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See kasutusjuhend kehtib juhtpaneelile JA-82K
Juhtpaneeli on võimalik seadistada arvutiga OLink tarkvaraga.

Seadme  paigalduse  peaks  teostama  vaid 
kvalifitseeritud  tehnik,  kellele  on  väljastatud 
tootjapoolne sertifikaat.  Tootja ei  vastuta selle 
toote  paigaldusel  tekkinud  kahju  või 
probleemide eest. 

1. Juhtpaneeli ehitus 
JA-82K juhtpaneel on  moodulüksus, 50 aadressiga (märgitud 01 kuni 50). 
Juhtpaneeli  südameks on JA-82K emaplaat  4  juhtmesisendiga.  Sellesse 
plaati on võimalik ühendada järgnevaid lisamooduleid:
• JA-82R –  raadiomoodul,  võimaldades  juhtpaneeliga  siduda  kuni  50 

juhtmevaba andurit JA-8x ning RC-8x seeriatest.
• JA-82C –  laiendusmoodul,  mis  võimaldab  veel  10  juhtmesisendit, 

laiendades sellega kogumahu 14le sisendile. (aadressid 05 kuni 14)
Juhtpaneeliga saab kasutada ka kommunikaatorit: 
• JA-8xY  – GSM kommunikaator mida juhtpaneel kasutab, et edastada 

häireteateid kasutajale ning häire vastuvõtukeskusesse kasutades GSM 
sagedusala.  Samuti  võimaldab  see  kaugjuhtimist  telefoni 
numbriklahvistikult või süsteemi administreerimist GSMLink veebilehelt.

• JA-80V –  LAN  (Ethernet)  arvutivõrgu  kommunikaator  kombineeritult 
telefoniliini  kommunikaatoriga.  See  võimaldab  suhtlust  HVK’ga  LAN 
ühenduse  ning  häireteadete  edastust  telefoniliini  kaudu.  Samuti 
võimaldab süsteemi administreerimist GSMLink tarkvara kaudu.

• JA-80Q  – peab kasutama koos JA-80Y’ga või  JA-80V’ga et käidelda 
pilte JA-84P’lt (ei ole vajalik kui kasutatakse JA-82Y kommunikaatorit). 

• JA-80X  – telefoniliini  kommunikaator  mis  suudab suhelda  HVK’ga ja 
mis võimaldab häälteateid kasutajale vastavalt  häirele. Seda moodulit 
saab kasutada koos JA-80Y’ga – GSM telefoniliini tagavara.   

JA-68 väljundmoodulit  saab  kasutada  ka  koos  juhtpaneeliga  –  näiteks 
võimaldada ühendust saatjale, suhtluseks jälgimiskeskusega.
Juhtpuldi karp sisaldab veel toiteplokki ning seal on ka koht tagavara akule 
(kuni 2,2 Ah). Juhtpaneeli joonise nägemiseks vaadake joonis 17. 

1.1 Süsteemi nõutav seadistus
Süsteemi struktuuri planeerimisel peaks jälgima tehniliste standardite nõudeid 
(nimelt EN 50131). OASiSe juhtpaneel on vastavuses ohutusklassiga 2. 
Minimaalselt peab sellel olema üks järgnevatest seadistustest: 
• Vähemalt kaks ilma tagavara akuta sireeni (JA-80L või SA-105) + ATS2 

klassi kommunikaator (JA-80Y, JA-80V või JA-80X)
• Vähemalt  üks tagavara akuga sireen  (JA-80A või OS-360/365/300) + 

ATS2 klassi kommunikaator (JA-80Y, JA-80V või JA-80X) 
• Ilma sireenita ATS3 klassi kommunikaator (JA-80Y või JA-80V) 
Märkus: ülaltoodud soovituslikud seadistused baseeruvad EL’i  standardil  
 EN-50131-1, mis kehtis selle kasutusjuhendi välja andmisel. 

2 Juhtpaneeli paigaldamiseks ette valmistamine
Juhtpaneeli  saab kinnitada seinale kolme kruviga. Juhul  kui  juhtpaneel  

ühendub raadio kaudu,  ei  tohiks  seda  paigaldada suurte  metallesemete 
lähedale, mis võivad raadiosignaali häirida. Vii kaablid (toide, telefoni otsad 
jne.) enne kruvide kinnikeeramist juhtpaneeli sisse.

3 Juhtpaneeli peamoodul 
1. JA-82R juhtmevaba mooduli ühendus. 

2. Mälukiip – lisainfoks vaata 3.6.

3. JA-8xY kommunikaatori ühendus, ja võimalusel JA-8Q piltide 
töötlemiseks andurist JA-84P.

4. Ühendus JA-82C juhtmega  sisendmoodulile –  see  on 
mõeldud sisendmoodulile, mis kasutab aadresse L5 kuni L14. 

5. Digitaalne siinühendus.
6. „Südametukse“ LED.
7. Siseühenduste pesa.
8. RESET link  – on normaalselt  avatud ja on mõeldud süsteemi 
taaskäivitamiseks (juhul kui voolu sisselülitamisel tekib lühis). Seda saab 
ka  kasutada  juhtpaneeli  registreerimisrežiimi  sisenemiseks  vajutades 
nuppu korraks käivitumise ajal. 

9. Kaitse U+ terminali jaoks.

10. Lüliti L1 ... L4 juhtmega sisendite lubamiseks/keelamiseks.

11. Terminalid trafo väljundiks (vahelduvvool).

12. Terminalid.

joonis 1. Juhtpaneeli peamoodul

3.1 Peamooduli terminalide kirjeldus:
01  kuni  04  ja COM  on  juhtmega  sisendid  juhtpaneeli  jaoks. 
Vallandumise  reaktsioonid  antud  sisendite  jaoks  määravad  samade 
sisendite  aadresside  seaded.  Tehase  poolt  on  seatud  antud  sisenditele 
viivitusega alarm sektsioonis C.
EW (external warning) – välise hoiatuse väljund, (max. 0.5A). See väljund 
on häire ajal  maandatud.  EW väljundi olek edastatakse ka juhtmevabale 
EW sireenile.  
IW (internal warning)  – sisemise hoiatuse väljund. See väljund on häire 
ajal  maandatud.  +U ja  IW terminalide  vahele  saab  ühendada  juhtmega 
sireeni  (max.  0.5A).  IW  välljundi  olek  edastatakse  ka  juhtmevabale  IW 
sireenile.  
Sisemise hoiatuse (IW) ja välimise hoiatuse (EW) vahe seisneb nende 
sisenemisviivituses.  Juhul  kui  mistahes  kohese  reaktsiooniga 
anduritest  käivitub  sisenemisviivituse  ajal,  (näiteks  laps  jookseb 
mahavalvestamise ajal elutuppa), käivitub vaid sisemine hoiatus ning 
väline  hoiatus  järgneb  vaid  juhul  kui  sisenemisviivitus  aegub  (mitte 
rohkem kui 30 sekundit).
PGX, PGY  – programmeeritavate väljundite paar. Aktiveerimisel  lülituvad 
väljundid  maandusesse,  maksimaalse  koormusega  0.1A/12V.  Tehase 
vaikimisi seade PGX puhul on SISSE/VÄLJA funktsioon (opereeritav ∗81 / 
∗80 või kasutades klahve   ).  PGY aktiveeritakse juhul kui  mistahes 
süsteemi  osa  valvestatakse.  PG  väljundite  olek  edastatakse  juhtpaneeli 
poolt ka AC ja UC juhtmevabadele väljundmoodulitele.

GND – ühine maandus

A,B – Digitaalsed siinühendused andmesignaali jaoks. 

+U – tagavara toide (10 kuni 14 V), 1A kaitse. Maksimaalne katkematu vool 
0,4A (max. Katkendlik vool 1A, kuni 15 minutit, kord tunni jooksul).Juhul kui 
1A  kaitse  läbi  põleb,  näitab  juhtpaneel  toite  viga  ning  süsteemi 
valvestamisel käivitub häire. 
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3.2 Juhtmega sisendid peamoodulil

Peamoodulil on juhtmega sisendi terminalid seadmeaadressidele 01- 04. 
Kõik juhtmega sisendid käituvad identselt: topelt tasakaalustatud ahelad 
mis tajuvad ootel olekut, aktiveerumist või tamperit järgnevalt:: 
ootelolek ühendatud COM’i 1 kΩ takistiga (liini lõpu takisti)  
aktiveerumine ühendatud COM’i 2kΩ kuni 6kΩ takistiga    
tamper ühendatud COM’i väiksema kui 700 Ω takistiga (lühis) või

ühendatud COM’i  suurema kui 6kΩ takistiga (ahela 
tühistamine) 
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joonis 2. SA-200 magnetanduri ühendamine

1 2 3 4

ON

OFF

01 02 C
O

M
03 04 E

W
IW P

G
X

P
G

Y
G

N
D

A B +U

1k

1k

joonis 3. JS-20 Largo anduri ühendamine
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joonis 4. JS-25 Combo ühe ahelaga ühendus
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joonis 5. JS-25 Combo kahe ahelaga ühendus (01 GBS, 02 PIR)
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joonis 6. Mitme anduri ühendamine sisenditesse

• Kasutatud sisedtsooni peab tühistama 1kΩ takisti ootelolekus.  
• Juhul  kui  ühendate  tsooni  vallandumiskontakti,  kasutage  alati  

paralleelselt 1kΩ takistit.  Niimoodi  on  võimalik  ühendada  kuni  5 
vallandumiskontakti järjestikku. 

