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Yleistä 

 Johdanto 

Murtoilmaisujärjestelmän käyttäjät saavat käyttöönsä oman 4-, 5- tai 6-numeroisen käyttäjäkoodin ja heille voidaan osoittaa 
tämän lisäksi myös TAG-etäavain. Käyttäjäkoodeja käytetään pääasiallisesti järjestelmän päälle- ja poiskytkentään, mutta 
joillekin käyttäjäkoodeilla voidaan antaa lisäoikeuksia, joiden avulla päästään käsiksi lisätoimintoihin, kuten järjestelmän 
testauksiin ja silmukoiden ohituksiin. 

  

Yksi tai useampia käyttölaitteita voidaan asentaa suojattaviin tiloihin yleensä kuitenkin niin, että niitä on yksi 
sisääntulon/poistumisoven yhteydessä. Käyttölaitteiden avulla tehdään kaikki järjestelmätoiminnot, kuten järjestelmän 
kytkeminen päälle (yötila) ja hälytyksen kytkeminen pois päältä (päivätila). Useimpia käyttäjäkoodeja voidaan käyttää missä 
tahansa järjestelmän käyttölaitteissa, mutta on mahdollista tehdä myös alueittain paikallisia käyttäjiä, jotka saavat käyttää vain 
tiettyjä järjestelmän käyttölaitteita tai kytkeä päälle vain tiettyjä alueita. 

 

Käyttölaitteen hätäpainikkeet  

Käyttölaitteessa on kolme hätäpainiketta, joilla voidaan tehdä kolme erilaista hätäkutsua. Kun hätäpainikkeita pidetään 
painettuna kolmen sekunnin ajan, järjestelmä tekee hälytyksen ja aloittaa myös hälytyksen siirron eteenpäin.  

 

Hälytys Painettavat 
painikkeet 

Asentaja voi ottaa hätäpainikkeet käyttöön tai poistaa käytöstä, mistä tahansa järjestelmän 
käyttölaitteesta. Paniikkihälytys voidaan lisäksi ohjelmoida toimimaan äänimerkillä (tai 
sireenillä) tai ilman äänimerkkiä, sekä välittömästi että viiveellä.  

 Tulipalo 
 &  

Paniikki 
 &  

Hätä/Sairastapaus 
 &  

 

Pikakytkentäpainikkeet  

Pikakytkentäpainikkeiden avulla järjestelmä voidaan kytkeä eri kytkentätiloihin.  

Pikakytkentäpainikkeet toimivat vain, jos pikakytkentöjen käyttö on sallittu käyttölaitteelta. 

Järjestelmä kytketään kokonaan päälle (yötilaan) painamalla  . 

Järjestelmä kytketään osittain päälle (osavalvontatila) painamalla 1,2 tai 3 ja sen jälkeen . 

 

Näppäimistölukko 

Käyttölaitteen luvaton tai tahaton käyttö voidaan estää lukitsemalla sen painikkeet. 

Hätäpainikkeet EIVÄT toimi, jos näppäimistölukko on päällä.  

Painikkeet lukitaan painamalla yhtä aikaa ja . 

Painikkeiden lukitus poistetaan painamalla yhtä aikaa ja . 
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LED-merkkivalot 

Järjestelmässä on 5 merkkivaloa, jotka kertovat järjestelmän toiminnasta. 

LED Tila Merkitys 

 

Palaa Keskusyksikön virransyöttö on kunnossa. 

 Vilkkuu Päävirransyöttö on poikki, laite on akkuvirran varassa. 

 

Palaa Järjestelmävika. Tarkista vian syy ja ota tarvittaessa yhteys asennusliikkeeseen. 

 Ei pala Järjestelmässä ei ole aktiivisia vikoja. 

 

Palaa Kaikki ilmaisimet ovat lepotilassa ja järjestelmä/alue voidaan päällekytkeä. 

 Ei pala Järjestelmässä/alueilla on liikettä ja ilmaisin/ilmaisimet ovat aktiivisena. Tarkista tarvittaessa 
syy. 

