Hälytysjärjestelmän käyttöohje
Järjestelmä: Domonial

Tervetuloa Sector Alarmin
asiakkaaksi
Kiitos, että valitsit Sector Alarmin hälytysjärjestelmäsi toimittajaksi!
Tämä käyttöohje on tarkoitettu päivittäisen käytön tueksi. Lue ohje
läpi, niin tiedät, kuinka hälytin 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 ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme,
jos sinulla on hälyttimen käyttöön liittyviä
kysymyksiä.

Asiakaspalvelu
Sector Alarm Oy
Valimotie 21
00380 HELSINKI
Puhelin: 0207 345 000
(Puhelun hinta 8,8 snt/min)

Puhelin: 0207 345 000

Sähköposti:
asiakaspalvelu@sectoralarm.fi

Pidäthän hälytysjärjestelmän
aina päälle kytkettynä.

Asiakasnumero

2

www.sectoralarm.fi

Laitteiston numero

SECTOR ALARM

Hälytysjärjestelmän käyttö
Nämä ohjeet koskevat päivittäistä käyttöä.
Aktivoi poissa-tila (aktivoi koko hälytysjärjestelmän)
•

Paina

ja syötä sen jälkeen henkilökohtainen koodisi tai vie etätunnistin

ohjauspaneelin hälytyssymbolin päälle.
•

Paina

kauko-ohjaimesta.

Aktivoi kotona-tila (aktivoi osan hälytysjärjestelmästä *)
•

Paina

ja syötä sen jälkeen henkilökohtainen koodisi tai vie etätunnistin

ohjauspaneelin hälytyssymbolin päälle.
•

Paina

kauko-ohjaimesta.

Kytke hälytysjärjestelmä pois päältä:
•

Syötä henkilökohtainen koodisi tai vie etätunnistin ohjauspaneelin hälytyssymbolin
päälle.

•

Paina

kauko-ohjaimesta.

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

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
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SISÄLTÖ

Kuvien käsittelyä koskevat säädökset
Jos hälytysjärjestelmään on asennettu yksi tai useampi kameratunnistin, otettuja kuvia käsitellään seuraavan käytännön mukaisesti.
•
•
•
•
•

Kuvia saa ottaa vain hälytyksen lauetessa. Kuvia ei saa milloinkaan ottaa talon ulkopuolelta tai kauko-ohjauksella.
Kuvia saa käyttää vain hälytyksen käsittelyn apuna eli hälytyksen syyn selvittämiseksi
ja vahvistamiseksi.
Asunnossa tapahtuvassa valokuvauksessa ja kuvien säilytyksessä on noudatettava
viranomaisvaatimuksia. ”Henkilötietolaki”.
Kaikkia vastaanotettuja kuvia säilytetään 21 päivää mahdollista rikostutkintaa varten. 22.
päivänä kuvat poistetaan automaattisesti, eikä niitä voi palauttaa.
Hälytysoperaattorin lisäksi vain poliisiviranomaiset saavat nähdä kuvia.

KUVIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT SÄÄDÖKSET
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Ohjauspaneelin toiminta
Ohjauspaneelista hälytysjärjestelmä kytketään päälle ja pois henkilökohtaisella koodilla tai etätunnistimella. Ohjauspaneelissa on sisäinen
sireeni. Etätunnistimen lukija on keskellä alhaalla olevan hälytyssymbolin kohdalla.

Merkkivalo 3
Merkkivalo 4

Sisäinen sireeni

Merkkivalo 1
Merkkivalo 2

Turvahälytyksen
painikkeet

Poissa-tilan aktivointi

Kotona-tilan aktivointi
Etätunnistimen lukija
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OHJAUSPANEELIN TOIMINTA

