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Käesolev juhend valvesüsteemi sõrmistiku kasutamise kohta annab ülevaate 
olulisematest funktsioonidest, mida Teie valvesüsteem võimaldab.

Valvesüsteemi sõrmistiku abil saab valida numbrikoode süsteemi valvesse panemiseks ja 
valvest maha võtmiseks. Sõrmistikule kuvatakse ka tsoonide ja häirete seisund.
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Valvesüsteemi sõrmistiku abiga saate juhtida kogu valvesüsteemi. Seejuures abistavad Teid erinevad 
märgutuled.

1. SÕRMISTIKU KASUTAMISE ÜLDINFO JA 
   NUPPUDE TÄHENDUSED

Kui teostate sõrmistiku abil toimingut, annab süsteem tagasisideks helisignaali. 
Vastavalt sellele, kas toiming teostati või ei teostatud, on erinev ka helisignaal.

Kinnitav signaal: kui mingi tegevus on edukalt teostatud (näiteks valvesse panek) või kui süsteem 
lülitub ümber ühest olekust teise, kostab sõrmistikult vahelduv signaal (beep-beep-beep-beep-beep).

Vea signaal: kui süsteem pöördub tagasi varasemasse olekusse või kui mingi käsklus või kood 
sisestati valesti, kostab pikk signaal (beeeeeeeeeep) 

Lisaks tagasisidet andavale helile annab sõrmistik teada ka süsteemi olekutest:
• pidev signaal – häire 
• muutuv signaal – tulekahjuhäire 
• vahelduv signaal – väljumisaja algus
• kiire katkendlik signaal – väljumisaja viimased 10 sek

Tsoon – ala, mis on valvesüsteemiga kaitstud. Näiteks liikumisanduriga kaitstud ruum „tsoon 1”, 
magnetkontaktiga kaitstud aken „tsoon 2”.

Valveala – tsoonide kogum.

Valvesüsteemi paigaldajalt saate info, kas ja kuidas on tsoonid aladesse jaotatud.

~ märgutuli – kui märgutuli põleb, on valvesüsteemi 230 V toide korras

 

1. ala info 2. ala info

Põleb  – StayD on aktiivne

Põleb – 230V toide korras 

Lühivalikud: 
vajuta [     ] +  PEAKOOD

Kiirvalikud
[TBL] – süsteemis on rike
[MEM] – mälus on häire
[BYP] – süsteemis on välja-
lülitatud tsoonid~ põleb

[CLEAR] – nupp sisestuse 
tühistamiseks, tegevuse 
lõpetamiseks. Samuti 
menüüst väljumiseks ilma 
sisestatud infot salvestamata.

Kiirvalikud – otsevalvestamiseks, teadete valimiseks või kuvamiseks

ARM (punane) – valves
Põleb – ala on valves
Ei põle – ei ole valves
Vilgub – väljumise aeg
Vilgub kiirelt – väljumise aeg lõpeb 
(viimased 10 sek)
Vilgub kiirelt – häire
SLEEP (kollane) – öö-valves
STAY (roheline)– kodus-valves 
OFF 
Põleb – ei valva
Ei põle – valvab 

Numbrite nupud – 
• valvestamise koodi või käskluste 

sisestamiseks  + tsoonide oleku 
kuvamine

• Tsoonide olek:  numbrite all olevad 
tulukesed vastavad tsoonidele 1 
kuni 10

Põleb – tsoon avatud 
Vilgub – tsoonis on häire

[ENTER] – nupp sisestuse salves-
tamiseks ja samaaegselt vastavast 
menüüst väljumiseks.
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2.2.  Kodus-valves režiim (stay arming)

 ✔ Sulgege tsoonid, mis lähevad valvesse

 ✔ Sisestage oma [KOOD]

 ✔ Vajutage nuppu [STAY]

 ✔ Mõne teise ala samasuguseks valvestami-
seks vajutage ala number ja jälle [STAY]. Kui 
süsteem on valvestatud „kodus/valves” re-
žiimis, süttib vastava ala indikaator „STAY”