 Vilkkuu Järjestelmässä/alueella on ohitettuja/pakotetusti ohitettuja/hälyttäneitä silmukoita.  

 

Palaa Alue, jolle näppäimistö on määriteltynä, on päällä (yötilassa). 

 Vilkkuu (1 s päällä/1 s pois) = Alue on menossa päälle ja siinä on poistumisviive käynnissä. 

(200 ms päällä/200 ms pois) = Alue on viritetty kotona-tilaan. 

 

 

Palaa Alueella on ohitettuja silmukoita 

 Ei pala Alueella ei ole ohitettuja silmukoita 

 

Silmukkaviat päällekytkennän aikana 

Ennen kuin kytket järjestelmän päälle varmista, että kaikki tilat ovat suljettuna (kaikki ovet ja ikkunat ovat kiinni jne.) ja että 
Valmis-merkkivalo palaa.  

Jos yrität laittaa järjestelmää päälle, jossa jokin alueista on aktiivinen (esim. ovi on raollaan, ikkuna auki jne.), käyttölaitteen 
sisäisen summeri antaa vikaäänen ja aktiiviset silmukat näkyvät näytöllä.  

Vikaääni loppuu ja poistumisviiveääni alkaa, kun kaikki silmukat ovat lepotilassa. Jos alueella oleva ilmaisin pitää jättää 
aktiiviseksi, se on ohitettava (lue ”Silmukan ohitus”). 

Jos alueella on aktiivinen silmukka, mutta alueella ei ole mitään näkyvästi aktiivisena, kyseessä saattaa olla ilmaisinvika, jolloin on otettava 
välittömästi yhteys asennusliikkeeseen. 
 

Poistumisviivevirhe – päällekytkentä ei onnistunut oikein 

Jos poistumisviive on käynnistetty ja silmukka aktivoituu poistumisprosessin lopussa, järjestelmä tekee tällöin sisäisen 
hälytyksen. Tällöin käyttölaitteen summeri ja ”Strobo”-ulostulo aktivoituvat (vilkkuvalo syttyy, jos tällainen on kytketty).   

Tässä tapauksessa poistumisviivevirhe on kuitattava käyttönäppäimistöltä ja hälytyksen aiheuttanut ilmaisin on paikallistettava ennen järjestelmän 
uutta päälle kytkentää (lue lisää kohdasta ”Poistumisviivevirheen kuittaus”).  

Valmis-merkkivalo 

Järjestelmässä on Valmis-merkkivalo, joka estää virheitä käyttöönotossa. Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, kuinka merkkivalo 
toimii. 
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Järjestelmän käyttö koodien avulla 

Järjestelmän täydellinen päällekytkentä 

Järjestelmä on täydellisesti kytkettynä päälle (täysvalvonta), kun KAIKKI alueet ovat päällä (eivät esim. ohitettuina).  

Asentaja voi ohjelmoida järjestelmän niin, että se voidaan kytkeä päälle painamalla vain -painiketta.  

Siinä tapauksessa käyttäjäkoodia ei tarvitse syöttää alla olevien ohjeiden mukaan.  

 

1. Varmista, että tilat ovat suljettuna (kaikki ovet ja ikkunat kiinni jne.) ja että Valmis-merkkivalo palaa.  

2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi 

3. Kytke järjestelmä päälle painamalla  . Järjestelmän poistumisviiveen merkkiääni alkaa.  

4. Poistu tiloista. Kun järjestelmä on kytkeytynyt päälle, poistumisviiveen merkkiääni lakkaa kuulumasta.  

 Järjestelmän osittainen päällekytkentä 

Järjestelmä on OSITTAIN päälle kytketty, kun YKSI TAI USEAMPI silmukka on pois päältä (ohitettuna), esim. portaikko tai 
makuuhuone.  