Ohjauspaneelin merkkivalot
Ohjauspaneelin etupuolella on neljä merkkivaloa,
jotka osoittavat hälytysjärjestelmän kulloisenkin tilan.
Merkkivalo 1 – hälytysjärjestelmä on aktiivinen
Kiinteä valo: koko hälytysjärjestelmä on aktiivinen (poissa-tila).
Vilkkuva: osa hälytysjärjestelmästä on aktiivinen (kotona-tila).
Sammunut: järjestelmä ei ole aktiivinen.
Merkkivalo 2 – hälytys on lauennut
Kiinteä valo: hälytys on lauennut tai jokin hälytysjärjestelmän ilmaisimista ei ole valmis 		
aktivoitavaksi. Tämä voi johtua esimerkiksi avoimesta ovitunnistimesta.
Vilkkuva: hälytysjärjestelmän muistissa oleva hälytys täytyy palauttaa. 			
Sammunut: hälytysjärjestelmä voidaan aktivoida.
Merkkivalo 3 – järjestelmävika
Kiinteä valo: hälytysjärjestelmään on tullut vika.
Vika voi olla esimerkiksi paristo- tai virransyöttöongelma, valvontavika, GSM/GPRS-vika
tai radiohäiriö. Pyydä apua asiakaspalvelusta.
Vilkkuva: hälytysjärjestelmän muistissa on vika, joka vaatii palauttamista.
Sammunut: ei vikaa.
Merkkivalo 4 – ilkivaltahälytys
Kiinteä valo: hälytysjärjestelmässä on lauennut ilkivaltahälytys.
Vilkkuva: hälytysjärjestelmän muistissa on ilkivaltahälytys, joka vaatii palauttamista.
Sammunut: ei ilkivaltahälytystä.
Hälytyksen palauttaminen
Palauta hälytysjärjestelmä näppäilemällä henkilökohtainen koodisi tai käyttämällä etä-		
tunnistinta.
Jos muistissa on useita vikoja tai lauenneita hälytyksiä, hälytysjärjestelmän palautta-		
mista on toistettava, kunnes merkkivalot 2, 3 ja 4 eivät enää vilku.
Huomaa, että hälytysjärjestelmää ei voi aktivoida, jos siinä on vika.
OHJAUSPANEELIN TOIMINTA
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Hälytysjärjestelmän käyttö
Hälytysjärjestelmää on helppo käyttää ohjauspaneelista, kauko-ohjaimella ja etätunnistimella.
Aktivointi ohjauspaneelista
Poissa-tila (aktivoi koko hälytysjärjestelmän)
Kaikkien ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava suljettuna ennen aktivointia.
		
Paina		
ja syötä sen jälkeen henkilökohtainen koodisi tai käytä 		
				etätunnistinta.
		
		
Valo 		
palaa kiinteästi minuutin ajan ja sammuu sitten.
		

Kuittausääni kuuluu poistumisen ajan.

Kotona-tila (aktivoi osan hälytysjärjestelmästä*).
Kaikkien ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava suljettuna ennen aktivointia.
		
Paina		
ja syötä sen jälkeen henkilökohtainen koodisi tai käytä 		
				etätunnistinta.
		
		
Valo		
vilkkuu, kunnes hälytin sammutetaan.
		

Kuittausääntä ei kuulu poistumisen aikana.

* Kotona-tila ohjelmoidaan tarpeidesi ja toiveidesi mukaan.
Se tehdään yhdessä Sector Alarmin kanssa.
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NÄIN KÄYTÄT HÄLYTYSJÄRJESTELMÄÄ
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Aktivointi kaukosäätimellä
Huomaa, että aktivointi kaukosäätimellä tapahtuu välittömästi. Älä aktivoi
hälytysjärjestelmää, ennen kuin olet hälyttimen toiminta-alueen ulkopuolella.
Poissa-tila (aktivoi koko hälytysjärjestelmän)
Kaikkien ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava suljettuna ennen aktivointia.
		Paina		
		
		
Kuittausvalo palaa kiinteästi muutaman sekunnin ajan
		
ja vahvistaa aktivoinnin.
Kotona-tila (aktivoi osan hälytysjärjestelmästä).
Kaikkien ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava suljettuna ennen aktivointia.
		Paina		
		
		
Kuittausvalo palaa kiinteästi muutaman sekunnin ajan
		
ja vahvistaa aktivoinnin.
* Kotona-tila ohjelmoidaan tarpeidesi ja toiveidesi mukaan.
Se tehdään yhdessä Sector Alarmin kanssa.

Kuittausvalo
							Sammutus

Aktivointi
Poissa-tila					Aktivointi
							Kotona-tila

Turvahälyttimen painikkeet

NÄIN
SECTOR
KÄYTÄT
ALARM
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄÄ
- BRUKSANVISNING DOMONIAL
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Poiskytkentä ohjauspaneelista
Sekä poissa- että kotona-tilasta sammutettaessa koko hälytysjärjestelmä sammutetaan.
Näppäile henkilökohtainen koodisi tai käytä etätunnistinta.
		
Valo		sammuu.
Kuittausääni kuuluu sisääntulon ajan ja sammuu, kun hälytys on sammutettu.

