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Kirjeldus
Azor on juhtmevaba sissetungijate vastane häiresüsteem. See on mõeldud kasutamiseks 

väikestes majades, korterites, kontorites, poodides jne. Süsteemi saab täiendada ka optilise 
suitsuanduriga. 

Valvet on võimalik hõlpsalt peale panna „SET“ või maha võtta „UNSET“ kasutades RFID 
kiipi (Raadiosagedustuvastus).  Samuti  saab  süsteemi  juhtida  telefoniga  -  häälmenüü 
valikute kaudu.

Juhul  kui  vallandub häire,  võib  Azor  helistada  turvafirmasse (Häire  Vastuvõtukeskus). 
Samuti  saab  süsteem  teatada  sündmustest  SMS-ide  ja  telefonikõnedega.  Võimalik  on 
määratleda millisest informatsioonist te huvitatud olete (häired, voolukatkestused, kes pani 
valve peale või võttis maha ning millal jne.). 

Kui te otsustate kohandada Azor-i käitumist vastavalt oma vajadustele, on teil lihtsalt vaja 
turvasüsteem  ühendada  arvutiga  ja  kasutada  kaasasolevat  kasutajasõbralikku  A-Link 
tarkvara.

Omadused:

− Kuni 10 juhtmevaba andurit (liikumis-, ukse-, akna-, tulekahjuandur, paanikanupp) 
− Kuni 10 autoriseeritud kasutajat kellel on õigus valvet peale panna ja maha võtta
− Häälmenüü süsteemi juhtimiseks telefoniga
− SMS ja häälteated sündmustest kasutajatele (individuaalsed seaded)
− Informatsiooni edastamine Häire Vastuvõtukeskusesse (sealhulgas ka ühenduse 

kontroll)
− Võimalus kuulata valvataval objektil toimuvat
− Sireen sissetungijate peletamiseks (võimalus ka vaikseks alarmiks)
− Tamperhäire juhuks kui keegi püüab kahjustada mõnda süsteemi osa 
− Patareide kestvus 1 aasta (andurites ja pultides) 
− Tagavara aku (hädavajalik voolukatkestuste puhul)
− Automaatne andurite kontroll  kogu süsteemile (sealhulgas ka patareide seisundi 

kontroll)
− USB pesa arvutiga ühendamiseks (seadistamine ei nõua tarkvara installeerimist)
− Sündmuste ajalugu kuni 1000 sündmust
− Valehäire filter 
− Valikuline ukseavamise „meloodia“ funktsioon
− Valikuline juhtmevaba uksekella nupu funktsioon
− Toote ja funktsioonide uuendused tulevikus
− Vastab EN-50131-1 nõuetele
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Paigaldamine

AZOR komplekti sisu
AZ-10K GSM juhtseade

GSM juhtseade, juhtmevaba häiresüsteemi juhtpaneel, töötleb kõigilt süsteemi anduritelt 
saadud informatsiooni. Tavaliselt paigaldatakse varjatud kohta. 
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Paigaldamine
AZ-10D RFID kiibilugeja

Täidab  valve  peale  panemise  ja  maha  võtmise  funktsiooni.  Kiibilugeja  paigaldatakse 
tavaliselt peaukse juurde.

AZ-10M ukseandur
Raporteerib uste, akende jne. avamisest.
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Paigaldamine
AZ-10P liikumisandur

Raporteerib inimese liikumisest

Paigaldamine
Kõigepealt  kinnitage  andurid  ajutiselt  kahepoolse teibiga.  Kruvisid  saab kasutada alles 

pärast ühenduse testi. Juhul kui kinnituspind on sile ja sidus, võib andurite kinnitamiseks 
kasutada ka ainult teipi.

Vahemaa anduri ja GSM juhtseadme vahel ei tohi ületada 20 meetrit.
Märkus: signaali võivad segada metallesemed, märjad seinad, ning seinu ja lage toetavad 

konstruktsioonid jne.
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Paigaldamine
Ukseanduri paigaldamine 

− Kinnitage andur ukseraamile (liikumatu osa); antenn peaks osutama üles. 
− Kinnitage  magnet  uksele  (juhul  kui  uks  on  metallist,  peaks  magneti  all  kasutama 

plastik polstrit).
− Suletud uksega peaks magnetosa peaaegu puudutama anduri alumist osa (vasakult 

või paremalt).
− Pange sisse patareid (jätke sisemised lülitid 1 DEL ja 2 MG EN asenditesse). 
− Sulgege andur (tampervedru peab olema kokkusurutud).