• Tamperkontaktid peaksid olema ühendatud järjestikku ilma takistiteta. 
Niimoodi  katkestatakse  terve  ahel.  Kasutada  võite  piiramatut  arvu 
tamperkontakte,  mida saab ka kombineerida vallandumiskontaktidega 
(paralleelsete takistitega).

• Seada  saab  ahela  sisendreaktsiooni.  Tehase  vaikimisi  seade  on 
NATURAL = viivitusega ahela reaktsioon.

• Juhul  kui  te  lisate  juhtmega  sisendi  aadressile  juhtmeta  seadme, 
tühistatakse vastav terminal (süsteemi see ei mõjuta).

• Kui te ei kavatse kasutada juhtmega sisendit või lisada juhtmeta seadet  
sellele  aadressile,  lülitage  vastav  DIP  lüliti  OFF  asendisse  (lülitage 
sisend välja).

3.3 Täiendavate juhtmega sisendite paigaldamine 
Lisades süsteemi JA-82C mooduli on võimalik suurendada sisendite arvu 
14-ni (aadressid 01-14). 
Kõik  juhtmega sisendid  käituvad  identselt:  topelt  tasakaalustatud  ahelad 
mis  tajuvad  ootelolekut,  aktiveerumist  ja  tamperit,  neile  kehtivad  täies 
mahus peatükis 3.2 kirjeldatud ühendamise näited ja tingimused. 
Kui  te  paigaldate  mooduli,  sildistage  terminalide  kirjeldus  kleepsuga 
mooduli  karbist  (sisendid  05-14).  Sisestage  plastikust  vahepostid 
avaustesse  mooduli  ühenduspoolel  ja  sisestage  ettevalmistatud  moodul 
valitud kohta peamoodulil.

3.4 Raadio mooduli paigaldamine 
JA-82R raadio moodul paigaldatakse positsioonile 1 (vaata  joonis 1). JA-
82R pakendis sisaldub ka antenn ja selle peaks kruvima plastikust posti  
külge (vaata  joonis 17, positsioon 5).  Antenni pistik ühendub klemmidele 
JA-82R  moodulil.  Mooduli  paigaldamine  võimaldab  süsteemi  ühendada 
kuni 50 juhtmevaba andurit.

3.5 Y,X,V kommunikaatormooduli paigaldamine
Paigaldage valitud kommunikaator valitud positsioonile nagu näidatud pildil 
joonis  17 kasutades  kaasasolevaid  kruvisid.  Kui  te  paigaldate  GSM 
kommunikaatorit  (Y)  ja  paigalduskohas  on  tugev  GSM  levi,  võib 
isekleepuva antenni kinnitada otse plastikkarbi alla (vaata  joonis 17). Kui 
levi on nõrk, soovitame me kasutada mõnd saadaolevat antenni. 
Kui te kasutate kombinatsiooni GSM kommunikaatorist  (Y)  ja telefoniliini 
kommunikaatorist  (X),  paigaldage  telefoniliini  kommunikaator  GSM 
kommunikaatori kohale kaasasolevaid poste kasutades. 

3.6 Juhtpaneeli mälukiip
Juhtpaneeli  mälukiip  ühendub  omaenda  pesasse.  Kui  te  eemaldate 
mälukiibi juhtpaneelist ja sisestate selle mõnda teise sama tüüpi juhtpaneeli 
peamoodulisse, säilivad kõik eelneva juhtpaneeli seaded (lisatud andurid, 
koodid, häirefunktsioonid, jne).

Märkus:
• Kommunikaatori seadeid selles mälus ei säilitata 
• Mitte mingil juhul ei tohi  ühendada ega välja võtta mälukiipi, kui 

juhtpaneel on sisse lülitatud
• Kui te võtate mälukiibi kahjustatud juhtpaneelist, võib selle sisu olla 

rikutud.  Seetõttu  on  ülimalt  soovituslik  teha  seadetest  tagavara 
koopia kasutades arvutit ja OLink tarkvara 

3.7 Juhtmega sõrmistiku ühendus 
Juhtpaneeli  saab  opereerida  ja  programmeerida  JA-80E  juhtmega 

sõrmistiku  abil.  Vastavaid  terminale  sõrmistikul  ja  juhtpaneelil  peaks 
ühendama varjestatud neljasooneline lamekaabel (vaata joonis 7.)
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Sõrmistiku saab ka ühendada siinühenduse terminali juhtpaneeli karbil 
kasutades lamekaablit pikkusega kuni 10 meetrit, mille otstes RJ pistikud. 
Eesmärgiks süsteemi teenindamine ja vigade eemaldamine. 
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ON 0 #
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OASiS

Control and programming
keypad JA-81E

Modular connection
cable

joonis 7. Juhtmega sõrmistiku ühendamine 
Märkus:
Kui te kasutate sõrmistiku INP terminali, et ühendada ukseandur, on tema 
reaktsioon  alati  viivitusega (see  käivitab  sisenemisviivituse)  ja  see  on 
määratud sektsioonile C.
Me soovitame süsteemis kasutada vaid ühte JA-80E juhtmega sõrmistikku.

3.8 Juhtpaneeli tehase seadete taastamine 
Kui teil on vaja taastada tehase seaded juhtpaneelis, tehke järgmist::  

1. Ühendage  lahti  tagavara  aku  ja  voolujuhe.  (kasutades 
terminaliplaadi kaitset),

2. Ühendage RESET link ja jätke see ühendatuks,
3. Ühendage tagavara aku ja voolujuhe, 
4. Oodake kuni  roheline  LED hakkab vilkuma ning  siis  ühendage 

lahti RESET link.
Kui teil on vaja taastada juhtpaneeli seaded eelseadistatud parameetritega, 
mis on vastavuses EN 50131-3 (vaata Viga: viidatud allikat ei leitud) järgige 
neid samme:

1. Ühendage  lahti  tagavara  aku  ja  voolujuhe (kasutafes 
terminaliplaadi kaitset),

2. Ühendage RESET link ja jätke see ühendatusks,
3. Ühedage tagavara aku ja voolujuhe. 
4. Oodake  kuni  roheline  LED  hakkab  vilkuma  ning  vajutage 

sõrmistikul 8080, lõpuks ühendage lahti RESET link.
Märkus:
Seadete taastamise järel, kustutatakse süsteemist kõik juhtmeta andurid ja 
sissepääsukaardid ning koodid. 
Valdaja kood muutub esialgseks (1234) ja samuti hoolduskood (8080). 
Kui tehase seadete taastamine on keelatud (vaata 6.8) siis on võimatu 
juhtpaneeli taasseadistada. 

4 Juhtpaneeli toide
Viimaks kui  juhtpaneel  on kokku pandud ja  kõik  moodulid  on paigas, 

võite te edasi minna lülitades juhtpaneeli sisse. Me soovitame juhtpaneeli  
sisse lülitada nii, et ei ole ühendatud ühtegi juhtmega andurit, kasutades 
esimesel  korral  vaid  juhtmega  sõrmistikku  (kui  seda  süsteemis 
kasutatakse). Alles siis peaksite te jätkama andurite ühendamisega. Olge 
ettevaatlik lühiste tekitamisega – kindlasti lülitage enne vool välja.

4.1 Tagavara aku ühendamine 
Juhtpaneelis  on võimalik  kasutada 12 voldist  2.4  ampertunnist  tagavara 
akut. EN 50131-1 standard nõuab minimaalselt 12 tunnist varuaega vooluvõrgu 
rikke korral. Kõigi süsteemi seadete ooteaja voolutarbimise kohta vaata joonis 8.

TÄHELEPANU –  tagavara  akusid  müüakse 
laetuna,  vältige  tema  terminalide 
lühistamisest!