 

Järjestelmä on vain osittain käytössä, kun alueet on ohitettu käyttämällä ”PART ARM”-ominaisuutta (jos silmukat on ohitettu manuaalisesti, niin 
tällöin ei puhuta osittaisesta päälle kytkennästä). Näytön alareunassa oleva merkkivalo voidaan ohjelmoida jokaisen osittaisen päälle kytkennän 

osalta. Asentaja voi ohjelmoida järjestelmän niin, että osittainen päälle kytkentä voidaan tehdä painamalla vain 1, 2 tai 3 ja sen jälkeen  . 
Siinä tapauksessa käyttäjäkoodia ei tarvitse syöttää alla olevien ohjeiden mukaan.  

 

1. Varmista, että tilat ovat suljettuna (kaikki ovet ja ikkunat, joita ei ole ohitettu, ovat kiinni) ja että Valmis-merkkivalo palaa  

2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. 

3. Paina . 

4. Valitse haluamasi osittainen päälle kytkentä painamalla 1-3. 

5. Painamalla  käyttöönotto tapahtuu normaalisti, ja painamalla käyttöönotto tapahtuu hiljaisena. Järjestelmästä 
kuuluu poistumisääni (jos valittuna ei ole hiljainen käyttöönotto).  

6. Poistu tiloista. Kun järjestelmä on kytkeytynyt päälle, mahdollinen poistumisviiveen merkkiääni lakkaa kuulumasta.  

 Yksittäisten alueiden päällekytkentä 

Jos järjestelmä on jaettu erillisiin alueisiin esim. alue 1 = talo, alue 2 = autotalli, alue 3 = varasto jne., ne voidaan päälle kytkeä 
tarvittaessa joko KOKONAAN (kaikki kerralla) tai OSITTAIN (ryhmissä tai yksittäin).  

Alueet valitaan painikkeilla 1 - 8 -painikkeella voidaan myös valita alue ja sen jälkeen painaa  tai . Mallissa 640 

on 4 alueryhmää, joista jokaisessa 16 aluetta. Ne voidaan valita painamalla  - -painikkeita alueryhmän 
valitsemiseksi (1-4). Vain järjestelmässä olevia alueita voidaan valita. (Tähdellä merkitty alue voidaan valita, pisteellä merkittyä 

ei voida valita). Painamalla  valitaan tai poistetaan kaikkien alueiden valinta, painamalla  voidaan selata 
ensimmäisen 8 alueen ja toisen 8 alueen ryhmän sisällä (jos toiminto on käytössä).  

1. Varmista, että tilat ovat suljettu (kaikki ovet ja ikkunat kiinni jne.) ja että Valmis-merkkivalo palaa. 

2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. 

3. Paina . 

4. Valitse painikkeilla 1 - 8 halutut alueet  

5. Painamalla  tai  alueet kytketään päälle KOKONAAN. Mallissa 640 painetaan vielä . 

6. Painamalla   1, 2 tai 3 ja sen jälkeen  tai   (12/24/48/88/168) tai  (640) osa alueista kytketään 
päälle. Järjestelmä antaa poistumisviiveen merkkiäänen (jos valittuna ei ole hiljainen kytkentä).  

7. Poistu tiloista. Kun järjestelmä on kytkeytynyt päälle, poistumisviiveen merkkiääni lakkaa kuulumasta.  
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 Järjestelmän kytkeminen pois päältä (päivätilaan) 

Sisääntulon viiveaika on jaettu kahteen osaan, ensimmäiseen ja toiseen. Jos ensimmäinen sisääntuloviiveaika kuluu umpeen, 
järjestelmä antaa sisäisen hälytyksen ja toinen sisääntuloviiveaika käynnistyy. Jos toinenkin sisääntuloviiveaika kuluu umpeen, 
tapahtuu täysi hälytys (sekä sisäiset, että ulkoiset sireenit aktivoituvat).  

On täysin tavallista ohjelmoida toinen sisääntuloviiveaika nollaan, jolloin tapahtuu täysi hälytys heti, kun ensimmäisen sisääntuloviiveaika menee 
umpeen. Kysy tätä asentajaltasi. 
 

