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SÜSTEEMI ANDMED 
 
 
Installeerija ________________________________________________________  
 
Telefon ________________  Installeerimise kuupäev ________________  
 
KONTAKTISIKUD 
 
Nimi _________________________  Telefon ___________________________  
Nimi _________________________  Telefon ___________________________  
 
 
TSOONI INFORMATSIOON 
 
 Tsoon Tüüp   Kaitseala    Tsoonigrupp 
 
 1 ____________  ____________________________________  ______________ 
 2 ____________  ____________________________________  ______________ 
 3 ____________  ____________________________________  ______________ 
 4 ____________  ____________________________________  ______________ 
 5 ____________  ____________________________________  ______________ 
 6 ____________  ____________________________________  ______________ 
 7 ____________  ____________________________________  ______________ 
 8 ____________  ____________________________________  ______________ 
  
Sisenemisviivitus___________  sek. Sisenemise lisaaeg _________  sek. 
Väljumisviivitus ___________  sek. Väljumise lisaaeg __________  sek. 
Sireeni kestvus ____________  min.  
 
KLAVIATUURI FUNKTSIOONID 
 
Klahv [F]  _____________________________________________________  
Klahv [A] _____________________________________________________  
Klahv [P] _____________________________________________________  
 
Käsklus [*][7][Kasutajakood] __________________________________________  
 
MÄRKUSED 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
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SISSEJUHATUS 
 
Enne valvesignalisatsioonisüsteemi kasutamist tutvuge pôhjalikult käesoleva instruktsiooniga. Paluge 
paigaldajal tutvustada endale süsteemi kasutamist ja Teie süsteemi omadusi. Kôiki süsteemi kasutajaid 
tuleks instrueerida. Täitke "Süsteemiandmik" ja hoidke käesolevat instruktsiooni ainult Teile ligipääsetavas 
kohas. 
 
Kontrollige süsteemi regulaarselt! 
Selleks, et olla kindel süsteemi tôrgeteta töös, on oluline seda iganädalaselt kontrollida. Vt. peatükki 
"Süsteemi testimine ja hooldus" ning järgige hoolikalt juhiseid. Kui Teie valvesignalisatsioonisüsteem ei 
tööta korralikult vôi Teil tekib probleeme selle kontrollimisel, pöörduge abi saamiseks paigaldajafirma 
poole. 
NB! Valvesignalisatsioonisüsteem ei väldi avarii- jt. olukordi. See on vaid ette nähtud Teie 
kiireks informeerimiseks häireolukordadest. Valvesüsteemid ei asenda ettevaatusabinôusid 
ning elu- ja varakindlustust. Teie süsteemi peaks paigaldama ja hooldama valvesüsteemide 
spetsialist, kes informeeriks Teid ka pakutava kaitse tasemest ja instrueeriks süsteemi 
kasutamisel. 

