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SÜSTEEMI INFORMATSIOON
NB! SÄILITAGE SEADME KASUTAMISE JUHEND KA EDASPIDISEKS
KESKJÄLGIMINE (turvafirma) tel:___________________ Objekti number: ____________________
PAIGALDAJA: kuup ___________firma________________________ tel_______________________
PEAKOOD: ____________________________ Telefonikommunikaator:______________________
SÜSTEEMI INFO:
Sisenemise viiteaeg:________ Väljumise viiteaeg: ____________Sireeni tööaeg_______________
VALVEAHELATE INFO:
Kaitstav ala

Ahela tüüp SET A

Ahela tüüp SET B

Ahel 1: ________________________________________________________________________
Ahel 2: ________________________________________________________________________
Ahel 3: ________________________________________________________________________
Ahel 4: ________________________________________________________________________
Ahel 5: ________________________________________________________________________
Ahel 6: ________________________________________________________________________
VÄLJUNDITE INFO
Otstarve
Kirjeldus
PGM1: ________________________________________________________________________
PGM2: ________________________________________________________________________
PGM 3: ________________________________________________________________________
PGM 4 (BELL -) :________________________________________________________________
RIKKETEADETE KOODID:
Rikke ilmnemisel kuvatakse vastav numbrikood sõrmistiku ekraanile. Selle alusel on lihtne
tuvastada vea põhjus.
12345678-

Sireeni kaitsme viga
Andurite toite viga
Aku puudub
Aku madal pinge
Võrgutoite viga
Telefoniliini viga
Mooduli viga
Sideseanss juhtimiskeskusega ebaõnnestus
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IKOON-KLAVIATUUR

KLAVIATUURI NUPPUDE OTSTARVE
Tulekahju häire nupp
Kui seda nuppu hoida vajutatuna 3 sekundit, siis
lülitub koheselt sisse tulekahju alarm

Kallaletung (Personal attack)
Kui seda nuppu hoida vajutatuna 3 sekundit, siis lülitub koheselt sisse PA alarm
Meditsiiniline abi
Hoides seda nuppu all 3 sekundit, lülitub sisse alarm
Valvestamise nupp (Arm)
Kasutatakse väljumisviite ajal valvereziimi (Arm A , Arm B ) valikuks.
Numbrinupud
Kasutatakse koodi sisestamiseks ja programmeerimise reziimis
Suuna nooled
Kasutatakse menüüs liikumiseks, menüüst soovitud valiku tegemiseks ja
logi vaatamisel.
Funktsiooni nupp
Kasutatakse programmeerimise reziimi valikuks ja väljumiseks, seadistuste salvestamiseks.
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KLAVIATUURI INDIKATSIOON
Toitepingete indikaator
näitab et 220 V ja AKU on korras
Indikaator kustunud - 220 V toide puudub
Indikaator vilgub - AKU rike

Rikke indikaator
Süsteemis on rike või sabotaaz
Indikaator vilgub - Süsteem on programmeerimise reziimis

Süsteemi valvest maas oleku indikaator
Süsteem on valvest maas
Indikaator vilgub - Süsteem on kasutaja-seadistuse reziimis

Süsteemi valves oleku indikaator

Näitab, et süsteem on valve all

Valmis valvesse panekuks

Kõik valvetsoonid on suletud – süsteem on valmis valvesse panekuks
Indikaator on kustunud - Üks või enam valvetsoone on aktiviseeritud (liikumine
anduri vaatealas, uks lahti, jms)

Alarmi indikatsioon (erinevad alarmide liigid)
Sissetungi alarm. Häire valvetsoonist (Entry, Access, Immediate, 24h..)
Samaaegselt kuvatakse häires oleva tsooni number.
Tulekahju alarm. Häire tulekahju-tsoonist või tulekahju nupu vajutamine
Samaaegselt kuvatakse häires oleva tsooni number.
PA alarm. Häire vastavat tüüpi tsoonist või PA nupu vajutamine. Kui häire rakendub,
siis indikaator süttib koos häiret andnud tsooni numbri näitamisega segment-displeil.
Kui tamperi (seadmekaitse) häire rakendub, siis indikaator süttib koos häiret andnud
tsooni numbri näitamisega segment-displeil.
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MATRIX 6 KASUTAMINE
1. VALVESTAMINE. Sisestage kood (XXXX,X,X). Käivitub viiteaeg ja süsteem hakkab minema
valvereziimi “A”.
Kui soovite kasutada valvereziimi “B” siis tuleb väljumisviite ajal vajutada
2. VALVESTAMINE ILMA KOODITA (see võimalus peab eelnevalt olema paigaldaja poolt
lubatud).
Hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi “1”. Süsteem hakkab minema valvereziimi “A”
Hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi “2”. Süsteem hakkab minema valvereziimi “B”
3. VALVE MAHA VÕTMINE. Sisesta kood (XXXX,X,X).
Märkus: Kui süsteemis on olnud häire, siis hakkab vilkuma indikaator

“Alarm” ja

häiret andnud tsooni number. Häireteate aktsepteerimiseks tuleb kood sisestada veelkord.
4. “DURESS” VALVE MAHAVÕTMINE / VALVESTAMINE.
Saab kasutada kahte meetodit
4.1. Sisestada kasutajakood kuid vahetada omavahel kolmas ja neljas number.
4.2. Sisestada “Duress kood”. Selle koodi määrab pea-kasutaja või paigaldaja.
“Duress” koodi sisestamisel käitub süsteem nagu harilikult, kuid turvafirmasse edastatakse vastav
signaal.
5. RIKKESIGNAAL
Kui tekib rike, siis annab sõrmistik helisignaaliga sellest märku. Vaigistamiseks vajutage.
NB! Rakendage viivitamatult meetmeid rikkeolukorra kõrvaldamiseks.
6. TULEKAHJU; KALLALETUNGI, ESMAABI ALARM
Tulekahju korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi
Kallaletungi korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi
Meditsiinilise abivajaduse korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi
7. KASUTAJA MENÜÜ
Kasutaja menüüsse sisenemiseks vajutage

, seejärel sisestage kood XXXX (X,X).