1. Tule sisään osoitetusta sisääntuloreitistä. Sisääntuloviiveen merkkiääni alkaa.  

2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. Sisääntuloviiveen merkkiääni lakkaa kuulumasta.  

Järjestelmän kytkeminen poispäältä, kun ei tulla sisään 

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. 

2. Paina . 

 Poistumistilan peruuttaminen 

Kun poistumistila on käynnistynyt (poistumisviive on aktivoitunut), tiloista on poistuttava välittömästi. Jos kuitenkin jostain 
syystä päätätkin jäädä sisään, poistumistila on peruutettava.  

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. 

2. Paina   ja poistumisviiveen merkkiääni lakkaa.  

Poistumisviivevirheen kuittaaminen 

Jos järjestelmää yrittää virittää silloin kun siinä on aktiivisia(avoimia) silmukoita, käyttönäppäimistön sisäisen summeri 
aktivoituu ja ulkoinen vilkkuvalo (STROBO-ulostulo) syttyy ongelman merkiksi.  

Jos et ole enää paikalla poistumisviivevirheen syntymishetkellä tai sitä ei kuitata, sisäinen summeri sammuu, mutta ulkoinen vilkkuvalo jää 
palamaan, jos sellainen on asennettu.  

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. Sisäinen ja ulkoinen sireeni hiljenee, ulkoinen vilkkuvalo vilkkuu edelleen ja näytöllä 
näkyy vian aiheuttaneen silmukan numero.  

2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi ja paina . 

Hälytyksen hiljentäminen 

Kun järjestelmässä tapahtuu hälytys, sisäinen ja ulkoinen sireeni soivat ennalta ohjelmoidun ajan (yleensä 1-15 minuuttia). 

Jos et ollut paikalla hälytyksen sattuessa, sisäiset ja ulkoiset sireenit ovat ehkä jo sammuneet, mutta ulkoinen vilkkuvalo saattaa vielä olla päällä. Kun 

hälytystiedot tulevat näytölle, painamalla -painiketta voidaan hidastaa näytön vieritystä ja selata tapahtumia manuaalisesti.  
 

Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. Sisäinen ja ulkoinen sireeni hiljenevät ja näytöllä näkyy hälytyksen aiheuttaneen silmukan 
numero. Hälytys on tällöin kuitattava. 

Järjestelmän hälytysloki 

Kun hälytykset on vaimennettu tai järjestelmä on kytketty pois päältä hälytyksen jälkeen, hälyttäneiden silmukoiden numerot 
tulevat näkyviin käyttölaitteen näytölle. Jos useampi silmukka on lauennut, näyttö näyttää niistä jokaisen vuorollaan. Kun olet 
paikallistanut hälytyksen syyn, järjestelmä voidaan kuitata alla olevien ohjeiden mukaan (kohdassa ”Kuittaus hälytyksen 
jälkeen”). 
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Järjestelmän hälytykset 
Jos järjestelmässä on hälytyksiä tai sitä ei ole kuitattu edellisen hälytyksen jälkeen, näytöllä saattaa näkyä teksti SYSTEM 
ALERTS/JÄRJESTELMÄSSÄ HÄLYTYKSIÄ. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. 

Esiin tulevat mahdolliset viat tai hälytykset. Jos useampi vika tai hälytys on aktiivinen, näyttö näyttää niistä jokaisen vuorollaan.  

Kun olet paikallistanut hälytyksen tai vian syyn, järjestelmä voidaan nollata alla olevien ohjeiden mukaan (kohdassa ”Kuittaus” 
hälytyksen jälkeen).  

Vian tai hälytyksen syyn kuittaamiseksi on ehkä tehtävä myös muita toimenpiteitä, jotta järjestelmä nollaa tapahtuneet hälytykset esim. 
paloilmaisinten kuittaus.  
 

 Kuittaus hälytyksen jälkeen 

Jos näytöllä näkyy teksti ”SYSTEM ALERTS” tai ”JÄRJESTELMÄSSÄ HÄLYTYKSIÄ”, toimi kohdassa "Järjestelmän hälytysloki" 
annettujen ohjeiden mukaan ennen kuittauksen yrittämistä.  