Sônaseletusi. 
Valvesignalisatsioonisüsteem DSC PC585 pakub mitmekülgseid jälgimisvôimalusi ja seda on lihtne 
kasutada. Alljärgnevalt on toodud môisted, mida kasutatakse süsteemi töö tutvustamiseks selles 
instruktsioonis. 
Sôrmistik: Süsteemil on üks vôi mitu sôrmistikku. Sôrmistikku kasutatakse käskluste sisestamiseks 
süsteemi kasutamisel ja informatsiooni saamiseks süsteemi kohta. Informatsiooni süsteemist annavad 
tsoonituled 1 kuni 8. Sôrmistikul on samuti 3 süsteemi seisundit näitavat tuld "READY", "ARMED", 
"SYSTEM. Käsklusi sisestatakse sôrmistikult, vajutades korraga ühele klahvile. 
Peremeeskood: Peremeeskood on 4-kohaline kood, mida kasutatakse süsteemi valvessepanekuks  ja 
valve mahavôtmiseks, kasutajakoodide programmeerimiseks ja tsoonide. passiveerimiseks. Tavaliselt teab 
peremeeskoodi ainult üks isik. 
Kasutajakood: Süsteemi valvessepanekuks, valve mahavôtmiseks ja tsoonide valve alt väljajätmiseks on 
vôimalik kasutada kuni 32 kasutajakoodi. Kasutajakoodid ei vôimalda kasutajakoode programmeerida. 
Iga isik peaks hoidma oma 4-kohalise kasutajakoodi salajas, et tagada süsteemi turvalisus. 
Sisenemisviivitus: Sisenemisviivitus on ajaperiood, mis vôimaldab sisenemise valvatavale alale ja 
süsteemi valve alt väljalülimise. 
Väljumisviivitus: Ajaperiood, mis vôimaldab valvatavalt alalt väljumise pärast kasutajakoodi sisestamist 
süsteemi valve alla panemisel. 
Sisenemise/väljumise uks vôi tsoon: uks vôi tsoon, mis on määratud paigaldaja poolt valvatavale alale 
sisenemiseks vôi sealt väljumiseks, kui süsteem on pandud valve alla. Antud tsoon omab sisenemis- ja 
väljumisviivitust. 
Tsoon: Tsoon on ala, mis on kaitstud valveseadme poolt. Näiteks liikumisanduriga kaitstud ruum vôib olla 
"Tsoon 1" ning magnetkontaktiga kaitstud aken vôib olla "Tsoon 2". Teavet selle kohta, kuidas on jaotatud 
tsoonid Teie süsteemis, annab paigaldaja. 
Tsoonigrupp: PC 585 vôimaldab jagada tsoone kahte tsoonigruppi. Sellisel juhul saab defineerida 
kasutajakoodid nii, et osad neist vôimaldavad ligipääsu môlemale tsoonigrupile (näiteks koodid 1 kuni 10), 
osad ainult esimesele tsoonigrupile (näiteks koodid 11 kuni 20) ja osad ainult teisele tsoonigrupile (näiteks 
koodid 21 kuni 32). Paigaldaja informeerib Teid kas ja kuidas on tsoonid gruppidesse jaotatud Teie 
süsteemis ning millised koodid mis tsoonigruppidele on defineeritud. 
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SÔRMISTIK RK1555Z 
Tsoonituled 1 kuni 8 näitavad tsoonide aktiivsusi. Kui tsoon on suletud (kaitstud), on selle tsooni tuli 
kustunud; on tsoon avatud, pôleb ka vastava tsooni tuli. [*]-käskluste kasutamisel, sõltuvalt käsklusest 
omavad tsoonituled teisi funktsioone (vt. ptk. "Tsoonide passiveerimine, "Häiremälu vaatamine", "Rikete 
vaatamine", "Kasutajakoodide muutmine").  
"Ready"-tuli süttib, kui süsteem on valmis valvesse panemiseks. Kui  "Ready"-tuli ei pôle, on süsteemis 
môni tsoon avatud. Süsteemi valvesse panekuks peavad olema kôik tsoonid suletud. 
 "Armed"-tuli pôleb, kui süsteem on valves 
"Süsteem"-tule pôlemine näitab, et: 
 * môni tsoon on välja jäetud (osavalve); kontrollimiseks:    [*][1][Kasutajakood] ......[#] 
 * süsteemis on tôrge;    kontrollimiseks:    [*][2]  .............................[#] 
 * häiremälus on info häire andnud tsoonidest; kontrollimiseks:    [*][3]  .............................[#] 
[F] Vajutage ja hoidke klahvi [F] 2 sekundit all klahvi [F] häire genereerimiseks: kui süsteem on häire 

vastu vôtnud, annab sôrmistik seeria lühikesi toone ja kajab pulseeriv sireen. See häire vôib olla 
programmeeritud nii kuuldamatu kui kuuldavana; paigaldaja informeerib Teid, kuidas seda 
kasutada.  

[A] Vajutage ja hoidke klahvi [A] 2 sekundit klahvi [A] häire genereerimiseks. Kui süsteem on häire 
vastu vôtnud, annab sôrmistik seeria lühikesi toone. Selle funktsiooni aktiveerimisel sireen ei kaja. 
Paigaldaja informeerib Teid, kuidas seda häiret kasutada; see vôib olla programmeeritud mingi 
seadme (uksekella, hoiatuslamp) aktiviseerimiseks.  

