Käyttöohje

Järjestelmä: Sector Alarm TC

Tervetuloa Sector Alarmin
asiakkaaksi
Tämä käyttöohje on tarkoitettu päivittäisen käytön tueksi.
Lue ohje läpi niin tiedät kuinka hälytysjärjestelmäsi toimii.

Toivomme, että hälytysjärjestelmästä on
hyötyä vuosien ajan, ja että se parantaa sinun
ja perheesi päivittäistä turvallisuutta.
Ensimmäisillä sivuilla kerrotaan lyhyesti hälytysjärjestelmän toiminnasta. Voit milloin tahansa
olla yhteydessä asiakaspalveluumme, jos sinulla
on hälytysjärjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Asiakaspalvelu
Sector Alarm Oy
Esterinportti 2
00240 HELSINKI
Puhelin: (+358) 207 345 000
(Puhelun hinta 8,8 snt/min)
asiakaspalvelu@sectoralarm.fi

Puhelin: 0207 345 000

www.sectoralarm.fi

Pidäthän hälytysjärjestelmäsi aina
päälle kytkettynä.

Asiakasnumero
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Laitteiston numero

SECTOR ALARM

Helppokäyttöinen hälytysjärjestelmä
Nämä ohjeet koskevat tärkeimpiä toimintoja hälytysjärjestelmän
päivittäisessä käytössä.
Aktivoi poissa-tila (aktivoi koko hälytysjärjestelmän)
Paina poissa-tila -painiketta käyttönäppäimistöstä tai kaukosäätimestä.

Aktivoi kotona-tila (aktivoi osan hälytysjärjestelmästä*)
Paina kotona-tila -painiketta käyttönäppäimistöstä tai kaukosäätimestä.

Kytke hälytysjärjestelmä pois päältä:
Syötä henkilökohtainen koodisi tai vie avaimenperätunnistin käyttönäppäimistön
hälytyssymbolin päälle

Tai paina kaukosäätimen pois päältä -painiketta.

*Kotona-tila ohjelmoidaan tarpeidesi ja toiveidesi mukaan. Määritykset tehdään yhdessä Sector
Alarmin asentajan kanssa.

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
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SISÄLTÖ

Kameratunnistimen kuvien käsittely
Jos hälytysjärjestelmään on asennettu yksi tai useampi kameratunnistin,
otettuja kuvia käsitellään seuraavan käytännön mukaisesti.
•

Kuvat siirtyvät hälytyskeskukseemme vain hälytyksen lauetessa.

•

Kuvia käsitellään viranomaisvaatimusten ja Sector Alarmin tietosuojakäytännön mukaisesti.

•

Kuvia käytetään vain hälytyksen käsittelyn apuna eli hälytyksen syyn selvittämiseksi ja
vahvistamiseksi.

•

Vain hälytyskeskuspäivystäjä, tai tarvittaessa viranomaiset, voi nähdä kuvia.

KAMERATUNNISTIMEN KUVIEN KÄSITTELY
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Käyttönäppäimistön toiminta
Käyttönäppäimistöstä hälytysjärjestelmä kytketään päälle ja pois
henkilökohtaisella koodilla tai avaimenperätunnistimella. Avaimenperätunnistimen lukija on käyttönäppäimistön alaosassa olevan hälytyssymbolin kohdalla.
Merkkivalo 2
Järjestelmävika

Merkkivalo 1
Hälytys lauennut

Merkkivalo 3
Sabotaasihälytys

Hätähälytyksen
painikkeet
Poissa-tilan
aktivointi

Kotona-tilan
aktivointi

Avaimenperätunnistimen lukija
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KÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN TOIMINTA

Käyttönäppäimistön merkkivalot
Käyttönäppäimistön etupuolella on kolme merkkivaloa, jotka osoittavat
hälytysjärjestelmän kulloisenkin tilan.
Merkkivalo 1 – hälytys lauennut
Palaa: Hälytys on lauennut tai jotain tunnistinta ei voida kytkeä päälle johtuen
esimerkiksi ovitunnistimella suojatun oven tai ikkunan auki olemisesta.
Vilkkuu: Järjestelmän muistissa on hälytys, joka pitää kuitata.
		