Keskmine  aku  tööiga  on  umbes  5  aastat,  pärast  mida  tuleks  aku  välja 
vahetada.  Soovituslik  on  aku  mahtuvuse  mõõtmine  tavakontrolli  käigus. 
Juhtpaneel laeb akut automaatselt ja jälgib tema olekut. Juhul kui süsteem 
töötab vaid tagavara akul, jälgitakse akut ja käivitatakse tehniline alarm 
enne aku täielikku tühjaks saamist. Seejärel eemaldatakse tagavara aku 
süsteemist.  Kui  vooluvõrk  taastatakse,  ühendatakse  taas  aku ja  algab 
laadimine. 
Tehke kindlaks, et aku on korrektselt ühendatud (Polaarsus: PUNANE = 
positiivne +, MUST = negatiivne -). 

joonis 8. Individuaalsete seadmete voolutarve 

4.2 Toite ühendus
Vooluvarustuse võib ühendada vaid vastava 
elektrotehnilise kvalifikatsiooniga isik.
Juhtpaneeli toide on topeltisolatsiooniga 
(turvaklass 2) ning ei sisalda kaitsvat 
maandusjuhet.

Juhtpaneeli  voolujuhtme  peaks  paigaldama  isik,  kellel  on  vastav 
elektrotehniline kvalifikatsioon. 

Juhtpaneeli  toitejuhe  on  topeltisolatsiooniga  ja  ei  sisalda  kaitsvat 
maandusjuhet.
• Topeltisolatsiooniga voolujuhe peaks olema ristlõike pindalaga vähemalt 

0,75 kuni 1.5 mm2. Voolujuhe peaks ühenduma kaitstud vooluvõrku.
• Juhtpaneelis ühendage kaabel voolu terminalidesse, mis on varustatud 

kaitsmega T200mA/250V. 
• Kinnitage kaabel kindlalt kaablihoidjasse juhtpaneelis olles kindel, et 

juhtmeotsad on kindlalt kinni ja terminalidega ühenduses.

Mains fuse
 T 200 mA

4.3 Juhtpaneeli esmakordne sisselülitamine
1. Esmalt kontrollige kõiki juhtmeid ning juhul kui on paigaldatud GSM 
kommunikaator, sisestage sellesse SIM kaart (PIN koodi küsimine keelatud).

2. Kontrollige tagavara aku ühendust .
3. Lülitage vool sisse – juhtpaneelil hakkab vilkuma roheline LED.
4. Kui süsteemi on ühendatud juhtmega sõrmistik, ilmub selle tabloole 
märge hooldus (“Service”) režiim. 

5. Juhtpaneeli  saab üles seada ka OLink tarkvara kaudu arvutist – 
(OLink programmis saab kasutada virtuaalset sõrmistikku, et näidata süsteemi 
olekut).

6. Kui teil ei ole juhtmega sõrmistikku ega OLink tarkvara, registreerige 
süsteemi juhtmevaba sõrmistik järgmisel viisil:

a) Pange valmis avatud sõrmistik ja selle patarei,
b) Kontrollige kas juhtpaneelil vilgub roheline LED, 
c) Lühistage  RESET  link  juhtpaneelis  1  sekundiks  (avaneb 

registreerimisrežiim),
d) Sisestage sõrmistikku patarei juhtpaneeli lähedal
e) Sõrmistik teeb  piiksu  ja  registreerub  esimesele  vabale  aadressile. 

Pärast  seda kuvad ekraanil  „Registreerimine“  (“Enrollment”)  ja  pakub 
järgmist vaba aadressi registreerimiseks.

f) Vajutades  klahvi  #  väljute  registreerimisrežiimist ja  ekraanile 
kuvatakse „Hooldus (“Service”) *)  
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seade mA märkus
JA-82K juhtpaneel 30 Ilma kommunikaatorita 
JA-82R moodul 20
JA-82C moodul 15
JA-80E sõrmistik 30
JA-80H (N)  sõrmistik 60 Kaasa arvatud WJ-80 liides
JA-80Y kommunikaator 35
JA-80V kommunikaator 30
JA-80X kommunikaator 15
Juhtmevabasid seadmeid ei toideta juhtpaneelist



g) Kontrollige kas sõrmistik töötab kohas kuhu te soovite selle paigaldada 
ja paigaldage selle plastikust tagumine osa. 

*)  Sõrmistikuga tulevad kaasa ingliskeelsed tekstid – neid saab vahetada  
teiste keelte vastu – vaata kasutusjuhendit.
Märkus:
Juhul kui “Service” sõnum ei ilmu juhtmega ühendatud sõrmistikule või kui 
juhtmeta sõrmistik ei registreeru süsteemi, ei ole juhtpaneelil tehase 
seaded – sooritage tehase seadete taastamine (vaata 3.8.)

5 OASiSe juhtmevabad seadmed 
Juhtpaneelil on  50 aadressi (01 kuni 50), lubades kuni 50 juhtmevaba 

seadme registreerimist (andurid, sõrmistik, puldid, sireenid, jne.). Seadmele 
saab  määrata  aadressi  kas  registreerimise  või  selle  seerianumbri 
trükkimisega hooldusrežiimis (vaata 6.42). 
Juhtmeta  seadmed  võib  paigaldada  oma  plaanitud  kohale  ja  siis 
registreerida  juhtpaneeli  või  vastupidi.  Kui  tekib  kahtlusi  seadmete 
kommunikeerumise  suhtes,  paigaldage  seadmed  esialgu  kahepoolse 
teibiga soovitud kohta ja testige ühenduvust enne paigalduse lõpetamist. 
Järgige vastava seadme kasutusjuhendit nende paigaldamise jooksul. 

5.1 Juhtmevabade  seadmete  registreerimine 
juhtpaneeli

1. Juhtpaneel peab olema hooldusrežiimis. Kui ei ole, siis vajutage *0 
hoolduskood (vaikimisi: 8080). Süsteem peab olema valvest maas. 

2. Vajutage  klahvi “1”  sisenemaks  registreerimisrežiimi.  Teile 
pakutakse esimest vaba aadressi. 

3. Teil on võimalus valida soovitud aadress kasutades klahve   ja 
 (Kui aadress on juba hõivatud, süttib A indikaator),   

4. Seadme saab  registreerida  valitud  aadressile  sisestades  selle 
patarei,

5. Registreerumine antud aadressile kinnitatakse A indikaatoriga ning 
pakutakse järgmist vaba aadressi, 

6. Registreerige  kõik  seadmed  juhtpaneeli  sisestades  nendesse 
patareid. Vajutage klahvi # et väljuda registreerimis režiimist.

Märkused:
• Juhtmevaba  seadme  registreerimine  juhtmega  seadme  aadressile 

tühistab  vastava  terminali  (kui  juhtmevaba  seade  kustutatakse, 
taastatakse uuesti ka terminal).

• RC-8x tüüpi kaugjuhtimispuldid registreeritakse juhtpaneeli vajutades 
ja hoides korraga kahte nuppu:  +  või  + .  See tähendab, et  
nelja nupuga pulti saab süsteemi registreerida kui kaht paari nuppe ja  
neile saab määrata erinevad tunnused – vaata 6.40,  

• Igale aadressile saab määrata vaid ühe seadme,
• Kui aadress on hõivatud  (süttib A indikaator),  ei  saa antud aadressile 

rohkem seadmeid registreerida, 
• Kui  seade  on  juba  registreeritud  mingile  aadressile  ning  seejärel 

registreeritakse  ta  veel  ühele  aadressile,  määratakse  seadmele  vana 
aadressi asemel uus,

• Kui seadet ei saa registreerida juhtpaneeli, ei ole seadmel piisavalt hea 
ühendus  juhtpaneeliga  (seade  peab  olema  juhtpaneelist  vähemalt  2 
meetri  kaugusel  ning  registreerimise  ajal  peab  olema  juhtpaneeliga 
ühendatud antenn,

• Seadme  uuesti  registreerimiseks  eemaldage  kõigepealt  selle  patarei. 
Siis oodake umbes 10 sekundit (või aja säästiseks vallandage seadmel 
tamperlüliti), enne kui te seadme taas sisse lülitate.

• Süsteemi  saab  registreerida  ka alam  juhtpaneeli  sisestades  alam 
juhtpaneeli  sõrmistikul  “299”  sealjuures  peab  alam  juhtpaneel  olema 
hooldusrežiimis,

• Kui  te  plaanite  kasutada  viimase ukse funktsiooni,  peavad viimase 
ukse andurid olema registreeritud aadressidele 01 kuni 05 või 46 kuni 50 
(vaata 6.22) 

5.2 Juhtmevabade  registreeritud  seadmete 
testimine 

1. Juhtpaneeliga peab  olema  ühendatud  antenn  ja  ta  peab  olema 
hooldusresiimis  (Kui  ei  ole  siis  vajutage  *0  hoolduskood (vaikimisi: 
8080). Süsteem peab olema valvest maas.

2. Testimiseks vallandage seade (kui see on andur, sulgege enne selle 
kaas ja oodake kuni see on testimiseks valmis), 

3. Sõrmistik (selle  kate peaks olema lahti)  piiksub ja kuvab testitavalt  
seadmelt vastuvõetud signaali kirjelduse 

4. Te saate testida kõiki registreeritud seadmeid ükshaaval neid üksteise 
järel  aktiveerides.  Inspekteerimise  ajal  võite  kaasas  kanda 
juhtmevaba sõrmistikku.