[P] Vajutage ja hoidke klahvi [P] 2 sekundit klahvi [P] häire genereerimiseks. See häire vôib olla 
programmeeritud nii kuuldamatu kui kuuldavana; paigaldaja informeerib Teid, kuidas seda 
kasutada. Kui paigaldaja on programmeerinud selle häire kuuldavana, annab sôrmistik seeria 
lühikesi toone ning kajab pidev sireen, kui süsteem on häire vastu vôtnud. 

Sôrmistiku [*]-käsklused. 
Juhendis kirjeldatud [*]-käsklused vôimaldavad ligipääsu mitmesugustele süsteemi funktsioonidele ja 
iseärasustele. [*]-käsklused ei funktsioneeri, kui kas vôi üks tsoonigrupp on valve all vôi kui sireen töötab. 
Sellisel juhul peab esmalt sisestama kasutajakoodi valve vôi sireeni väljalülitamiseks ning alles siis  saab 
kasutada [*]-käsklusi.  
Vajutage [#]: 
    kui tegite vea kasutajakoodi sisestamisel ning sisestage kood uuesti; 
    reziimile "Ready" naasmiseks peale [*]-käskluste  kasutamist. 
 
NB! Järgige kasutamisjuhendi instruktsioone süsteemi iganädalaseks kontrollimiseks. Järgige 
juhiseid süsteemi tôrgete kôrvaldamisel; kui Te ei saa ise süsteemi tôrget kôrvaldatud, siis 
pöörduge paigaldaja poole. 
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PÔHIOPERATSIOONID. 

Valvessepanek. 
Enne süsteemi valvessepanekut sulgege kôik kaitstavad uksed ja aknad ning lôpetage liikumisdetektoritega 
kaitstud aladel liikumine. Kui kôik tsoonid on suletud, on kôik tsoonituled sôrmistikul kustunud ja "Ready"-
tuli pôleb. Süsteemi  valvessepanekuks peab "Ready"-tuli pôlema. 
Süsteemi valve alla panekuks sisestaga 4-kohaline kasutajakood. Iga numbri sisestamisel annab sôrmistik 
tooni. Kui kasutajakood on sisestatud, süttib "Armed"-tuli ja sôrmistik piibib 5 korda. Kui sisestatakse vale 
kood, annab sôrmistik ühe pika tooni. Vea parandamiseks vajutage klahvile [#] ja sisestage kasutajakood 
uuesti. Kui sisestatakse õige kood aga samal ajal oli mõni tsoon avatud, piibib sõrmistik 5 korda, seejärel 
annab pika tooni ja süsteem ei lähe valvesse. 
Kui süttib  "Armed"-tuli, lahkuge valvatavalt alalt selleks määratud sisenemise/väljumise ukse kaudu enne 
väljumisviivituse möödumist. Väljumisviivituse lôppedes kustuvad sôrmistikul kôik tuled välja arvatud 
"Armed"-tuli, sellega on valvesignalisatsioonisüsteem rakendatud töösse. 
 
Kui tsoonid on jaotatud kahte tsoonigruppi, siis tuleb tsoonigrupid eraldi valvesse panna. Selleks tuleb 
siseneda vastavate funktsiooni nuppudega ühte või teise tsoonigruppi (paigaldaja informeerib funktsiooni 
nuppudest täiendavalt). Siis näitab "Ready"-tuli vastava tsoonigrupi valmisolekut ja edasi käib nii nagu 
tavalise süsteemi puhul. 

Kiir valvessepanek. 
Kiir valvessepanek vôimaldab Teil kasutajakoodi asemel sisestada [*][0] süsteemi valvessepanekuks. See 
käsklus vôimaldab süsteemi valvesse lülitada isikul, kellel ei ole kasutajakoodi. Kui [*][0] on sisestatud, 
hakkab pôlema "Ready"-tuli ja algab väljumisviivitus;  nüüd vôite  lahkuda jälgitavalt alalt 
sisenemise/väljumise ukse kaudu. Väljumisviivituse lôppedes rakendub süsteem täielikult. 

