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„SUPPLY“ - toitepingete indikaator  näitab et 230 V ja AKU on korras, kui tuleke on kustunud 
- 230 V toide puudub, kui indikaator vilgub - AKU rike 
 

Sündmuste ajaloo vaatamine 
 

Sisesta                  Vaadake tabelit saamaks aru sümbolitest mälus: 
 

 

Viitetsoon on avatud 
Tavaline tsoon on avatud 
Näitab järgmist sündmust, mis on aktiveerinud valvesüsteemi 
Näitab tsooni baipassi (ajutine väljalülitamine) 
Tamper (kaitseahela rike) 
Paanikahäire 
Tulehäire 

 

Lehitsemiseks vajuta  (tagasi)  (edasi).   Lõpetamiseks vajuta      
 
 
 
 
 
 

Antud juhendis käsitletud toiminguid saab reeglina teostada ilma kasutajakoodi omamata. 
Samas võib-olla erandeid ja kui süsteemi paigaldaja on vastava funktsiooni sisse lülitanud, siis 
peab info vaatamiseks piisavate õigustega kasutajakoodi ka kasutama. See on siis juba koodi 
omaniku funktsioon!  
Hea tava kohaselt palun ärge kunagi küsige kasutajakoode ega vaadake koodide sisestamisel 
klaviatuuri poole. Koodid on personaalsed ja ei või sattuda kõrvaliste isikute meelevalda. 
 

PYRONIX  Paragon 
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ATLAS  edastab kaheksa erinevat veateadet. Kasutaja informeerimiseks kasutatakse 
veaindikaatorit, mis süttib samaaegselt helisignaaliga iga 5 sekundi järel (valvekeskus ei ole 
valvestatud).  Helisignaali vaigistamiseks vajutada “Funktsiooniklahvi”.  Veaindikaator kustub 
automaatselt peale esineva vea kõrvaldamist. 

Vea tekkepõhjuse väljaselgitamiseks vajutage klahve  ning    . Kuvatakse sümbol   
ning veateade 1-8: 
1 Sireeni kaitsme viga 
2 Väljundtoitepinge (andurite toide) rike 
3 Aku rike või on aku kaitse läbi põlenud 
4 Aku pinge on liiga madal 
5 Võrgupinge 230V toide puudub 
6 Telefoniliini viga 
8          Kommunikaator ei saa häirekeskusega ühendust 
 

Häiret andnud tsoonide kuvamiseks vajutage samuti klahve  ning . Mälus edasi tagasi 
liikumiseks vajutage nool üles või nool alla. Kui mingi tsoon on häiret põhjustanud, kuvatakse 
displeile tsooni number ja koos numbriga süttib ka ALARM tuluke. 

Lõpetamiseks vajutage   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYRONIX Atlas 4 & 8  LED 
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STERLING 10 edastab neli erinevat rikketeadet.  

Kasutaja informeerimiseks kasutatakse  veaindikaatorit , mis süttib, samaaegselt kõlab 
helisignaal iga 5 sekundi järel (kui valvesüsteem ei ole valvestatud).  Helisignaali 
vaigistamiseks vajutage “Funktsiooniklahvi” („Func“).  Veaindikaator kustub automaatselt 
peale esineva vea kõrvaldamist. 

Valvesüsteemi rikete vaatamine:  vajutage klahve           .  Kuvatakse sümbol   ning 
veateate järjekorranumber LED ekraanil sümbolina, LCD ekraanil tekstina: 
 

1 Sireeni kaitsme viga 
2 Väljundtoitepinge kaitsme viga 
3 Telefoniliini viga 
4 Toitepinge 230V viga 
 
Häiret andnud tsoonide kuvamiseks vajuta samuti klahve 
 

Mälus edasi tagasi liikumiseks vajuta nuppe „nool üles“ või „nool alla“. Kui mingi tsoon on 
häiret põhjustanud, kuvatakse displeile tsooni number ja koos numbriga süttib ka ALARM 
tuluke. 
 
Lõpetamiseks vajuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYRONIX   STERLING 10     LED & LCD 
 



 

 

Õpetus │Rikete ja häiremälu vaatamise lühijuhised 

Lisainfo: G4S tehniline tugi,  E-R kella 8-17.30 tel 1911 või 6511911 

 

     
 
 

 

Toitepingete indikaator  näitab et 230 V ja AKU on korras, 
Indikaator kustunud - 230 V toide puudub, Indikaator vilgub - AKU rike 

 

Rikke indikaator  Süsteemis on rike või sabotaaž 
Indikaator vilgub - Süsteem on programmeerimise režiimis 

 

Kui tamperhäire (seadmekaitseahel) rakendub, siis indikaator süttib koos häiret 
andnud tsooni numbri näitamisega segment-displeil 

 