 

KÄYTTÄJÄ-kuittaus 

Kun hälytysääni on vaimennettu, järjestelmä on kuitattava.  

Jos järjestelmä on ohjelmoitu niin, että kuittauksen voi suorittaa vain asentaja, painettaessa  näyttö ei palaudu normaaliksi. Tällöin on 
luettava lisäohjeita kohdasta ASENTAJA-kuittaus. Jos järjestelmä on ohjelmoitu niin, että kuittauksen voi suorittaa vain vastakoodilla, on luettava 
lisäohjeita kohdasta ANTI-CODE-kuittaus.  

 

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi  

2. Paina  . Ulkoinen STROBO-ulostulo sammuu, järjestelmästä kuuluu merkkiääni ja näyttö palaa normaaliin tilaan.  

 

ASENTAJA-kuittaus 

Jos järjestelmä on ohjelmoitu niin, että hälytyksen jälkeisen kuittauksen voi suorittaa vain asentaja, hälytyksen voi silti 
vaimentaa syöttämällä käyttäjäkoodi. 

Järjestelmää ei voida kytkeä päälle uudelleen ennen hälytyksien kuittaamista.  

 

Ota yhteys näytölle mahdollisesti ohjelmoituun numeroon tai tämän käyttöohjeen lopussa olevaan huoltonumeroon. 

 

VASTAKOODI (ANTI-CODE)-kuittaus (Ei käytössä Suomen markkinoilla) 

Jos järjestelmä on ohjelmoitu niin, että hälytyksen jälkeisen kuittauksen voi suorittaa vain vastakoodilla (ANTI-CODE), 
hälytyksen voi silti vaimentaa syöttämällä käyttäjäkoodi.  

Järjestelmää ei voida kytkeä päälle uudelleen ennen hälytyksien kuittaamista.  

 

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. 

2. Paina . Näytölle tulee satunnainen numerokoodi, esim. 4281.  

3. Ota yhteys näytölle mahdollisesti ohjelmoituun numeroon tai tämän käyttöohjeen lopussa olevaan huoltonumeroon ja 
ilmoita satunnainen numerokoodi Saat 4 numerosta koostuvan vastakoodin, esim. 5624.  

4. Syötä sinulle annettu vastakoodi. 

5. Paina . Jos vastakoodi on oikein, käyttölaitteelta kuuluu äänimerkki järjestelmän kuittaamisen merkiksi ja näyttö 
palautuu normaaliin tilaan.  
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 Silmukoiden ohittaminen 

Yksittäisten silmukoiden ohittaminen on mahdollista silloin, jos silmukka on esimerkiksi vikatilassa. Vain tähän toimintoon 
oikeutetut käyttäjät saavat ohittaa silmukoita, jotka on ohjelmoitu ohitettaviksi (esim. paloilmaisimet eivät ole ohitettavissa!!!). 

  

Jos silmukka voidaan ohittaa, sen numeron perässä on tähti. Vain ohitettavaksi ohjelmoidut silmukat voidaan ohittaa. Tähti 
ilmestyy silmukkanumeron vasemmalla puolella osoittaakseen sen, että silmukka on ohitettu. Ohitukset poistuvat 
järjestelmästä automaattisesti heti, kun järjestelmä kytketään seuraavan kerran poispäältä, ellei toisin ole ohjelmoitu. Silmukat 

voidaan kytketä mukaan manuaalisesti painamalla -painiketta. Tällöin silmukka on heti toiminnassa.  

 

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi ja paina .  

2. Syötä silmukan numero. 

3. Painamalla  ohitetaan valittu silmukka. Toista tarvittaessa muiden silmukoiden kohdalla.  

4. Paina , kun olet valmis. Jatka järjestelmän käyttöä normaalisti.  

 Ovikellon äänimerkin kytkeminen päälle ja pois 

Järjestelmä voidaan ohjelmoida niin, että tiettyjen silmukoiden aktivointi (avaaminen) aiheuttaa käyttölaitteen sisäisen 
summerin soimisen. Tätä käytetään normaalisti etuovessa, exit-painikkeessa jne.  