Valve mahavôtmine. 
Sisenege valvatavale alale selleks määratud sisenemise/väljumise ukse kaudu. Sôrmistik annab pideva tooni 
märgina, et süsteem tuleb valve alt maha vôtta. 
Minge sôrmistiku juurde ja sisestage kasutajakood. Kui tegite koodi sisestamisel vea, vajutage klahvile [#] 
ja sisestage kood uuesti.  
Ôige kasutajakoodi sisestamisel  "Armed"-tuli kustub ja summer vaikib, valve on maha vôetud. 
Kasutajakood peab olema sisestatud enne sisenemisviivituse lôppu, vastasel korral lülitub sisse sireen. 
Paigaldaja vôib sisenemisviivituse pikkust muuta vastavalt Teie vajadusele. 

Kui tsoonid on jaotatud kahte tsoonigruppi, tuleb kõigepealt siseneda sinna tsoonigruppi, kus 
asub sisenemise/väljumise tsoon ja see grupp valvest maha võtta (selleks valida vastava 
tsoonigrupi kood) ning seejärel teine grupp vastavalt vajadusele.  

Häire väljalülitamine. 
Kui süsteem annab häire ja sireen hakkab tööle, saab viimase välja lülitada kasutajakoodi sisestamisega 
sôrmistikult. 
Kui süsteemi valvesoleku ajal oli häire, siis valve mahavôtmisel vilguvad "Memory"-tuli ja häire andnud 
tsoonide tuled 2 minutit. "Ready"-reziimi taastamiseks ja tulede vilkumise lôpetamiseks vajutage klahvile 
[#]. Vt. "Häiremälu vaatamine": juhised häire andnud tsoonide määramiseks. 
NB! Kui Te saabute valvatava objekti juurde ja leiate sireeni töötamas vôi on häiremälus info 
häire andnud tsoonidest, ärge sisenege, sest sissetungija vôib veel seal olla. Minge naabri 
juurde ja vôtke ühendust politseiga. 
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VALVEREZIIMID. 

"Kodus-väljas"-tsoonid. 
Teie süsteemi môned tsoonid vôivad olla programmeeritud nn. "Kodus-väljas"-tsoonidena nii, et Te vôite 
kasutada käesoleval leheküljel kirjeldatud valvessepaneku mooduseid. "Kodus-väljas"-tsoonid jäetakse 
automaatselt välja, kui Te sisestate ühe allpoolkirjeldatud käsklustest; see säästab Teid tülikast tsoonide 
väljajätmisest käsklusega [*][1][Kasutajakood]. 
Paigaldaja informeerib Teid tsoonidest, mis on programmeeritud "Kodus-väljas"-tsoonidena. 

Valvereziim "Kodus". 
Valvereziim "Kodus" jätab automaatselt valvest välja Teie süsteemi "Kodus-väljas" tsoonid ja kôrvaldab 
sisenemisviivituse sisenemise/väljumise tsoonidest. See omadus vôimaldab Teil panna süsteem valvesse ja 
ise valvatavale alale jääda. Lisaks kostub kohe häire, kui avatakse üks sisenemise/väljumise ustest. 
Reziimi "Kodus" kasutamiseks sisestage sôrmistikult [*][9][Kasutajakood]. Vilkuv  "Valves"-tuli  näitab, et 
sisenemise/väljumise tsoonidel (ustel) ei ole sisenemisviivitust. 

Valvereziim "Kodus-väljas". 
Reziim "Kodus-väljas" jätab automaatselt valvest välja "Kodus-väljas"-tsoonid, kuid 
sisesemis/väljumistsoonides on olemas sisenemisviivitus. Vôite kasutada seda omadust süsteemi 
valvessepanekul ja jäämisel valvatavale alale. Teistele "omainimestele" jääb vôimalus siseneda valve all 
olevale alale läbi sisenemise/väljumise ukse häiret pôhjustamata. Süsteemi valve mahavôtmiseks tuleb 
sisenemise/väljumise ukse avamisel sisestada kasutajakood. 
Süsteemi valvessepanekuks reziimil "Kodus-väljas" tuleb sisestada kasutajakood ja mitte avada 
sisenemise/väljumise ust. Kui väljumisviivitus möödub, läheb süsteem valvesse väljajäetud "Kodus-väljas" 
tsoonidega. 