Kostub kinnitav helisignaal ja “Valve maas” indikaator hakkab vilkuma.
Kasutaja menüüst väljumiseks vajutage
8. KASUTAJA MENÜÜ SEADISTUSED
NB! Allpool toodud käskude kasutamiseks peab olema eelnevalt sisenetud kasutaja menüüsse.
(Vt 7.)
8.1. Uksekell. Seadistuse muutmiseks sisestage
töötab “kelluke” kõikide viitetsoonide avanemisel.

(11). Kui funktsioon on sisselülitatud, siis
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8.2. Osaline valvestamine (BYPASS).

(12).

1. Sisestage

2. Sisestage valveahela (tsooni) number, mida soovite valvest välja jätta (01)-(06).
3. Sisestage .

Kostub kinnitav helisignaal.

4. Protseduuri peab kordama seni kuni kõik soovitud ahelad on väljalülitatud.
5.Sisestage

ning

või

6. Kui te ei soovi süsteemi valvestada väljalülitatud ahelatega, siis vajutage
väljalülitatud ahelad taastatakse.

ja kõik

8.3 Sündmuste logi vaatamine.
Sisestage

(13). Logis liikumiseks kasutage

8.4 Klaviatuuri helitugevus.

Sisestage
(14). Helitugevuse muutmiseks kasutage
Seadistuse salvestamiseks vajutage

.

8.5 Klaviatuuri heleduse muutmine.
Sisestage

(15). Helitugevuse muutmiseks kasutage

.

Salvestamiseks

NB! Alljärgnevad funktsioonid on saadaval ainult peakoodi kasutajale.
8.6 Kella muutmine.
Sisestage

(21). Sisestage uus kellaaeg 24h formaadis, näiteks (18 33).
Salvestamiseks vajutage

8.7 Kuupäeva muutmine.
Sisestage
-

(22). Sisestage uus kuupäev formaadis:.

Sisestage ühekohaline nädalapäeva number
Sisestage aastaarvu kaks viimast numbrit
Sisestage kuu number kahekohalisena
Sisestage kuupäev kahekohalise numbrina

X (1-7)
XX (00-99)
XX (01-12)
XX (01-31)

Salvestamiseks vajutage
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.

8.8 Kasutajakoodide muutmine.

(24).
Sisestage
- Sisestage muudetava koodi järjekorranumber
NB! sisestada on vaja kahekohaline number
XX (01-15)
-

Sisestage uus kood (nelja kuni kuuekohaline). [XXXX,X,X].
(Kui kood on lühem kui 6 numbrit, siis vajutage lõppu)

- Sisestage uus kood teistkordselt.
(Kui kood on lühem kui 6 numbrit, siis vajutage lõppu)
Kui kaks sisestatud koodi on ühesugused , siis kostub kinnitav signaal. Kui kostub veasignaal, siis
tuleb protsessi alustada uuesti. Kui kood on edukalt muudetud, kostub veelkord kinnitav signaal.
8.9 Kasutajakoodide kustutamine.

(24).
Sisestage
- Sisestage muudetava koodi järjekorranumber
NB! sisestada on vaja kahekohaline number
XX (01-15)
Kui soovite selle järjekorranumbriga koodi kustutada, siis vajutage
8.10

Kasutajakoodide ja kasutaja õiguste muutmine.

Sisestage

(25).

- Sisestage muudetava koodi järjekorranumber
NB! sisestada on vaja kahekohaline number
XX (01-15)
-

Sisestage uus kood (nelja kuni kuuekohaline). [XXXX,X,X].
(Kui kood on lühem kui 6 numbrit, siis vajutage lõppu)
Sisestage uus kood teistkordselt.

Kui kaks sisestatud koodi on ühesugused , siis kostub kinnitav helisignaal. Kui kostub
veasignaal, siis tuleb protsessi alustada uuesti. Kui kood on edukalt muudetud, siis järgneb
koodi omaduste muutmine
Kasutades

nuppusid, valige omadus, mida on vaja muuta. Muutmiseks vajutage

Muudatuste salvestamiseks vajutage
NR
1
2
3
8.11

Omadus mittevalitud (Alarmi
LED ei põle) OFF
Osaline valve = KEELATUD
Harilik kasutajakood
Duress funktsioon = KEELATUD

Tehase
asend
ON
OFF
ON

PGM aktiveerimine.

Sisestage
8.12

Omadus valitud (Alarmi LED
põleb) ON
Osaline valve = LUBATUD
AINULT DURESS kood
Duress funktsioon = LUBATUD

(27).

Kaugjuhtimise (ligipääs süsteemile telefoniliini kaudu) lubamine 1ks tunniks.

Sisestage

(28).
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INFO RIKETE KOHTA
Rikkeolukorras kuvatakse ekraanile järgmised sümbolid:

Sireeni (BELL) kaitsme rike

Lisaseadmete (AUX) kaitsme rike

Aku puudub

Aku pinge liiga madal

Põhitoite (230V) rike

Telefoniliini rike

Sideseanss juhtimiskeskusega ebaõnnestus
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