Kui tekib rike, siis annab sõrmistik helisignaaliga sellest märku. Vaigistamiseks vajutage  

Valvesüsteemi rikete vaatamine  -   sümbol  ja number näitavad rikke põhjust: 
 
Number Tõrge 

1 Sireeni rike 
2 Keskseadme toiteväljundi (andurite toite) rike 
3 Aku rike või on aku kaitse läbi põlenud 
4 Aku pinge on liiga madal 
5 Võrgupinge 230V toide puudub 
6 Telefoniliini rike 
7 Ühenduse viga (mingil põhjusel ei saa valvekeskus signaale edastada) 

 
 
 
Sündmuste ajaloo vaatamine 

Kõigepealt kasutaja menüüsse sisenemiseks vajutage  seejärel sisestage kood [x] [x] [x] 
[x] 

Sisestage  ja [1] ja [3] 

PYRONIX  Matrix 6  MX Icon 
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Kui ilmneb mõni rikkeolukord, süttib sõrmistiku “Süsteem” (“System”) -tuli ja summer annab 
2 lühikest helisignaali iga 10 sekundi tagant. Kui vajutatakse klahvile [#], lõpeb selle osa 
kuuldav indikatsioon, kuid “Süsteem”-indikaatortuli jääb põlema kuni tõrke kõrvaldamiseni.  
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine - vajutage sõrmistikul nuppu  [*] ja siis  [2] 
Rikkeolukorrad esitatakse sõrmistiku tsoonituledega. Kui tsoonituli süttib, esineb vastav 
tõrge: 

1 Aku rike 
2 Võrgupinge 230V viga 

 Aku tõrget näidatakse ainult siis, kui puudub ka võrgupinge.  

 Kui ainult võrgupinge puudub, siis sõrmistik heliga rikkest ei teavita 
4 Ühenduse viga (mingil põhjusel ei saa valvekeskus signaale edastada) 

 
 
Kui põleb  sõrmistiku “Süsteem” (“System”) –tuli, aga sõrmistik ei piiksu, siis on toimunud 
häire ja seda häiret põhjustanud tsooni on võimalik klaviatuurilt vaadata.  

Häiremälu vaatamine  - vajutage sõrmistikul nuppu [*] ja siis  [3] 
 
 "Süsteem"-tuli hakkab vilkuma ning vilkuvad tsoonituled näitavad häire andnud tsoone. See 
informatsioon häire tekitanud tsoonidest säilitatakse kuni süsteemi järgmise valvestamiseni. 
 

Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 
 
 

DSC  PC 510 & 560  PC500RK 
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Kui ilmneb mõni rikkeolukord, süttib sõrmistiku „Trouble”-tuli ja summer annab 2 lühikest 
helisignaali iga 10 sekundi tagant. Kui vajutatakse klahvile [#], lõpeb selle osa kuuldav 
indikatsioon, kuid “Trouble”-indikaatortuli jääb põlema kuni tõrke kõrvaldamiseni.  
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine - vajutage sõrmistikul nuppu  [*] ja siis  [2] 
Rikkeolukorrad esitatakse sõrmistiku tsoonituledega. Kui tsoonituli süttib, esineb vastav 
tõrge: 

1 Aku rike 
2 Võrgupinge 230V viga 

 Aku tõrget näidatakse ainult siis, kui puudub ka võrgupinge.  

 Kui ainult võrgupinge puudub, siis sõrmistik heliga rikkest ei teavita 
4 Telefoniliini rike 
5 Ühenduse viga (mingil põhjusel ei saa valvekeskus signaale edastada) 
6 Sireeniahela tõrge - sireeni kaitse põles läbi või sireeni ahel avanes (kaabel 
katki) 
7 Tulekaitseanduri ahela rike 

 8 Süsteemne kellaaeg on kustunud. 
 

Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 
Kui põleb  sõrmistiku “Memory”–tuli, siis on toimunud häire ja seda häiret põhjustanud 
tsooni on võimalik klaviatuurilt vaadata.  

Häiremälu vaatamine  - vajutage sõrmistikul nuppu [*] ja siis  [3] 
 

"Memory"-tuli hakkab vilkuma ning vilkuvad tsoonituled näitavad häire(id) andnud tsoone. 
See informatsioon häire tekitanud tsoonidest säilitatakse kuni valvesüsteemi järgmise 
valvestamiseni. 

Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 
 

DSC   PC 2550 PC 3000      PC2525RK  PS3000RK 
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Kui ilmneb mõni rikkeolukord, süttib sõrmistiku “Süsteem” (“System”) või ”Rike” (“Trouble”)- 
tuli ja summer annab 2 lühikest helisignaali iga 10 sekundi tagant. Kui vajutatakse klahvile 
[#], lõpeb selle osa kuuldav indikatsioon, kuid "Süsteem"-indikaatortuli jääb põlema kuni 
tõrke kõrvaldamiseni.  
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine - vajutage sõrmistikul nuppu  [*] ja siis  [2] 
Rikkeolukorrad esitatakse tsoonituledega. Kui tsoonituli põleb, esineb vastav tõrge: 
 
Tsoonituli  Tõrge 
1   Service rike. (vajuta [1], näeb täpselt mis rike on) 
    1 Aku rike või on aku kaitse läbi põlenud. 
    2 Sireeni rike 
2   Võrgupinge 230V toide puudub 
3   Telefoniliini rike. 
4   Ühenduse viga (mingil põhjusel ei saa valvekeskus signaale edastada) 
5   Tsooni viga. 
6   Tsooni tampri ahela viga. 
7   Raadiomoodulite patarei on tühjaks saamas. 
8   Süsteemne kellaaeg on kustunud. 
 
Märkus: Sõrmistiku summer ei hakka tööle võrgupinge 230V puudumisel, kui samal 

ajal on ka aku tühi. Rikketuli süttib kohe, kui võrgupinge 230V  kaob ning jääb 
põlema võrgupinge 230V taastumiseni 

Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 
Kui tsoon genereerib häire, salvestatakse see häire häiremällu ja "Süsteem" või “Memory”-
tuli hakkab põlema.  

Häiremälu vaatamine  - vajutage sõrmistikul nuppu [*] ja siis  [3] 
"Süsteem" või “Memory”-tuli hakkab vilkuma ning vilkuvad tsoonituled näitavad häiret 
andnud tsoone. See informatsioon häire tekitanud tsoonidest säilitatakse kuni süsteemi 
järgmise valve alla panekuni. 

Lõpetamiseks vajutage  [#]  

PC 585 & 1565  PC1555RKZ 
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Valvesüsteemi rikete vaatamine - vajutage sõrmistikul nuppu  [*] ja siis  [2] 
 
Kui ilmneb mõni rikkeolukord, süttib sõrmistiku "TROUBLE"-tuli ja summer annab 2 lühikest 
helisignaali iga 10 sekundi tagant. Kui vajutatakse klahvile [#], lõpeb selle osa kuuldav 
indikatsioon, kuid "TROUBLE"-indikaatortuli jääb põlema kuni tõrke kõrvaldamiseni.  
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine - vajutage sõrmistikul nuppu  [*] ja siis  [2] 
 
Rikkeolukorrad esitatakse tsoonituledega. Kui tsoonituli põleb, esineb vastav tõrge: 
 
Tsoonituli  Tõrge 
1   Service rike. (vajuta [1], näeb täpselt mis rike on) 
    1 Aku rike või on aku kaitse läbi põlenud. 
    2 Sireeni rike 
2   Võrgupinge 230V toide puudub 
3   Telefoniliini rike. 
4   Kommunikaatori rike. 
5   Tsooni viga. 
6   Tsooni tampri ahela viga. 
7   Raadiomoodulite patarei on tühjaks saamas. 
8   Süsteemne kellaaeg on kustunud. 
 
Märkus: Sõrmistiku summer ei hakka tööle võrgupinge 230V puudumisel, kui samal 

ajal on ka aku tühi. Rikketuli süttib kohe, kui võrgupinge 230V  kaob ning jääb 
põlema võrgupinge 230V taastumiseni 

Lõpetamiseks vajutage  [#]  

 
Kui põleb  sõrmistiku "Memory"-tuli, siis on toimunud häire ja seda häiret põhjustanud 
tsooni on võimalik klaviatuurilt vaadata. 
  

PC 5010 Power 832    RK5516 
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Häiremälu vaatamine  - vajutage sõrmistikul nuppu [*] ja siis  [3] 

 

"Memory"-tuli hakkab vilkuma ning vilkuvad tsoonituled näitavad häire andnud tsoone. See 
informatsioon häire tekitanud tsoonidest säilitatakse kuni süsteemi järgmise valve alla 
panekuni. 

Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 

 

    

 
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine - vajutage sõrmistikul nuppu  [*] ja siis  [2] 
 
Kui ilmneb mõni rikkeolukord, süttib sõrmistiku "TROUBLE"-tuli ja summer annab 2 lühikest 
helisignaali iga 10 sekundi tagant. Kui vajutatakse klahvile [#], lõpeb selle osa kuuldav 
indikatsioon, kuid "TROUBLE"-indikaatortuli jääb põlema kuni tõrke kõrvaldamiseni.  
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine - vajutage sõrmistikul nuppu  [*] ja siis  [2] 
 