[*]-KÄSKLUSED. 

Tsooni passiveerimine(väljajätmine)          [*][1][kasutajakood] 
Väljajäetud tsoon ei anna häiresignaali. Tsoonid vôib välja jätta siis, kui on vajalik ligipääs osale valvatavast 
alast samal ajal, kui ülejäänud tsoonid jäävad valve alla. Näiteks saate Te välja jätta tsooni, mis kaitseb 
Teie elutuba. See vôimaldab Teil jääda tuppa samal ajal, kui teised tsoonid Teie süsteemis on valve all.  
Väljajäetud tsoonide määramiseks mahavôetud valvega süsteemi korral sisestage [*][1]([Kasutajakood]); 
vastavate väljajäetud tsoonide tuled süttivad. Veenduge, et iga selline tsoon oleks välja jäetud tahtlikult.  
Valvetsoonide passiveerimiseks: sisestage [*][1]([Kasutajakood]); "Bypass"-tuli hakkab vilkuma. 
Sisestage väljajäetava tsooni number(1-8); vastava tsooni tuli süttib, näidates, et tsoon on välja jäetud. 
Väljajätmise tühistamiseks sisestage tsooni number uuesti: vastav tuli kustub. Kui kôik soovitud tsoonid on 
välja jäetud, vajutage klahvile [#], et naasta "Ready"-reziimile.Pôlev "Bypass"-tuli mahavôetud valvega 
süsteemi korral näitab, et môni tsoon on valve alt välja jäetud. Kui Te panete nüüd süsteemi valvesse, on 
vastavad tsoonid valve alt välja jäetud. Enne väljajäetud tsoonidega süsteemi valve alla panemist on alati 
kasulik sisestada käsklus [*][1]([Kasutajakood]), et antud tsoonide seisund üle kontrollida. Pärast seda, 
kui olete veendunud, et välja on jäetud  soovitud tsoonid, vajutage klahvile [#] ja sisestage kasutajakood 
süsteemi valvessepanekuks. Valve mahavôtmisel kustutatakse tsoonide väljajätmised automaatselt ning 
järgmisel süsteemi valvessepanekul lähevad valve alla kôik tsoonid. Vastavalt Teie soovile vôib paigaldaja 
programmeerida Teie süsteemi nii, et valve alt saab välja jätta ainult osa tsoone (vôi üldse keelata tsoonide 
väljajätmise) ja seda saab taha ainult osade kasutajakoodidega. Samuti saab programmeerida süsteemi nii, 
et käskluse [*][1] kasutamisel ei nôuta kasutajakoodi sisestamist . 

Tôrgete vaatamine                                     [*][2] 
PC585 kontrollib pidevalt ennast tôrgeteta funktsioneerimise kindlustamiseks. Süsteem PC585 kontrollib 
kaheksat tôrkeolukorda. Kui ilmneb olukord, mis vôib kahjustada tööd, süttib "Trouble"-tuli, mis näitab 
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tôrke olemasolu süsteemis. Tôrke ilmnemisel annab sôrmistik kaks lühikest tooni iga 10 sekundi järel. 
Summeri väljalülitamiseks vajutage klahvile [#]. Sôrmistik vaikib, kuid "Trouble"-tuli jääb pôlema seni, kuni 
tôrkeolukorrad kôrvaldatakse. Kui te ei suuda tôrke pôhjust ise määrata vôi likvideerida, kutsuge 
paigaldaja. 
Tôrgete vaatamiseks sisestage [*][2]. Tôrkeolukorrad esitatakse tsoonituledega. Kui tsoonituli pôleb, 
esineb vastav tôrge: 
 
Tsoonituli  Tôrge 
1   Service rike. (vajuta [1], näeb täpselt mis rike on) 
 1   Aku tühi või on aku kaitse läbi põlenud. 
 2   Sireeni rike 
2   VV (220V) toide puudub (vt. märkust). 
3   Telefoniliini tõrge. 
4   Kommunikaatori tõrge. 
5   Tsooni viga. 
6   Tsooni tampri ahela viga. 
7   Raadiomoodulite patarei on tühjaks saamas. 
8   Süsteemne kellaaeg on kustunud. 
 