Märkused:
• Juhtmevabasid  liikumisandureid  saab  testida  kuni  15  minutit  pärast 

nende katte sulgemist. Pärast seda eiravad andurid sagedast liikumist 

(vaata  anduri  kasutusjuhendit). Testrežiimi  saab  pikendada  kaane 
avamise ja sulgemisega.

• Seadmeid saab testida ka teenindusrežiimis – vaata 7.4.

5.3 Signaali tugevuse mõõtmine 
1. Juhtpaneeliga peab  olema  ühendatud  antenn  ja  ta  peab  olema 

hooldusresiimis  (Kui  ei  ole  siis  vajutage  *0  hoolduskood (vaikimisi: 
8080). Süsteem peab olema valvest maas. 

2. Sisestage 298, ning  teile  kuvatakse  kõiige  madalama  aadressiga 
seade 

3. Vallandage  see  seade. Sõrmistik  (kate  peaks  olema  lahti)  kuvab 
signaali kvaliteedi 1/4 kuni 4/4,

4. Kasutage noole klahve et valida muu registreeritud seade ja mõõta 
selle signaali tugevus.

5. Väljuge signaali mõõtmisest vajutades klahvi #.

Märkused:
• JA-80P ning JA-85P liikumisandureid saab testida kuni 15 minutit pärast 

nende katte sulgemist. Pärast seda eiravad andurid sagedast liikumist 
(vaata anduri kasutusjuhendit). 

• JA-80L sisemise sireeni signaali mõõtmiseks vajutage selle nuppu. JA-
80A välise sireeni ja sõrmistiku signaali mõõtmiseks käivitage IN sisend 
või käivitage selle katte tamper,

• Iga paigaldatud seadme signaal peaks olema vähemalt 2/4. Kui signaal 
on  liiga  nõrk,  tuleks  seade  paigaldada  teise  kohta  või  tuleks  valida 
juhtpaneelile  suurem  tundlikkus  (vaata  6.36).  Teine  võimalus  on 
varustada juhtpaneel välise antenniga. 

• See mõõtetulemus  näitab  signaali  tugevust  mille  juhtpaneel  seadmelt 
vastu võtab.

• Juhtmevaba sõrmistikku võib seadme testimise ajal kaasas kanda, selle 
tamperi saab kahjutuks teha, kasutades jumperit (tamperkontakti lähedal 
–  ärge  unustage  tamperit  pärast  testimist  taaskäivitada) –  Märkus: 
sõrmistikul on tavaliselt natuke väiksem tööulatus kui anduritel. Seetõttu 
ei pruugi ka nähtav olla andurite käivitumine, kui sõrmistik juhtpaneelist 
liiga kaugel on.  

• Kõige mugavam viis on mõõta signaali OLink tarkvaraga arvutist.

5.4 Registreeritud seadmete kustutamine 

1. Juhtpaneel peab olema hooldusrežiimis. (Kui ei ole siis vajutage *0 
hoolduskood (vaikimisi: 8080). Süsteem peab olema valvest maas.

2. Vajutage  klahvi  “1”   et  siseneda  registreerimisrežiimi  ja  valige 
nooleklahvidega soovitud seadme aadress, mille te soovite kustutada.

3. Vajutage ja hoidke klahvi “2”  kuni kostub piiks ning  A indikaator 
lülitub välja,

4. Kui kõik soovitud seadmed on kustutatud vajutage #.  

Märkused:
• Et  kustutada  kõik  juhtmeta  seadmed,  vajutage  ja  hoidke 

registreerimisrežiimis klahvi “4”,
• Kui  juhtmevaba  seade  kustutatakse  ülalmainitud  viisil,  lõpetab  see 

suhtlemise juhtpaneeliga ning see tuleb uuesti registreerida (vaata 3.4). 

5.5 Juhtpaneeli  registreerimine  UC  ja  AC 
moodulitesse 

Kui te soovite edastada  PGX ja PGY programmeeritavaid väljundsignaale 
UC-82  ja  AC-82  väljundmoodulitesse,  peate  te  registreerima juhtpaneeli 
nendesse moodulitesse järgnevalt:  
1. Juhtpaneel peab olema hooldusrežiimis. Kui ei ole siis vajutage *0 

hoolduskood (vaikimisi: 8080). Süsteem peab olema valvest maas.
2. Sisenege juhtpaneeli  registreerimise režiimi  UC või AC moodulil 

(vaata vastava mooduli kasutusjuhendit),
3. Vajutage 299 juhtpaneeli  sõrmistikul  –  moodulil  olevad  LED’id 

vilguvad mõned korrad.
Märkused:
• Me  soovitame  paigutada  mooduli  registreerimise  ajaks  juhtpaneeli 

lähedale või viia mooduli juurde juhtmeta sõrmistiku.
• Juhtpaneeli saab registreerida soovitud arvu UC/AC moodulitesse (igal 

PG väljundil võib seega olla väljund suvalisel arvul kohtades majas),
• PG väljundid registreeritakse UC ja AC releedesse individuaalselt (PGX 

väljund X releesse, PGY väljund Y releesse). See tähendab et üks või 
mõlemad moodulid võib vajadusel registreerida moodulisse.

• UC  või  AC  vastuvõtjasse  saab  registreerida  vaid  ühe  juhtpaneeli 
(juhtpaneel kordab oma PG signaali iga 9 minuti järel). 

6 Juhtpaneeli programmeerimine
Kõige mugavam viis juhtpaneeli programmeerimiseks on OLink tarkvara 

arvutis.  Kuigi,  süsteemi  saab  programmeerida  ka  sõrmistikuga  trükkides 
sisse  allmainitud  jadad.  Jadade  koondtabeli  leiate  selle  kasutusjuhendi 
lõpust. 
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• Juhtpaneeliga  peab  olema  ühendatud  antenn  ja  ta  peab  olema 
hooldusresiimis (Kui  ei  ole  siis  vajutage  *0  hoolduskood  (vaikimisi: 
8080). Süsteem peab olema valvest maas.

• Sisestage soovitud programmeerimisjadad – vaata järgnevat kirjeldust 
(lõpetamata jadast saab pääseda vajutades klahvi #).

• Hooldusrežiimist väljumiseks vajutage klahvi #.

6.1 Väljumisviivituse pikkus
Väljumisviivitus leiab aset, kui süsteemi valvestatakse. Selle aja jooksul  

võib  käivitada  viivitusega  andureid  ilma  häire  käivitamiseta.  Aja 
programmeerimiseks, vajutage:

20x
kus x  on  number  1  kuni  9  määramaks  ajaastmeid  kümnetes 

sekundites (1=10 s, 2=20 s,....)
Kui  süsteemis  on  viimase  ukse  andur  korrutatakse  väljumisviivitus  30 
sekundiga (1=30 s, 2=60 s,...).
Näide: Et programmeerida 20 sekundiline viivitus, kasutage jada 202 (kui  
süsteemis on viimase ukse andur, on tulemuseks 60 sekundiline viivitus). 
Tehase vaikimisi seade: x = 3

6.2 Sisenemisviivituse pikkus
Sisenemisviivitus on ette nähtud süsteemi valvest maha võtmiseks pärast 

seda  kui  esimene  viivitusega  andur  on  käivitunud.  Selle  perioodi 
programmeerimiseks, sisestage:

21x
kus x  on  number  1  kuni  9  määramaks  ajaastmeid  5  sekundi 
kordsetes (1=5 s, 2=10 s,....)

Kui  sisenemisviivituse  käivitab  viimase  ukse  andur  siis  parameetrit  x 
korrutatakse  30  sekundiga (1=30  s,  2=60  s,...)  –  see  tähendab,  et 
sisenemisviivitus oleks 6 korda pikem kui tavalise anduri käivitumisel.  
Näide: Et programmeerida 20 sekundiline sisenemisviivitus, sisestage jada  
214  (kui  viivituse  aktiveerib  viimase  ukse  andur,  on  tulemuseks  120  
sekundiline viivitus).
Tehase vaikimisi seade: x = 4 

6.3 Häire kestus
See parameeter piirab häire pikkust käivitunud alarmi korral.Pärast häire 

lõppu, naaseb juhtpaneel oma eelnevasse olekusse, nii  nagu ta oli  enne 
häire käivitumist. Alarmi olekut saab ka tühistada autoriseeritud isik. Häire 
pikkuse muutmiseks sisestage: 

22x
kus x on number 0 kuni 9 määramaks häire pikkust: 0 = 10 s, 1 = 1 

min., 2 = 2 min. up to 8 = 8 min., 9 = 15 min.  
Märkus: Süsteemis saab olla kuni 5 erinevat häiret: sissetungija-, tamper-,  
tulekahju-, paanika- ja tehniline häire.   
Näide: Häire pikkus 5 minutit = numbrijada 225
Tehase vaikimisi seade:  4 minutes