− Kui uks on avatud, peaks vilkuma anduri indikaatortuli. Võite katsetada funktsiooni 5 
minutit  kuni  tuli  kustub.  Katsetamist  võib  korrata  avades  ja  taassulgedes  anduri 
korpust (tamperhäire aktiveerimisega).
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Paigaldamine
Liikumisanduri paigaldamine

− Andur tuleks paigaldada nurka (vaatega toa poole), 2 kuni 2.5m põrandast. Andur on 
suuteline katma kuni 10 x 10m* põrandapinda.

− Anduri hoidik peaks olema fikseeritud nii, et anduri silm vaatab diagonaalselt tuppa 
(nool hoidikus peaks osutama üles).

− Avage anduri kaas (vajutades külgedele anduri silma kõrval). 
− Pange sisse patareid (jätke sisemised lülitid 1 STANDARD ja 2 DELAY asendisse).
− Sulgege andur ja lükake see hoidikusse.
− Oodake kuni indikaatortuli kustub (kalibreerimine on lõpetatud) ja proovige kas andur 

reageerib inimese liikumisele.
− Tuvastatud liikumisest annab märku vilkuv indikaatortuli. Võite katsetada funktsiooni 5 

minutit  kuni  tuli  kustub.  Katsetamist  võib  korrata  avades  ja  taassulgedes  anduri 
korpuse.

Nõuanded ja kirjeldused
*) Anduril peab olema takistusteta vaade toale. Valehäirete vältimiseks EI TOHIKS:

 andur olla vastamisi radiaatorite või muude küttekehadega, mille kohal ripuvad kardinad.
 andur olla suunatud akende poole.
 andur olla avatud akende, uste või ventilaatorite lähedal (võib reageerida tuuletõmmetele).
 valvatavas ruumis olla 36°C lähedase temperatuuriga asju või loomi (lemmikloomi, närilisi, 

sooja õhku elektriseadmetest, radiaatoreid jne.).
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Paigaldamine
RFID kiibilugeja

− Paigaldage  RFID kiibilugeja  ukse  juurde  (magnet  peaks  olema raami  vasakus  all 
nurgas).

− Sisestage patareid ja sulgege lugeja (LED indikaator peaks jääma üles).
− Lülitage sisse GSM juhtseade ja kontrollige kas lugeja toimib.

GSM juhtseadme esmakordne sisselülitamine

1. Leidke pesa lähedal olev varjatud õõnsus. 
2. Avage patareide kaas, eemaldage eraldusriba ja sulgege kaas (A).
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Paigaldamine
3. Kasutage  oma  telefoni,  et  kontrollida  kas  Azoris  kasutatav  SIM  kaart  on 

töökorras. SIM kaardi PIN koodi küsimine peab olema välja lülitatud ja valitud 
objektil peab olema hea mobiililevi.

4. Sisestage juhtseadmesse SIM kaart (B). 

5. Kinnitage SIM kaart kattega noolega näidatud suunas (C).
6. Ühendage adapter vooluvõrku (D).

7. Vajutage  nuppu  GSM juhtseadmel  (E)  ja  hoidke  all  umbes  2  sekundit  (Azor 
käivitub ja tuled süttivad).

8. Oodake kuni kõik kolm LED indikaatorit süttivad.
9. Juhul  kui  mõni LED indikaatoritest  ei  sütti  siis  kontrollige,  millest  Azor  märku 

annab (vaata GSM juhtseadme kirjeldust kasutusjuhendi alguses).
10. Kui  juhtseade  on  seadistatud,  siis  kinnitage  SIM  kaart  GSM  juhtseadmes 

plastikkattega (F).
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Paigaldamine
GSM juhtseadme ja antenni paigaldamine

• GSM juhtseadme peaks paigaldama varjatud kohta. Lähedal peaks olema ka 
vooluvõrgupistik, et ühendada juhtseade adapteriga vooluvõrku. 

• Juhul kui esipaneelil olev LED indikaator võib reeta juhtpaneeli asukoha, saab 
indikaatori  välja  lülitada A-Link tarkvara  abil.  LED kustub 15 minuti  jooksul. 
Vajadusel  saab  indikaatorit  kontrollida  ja  selle  aktiveerida  juhtseadme 
nupuvajutusega  15  minutiks.  Vooluprobleemide  korral  põleb  LED indikaator 
püsivalt.

• GSM  juhtseadme  läheduses  ei  tohiks  olla  teisi  elektriseadmeid  (näiteks: 
helisüsteeme,  antennikaableid),  kuna  need  võivad  mõjutada  GSM  saatjat 
juhtseadmes.

• Te saate  kasutada kasutusjuhendi  lõpus  olevat  šablooni,  et  märkida kohad 
kuhu  Azor  seinale  kinnitub.  Kruvid  peaksid  seinast  välja  ulatuma  nii,  et 
juhtseadme saaks asetada kruvidele ja küljele lükates kinnitada. 