Ei pala: Hälytysjärjestelmä voidaan aktivoida.
Merkkivalo 2 – järjestelmävika
Palaa: Hälytysjärjestelmässä on vika. Vika voi olla esimerkiksi paristo- tai virransyöttö		
ongelma, valvontavika, GSM/GPRS-vika tai radiohäiriö. Ole yhteydessä asiakaspalveluun.
Vilkkuu: Järjestelmän muistissa on vikailmoitus, joka pitää kuitata.
Ei pala: Järjestelmässä ei ole vikoja.
Merkkivalo 3 – sabotaasihälytys
Palaa: Sabotaasihälytys on lauennut. Hälytys voi johtua viasta tai laitteistoon
kohdistuneesta ilkivallasta. Ole yhteydessä asiakaspalveluun.
Vilkkuu: Järjestelmän muistissa on sabotaasihälytys, joka pitää kuitata.
Ei pala: Järjestelmässä ei sabotaasihälytystä.
Hälytyksen tai vikojen kuittaus
Kuittaa hälytys tai vika näppäilemällä henkilökohtainen koodisi tai avaimenperätunnistimella käyttönäppäimistöstä. Jos muistissa on useita vikoja tai lauenneita hälytyksiä,
kuittaus on toistettava niin monta kertaa, että kaikki merkkivalot, 1, 2 ja 3, sammuvat.

KÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN TOIMINTA
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Hälytysjärjestelmän käyttö
Hälytysjärjestelmää on helppo käyttää käyttönäppäimistöstä, kaukosäätimellä tai avaimenperätunnistimella.
Aktivointi käyttönäppäimistöstä
Poissa-tila (aktivoi koko hälytysjärjestelmän)
Kaikkien ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava suljettuna ennen aktivointia.
Paina poissa-tila -painiketta.
Painikkeen merkkivalo syttyy ja palaa, kunnes käyttönäppäimistö menee virransäästötilaan.
Poistumisääni kuuluu poistumisen ajan. Jos järjestelmässä on vika, kuuluu varoitusääni. 		
Korjaa järjestelmävika ja yritä aktivoida uudelleen.

		
Kotona-tila (aktivoi osan järjestelmästä*)
Kaikkien ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava suljettuna ennen aktivointia.
Paina kotona-tila -painiketta.
Painikkeen merkkivalo syttyy ja vilkkuu vahvistukseksi, ennen kuin sammuu uudestaan.
Poistumisääntä ei kuulu (jos ohjelmoitu äänettömälle kuten tavallista). Jos järjestelmässä
on vika kuuluu varoitusääni. Korjaa järjestelmävika ja yritä aktivoida uudestaan.
*Kotona-tila ohjelmoidaan tarpeidesi ja toiveidesi mukaan. Määritykset tehdään yhdessä Sector
Alarmin asentajan kanssa.

8SECTOR ALARM – DOMONIAL USER INSTRUCTIONS

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
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Aktivointi kaukosäätimellä
Huomioi, että aktivointi kaukosäätimellä kytkee hälytysjärjestelmän välittömästi päälle. Tämän
vuoksi älä aktivoi hälytysjärjestelmää ennen kuin olet suojatun alueen ulkopuolella.
Poissa-tila (aktivoi koko järjestelmän)
Kaikkien ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava suljettuna ennen aktivointia.
Paina poissa-tila -painiketta.
Painikkeen vahvistusvalo syttyy muutamaksi sekunniksi aktivoinnin merkiksi. Jos järjestelmässä
on vika, korjaa vika ja yritä aktivoida uudestaan.
Kotona-tila (aktivoi osan järjestelmästä*)
Kaikkien ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava suljettuna ennen aktivointia.
Paina kotona-tila -painiketta.
Painikkeen vahvistusvalo syttyy muutamaksi sekunniksi aktivoinnin merkiksi. Jos järjestelmässä
on vika, korjaa vika ja yritä aktivoida uudestaan.
Tarkista järjestelmän tila
Tarkista järjestelmän tila painamalla kysymysmerkki-painiketta. Kytkettyä tilaa vastaavan
painikkeen valo syttyy muutamaksi sekunniksi.

*Kotona-tila ohjelmoidaan tarpeidesi ja toiveidesi mukaan. Määritykset tehdään yhdessä Sector
Alarmin asentajan kanssa.
Hätähälytys

Aktivoi poissa-tila
Poiskytkentä

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Aktivoi kotona-tila
Järjestelmän tila
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Poiskytkentä käyttönäppäimistöstä
Poiskytkentä
Koko hälytysjärjestelmä kytketään pois päältä sekä poissa- että kotona-tilasta.
		