Alueet aiheuttavat sisäisen summerin käynnistymisen vain, jos siihen on valittu äänet päälle (lue pääkäyttäjän käyttöohjeesta ohjeet näiden alueiden 
valinnasta).  

 

Jos silmukka on valittu antamaan äänimerkki, se voidaan kytketä tarvittaessa päälle ja pois.  

 

 Järjestelmä voidaan myös ohjelmoida sammuttamaan äänimerkki automaattisesti tai kytkemään se päälle tietyissä olosuhteissa esim. tiettyyn 
aikaan päivästä, jos ovi on jäänyt auki tms. Jos millekään silmukalle ei ole ohjelmoitu äänimerkkiä, sen kytkemisellä päälle ja pois ei ole mitään 
vaikutusta.  

Syötä oma käyttökoodisi ja paina  painiketta ja laite antaa äänimerkin. Ovikello menee päälle. 

 Paina uudelleen  ja ovikello menee pois päältä ja kuulet äänimerkin. 

Käyttäjäkoodin vaihtaminen 

Jos käyttäjällä on pääsy tähän toimintoon, hän voi vaihtaa oman käyttäjäkoodinsa. Käyttäjäkoodit ovat käyttäjäkohtaisia ja 
niiden pituus voi olla 4, 5 tai 6 numeroa. 

Vain vaihdettavaksi ohjelmoitu käyttäjäkoodi voidaan vaihtaa.  

 

Ennen koodin vaihtamista on tärkeää painaa mieleen tai kirjoittaa muistiin uusi koodi, jota ollaan ohjelmoimassa. Uuden 
koodin unohtaminen edellyttää huoltomiehen käyntiä koodin ohjelmoimiseksi uudelleen. Se saattaa aiheuttaa 
lisäkustannuksia.  

1. Syötä vaihdettava käyttäjäkoodi . Paina  painiketta. 

3. Paina  painiketta 

4. Syötä uusi koodi, joka on 4, 5 tai 6 numeroa pitkä. Paina ja hyväksy syötetty koodi (huom! Jos koodi on 4 tai 5 

merkkiä pitkä, pitää silloin painaa  painiketta). 

6. Syötä sama koodi uudelleen 

7. Näppäimistö antaa hyväksytyn merkkiäänen, kun koodin syöttö on hyväksytty.  

8. Näyttö palaa normaalitilaan. Testaa koodin toiminta.  
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TAG-etäavaimen käyttö 

Yleistä 

1. TAG-etäavainta on pidettävä käyttölaitteen PROX-symbolin päällä.  

2. TAG-etäavain toimii normaalisti 4 cm:n etäisyydeltä. On kuitenkin huomattava, että etäisyydet voivat vaihdella.  

3. TAG-etäavaimen esittäminen näppäimistölle EI eroa koodin syöttämisestä muussa kuin siinä, että kyseessä on YKSI eikä 
MONTA toimenpidettä.  

4. Käyttölaite rekisteröi kuka käyttäjä / mikä TAG esitetään, mutta se ei kirjaa TAG-etäavaimessa olevaa sarjanumeroa. 

TAG-etälukijoiden ohjelmointi 

Toimi seuraavalla tavalla kohdistaaksesi TAG-etäavaimen tiettyyn käyttäjään.  

1. Ohjelmoi käyttäjäkoodi tavalliseen tapaan ja ohjelmoinnin lopussa on uusi valikko, jossa kysytään haluatko liittää TAG-
etäavaimen käyttäjälle. 

2. Paina . 

3. Tuo TAG-etäavain käyttölaitteen eteen 10 sekunnin kuluessa. Ruudulla lukee ”Present TAG now”.  

4. Järjestelmästä kuuluu vahvistusääni. TAG-etäavain on nyt ohjelmoitu käyttäjälle.  

Päällekytkentä 

1. Näytä TAG-etäavain käyttölaitteelle, jolloin näytössä lukee "Kyllä= Päälle?". Voit painaa   painiketta, jolloin laite menee 
päälle ja poistumisviiveen merkkiääni alkaa. 