6.4 PGX ja PGY funktsioonid
PGX ja PGY funktsioone saab programmeerida sisestades jadad:

2 3 x   PGX jaoks

2 4 x   PGY jaoks

kus  x määrab PG funktsiooni või sündmuse, mis muudab PG olekut: 

x Mittejagatud süs. Jagatud süsteem
0 Kõik  valves  (ABC)  =  PG 

sees
Häire A = PG sees

1 Ükskõik mis valves = PG 
sees

Häire B = PG sees

2 AB  valves  (mitte ABC)  = 
PG sees

Sisenemisviivitus A = PG sees

3 Tulekahjuhäire = PG on Sisenemisviivitus B = PG sees
4 Paanikahäire = PG on A valves = PGX sees, B valves = PGY 

sees
5 Iga häire = PG on

(väljaarvatud 
Paanika)

Paanikahäire A = PGX sees
Paanikahäire B = PGY  sees

6 Voolu kadumine = PG on Tulekahju = PGX sees, voolu kadumine 
=PGY sees

7* SISSE/VÄLJA  
8* 2 sekundiline pulss 

joonis. 9 PG väljundite seaded
*  SISSE  /  VÄLJA  ja  2  sekundilise  pulsi  funktsiooni  saab  juhtida 
sõrmistikult vajutades * 8, *9 või kasutades nooleklahve  (vaata 
6.26)  neid  saab  juhtida  ka  koodi  või  kaardi  abil.  Neid  PG  väljundi 
funktsioone  saab ka  kontrollida  signaalide  pultidest  või  andurites  (vaata 
6.40).
Märkused: 

• PGX ja PGY väljundid ei ole ainult juhtpaneeli terminalid, nende signaale  
saadetakse juhtmevabalt ka UC ja AC moodulite jaoks.

• PGX ja PGY väljundite  olekuid saab kuvada kui  vajutada klahvi  “?”.  
Väljundite nimesid saab muuta  – vaata 6.47.

Näide (mittejagatud süsteemile): Määrake PGX väljundile SISSE/VÄLJA 
funktsioon  = jada 237. Määrake PGY väljundile paanikahäire funktsioon =  
jada 244.
Tehase vaikimisi seade: PgX= SISSE/VÄLJA, PgY= Ükskõik mis valves

6.5 Telefoninumbrite  vahetamine 
teenindusrežiimis

Kui  juhtpaneel  on  varustatud  JA-80Y,  JA-80V  või  JA-80X 
kommunikaatoriga,  siis  lubab  järgnev  kombinatsioon  peakoodi  omanikul 
(süsteemi  administraatoril)  teenindusrežiimis  programmeerida 
telefoninumbreid  häiretest  teadaandmiseks.  Telefoninumbrite 
programmeerimine  toimub  analoogselt  nagu  hooldusrežiimis  (vaata 
kommunikaatori kasutusjuhendit):

2 5 1 programmeerimine lubatud
2 5 0 programmeerimine keelatud

Tehase vaikimisi seade: programmeerimine keelatud.

6.6 Raadiohäirete kuvamine
Juhtpaneel  on suuteline  kindlaks  tegema  ja  kuvama  häireid 
raadioühenduses.  Kui  see  funktsioon  on  lubatud,  käivitab  iga  üle  30 
sekundiline signaalihäire  veateate ja  kui  süsteem on valves,  käivitub  ka 
häire.

2 6 1 lubatud

2 6 0 keelatud 

Tehase vaikimisi seade: keelatud.

Märkus:  Mõndades  kohtades  või  süsteem  jäädavalt  olla  segatud  
raadiohäietega, näiteks lähedal olevad radarijaamad, TV saatjad jne.  
Enamustel juhtudest talub süsteem selliseid mõjutusi, aga seda siis kui  
segamisvastane funktsioon on keelatud. 

6.7 Raadioside järelvalve
Kui  lubatud,  teeb  juhtpaneel  rutiinseid  juhtmevaba  ühenduse  kontrolle 

oma seadmetel. Kui ühendus teatud seadmega puudub kaks tundi, teatab 
juhtpaneel veast. 

2 7 1 viitamine lubatud
2 7 0 viitamine keelatud 

Märkused: 
• OASiSe süsteemis, kontrollitakse ühendust iga 9 minut järel.
• Andurites,  mis  täidavad  autovalve  eesmärki,  (JA-85P,  JA-85B)  on  

võimalik keelata järelvalve. See lubab autojärelvalve seadmed välistada  
järelvalvest, et vältida häire käivitumist kui auto ei ole süsteemi lähedal.

• Juhtmeta sides võivad tekkida puudused kui süsteem on lennujaama  
või TV saatja lähedal Süsteem on siiski usaldusväärne kuna tähtsamaid  
edastusi  korratakse  tihti.  Sellistel  juhtudel  soovitame  me  keelata 
järelvalve.

Tehase vaikimisi seade: järelvalve keelatud.

6.8 RESET lubatud
Kui  resettimine  on  lubatud,  on  võimalik  juhtpaneelil  taastada  tehase 

originaalseaded reset link’i kaudu peamoodulil. (vaata peatükki 3.8).

2 8 1 RESET lubatud
2 8 0 RESET keelatud 

Hoiatus: Kui resettimine on keelatud ja te olete unustanud hoolduskoodi, ei  
ole enam võimalik siseneda hooldusrežiimi. Kui selline asi juhtub, saatke  
juhtpaneel tootjale tagasi.
Tehase vaikimisi seade: RESET lubatud.

6.9 Registreerimine  alam-  juhtpaneeli 
valvestamiseks

Kui  juhtpaneeli  on  registreeritud  veel  üks  OASiSe  juhtpaneel  alam 
süsteemina,  siis  teatab  alamsüsteem  kõigist  häiretest  ja  vigadest  pea-
juhtpaneelile.  Pea-juhtpaneel  reageerib  vastavalt  teatud  signaalidele  ja 
kuvab alam-juhtpaneeli aadressi allikana. 

Pärast alam-juhtpaneeli registreerimist juhtpaneeli, on mõlemad paneelid 
iseseisvad, mis puudutab valvestamist. Igat paneeli saab juhtida omaenda 
sõrmistikult  või  juhtimispuldist.  Kui  alam-paneelis  on  häire  või  viga, 
kuvatakse see ka pea-paneelile. Sellises seadistuses ei saa alam-paneeli 
juhtida pea-paneelilt.
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Kui  te  soovite  alam-juhtpaneeli  juhtida  pea-paneelilt  (näiteks 
valvestamine/maha valvestamine), on võimalik registreerida JA-8x OASiS 
pea juhtpaneel alam- juhtpaneeli kaugjuhtimispuldina järgnevalt:

1. Esmalt  registreerige  alam-  juhtpaneel  soovitud  aadressile  pea- 
juhtpaneelis  sisestades hooldusrežiimis  alam-  juhtpaneeli  sõrmistikul 
299 – vaata 5.1 täpsemate detailide jaoks.

2. Lülitage pea- juhtpaneel hooldusrežiimi.

3. Alam-  juhtpaneelis  sisenege  registreerimisrežiimi  vajutades 
hooldusrežiimis klahvi “1” ja valige soovitud aadress.

4. Pea-  juhtpaneelis  sisestage 290.  Niimoodi  registreerib  juhtpaneel 
alam- juhtpaneeli soovitud aadressile kui kaugjuhtimispuldi. 

5. Lülitage  mõlemad  paneelid  teenindusrežiimi  ja  kontrollige,  et  pea- 
juhtpaneelil  valvestamisel  valvestatakse ka alam- juhtpaneel  ja et ka 
pea-  juhtpaneeli  mahavalvestamisel  võetakse  valve  maha  ka  alam- 
juhtpaneelilt.  Eeldage  vähemalt  2  sekundilist  viivitust  juhtpaneelide 
vahel.

Märkused alam- juhtpaneeli juhtimiseks:
• Alam- juhtpaneeli saab siiski juhtida ka individuaalselt kasutades tema  

sõrmistikku  või  kaugjuhtimispulti  näiteks  saab  selle  valvesse  panna  
samal ajal  kui  pea- juhtpaneel on valvest maas. Kui pea- juhtpaneeli  
olek  hiljem  muutub,  muudab  see  ka  alam-  juhtpaneeli  staatuse  
sünkroonseks.

• Et keelata pea- juhtpaneeli võimet juhtida alam- juhtpaneeli, sisenege  
alam-  juhtpaneeli  registreerimisrežiimi,  valige  aadress  kuhu  on  
registreeritud pea- juhtpaneel ja kustutage ta sellelt aadressilt vajutades  
ja hoides klahvi 2. 

• Alam- juhtpaneeli olekut ei kuvata pea- juhtpaneelil.