Syötä henkilökohtainen koodisi tai käytä avaimenperätunnistinta.
Käytössä olleen tilan (poissa tai kotona) merkkivalo sammuu.
Sisääntullessa järjestelmä muistuttaa äänimerkillä järjestelmän poiskytkemisestä.

Poiskytkentä kaukosäätimellä
Poiskytkentä
Koko hälytysjärjestelmä kytketään pois päältä sekä poissa- että kotona-tilasta.

Paina Poiskytkentä -painiketta.
Vahvistusvalo syttyy muutamaksi sekunniksi.
Sisääntullessa järjestelmä muistuttaa äänimerkillä järjestelmän poiskytkemisestä.

Sireeni ja äänimerkit
Sireeni käynnistyy hälytyksen lauetessa. Ääni kuuluu savuilmaisimista ja mahdollisista erillisistä
sireeneistä..
Hälytyksen tyypistä riippuen käytössä on kaksi eri äänimerkkiä.
Jatkuva ääni on merkki murrosta tai hätähälytyksestä.
Jaksottainen ääni on merkki savun havaitsemisesta.
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Ovitunnistimen äänimerkit
Ovitunnistimilla varustetut ovet voidaan halutessa ohjelmoida ilmoittamaan äänimerkillä aina, kun
ovi avataan. Äänimerkin avulla saat tiedon esimerkiksi lapsen lähtiessä ulos.
Paina käyttönäppäimistön painikkeita 1 ja 3 yhtäaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.
		Paina kotona-tila -painiketta.
		
Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja kaikki valot vilkkuvat.
		
Aktivoi ovitunnistimen äänimerkki painamalla vasemmanpuoleista
		SOS-painiketta.
		
Poista ovitunnistimen äänimerkki käytöstä painamalla oikeanpuoleista 		
		SOS-painiketta.
Tallenna asetukset painamalla oikeanpuoleista SOS-painiketta.
Parin sekunnin kuluttua kuuluu kaksi äänimerkkiä ja kaikki valot käyttönäppäimistöstä sammuvat.

Hätähälytys
Sector Alarmin mielestä hätähälytys on erittäin tärkeä henkilökohtaisen turvallisuutesi kannalta.
Hätätilanteessa saat helposti lähetettyä hätähälytyksen käyttönäppäimistöstä tai kaukosäätimellä. Hälytyskeskuksemme soittaa ja tarkistaa hätähälytyksen syyn. Tarvittaessa vartija lähetetään
paikalle varmistamaan hälytyksen syy ja tarkistamaan, että sinulla ja perheelläsi on kaikki hyvin.
Aktivointi käyttönäppäimistöstä
		
		

Paina kahta SOS hätähälytys -painiketta käyttönäppäimistöstä
samanaikaisesti ja vapauta ne yhtä aikaa.

Sireeni käynnistyy välittömästi ja sammuu kun järjestelmä kytketään pois päältä.
Aktivointi kaukosäätimellä
		
Paina kaukosäätimen kahta ylintä painiketta samanaikaisesti vähintään kaksi 		
		sekuntia
Sireeni käynnistyy välittömästi ja sammuu kun järjestelmä kytketään pois päältä.

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

11

Tietoa hälytysjärjestelmän
yleisimmistä laitteista
Seuraavassa esittelemme yleisimmät Sector Alarm TC -hälytysjärjestelmän osat. Lisätietoja löydät kotisivuiltamme.

Käyttönäppäimistö

Keskusyksikkö

Käyttönäppäimistö on hälytysjärjestelmäsi tärkein osa.
Valojen avulla näet helposti hälytysjärjestelmäsi tilan.

Keskusyksikkö on hälytysjärjestelmäsi aivot. Se on
yhteydessä muihin laitteisiin ja hälytyskeskukseen. Se
on ainoa laite järjestelmässäsi, joka vaatii sähkövirran,
mutta vara-akku varmistaa toiminnan sähkökatkoksen
aikana.

Kameratunnistin

Ovitunnistin

Ottaa värikuvia salamavalolla havaitessaan liikettä tai
lämpötilan noustessa yli hälytysrajan niin päivänvalossa
kuin pimeässäkin.
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Kun ovi avataan, magneettikosketin laukaisee hälytyksen. Käytetään suojaukseen öisin (kotona-tila) ja jos
kotona on suuria lemmikkejä.