Selline valverežiim lülitab valvesse vaid osa valvealas-
se kuuluvaid tsoone. Viibides ise hoone teatavates 
ruumides, on võimalik niiviisi ülejäänud ruumid 
valvestada. Näiteks ööseks, kui asute ise hoone 
teisel korrusel, saate niiviisi valve alla panna välisuk-
se, garaaži ja esimese korruse. Töötades teatavates 
tööruumides, on võimalik valve alla panna sissepää-
sud ja ruumid, kus teie ei liigu. Kodus-valves režiimis 
väljajäetavad tsoonid määrab süsteemi paigaldaja.

2.3. Öö-valves režiim  (sleep arming)

 ✔ Sulgege tsoonid, mis kindlasti peavad 
minema valvesse

 ✔ Vajutage nuppu [SLEEP]
 ✔ Sisestage oma [KOOD]
 ✔ Mõne teise ala samasuguseks valvestamiseks 

vajutage ala number ja jälle [SLEEP].
 ✔ Kui süsteem on valvestatud „öö-valves”-re-

žiimis, süttib vastava ala indikaator „SLEEP”

Samamoodi kui „kodus-valves”-režiim, või-
maldab ka see režiim valve alla lülitada mingi 
osa hoonest, jäädes ise samal ajal hoone üle-
jäänud ruumidesse. Näiteks ööseks, kui asute ise 
hoone teisel korrusel, saate niiviisi valve alla panna 
välisukse, garaaži ja esimese korruse.

2.  VALVESÜSTEEMI VALVESTAMINE

Valvesüsteemist on kasu vaid siis, kui seda aktiivselt kasutada. Kodust või tööruumidest lahkudes pange ruumid 
alati valve alla, nii saate kindel olla, et tagasi tulles on kõik täpselt samas seisus kui lahkudes. Kodus või kontoris 
viibides soovitame kasutada osalist valvestamist – kas mõne korruse või uksed ja aknad eraldi valve alla panna. 
Erinevates olukordades valvesüsteemi kasutamiseks on erinevaid mugavaid võimalusi.

Süsteemis saab kasutada kuni kaht valveala. Juhul, kui Teie süsteem ei ole jagatud aladeks, käitub süsteem niiviisi, 
nagu kuuluks kõik (tsoonid, koodid jne) esimesse alasse.
Pärast koodi sisestamist käivitub väljumisaja taimer, mis annab Teile piisava pikkusega ajavaru,  et saaksite ruumi-
dest lahkuda enne, kui süsteem valve alla lülitub.
Ala staatuse indikaator („ARM”, „SLEEP” või „STAY”) vilgub väljumisaja kestel ja sõrmistik võib lasta signaali. 
Väljumisaja viimase 10 sekundi jooksul vilkumise ja signaalide sagedus suureneb.

 ✔ Sulgege tsoonid (aknad, uksed jne)
 ✔ Sisestage oma [KOOD]
 ✔ Kui Teil on ligipääs mõlemale valvealale, 

vajutage soovitud valvealale vastavat nuppu 
[1] või [2] või mõlemat üksteise järel pärast 
kinnitavat „piiksu”

NB! Kui te ei saa objekti valvestada, sest mõni 
(mõned) tsoon(id) on avatud, läheb süsteem 
osavalve seadistuse režiimi ([BYP] vilgub). Sises-
tage kahekohaline väljalülitatava tsooni number, 
tsooni oleku tuli (numbriklahv) hakkab vilkuma, 
siis vajutage [ENTER] ning süsteem valvestub 
osavalve-režiimis.

Seda valverežiimi kasutatakse igapäevaselt ja 
selle korral lülitatakse valve alla kõik valitud 
valvealasse kuuluvad tsoonid (valveahelad).

2.1.  Tavaline valvestamine (arming)
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 ✔ Selleks et süsteem valve alt maha võtta, sisestage oma [KOOD]. 
 ✔ Pärast toimingut kinnitavat „piiksu” kustub valverežiimi indi-
kaator ja süttib „OFF”.