Tamperandur
GSM juhtseadmel  on  põhja  küljes  tundlik  tamperandur  (plastikust  hoob).  Kui 

funktsioon  on  aktiveeritud,  saadab  süsteem  juhtseadme  eemaldamisel  teate 
kasutajale või Häire Vastuvõtukeskusesse.
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Paigaldamine
Telefoni registreerimine

− GSM juhtseade peab olema sisse lülitatud ja kõik indikaatortuled peavad roheliselt 
vilkuma.

− Helistage telefoniga Azorile (A) (tema SIM kaardi numbril).  
− Niipea kui juhtseadme LED indikaator hakkab punaselt vilkuma (B), vajutage korraks 

juhtseadme nuppu (C).
− Juhtseadme indikaatortuli peaks kõne vastuvõtu kinnituseks siniselt vilkuma.
− Seejärel mängib Azor teile häälmenüü telefoni (D).
− Katsetage menüü funktsioone ja lõpetage kõne.
− Selleks, et korduvalt menüüd avada, helistage Azorile uuesti (samalt telefoni numbrilt).

Nõuanded ja kirjeldused
 Varjatud numbriga saab registreerida vaid ühe telefoni.
 Telefoni registreerimisel peab Azor olema valvest maha võetud.
 Ülal mainitu järgi saab registreerida vaid esimese telefoni.
 Sama meetodit  kasutades  võite  vahetada  esimese  telefoni  numbri  järgmise  vastu,  ning 

esimene  telefoninumber  kustutatakse  (Azor  saadab  SMS  teate,  mis  sisaldab  uut 
registreeritud numbrit).

 Azor peaks valima keele automaatselt riigi telefonikoodi järgi.
 Teiste  kasutajate  telefoninumbrite  registreerimiseks  ja  nende  lukustamiseks  -  vaadake 

Seaded.
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Paigaldamine
Kommunikatsiooni test

− Helistage Azorile registreeritud telefonilt (A). 
− Häälmenüüs (B) vajutage telefonil klahvi 9  (C).
− Azor peaks aktiveerima anduri testrežiimi.
− Aktiveerige üksteise järel andurid ja RFID kiibilugeja (D).

− Katsetage liikumisandurit selle katte avamise ja sulgemisega.
− Katsetage ukseandurit selle katte avamise ja sulgemisega.
− Vajutage „UNSET“ nuppu, et aktiveerida RFID kiibilugeja.
− Azor kinnitab andurite aktiveerimist häälteatega kasutaja telefoninumbril.

− Testimise lõpetamiseks lõpetage kõne või vajutage telefonil klahvi #. 

Nõuanded ja kirjeldused
 Testi saab alustada vaid siis, kui Azor on valvest maha võetud.
 Juhul kui Azor ei saada teadet anduri aktiveerimisest, siis kontrollige:
 kas andurite patareid on korralikult pesades.
 ega raadiosidet ei takista mõni metallese.
 kas vahemaa anduri ja juhtseadme vahel ei ole liiga suur (proovi teist kohta).
 kas  andur  on  korrektselt  registreeritud  (ühendada  arvutiga  ja  kontrollida 

registreerimiskoodi).
 Süsteemi ei ole võimalik testi ajal valvesse panna ning ükski alarm ei saa häiret anda.

Azor  kontrollib  regulaarselt  ühendust  andurite  ja  RFID  kiibilugejaga.  Kui  ühendus  on  katkenud, 
saadetakse kasutajale teade (valvesse panduna) ja informatsioon säilitatakse sündmuste mälus. Sellisel 
juhul  kontrollige  patareisid  vastavas  anduris  või  RFID kiibilugejas  ning  kontrollige  signaali  tugevust 
(seda võib mõjutada näiteks asjade ümberpaigutamine toas).
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Juhtimine

Juhtimine
Alljärgnev kirjeldus kehtib Azori vaikimisi seadetega. Siiski saate kontrollida selle käitumist 

nagu soovite – vaata Seaded.

RFID kiibilugejat kasutatakse tavaliselt  Azori  kontrollimiseks kaitstaval alal.  Kasutajad, 
kelle telefoninumber on registreeritud süsteemi, saavad Azorit juhtida ka häälmenüü kaudu. 
Pääsu menüüsse saab kaitsta personaalse kasutajakoodiga – vaata Seaded.

Azori sisse-/väljalülitamine
Azorit saab lülitada sisse või välja kui hoida all GSM juhtseadme nuppu. Azor teatab enda 

sisse-/väljalülitamisest (Häire Vastuvõtukeskusesse ja samuti SMS sõnumiga).

