALMIS TT:MM
Z12 HÄLYTYS
(vuorottelee)
AUTOTALLINOVI
Z07 KANSI AUKI
(vuorottelee)
MAKUUHUONE
↓
VALMIS TT.MM

18

A. Häiriömerkkivalot

TUNNISTIMEN HÄIRIÖT
• Ilmaisin ei toimi – Tietystä ilmaisimesta ei ole
saatu radiosignaalia ennalta määritellyn ajan
aikana
• Alhainen paristo – langattoman laitteen (ilmaisin tai
kauko-ohjain) paristo on lähellä elinikänsä loppua.
• ”Puhdista minut” – palovaroitin on puhdistettava.
• Kaasuongelma – kaasuilmaisimen toimintahäiriö.
• Sireenin virtaongelma – sireenissä ei ole virtaa.
• X-10-ongelma – aktivointikomento lähetettiin
kaksisuuntaiseen
X-10-laitteeseen
mutta
komennon vahvistusta (kuittausta) ei ole saatu.
• Tunnistimen virtaongelma – tunnistimessa ei ole
virtaa.
D-300818
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GSM HÄIRIÖT (jos käytössä)
• GSM verkkovika - Ei jännitettä GSM-laitteessa
• GSM alh.paristo - GSM laitteen akussa matala
jännite
• GSM kans.kytk. – GSM laitteen kansikytkin auki
• GSM linjavika – GSM-puhelinlinjavika.
• GSM-verkkovika – GSM-verkkovika.
• RSSI heikko – GSM kenttä heikko.
• GSM ei päällä – GSM laite ei ole kytketty
• GSM yhteysvika – GSM laite ja PowerMax +
välinen yhteys poikki
JÄRJESTELMÄN HÄIRIÖT
JÄRJESTELMÄN
HÄIRIÖT
ilmaisevat
koko
järjestelmän tilan, eivät tietyn lohkon.
• AC verkkohäiriö – verkkosähkö on katkennut ja
järjestelmä toimii varmistusparistoilla (tämä häiriö
tiedotetaan 5 minuutin kuluttua alkamisesta).
• Järjestelmää on häiritty – radiosignaali on
havaittu samalla kanavalla millä ilmaisimet
keskustelevat keskusyksikön kanssa.
• Yhteydenottovirhe
–Vartiointiliikkeen
hälytysvastaanottimeen
tai
yksityiseen
puhelimeen ei voitu lähettää sanomaa (tai
sanoma lähetettiin mutta sitä ei hyväksytty.).
• Keskusyksikössä alhainen paristojännite –
Keskusyksikön varmistuspariston jännite on
alhainen ja se pitää vaihtaa (Katso kappale 8-1).
• Keskusyksikön kansi – Keskusyksikkö on
kansi- suojattu.
• Sulakevika – Sireenin sulake on palanut.
• Linjahäiriö – Puhelinlinjassa on ongelma.
TÄRKEÄÄ! Jos häiriöstä ilmoittavat merkkiäänet
häiritsevät sinua, kytke hälytin pois (vaikka se olisi jo
kytketty pois). Tämä toimenpide hiljentää piippauksen
4 tunnin ajaksi.

B. Häiriölähteen tutkiminen
Häiriötilassa, vilkkuva HÄIRIÖ! viesti näytetään
seuraavan esimerkin mukaisesti:
VALMIS TT:MM
(vuorottelee)
VALMIS HÄIRIÖ

tai, jos järjestelmä ei ole valmis viritettäväksi –
EI VALMIS TT:MM

Voit

(vuorottelee)
EI VALMIS HÄIRIÖ!
selata tämän hetkisiä häiriöitä

yksitellen

painamalla
-painiketta.
ESIMERKKI: Keittiön ilmaisin – silmukka 9 lohkossa
3 – ei ole ollut toiminnassa ja olohuoneen ilmaisin –
silmukka 15 lohkossa 3 – on ilmoittanut alhaisesta
paristojännitteestä. Kuitenkaan, nämä häiriöt eivät estä
järjestelmää olemasta valmis viritettäväksi.
Häiriölähteen selvittämiseksi toimi seuraavasti:
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PAINA

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
VALMIS TT:MM
Z09 EI TOIMI
(vuorottelee)
KEITTIÖ
Z 1 5 ALH.PARISTO
(vuorottelee)
OLOHUONE

↓
VALMIS TT.MM
Vastauksena
muihin
-näppäimen
painalluksiin, näyttö näyttää muiden häiriöiden
yksityiskohdat (jos jotakin), tai palaa alkuperäiseen
näyttöön (katso esim.).

Aikaisempien
tapahtumien
häiriötietojen selaaminen

ja

Jos hälytyksiä / kansitapahtumia on jäänyt
hälytysmuistiin ja samaan aikaan esiintyy häiriöitä,
näyttö näyttää seuraavalta:
VALMIS TT:MM
(vuorottelee)
VALMIS MUISTI!
(vuorottelee)
VALMIS HÄIRIÖ

tai, jos järjestelmä ei ole valmis viritettäväksi –
EI VALMIS TT:MM
(vuorottelee)
EI VALMIS MUISTI
(vuorottelee)
EI VALMIS HÄIRIÖ!
Huomaa: Kun muistissa on ääniviesti, VIESTI!
sanoma näkyy myös (ks. myös luku 3 – Sanoman
nauhoitus)
Lue tilatieto – muistitieto, avoimet silmukat ja
häiriölähteet (tässä järjestyksessä) – painamalla
-näppäintä
toistuvasti.
Ensiksi
näytetään muistin sisältö, samassa muodossa kuin
kappaleessa 5.1. Jos järjestelmä ei ole valmis,
avoimien silmukoiden tieto näytetään seuraavana
kuten kappaleessa 2.2. Häiriölähteet näytetään
viimeisenä, samalla tavalla kuin kappaleessa 5.2.
Häiriötietojen selaaminen.
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Häiriöiden korjaaminen
Häiriö-informaatio (HÄIRIÖ-merkkivalo ja vilkkuva
HÄIRIÖ!-sanoma poistuvat vasta, kun häiriö on
korjattu. Jos et tiedä kuinka häiriö korjataan,
pyydä asentajan apua.
EI TOIMINTAA: Kun ei toiminnassa oleva ilmaisin
uudelleen lähettää jaksollisen lähetyksensä, ei
toimintaa -häiriö katoaa ja ohjausyksikkö ei enää
ilmoita häiriöstä.
ALHAINEN PARISTO: Kun langaton ilmaisin, joka
on ilmoittanut alhaisesta paristosta, pariston
vaihtamisen jälkeen, lähettää paristo kuitattu viestin,
niin alhainen paristo -viesti poistuu.
JÄRJESTELMÄHÄIRIÖ:
Järjestelmä
havaitsee
automaattisesti minkä tahansa järjestelmän häiriön
korjaamisen ja häiriöviestit poistetaan.
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6. Erikoistoimintoja
Kotona olevien henkilöiden valvonta
PowerMax Prossa on sellaisia ominaisuuksia, joita ei
yleensä muista hälytysjärjestelmistä löydy. Kun
järjestelmä ei ole viritetty (tai vaikka se on viritetty
KOTONA tilaan, jossa on kuorisuojaus päällä), se
osaa
pitää
kirjaa
asunnossa
tapahtuvasta
liikkumisesta ja lähettää kotona olevista silmukoista
tiedon liikkeen puuttumisesta, jos liikettä ei havaita
ennalta määrätyn ajan kuluessa.
Näiden
ominaisuuksien
käyttämiseksi,
pyydä
asentajaasi ohjelmoimaan määrätty aikaraja, jonka
jälkeen ”ei toimintaa” viesti lähetetään.
Selvittääksemme asiaa, kuvitelkaamme, että vanhus,
sairas tai liikuntarajoitteinen henkilö on jätetty yksin
suojatulle alueelle. Henkilö, vaikka olisi kuinka sairas, ei
pysy hiljaa tunteja. On luonnollista, että jopa
nukkuessaan, hän kääntyy vuoteessa aika ajoin. Hän
saattaa myös mennä keittiöön syömään tai juomaan, tai
kylpyhuoneeseen. Tehtyään näin, makuuhuoneen,
kylpyhuoneen ja keittiön ilmaisimet havaitsevat liikettä.
Jos, esimerkiksi, asentajasi on laittanut ei toiminnan
aikarajaksi 6 tuntia, sisäinen 6 tunnin kello alkaa
käydä siitä kun liikettä ei havaita. Jos liikettä
havaitaan 6 tunnin aikana, laskenta alkaa alusta (6
tunnin kello nollautuu) ja varoitusviestiä ei lähetetä.
Jos liikettä ei havaita 6 tunnin aikana minkään kotonatilaan kuuluvan silmukan alueella, keskusyksikkö
lähettää
”ei
liikettä”
viestin
vartiointiliikkeen
hälytysvastaanottimelle
tai
yksityispuhelimeen
asentajan määritysten mukaisesti.
Jos liikettä ei havaita 6 tunnin aikana mistään
sisäsilmukasta,
kytkentäpaneeli
lähettää
”ei
aktiviteettiä” -viestin keskusvalvomoon tai asentajan
määrittämiin puhelinnumeroihin.
TÄRKEÄÄ! Lisäksi, saat hätätilanteissa yhteyden
avustavaan henkilöön kauko-ohjaimilla – Katso
seuraava kappale.

Hätäkutsut
Olettakaamme että kappaleessa 6.1 kuvatulle
henkilölle tapahtuu onnettomuus eikä hän pääse
nousemaan ylös. Saattaa kestää tunteja ennen kuin
ei-toimintaa lähetys tapahtuu, mutta hänen pitäisi
saada apua nopeammin.
Vaikka tällaisen onnettomuuden todennäköisyys on
pieni, on hyödyllistä käyttää pienikokoista lähetintä,
joka on kaulassa kuten riipus tai ranteessa kuten
kello. PowerMax Pro lähettää tämän lähettimen
painikkeen
painamisesta
hätäkutsun
hälytysvastaanottimelle
tai
yksityispuhelimeen
asentajan määritysten mukaisesti.
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Jotta tämä on mahdollista, pyydä asentajaa
määrittämään yhden PowerMax Pron 28 silmukasta
hätäsilmukaksi.
Hanki jokin alla olevista lähettimistä ja määrittele sen
yksilöintitunniste hätäsilmukkaan.
PowerMax Pron kanssa yhteensopivia lähettimiä ovat
(katso kuva 5):
MCT-201 – riipustyyppinen hätälähetin
MCT-211 – rannekellon mallinen hätälähetin
MCT-101 – taskuun sopiva hätälähetin

MCT-201

MCT-211

MCT-101

Kuva 5. Yhden painikkeen hätälähettimet

Puhelimella etäohjaus
keskusyksikkö

A. PowerMax Pron ohjaaminen puhelimella
PowerMax
Pro
on
suunniteltu
vastaamaan
komentoihisi
kosketusetäisyydeltä
(näppäimistön
kautta), lähietäisyydeltä (kauko- ohjaimen kautta) ja
kaukaa (yleistä puhelinverkkoa käyttäen). Toimenpide
on kuvattu seuraavassa kuvassa.
1. Valitse PowerMax Pron nro
2. Anna puhelimen soida 2 Ei käytettävissä,
4 kertaa ja katkaise
kun soitetaan
yhteys.
PowerMax Pron
GSM-numeroon.
3. Odota vähintään 12
Siirry vaiheeseen
sekuntia (mutta ei 30
5.
sekuntia enempää)
puhelun katkaisemisesta
4. Soita uudelleen. Tällä
kertaa PowerMax Pro
vastaa
puheluusi
–
sirisevä signaali kuuluu
10 sekunnin ajan.
5.

[*} (lopettaa sirinän) 1

6.

[Käyttäjäkoodi], [#] 2

7.
[Haluttu komento, katso seuraava taulukko] 3
Huomautuksia:
(1) PowerMax Pro vastaa samalla tavalla jos soitat
vain kerran ja odotat, että puhelin soi 11 kertaa.
(2) Nyt voit komentaa järjestelmää.
(3) Jos et 50 sekuntiin anna komentoa, PowerMax Pro
katkaisee linjan.