 ✔ Kui sisestatud kood omab volitust mõlema valveala juhtimi-
seks, siis indikaatorid „1” ja „2” hakkavad vilkuma. Vajutage 
nuppu „1” või „2” vastavalt sellele, millist gruppi soovite 
valvest maha võtta. Kui soovite valvest maha võtta mõlemad 
grupid, vajutage ühte neist ja pärast „kinnitavat piiksu” ka 
teist nuppu.

 ✔ Kui süsteemis on häire, siis häire lõpetamiseks ja sireeni välja-
lülitamiseks vajutage nuppu [OFF] ja sisestage oma [KOOD]. 
Kui tegemist oli valehäirega, helistage turvafi rmasse ja tühis-
tage patrullekipaaži väljakutse.

 ✔ Kui süsteem on valvest maha võetud, lõpevad ka kõik parasja-
gu aktiivsed häireprotseduurid (sireenid lülitatakse välja jne). 

 ✔ [ARM] – tavaline valvestamine, hoidke seda nuppu all 
3 sekundit

 ✔ [STAY] – kodus/valves režiimis valvestamine, vajutage 
seda nuppu hoidke seda nuppu all  3 sekundit

 ✔ [SLEEP] – öörežiimis valvestamine, vajutage seda 
nuppu hoidke seda nuppu all 3 sekundit

Kui paigaldaja on selle funktsiooni sisse lülitanud, 
võimaldab see süsteemi valvesse lülitada ühe 
nupuvajutusega ja ilma koodi kasutamata.

2.4. Kiirvalvestamine (one-touch arming)

2.5 Osaline valvestamine (bypass)

 ✔ Vajutage nuppu [BYP]
 ✔ Sisestage oma [KOOD] *1

 ✔ [BYP] nupu tuluke hakkab vilkuma 
 ✔  vLülitage sisse väljalülitatavate tsoonide indikaatorid, sises-

tades selleks kahekohalised tsooninumbrid (näiteks tsoon 3 
puhul tuleb sisestada „03“). 

 ✔ Indikaatori tuluke põleb – tsoon on avatud
 ✔ Indikaatori tuluke vilgub – tsoon on väljalülitatud
 ✔Indikaatori tuluke ei põle – tsoon ei ole väljalülitatud ja on 

suletud
 ✔ Kui kõik valitud väljalülitamisele kuuluvate tsoonide indi-

kaatorite tulukesed vilguvad, vajutage [ENTER]
 ✔ Indikaatori „BYP” tuluke läheb põlema, näidates sellega, 

et valitud on osavalve režiim
 ✔ Jätkake tavalist valvestamise protseduuri

*1 Kui sisestatud kood omab volitust mõlema grupi juhtimi-
seks, hakkavad indikaatorite „1” ja „2” tulukesed vilkuma. 
Vajuta soovitud grupile vastavat klahvi. Indikaatori „BYP” tu-
luke hakkab vilkuma ja juba eelnevalt väljalülitatud tsoonidele 
vastavate indikaatorite tulukesed lähevad põlema.

Osalise valve kasutamine võimaldab Teil määrata 
ühe või enam tsoone, mis järgmise valvestamise 
ajal jäävad väljalülitatuks (mitteaktiivseteks). 
Näiteks kui Teie hoones on käimas ehitustööd ja 
Te ei soovi renoveeritavaid ruume tööde tegemise 
ajaks valvestada. Samuti on seda režiimi võimalik 
rakendada, kui mõnes tsoonis on tehniline rike ja 
tsoon ei sulgu. Sellisel juhul saate osalise valvesta-
mise abil ülejäänud hoone siiski valve alla panna.

NB! „Tulekahju” tsoone ei saa välja lülitada. 
NB! Väljalülitamine tuleb iga valvestamise eel uuesti 
teha.

Sisenege mööda kokkulepitud teekonda (näiteks 
peauksest). Sõrmistik hakkab piiksuma ja piiksub 
kogu sisenemisaja jooksul.