 Azori valvesse panemine

− Vajutage „SET“ nuppu RFID kiibilugejal (A) ja skaneerige RFID kiip (B) 
− Lugejal süttib punane LED indikaator ja käivitub 1 minuti pikkune väljumisviivitus
− Selle aja jooksul ei anna anduri käivitumine häiret 
− Azor kinnitab valvestamist pikema piiksuga

Nõuanded ja kirjeldused

 Süsteemi saab valve alla panna ka telefoniga häälmenüü kaudu.
 Seadistada saab erineva pikkusega väljumisviivitusi (vaata Seaded).
 Kui te vajutate RFID kiibilugeja „SET“ positsiooni, süttib punane indikaatortuli.
 Kui süsteem on valvesse pandud ja andur aktiveeritakse, vallandub häire. Kuid kõigepealt 

käivitub 30- sekundiline viivitusperiood, mil kasutaja saab süsteemi taas valvest maha võtta 
(erinevatele anduritele saab seadistada erineva viivitusaja – vaata Seaded).

 Kui  valves  oleku  ajal  proovitakse  süsteemi  lubamatult  manipuleerida,  vallandub 
tamperhäire.

 Juhul kui kasutaja on lubanud süsteemi valvesse paneku kohta SMS teadete saatmise, ei 
saadeta teadet, kui tema ise süsteemi enda puldi või RFID kiibiga valvesse paneb. RFID 
kiip, mis on märgistatud värvilise sildiga, on kasutajale,  kelle telefoni number registreeriti  
esimesena. Samuti ei saadeta teadet, kui valvesse panek katkestatakse viivituse ajal. See 
vähendab ebavajalike SMSide saatmist,  kui  näiteks on midagi  maha jäänud ja te lähete 
tagasi seda tooma.
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Juhtimine

Azori valvest maha võtmine

− Vajutage „UNSET“ nuppu RFID lugejal (A) ja skaneerige RFID kiip (B)
− Roheline LED indikaator süttib ja kiibilugeja kinnitab valvest maha võtmist (2 piiksu).

Nõuanded ja kirjeldused

 Süsteemi saab valvest maha võtta ka telefoniga häälmenüü kaudu.
 Kui  te  aktiveerite  anduri  enne  valvest  maha  võtmist  (näiteks  avate  ukse)  kõlab 

hoiatussignaal ja AZOR ootab 30 sekundit hääletult mahavalvestamist. Kui süsteemi selle 
aja jooksul valvest maha ei võeta, vallandub häire.

 RFID kiibilugeja „UNSET“ asendisse lülitamisel süttib roheline LED indikaator.
 Kui mahavalvestamisel kõlab kolm piiksu, on teie äraoleku ajal vallandunud häire.
 Olukorras, kui süsteem ei ole valves ning püütakse lubamatult süsteemi kahjustada kõlab 

hoiatussignaal ja saadetakse tamperhäire SMS. SMS saadetakse vaid esimesel juhul, kui 
süsteemiga manipuleeritakse. 

 Juhul kui kasutaja on lubanud süsteemi mahavalvestamise kohta SMS teadete saatmise, ei 
saadeta teadet,  kui  tema ise süsteemi  enda puldi  või  RFID kiibiga valvest  maha võtab. 
Kasutama peab RFID kiipi, mis vastab sellele telefoninumbrile. 

Häire
Häire vallandumisel teatab süsteem koheselt häire vastuvõtukeskust*. Samal ajal käivitub 

sireen, kasutajatele saadetakse häire SMS sõnumid ja kasutajatele helistatakse järjestikku.

Häiret saab tühistada vajutades kiibilugejal „UNSET“ nuppu ja skaneerides RFID kiibi, või 
telefoniga häälmenüü kaudu.

Nõuanded ja kirjeldused
 Kui  te  saate  Azorilt  häirekõne,  siis  teistele  kasutajatele  ei  helistata.  Juhul  kui  ükski 

kasutajatest  häirekõnet  vastu  ei  võta,  proovib  Azor  helistada  veel  ühe  korra  kõigile 
kasutajatele. 

 Kui häiret ei tühistata, kõlab sireen 3 minutit ning lülitub välja. Azor jääb valvesse.
 Juhul kui sama andur käivitab häire kolm korda järjest (näiteks te unustate akna lahti ja tuul 

liigutab liikumisanduri ees kardinat), siis pannakse see andur ootele ning teised andurit jätkavad 
valvamist. Ootele pandud anduri saab taas süsteemi lülitada Azori valvest maha võtmisega.

 Kasutajatele saadetakse tamperhäire sõnum (anduri või juhtseadme lubamatu käsitlemine).
 Lisaks häire informatsioonile, saadab Azor SMSi ka siis, kui juhtseade välja lülitatakse või 

on mõni rike (näiteks vooluvõrgu rike, mis ületab 30 minutit, anduri patarei tühjaks saamine, 
side kadumine anduri või juhtseadmega jne.).

