Sector Alarm Oy
Esterinportti 2
00240 Helsinki

Pikakäyttöopas iConnect

Puh. 0207 345 000
info@sectoralarm.fi
sectoralarm.fi
Y-tunnus 0667761-0

Tärkeimmät käyttöominaisuudet keskusyksiköltä ja
näppäimistöltä
Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:
Paina
- painiketta. 60 sekunnin poistumisviive alkaa. ovien tulee olla kiinni kun kytket
hälytysjärjestelmän päälle.

Kuorisuojauksen kytkeminen päälle:
Paina

- painiketta. Kuorisuojauksella kytket asunnon ulko-ovet valvontaan.

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:
Syötä käyttäjäkoodisi. Saavuttuasi valvottavaan tilaan sinulla on 30 sekuntia aikaa kytkeä järjestelmä
pois päältä. Käyttäjäkoodillasi mykistät myös sireenin hälytystilanteessa.

Jos annat väärän koodin:
Jos näppäilet väärän koodin järjestelmän poiskytkennän yhteydessä, paina
jälkeen oikea koodisi.

-painiketta ja anna sen

Tarkista järjestelmän vikailmoitukset
Paina

ja vieritä luettelo läpi. Mykistät samalla järjestelmän vikailmoitusten merkkiäänet.

Viestin tallennus
Pääset tallennusvalikkoon painamalla ensin
ja sitten
-painikkeita peräkkäin.Tallennus
aloitetaan painamalla
-painiketta. Tallennus lopetetaan
-painikkeella.

Viestin kuuntelu
Kuuntele viesti painamalla

-painikkeita peräkkäin.

Jos aiheutat virhehälytyksen
Muista ilmoittaa itse aiheutetusta hälytyksestä hälytyskeskukseen numeroon 0207 345 000. Varaudu
kertomaan peruutustunnuksesi.
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Toiminnot kauko-ohjaimella:
Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle
- Paina

-painiketta (Poistumisviive alkaa)

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:
- Paina

-painiketta

Kuorisuojauksen kytkeminen päälle:
- Paina

-painiketta

Osavalvonnan kytkeminen päälle:
- Paina

-painiketta (tarkempi ohje Web portaalissa)

Jos aiheutat virhehälytyksen:
- Paina

-painiketta

Hätäpainiketoiminto
- Paina kaukosäätimen kaksi alinta näppäintä pohjaan samanaikaisesti
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Vikatilanteet
Sireenin vaientaminen ja vikaantuneen tunnistimen kytkeminen tilapäisesti pois käytöstä:

1.

Hiljennä ensin vikaääni (esim. sireeni) antamalla käyttäjäkoodisi.

2.

Selvitä

3.

Paina

4.

Syötä pääkäyttäjäkoodi (1. käyttäjäkoodi).

5.

Paina [21].

6.

Valitse
- painikkeella hälyttänyt tunnistin ja paina
pois järjestelmästä.

7.

Paina

- painiketta ja tallenna muutos

8.

Paina

- painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin päävalikkoon.

9.

Ota yhteys hälytyskeskukseemme, jotta vikaantunut tunnistin kytketään pois valvonnasta
siihen asti, että se saadaan huollettua (tai paristot vaihdettua).

- painikkeella hälyttänyt tunnistin (esim. savutunnistin).
- painiketta.

kytkeäksesi tunnistimen tilapäisesti

- painikkeella.

Eri vaiheiden aikana keskusyksikön näytöllä näkyy käyttäjää opastavia tekstejä.
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Yhteydenotto
Palvelukeskuksemme auttaa sinua järjestelmän käytössä, huoltoon liittyvissä asioissa sekä etänä
suoritettavissa muutostöissä (esim. koodien vaihtaminen) seuraavasti:
Ma - to klo 9.00 - 18.00, pe klo 9.00 – 17.00
Mikäli kyseessä on hälytykseen liittyvä kiireellinen asia (esim. hälytyksen peruutus), palvelemme
asiakkaitamme ympäri vuorokauden.

Puhelin: 0207 345 000

Tunnukset ja koodit
Käyttäjäkoodi 1:_____________ (nelinumeroinen sarja)
Käyttäjäkoodi 2:_____________ (nelinumeroinen sarja)
Käyttäjäkoodi 3:_____________ (nelinumeroinen sarja)

Web portaalin käyttäjätunnus: ___________________________(sana tai numero)
Web portaalin salasana:________________________________(sana tai numero)
Web portaalin käyttäjäkoodi: Sama kuin Käyttäjäkoodi 1

Asiointi/peruutustunnus: (sana tai numero)

Asiointi/peruutustunnuksella voit peruuttaa hälytyksiä ja tehdä muutoksia toimenpideohjeeseen
asioidessasi asiakaspalvelumme tai hälytyskeskuksemme kanssa.
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