3. VALVESÜSTEEMI VALVEST MAHA VÕTMINE
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Valvesüsteemile on võimalik seadistada ka 
uksekella funktsioon. Nii annab sõrmistik 
märku igast ukse avamisest. Kui teil on 
rohkem kui üks sõrmistik, tuleb uksekella 
režiim igale eraldi seadistada.

7. UKSEKELLA SEADISTAMINE

8.  VALVESÜSTEEMI KOODIDE VAHETAMINE

Soovitame teha kõikidele valvesüsteemi kasutajatele oma kood. Eraldi kasutajakoodid tagavad kõrgema tur-
valisuse ning on vajadusel hõlpsasti muudetavad või eemaldatavad. Valvesüsteemi programmeerimiseks vajalik 
peakood hoidke vaid enda teada. 

Sarnaselt pangakaardi PIN-koodiga soovitame ka valvesüsteemi koode vahetada regulaarselt, kord poole aasta 
jooksul. Kui kood saab teatavaks kõrvalistele isikutele, tuleb see muuta otsekohe.

 ✔ Vajutage ja hoidke 3 sekundit all seda numbriklahvi (vahemikus „1” 
kuni „10”), millele vastava tsooni „uksekella”-režiimi soovite sisse 
või välja lülitada. Näiteks kui Te soovite „uksekella”-režiimi sisse 
lülitada tsoonis 1, hoidke klahvi „1” all 3 sekundit. 

 ✔ Funktsiooni väljalülitamiseks hoidke seda klahvi uuesti 3 sekundit all.

6. KELLAAJA JA KUUPÄEVA SEADISTAMINE

Sõrmistiku õige kellaaeg ja kuupäev on 
eelduseks, et valvesüsteemi sündmuste 
ajaloos oleks igal sündmusel määratud 
selle toimumise õige aeg. Kui kellaaeg vajab 
seadistamist, süttib [TRBL] indikaator.

 ✔ Vajutage [TRBL] nuppu
 ✔ Kui [TRBL] indikaator hakkab vilkuma ja sõrmistikul läheb põle-

ma ka indikaator [8], vajutage viimast
 ✔ Sisestage tunnid ja minutid kahekohalisena (näiteks kell 9 jaoks 

sisestage [09]. Kui sisestate tunnid 00-12, siis peale sisetust tuleb 
vajutada klahvi [1] (kinnitamaks, et valitud on 24-tunnine kuva. 
Kui sisestasite tunde 13-23, siis ei ole vaja nr 1 vajutada)

 ✔ Sisestage aasta (neljakohalisena)
 ✔ Sisestage kuu ja päev (kahekohalisena – KK, PP)
 ✔ Režiimist väljumiseks vajutage [CLEAR] 

5. SÜNDMUSTE AJALOO VAATAMINE

Sündmuste ajalugu salvestab ja säilitab kõik kasutajate 
toimingud, samuti ka häired ja rikketeated. Selle klavia-
tuuriga ei saa vaadata sündmuste ajalugu. 

Juhiste saamiseks pöörduge ASi G4S Eesti klienditee-
nindusse, helistades telefonil 651 1911, lühinumbril 
1911 või saatke küsimus e-posti aadressil teenin-
dus@ee.g4s.com. 

Nõustame kliente tehnilistes küsimustes ööpäev läbi.

4.  HÄIRE MÄLU VAATAMINE

Teie valvesüsteem salvestab kõik häired, mis on toimunud 
viimase valvesoleku perioodi jooksul. Need tsoonid, mis 
on häire põhjustanud, hoitakse häire mälus kuni järgmise 
valvesse lülitamiseni – vastava tsooni indikaator vilgub ja 
indikaator [MEM] põleb. Kõikide tsoonide numbrid, kus 
häire on toimunud, salvestatakse ka süsteemi mälusse. 

 ✔ Kui süsteem valvest maha võetakse, siis tsooni indi-
kaatorid enam ei vilgu, kuid [MEM] jääb põlema. 

 ✔ Alarmi andnud tsoonide vaatamiseks vajutage 
[MEM].