"Battery  Trouble" * Keskseadme aku riket näidatakse siis, kui aku on tühi, lahtiühendatud 
või aku kaitse on läbi põlenud.  
"AC  Trouble"   * Võrgutoide 230V puudub. Süsteemi "TROUBLE"-tuli süttib, kuid kuuldavat 
indikatsiooni ei ole kuni aku rikke tekkimiseni 
"Aux Supply Trouble"  * Keskseadme toiteväljundi (andurite toite) rike  
"TLM  Trouble"   * Telefoniliini rike, mis genereeritakse sõrmistikul siis, kui süsteem pole 
valves. Kui süsteem on valves, kostub selle tõrke korral lokaalne häiresignaal 
"Bell CCT  Trouble"  * Sireeniahela tõrge - kui sireeni kaitse põleb läbi või sireeni ahel avaneb 
(kaabel katki)  

PC 5010 Power 832           RK5500         RK5501 
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"Loss of Time"   * Süsteemi kellaaja kadumine. Kellaaja programmeerimine kustutab selle 
tõrke. 
"Module Com Fault"        * COMBUS kommunikatsiooni viga  
"COMBUS Low Pwr"   * COMBUS alapinge  
"Internal Fault"    * Süsteemne viga 

Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 

Häiremälu vaatamine  - vajutage sõrmistikul nuppu [*] ja siis  [3] 
 

Viimase valveperioodi ajal häire põhjustanud tsoonide läbivaatamiseks kasutage klahve 
[<][>]. 

Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 

 

   
 
 
Kui ilmneb mõni rikkeolukord, süttib sõrmistiku "TROUBLE"-tuli ja summer annab 2 lühikest 
piipi iga 10 sekundi tagant. Kui vajutatakse klahvile [#], lõpeb selle osa kuuldav indikatsioon, 
kuid "TROUBLE"-indikaatortuli jääb põlema kuni tõrke kõrvaldamiseni.  
Valvesüsteemi rikete vaatamine - vajutage sõrmistikul nuppu  [*] ja siis  [2] 
 
"Battery  Trouble" * Keskseadme aku riket näidatakse siis, kui aku on tühi, lahtiühendatud 
või aku kaitse on läbi põlenud.  
"AC  Trouble"   * Võrgutoide 230V puudub. Süsteemi "TROUBLE"-tuli süttib, kuid kuuldavat 
indikatsiooni ei ole kuni aku rikke tekkimiseni 
"Aux Supply Trouble"  * Keskseadme toiteväljundi (andurite toite) rike  
"TLM  Trouble"   * Telefoniliini rike, mis genereeritakse sõrmistikul siis, kui süsteem pole 
valves. Kui süsteem on valves, kostub selle tõrke korral lokaalne häiresignaal 
"Bell CCT  Trouble"  * Sireeniahela tõrge - kui sireeni kaitse põleb läbi või sireeni ahel avaneb 
(kaabel katki)  
"Loss of Time"   * Süsteemi kellaaja kadumine. Kellaaja programmeerimine kustutab selle 
tõrke. 
"Module Com Fault"        * COMBUS kommunikatsiooni viga  
"COMBUS Low Pwr"   * COMBUS alapinge  
"Internal Fault"    * Süsteemne viga  
 

PC 4010 & 4020 Maxsys   LCD4501 
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Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 

Häiremälu vaatamine  - vajutage sõrmistikul nuppu [*] ja siis  [3] 
 
 Viimase valveperioodi ajal häire põhjustanud tsoonide läbivaatamiseks kasutage klahve [<] 
ja [>]. 
 

Lõpetamiseks vajutage  [#] 

 

 

       
 

Kui ilmneb mõni rikkeolukord, ilmub sõrmistikule teade: 

 Rikete vaatamiseks vajutada klahvi  

Kõikide rikete vaatamiseks tuleb kasutada nooleklahve:  
 
Rikete nimekirja lõppu jõudes kuvatakse teadet 

 seejärel, vajutades    ,    saab rikketeated kustutada 

  See teade kuvatakse, kui rikkeid enam süsteemis ei ole 

 See teade kuvatakse, kui rikkeolukord kestab. 
 
 
Häiremälu vaatamine   
 
Kui peale sõrmistikule koodi sisestamist või peale häire maha võtmist on ekraanil tekst: 

PC 6010 Megasys   LCD6501 
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, siis on toimunud häire ja seda häiret põhjustanud tsooni(sid) 
on võimalik klaviatuurilt vaadata. Häire andnud tsooni(de) vaatamiseks vajutage „Yes“ 
 
Kui nimekiri on läbitud,  ilmub ekraanile tekst: 

 „Yes“-nupp kustutab häireteated. 
 
NB! Häireteated tuleb alati peale häireolukorda vaadata ja kustutada, muidu ei edasta ega 
kuva valvesüsteem järgmisi häireid. 
 