21

ERITYISTOIMINTOJA
B. Suoritettavat komennot

1
2

3
4
5
6

Komento

Yhden lohkon näppäily

Kaikkien lohkojen näppäily /
lohkotuksen käytöstä poisto

Pois
Viritetty kotona
Kotona välitön

[*]→[0]→[p#]→[1]→[#]
[*]→[0]→[p#]→[2]→[#]
Ei tuettu komento

[*]→[1]→[#]
[*]→[2]→[#]
[*]→[2]→[1]→[#]

PÄÄLLE

[*]→[0]→[p#]→[3]→[#]

[*]→[3]→[#]

PÄÄLLE HETI

Ei tuettu komento

[*]→[3]→[1]→[#]

PÄÄLLE Avaintieto

Ei tuettu komento

[*]→[4]→[#]

7
8

KYTKETTY Avaintieto välitön
Laitteiston tila

Ei tuettu komento
Ei tuettu komento

[*]→[4]→[1]→[#]
[*]→[9]→[#]

9
10

Valo xx päälle, xx=[01…15]
Valo xx pois, xx=[01…15]

[*]→[5]→[xx]→[1]→[#]
[*]→[5]→[xx]→[0]→[#]

[*]→[5]→[xx]→[1]→[#]
[*]→[5]→[xx]→[0]→[#]

11
12
13
14
15
16

PGM päälle
PGM pois
Kaksisuuntainen ääniyhteys
Nauhoitetun viestin toisto
Käynnistä viestin nauhoitus
Lopeta viestin nauhoitus

[*]→[5]→[00]→[1]→[#]
[*]→[5]→[00]→[0]→[#]
[*]→[7]→[#]
[*]→[8]→[1]→[#]
[*]→[8]→[2]→[#]
[*]→[8]→[3]→[#]

[*]→[5]→[00]→[1]→[#]
[*]→[5]→[00]→[0]→[#]
[*]→[7]→[#]
[*]→[8]→[1]→[#]

17
18

Tyhjennä nauhoitettu viesti
Poistu

[*]→[8]→[2]→[#]
[*]→[8]→[3]→[#]

[*]→[8]→[4]→[#]
[*]→[8]→[4]→[#]
[*]→[9]→[9]→[#]
[*]→[9]→[9]→[#]
Huomautus
kaksisuuntaisesta
C. Kaksisuuntainen ääniyhteys
kuuntelu/puhumistilasta
Suorita vaiheet 1-6 kohdassa PowerMax Pron
Poikkeuksena tavalliseen puhelinkeskusteluun, jossa
ohjaaminen puhelimella ja jatka seuraavasti:
sinä voit sanoa muutaman sanan yhtä aikaa toisen
puhuessa, tämä järjestelmä sallii vain yhden puhua
1.
[
][7][#]
kerrallaan. Vuorotellen puhuminen keskeyttämättä
2. Odota kunnes kuulet puhelimesta 2 piippausta.
toisen puhetta on normaali toimintapa sotilas,
3.
[3] tai [1] tai [6] (katso seuraavassa)
kaupallisessa ja radio- amatööriliikenteessä. Kun
Järjestelmä alkaa nyt toimia ”kuuntelu” -tilassa, jolloin
sinä lopetat puhumisen, sinun pitäisi sanoa
sinulla on 50 sekuntia aikaa kuunnella huoneiston
”Kuuntelen”
ja
sitten
vaihtaa
puhumisesta
ääniä. Jos avun tarpeessa oleva henkilö puhuu tai
kuuntelutilaan. Kun kotona oleva henkilö opettaa
itkee,
sinä
kuulet
sen.
Kaksisuuntaisessa
puhumisen, hänen tulisi myös sanoa ”Kuuntelen”
liikennöinnissä voit kytkeä laitteiston Kuuntelu-tilaan,
ohjeena sinulle vaihtaa kuuntelusta puhetilaan.
puhe-tilaan tai kaksisuuntainen ääniyhteystilaan,
ESIMERKKI:
kuten seuraavasta taulukosta ilmenee.
[1] ”Hei Joona, kuuletko
Sinä puhelimessa:
minua? Onko sinulla ongelmia? Kuuntelen.”
Komento
Näppäi
[3]
n
Henkilö kotona: ”Minua huimasi ylösnoustessa ja
Kuuntelu (kuunnellaan kotona olevaa [3]
kaaduin lattialle. En pysty nousemaan ja jalkaani
henkilöä*)
koskee. Voisitko auttaa? Kuuntelen ”.
Puhuminen (puhutaan kotona olevalle [1]
Sinä puhelimessa:
[1] ”Totta kai, minä lähetän
henkilölle*)
jonkun sinne heti. Ole huoleti. Kuuntelen”
[3].
Puhuminen ja kuunteleminen samaan [6]
Henkilö kotona: ”Kiitos, pidä kiirettä. Kuuntelen”
aikaan*
Sinä puhelimessa:
[1] “Selvä. Loppu.
Huomaa:
Pidentääksesi
yhteyden
(Yhteyden lopetus)
[]9][9] (PUHELUN
pituutta 60 sekunnilla, paina tarvittaessa
PÄÄTÖS)
[3 ], [6] tai [1] uudelleen.
TÄRKEÄÄ! Jos haluat poistua 2-suuntaisesta
* *Kuka tahansa voi lopettaa 2-suuntaisen
yhteystilasta ja suorittaa muita komentoja, paina
ääniyhteyden kytkemällä laitteen poissa-tilaan.

vain [] ja sitten käyttäjätunnuksesi ja komento
(katso kappale 6.3B).
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Sanomien vastaanotto puhelimella
keskusyksikkö

Asentaja
voi
ohjelmoida
PowerMax
Pron
lähettämään valikoivasti viestejä yksityispuhelimiin.
Sanomat jaetaan kolmeen ryhmään.
Ryhmä

Raportoitavat tapahtumat

1
2

Palo, murto, paniikki, kansi
VIRITETTY-viritys, KOTONA-viritys,
pois kytkentä

3

Ei toimintaa, hätä, avaintieto, kaasu,
vesi, lämpötila
4
Pariston varaus vähissä - Virtakatkos
Kun vastaanottaja vastaa PowerMax Pron soittoon,
kuulee hän sanallisen viestin, jossa on kohteen
yksilöinti ja hälytyksen tyyppi. Esimerkiksi, jos on
havaittu savua Virtasen huoneistossa, viesti saattaisi
olla:
[Virtasella – Palohälytys]
Jos Lehtisellä valvonnassa oleva henkilö ei ole
liikkunut, viesti saattaa olla:
[Lehtisen mökillä – Ei liikettä]
Sanoma pitää hyväksyä vastaanotetuksi (kuten
jatkossa selitetään), mutta jos siihen ei vastata,
viestiä yritetään lähettää 45 sekunnin ajan. Kun 45
sekuntia on kulunut, PowerMax Pro katkaisee
yhteyden ja soittaa seuraavaan listalla olevaan
puhelinnumeroon.
Vastaanottaja voi kuitata sanoman vastaanotetuksi
painamalla puhelimen numeronäppäintä, kuten
seuraavassa kerrotaan:
Komento
Vain kuittaus: PowerMax Pro katkaisee
linjan
ja
rekisteröi
tapahtuman
raportoiduksi.
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Näp
päin
2

Komento
Kuittaus ja kuuntelu: Suojattua aluetta voi
kuunnella salaa 50 sekunnin ajan.
Vastaanottaja voi jatkaa kuunteluaikaa
painamalla näppäintä [3] uudelleen ennen
kuin PowerMax Pro katkaisee yhteyden, tai
puhua painamalla [1].
Kuittaus
ja
puhuminen:
Puhelun
vastaanottaja voi puhua 50 sekunnin ajan
henkilölle, joka on suojatulla alueella.
Vastaanottaja voi pidentää puhumisjaksoa
painamalla uudelleen [1] ennen kuin
PowerMax Pro katkaisee yhteyden, tai
painamalla [3] kuunnella.
Kuittaus ja kaksisuuntainen keskustelu Voit
sekä kuunnella ja puhua samanaikaisesti
50 sekunnin ajan. (pidennettävissä)
Kuittaus ja tilatieto: PowerMax Pro
ilmoittaa sanallisessa muodossa järjestelmän
tilan. Esimerkiksi:
[Purku - viritysvalmis] tai
[Purku – takaovi auki] tai
[Purku- hälytys muistissa].

Näp
päin
3

1

6

9

Kauko–ohjaus tekstiviestillä
PowerMax Pro -järjestelmä, jossa on GSM-yksikkö
voi vastata tekstiviestikomentoihin mistä tahansa
matkapuhelimesta.
Eri tekstiviestikomennot ovat määritelty seuraavassa
taulukossa.
(lähetys
toiminta
on
selitetty
matkapuhelimen käyttöohjeessa). Tässä taulukossa
<koodi> tarkoittaa 4-numeroista käyttäjäkoodia ja tyhjä
tila on välilyönti eli tyhjä.
Tekstiviestikomennot (SMS)
Seuraavassa taulukossa, symbolia "P#" käytetään
vain PowerMax Prolle, kun lohkotus on käytössä –
käytä symboleja P1, P2, P3 tai P4 lohkonumeron
mukaan.
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Komento

Yksittäinen lohko SMS-muoto

Kaikkien lohkojen SMS-muoto /
lohkotuksen käytöstä poisto
"POIS <code>”
"POIS <code>”

1

PÄÄLLE

"P# POIS <code>”
"P# POIS <code>”

2

PÄÄLLE HETI

Ei tuettu komento

3

PÄÄLLE Avaintieto

Ei tuettu komento

4

KYTKETTY Avaintieto välitön Ei tuettu komento

5

KOTONA

"P# KOTONA <koodi>”
"P# KT <koodi>”

6

KOTONA välitön

Ei tuettu komento

7

Pois

"P# POIS <code>”
"P# POIS <koodi>"

"KOTONA VÄL. <koodi>"
"KTV <koodi>"
"POIS <koodi>"
"PS <koodi>"

8

Valo xx päälle
(xx = 01 – 15)

“VALO xx PÄ <koodi>”
“VALO xx PÄ <koodi>”

“VALO xx PÄ <koodi>”
“VALO xx PÄ <koodi>”

9

Valo xx pois
(xx = 01 – 15)

“VALO xx PÄ <koodi>”
“VALO xx PÄ <koodi>”

“VALO xx PÄ <koodi>”
“VALO xx PÄ <koodi>”

10

PGM päälle

“PGM PÄ <koodi>”

“PGM PÄ <koodi>”

11

PGM pois

“PGM PO <koodi>”

“PGM PO <koodi>”

12

Talo ID (katso huomautus)

13

Laitteiston tila

“KUVAUS <koodi> <talo ID>”
“KUVAUS <koodi> <talo ID>”
Ei tuettu komento

“KUVAUS <koodi> <talo ID>”
“KUVAUS <koodi> <talo ID>”
"TILA <koodi>"
"TI <koodi>"

"POIS <koodi>”
“VIVA <koodi>”
”AVAINTIETO <koodi>”
"LK <koodi>"
”AVAINTIETO VÄL. <koodi>”
"LKI <koodi>"
"KOTONA <koodi>"
"KT <koodi>”

Huomaa: Talo ID sisältää maks. 16 merkkiä, esim. MATIN KOTI.