 ✔ Jätke tsoonide numbrid meelde ja selgitage välja 
häire põhjused. 

 ✔ Režiimist väljumiseks vajutage [CLEAR]. 
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8.1. Peakoodi vahetamine

Peakoodil on ligipääs kõikidele 
valvealadele ja läbipääsu-ustele. 
Peakoodi seadistustes saab muu-
ta ainult koodi, läbipääsukaarti ja 
kaugjuhtimispulti. Kõik ülejäänud 
muudetud seadistused taastuvad 
automaatselt.

Kummalgi valvealal võib olla veel üks peakood. 1. ala peakoodi 
mälupesa number on [02] ja 2. ala peakoodi mälupesa number on [03].

Peakoodi vahetamiseks

 ✔ Vajutage [    ] klahvi
 ✔ Sisestage [PEAKOOD], mis on hetkel kasutusel
 ✔ [    ] klahviindikatsioon vilgub
 ✔ Sisestage peakoodi mälupesa [01] 
 ✔ Sisestage [UUS PEAKOOD]
 ✔ Sisestage [UUS PEAKOOD] veel kord 
 ✔ Vajutage [ENTER] salvestamiseks ja [CLEAR] väljumiseks

8.2.  Kasutajakoodi lisamine/vahetamine

1.   Peakoodiga sisenemine 
menüüsse

2.   Valige kasutaja

3.   Andke kasutajale kood

4.   Lubage kasutajale õigused Vajutage kasutajale määratud distantspuldi nuppu või vajutage 
[ENTER], juhul kui distantspulti ei kasutata

Vajutage veel kord distantspuldi nuppu („Off”-tuli hakkab 
vilkuma)

• (Järgnev ei ole kasutusel ühe valveala korral) Vajutage 
numbriklahvi [1] ja/või [2], et määrata kasutajale valveala(d). 
Kui numbriklahvi tuli põleb, on kasutajale õigus antud.

Vajutage [ENTER] salvestamiseks. 

5.   Lõpetamine Menüü liigub edasi järgmise kasutaja kohale, kui aga soovite 
väljuda, siis vajutage [CLEAR] 

Sisestage koodi mälupesa [04]–[29] („ARM”-tuli hakkab vilkuma) 

Sisestage [UUS KOOD] („Sleep”-tuli hakkab vilkuma) 

Sisestage [UUS KOOD] veel kord („Stay”-tuli hakkab vilkuma) 

8.4.  Distantspuldi kustutamine

Seejärel on süsteemist kustutatud kõik need distantspuldid, mille nuppe selle protseduuri ajal ei vajutatud. 

Vajutage [    ] klahvi, sisestage [PEAKOOD], mis on hetkel kasutusel 
[    ] klahvi ja [1] klahvi indikatsioon vilguvad. Numbriklahvide tuled, 
mis põlevad, näitavad koodi mälupesasid, mis on juba programmeeritud. 

8.3.  Koodi kustutamine

 ✔ Vajutage [    ] klahvi, sisestage [PEAKOOD]. [    ] klahvi ja [1] klahvi 
indikatsioon vilguvad.

 ✔ Sisestage koodi mälupesa [04]–[29]

 ✔ Vajutage [SLEEP] ja hoidke nuppu all, kuni kostab kinnitav signaal

 ✔ Vajutage väljumiseks [CLEAR]

 ✔ Vajutage [    ] klahvi, sisestage [PEAKOOD] või ala peakood 

 ✔ Vajutage [BYP] ja seejärel [3]

 ✔ Vajutage mistahes nuppu igal olemasoleval distantspuldil 

 ✔ Lõpetamiseks vajutage [ENTER]

 ✔ Vajutage [SLEEP] ja hoidke nuppu all, kuni kostab kinnitav signaal
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8.5.  Valvesüsteemi rikete vaatamine

Rikke tekkimisel kostab iga 5 sekundi järel helisignaal „BEEP”. Vajutage [TRBL] klahvi, et helisignaali vaigistada. 
Valvesüsteemi rikete vaatamiseks vajutage sõrmistikul nuppu [TRBL].