* Häirest teatatakse vastuvõtukeskusele vaid siis, kui see funktsioon on aktiveeritud.
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Juhtimine

Pealtkuulamine
Teil  on  võimalus  häälmenüü  kaudu  siseneda  pealtkuulamisfunktsiooni  (peab 

olema aktiveeritud). Te saate kuulata valvataval objektil toimuvat kuni 3 minutit. 

Nõuanded ja kirjeldused
 Ärge proovige pealtkuulamist kui  te olete GSM juhtseadmega samas ruumis. On oht,  et 

tekib  tugev  heli  tagasiside  telefoni  vastuvõtja  ja  Azori  mikrofoni  vahel  (pealtkuulamise 
funktsioon on väga tundlik).

 Võimalus on ainult kuulata, objektile rääkimine ei ole võimalik.
 Kui pealtkuulamise ajal vallandub häire, katkestatakse pealtkuulamine automaatselt.
 Kui pealtkuulamist alustatakse häire ajal,  vaigistatakse sireen ja teated saadetakse kohe 

pärast kõne lõppu.

SMS teade hetkeseisust
Te saate häälmenüüst teha päringu endale informatiivse SMSi saatmiseks. See sõnum 

sisaldab: 

1. Azori hetkeseisu 
2. viimast  salvestatud  sündmust  (näiteks  kes  süsteemi  valvesse  pani,  mis  häire 

vallandus jne.) 
3. vooluvõrgu hetkeseis
4. GSM juhtseadme tagavaru aku hetkeseis
5. GSM signaali tugevus protsentides
6. süsteemi töötamise aeg viimasest sisselülitamisest
7. registreerimisnumber, Azori seerianumber

Nõuanded ja kirjeldused

 Kui  GSM  võrk  võimaldab  täpse  kellaaja  funktsiooni,  sisaldab  informatiivne  SMS  ka 
kellaaega. Azori sisemist kella saab muuta ka ühendatud arvutist – vaata Seaded.
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Juhtimine

Seaded
Azori omadusi saab valida kasutades arvutit millel on MS Windows XP või uuem versioon.

Arvutiga ühendamine
Azori  arvutiga ühendamiseks saate kasutada USB juhet. Juhul kui arvuti  ei ava pärast 

ühendamist  mingi  aja jooksul  sätete programmi  automaatselt,  otsige USB ketast  nimega 
AZOR-USB ning  käivitage A-Link  fail  (klikkige   ikoonil),  mis  asub USB kettal.  A-Link 
sätete programm on varustatud kõikehõlmava abiga iga omaduse kohta.

Programmi  valikud  jagunevad  üksikuteks  kaartideks,  kus  saab  täita  individuaalseid 
sätteid,  kasutajanimesid  ja  telefoninumbreid,  registreerimiskoodi  kasutades  registreerida 
andureid ning seada GSM juhtseadme omadusi. 

Muudatuste salvestamiseks Azorisse vajutage kaardil Save nuppu (sinine). 
Kui  te  vajutate  Cancel  nuppu,  siis  muudatusi  ei  salvestata  ning  kasutatakse  eelmisi 

väärtusi.

Nõuanded ja kirjeldused
 Esimest  korda,  kui  te  Azori  arvutiga  ühendate,  läheb arvutil  pisut  kauem aega  (mõned 

minutid), et üles seada USB ühendus. Niipea kui ühendus on loodud, leiate arvutist USB 
ketta nimega AZOR-USB. Edasised ühendused on märkimisväärselt kiiremad. 

 Kui  Azor  on  ühenduses  häire  vastuvõtukeskusega,  võib  juurdepääs  seadetele  olla 
blokeeritud.  Sellisel  juhul  küsige  häire  vastuvõtukeskuse  operaatoritelt  abi  sätete 
muutmiseks.

 Kui  te  kaitsete  sätteid  koodiga,  nõuab  Azor  koodi  iga  kord,  kui  te  süsteemi  Arvutiga 
ühendate.

Püsivara uuendus
Arvutit kasutades saate te uuendada Azori püsivara (firmware - FW). Püsivara sisaldava 

faili saate alla laadida tootja kodulehelt. Avage fail A-Link menüü valikutega „juhtpaneel“ ja 
„püsivara uuendus“. Oodake kuni installeerimine on lõpetatud. Kõik GSM juhtseadme LED 
indikaatortuled peaksid püsivara installeerimise ajal vilkuma punaselt. Pärast taaskäivitamist 
püsivara  uuendamise järel  (lülitage  välja  ja  sisse)  peaks Azor  käituma uuele püsivarale 
vastavalt.

Nõuanded ja kirjeldused
 Enne kui hakkate uut püsivara versiooni installeerima, lugege põhjalikult selle kirjeldust ja 

tehke kindlaks, kas teie toote versioon on sobiv uue püsivaraga. Soovitatav on teha sätetest 
tagavarakoopia „eksport“ valikuga.