Tekstiviestien vastaanotto
PowerMax Pro ja GSM-modeemi pystyy lähettämään
tekstiviestejä
neljään
rekisteröityyn
puhelinnumeroon.
Esimerkkejä SMS-viesteistä:
• MATIN KOTI
**POISSA**
• MATIN KOTI
**PÄÄLLÄ**
• MATIN KOTI
POWERMAX: ALH.PA.SILM.
AUTOTALLI: ALH.PA.SILM.
• MATIN KOTI
TILA SMS 01
(Tapahtumat näytetty)
Huomaa: Tilaviestejä voidaan lähettää vain
puhelinnumeroon jota käyttäjä ei ole estänyt!
Huomaa: PowerMax Pro voi reagoida viiveellä
vastaanotettuihin tekstiviesteihin, jos GPRS-istunto
on käynnissä samanaikaisesti.
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Kävelytestin suoritus
Kävelytestin avulla voit testata ilmaisimien toiminnan
häiritsemättä naapureitasi kovaäänisellä sireenin
äänellä. Testi tulee suorittaa vähintään kerran
viikossa, ja kaikkien silmukoiden kaikki tunnistimet
tulisi testata.
Ennen kävelytestin suorittamista kaikkien ilmaisimien
tulee olla normaalitilassa. Normaalitila saavutetaan,
kun alueella ei ole mitään liikettä vähintään 2
minuutin aikana.
Huomaa: Testausjakson aikana, 24 tunnin silmukat
eivät aiheuta hälytystä, mutta palosilmukat toimivat
normaalisti.
Normaali testausmenettely:
A. Paina

-painiketta. Näytöllä lukee:
KÄVELYTESTI

B. Paina
-painiketta. Näyttöön tulee
pyyntö syöttää käyttäjäkoodi:
ANNA KOODI

____
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C. Anna koodi: 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
olohuoneen
liiketunnistimen (silmukka 11). Näyttöön tulee
teksti:
OLOHUONE

Z11 TUNKEUTUJA
5 sekunnin kuluttua näyttöön palaa:
TESTATAAN
ESIMERKKI 2: Avasit ikkunan vierashuoneessa
(silmukka 13). Näyttöön tulee teksti:
VIERASHUONE

Z13 AVOIN

D-300818

5 sekunnin kuluttua näyttöön palaa:
TESTATAAN
E. Kun olet valmis, napsauta
-painiketta
useita kertoja. Näyttöön tulevat testin tulokset
silmukka
kerrallaan
nousevassa
numerojärjestyksessä. Esimerkiksi: Esimerkiksi:
VIERASHUONE

(vuorottelee)
Z13 OK
tai: ”Z13 EI OK” jos silmukka Z13 ei reagoi.
F. Jatka

testaamista

napsauttamalla

.

Testaus lopetetaan napsauttamalla
Näyttöön tulee seuraava teksti:
<OK> LOPETUS
G. Napsauta
normaalitilaan.

-painiketta. Näyttö palaa
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7. Käyttäjätiedot
Tarvittavat asetukset
Asentaja on asentanut hälyttimen käyttövalmiiksi,
vaatimuksiesi mukaisesti, mutta muutamia asetuksia ja
säätöjä vielä tarvitaan.
Huomaa: Vaikka sinä vastaat käyttäjäasetuksista, voit pyytää
asentajan tekemään ne sinun puolestasi (lukuun ottamatta
seuraa minua -puhelinnumero, joka tulee ohjelmoida sinne
missä milloinkin olet, ja käyttäjätunnukset, jotka sinun tulisi pitää
salaisena).
Käyttäjäasetuksiin sisältyy (jos asentaja ottanut
käyttöön):
• Silmukoiden ohitus – määritellään, mitkä
silmukat ohitetaan kuluvalla virittämättömällä
jaksolla ja seuraavan viritysjakson aikana.
• Ohitettujen silmukoiden luettelo – Näyttää
ohitettujen silmukoiden numerot ja nimet yksi
kerrallaan.
• Viimeksi
ohitettujen
silmukoiden
käyttöönotto
–
ohittaa
toistamiseen
aikaisemmin ohitettuna olleet silmukat, jotka
tulevat pois kytkennän jälkeen toimintaan mutta
tieto on yhä talletettuna muistissa.
Huomaa: PALAUTA OHITUS on käytössä, kun
lohkotus on pois käytöstä.
• Yksityinen
raportti*
määrittää
yksityispuhelimiin
raportoitavat
tapahtumaryhmät.
Seuraa
minua
puhelinnumeroiden (Puh.nrot 1, 2, 3, 4)*–
anna puhelinnumero, josta sinut tavoittaa poissa
ollessasi. PowerMax Pro soittaa tähän
numeroon asentajan määrittämät tapahtumat.
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.
• Käyttäjätunnusten määrittely* – ohjelmoi
käyttäjä- tunnus itsellesi ja mahdollisesti
seitsemälle muulle käyttäjälle omat tunnukset.
Tunnukset 5 – 8 ovat avaintieto käyttäjille (Katso
lisätietoja kappaleesta 2.9).
• Kauko-ohjaimen lisääminen* - PowerMax Pro –
järjestelmän opettaminen tunnistamaan kunkin
kauko-ohjaimen
tunnuskoodi
(monipainike,
turvakoodityyppinen, langaton lähetin), jotta
PowrMax Pro voi vastata niiden lähettämiin
komentoihin.
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•

•
•

•
•

•
•
•

*

Lähestymistagin lisääminen – PowerMAx
Pron
opettaminen
tunnistamaan
kunkin
lähestymistagin tunnuksen, jotta PowerMax Pro
voi vastata lähestymistagin esittämiseen.
Ääniviestien vaihtoehdot* – valitse sanallisen
ja ei sanallisen viestinnän välillä.
Automaattinen
viritys
–
automaattisen
virityksen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
(ennalta määrättynä aikana).
Automaattisen virityksen ajan asetus –
automaattisen viritysajan valitseminen.
Vaakkutoiminnon käyttö – MAT/KES/KOR-vaakun
(lyhyen
sireeniäänen)
käyttöönotto/käytöstä
poistaminen virityksen ja virityksen purkamisen
aikana. Kaikki valinnat koskevat langatonta
sireeniä. Langalliselle sireenille ks. "mat", "kesk" ja
"kork" valikkoa "vaakku päälle".
Ajan asetus* – järjestelmän kello säädetään
näyttämään oikeaa aikaa.
Asetetaan päiväys* – järjestelmän kalenteri
asetetaan näyttämään oikeaa päiväystä.
Aikataulun
asettaminen*
Laitteiden
käynnistys/pysäytysaikataulujen asettaminen
Tähdellä merkittyjä toimenpiteitä saa tehdä vain
pääkäyttäjätunnuksella. Tämä tarkoittaa, että
käyttäjäasetuksiin tavallisella käyttäjätunnuksella
mentäessä, vain kolme ensimmäistä vaihtoehtoa
toimivat.

Käyttäjätietojen valikko
Kuvassa 7 kuvataan, kuinka siirrytään Käyttäjän asetukset
-valikkoon (kun kaikki silmukat/lohkot on suojattu).
Paina näppäimiä ohjeiden mukaan. Vastaava näyttö
näkyy kunkin kuvan alla.
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VAL MIS 00:00




TESTITILAS SA
KÄYTTÄJÄHALLINTA



Ohje: Anna 4-numeroinen pääkäyttäjätunnus
(oletus ”1111”) tai käyttäjätunnus (katso
huomautus jäljempänä).

ANNA KOO DI:

[master/käyttäjäkoodi]
ASETA O HITUS

Nämä valinnat näytetään vain, jo s asentaja
on ottanut käyttöön “ohita”-toiminnon.

NÄYTÄ OHITUKSET
PALAUTA O HITUS

PALAUTA OHITUS on käytössä, kun
lohkotus on pois käytöstä.

(*) KO TISO ITTA
(*) ASETA KÄYT.KO ODI
(*)
(*)

* Valintoja, jotk a on merkitty
asteriskilla, voi käyttää vain,
jos pääkäyttäjätunnus on
annettu
**ASENTAJATILA näytetään
vain, jos asentaja on valinnut
käyttöön USER PERMIT
ENABLE-toiminnon

LISÄÄ K-O
LISÄÄ LANG. TAGI

(*)

ASETA ÄÄNET

(*)

AUT . P Ä VAL.

(*)

AUT . PÄ AIKA

(*)

ÄÄNIMERK. Pä/Po

(*)

ASE TA AIKA

(*)

ASETA PÄIIV Ä

(*)

(*) (**)

Kun olet antanut käyttäjätunnuksesi onnistuneesti
(katso edellä, Käyttäjätietojen valikko), näytöllä lukee:
ASETA OHITUS
Jos
napsautat
tässä
vaiheessa
,
ensimmäisen silmukan numero, tila ja nimi, / lohko
(kun
lohkotus
on
käytössä)
näytetään
automaattisesti. Tiloja on kolme mahdollista:
• Avoin: Silmukka ei ole valvontatilassa – voit
ohittaa sen halutessasi, jos et halua tai tiedä,
kuinka se korjataan juuri nyt.
• Ohitettu: Silmukka on parhaillaan ohitettu (olet
ohittanut silmukan aikaisemmin mutta et ole
virittänyt järjestelmää vielä.
• Toiminnassa: silmukassa ei ole mitään vikaa,
se toimii normaalisti.
Kuvitelkaamme, että silmukka 3 on avoin ja haluat
ohittaa sen, ja loput silmukat ovat toiminnassa.
SEURAUKSENA
PAINA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
Z01 AUKI
(vuorottelee)
KEITTIÖ

AIKATAULU

<OK> OHITA

ASENTAJATILA

Z01 OHITETTU

<OK> POISTU

Kuva 7. Käyttäjävalikossa liikkuminen
Alla esitetään käyttäjäasetusten vaiheittaiset ohjeet. Jos
kuitenkin haluat saada yleiskuvan kaikista Käyttäjän
oppaan valikoista, katso kuva 8 – Käyttäjän
asetusten vuokaavio. Vuokaavio on sellaisenaan
riittävä opas käyttäjäasetusten valintaan. Vaiheittaiset
ohjeet sen rinnalla eivät ole välttämättömiä.

(vuorottelee)
KEITTIÖ

(Jos
haluat
tarkistaa
seuraavan
silmukan
tilan)

Silmukoiden ohitus
A. Yleinen johdanto
Voit ohjelmoida PowerMax Pron ohittamaan valitut
silmukat, siitä huolimatta ovatko nämä silmukat
toiminnassa tai avoinna (häirittynä). Ohitus
mahdollistaa
vapaan
liikkumisen
ohitettujen
silmukoiden alueella, vaikka järjestelmä on
viritettynä. Sillä voidaan väliaikaisesti poistaa
käytöstä silmukoita, jotka kaipaavat huoltoa. Palo- ja
lämpötilasilmukoita ei voi ohittaa.
Muista – silmukoiden ohittaminen vaikuttaa
turvallisuuteen!
Huomaa: Silmukat ovat ohitettuna vain yhden ennen
viritystä olevan jakson ja yhden viritysjakson ajan.

Järjestelmän
kytkeminen
pois
päältä
virityksen
jälkeen
palauttaa
silmukat
toimintaan.
B. Ohituksen suorittaminen
Kun
lohkotus
on
käytössä,
voit
asettaa
ohitustoiminnon lohkon käyttöoikeustyypin mukaan.
D-300818

Z02 TOIMINTA
(vuorottelee)
ETUOVI
ASETA OHITUS

Voit nyt valita minkä muun KÄYTTÄJÄVALIKON
asetuksen tai poistua ohjelmoinnista painamalla
.

Kun

<OK>

POISTU

-näppäintä.
Ohitustoiminnan suorituksen
vilkkuu näytöllä:

näytetään,
jälkeen,

paina

OHITUS

VALMIS OHITUS

ta EI VALM. OHITUS
i
Tämä merkki on päällä niin kauan kuin järjestelmä on
pois päältä, ja se katoaa kun järjestelmä viritetään.
Huomaa: OHITUS-viesti näkyy näytöllä muiden
viestien kanssa, kuten: TRBL, MEM ja VIESTI.
C. Ohituksen poistaminen
Oletetaan, että haluat palauttaa silmukan 22 lohkossa
3
toimintaan
ennen
kuin
ohitus
palautuu
automaattisesti. Yksinkertaisesti mene ASETA
OHITUS valikkoon (katso edellä Ohituksen
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tai
suorittaminen), ja paina
silmukka, jonka haluat palauttaa
näytetään. Seuraavassa on esimerkki:
PAINA

kunnes
toimintaan

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

PALAUTA OHITUS
Tässä tilanteessa toimi seuraavasti:
SEURAUKSENA
PAINA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

Z22 OHITETTU

<OK> PALAUTA

(vuorottelee)
OLOHUONE
<OFF> TYHJENNÄ
Z22 TOIMINTA
(vuorottelee)
OLOHUONE
Voit nyt painaa

ja valita minkä tahansa

KÄYTTÄJÄVALIKON kohdan, tai painaa
poistuaksesi ohjelmasta. Kun <OK> POISTU tulee
näytölle, paina
.