TIETOA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN YLEISIMMISTÄ LAITTEISTA

Ovitunnistin tärinäilmaisimella

Vesi-ilmaisin

Tärinäilmaisin yhdistettynä ovitunnistimeen reagoi
tärinään ja oven tai ikkunan avaamiseen.

Vesivuodot voivat aiheuttaa isoja vahinkoja, jos niitä
ei havaita ajoissa. Vesi-ilmaisin hälyttää vesivuodoista
varhaisessa vaiheessa.

Kaukosäädin

Avaimenperätunnistimet

Helppokäyttöinen kaukosäädin järjestelmän
nopeaan aktivointiin. Sisältää myös hätähälytystoiminnon.

Avaimenperätunnistin on helppokäyttöinen koko
perheelle. Avaimenperätunnistimella hälytys on helppo
kytkeä päälle ja pois käyttönäppäimistöstä.

Älypistorasia

Savuilmaisin

Älypistorasioiden avulla voit hallita valaistusta ja muita
sähkölaitteita Sector Alarm -sovelluksella tai Omilla
Sivuilla.

Reagoi nopeasti savuun. Kun savuilmaisin on yhdistetty
kameratunnistimeen, savuhälytys aktivoi kameratunnistimen, joka ottaa kuvia. Ilmaisin toimii myös järjestelmän
sireeninä ja käynnistyy kaikissa hälytyksissä. Huomaa,
että sireenin ääni on erilainen eri tyyppisissä hälytyksissä. Savuilmaisin on aina aktiivinen, vaikka hälytysjärjestelmä olisi kytketty pois päältä.

TIETOA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN YLEISIMMISTÄ LAITTEISTA
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Älykkäät ratkaisut
Älykkäät ratkaisumme parantavat turvallisuutta ja auttavat sinua hallitsemaan hälytysjärjestelmää paremmin. Sector Alarm -sovelluksella
voit muun muassa kytkeä hälytyksen päälle ja pois päältä tai saada
ilmoituksia sisään ja ulos kulkemisesta.
Luo tili Omille Sivuille/Sector Alarm -sovellukseen
Luomalla tilin Omilla Sivuilla tai Sector Alarm -sovelluksessa voit tarkistaa ja muuttaa hälytysjärjestelmäsi tilan. Tilin luomiseen tarvitset asiakasnumerosi. Löydät sen hälytysjärjestelmäsi
dokumenteista. Rekisteröi tili osoitteessa omatsivut.sectoralarm.fi tai Sector Alarm -sovelluksen
kautta, jonka voit ladata sovelluskaupasta. Päivitämme sovellusta ja lisäämme ominaisuuksia
jatkuvasti.
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ÄLYKKÄÄT RATKAISUT

Ylläpito ja neuvonta
Näin varmistat hälytysjärjestelmäsi toiminnan.
•
•
•
•
•
•

Sector Alarm valvoo järjestelmää 24/7/365.
Sector Alarm suosittelee paikallista järjestelmätestausta joka kolmas kuukausi. Ota
yhteyttä Sector Alarmin asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja testauksen tekemisestä.
Varmista, ettei mikään laite ole vaurioitunut, likainen, pölyyntynyt, hämäkäkinseitissä jne.
Puhdista käyttönäppäimistö kuivalla pyyhkeellä.
Remontin tai kalusteiden siirtämisen yhteydessä varmista, ettet rajoita tai peitä laitteita
tai niiden peittoaluetta.
Jos maalaat, tapetoit tai hiot, voi olla tarpeen väliaikaisesti irrottaa hälytysjärjestelmän
laitteita niiden vaurioitumisen tai virhehälytysten estämiseksi. Ole yhteydessä Sector
Alarmin asiakaspalveluun ennen laitteiden irrottamista!

Hälytysjärjestelmän sireeni(t) on suunnitteltu herättämään syvästi nukkuva
henkilö ja häiritsemään mahdollisia tunkeutujia. Pitkäkestoista altistumista sireenin äänelle tulisi välttää. Jos hälytys laukeaa ollessasi paikalla, kytke hälytys
pois päältä (katso sivu 3) tai jos tämä ei onnistu, poistu tilasta. Hälytysjärjestelmän testauksen yhteydessä suosittelemme käytettäväksi kuulosuojaimia.

YLLÄPITO JA NEUVONTA
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