Märkus: Sôrmistiku summer ei hakka tööle VV-toite puudumisel, kui samal ajal on ka aku tühi. 

"Rike"-tuli süttib kohe, kui VV kaob ning jääb pôlema VV-toite taastamiseni. 
"Ready"-reziimile naasmiseks vajutage klahvile [#]. 

Häiremälu vaatamine                                 [*][3] 
Kui tsoon genereerib häire, salvestatakse see häire häiremällu ja "Memory"-tuli jääb pôlema. Häire andnud 
tsoonide vaatamiseks sisestage [*][3]. "Memory"-tuli hakkab vilkuma ning vilkuvad tsoonituled näitavad 
häire andnud tsoone. See informatsioon häire tekitanud tsoonidest säilitatakse kuni järgmise süsteemi valve 
alla panekuni. 
"Ready"-reziimile naasmiseks vajutage klahvile [#]. 
 
"Ukse kelluke" peale/maha                        [*][4] 
Kui "ukse kelluke" on aktiivne, siis sõrmistik piibib 5 korda ukse avanedes ja sulgudes. 
Sisestage [*][4] kui sõrmistik piibib 3 korda - läks "ukse kelluke" peale, kui üks pikk toon - tuli maha 

Kasutajakoodide programmeerimine                  [*][5][Peremeeskood] 
Sellel süsteemil on võimalik kasutada 35 erinevat koodi. Need jagunevad järgnevalt: 
 Kood [01] kuni [32]   kasutaja koodid 1 kuni 32  
 Kood [40]                   pea peremees kood  
Kood [41]- [42]          peremees koodid  
Kasutaja koodid - koodid [01] kuni [32] 
Igale kasutaja koodile eraldi saab ära määrata kas kood mõjub esimesele, teisele või mõlemale 
tsoonigrupile ja kas passiveerimine on lubatud. 
Peaperemees kood - kood [40] 
Peaperemees kood lubab süsteemi valvesse panna , teostada kasutaja funktsioone [*][6] ja 
programmeerida kõki koode. 
Peremeeskoodid - koodid  [41]- [42]                 
Peremeeskoode saab kasutada samadel eesmärkidel, mis peaperemeeskoodi, ainult koodide 
programeerimisel ei saa muuta peaperemeeskoodi.   
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Koodide programmeerimine on kahe astmeline protsess: esiteks tuleb koodid sisse programmeerida ja 
teiseks anda koodidele prioriteedid. 
Sisestage [*][5][Peremeeskood]. "Programm"-tuli hakkab vilkuma ja pôlevad tsoonituled näitavad, 
millised kasutajakoodid 1 kuni 32 on programmeeritud. 
 
 Tsoonituli      Kasutajakood  
 on kustunud     ei ole programmeeritud 
 pôleb      on programmeeritud 
 vilgub      on programmeerimisel 
 
Peremeeskoodi [40] vôi kasutajakoodide [01] kuni [32] muutmiseks sisestage koodi järjekorranumber; 
vastava tsooni tuli hakkab vilkuma. Soovitud tsooni tule vilkumise ajal sisestage uus 4-kohaline kood. Ärge 
vajutage [*] vôi [#], kui Te sisestate koodi. Kui kood on sisestatud, annab sôrmistik 6 piipi ning tsoonituli 
jääb ühtlaselt pôlema. Vana kood on asendatud  uuega Koodi kustutamiseks vajutage 4-kohalise koodi 
asemel [*]. Pidage meeles, et klahve [*] ja [#] ei tohi koodis kasutada. 
Kui Te soovite programmeerida järgmist koodi, vajutage vastavale numbriklahvile ja sisestage uus 4-
kohaline kood nii, nagu eespool kirjeldati. Kui kôik soovitud muudatused on tehtud, vajutage klahvile [#], 
et naasta "Ready"-reziimile. 
 
NB! Ärge kustutage peremeeskoodi. Kui peremeeskood juhuslikult kustutati, konsulteerige 

paigaldajaga. 
 