Ohitettujen silmukoiden selaaminen
Kun olet antanut käyttäjätunnuksesi onnistuneesti
(katso Käyttäjätietojen valikko), näytöllä lukee:
PAINA
[Anna

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
ASETA OHITUS
NÄYTÄ OHITUKSET
OHITUSLISTA

Jos painat tässä kohtaa
, ensimmäisen
ohitetun silmukan numero, tila ja nimi näytetään.
Voit painaa
toistuvasti nähdäksesi kaikki
ohitetut silmukat, numerojärjestyksessä. Kun olet
lopettanut, paina
OHITUS ja painamalla
<OK> POISTU tilaan.

, niin palaat kohtaan NÄYTÄ
palauttaa sinut takaisin

Ohituksen toistaminen
Osavalvonnaksi
kutsutaan
tilannetta,
missä
järjestelmää viritettäessä useita silmukoita on
ohitettuna. Samat silmukat ohitettuna kuin edellisellä
kerralla tilan voit toistaa muistissa olevilla tiedoilla.
Kun olet antanut käyttäjätunnuksesi onnistuneesti
(katso Käyttäjätietojen valikko), näytöllä lukee:
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
[Anna käyttäjäkoodi]*
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ASETA OHITUS

PALAUTA OHITUS
Nyt voit valita käyttäjätietovalikosta minkä muun
valinnan tahansa tai poistua ohjelmasta painamalla
Kun

<OK>

POISTU

näytetään,

paina

.

Yksityisen raportin ohjelmoiminen
Kun olet syöttänyt pääkäyttäjän koodin (ks. edellä Käyttäjäasetusten valikon avaaminen), napsauta
toistuvasti (tarvittaessa)
-painiketta,
kunnes näyttöön tulee seuraava teksti:
RAPORTIT YKSIT
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).
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.
Suorita edellä olevat asetukset kuva 8 (Yksityinen
raportti) valikon mukaan. Asentaja voi tarvittaessa
tehdä nämä asetukset.
Nyt voit valita käyttäjätietojen valikosta minkä muun
valinnan tahansa tai poistua ohjelmasta painamalla
D-300818
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kunnes <OK> POISTU näytetään ja sitten
paina

pääsy osaan

.
U02: 1 2 3
Anna
lohkojen
numerot
(esim. lohkot
2 ja 4
näppäile 24)

Käyttäjätunnusten asetus
Kun
olet
antanut
pääkäyttäjätunnuksesi
onnistuneesti (katso Käyttäjätietojen valikko),
paina
kunnes näytössä lukee:
ASETA KÄYT. KOODI
Käyttäjätunnus 1 korvaa tehtaalla asetetun
pääkäyttäjätunnuksen, ja se tulisi antaa järjestelmän
pääkäyttäjille. Tätä tunnusta ei voi poistaa.
Käyttäjätunnukset 2, 3, ja 4 voidaan antaa muille
käyttäjille – perheenjäsenille, työkavereille jne.
Käyttäjätunnukset
5
–
8
on
varattu
avaintietokäyttäjille (avaintiedon merkitys ks. Luku 2
Virittäminen AVAINTIETO-tilaan)
Varoitus! Tunnus ”0000” ei ole sallittu. Älä
käytä sitä.

Ohjelmoinnin käyttäjäkoodit
2-8 ja niiden määrääminen
haluttuihin lohkoihin

Ohjelmoinnin käyttäjäkoodi
1 (master-käyttäjäkoodi)

Huomaa: Pakkotunnusta – 2580 – ei voi käyttää
normaalina käyttäjätunnuksena. PowerMax Pro ei
hyväksy sitä.
Pääkäyttäjäkoodi on voimassa kaikissa kolmessa
järjestelmälohkossa. Kun lohkojako on käytössä,
käyttäjäkoodit
2–8
kelpaavat
vain
ennalta
määritetyissä lohkoissa.
Vaihtoehdot ovat seuraavassa taulukossa:
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

D-300818

käyt.koodi1: _ _ _ _
käyt.koodi1: 1 1 1 1
[4numer.
koodi] (esim
6854)

käyt.koodi1: 6854

käyt.koodi1: 6854
käyt.koodi2
käyt.koodi1: 1 1 1 1
[4numer.
koodi] (esim
9854)
Palauta
käyttäjäkoodi
asettamalla
käyttäjäkoodiksi 0000.
PowerMax Pro -lohkotusjärjestelmä

U02: 1 2 3

Jatka samalla tavoin koodiin 8 ja palaa ASETA
KÄYT. KOODI -valikkoon painamalla
.
Nyt voit valita käyttäjätietovalikosta minkä muun valinnan
tahansa tai poistua ohjelmasta painamalla
<OK> POISTU näytetään, paina

Kun
.

Kauko-ohjaimen lisääminen
Näillä voidaan ohjata hyvin, nopeasti ja turvallisesti
erilaisia
järjestelmän
toimintoja.
Hälyttimen
keskusyksikölle tulee opettaa jokaisen kaukoohjaimen yksilöintitunnus (ID), jotta hälytin vastaa
ohjaimien käskyihin.
Aloita keräämällä kaikki kauko-ohjaimet yhteen ja
tarkista että niissä on paristot asennettuna. Kaukoohjaimien rekisteröinti tapahtuu seuraavasti:
A. Anna

Pääkäyttäjäkoodi

onnistuneesti

(ks.

Käyttäjätietojen valikko). Paina

-

painiketta kunnes näytössä lukee:
LISÄÄ K-O
B. Napsauta

-painiketta. Näytöllä lukee:

OHJAIN nro: _
C. Oletetaan, että olet rekisteröimässä kaukoohjainta nro 5. Oletetaan, että muistipaikka 5 on
vapaa – mitään kauko-ohjainta ei ole opetettu
siihen – paina näppäintä <5>. Näyttöön tulee:
OHJAIN nro: 5
Tyhjä tila oikeassa reunassa kertoo, että
muistipaikka on vapaa.
D. Napsauta
-painiketta. Näyttö kehottaa
sinua lähettämään valitulta kauko-ohjaimelta:
LÄHETÄ NYT
E. Suorita
lähetys
valitulla
kauko-ohjaimella
painamalla jotain sen painikkeista. Vastauksena
kuuluu iloinen merkkiääni (- - - –––––). Kun
lohkotustila on pois käytöstä, näytössä näkyy:
OHJAIN nro: 5
Siirry vaiheeseen "H" alla.
Kun lohkotustila on otettu käyttöön, näytössä
näkyy:
F01: P1

P2 P3
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F. Aseta halutut lohkot ohjauspaneelin näppäimistön
painikkeilla 1, 2 ja 3.
G. Napsauta

-painiketta. Näytöllä lukee:

OHJAIN nro: 5
Oikeaan reunaan ilmestyy tumma neliö merkiksi,
että ko. kauko-ohjain on rekisteröity kaukoohjaimeksi numero 5.
H. Tästä voit jatkaa usealla eri tavalla:
• Jos haluat opettaa toisen kauko-ohjaimen,
valitse haluamasi numero:
ylöspäin
(678.....)
painamalla
-näppäintä
- alaspäin (432.....) painamalla
näppäintä

-

- Painamalla
-näppäintä ja <kaukoohjaimen numero>.
Päävalikkoon pääset palaamaan
näppäimellä. Näytöllä lukee nyt:
<OK> LOPETUS
Tästä voi valita minkä tahansa tilan käyttäjävalikosta

asianmukainen käyttäjätunnus. Esim. lähestymistagi
3 on määritetty käyttäjätunnukselle 3.
PowerMax
Prohon
voi
lisätä
enintään
8
lähestymistagia.
Lähestymistagien lisääminen tapahtuu seuraavasti:
A. Anna Pääkäyttäjäkoodi onnistuneesti ks. 7.2
Paina
lukee:

-painiketta kunnes näytössä

LISÄÄ
B. Napsauta
lukee:

-painiketta.

Tagi nro:_

- tai

Näytöllä

1

C. Napsauta
-painiketta.
Näyttö
kehottaa sinua lähettämään valitulta tagilta.

ESITÄ TAGI

•

(

LÄH.TAGI

D. Esitä tagi keskusyksikön vasemmalle alapuolelle.
Vastauksena kuuluu ”Onnistunut” (- - - –––)
merkkiääni ja näytöllä lukee:

Tagi nro:_ 1

-näppäimillä)

Oikeaan reunaan ilmestyy tumma neliö merkiksi,
että ko. tagi on rekisteröity.

Kauko-ohjaimen poistaminen
Varatut silmukat tai kauko-ohjaimien muistipaikat
täytyy tyhjentää (lisätty ID on poistettava), ennen
kuin niihin voidaan rekisteröidä uutta kauko-ohjainta.
Poista nykyinen tunnus seuraavasti:
A. Valitse poistettava muistipaikka, niin kuin on
selitetty edellisessä kappaleessa, vaiheet A–C.
Jos esim. valitsit kauko-ohjaimen 5, näyttö on
seuraavanlainen:

E. Paina
-painiketta ja lisää seuraava
lähestymistagi (2, 3,...8) kuten kuvattu vaiheessa
D.
F. Tästä voit jatkaa usealla eri tavalla:
• Jos haluat lisätä toisen tagin, valitse haluamasi
numero:
- ylöspäin (678.....) painamalla
-näppäintä
- alaspäin (432.....) painamalla
näppäintä

Kauko-ohjain nro 5
B. Napsauta
tulee:

-painiketta.

- Paina

Näyttöön

C. Napsauta

-painiketta. Näyttöön tulee:

Ohjain nro 5
Huomaat, että näytön oikeassa reunassa oleva
tumma neliö katoaa. Nyt ko. paikkaan on mahdollista
rekisteröidä uusi ID tai voit jättää muistipaikan
vapaaksi ja poistua päävalikkoon.

Lähestymistagien lisääminen
Kun lohkotus on käytössä: Jokainen lohkolle
määritetty lähestymistagi toimii, kuten on määritelty
kohdassa "Käyttäjätunnusten asetus". Sen vuoksi
jokaiselle
lähestymistagille
on
määritettävä
30

 <tagi#>.

• Päävalikkoon
pääset
palaamaan
näppäimellä. Näytöllä lukee nyt:

<OFF> poista

-

-

<OK> LOPETUS
Tästä voi valita minkä tahansa tilan käyttäjävalikosta
(

- tai

-näppäimillä)

Lähestymistagien poisto
Lähestymistagien muistipaikat täytyy tyhjentää (lisätty
ID on poistettava), ennen kuin niihin voidaan
rekisteröidä uusi tunnus. Poista nykyinen tunnus
seuraavasti:
A. Valitse poistettava muistipaikka, niin kuin on
selitetty edellisessä kappaleessa, vaiheet A-C.
Jos esim. valitsit tagin 5, näyttö on
D-300818
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seuraavanlainen:

.

Tagi nro
B. Napsauta
tulee:

5

-painiketta. Näyttöön

Automaattinen päällekytkentä

<OFF> POISTA
C. Napsauta

-painiketta. Näyttöön tulee:

Tagi nro

Huomaa: Kun käytetään MCT-234- tai MCT-237kauko-ohjainta PowerMax Pron kanssa, äänet pitää
aktivoida.

5

Huomaat, että näytön oikeassa reunassa oleva
tumma neliö katoaa. Nyt ko. paikkaan on mahdollista
rekisteröidä uusi ID tai voit jättää muistipaikan
vapaaksi ja poistua päävalikkoon.