2. Voit myös tuoda TAG-etäavaimen uudelleen käyttölaitteen eteen tai pitää sitä paikallaan, jolloin poistumisviiveen merkkiääni 
alkaa. Poistu tilasta.  

Jos pikakytkentä (Quickarm) on käytössä, järjestelmä käynnistää poistumisviiveen välittömästi.  

Poiskytkentä 

1. Tule rakennukseen sisään määrätystä sisäänkäynnistä (kuuluu sisääntuloviiveen merkkiääni). 

2. Tuo TAG-etäavain käyttölaitteen eteen. Sisääntuloviiveen merkkiääni lakkaa ja hälytys on nyt kytketty pois päältä.  
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Pikaohje 

Tapahtuma Selitys Painikkeet 

Täysvalvonta(yötila) Syötä voimassa oleva käyttökoodi  
 Paina ”Kyllä” tai ”Ovikelloa”(hiljainen kytkentä) 

tai  

Osittainen päällekytkentä (osavalvonta) Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Paina “Osavalvonta” 
 

 Valitse kytkettävät alueet 
,  or  

 Paina ”Kyllä” tai ”Ovikelloa”(hiljainen kytkentä) 

tai  

Erillisten alueiden päällekytkentä Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Paina “Alue” 

 

 Valitse alueet 1 - 8 
 -  

 Paina kyllä tai ovikelloa(hiljainen kytkentä) 

tai  

Poiskytkentä(päivätila) Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Paina “Kyllä” 

 

Poistumistilan peruuttaminen Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Paina “Kyllä” 

 

Poistumisviivevirheen kuittaaminen Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Valitse “Kuittaa” 

 

Hälytyksen hiljentäminen Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

Käyttäjä-kuittaus Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Valitse “Kuittaa” 

 

Asentaja-kuittaus Ota yhteys asennusliikkeeseen  

Vastakoodi-kuittaus Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Valitse kuittaa 

 

 Ota yhteys hälytyskeskukseen  

 Kerro vastakoodisi 

 Syötä saatu vastakoodisi  

 Paina “Kyllä” 

 

Silmukoiden ohitus Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Paina “Ohita” 
 

 Syötä silmukan numero … 

 Paina “Ohita” 



 Paina “Menu” ja poistut ohjelmoinnista 
 

 Paina “Kyllä” virittääksesi 

 

Ovikello päälle/pois Paina “Ovikello” kytkeäksesi ominaisuuden päälle 

 

 Paina “Ovikello” kytkeäksesi ominaisuuden pois 
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Käyttäjäkoodin vaihto Syötä voimassa oleva käyttökoodi  

 Paina “Menu” ja “Kyllä” 

ja  

 Paina 5” ja “Kyllä” 

ja  

 Syötä käyttäjäkoodisi 4,5, tai 6  

 Paina “Kyllä” hyväksyäksesi toiminnon 

 

 Valitse ”Kuittaa” ja näyttö palaa normaaliin tilaan 
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Asennusliikkeen tiedot 

Asentaja:   

Asennusliike:   

Osoite:   

   

   

Puhelinnumero:   

Asennuspäivä:   

Huoltotiedot  

Päivämäärä Toimenpiteet Asentaja 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tärkeät puhelinnumerot 

24h hälytyskeskus   24h asennusliike 

   

Keskuslaite 

 

Tyyppi 12               24               48               88               168               640  

Sijainti  

© TEXECOM LTD. 2012
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Muistiinpanoja
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Maahantuoja : 

 
 

 

 

 

ADI-ALARMSYSTEM FINLAND OY 

Metsänneidonkuja 12 

02130 ESPOO 

Info.fi@adiglobal.com 

 

 

Valmistaja : 
 

 

Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire BB4 4PW, 
England. 

© Texecom Limited 2012 
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