6.10 Valdaja koodi vaikimisi taastamine
Kui valdaja kood on ununenud või on kaotatud valdaja kaart, on võimalik 

see taastada algkoodile (1234). Selleks sisestage järgnev: 

291
Märkus: Valdaja  koodi  taastamine  ei  mõjuta  teisi  koode  ega  kaarte. 
Taaastamisest säilitatakse märkus mälus ja saadetakse ka ARC’le. 

6.11 Registreerimine  teistesse  seadmetesse (UC, 
AC) 

Sisestades 299 saadetakse signaal juhtpaneeli registreerimiseks UC-82 
või AC-82 vastuvõtu moodulisse (vaata  5.5). Seda jada võib kasutada ka 
alam- juhtpaneeli registreerimiseks pea- juhtpaneeli (vaata 6.9).

6.12 Valvestamine (Armeerimine) ilma juurdepääsu 
koodita

“Kuumad” valvestamise klahvid (Kiirklahvid valvestamiseks) A, B, ABC või 
sisestades “∗ number” on kasutamiseks võimalikud ilma kehtiva koodi või  
kaardita.  Kui  kuumad  klahvid  on  keelatud,  siis  peab  nupuvajutusele 
järgnema kaart või kehtiv kood: 

Funktsioon/jada 301 300
Kõik sektsioonid valvesse ABC klahv Kood/kaart

A valvestamine A klahv A klahv,  kood/kaart
AB (või B) valvestamine B klahv B  klahv, kood/kaart

Sündmuste mälu taasesitus  ∗4 ∗4 kood/kaart
tabel. 10 valvestamine ilma koodita või koodiga

• Kui te juhite süsteemi mobiiltelefoni  kaudu, võite te vajutada ∗1 ABC 
klahvina, ∗2 A klahv, ja ∗3 B klahv.

• PG väljundite juhtimine vajutades ∗8 või ∗9 või  ja  ei mõjuta need 
seaded.  Neid  klahve  saab  ka  keelata  kasutades  teatud  jada  (vaata 
6.26).

Tehase vaikimisi seade: Valvestamine ilma koodita lubatud. 

6.13 Käivitunud andurite kuvamine
Vajutades klahvi ? kontrollitakse, kas mõni andur on jäädavalt käivitunud 

s.t. ka mõni uks või aken on lahti jäänud.    

3 1 1 kuvamine lubatud
3 1 0 kuvamine keelatud

Tehase vaikimisi seade: kuvamine lubatud

6.14 Sissetungija häire kinnitus
Et vähendada valehäire riski ja et olla vastavuses Briti  standardiga BSI 

DD243, lubab juhtpaneel häire kinnituse loogika kasutamist:  

3 2 1 kinnitusloogika lubatud
3 2 0 kinnitusloogika keelatud

Kinnitusloogika:

• Kui süsteem on valves ja käivitub sissetungija andur näiteks kohese või  
viivitusega  anduri  käivitamine,  ei  käivitu  kohe  häire  vaid  juhtpaneeli 
salvestub nn. kinnitamata häire.

• Kui järgmise 40 minuti jooksul käivitub valvestatud sektsioonis veel mõni 
sissetungija  andur,  käivitub  sissetungija  häire.  Kui  selle  aja  jooksul 
teised andurid ei käivitu, lakkab süsteem ootamast kinnitust.

• Häiret  peab kinnitama teine  andur.  Kui  kinnituse  saadab sama tüüpi 
andur, ei tohi nende andurite valvatav ala kattuda. Seda peab jälgima 
andurite paigaldamisel.

• Kinnitamata  häire  salvestatakse  juhtpaneeli  kuid  võidakse  saata  ka 
ARC’sse või SMS’iga kasutajale.

• Kui esimesel käivitunud anduril  on viivitusega reaktsioon, käivitub nn. 
kinnitamata sisenemisviivitus. Seda viivitust kuvatakse samamoodi nagu 
tavalist sisenemisviivitust. Kui mõnda teist viivitusega andurit selle aja 
jooksul  ei  käivitata,  siis  häire  ei  rakendu.  Kui  sisenemisviivitus 
ületatakse, salvestatakse kinnitamata häire juhtpaneeli mälus. Kui selle 
viivituse  ajal  käivitatakse  veel  mõni  viivitusega  andur,  kinnitatakse 
sisenemisviivitus  ning  kui  see  periood  ületatakse  (ei  võeta  süsteemi 
valvest maha) käivitub viivituse lõppemisel häire. 

• Kui viivitusega andur käivitatakse 40 minuti jooksul pärast kinnitamata 
häire  salvestamist  või  hetkel  kui  ületatakse  viivitus,  hakkab  jooksma 
kinnitatud sisenemisviivitus ja kui see lõppeb (ei võeta süsteemi valvest 
maha), vallandub sissetungija häire. 

• Kui  kinnitamata  viivituse  kinnitab  kohene  andur,  käivitab  see  sisemise 
hoiatuse (IW) (sisemine sireen) ja kui sisenemisviivitus lõpeb käivitub väline 
hoiatus (EW).

• Kinnitamata  häiret  saab  kinnitada  ükskõik  milline  teine  sissetungija 
andur süsteemis kuni ta on seotud valves oleva sektsiooniga.

• Sissetungija häire kinnitus puudutab vaid andureid millel on kohene või 
viivitusega reaktsioon. See ei puuduta tulekahju-, paanika-. 24- tunni-,  
tamper-  või  tehnilisi  häireid.  Need  häired  käivituvad  kohe  ilma 
kinnituseta.

Märkus  :   Kui esimene andur käivitub, algab protsess, mis kestab 40 minutit,   
oodates  kinnitust  võimaliku  häire  kohta  (kinnitamata  häire  olek)  mille 
jooksul töötab süsteem samamoodi kui poleks kinnituse funktsioon lubatud. 

Hoiatus  :   Kui sissetungija häire  kinnitus on lubatud, peab kindlasti  majja 
olema paigaldatud piisavalt andureid, et avastada sissetungija isegi siis kui 
ta liigub ainult ühes kindlas kohas.
Tehase vaikimisi seade: kinnitamine keelatud

6.15 Väljumisviivituse piiksud
Väljumisviivitusest  võib  märku  anda sõrmistikult  ja  sisemisest  sireenist 

kostuv piiksumine. Piiksud muutuvad kiiremaks viimase 5 sekundi jooksul.

3 3 1 Piiksud lubatud
3 3 0 Piiksud keelatud

Tehase vaikimisi seade: Beeps enabled.

6.16 Väljumisviivituse  piiksud  osalisel 
valvestamisel

Väljumisviivitusest  mis  on  põhjustatud  osalisest  valvestamisest  s.t. 
kasutades klahve A või  B, võib samuti  märku anda sõrmistiku ja sireeni 
piiksud.  Piiksud  muutuvad  kiiremaks  viimasel  5  sekundil.  Omadus  on 
seotud parameetri 331 seadmisega.

3 4 1 Piiksud lubatud
3 4 0 Piiksud keelatud

Tehase vaikimisi seade: Piiksud keelatud.

6.17 Sisenemisviivituse piiksud
Sisenemisviivitusest võib märku anda sõrmistikult ja sisemisest sireenist 

kostuv piiksumine:

3 5 1 Piiksud lubatud
3 5 0 Piiksud keelatud

Tehase vaikimisi seade: Piiksud lubatud.

6.18 Valvestamise  kinnitus  juhtmega  sireeni 
säutsuga

Juhtmega  sireen,  mis  on  ühendatud  IW  terminaliga  juhtpaneelis  võib 
häälega  teada  anda valvestamisest  ühe  säutsuga,  maha valvestamisest 
kahe säutsuga ja maha valvestamisest häire järgselt kolme säutsuga. Neli 
säutsu tähendab, et aset on leidnud kehtetu püüe valvestamiseks. 

3 6 1 Säutsud lubatud
3 6 0 Säutsud keelatud

Märkus: JA-80L juhtmeta sireenide puhul saab seda funktsiooni seada iga 
sireeni kohta eraldi. (vaata sireeni kasutusjuhendit).
Tehase vaikimisi seade: Juhtmega sireeni säutsud keelatud
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6.19 Sireenide häälitsemine häirete ajal
Seda jada kasutades on võimalik keelata sisemiste ja välimiste (IW ja 

EW) sireenide häälitsemine kui mõni osa süsteemist ei ole valve all (osaline 
valvestamine), näiteks kui keegi on kodus..

3 7 1 Sireenid häälitsevad alati häirete ajal

3 7 0 Sireenid  häälitsevad  häirete  ajal  vaid  siis  kui  kõik 
sektsioonid on valve all (kedagi ei ole kodus)

Tehase vaikimisi seade: Sireenid häälitsevad alati häirete ajal.

6.20 Juhtmevaba sireeni häire (IW ja EW)
See säte on juhtmevaba sireeni lubamiseks või keelamiseks süsteemis:  

3 8 1 juhtmevaba sireen lubatud
3 8 0 juhtmevaba sireen keelatud

Märkus: See säte kehtib nii sisemistele kui ka välimistele sireenidele.
Tehase vaikimisi seade: juhtmevabad sireenid lubatud.