Äänitoimintojen asetus
Muista: Äänikehotukset kuullaan sisäänrakennetun
kovaäänisen kautta kahdessa tapauksessa:
- - Äänitoiminto on sallittu kuten seuraavassa
kerrotaan
- - Kovaäänisen käyttö on sallittu painamalla
näppäintä ”7” (kpl.
Seuraavassa voit valita kahdesta vaihtoehdosta:
Salli kehotukset: Ääniviestit
Kiellä kehotukset: Ei ääniviestejä
Voimassa olevat asetukset on merkitty tummalla
neliöllä
näytön oikeassa reunassa. Muut
vaihtoehdot näet (joissa ei ole tummaa neliötä)
painamalla
-näppäintä. Tumma neliö
ilmestyy, kun painat
ei aikaisemmin
valitun asetuksen kohdalla.
Ääniasetukset määritellään seuraavasti:

Voit määritellä laitteiston kytkeytymään
automaattisesti haluamallasi kellonajalla.
Anna
Pääkäyttäjäkoodi
onnistuneesti

päälle

Käyttäjätietojen valikko). Paina
painiketta kunnes näytössä lukee: AUTO PÄ VAL.
Jatka tästä eteenpäin seuraavasti:
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
(jos tämä on haluttu toiminto)

( jos ei niin
paina)

Po Autom. Kytk.

Po Autom. kytk.
AUT.PÄ VAL.
Nyt voit valita käyttäjätietojen valikosta minkä muun
valinnan tahansa tai poistua ohjelmasta painamalla
. kunnes <OK> POISTU näytetään paina

.

Päällekytkentä ajan asettaminen

kunnes näytössä lukee:
ASETA ÄÄNET
Jatka tästä eteenpäin seuraavasti:
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

7.2), paina

Anna pääkäyttäjäkoodi onnistuneesti (katso kohta
kunnes näytössä on:
AUT.PÄ AIKA
Jatka tästä eteenpäin seuraavasti:
PAINA

Ääni sallittu

Jos ollaan
tyytyväisiä

Ääni estetty

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
Pä aika __:__ _ _ A

(jos tämä on haluttu toiminto)

Ääni estetty

-

Pä Autom. kytk.

Kun
olet
antanut
pääkäyttäjätunnuksesi
onnistuneesti (katso Käyttäjätietojen valikko) ja paina

Jos ei olla
tyytyväisiä

(ks.

[anna
aika] esim.
12:55 A)

Pä aika 12:55A

Pä aika 12:55A
AUT.PÄ AIKA

ASETA ÄÄNET

Nyt voit valita käyttäjätietovalikosta minkä muun
valinnan tahansa tai poistua ohjelmasta painamalla
Kun
D-300818

<OK>

POISTU

näytetään,

Huomautuksia:
1. 12h/24h valintaa varten ks. Ajan ja ajannäytön
asettaminen seuraavassa
2. Painas " " valitaksesi A (AM), tai paina "#"
valitaksesi P (PM).

paina
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Äänimerkki päälle
Voit määritellä sen kuuluko laitteiston päälle / pois
kytkennästä langaton kork/kesk/mat sireeniääni
(vaakku), lyhyen ajan, päälle (1 vaakku) ja pois
kytkennästä (2 vaakkua), vain kauko-ohjaimesta
käytettäessä.
Anna
pääkäyttäjäkoodi
onnistuneesti
(ks.

Käyttäjätietojen

valikko),

Langattomalle sireenille ks. "mat", "kesk" ja "kork"
valikkoa "vaakku päälle".
Nyt voit valita KÄYTTÄJÄTIETOJEN valikosta minkä
muun valinnan tahansa tai poistua ohjelmasta
painamalla
näytetään - paina

. kunnes <OK> POISTU
.

paina

kunnes näytössä on:

ÄÄNIMERKKI PÄ/PO
Jatka tästä eteenpäin seuraavasti:
PAINA

SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
Ei Pä
(jos tämä on haluttu toiminto)

( jos ei niin paina)
Hilj. ääni
( jos ei niin paina)
Luja ääni
Jos ei niin paina
Kova ääni
Jos OK niin paina
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VALMIS 00:00

(Näytössa VALMIS
tai Ei VALMIS )
(5)

ASETA OHITUS

TESTITILASSA

ASENTAJATILA

KÄYTTÄJÄHALLINTA

ANNA KOODI:_ _ _ _
[Nelinumeroinen Master/käyttäjä koodi]

(t arkista seuraavan silmukan tila)

(E sim.)

S01: TOIMINTA

<OK> OHITA

S01: OHITETTU

Vaihtoehto

Vaihtoehto

Keittiö
(5)

NÄYTÄ OHITUKSET

(5)

PALAUTA OHITUS

(1)

KOTISOITTA


Keittiö

OHITUS LISTA
<OK> PALAUTA
KOTISOITTA 

AANIVIESTI 


SMS PUH. NRO 


ei r ap otoida
kaikki
kaikki (-vir)
kaikki (-viest)
hälytys
viestit
viritykset

2. puh.nro

Puh.No


1. puh.nro

 Puh.No

Soittoyrityksia

2-s. sallittu
2-s. estetty

1. SMS nro

SMS No

ASETA KÄYT.KOODI


yhdeltä puh.
kaikilta puh.

2. SMS nro

 SMS No


käyt.koodi1 

käyt.koodi2 

Käyttäjäkoodien
valinta (3…8)

3. SMS nro

 SMS No


LISÄÄ K-O


KAUKO-OHJAIN:




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

LISÄÄ LANG. TAGI

ALUEET

U02: A1 A2 A3
U02:A1 A2 A3

LÄHETÄ NYT

ALUEET

(paina näppäintä)
Annan ohjainnro
(esim. 1)
F01: A1 A2 A3
Valitse lohko numero painikkeilla 1, 2 ja 3

KAUKO-OHJAIN 1

Seuraavaa (ylös) tai edellis tä (alas)
kauko-ohjaimen rek is teröintiä varten
(1)

4. SMS nro

 SMS No


käyt.koodi1 1111 [code]

(seura aville käyttäjäkoodeille)
(1)

4. puh.nro

Puh.No


Kuittaus

Aani < - > kot

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

(1)

3. puh.nro

Puh.No


NYKYINEN TAGI

Tagi nr

Tagi nr : 1
(Esim.)

(1)(6)

ASETA ÄÄNET

ääni sallittu
(jos haluttu)

(1)

AUT . PÄ VAL.

Po Autom kytk
(jos haluttu)

(1)

AUT . PÄ AIKA

Pä aika _ _: _ _A

jo ei haluttu
jo ei haluttu

[aika]

(seuraavia lähestymistag eja 2, 3...8 varten)

ääni estetty

ääni estetty

Pä Autom kytk

Pä Autom kytk

(katso tyyppi ja malli
”ASETA AIKA” kohdasta)

Jatkuu seuraavassa
piirustuksessa

D-300818
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(1)

NIMERK. Pä/Po

(1)

ASETA AIKA

jo ei haluttu

12t KEL LO

24t KELLO

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

AIKA _ _:_ _
[ AIKA] esim. 19:55

AIKA 07:55 P
(1)

ASETA P IIV

PÄI V.DD/ MM/YYYY

ei Pä
Hilj . Ä äni
Luja ääni
Kova ääni
(selataksesi vaihtoehtoja käytä
<SEUR> tai <BACK> painikkeita)
Liikkuessa valikoissa
käytä seuraavia
näppimiä
eteenpäin

AIKA 19:55

näytä tai valitse

jo ei haluttu PÄIV.MM/DD/ YYYY

askel taaksepäin
PÄIV: _ _/_ _/_ _ _ _
(päiv) (2)(esim. 30/12/2000)
AIKATAULU

(1)

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

PÄIV 30/12/2000

yksi askel ylös,
valikossa
poistu valikosta

PÄIV 12/30/2000

( Katso yksityiskohta A
seuraavalla sivulla)
(1)

ASENTAJATILA
Siirrytään ASENTAJA
VALIKKOON
(kuvattu asennu sohjei ssa )

<OK> PO ISTU
VALMIS (kats o edellisen
sivun piirroksen yläosa)

ASETA OHITUS / NÄYTÄ OH ITUS / PALAUTA OHITUS (katso edellisen s ivun piirros)

Kuva 8. Käyttäjävalikko
Huom
autuk
sia:

(1) Toiminnot mustien ruutujen sisällä ovat käytettävissä vain kun pääkäyttäjäkoodi on annettu.
(2) Anna vuodelle vain kaksi viimeistä numeroa.
numeron, tilan tai ensimmäisen ohitetun silmukan esittämiseksi. Paina
toistuvasti kaikkien ohitettujen silmukoiden
(3) Paina
esittämiseksi..
(4) Anna "A" (AM) painamalla
(tai yhtä sen yläpuolella olevista 3 näppäimestä), anna "P" (PM) painamalla
(tai yhtä sen yläpuolella
olevista 3 näppäimestä).
(5) ASETA/ESITÄ/PALAUTA OHITUS-valikot ovat käytettävissä, vain jos asentaja on valinnut manuaalisen.
(6) Jos valitset VALITSE ÄÄNET -asetuksessa "ääni sallittu", Keskusyksikön mykistys/kaiutin-painike
on aktiivinen.

(Katso kuva 8)
ASETA PÄIIVÄ
Musta laatikko näkyy tarkoittaen
Laite No:
2-suunt. X-10 yksikköä
laitenumero kaksinumeroinen

AIKATAULU

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

Maanantai

1. Toim.

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

3. Toim.

2. Toim.

Lauantai

Päivittäin

4. Toim.
Liikkuessa valikoissa
käytä seuraavia näppimiä

or

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

eteenpäin
näytä tai valit se
askel taaksepäin
yksi askel ylös,
valikossa
poistu valikosta

Kuva 8 Osakuva A - Aikataulutoiminto
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KÄYTTÄJÄTIEDOT
Ajan ja ajannäytön asettaminen
Anna

pääkäyttäjäkoodi

onnistuneesti

Käyttäjätietojen valikko), paina
näytössä on:

Päivämäärän ja muodon asetus
(katso

kunnes

Kun
olet
onnistuneesti

antanut
pääkäyttäjätunnuksesi
(ks.
edellä Käyttäjätietojen

valikko), paina

-painiketta kunnes
näytössä lukee: ASETA PÄIVÄ
Jatka tästä eteenpäin seuraavasti:
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

ASETA AIKA&FORMAATTI
A. Jos 12h näyttö valitaan, jatka seuraavasti
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ
12t KELLO

PP/KK/VVVV

(jos tämä on haluttu toiminto)

Jos ei, niin

PAINA

AIKA __:__ _ _ A
[aika
num.] (esim.
12:55 A)

PP/KK/VVVV

AIKA 12:55 A

PÄIV. _ _ / _ _ /_ _ _ _

AIKA HH:MM A
Huomaa: Valitaksesi “A” - paina [ ] tai valitaksesi ”P” paina [#].

[Päiv.] (esim
01/01/2002)

PÄIV. 12/30/2000

B. Jos 24h näyttö valitaan, jatka seuraavasti
PAINA
SEURAUKSENA
NÄKYVÄ NÄYTTÖ

PP/KK/VVVV

12t KELLO

Nyt voit valita käyttäjätietovalikosta minkä muun
valinnan tahansa tai poistua ohjelmasta painamalla

24t KELLO

Kun

näytetään,

paina

AIKA 19:55

Aikataulutoiminto

AIKA HH:MM
Nyt voit valita käyttäjätietovalikosta minkä muun
valinnan tahansa tai poistua ohjelmasta painamalla
<OK>

POISTU

.

AIKA 19:55

Kun

<OK>
.

AIKA __:__ _ _
[aika
num.] (esim.
19:55)

PÄIV. 12/30/2000

POISTU

näytetään,

paina

Aikataulu mahdollistaa haluttujen laitteiden toiminnan
käynnistämisen ja sammuttamisen. Voit valita päivän
(sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai,
perjantai, lauantai tai päivittäin) ja sitten valita
halutun laitteen aikataulussa olevan toiminnon
aktivoitumisen/päättymisen. Toimenpide on kuvattu
kuvassa 8 YKSITYISKOHTA A.