Vastavalt rikke tüübile süttib sõrmistikul põlema üks või mitu numbrite all olevatest tulukes-
test. Numbrite alusel on neil järgmised tähendused: 

„1” =  patarei rike. Ühel või rohkematel juhtmevabadel anduritel hakkab patarei tühjaks 
saama. 

Vajutage [1], et näha, mis tsoonis on see andur on.

„2” = toite rike. Vajutage [2], et näha täpsemat infot. Eristatakse 9 erinevat riket:
[1] Keskseadme aku rike / aku puudub.
[2] Võrgutoide on kadunud. Süsteem töötab tagavaraaku abil. Kont-
rollige kaitsmeid elektrikilbis. Kui viga ei õnnestu likvideerida, võtke 
ühendust oma elektripaigaldise käidujuhiga või turvafi rmaga. 
[3] Keskseadme toite väljundis on ülekoormus.
[4] Juhtmevaba sõrmistiku toite (230 V) rike.
[5] Juhtmevaba sõrmistiku aku rike.
[6] Juhtmevaba repeater’i toite (230 V) rike.
[7] Juhtmevaba repeater’i aku rike.
[8] Juhtmevaba sireeni toite (230 V) rike.
[9] Juhtmevaba sireeni aku rike.

„3” = sireeniahela 
rike.

Vajutage [3], et näha täpsemat infot:
[1] Sireen on keskseadmest lahti ühendatud.
[2] Sireeniväljundis on ülekoormus (lühis).

„4” = telefonikommuni-
kaatori rike. Kui teie valvesüsteem on ühendatud turvafi rmaga ja valvesüsteemil ei ole mingi 

teate edastamiseks õnnestunud keskjälgimise süsteemiga ühendust saada.
Vajutage [4], et näha täpsemat infot:
[1] Telefoniliin ei ole ühendatud keskseadmega.
[2] Keskseade ei saa ühendust signaalivastuvõtuga nr 1. 
[3] Keskseade ei saa ühendust peilervastuvõtjaga.
[4] Keskseade ei saa ühendust signaalivastuvõtuga nr 2.
[5] Keskseade ei saa ühendust telefonivastuvõtuga.
[6] Keskseade ei saa ühendust vastuvõtuarvutiga.
[7] Keskseade ei saa GPRS-mooduli vahendusel ühendust signaalivastuvõtuga. 
[8] Keskseade ei saa IP-mooduli vahendusel ühendust signaalivastuvõtuga.
[9] GSM-võrgu rike.
[10] IP-võrgu rike.
[STAY] GSM-võrgu häired.
[OFF] IP-vastuvõtja ei ole registreeritud.



   Juhend sõrmistiku Paradox K10 kasutamiseks9

„5” = tsooni kaabli rike 
või lühis. Vajutage [5], et näha, mis tsoonis rike on.

„6” = mooduli seadme-
kaitse (tamper). 

Vajutage [6], et näha täpsemat infot, millist tüüpi mooduliga on tegu:
[1] 2W-PGM
[2] Keypad Bus
[3] ZX8
[4] RTX3
[5] Juhtmevaba sireen

„7” = „tulekahju”-tüüpi 
tsooni rike. Vajutage [7], et näha, mis tsoonis rike on.

„8” =  kell vajab 
seadistamist. Valvesüsteemi kell vajab seadistamist

„9” =  juhtmevaba 
saatja rike. Juhtmevaba süsteemi seade ei vasta kutsungile või on selle patarei 

lahti ühendatud või täielikult tühjenenud. 

Vajutage [9] ja [1], et näha, mis tsoonis rike on.

„10” =  mooduli 
sidekontrolli probleem. Vähemalt üks moodulitest ei suhtle keskseadmega korrektselt. 