 Niikaua kuni  uut  püsivara installeeritakse peab GSM juhtseadmega olema ühendatud nii 
tagavara aku, kui  ka vooluadapter.  Püsivara installeerimise ajal  tekkinud vooluvõrgu rike 
võib tekitada pöördumatut kahju teie seadmele. 

 Kui te olete uue püsivara installeerimise lõpetanud, kontrollige kindlasti tema seadeid oma 
arvutis. (A-Link’i sätete programm võib uuema versiooniga teistsugune välja näha). Samuti 
peaksite testima kõigi süsteemi funktsioonide talitlust.
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Süsteemi laiendamine
Eraldi ostetud seadmed peab Azorisse registreerima kasutades registreerimiskoodi. Kood 

koosneb  kümnest  numbrist  ja  on  järgnevas  formaadis:  123-4567-890.  Seadme 
registreerimine  (või  eemaldamine)  toimub  arvutiga. Registreerimiskood  tuleb  kirjutada 
andurite lehel Seerianumbri kasti. Juhul kui registreerimisnumber ei ole teada (näiteks silt on 
kahjustatud), kasutage palun A-Link’i. Anduri registreerimiseks valige soovitud väli ja klikkige 
klahvil „Enroll“. Sisestage andurisse patareid. Edukast registreerimisest annab teada väljale 
kuvatud registreerimisnumber.

AZ-10T RFID kiip
Uuel RFID kiibil on peal kleeps registreerimisnumbriga. Kui RFID kiibi kood ei ole enam 

loetav, kasutage palun RFID kiibilugejat ja A-Link programmi, et kiipi registreerida. Valige 
Kasutaja aknast kiibi numbri väli  ja klikkige nupul „Enroll“.  Pärast kiibilugejal  „SET“ nupu 
vajutamist ja kiibi skaneerimist registreeritakse kiibi kood. Edukast registreerimisest annab 
teada väljale kuvatud registreerimisnumber. Märkus: Azor kasutab spetsiaalseid turva RFID 
kiipe. Teisi RFID kiipe Azorisse registreerida ei saa. 

AZ-10M ukseandur
Lisaks uste ja akende avamisest teatamisele,  võib andur  ka teatada näiteks objektide 

liikumisest jne. Anduriga saab ühendada ka välise sensori.    

Terminalid:

INPUT väliste  andurite  ühendamiseks.  Kui  „GROUND“ terminal  lahti  ühendatakse, 
saadetakse juhtseadmesse häiresignaal (identne ukse avamise teatega). 

TAMPER väliste  tampersensorite  ühendamiseks.  Kui  „GROUND“  terminal  lahti 
ühendatakse,  saadetakse  juhtseadmesse  tampersignaal  (identne  anduri 
avamise teatega). 

GROUND tavaline terminal. Kui „INPUT“ ja „TAMPER“ terminalid ei ole kasutuses, peab 
see terminal olema jäädavalt ühendatud. 

Sisemised lülitid:

1 DEL andur võimaldab sisenemisviivitust*

INST  andur ei võimalda sisenemisviivitust*

2 MG EN sisse ehitatud magnetsensor on sisse lülitatud

MG DIS sisse ehitatud magnetsensor  on välja lülitatud (teatatakse ainult  „INPUT“ 
terminali aktiveerimisest) 

*) kehtib vaid siis, kui andurile on seatud „vaikimisi“ reaktsioon  

Tühjeneva patarei märguanne
Kui anduri patareid hakkavad tühjaks saama, saadab Azor sõnumi. Lisaks sellele, vilgutab 

andur ukse avamisel indikaatortuld (väljaspool testrežiimi).
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AZ-10P liikumisandur
Sisemised lülitid:

1 HIGHER ANALYSIS anduril on suurendatud vastupanu valehäiretele ja aeglasem 
reaktsioon

STANDARD  ANALYSIS  anduril  on  tavapärane  vastupanu  valehäiretele  ja 
tavapärane reageerimiskiirus

2 INSTANT REACTION andur ei võimalda sisenemisviivitust*

DELAY REACTION andur võimaldab sisenemisviivitust*

*) kehtib vaid siis, kui andurile on seatud „vaikimisi“ reaktsioon – vaata A-Link’i sätteid

Sagedase liikumise avastamise piirang
Tavarežiimil  lülitab andur ennast iga kord energia säästmiseks 1 minutiks välja, kui  ta 

tuvastab liikumise. See kindlustab, et andur ei saadaks signaali liiga tihti, kui objektil toimub 
pidev liikumine. 

Tühjeneva patarei märguanne
Kui anduri patareid hakkavad tühjaks saama, saadab Azor sõnumi. Lisaks sellele, vilgutab 

andur ukse avamisel indikaatortuld (väljaspool testrežiimi). 