.
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TAPAHTUMATIEDOT
8. Tapahtumatiedot
Rajoitetusta näytön koosta johtuen, tapahtuman
kuvaus näytetään ensin, sitten päiväys ja aika. Kahta
näyttöä näytetään vaihtoehtoisesti useita kertoja,

Tapahtumatietojen kuvaus
Tapahtumatietojen kuvaus Kaikki tapahtumat on
talletettu tapahtumaluetteloon, joka sisältää 100
tapahtumaa. Sinä voit selata tapahtumia yksi kerrallaan
ja tehdä johtopäätöksiä.
Jos tapahtumaluettelo täyttyy, uusi tapahtuma
kirjoitetaan vanhimman tapahtuman päälle, jne. –
Vanhin tapahtuma tuhoutuu uuden tapahtuman
tapahtuessa.
Jokaisen tapahtuman päivänmäärä ja aika on
talletettu muistiin. Kun tapahtumatiedostoa luetaan,
tapahtumat
näytetään
aikajärjestyksessä
–
uusimmasta vanhimpaan.
ANNA KOODI : _ _ _ _

(anna 4-numeroinen
asentaja koodi)

TAPAHTUMA LOKI



kunnes painat
-näppäintä siirtyäksesi
vanhempaan tapahtumaan, tai kunnes mitään ei
tapahdu 4 minuuttiin, jolloin järjestelmä palaa
normaalitilaan.
Tapahtumaluetteloon pääsee painamalla tähti (
) ja
käyttäjätunnus.
Kuvassa 9 on tapahtumaluettelon kuvaaja. Se
saattaa
riittää
sinulle
oppaaksi
tapahtumaluettelon lukemiseen, sen sijaan että
toimisit askel askeleelta kirjoitetun ohjeen
mukaisesti.

Viimeisin tapahtuma



Tapahtuma ennen
viim eisintä

<O FF> POISTU









(Palaa
normaalik äyttöön)


Vanhin tapahtum a

Kuva 9. Tapahtumaluettelon käyttö
Kahta näyttöä näytetään vuorotellen kunnes

Lukeminen
Tapahtumaluettelon lukeminen tapahtuu seuraavasti:
A. Kun järjestelmä on normaalissa toimintatilassa,
paina tähti (
) näppäintä. Näyttöön tulee:
ANNA KOODI ____
B. Anna voimassaoleva pääkäyttäjätunnus. Jos
tunnus on oikein, ”Onnistunut” sävel soi ja
näytöllä lukee:
TAPAHTUMALOKI
TÄRKEÄÄ! Jos tunnus annetaan väärin 5 kertaa,
näppäimistö lukkiutuu 30 sekunnin ajaksi.
C. Napsauta
tapahtuma

-painiketta.

Viimeinen

Oletetaan,
että
viimeinen tapahtuma oli silmukan 13
hälytys. Näytössä näkyy nyt teksti (kun lohkotus
näytetään.

painat uudelleen
siirtyäksesi
seuraavaan tapahtumaan, tai tapahtumaluettelon
näyttöaika menee umpeen (4 min).
D. Paina
niin monta kertaa kuin on
tarpeen tiedon lukemiseksi.
Tapahtumaluettelosta pääsee pois:
-

painamalla
tai
missä tahansa luettelon aikana.
Näytöllä lukee:
<OK> LOPETUS

-

Napsauta
painiketta. Järjestelmä palaa
normaaliin toimintatilaan.

on käytössä ja tapahtuma on linkitetty tiettyyn
lohkoon):
LOHKO: 1

2

3

(vuorottelee)
Z13 HÄLYTYS
(vuorottelee)
09 / 02/ 99
3:37 P
36

D-300818

KUNNOSSAPITO
9. Kunnossapito
Varmistusakun vaihtaminen
PowerMax Pro toimii tavallisella verkkovirralla, mutta
sähkö- katkojen varalta se on varustettu 9,6 V:n
akulla.
Häiriöviestin
saapuessa
järjestelmän
häiriöviestejä tarkasteltaessa (katso luku 5 –
Häiriötietojen
selaaminen)
pyydä
lisäohjeet
asentajalta:
KYPARISTO VAIHDA
Keskusyksikkö

Kuva 10. Akun vaihto
Avaa akkulokero. Aseta yksi 8 akun pakkaus ja kytke
sen liittimet PowerMax Pron istukkaan.
Valinnainen kahden 8 akun pakkaus: Aseta
molemmat akkupakkaukset ja kytke jompikumpi
akkupakkaus yhteen PowerMax Pro istukkaan ja
toisen akkupakkauksen liitin toiseen PowerMax Pro
istukkaan.
Huomaa: Hävitä käytetyt varmuusakut valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
Huomaa: Kannen irrottaminen käynnistää KANSIhälytyksen. Häiriötunnistin syttyy ja sekä Muisti että
Vika vilkkuvat näytössä. Jos häiritset järjestelmää
tässä vaiheessa painamalla
-näppäintä,
“KANSIHÄLYTYS” ja ” KANSI AUKI” tulee näyttöön
”KYPARISTO VAIHDA” -viestin lisäksi.
Kun kansi on oikein suljettu ja uudet akut on
vaihdettu, VIKA-merkkivalo sammuu. ”MUISTI!”
viesti
jatkaa
näytöllä
vilkkumista
(aiheutui
kansihälytyksestä). Poista se virittämällä järjestelmä
ja kytkemällä se pois heti poistumisviiveen alettua.

Johdottomien tunnistimien pariston
vaihtaminen
Järjestelmääsi kuuluvat johdottomat tunnistimet on
varustettu suurikapasiteettisilla 3,6V:n tai 3.0V:n
Litium-paristoilla, jotka kestävät useita vuosia,
riippuen siitä, kuinka monta kertaa tunnistin lähettää.
Kuitenkin, jos ja kun paristot heikkenevät, ilmaisin
itse lähettää ohjausyksikölle ”alhainen paristo”
ilmoituksen ja alhaisen pariston häiriö sanoma
näytetään yhdessä silmukkanumeron kanssa (ks.
luku Häiriötietojen selaaminen).

D-300818

Kauko-ohjaimilla, joita käytetään järjestelmän
ohjaamiseen, on virtalähteenä 12 V:n alkali paristo,
joka kestää noin yhden vuoden, jos painiketta ei
paineta enempää kuin 10 kertaa päivässä. Pariston
alhainen jännite ilmenee selvästi lähettimen
punaisen merkkivalon välkkymisenä näppäintä
painettaessa (normaalisti vakaa punainen valo).
Kun alhainen paristo merkki ilmestyy ensimmäisen
kerran, sitä tulee käsitellä esivaroituksena. Sinulla on
normaalisti noin 30 päivää aikaa hankkia uusi paristo
ja vaihtaa se vanhan tilalle, ja ilmaisin tai kaukoohjain toimii täysin normaalisti tämän ajan. Kuitenkin,
turvallisuuden takaamiseksi, ei ole suositeltavaa
odottaa näin kauan.
Käytä ilmaisimen asennusohjeen mukaista paristoa.
Jos sinulla ei ole asennusohjetta, kysy neuvoa
asentajaltasi tai pyydä häntä vaihtamaan alhaista
paristoa ilmoittavan ilmaisimen paristo.
Langaton ohjain saa virran pitkäkestoisesta 3 V
litiumakusta. Jos akun lataus on heikko luettaessa
PowerMax Pron tapahtumalokia, näytössä lukee
esimerkiksi ”Coq heikko lataus” (tarkoittaa, että
langattoman ohjaimen nro 1 lataus on matala) ja viesti
”kauko-ohjain” kuuluu.
Vaihdettaessa langattoman ohjaimen akkuja on
noudatettava MCM-140+ Langattoman ohjaimen
käyttöohjeita.
Pariston vaihtamisen jälkeen, ilmaisin lähettää
”paristo kuittaus” signaalin ohjausyksikölle, ja
alhainen paristo häiriöviesti katoaa.

Testaus
Hälytinjärjestelmässäsi käytettävät komponentit on
suunniteltu
niin
paljon
kuin
mahdollista
huoltovapaiksi. Kuitenkin on suositeltavaa suorittaa
järjestelmän kävelytesti vähintään kerran viikossa ja
hälytyksen tapahtuessa varmistaa, että kaikki
järjestelmän ilmaisimet toimivat kunnolla. Toimi
kappaleen 6. Kävelytestin suoritus mukaisesti ja
jos on ongelmia, ilmoita välittömästi asentajalle.

Ohjausyksikön puhdistus
Ohjauspaneeli saattaa aika ajoin tahraantua jos sitä
käsitellään likaisilla sormilla, ja pitkän käytön aikana
likaa kasaantuu. Puhdista ohjausyksikkö laimeaan
pesuaineliuokseen
kostutetulla
pehmeällä
kankaalla tai sienellä ja pyyhi sitten kuivaksi.
Kaikenlaisten
hionta-aineiden
käyttö
on
ehdottomasti kielletty. Älä myöskään käytä
kerosiinia, asetoonia tai tinneriä. Nämä saattavat
pilata pinnan ja tuhota näytön näkyvyyden.
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SUORITUSKYVYN RAJOITUKSET
10. Suorituskyvyn rajoitukset
Vaikka hankkimasi hälytysjärjestelmä on hyvin
luotettava, se ei takaa suojausta murtoja ja tulipaloja
vastaan. Jopa hyvin edistyksellisiä järjestelmiä
voidaan häiritä tai ne saattavat vioittua. Syitä ovat
mm:
Huolimaton huolto: Jos järjestelmää on käytetty
pitkän aikaa testaamatta, avainkomponentit, sellaiset
kuin ilmaisin ja sireeni saattavat rikkoontua ilman
näkyvää tai kuuluvaa merkkiä vioittumisesta. Jos
alhainen paristo viestiin ei reagoida, saattaa olla, että
varmistusparisto ei pysty pitämään järjestelmää
toiminnassa sähkökatkojen aikana.
Sähkökatkot: Suojattavassa kohteessa saattaa
tapahtua sähkökatkos. Tällöin hälytyslaite toimii
varaparistoilla kunnes paristot tyhjenevät, jonka
jälkeen kohde jää ilman suojausta.
Puhelinlinjahäiriö: Puhelinlinjat saattavat olla
kytkemättä tai oikosulussa. Kun puhelinlinja ei ole
toiminnassa,
hälytysjärjestelmäsi
ei
kykene
raportoimaan tapahtumia hälytysvastaanottimelle.
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Sireenit eivät aina herätä sikeästi nukkuvia: Ulos
tai kauas makuuhuoneista asennetut sireenit ja kellot
eivät kykene herättämään henkilöitä, jotka nukkuvat
suljettujen ovien takana suojatulla alueella tai
läheisissä rakennuksissa.
Joskus järjestelmä on ohitettu: Riittävällä
teknisellä ammattitaidolla, tunkeilijat saattavat löytää
erityyppisten
ilmaisimien
häirintäkeinon
tai
varoituslaitteiden poiskytkentätavan. Tunkeutujat
saattavat tulla sisään suojaamattomista aukoista ja
kattoikkunoista, tai jopa väkisin odottamattomista
kohdista.
Paloilmaisimilla on rajoituksensa: Monissa
tapauksissa, palovaroittimet eivät varoita ajoissa,
koska palo alkoi talon muusta kerroksesta, tai liian
kaukaa palovaroittimesta.
Kaikki tämä todistaa sitä, että vaikka hyvä
hälytysjärjestelmä on asennettu, tarvitaan vielä
kotija kiinteistövakuutuksia. Lisäksi, käyttäjien tulee
testata
hälytysjärjestelmänsä
säännöllisin
väliajoin, varmistaakseen että toimintahäiriöt
huomataan ennen kuin todellinen hälytys
tapahtuu.
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LIITTEET
LIITE A. LOHKOTUS
PowerMax Prossa on valinnainen lohkotustoiminto.
Lohkotus tarjoaa mahdollisuuden muodostaa
enintään kolme itsenäisesti ohjattavaa aluetta, joille
on määritetty eri käyttäjäkoodi tai yhden käyttäjän
koodin joka on määritetty enintään kolmen lohkon
yhdistelmälle. Lohko voidaan kytkeä päälle tai pois
päältä riippumatta järjestelmän muiden lohkojen
tilasta. 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.