 
 

Eristatav   „Sisse-välja lülitamise nuppu meenutava kujutisega nupu abil“ 
 

              
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paradox Spectra, Magellan   Paradox K10 V ja H 
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Eristatav    „Sisse-välja lülitamise nuppu meenutava kujutisega nupu abil“ 
 

     

 

 
Rikke tekkimisel kostab iga 5 sekundi järel helisignaal „BEEP”. Vajutage [TBL] klahvi, et 
helisignaali vaigistada. 
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine -  vajutage sõrmistikul nuppu [TBL]. 
 
Vastavalt rikke tüübile süttib sõrmistikul põlema üks või mitu numbrite all olevatest 
tulukestest. Numbrite alusel on neil järgmised tähendused: 
 

„1” = Wireless Zone Low Battery = patarei rike. Ühel või rohkematel juhtmevabadel 
anduritel hakkab patarei tühjaks saama. 

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

„2” = Power Trouble = toite rike. 
Vajutage [2], et näha täpsemat infot. Eristatakse 9 erinevat riket: 
[1] Keskseadme aku rike (aku on tühi, lahtiühendatud või aku kaitse on läbi põlenud) 

Paradox Spectra, Magellan   Paradox MG32RF MG32LED MG32LCD 
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[2] Võrgutoide 230V on kadunud. Süsteem töötab tagavaraaku abil. Kontrollige 
kaitsmeid elektrikilbis. Kui viga ei õnnestu likvideerida, võtke ühendust oma 
elektripaigaldise käidujuhiga või turvafirmaga. 
[3] Keskseadme toite (andurite 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” =Bell Trouble = Sireeniahela rike. 
 Vajutage [3], et näha täpsemat infot: 

[1] Sireen on lahtiühendatud keskseadmest 
[2] Sireeniväljundis on ülekoormus (lühis)  

 

“4” = Communication Trouble = Telefonikommunkaatori rike. Kui teie valvesüsteem on 
ühendatud turvafirmaga 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 

 

“5” Zone Tamper = Tsooni kaabli rike või lühis.  
Vajutage [5], et näha, mis tsoonis rike on. 

“6” =Module Tamper = Mooduli seadmekaitse (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” = Fire zone trouble = “Tulekahju” tüüpi tsooni rike.  
Vajutage [7], et näha, mis tsoonis rike on. 
 

“8” = Timer Loss =  valvesüsteemi kell vajab seadistamist.  
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“9” =Wireless transmitter supervision loss  = 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” =Module Supervision Loss = 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”/”SLEEP”  = Keypad Fault =  Sõrmistiku side rike. Vähemalt üks klaviatuur ei suhtle 
keskseadmega 

 
 
Häiremälu vaatamine  - tsoonid, mis on häire põhjustanud, hoitakse häiremälus kuni 
järgmise valvesse lülitamiseni. Kõikide tsoonide numbrid, kus häire on toimunud, 
salvestatakse ka süsteemi mälusse. 

 Kui oli häire ja süsteem valvest maha võetakse, siis  [MEM] jääb põlema. 

 Alarmi andnud tsoonide vaatamiseks vajutage [MEM]. Vastava tsooni indikaator 
tähendab tsooni järjekorranumbrit. 

 
Lõpetamiseks vajutage [CLEAR]. 
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Tuvastatav   „ PG“   nupu järgi  LED klaviatuur 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Eristatav    „ FNC1 / FNC2“   nupu järgi  LCD klaviatuur 
 

 
 

 

Rikke tekkimisel kostab iga 5 sekundi järel helisignaal „BEEP”. Vajutage [TBL] klahvi, et 
helisignaali vaigistada. 

Vanem Paradox Spectra, Spectra MG K10 
 

Vanem Paradox Spectra, Spectra MG 1689 LED ja 1641 LCD  
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Valvesüsteemi rikete vaatamine -  vajutage sõrmistikul nuppu [TBL]. 
 
Vastavalt rikke tüübile süttib sõrmistikul põlema üks või mitu numbrite all olevatest 
tulukestest. Numbrite alusel on neil järgmised tähendused: 
LED-sõrmistikul kuvatakse rikke kood (vastava indikaatori süttimise kaudu; sõrmistikul 
Spectra 1686  
kasutatakse ka indikaatoreid “MEM”, “STAY”, BYP”, “FORCE” ); LCD-sõrmistikul kuvatakse  
veakirjeldus inglise keelse tekstina.  
[1] (No or Low battery trouble).  - Aku tühi või puudub.  
[2](Wireless transmitter battery low).  - Juhtmevaba saatja patarei rike.  
[3] ( Power Failure).  -  Põhitoite rike. Võrgutoide on kadunud. Süsteem töötab tagavara 
aku abil. 
[4] (Bell disconnected).  -  Sireen/PGM2 rike. Süsteem on avastanud, et sireen, alarmi kell 
või 
väljundiga PGM2 seotud muu seade on lahti ühendatud.  
[5] (Maximum bell current). -  Sireeni ahela lühis.  
[6] (Maximum AUX current).  - Väliste seadmete toiteahela lühis.  
[7] ( Communicator report fail).  - Kommunikatsiooni rike  
[8] (Timer Loss). Kell vajab seadistamist.  - Valvesüsteemi kell vajab seadistamist.  
 