Kasutajakoodide prioriteedid. 
Kasutajakoodidele saab määrata millisele tsoonigrupile vastav kood mõjub. 
1. Sisesta [*][5][peremeeskood]. "Programm" tuli hakkab vilkuma, tsoonituled näitavad millised koodid on 
programmeeritud. 
2.Vajuta [9] sisenemaks prioriteetide muutmise reziimi. Süttib tuli "Ready". 
3.Sisesta  koodi järjekorra number 01-32, tsoonituled 1 kuni 4 põlevad või on kustunud. 
 
Tsoonituli.                          Prioriteet. 
 1.   kood lubatud valvestamiseks, valvest mahavõttmiseks. 
 2.   pole kasutusel. 
 3.   kood lubab passiveerida tsoone. 
 4.   pole kasutusel. 
 
4.Vajuta klahve [1] kuni [3] selleks, et süttiksid või kustuksid vastavad tsoonituled. 
 

Kasutajafunktsioon                                [*][6][Peremeeskood] 
[*][6[Peremeeskood]... 
   [1]   Kellaaja ja kuupäeva seadmine. 
   [2]   Automaatse valvesse mineku lubamine. 
   [3]   Automaatse valvesse mineku aeg. 
   [4]   Sireeni test. 
"Valmis"-reziimile naasmiseks vajutage klahvile [#]. 
 
Kellaaja seadmine: 
Sisesta [*][6][Peremeeskood][1] TT:MM  KK  PP  AA[#] 

Käsklus "Eriväljund"                              [*][7][kasutajakood] 
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Teie valvesignalisatsioonisüsteemi ühendatud erinevate seadmete juhtimiseks vôib kasutada spetsiaalset 
sôrmistikult sisestatavat käsklust. Eriväljundi kasutamiseks sisestage sôrmistikult [*][7][Kasutajakood]. 
Käskluse sisestamisel annab  sôrmistik  5 sekundi pikkuse tooni ja eriväljund aktiviseeritakse 5 sekundiks. 
Seda käsklust vôib kasutada erinevate seadmete nagu spetsiaalvalgustuse vôi uksekella juhtimiseks. 
Paigaldaja informeerib Teid, kuidas on funktsioon "Eriväljund" kasutusel Teie süsteemis. 

SÜSTEEMI TESTIMINE JA HOOLDUS. 

Iganädalane testimine. 
Süsteemi on soovitatav kontrollida igal nädalal. 
   1 Vôtke süsteemi valve maha ja veenduge, et "Ready"-tuli pôleb. 
   2 Sooritage kella test, sisestades [*][6][Peremeeskood][4]  ja [#].. Sireen hakkab tööle ja kôik 

sôrmistiku tuled lähevad pôlema 2 sekundiks. 
   3 Aktiviseerige kôik süsteemi andurid. Näiteks avage kaitstud uksed ja aknad ning jalutage 

liikumisdetektoritega kaitstud aladel. Vastava tsooni tuli peaks süttima, kui tsoon aktiviseeritakse ja 
peaks kustuma, kui tsooni normaalne seisund taastatakse (kui uks vôi aken suletakse ning 
lôpetatakse liikumine liikumisdetektoritega kaitstud aladel). 

   4 Vajutage klahve [F], [A] ja [P] juhul, kui need on programmeeritud tööks. Klahv [F] toob 
kuuldavale sireeni pulseeriva heli, kui ta on paigaldaja poolt programmeeritud kuuldavana. 
Sisestage kasutajakood häire väljalülimiseks. Klahv [A] on kuuldamatu häire; klahv [P] vôib olla 
programmeeritud kuuldamatu vôi kuuldava. Kui kôlab häire, sisestage kasutajakood selle 
väljalülitamiseks. 

   5 Kui süsteem ei tööta korralikult, kutsuge hooldaja. 

Hooldamine. 
Normaalse kasutamise jaoks nôuab süsteem minimaalset hooldust. Ärge pühkige sôrmistikku ja andureid 
märja lapiga ja ärge kasutage majapidamispuhastusvahendeid nagu klaasipuhasteid nende puhastamiseks. 
Tolmu eemaldamiseks sobib kerge pühkimine lapiga, mida on puhta veega veidi niisutatud. 