PowerMax Prossa on myös yhteisaluetoiminto
(silmukka), jolla käyttäjä voi valvoa aluetta, joka on
yhteinen kahdelle tai useammalle lohkolle.
Esimerkiksi kahdelle toimistolle yhteinen aula
viritetään vain, kun molemmat toimistot (jotka ovat eri
lohkoissa) on viritetty. Aulan viritys kytketään pois,
kun jommankumman toimiston (lohkon) viritys
kytketään pois, jolloin ko. toimiston käyttäjä voi
käyttää vastaanottoaluetta aiheuttamatta hälytystä.
Järjestelmän 30 silmukkaan voi määritellä enintään
30 yhteistä aluetta.
Huomaa: Viivesilmukoita ei siksi suositella
määritettävän yhteisiksi alueiksi.

Yhteisen alueen virittäminen / pois kytkeminen
Seuraavassa taulukossa on määritelty miten järjestelmän virittäminen / pois kytkeminen vaikuttaa yleiseen
alueeseen.
Yhteisen alueen tyyppi
1

Kuori

Selitys

•

Toimii määritettynä vain kun viimeksi määritetyn lohkon viritys on
POISSA tai KOTONA.

•

Jos jokin lohkoista kytketään pois, tästä silmukasta peräisin oleva
hälytys ohitetaan kaikissa määritetyissä lohkoissa.
Viivesilmukat eivät laukaise sisääntuloviivettä, jollei kaikkia
määritettyjä lohkoja ole viritetty. Viivesilmukoita ei siksi suositella
määritettävän yhteisiksi alueiksi.

2

Viivesilmukat

•

3

Kuoren seur.

•

Toimii määritettynä vain, kun viimeksi määritetyn lohkon viritys on
POISSA tai KOTONA.
• Jos jokin lohkoista kytketään pois, tästä silmukasta peräisin oleva
hälytys ohitetaan kaikissa määritetyissä lohkoissa.

•

4

Seuraa-kotona

Jos jokin yhteiseen alueeseen määritetyistä lohkoista on
viivetilassa (ja muut lohkot ovat viritettynä), hälytys toimii kuoren
seuraajana vain tässä lohkossa. Tapahtuma ohitetaan muissa
määritetyissä viritetyissä lohkoissa.
• Toimii määritettynä vain, kun viimeksi määritetyn lohkon viritys on
POISSA.

•

5

Sisätilan seuraaja

Jos jokin lohkoista kytketään pois tai kytketään KOTONA-tilaan,
tästä silmukasta peräisin oleva hälytys ohitetaan kaikissa
määritetyissä lohkoissa.
• Toimii määritettynä vain, kun viimeksi määritetyn lohkon viritys on
POISSA.
• Jos jokin lohkoista kytketään pois tai kytketään KOTONA-tilaan,
tästä silmukasta peräisin oleva hälytys ohitetaan kaikissa
määritetyissä lohkoissa.

•

6

Koti / Viive

Jos jokin yhteiseen alueeseen määritetyistä lohkoista on
viivetilassa (ja muut lohkot ovat viritettynä), hälytys toimii sisätilan
seuraajana vain tässä lohkossa. Tapahtuma ohitetaan muissa
määritetyissä viritetyissä lohkoissa.
• Toimii kuoren seuraajana, kun kaikki määritetyt lohkot on viritetty
POISSA-tilaan.
• Toimii viive-tyyppinä, kun vähintään yksi määritetyistä lohkoista on
viritetty KOTI-tilaan.

•
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Ohitetaan, kun vähintään yksi määritetyistä lohkoista on kytketty
39

LIITTEET
Yhteisen alueen tyyppi

7

Hätä
Palo
Tulva
Kaasu
Lämpötila
24 tunnin hiljaisuus
24 tunnin äänimerkki
Ei hälytä

Selitys
pois.
Aina viritetty.

Näyttötoiminto
Näyttötoiminto on käytössä yhden/kaikkien lohkojen
tilassa ja näytössä näytetään valitun tai kaikkien
lohkojen tiedot.

Lohkon valitseminen
Kun lohkotustila on otettu käyttöön, näytössä näkyy
teksti:

Näytä kaikki lohkot

P1: R P2: N P3: R

. Näytössä näkyy
Paina Valmis-tilassa
kaikkien lohkojen tiedot. Näytä muisti-/tila-sisältö
painamalla useita kertoja

Paina

.

Näytä yksi lohko
Paina Valmis-tilassa
, ja paina sitten 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.

- Näytöllä on teksti:

VALITSE LOHKO
Valitse haluttu/vastaava lohko painamalla

,

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

Sireeni
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
nollaa sireenin soimisaikaa.
Kun useita silmukoita ei ole määritetty yhteiselle
alueelle, ja niissä on hälytys kahdessa tai
useammassa lohkossa, sireeni ei sammu,
ennen kuin kaikki hälytyssilmukoihin 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 on tulipalo ja lohkossa 2 on
murtovarkaus, sireenin antama hälytys on
PALO. Kun lohko 1 on kytketty pois, sireenin
antaa
MURTOVARAS-hälytyksen
sireenin
soimisajan loppuun.

Vastejaksot
Lohko-tila osoitetaan seuraavalla tavalla:
P1:X P2:X P3:X
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LIITTEET
Kukin X-arvo osoittaa eri lohko-tilaa seuraavasti:
R
N
A
H

Valmis
Ei valmis
Poissa
Koti

Poistumisviive
Syöttöviive
Lohkotus käytössä

E
D
-

MCT-237
Langatonta
kaksisuuntaista
pienoislähetintä käytetään yhden
lohkojen ohjaamiseen.

MCT-237

MCT-237tai kaikkien

NÄYTTÖ
VALVONTA
POIS

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

TILAN
JAKO(VALINNAINEN)

POISSA
KOTONA
APU 1

APU 2

MCM-140+
MCM-140+
Langatonta kauko-ohjainta käytetään
kaikkien lohkojen ohjaamiseen.

yhden tai

Kaikkien lohkojen virittäminen / poiskytkentä
Kaikki lohkot viritetään painamalla KOTI / POISSA /
POISKYTKENTÄ -painiketta käyttäjäkoodin jälkeen.
Yhden lohkon virittäminen / poiskytkentä
Viritä yksi lohko painamalla ”VALO”-painiketta ja
sitten haluttua lohkonumeroa (1, 2 ja 3). Kun
punainen merkkivalo sammuu, paina 5 sekunnin
sisällä KOTI / POISSA / POISKYTKENTÄ painiketta, ja näppäile sitten käyttäjäkoodi.

3 värin
LED

Summeri

Valo

Poiss a

OFF
(PO IS
KÄYTÖ
STÄ)

2

Kot i

5
8

Aux

*

0

Hätä

#

Ohj. tila
Palo

Panic

MKP-150/MKP-151
Kaksisuuntaista langatonta näppäimistöä käytetään
ohjaamaan yksittäistä lohkoa tai kaikkia lohkoja ja
toimintoja samalla tavoin kuin PowerMax Pro -
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ohjauspaneelilla. Katso osa "Näytä toiminto" edellä
(korvaa

-painike

-painikkeella).
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LIITTEET
LIITE B. SANASTO
Sanastoluettelo on aakkosjärjestyksessä Kukin
selitystekstissä kursivoitu termi löytyy erikseen.
Varoaika: Kun hälytys on havaittu, sisäänrakennettu
kaiutin aktivoituu ensin rajoitetuksi ajaksi, joka on
asentajan määrittämä varoaika. Jos aiheutit
hälytyksen vahingossa, voit kytkeä järjestelmän pois
päältä varoajan aikana ennen kuin varsinainen
sireeni alkaa soida ja ennen kuin hälytyksestä
raportoidaan hälytyksen vastaanottajille.
Hälytys: On kahdenlaisia hälytyksiä:
Kuuluva hälytys – sekä sisäinen että ulkoinen sireeni
pauhaa herkeämättä ja ohjausyksikkö raportoi
tapahtumasta puhelimella.
Äänetön hälytys – sireenit jäävät hiljaisiksi, mutta
ohjausyksikkö raportoi hälytyksestä puhelimella.
Hälytystila aiheutetaan seuraavasti:
• Liikeilmaisimet havaitsevat liikettä
• Magneetti -ilmaisin havaitsee tilan muutoksen –
suljettu ovi tai ikkuna avataan
• Savuvaroitin havaitsee savua
• Ilmaisimen kuorikytkin avautuu
• Painetaan kahta hätäpainiketta yhtä aikaa (paniikki)
Viritys: Järjestelmän virittäminen on toimenpide,
joka valmistaa sen ilmaisemaan hälytyksen, jos
silmukan alueella havaitaan liikettä tai avataan ovi tai
ikkuna. Keskusyksikkö voidaan virittää monella eri
tavalla (katso Pois, Kotona, Välitön, Avaintieto)
POISSA: Tätä viritystä käytetään kun suojattu paikka
on täysin tyhjä. Kaikki silmukat niin sisällä kuin
kuoressa on suojattu.
Ovikellosilmukat:
Mahdollistavat
liikkeen
seuraamisen suojatulla alueella, vaikka hälytin ei ole
viritettynä. Joka kerta kun ovikellosilmukka avautuu,
summeri piippaa kahdesti. Summeri ei soi kun
silmukka sulkeutuu (palautuu normaaliksi). Kotona
tätä voidaan käyttää ilmoittamaan vieraista tai lasten
seuraamiseen.
Liiketiloissa
voidaan
käyttää
ilmoittamaan asiakkaiden saapumisesta tai kun
henkilö astuu yksityisalueelle.
Huomaa: 24-tunnin silmukkaa tai palosilmukkaa ei
voi
määritellä
ovikellosilmukaksi,
koska
ne
aiheuttavat hälytyksen vaikka järjestelmä ei ole
viritetty.
Vaikka yksi tai useampi silmukoista on määritelty
ovikellosilmukaksi, voit itse sallia tai kieltää ovikellotoiminnan.
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Keskusyksikkö: Keskusyksikkö on laite, joka
sisältää elektroniikkapiirejä ja mikroprosessoreja,
jotka ohjaavat hälytysjärjestelmää. Se kerää tietoa
eri ilmaisimilta, käsittelee sen ja vastaa siihen eri
tavoin. Se sisältää myös käyttöliittymän –
ohjauspainikkeet,
numeronäppäimet,
näytön,
puhemoduulin ja kovaäänisen.
Poiskytkentä: Virityksen vastakohta – toiminto, joka
palauttaa ohjausyksikön normaaliin tilaan. Tässä
tilassa toimivat vain palo- ja 24 tunnin silmukat jos
niitä on häiritty ja myös paniikkihälytys toimii.
Häiritty silmukka: Hälytystilassa oleva silmukka
(hälytyksen on aiheuttanut ikkunan tai oven avaus tai
liiketunnistimen alueella). Häiritty silmukka katsotaan
"ei-varmistetuksi".
Pakkokytkentä: Kun jokin järjestelmän silmukoista
on häiritty (avoin), hälytintä ei voi virittää. Tämä
voidaan ratkaista löytämällä syyn aiheuttaja ja
korjata tilanne (sulkea ovet ja ikkunat). Toinen tapa
ratkaista ongelma on käyttää pakkokytkentää –
automaattisesti ohitetaan silmukat jotka ovat
häirittynä poistumisviiveen loputtua. Ohitetut silmukat
eivät suojaa tämän viritysjakson aikana. Vaikka
silmukat palautuvat normaalitilaan, ovat silmukat
ohitettuna kunnes järjestelmä kytketään pois päältä.
Pakkokytkentä on joko sallittu tai kielletty
järjestelmää ohjelmoitaessa.
KOTONA: Tämän tyyppistä suojausta käytetään kun
henkilöitä jää suojatulle alueelle. Tyypillinen tilanne
on kotona yön aikana, kun perhe on nukkumassa.
Kotona virityksessä kuorisilmukat on valvomassa
mutta sisätilan silmukat eivät ole. Keskusyksikkö ei
välitä liikkeestä sisätilan silmukoiden alueella, mutta
kuorisilmukoiden häirintä aiheuttaa hälytyksen.
Välitön: Sinä voit virittää järjestelmän VÄLITÖN VIRITYS tai KOTONA - VÄLITÖN tilaan ja poistaa
sisääntuloviiveen kaikista viiveellisistä silmukoista
tämän viritysjakson ajaksi.
Esimerkiksi, sinä voit virittää ohjausyksikön KOTONA
– VÄLITÖN tilaan ja jäädä suojatun alueen sisälle.
Ainoastaan kuorisuojaus on aktiivisena ja jos et
odota ketään kotiin järjestelmän ollessa viritettynä,
on etu, että pääovi aiheuttaa hälytyksen sisään
tultaessa.
Jotta et itse aiheuta hälytystä, kytke järjestelmä pois
keskusyksikön näppäimistöllä (johon normaalisti
pääsee häiritsemättä kuorisuojausta) tai käytä
kauko-ohjainta.
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LIITTEET
Avaintieto: Avaintietotila on erityinen viritystila
avainkäyttäjille, jotka käynnistävät puhelimelle
lähetettävän
avainviestin
pois
kytkiessään
järjestelmän virityksen.
Huomaa: Tämä koskee vain avainkäyttäjiä 5–8.
Esimerkiksi, jos vanhemmat haluavat varmistua, että
lapset ovat palanneet koulusta ja kytkeneet
järjestelmän pois. Avainviritys on mahdollista vain
POISSA-virityksessä.
Magneettikosketin, langaton: Samassa laitteessa
on magneetilla ohjattava kytkin ja langaton
PowerCode-lähetin. Ilmaisin kiinnitetään oveen ja
ikkunaan havainnoimaan tilan muutosta (suljettu,
avoin ja päinvastoin). Tunnistaessaan että ovi tai
ikkuna on auki, ilmaisin lähettää yksilöllisen
tunnuksensa (ID) lisäksi ”hälytys”-signaalin ja
lukuisia muita tilasignaaleja ohjausyksikölle. Jos
ohjausyksikkö ei ole viritettynä, jää hälyttimelle tieto,
että järjestelmä ei ole valmis, kunnes hälytin
vastaanottaa kuittaustiedon samalta ilmaisimelta.
Liiketunnistin, langaton: Passiivinen infrapunaliikeilmaisin ja langaton PowerCode-lähetin ovat samassa
kotelossa. . Havaitessaan liikettä, ilmaisin lähettää
ohjausyksikölle yksilöllisen tunnistekoodinsa (ID)
yhdistettynä hälytyssignaalilla ja lukuisilla muilla
tilatiedoilla. Lähetyksen jälkeen, ilmaisin jää
havainnoimaan lisäliikettä.
Ei-hälyttävä silmukka: Asentaja voi määritellä
silmukoille muitakin kuin hälyttäviä ominaisuuksia.
Esim. liikeilmaisin voidaan laittaa sytyttämään
automaattisesti valot pimeään käytävään, kun joku
tulee pimeälle alueelle.
Toisessa esimerkissä
silmukkaa ohjataan pienellä johdottomalla kaukoohjaimella
ja
silmukka
ohjaa
portin
aukaisumekanismia.
Pikakytkentä: Virittäminen ilman käyttäjätunnusta.
Keskusyksikkö ei vaadi käyttäjätunnustasi, kun painat
yhtä virityspainikkeista. Järjestelmää ohjelmoitaessa
on tämä ominaisuus joko kielletty tai sallittu.