6.21 Kasutaja luba möödaminekuks
See säte võib muuta süsteemi käitumist kui ta valvestatakse ja kui juhtub,  

et:
• Käivitub mõni andur
• Käivitub tamperalarm
• On probleeme toiteallikaga
• On  kadunud  ühendus  mõne  juhtmeta  seadmega  (kauemaks  kui  20 

minutit)
• Käivitatud on paanikanupp

Kui  möödamineku  luba  on  võimaldatud (391),  siis  valvestamise  ajal 
annab süsteem teada millised probleemid on aktiivsed ja kuvab sõrmistiku 
ekraanile inormatsiooni ja eirab neid juhul kui kasutaja selleks loa annab 
vajutades ∗  6 sekundi jooksul märguande algusest.
Süsteemil on sisse ehitatud automaatse möödumise funktsioon ( säte 390), 
see  tähendab,  et  valvestamisel  tekkinud  probleemidest  möödutakse 
automaatselt ilma kasutaja loata. 

3 9 1 Möödumiseks  küsitakse  luba,  nõutakse klahvi 
∗ vajutamist

3 9 0 Möödumine toimub automaatselt ilma kasutaja loata

Märkused  mis  puudutavad  käivitunud  anduritega  süsteemi  
valvestamist või ülalmainitud probleemidega:
• Detaile  saab  vaadata  vajutades  klahvi ?  (näiteks  avatud  uksed  või  

aknad).
• Kui  süsteemi  valvestamiseks  kasutatakse  kaugjuhtimispulti  ja  

möödamineku küsimine on lubatud, valvestatakse süsteem ilma loata, 
s.t. puldiga valvestamine küsimist ei käivita. 

• Automaatne möödumine andurist  lõpeb kohe,  kui  andur ei  ole  enam  
käivitunud (uks suletakse) või probleem kaob.

• Kui automaatne möödaminek on lubatud ja hooldusrežiimist väljutakse 
mõne anduri käivitumise ajal, teavitatakse paigaldajat möödaminekust.  
Paigaldaja saab seejärel kinnitada möödamineku vajutades kaks korda  
klahvi #.

• Et olla vastavuses standarditega  EN-50131-1, 3 peaks olema seatud  
säte 391.

Tehase vaikimisi seade: Möödaminek toimub ilma kasutaja loata.

6.22 Viimase ukse andurid
Selles režiimis saab kuni 5 andurit defineerida viimase ukse anduriks ja 

määrata  aadressidele 01  kuni  05  või  46  kuni  50.  Kõik  selleks,  et  teha 
majast väljumine hõlpsamaks, eriti garaaži kaudu: 

65x
kus

x = 0 mitte ühtegi, 
x = 1 andurid aadressidel 01 kuni 05,
x = 2 andurid aadressidel 46 kuni 50.

Viimase ukse anduri režiimi kirjeldus:
• Kui  süsteemis  kasutatakse  viimase  ukse  andureid  siis  x  väärtus 

väljumisviivituse programmeerimiseks korrutatakse 30 sekundiga (vaata 
11) niimoodi pikendades viivitust, ning kui sisenemisviivitus käivitatakse 
viimase ukse anduri poolt on ka see korrutatud 30 sekundiga.

• Viimase  ukse  andur  tuleks  programmeerida  tavareaktsioonile,  muidu 
käivitub ta kohe. 

• Ainult  akna/ukse andurid, juhtmega juhtpaneeli  sisendid või  juhtmega 
sisendid juhtmevabasse sõrmistikku millesse viimase ukse häire andur 
on  ühendatud  peaksid  olema  määratud  aadressidele,  mille  te  selle 
jadaga kuulutate viimase ukse anduriteks.

• Kui viimase ukse andurit  kasutatakse garaažiuksel,  ei tohiks garaažis 
olla  kohese  reaktsiooniga andureid.  Lubatud on  järgneva- viivitusega 
andurid.

Süsteemi valvestamine viimase ukse anduriga:

• Pärast valvestamise soovi  sisestamist,  algab 30 kuni 270 sekundiline 
väljumisviivitus. 

• Kui  viivituse  ajal  käivitatakse  mõni  viimase  ukse  anduritest,  pikeneb 
väljumisviivitus  niikauaks  kuni  andur  on  aktiveeritud.  Niiet  kui  uks 
jäetaksegi lahti, siis väljumisviivitus ei lõppegi.

• Kui viimase ukse andur ei ole enam käivitunud, ootab süsteem veel 5 
sekundit, mille jooksul piiksumine kiireneb, ning kui selle aja jooksul ust 
uuesti  ei  avata tühistatakse väljumisviivitus  ja  süsteem valvestatakse 
koheselt.

• Väljumisviivituse pikkus sõltub otseselt sellest kui kaua viimane uks lahti 
on. Näiteks kui talvel on sissesõidutee lund täis, siis on teil küllalt aega 
seda puhasatada, ilma et süsteem häiret annaks. Väljumisviivitus ongi  
nii pikk kuni garaaži uks lahti on.

• Kui väljumise ajal  ei  käivitata ühtegi viimase ukse andurit,  võimaldab 
süsteem väljumisviivituse ning valvestub. 

• Kui  viimase  ukse  andur  jääb  käivitatuks,  on  tulemuseks  lõpmatu 
väljumisviivitus ja süsteem ei valvestu. See tähendab, et kõik viivitusega 
ja järelviivitusega andurid ei valvestu.

• Kui süsteemis on mitu viimase ukse andurit, pikeneb väljumisviivitus kui 
mistahes andur on aktiveeritud ja lõppeb kui ükski viimase ukse andur  
ei ole aktiveeritud.

Süsteemi mahavalvestamine viimase ukse anduriga:
• Kui viimase ukse andur vallandub valves olevas süsteemis, algab 30 

kuni 270 sekundiline sisenemisviivitus.
• Kui  vallandub  normaalviivitusega  andur,  alustab  süsteem  5  kuni  45 

sekundilist sisenemisviivitust. 
• Kui  esmalt  käivitub  viimase  ukse  andur,  käivitub  pikem 

sisenemisviivitus.  Kui  selle  viivituse  ajal  käivitub  mõni  muu  andur, 
lüheneb viivitus vastavalt selle anduriga seotud viivitusele.

Märkus: Kasutage  viimase ukse anduritena  ainult  olekust  raporteerivaid 
andureid  nagu  JA-81M  või  JA-82M,  või  juhtmega  sisendeid  juhtmeta 
sõrmistikul,  või  juhtmega sisendeid juhtpaneelil.  See režiim ei  sobi  pulsi  
anduritele  nagu  JA-80P  liikumisandur,  või  juhtmega  sisendeid  JA-80E 
juhtmega sõrmistikul, millel on samuti pulsireaktsioon.
Tehase vaikimisi seade: Süsteemis ei ole ühtegi viimase ukse andurit.

6.23 Osaline  valvestamine  või  süsteemi 
poolitamine

Juhtpaneeli saab seadistada kolmel järgneval viisil:
• Terve süsteem valvestub või,
• Süsteem valvestub osaliselt et kaitsta vaid teatud maja osi päeva 

ajal kui inimesed on maja mitte valvestatud osades või,
• Süsteem  tehakse  kaheks  sõltumatuks  sektsiooniks  kahe  eraldi 

kasutaja jaoks, soovi korral ühe ühise osaga.
Programmeerige järgnevalt et seadistada süsteem nagu soovite:

66x
kus

x = 0 mittejagatud  süsteem  (valvestamine/valvest  maha 
võtmine kui terve süsteem)  

x = 1 osaline valvestamine (et valvestada sektsioone A, AB, 
või ABC)

x = 2 jagatud  süsteem  (sektsioone  A  ja  B  saab  eraldi 
valvestada iseseisvalt eraldi kasutajate poolt, sektsioon 
C valvestatakse automaatselt  kui  A  ja  B on  mõlemad 
valves)

Märkused:
• Mittejagatud  süsteemi  puhul,  valvestatakse  kõik  sissetungijate  

andurid koheselt kui kasutaja valvestab süsteemi. Selles režiimis ei  
ole mingit mõju kui määrata juhtmevabasid seadmeid, juurdepääsu  
koode ja kaugjuhtimispulte erinevatele sektsioonidele.