AZ-10R kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispulti  saab  kasutada  valvestamiseks  ja 

valvest maha võtmiseks. See saab saata ka paanikahäire 
–  kui  vajutada  mõlemat  nuppu  sama-aegselt. 
Paanikahäire  funktsioon  on  valikuline  –  vaata  Seaded. 
Puldi  patarei  peaks  kestma  umbes  2  aastat. 
Registreerimiskood  saadetakse,  kui  mõlemat  nuppu 
vajutatakse vähemalt 3 sekundit.

Kaugjuhtimispulti ei saa kasutada liiga lähedal juhtseadmele!

AZ-10B uksekellanupp
Registreerida saab ainult ühe nupu. Valida saate ka 

meloodia (vaata Seaded).  Uksekellanupu patarei  peaks 
vastu pidama umbes aasta. 

Kellanuppu  peaks  kaitsma  vihma  eest  (sellega  tuleb 
kaasa plastikust katus). 

Nuppu ei saa kasutada liiga lähedal juhtseadmele. 
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AZ-10S optiline suitsuandur

Andur teatab tulekahju ohust. See aktiveeritakse 
suitsu olemasolus või ebanormaalse temperatuuri 
tõusu tagajärjel. Lisaks teate saatmisele süsteemi, 
aktiveerib andur häire korral ka enda sireeni.

− Kinnitage anduri hoidik kruvidega lakke
− Kasutage arvutit, et registreerida andur süsteemi (vaata Seaded)
− Sisestage patarei ja keerake andur hoidikusse
− Oodake kuni anduri LED indikaator süttib (käivitub kalibratsiooni protsess)
− Testige  andurit  –  vaadake  kommunikatsiooni  testi  peatükki.  Aktiveerige  andur 

testnupule vajutuse ja peal hoidmisega. 

Nõuanded ja kirjeldused
 Andurit ei saa hoidikusse keerata, kui patarei ei ole ühendatud.
 Paigaldage andur laes kohta, kus on hea õhuringlus (see tähendab väldi nurki, süvendeid, 

kaldlagede pealsed jne.).
 Kui koht (või lagi) on jagatud vaheseintega, mis takistavad õhu liikumist, peaks igal osal 

olema oma enda andur.
 Andurit ei tohiks paigaldada ventilaatorite, küttekehade, õhutusavade või tolmuste kohtade 

lähedale.
 Ei ole soovitatav paigaldada andurit  ahjude, kuumutusplaatide või muude auru tekitavate 

kohtade lähedale.
 Sobiv koht optilise suitsuanduri paigaldamiseks majas oleks trepi kohal olev lagi.
 Ärge  kunagi  testige  andurit  tulega;  kasutage  spetsiaalset  pihustit,  mis  on  mõeldud 

suitsuanduri testimiseks simuleerides tuld.
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Muu informatsioon
Kellaaja sünkroniseerimine üle GSM võrgu

Azor  on  varustatud  sisemise  kella  automaatse  uuendamisega  üle  GSM  võrgu.  Aeg 
salvestatakse sündmuste mälus ja saadetakse informatiivse SMS-iga. 

Hoiatus:  mõned GSM võrgud ei  toeta  täpset  ajasignaali.  Sellisel  juhul  tuleb Azori  kell  seadistada 
käsitsi arvutiga A-Link’i kaudu. Kui kellaaega ei määrata, siis informatiivsesse sõnumisse kellaaega ei  
märgita.

Sätete häda-avamine
Kui te lukustate Azori sätted ning unustate oma teenindus PIN’i, tehke nii:

1. Võtke Azor valvest maha
2. Ühendage juhtseadme küljest lahti vooluadapter.
3. Avage tagavara aku kaas ja võtke aku välja.
4. Vajutage ja hoidke all juhtseadme nuppu.
5. Ühendage vooluadapter (nuppu all hoides).
6. Niipea kui  kõik  LED indikaatortuled hakkavad kollaselt  vilkuma,  võite  nupu lahti 

lasta.
7. Pange aku tagasi sisse ja kinnitage kaas.
8. Teie esialgne kood on kustutatud ja teil lubatakse siseneda Seadetesse ilma, et 

peaksite sisestama teenindus PINi.
9. Kui olete lõpetanud sätete muutmise, saate määrata uue koodi.

SMS teadete edastamine
Azor  edastab  automaatselt  kõik  saadud  SMSid  esimesele  telefoninumbrile. 

Samuti saadetakse sellele numbrile SMS sõnum, kui Azorisse saadetud sõnumite 
limiit on ületatud. 