Palautus:
Ilmaisimen
palatessa
normaaliin
valmiustilaan hälytystilasta, sen sanotaan olevan
"palautettu".
Liikeilmaisin palautuu automaattisesti liikkeen
havaitsemisen jälkeen ja voi jälleen havaita liikettä.
Tätä "palautumista" ei raportoida hälytyksen
vastaanottajille.
Magneettikosketin palautuu ainoastaan suojatun
oven tai ikkunan sulkemisen jälkeen. Tällainen
"palautuminen"
raportoidaan
hälytyksen
vastaanottajille.
Paloilmaisin, langaton: Samassa kotelossa on
tavallinen palovaroitin ja langaton PowerCode-lähetin.
Tunnistimen
havaitessa
savua
se
lähettää
ohjausyksikölle yksilöllisen tunnisteensa yhdistettynä
hälytyssignaaliin ja erilaisiin tilasignaaleihin. Koska
paloilmaisin on rekisteröity palo- silmukkaan,
palohälytys lähetetään.
Käyttäjäkoodit: PowerMax Pro on suunniteltu
tottelemaan komentojasi, edellyttäen että ne on
suoritettu laillisella turvallisuuskoodilla Henkilöillä,
joilla ei ole oikeutta käyttää järjestelmää, eivät tiedä
tätä tunnusta, joten heillä ei ole mahdollisuutta
kytkeä järjestelmää pois päältä tai vaikuttaa
järjestelmään
vahingoittavasti.
Muutamat
toimenpiteet, voidaan kuitenkin suorittaa ilman
käyttäjätunnusta,
koska
ne
eivät
vaikuta
hälytysjärjestelmän turvallisuustasoon.
Silmukka: Silmukka on suojattavalla alueella oleva
alue, jonka tietty tunnistin pystyy valvomaan.
Ohjelmoitaessa asentaja opettaa keskusyksikölle
jokaisen tunnistimen yksilöllisen tunnisteen ja
yhdistää sen johonkin silmukkaan. Koska silmukalle
on määritelty numero ja nimi, keskusyksikkö voi
raportoida silmukkatiedon käyttäjälle ja tallettaa
muistiin kaikki silmukan tunnistimien raportoimat
tapahtumat. Välittömät ja viiveelliset silmukat
”katselevat” vain kun keskusyksikkö on viritetty, ja
muut (24 tunnin silmukat) valvovat riippumatta siitä
onko järjestelmä viritetty vai ei.

Hälytyksen vastaanottaja: Hälytyksen vastaanottaja
voi olla joko vartiointiliike, johon kodin tai yrityksen
hälytykset on ohjattu, tai perhetuttu/ystävä, joka
suostuu katsomaan suojattua kohdetta asukkaiden
ollessa poissa. Ohjausyksikkö raportoi tapahtumat
puhelimella kummallekin vastaanottajalle.
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LIITTEET
LIITE C. KODIN PALOSUUNNITELMA
Palo voi levitä kotona nopeasti jättäen vain vähän aikaa
paeta turvallisesti. Mahdollisuutesi päästä ulos riippuu
palovaroittimien antamasta ennakkovaroituksesta ja
etukäteissuunnittelusta – Kodin palosuunnitelmasta,
jonka perheen jokaisen jäsenen tulee tuntea ja jota on
harjoiteltava.
• Koko
perheesi
yhteen
ja
laatikaa
evakuointisuunnitelma.
• Piirrä pohjapiirros kodistasi, jossa näkyy kaksi tietä
ulos jokaisesta huoneesta, mukaan lukien ikkunat.
Älä unohda merkitä jokaisen palohälyttimen sijaintia.
Testaa
kaikki
palohälyttimet
(laadukkaat)
säännöllisesti,
jotta
niiden
käytettävyys
varmistetaan. Vaihda paristot tarvittaessa.
• Varmista,
että
jokainen
ymmärtää
evakuointisuunnitelman ja tunnistaa palohälyttimen
äänen. Varmista, että pakoreitit ovat vapaita ja että
ovet ja ikkunat voidaan avata helposti.
• Jos kotisi ikkunoissa tai ovissa on suojakalterit,
varmista että kaltereissa on pikavapautusmekanismi
sisäpuolella, jotta ne voidaan vavat välittömästi
hätätilanteessa.
Pikavapautusmekanismit
eivät
vaaranna
turvallisuuttanne
mutta
ne
parantavat
mahdollisuuksianne paeta tulipaloa.
• Harjoitelkaa pakosuunnitelmaa vähintään kahdesti
vuodessa, jokainen mukana lapsista isovanhempiin.
Anna lasten harjoitella kunnolla palopaikalta
poistumista ennen kuin teette paloharjoituksen yöllä
lasten ollessa nukkumassa. Tavoite on harjoitella, ei
pelästyttää, joten lapsille voidaan kertoa että yöllä
on harjoitus ja se on yhtä tehokasta kuin
yllätysharjoitus. Jos lapset tai muut eivät heti herää
palohälyttimen ääneen tai jos perheessä on
sylivauvoja tai liikuntarajoitteisia henkilöitä, on
varmistettava
että
joku
auttaa
heitä
paloharjoituksessa ja hätätilanteessa.
• Sopikaa kohtaamispaikasta ulkona, jossa tapaatte
ulospääsyn jälkeen. Muistakaa, ensin ulos ja sitten
soitetaan apua. Älkää koskaan menkö takaisin
sisälle ennen kuin palolaitos antaa siihen luvan.
• Pankaa
jokainen
opettelemaan
paloaseman
hätäpuhelinnumero. Tällöin jokainen perheenjäsen

voi tehdä hälytyksen matkapuhelimesta tai
naapurista.
• Olkaa valmistautuneita oikeaan tuleen: kun
palohälytin alkaa hälyttää, menkää ulos välittömästi,
ja kun olette ulkona pysykää siellä. Palojen
sammuttaminen kuuluu ammattilaisille!
• Mikäli asutte kerrostalossa, varmistakaa että
tunnette talon evakuointisuunnitelman. Käyttäkää
tulipalon aikana portaita ei hissiä!
Kertokaa
vieraille
kotonanne
perheen
palosuunnitelmasta. Kun vierailette muiden luona
kysykää heidän palosuunnitelmistaan. Jos heillä ei ole
suunnitelmaa valmiina, tarjoudu laatimaan heille
sellainen. Tämä on erityisen tärkeää siinä vaiheessa,
kun lapset saavat mennä yökylään kavereidensa luo.

FCC-ilmoitus
Tämän laitteen 315 MHz:n malli noudattaa FCCmääräysten osan 15 vaatimuksia. 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 piiri on testattu ja sen on
todettu noudattavan luokan B digitaalisen tunnistimen
rajoituksia kuten FCC-määräysten osassa 15 on esitetty.
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 televisioohjelmien vastaanottamiseen, mikä voidaan tarkistaa
sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen,
käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön korjausta
jollakin seuraavista tavoista:
– Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen.
– Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä matkaa.
– Kytke laite toiseen pistorasiaan niin, että laite ja
vastaanotin eivät ole samassa virtapiirissä.
– Ota
yhteys
jälleenmyyjään
tai
radioja
televisiotekniikkaan erikoistuneeseen henkilöön.
315 MHz:issä laite noudattaa FCC-vaatimuksia.

W.E.E.E. Tuotteen kierrätysselvitys
Koskien tämän tuotteen kierrätystä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen Teille myyneeseen liikkeeseen. Jos ette aio palauttaa tuotetta,
ettekä viedä sitä korjattavaksi Teidän täytyy varmistaa, että tuote hävitetään valmistajan ohjeiden mukaan. Tätä tuotetta ei saa heittää pois
kotitalousjätteiden mukana.
Direktiivi 2002/96/EY Waste Electrical and Electronic Equipment
uroopan unionin vaatimustenmukaisuutta koskevien vaatimusten mukainen tekninen asiakirja on osoitteessa:
UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. Puhelinnumero: 0870 7300800,
Faksi: 0870 7300801

VISONIC LTD. (ISRAEL):
VISONIC INC. (U.S.A.):
VISONIC LTD. (UK):
VISONIC GMBH (D):
VISONIC IBERICA:
INTERNET:
VISONIC LTD. 2011
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