Kella korrigeerimiseks vajutage klahvile [8] ja sisestage õige kellaaeg 24-tunni formaadis  
(näit 2030).  
[9] (Tamper/Zone wiring fail). Kaabli katkestus/rike.   
Kuidas selgitada välja rikkega tsoon? Olles rikete vaatamise menüüs, vajutage klahvile [9]. 
Rikkega tsoonide numbritele vastavad indikaatorid süttivad.  
[0(10)] ( Telephone line monitoring).  - Telefoni liini rike.  
[11] või [STAY] ( Fire loop trouble).  - Tulekahju tsooni rike. Kaabli rike on tekkinud 
tulekahju  
tsoonis.  
[12]  või [BYP] (Module loss).  - Laiendusmooduli kadumine. Süsteem on kaotanud side ühe 
või 
enama laiendusmooduliga.  
[13] või [MEM] (Wireless transmitter supervision loss).  - Juhtmevaba saatja rike. 
Juhtmevaba  
süsteemi seade ei vasta kutsungile, või on selle patarei lahti ühendatud või täielikult 
tühjenenud.  
Kuidas selgitada välja milline juhtmevaba seade on rikke põhjustajaks? Olles rikete vaatamise 
menüüs, vajutage klahvile [MEM]. Rikkega tsoonidele vastavad indikaatorid süttivad.  
[16] või [FORCE] (Keypad fault).  -  Klaviatuuri rike.  
 
Häiremälu vaatamine  - tsoonid, mis on häire põhjustanud, hoitakse häiremälus kuni 
järgmise valvesse lülitamiseni. Kõikide tsoonide numbrid, kus häire on toimunud, 
salvestatakse ka süsteemi mälusse. 

 Kui oli häire ja süsteem valvest maha võetakse, siis  [MEM] jääb põlema. 

 Alarmi andnud tsoonide vaatamiseks vajutage [MEM]. Vastava tsooni indikaator 
tähendab tsooni järjekorranumbrit. 
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Lõpetamiseks vajutage [CLEAR]. 
 
 
 
 

 
 

Eristatav  „2ND“ nupu järgi  
 

  
 

  
 

Juhul, kui valvesüsteemi töös esineb vigu, siis hakkab põlema klahv [TRBL] ja klaviatuur 
hakkab piiksuma. Vigasid saate vaadata vajutades klahvile [TRBL]. 
Kui põleb: 
[1] – AKU VIGA. Aku on kas lahti ühendatud või on pinge langenud alla 10,5 voldi 
[2] – TOITE VIGA Võrgutoide kadunud 
[4] – SIREENI VIGA Sireen puudub süsteemist  

Paradox Esprit 
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[5] – SIREENI VÄLJUNDI ÜLEKOORMUS Sireeni väljundil on koormus suurm kui 3A. Viga 
näidatakse ainult sireeni töötamise ajal. 
[6] – 12 V VÄLJUNDI ÜLEKOORMUS Süsteemis on 12V väljundil suurem koormus kui 1A. 
[7] - KOMMUNIKAATORI VIGA Süsteem ei ole saanud ühendust valvefirma arvutiga või 
andmevahetus onkatkenud ESPLOAD programmiga. 
[8] - KELLAAEG VALE Kellaja seadmiseks vajutage [ENTER] + (paigaldaja kood, meisterkood 
või 1 kasutajakood) + [MEM] + (tunnid 00-23) + (minutid 00-59) + [ENTER] 
[9] – TAMPRI/TSOONI VIGA  
[10] – TELEFONILIINI VIGA Telefoniliin on katkenud 
[11] - TULETÕRJETSOONI VIGA 
 
Häiremälu vaatamine  - tsoonid, mis on häire põhjustanud, hoitakse häiremälus kuni 
järgmise valvesse lülitamiseni. Kõikide tsoonide numbrid, kus häire on toimunud, 
salvestatakse ka süsteemi mälusse. 

 Kui oli häire ja süsteem valvest maha võetakse, siis  [MEM] jääb põlema. 

 Alarmi andnud tsoonide vaatamiseks vajutage [MEM]. Vastava tsooni indikaator 
tähendab tsooni järjekorranumbrit. 

 
Lõpetamiseks vajutage [CLEAR]. 
 

 
 

 

Tuvastatav  „ACC“nupu järgi   
 

 
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine -  vajutage sõrmistikul nuppu [TRBL]. 