Poiskytkentä kaukosäätimellä
Sekä poissa- että kotona-tilasta sammutettaessa koko hälytysjärjestelmä sammutetaan.
Paina 		
Kuittausvalo palaa kiinteästi muutaman sekunnin ajan ja vahvistaa poiskytkennän.
Kuittausääni kuuluu sisääntulon ajan ja sammuu, kun hälytin on kytketty pois päältä.

Savuhälytyksen kuittaus
Hiljennä hälytys poiskytkemällä järjestelmä ohjauspaneelista tai kaukosäätimestä edellä olevien
ohjeiden mukaan.
Lisäksi hälyttävässä savuilmaisimessa vilkkuu punainen valo, joka tulee kuitata painamalla kyseisessä ilmaisimessa olevaa painiketta.
Huomioithan, että kuittauksen jälkeen hälyttänyt ilmaisin ei hälytä seuraavan 10 minuutin aikana.
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NÄIN KÄYTÄT HÄLYTYSJÄRJESTELMÄÄ
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Hätähälytys
Sector Alarmin mielestä hätähälytys on erittäin tärkeä henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta.
Hätätilanteessa saat helposti käynnistettyä hätähälytyksen ohjauspaneelista tai kaukosäätimellä.
Vartija saapuu paikalle varmistamaan hälytyksen syyn ja tarkistamaan, että sinulla ja perheelläsi
on kaikki hyvin.
Aktivointi ohjauspaneelista:
Paina

ja 		

painikkeita yhtä aikaa ja vapauta ne.

Sireeni alkaa soida ja sammuu vasta, kun hälytin sammutetaan.
Aktivointi kaukosäätimellä:
Paina

ja		

painikkeita yhtä aikaa vähintään kaksi sekuntia.

Sireeni alkaa soida ja sammuu vasta, kun hälytin sammutetaan.

Uhkakoodi
Voit käyttää uhkakoodia, jos sinut pakotetaan sammuttamaan hälytysjärjestelmä.
Muodosta uhkakoodi lisäämällä henkilökohtaisen koodisi viimeiseen numeroon ykkönen. Jos koodin viimeinen numero on 9, siitä tulee 0. Huomaa myös, että koodin kolme ensimmäistä numeroa
eivät muutu.
Esimerkkejä uhkakoodeista:
4554 muuttuu muotoon 4555
1909 muuttuu muotoon 1900
6789 muuttuu muotoon 6780
Hälytysjärjestelmä sammuu tavalliseen tapaan, mutta hälytyskeskukseen lähetetään salainen
hätähälytys.

NÄIN KÄYTÄT HÄLYTYSJÄRJESTELMÄÄ
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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.
Sector Alarm - mobiilisovellus
1. Rekisteröi uusi tili.
Voit rekisteröidä uuden tilin omilla yhteystiedoillasi ja yksilöllisellä salasanalla osoitteessa
omatsivut.sectoralarm.fi. Huomaa, että käyttäjänimesi on oltava sama kuin meille ilmoittamasi
sähköpostiosoite. Rekisteröinnin jälkeen saat vahvistusviestin. Viimeistele rekisteröinti viestin
ohjeiden mukaan.
Voit myös rekisteröidä tilin suoraan sovelluksesta ladattuasi ja asennettuasi sovelluksen (ks. kohta
2.). Valitse sovelluksessa ”Rekisteröi tili” ja viimeistele rekisteröinti sovelluksessa ohjeiden mukaan.
2. Lataa ja asenna sovellus.
Sector Alarm -sovellus on maksuton, ja se on saatavana App Storessa, Google Playssa ja Windows
Phone Storessa. Kirjaudu sisään sähköpostillasi ja omilla sivuilla rekisteröityessäsi valitsemallasi
salasanalla tai rekisteröi tili sovelluksessa (ks. kohta 1.).
Kun olet kirjautunut sisään sovellukseen, tietosi tallennetaan ja pysyt kirjautuneena sisään, kunnes
kirjaudut itse ulos.
Sovelluksen aktivoituminen saattaa kestää maksimissaan noin 24 tuntia.

