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Pikakäyttöopas PowerMax Pro

Keskusyksikön näppäimistöselitteet

1. Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle
Hälytysjärjestelmää kytkettäessä päälle poistumisviive on 60 sekuntia. Tänä aikana sinun tulee
poistua valvottavasta tilasta (koti/yritys). Ovien tulee olla kiinni, kun kytket hälytysjärjestelmän päälle.
Hälytysjärjestelmän päälle kytkentä kuvataan sivulla 3. Päälle kytkennän jälkeen poistumisviive alkaa.
Poistumisviiveen aikana keskusyksiköstä kuuluu aluksi äänimerkki sekunnin välein, ja viimeisten
kymmenen sekunnin ajaksi äänimerkkien tiheys kaksinkertaistuu.
Kun äänimerkit lakkaavat, järjestelmä on päälle kytketty.
2. Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä
Saavuttuasi valvottavaan tilaan (koti/yritys) sinulla on 30 sekuntia aikaa kytkeä hälytys pois päältä
Hälytysjärjestelmän poiskytkeminen kuvataan sivulla 3.
Saapumisviiveen aikana keskusyksiköstä kuuluu äänimerkki sekunnin välein.
Äänimerkkien lakattua hälytysjärjestelmä on kytketty pois päältä.
3. Itse aiheutettu virhehälytys
Itse aiheutetun hälytyksen peruuttaminen kuvataan sivulla 3.
Muista ilmoittaa itse aiheutetusta hälytyksestäsi hälytyskeskukseen numeroon 0207 345 000.
Varaudu kertomaan peruutustunnuksesi.
4. Järjestelmän tietojen tarkistaminen
Keskusyksiköltä: paina

- painiketta kerran.

Avaimenperäohjaimella: paina *- näppäintä.
Käyttönäppäimistöltä: paina*-näppäin 3 sekuntia pohjassa. Edellä mainitun toimenpiteen jälkeen
keskusyksikkö näyttää järjestelmän tiedot (esim. onko hälytysjärjestelmä kytketty päälle tai mikä
ilmaisin on mahdollisesti hälyttänyt).
5. Väärä koodi
Jos näppäilet väärän koodin, paina

- painiketta ja aloita alusta.

Hälytysjärjestelmän päälle kytkennän yhteydessä: paina 2 kertaa
näppäile oikea koodisi.
Hälytysjärjestelmän pois kytkennän yhteydessä: paina kerran
oikea koodi.

- painiketta ja sen jälkeen
- painiketta ja sen jälkeen näppäile

Avaimenperäohjaimen kanssa: varmistat kuulemalla keskusyksiköltä poistumisviiveen alkamisen.
6. Jos järjestelmä näyttää vikatilaa
Keskusyksiköltä: paina

-painiketta 2 kertaa

Avaimenperäohjaimella: paina *- näppäintä
Käyttönäppäimistöltä: paina *- näppäin 3 sekuntia pohjassa. Edellä mainitun toimenpiteen jälkeen
keskusyksikkö näyttää minkä tyyppinen vika on kyseessä. Vikailmoituksen äänimerkki on
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ohjelmallisesti poistettu. Vain kytkettäessä hälytysjärjestelmä päälle tai pois päältä järjestelmä näyttää
sinulle järjestelmäviat. Saat tarvittaessa apua asiakaspalvelustamme.
7. Puhetoiminnon kytkeminen
Painamalla

- painiketta yhden kerran näet toiminnon tilan keskusyksiköltä.

Painamalla

- painiketta kaksi kertaa voit muuttaa puhetoiminnon tilaa.

8. Hälytysjärjestelmän testaus
Soita ensin hälytyskeskukseen ja kerro, että haluat testata hälytysjärjestelmäsi toiminnan. Varaudu
kertomaan peruutustunnuksesi. Kytke hälytysjärjestelmä päälle ja mene valvotusta tilasta ulos. Odota
vähintään kolme (3) minuuttia. Palaa tilaan takaisin ja aiheuta hälytys liikkumalla valvotussa tilassa
(tilat, joissa liikkeenilmaisimet ja/tai ovitunnistimet ovat).

Sector Alarm/Pikakäyttöopas PowermaxPro

3

Keskusyksikön kytkeminen päälle ja pois päältä keskusyksiköltä
ja 2-suuntaiselta käyttönäppäimistöltä
Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:
Paina

- painiketta (60 sekunnin poistumisviive alkaa).

Kuorisuojauksen kytkeminen päälle (vain tietyt ilmaisimet päälle kytkettynä):
Paina

- painiketta.

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:
Paina

- painiketta ja näppäile koodi (30 sekunnin saapumisviive alkaa)

Jos aiheutat virhehälytyksen: Paina

- painiketta ja näppäile koodi.

Keskusyksikön kytkeminen päälle ja pois päältä 1-suuntaiselta
käyttönäppäimistöltä
Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:
Paina

- painiketta (60 sekunnin poistumisviive alkaa).

Kuorisuojauksen kytkeminen päälle (vain tietyt ilmaisimet päälle kytkettynä):
Paina

- painiketta ja anna käyttökoodisi.

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:
Paina

- painiketta ja anna käyttökoodi (30 sekunnin saapumisviive alkaa)

Jos aiheutat virhehälytyksen: Paina

- painiketta ja anna käyttökoodi.

Keskusyksikön kytkeminen päälle ja pois päältä
avainperäohjaimella
Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:
Paina

- painiketta (60 sekunnin poistumisviive alkaa).

Kuorisuojauksen kytkeminen päälle (vain tietyt ilmaisimet päälle kytkettynä):
Paina

- painiketta.

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:
Paina

- painiketta (30 sekunnin saapumisviive alkaa).

Jos aiheutat virhehälytyksen: Paina

- painiketta
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Uusien koodien ohjelmointi käyttönäppäimistöltä:
1.

Paina #-näppäintä ja syötä master-koodi (= käyttökoodi nro1).

2.

Paina muistipaikan nro (esim 2, 3, 4 …tai 7).

3.

Anna uusi koodi ja paina lopuksi #-näppäintä.

Vanhojen koodien poisohjelmointi:
1.

Paina #-näppäintä ja syötä master-koodi (=käyttökoodi nro 1).

2.

Paina muistipaikan nro (esim. 2, 3, 4 …tai 7).

3.

Anna uusi koodi ja paina lopuksi #-näppäintä.

Tarkemmat käyttöohjeet PowerMax Pro hälytysjärjestelmälle saatavilla tarvittaessa, ole yhteydessä
asiakaspalveluun numeroon 0207 345 000.
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