 
Valvesüsteemi teated kuvatakse pärast [TRBL] nupu ja teate grupi numbri vajutamist 
ekraanile. Teated on grupeeritud ja kui peaks olema mitu teadet, saab nooli kasutades neid 
sirvida. 

 
Grupp 1: süsteem 
[1] 230 V viga (valvekeskusel ei ole elektrit) 
[2] aku viga (valvekeskusel ei ole akut või on vaja see välja vahetada) 

Paradox Digiplex     K641 
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[3] väljundi viga (valvekeskusel on toiteväljundi rike) 
[4] sireeni ülekoormus (valvekeskuse sireeni väljund on üle koormatud) 
[5] sireen kadunud (valvekeskuse sireen puudub) 
[6] ROMi viga (protsessori mälu rike) 
[7] RAM (muutmälu rike) 
 
Grupp 2: kommunikaator 
[1] telefoniliini rike (valvekeskuse telefoniliini katkestus/rike) 
[2] – [5] ühenduse viga (mingil põhjusel ei saa valvekeskus signaale edastada) 
[6] ühenduse viga PC (valvekeskus ei saa ühendust arvutiga) 
 
 
 
Grupp 3: mooduli viga 
[1] tamper (moodulil on korpuse kaas lahti) 
[2] ROMi viga (mooduli protsessori viga) 
[3] telefoniliini viga (mooduli telefoniliini katkestus/rike) 
[4] ei saa ühendust (mooduli ja valvekeskuse ühenduse viga) 
[5] printer (mooduli ja printeri ühenduse viga) 
[6] toite viga (moodulil puudub toide) 
[7] aku viga (moodulil aku puudub/vajab väljavahetamist) 
[8] madal pinge (moodulil on toitepinget vähe) 
 
Grupp 4: ühenduse viga 
[1] klaviatuur kadunud (valvekeskusega ühendatud sõrmistik on kadunud) 
[2] moodul kadunud (valvekeskusega ühendatud moodul on kadunud) 
[3] häälmoodul kadunud (kommunikaatori küljes olev häälmoodul kadunud) 
[6] üldine viga 
[7] ühenduse ülekoormus 
 
Grupp 5: tsooni tamper (anduri kaas on lahti või on katki selle tsooni kaitseahela kaabel) 
 
Grupp 6: tsooni aku tühi (juhtmevaba anduri patareid on tühjaks saamas ja vajavad 
vahetamist) 
 
Grupp 7: tsooni viga 
 
Grupp 8: kell vale (kellaaeg vajab muutmist) 
 
Grupp 9: GSMi vead 
[1] GSMi moodul kadunud (valvekeskuse GSM-kommunikaator lahti ühendatud) 
[2] GSMi segaja 
[3] levi pole 
[5] – [8] ei saa ühendust 
[9] IP vastuvõtjat ei saanud registreerida 
 
Grupp 10: IP vead 
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[1] IP moodul kadunud 
[2] ei pääse internetti 
[3] – [6] ei saa ühendust 
[7] IP vastuvõtjat ei saanud registreerida 
 

Valvesüsteem salvestab kõik häired, mis on toimunud viimase valvesoleku perioodi jooksul. 
Need tsoonid, mis on häire põhjustanud, hoitakse häire mälus kuni järgmise valvesse 
lülitamiseni. 
Ekraanil on kiri ALARM IN MEMORY või eestikeelse menüü olemasolul HÄIRE ON MÄLUS 
 

Häiremälu vaatamine -  vajutage [MEM] teadete kuvamiseks 
Vajutage [CLEAR] lõpetuseks 
 
Sündmuste ajalugu salvestab ja säilitab kõik kasutajate toimingud, samuti ka häired ja 
rikketeated. Sündmuste ajaloo vaatamiseks  vajutage [MENU] > [7] Süsteemi ajalugu (antud 
käsklus võib vajada piisavate õigustega kasutajakoodi sisestamist, kasutaja saab vaadata 
ainult temale volitatud valvealadega seostatud sündmusi.) Seejärel, kui koodil on ligipääs 
rohkem kui ühele valvealale, siis on võimalik valida, millise ala kohta infot soovitakse 
vaadata. 
Klaviatuuri noolenuppe saab kasutada sündmuste lehitsemiseks. 
 
Väljumiseks vajutage [ENTER] 
 

 
 

   
 

Enamasti on tegemist eestikeelsete sõrmistikega, mille kasutamisel palun jälgige hoolega 
ekraani menüüd ning seal esitatavaid juhiseid.  
Keskseadme mudelist ning menüüde tõlgetest tulenevalt võivad funktsioonid-menüüd olla 
mõningate erinevustega, kuid reeglina saab juhiseid jälgides soovitud tulemuseni. 
 