Vajutage [6], et näha täpsemat infot, millist tüüpi mooduliga on tegu:

[1] 2W-PGM

[2] Keypad Bus

[3] ZX8

[4] RTX3

[5] Juhtmevaba sireen

[6] Repiiter

[7] PGM4 

[8] Voice-moodul

[9] PCS-moodul

[10] IP100 moodul

[STAY] Juhtmevaba sireen

„16” = sõrmistiku 
side rike. Vähemalt üks klaviatuur ei suhtle keskseadmega

Kui valvesüsteem näitab mõnda teadet, teatage sellest valvesüsteemi paigaldajale. 
Ise saate kõrvalda vale kellaaja ja kuupäeva, seadistades need õigeks.
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8.6. Valvesüsteemi viiteaegade ja sireeni tööaja muutmine

1. Vajutage [    ] klahvi, sisestage [PEAKOOD] või alapeakood 

2. Vajutage [TBL] klahvi

3. Siis valige toiming, vajutades vastavat klahvi:

[1] = sisenemise viide 1 (sek)

[2] = sisenemise viide 2 ( sek)  

[3] = väljumise viide (sek)

[4] = sireeni tööaeg (min)

4. Sisestage uus väärtus vahemikus [000] …[255]  

Head kasutamist!
Sinu G4S

Küsimuste korral või lisainfo saamiseks pöörduge ASi G4S Eesti klienditeenindusse, helistades 
telefonil 651 1911, lühinumbril 1911 või saatke küsimus e-posti aadressil teenindus@ee.g4s.com.
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VALVESÜSTEEMI ANDMED

NB! Ärge kirjutage üles kasutaja koodide numbreid. Kirjutage üles ainult koodide nimed ja koodi-
dele omistatud õigused.

Paigaldaja: _____________________________  Kuupäev: _____________________________

Valvealad: 1. ala _________________________ 2. ala _____________________________

Koodid:    kasutaja nimi    Ala      Byp   Stay    Force    Valvesse  PGM   Sunni-    
                1 või 2                    Ainult      ainult   kood
01: _______________________________  1ja 2
      Süsteemi peakood (algasetus 123456)

02: ________________________________
 Peakood ala 1

03: ________________________________
      Peakood ala 2

04: ________________________________

05: ________________________________

06: ________________________________

07: ________________________________    

08: ________________________________   

09: ________________________________  

kui kasutusel on ka koodid 10–32, kasutage nende üle arvestuse pidamiseks lisalehte.

Spetsiaalomadused

 [ARM] kiirvalvestamine lubatud        [STAY] „kodus” kiirvalik lubatud
  [SLEEP] öövalvestamise kiirvalik lubatud      [BYP] osavalve kiirvalik lubatud

Paanika alarmid
[1] + [3] ________________________________          Vaikne      Kuuldav    Pole kasutusel
[4] + [6] ________________________________          Vaikne      Kuuldav    Pole kasutusel
[7] + [9] ________________________________          Vaikne      Kuuldav    Pole kasutusel

PGM

PGM1: __________________________________  PGM4: __________________________________

PGM2: __________________________________  PGM5: __________________________________

PGM3: __________________________________  PGM6: __________________________________
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Süsteemi viiteajad

Väljumise viide 1. ala _________________________ Väljumise viide 2. ala _________________________

Sisenemisviide 1 (1. ala)_______________________ Sisenemise teekond: _________________________

Sisenemisviide 2 (2. ala)_______________________ Sisenemise teekond: _________________________

Sireeni tööaeg _________________________

Tsoonide kirjeldused ja seaded: 

Tsoonid:  Nimetus       1. või 2. Tüüp Kodus      Öö      Sundvalve 24 h  Viide

     ala  Stay Sleep  Force  Delay

01: _____________________________    

02: _____________________________

03: _____________________________

04: _____________________________

05: _____________________________

06: _____________________________

07: _____________________________    

08: _____________________________    

09: _____________________________   

10: _____________________________    

11: _____________________________

12: _____________________________

13: _____________________________

14: _____________________________

15: _____________________________

16: _____________________________    

17: _____________________________    

18: _____________________________  

19: _____________________________ 

kui kasutusel on ka tsoonid 20–32, kasutage nende üle arvestuse pidamiseks lisalehte.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Muu info