Omat sivut
Omat sivut on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat pitää silmällä tiliään Sector Alarmilla. Voit
tarkastella hälytysjärjestelmääsi, laskuja ym. Omien sivujen kautta voit myös käsitellä hälytysjärjestelmää, ohjata älypistorasioita ja seurata asunnon lämpötilaa.
Lämpötilojen seuraaminen edellyttää, että hälytin on kytketty laajakaistaan.
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ÄLYKKÄÄT RATKAISUT

Ylläpito ja neuvonta
Jotta Sector Alarm voi toimittaa tarjoamansa palvelun, on tärkeää,
että huomioit asiakkaana seuraavat seikat.
•
•
•
•
•
•

Tarkista hälytysjärjestelmä kerran kuussa. Jos haluat kokeilla hälytysyhteyttä hälytyskeskukseen, kysy lisätietoja Sector Alarmilta.
Varmista, etteivät hälytysjärjestelmän osat pääse vaurioitumaan.
Puhdista ohjauspaneeli kuivalla rievulla.
Vältä pitkään jatkuvalle sireeniäänelle altistumista.
Kalustus- ja remonttitöiden yhteydessä on huomioitava, että hälytysjärjestelmän osien
tunnistusalueet eivät peity.
Joitakin hälytysjärjestelmän osia on ehkä irrotettava maalaus- ja tapetointitöiden ajaksi.
On erittäin tärkeää, että otat ennen tätä yhteyttä Sector Alarmiin.

YLLÄPITO JA NEUVONTA
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Näin toimivat yleisimmät hälytysjärjestelmän osat
Seuraavassa kuvataan yleisimmät hälytysjärjestelmän osat. Lisätietoja muista osista sekä ajantasaisen hinnaston löydät kotisivultamme
www.sectoralarm.fi

Kameratunnistin

Liiketunnistin

Kameratunnistin reagoi liikkeseen tai lämpötilan muu-

Liiketunnistin reagoi liikkeeseen peittoalueellaan, joka
on 11 metriä 90 asteen kulmassa.

tokseen niin päivänvalossa kuin pimeässä. Reagoidessaan tunnistin ottaa värikuvia, myös savunmuodostuksen yhteydessä.

Savuilmaisin

Vesi-ilmaisin

Savuilmaisin reagoi nopeasti savuun ja aktivoi kamera-

Asunnon vuodot tai lämpötilanmuutokset voivat ai-

tunnistimen, joka ottaa kuvia. Jos yksi savuilmaisin hä-

heuttaa isoja vahinkoja, jos niitä ei havaita ajoissa. Tämä

lyttää, kaikki savuilmaisimet varoittavat samanaikaisesti.

ilmaisin varoittaa vesivahingoista varhaisessa vaiheessa.
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NÄIN HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN OSAT TOIMIVAT

Ohjauspaneeli

Keskusyksikkö

Ohjauspaneeli on hälytysjärjestelmän pääohjausyk-

Keskusyksikkö on hälytysjärjestelmän aivot. Se pitää

sikkö. Merkkivaloista näet helposti hälytysjärjestelmän

yhteyttä muihin osiin ja hälytyskeskukseen. Se on ainoa

tilan. Ohjauspaneelissa on sisäinen sireeni ja valaistu

sähköä tarvitsevaosa. Kaikki muut ovat langattomia ja

näppäimistö.

paristokäyttöisiä.

Lasirikkoilmaisin

Ovitunnistin

Lasirikkoilmaisinta voidaan käyttää ovitunnistimien

Kun ovi avataan, kosketin laukaisee hälytyksen.

lisänä kuorivalvonnassa sekä ikkunoiden ulkopintojen

Käytetään yö- ja kuorivalvonnassa, kotona-tilassa ja

suojauksessa.

lemmikkien huomioimiseen, kun kotona on yli 20-kiloisia
lemmikkieläimiä.

Kauko-ohjain

Älypistorasiat

Kauko-ohjaimella voit hallita hälytintä esimerkiksi

Älypistorasioiden avulla voit hallita hälytystä ja muita

makuuhuoneesta, autotallista tai puutarhasta. Voit myös

sähkölaitteita Sector Alarm -sovelluksella. Hallinta

aktivoida hätähälytyksen.

tapahtuu Omien sivujen kautta.

NÄIN HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN OSAT TOIMIVAT
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Silmukkaluettelo
Osat

Radiotestaus

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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OSASTOMERKINTÄ

Käyttäjät
Käyttäjä
01 Koodi
02
03
04
05
06
07
08
09
10 Vartija

KÄYTTÄJÄ
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Valvontapäiväkirja
PVM
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Suoritettu työ

Allekirjoitus

VALVONTAPÄIVÄKIRJA
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