 
Valvesüsteemi rikete vaatamine  
Häiremälu vaatamine   
 

  Infomenüüsse sisenemiseks vajutage seda nuppu 
 

Paradox Digiplex  Spectra  Magellan    TM4, TM40, TM50 
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Kui valvesüsteemil ei ole infot, mida edastada (rikked, häiremälu), siis on „Info“ menüü all 
vastav tekst „None“ või „OK“ 
 
Infomenüüst saab siseneda vastavasse alammenüüsse: 

 „Häire on mälus“ 

 „Vead“ 

 „Sündmuste logi“  (vajab vastava õigusega kasutajakoodi) 
 
 
 

Kui olete menüüsse sisenenud, siis ekraani vasakul ülanurgas on nupud   

 

  viib tagasi avalehele 

 viib menüüs ühe astme võrra tagasi 
 
 

 
 

 

Antud klaviatuuri saab kasutada ainult valvestamiseks/ valvest 
maha võtmiseks. 
Et saada lisainfot, tuleb kasutada keskseadmel asuvat sõrmistikku 
ja ekraani. NB antud seade ei puugi olla kergest kättesaadavas 
kohas, tegu on juhtmevaba seadmega. Samas ei tohiks olla 
keskseade väga ära peidetud, sest ainus sireen süsteemis asub 
seadmes 
 
 

 
 iConnect 2 way juhtmevabal klaviatuuril on ekraan ja sellest saab vaadata 
nii häiremälu kui ka rikkeid. Standardkomplektiga aga antud seadet ei 
paigaldata ning seega enamikel klientidel puudub selline klaviatuur. 
 
 
 
 
 
 

 
Informatsiooni süsteemi töö kohta saab alati keskseadmetelt: 

ELECTRONIC LINE   Infinite Prime, iConnect,   iConnect 2 way 
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Esipaneelil asuv „OK“ –tuli:  
Põleb roheliselt - võrgutoide 230V on olemas ja rikked puuduvad 
Roheline tuli vilgub – süsteem ei ole valmis valvesse panekuks (mingi tsoon on lahti) 
Põleb kollane tuli – süsteemis on viga 
Kollane tuli vilgub aeglaselt – keskseadme aku või anduri(te) patareid on tühjad 
Kollane tuli vilgub kiiresti - võrgutoide 230V on puudu 
Kollane tuli vilgub aegajalt – süsteemi on viga lisaks võrgutoite 230V kadumisele või tühjale 
akule 
 
 

Esipaneelil asuv „  “ –tuli:  
Ei põle – valvesüsteem ei ole valves 
Põleb roheliselt – süsteem on valves 
Punane tuli vilgub – on toimunud häire. Antud indikatsioon kestab kuni süsteem on 
valvestatud või on kasutajamenüüst vaadatud süsteemi logi  („View Log“) ning seal antud 
käsklus „Clear Log“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                         
  

VERIFIER 24 & 64 
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Menüüsse sisenemiseks peab valvesüsteem 

olema valvestamata -rezhiim Unset, displeil 

esitatakse kellaaega ning kuupäeva. MASTER - 

koodiga pääseb ligi kõikidele allpool toodud 

menüüpunktidega, teistel kasutajatel on ligipääs 

ainult MASTER-kasutaja poolt lubatud 

menüüpunktidele.

ning

Sisestada

VIEW LOG ?

Valimiseks

Menüüs

tagasiliikumiseks Vajutada

Vajutada

edasiliikumiseks

BELL TEST ?

INHIBIT ?

 SETUP USERS ?

CHANGE CODE ?

NIGHT/PARTGUARD B ?

HOME/PARTGUARD A ?

FULL SET ?

UNSET ?

SET TIME ?

FORCE CALL ?

Võimaldab valvestamisel tsooni/tsoone 

valvest välja jätta.

See menüüpunkt võimaldab mälust 

vaadata kõiki valvestamisi, valvest maha 

võtmisi ning häireteateid. 

Aktiviseeritakse kõik sireenid.

Master-kasutaja koodi muutmiseks.

Samad funktsioonid, mis klahvil  "UNSET".

Samad funktsioonid, mis klahvil  "A".

Samad funktsioonid, mis klahvil  "B".

Samad funktsioonid, mis klahvil "SET".

Funktsioon loob ühenduse valvekeskusega 

ühendatud vastuvõtuseadmega.

Kasutaja koodi/õiguste/nime muutmiseks 

(enne muudatuste sisseviimist konsulteerida 

süsteemi paigaldajaga).

Süsteemi kellaaja ning kuupäeva 

sisestamiseks.

Kasutajamenüü

25 JUL95 15:50

MENU

QUIT Menüüst väljumiseks

Menüüsse sisenemiseks

Menüüs edasiliikumiseks

Menüüs tagasiliikumiseks

Aktsepteerimiseks (YES)

Katkestamiseks (NO)

Klahvide funktsioonid

NB! Menüüst väljumiseks vajutada klahvi "QUIT".
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