Tehnilised andmed
AZ-10K GSM juhtseade
GSM juhtseadme toide = 5V 2.5A maksimum. 
Tagavara aku LI18650  = 3.7V / 2.2 Ah (tavaliselt on aku eluiga umbes 5 aastat) 

Juhtseadme tagavara aku kestvus on 12 tundi
Kasutajate arv kuni 10 (igaühel võib olla üks RFID kiip ja üks pult)
Andurite arv kuni 10 
RFID kiibilugejate arv 1
Uksekellanuppude arv 1
Mõõdud 165 x 120 x 40 mm

AZ-10D RFID kiibilugeja
Toide 2x AAA 1.5V / 1200 mAh leelispatareid 

(patarei eluiga on umbes 1 aasta)
Mõõdud 80 x 80 x 30 mm
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AZ-10P liikumisandur
Toide 2x AAA 1.5V / 1200 mAh leelispatareid 

(patarei eluiga umbes 1 aasta)
Katvus Anduri nurk 120°, katab ala 10 x 10 m 
Mõõdud 65 x 95 x 60 mm

AZ-10M ukseandur
Toide 2x AAA 1.5V / 1200 mAh leelispatareid 

(patarei eluiga umbes 1 aasta)
Reageerimine Kui magnet eemaldub vähemalt 20 mm
Mõõdud 32 x 145 x 25 mm + 15 x 55 x 55 mm

AZ-10S optiline suitsuandur
Toide AA 1.5V / 2600 mAh leelispatarei (patareieluiga umbes 1 aasta)
Reageerib Kui objektil on suitsu või kui temperatuur tõuseb üle 60 kuni  70°C
Mõõdud Diameeter 125 x 65 mm

AZ-10R kaugjuhtimispult
Toide GP11A 6V leelispatarei (patarei eluiga umbes 2 aastat)
Mõõdud 55 x 40 x 15 mm

AZ-10B juhtmevaba uksekellanupp
Toide GP11A 6V / 35 mAh leelispatarei (patarei eluiga umbes 1 aasta)
Mõõdud 80 x 28 x 16 mm

Vooluadapter
Toite pinge ~110 - 230 V / 50 Hz, 0.2 A, II klassi elektriseade; 
Väljundpinge = 5 V , 3 A

Ühised nõuded
Standard EN 50131-1 üldine siseruum
Töötemperatuuri vahemik + 5 kuni +40 °C
Klassifikatsioon Kraad  1  vastavalt  EN  50131-1,  EN  50131-3,  EN  50131-6,  EN 

50131-5-3,  EN 50131-2-2, EN 50131-2-6, EN 50134-2
Vastab samuti ETSI EN 300220, ETSI EN 300330, ETSI EN  301 419-1, 

EN 301 511, EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301489-7, 
EN 60950-1

Opereeritav vastavalt ERC REC 70 03

JABLOTRON ALARMS a.s. kinnitab, et seade on vastavuses vajalike nõuetega ja muude asjakohaste 
sätetega Direktiivist 1999/5/EC, kui seadet kasutatakse selleks mõeldud eesmärgil. Vastavushinnangu originaali 
leiate aadressilt www.jablotron.com – Tehnilise toe sektsioonist.

Märkus: Kuigi  see toode ei  sisalda kahjulikke aineid, soovitame me pärast  kasutamist tagastada toote 
müüjale või valmistajale. Detailsema info leiate aadressilt www.jablotron.com 

Maaletooja: Tallinn Tartu Pärnu
Dormikor OÜ (Oomipood)          Raadiomajas Lõunakeskuses Port Arturis
tel:    +372 641 0850 Gonsiori 21 Ringtee 75 Hommiku 2
address:    Peterburi tee 90f
city:    Tallinn, 11415 Järve keskuses Rakvere
WWW:    www.oomipood.ee Pärnu mnt. 238 Põhjakeskuses
email:    info@oomipood.ee Tõrremäe, Rakvere vald
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Tõrgete eemaldamine
Patareide vahetamine

Juhul  kui  mõne anduri  patareid  on tühjaks saamas, saadab Azor  SMS sõnumi ja talle 
antakse anduri poolt optiliselt  märku. Azor peab patareide vahetamise ajal olema valvest 
maha võetud. Kui te avate anduri (või lugeja) kaane, annab Azor tampersignaali ja saadab 
sõnumi tamperhoiatusega. Sireeni ei käivitata.

SMS saadetakse vaid esimesel anduri kaane avamisel. Kui te avate sama anduri kaane 
mitu korda, kõlab vaid informeeriv piiks. Kui te olete lõpetanud patareide vahetamise, testige 
andureid – vaata kommunikatsiooni testi peatükki.

Kui  teie  süsteemi  valvab  häire  vastuvõtukeskus,  ärge  vahetage  patareisid  enne 
vastuvõtukeskuse operaatoriga konsulteerimist.