• Osaline valvestamine on eriti sobilik majadele ja korteritele,  kus  
kasutaja  soovib  valvestada  päeva  jooksul  erinevaid  osasid.  
Andureid  saab  määrata  kolme  sektsiooni  A,  B  ja  C.  Kasutades  
valvestamiseks sõrmistikul klahvi A, saate valvestada sektsiooni A,  
näiteks  valvestatakse  garaaž  pärastlõunal.  Kasutades  
valvestamiseks  klahvi  B  saate  valvestada  sektsioonid  A  ja  B  
korraga  näiteks  õhtul  enne  magama  minekut  valvestate  garaaži  
(sektsioon  A)  ja  maja  esimese  korruse  (sektsioon  B).  Kogu  
süsteemi  valvestamist,  klahvi  ABC  kasutatakse  kogu  süsteemi  
valvestamiseks (A, B ja C) siis kui lahkutakse kodust.  Kui  te siis  
kasutate kehtivat koodi või kaarti süsteemi maha valvestamiseks,  
võetakse valvest maha kõik sektsioonid. Selles režiimis ei ole mõju  
koodide või kaartide määramisel sektsioonidele. Sõrmistiku klahve  
A ja B kasutatakse osaliseks valvestamiseks.  

• Samuti  võib osaliseks valvestamiseks kasutada kaugjuhtimispulti.  
Nupud   ja   saab  programmeerida  terve  süsteemi  
valvestamiseks ja valvest maha võtmiseks, ja nupud  +  saab 
programmeerida  sektsioonide  A  ja  AB  valvestamiseks  (see  
nupupaar tuleb määrata sektsioonile A või B kui seda kasutatakse  
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osaliseks  valvestamiseks.  Vaata 6.40 täpsustusteks  osaliseks  
valvestamiseks puldiga).

• Jagatud süsteemi režiim on eriti sobilik majadele, kus elab kaks  
perekonda (A ja B) või majas kus on kaks firmat (A ja B). Süsteem  
käitub kui kaks eraldiseisvat süsteemi, üks on sektsioon A ja teine  
sektsioon B. On ka ühine sektsioon C, mis valvestatakse vaid juhul  
kui korraga valvestatakse nii sektsioon A kui ka B ja kui jagatakse  
ühiseid sissepääse,  uksi  jne.  Kolmele sektsioonile  saab määrata  
koode ja pulte. Koodid ja kaardid, mis on määratud sektsioonile A,  
pääsevad ka ligi vaid sektsioonile A, nii ka koodid ja kaardid, mis  
on määratud sektsioonile B, lubavad ligipääsu vaid sektsioonile B.  
Koodid ja puldid, mis on määratud sektsioonile C, lubavad kasutajal  
sissepääsu  kogu  majale,  kuna  nad  kontrollivad  kogu  süsteemi  
(sarnaselt valdaja koodile).

• Osaline  valvestamine  mõjub vaid  sissetungija  anduritele.  
Tulekahju,  tamper  ja  paanikaalarmid  käivitavad  häire  vaatamata  
sellele, kas sektsioon on valvestatud või mitte.

Tehase vaikimisi seade: Mittejagatud süsteem.

6.24 Automaatne suveaeg (suveajale üleminek)
Kui antud  säte  on  lubatud,  muudab  süsteem  automaatselt  suveajale 

minekul kellaaega:  

6801 suveajale üleminek lubatud
6800 suveajale üleminek keelatud

Märkus: Kui automaatne kellaaja muutmine on lubatud, muudetakse 
juhtpaneeli  sisemist  kella  automaatselt  1  tund  edasi  31.  märtsi 
keskkööl.  Kell  muudetakse  uuesti  31.  oktoobri  keskööl,  et  naaseda 
talveaega.

Tehase vaikimisi seade: automaatne suveajale minek keelatud 

6.25 Tampersensorite pulsireaktsioon
See omadus võimaldab jäädavalt käivitatud tampersensoireid eirata: 

6811 eira jäädavalt käivitatud tampersensoreid, reageerib vaid 
käivitunud tampersensorite arvu suurenemisele.

6810 reageerib  tamperhäirega  igale  käivitunud 
tampersensorile

Märkus: Jäädavalt  käivitunud  tampersensorite  eiramine  on  kasulik 
näiteks  juhul  kui  te  kannate  paigalduse  ajal  kaasas  juhtmevaba 
sõrmistikku, sest see väldib mittevajalikku tamperhäiret.  Kui te valite 
eirata  jäädavalt  käivitunud  tampersensoreid,  siis  nende  korda 
seadmisest ei teavitata ARC keskust.

Tehase  vaikimisi  seade: reageeri  tamperhäirega  igale  käivitunud 
tampersensorile.

6.26 PG väljundite juhtimine kasutades 8 ja 9
Kasutades  seda  omadust,  saab  PGX  ja  PGY  väljundeid  juhtida 

sõrmistikult vajutades klahve ∗8 ja ∗9 (või klahve  ja ).

6821 juhtimine lubatud
6820 juhtimine keelatud

Märkused:
• PG väljundeid saab sõrmistikult juhtida vaid siis kui neil on lubatud  

SISSE/VÄLJA või pulsifunktsioon lubatud.
• Lisaks  PG  väljundite  juhtimisele  klahvidega  ∗8  ja  ∗9,  saab 

väljundeid  juhtida  ka  juurdepääsu  koodide,  kaartide,  pultide  ja  
andurite signaalidega (vaata 6.40 ja 6.41 täpsustusteks).

• Kui  PG väljundit  peaks  saama juhtida  vaid  kehtiva  juurdepääsu  
koodi  või  kaardiga,  peab  juhtimine ∗8  ja  ∗9  olema  keelatud  ja  
koodid  ja  kaardid  peavad  olema programmeeritud  PG väljundite  
juhtimiseks (vaata 6.41).

Tehase vaikimisi seade: juhtimine lubatud

6.27 Jäädav häire oleku kuvamine 
Allolev jada lubab jäädavalt kuvada häire olekut sõrmistiku ekraanil: 

6831 jäädav oleku kuvamine lubatud

6830 kuva viimast sündmust maksimusm 3 minutit

Märkused: 
• Euroopa õigusaktid nõuavad oleku kuvamise lõpetada 3 minuti järel  

viimasest  sündmusest  süsteemis  (sõrmistiku  tegevus,  sisestus,  
häire,  anduri  käivitumine,  häda  kuvamine).  Seda  omadust  saab 
kasutada et eirata antud nõuet kui see on sobiv.

• Juhtmevaba  sõrmistik  võib  pidevalt  kuvada  olekut  kui  ta  on  
ühendatud välise toiteallikaga. Kui sõrmistikku toidab vaid sisemine  

patarei, lülitab sõrmistik ekraani välja 20 sekundit pärast kasutamist  
(hooldusrežiimis  lülitub  ekraan  välja  15  minutit  pärast  viimast  
paigaldaja poolt kasutamist).

Tehase vaikimisi seade: ainult 3 minutit kuvamisaega

6.28 Tamperhäire mahavalvestatud süsteemis
Vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ei peaks mahavalvestatud süsteem 

tamperhäirest häälega teada andma. Kui häälega tamperhäire teavitust on 
vaja mahavalvestatud süsteemi puhul, siis saab seda võimaldada järgneva 
jadaga:

6841 häälega tamperhäire isegi mahavalvestatud süsteemis

6840 vaikne häire mahavalvestatud süsteemis 
Märkused: 
• Isegi  kui  tamperhäire  on  vaikne,  salvestatakse  nad  siiski  

juhtpaneeli mälus ja antakse teada ARC’l.
• Kui programmeeritud on jada 370, siis on tamperhäired hääletud  

kui süsteem on valvest maas või osaliselt valvestatud.
Tehase vaikimisi seade: vaikne tamperhäire mahavalvestatud süsteemis

6.29 PG väljundi aktiveerimise salvestamine mällu
PGX ja  PGY väljundite  aktiveerimist  saab salvestada juhtpaneeli  mällu 

(näiteks kui  väljundeid kasutatakse juurdepääsu juhtimiseks).  Selle  saab 
võimaldada järgneva jadaga:   

6851 lubatud

6850 keelatud 
Tehase vaikimisi seade: salvestamine lubatud

6.30 Inseneri reset
See on spetsiaalne funktsioon, mida nõuab DD243:2004 standard. Seda 

saab  kasutada  vaid  siis  kui  süsteem  on  ühendatud  ARC’ga.  Kui 
käivitatakse kinnitatud häire, blokeeritakse juhtpaneel  täielikult  – seda ei 
saa juhtida ükski  kasutaja-,  valdaja- ega hoolduskood seni kuni  tehakse 
inseneri  lähtestus  ARC  koodi  poolt.  See  funktsioon  on  nõutud  ainult 
mõnedes riikides ja seda saab lubada vaid järgneva jadaga: 

6861 Inseneri reset lubatud

6860 Inseneri reset keelatud

Tehase vaikimisi seade: Inseneri  reset keelatud

Märkused: 
• Et  võimaldada  sissetungija  häirete  kinnitamist  (nõutav  on  kahe  

erineva anduri käivitumine mingi aja jooksul erinevates tsoonides) – 
kasutage jada 3 2 1 

• Raporteerimine ARC’sse peab olema lukustatud digitaalse koodiga.
• Sõrmistik  kuvab  teksti  “Eng.  reset  req’d”  (nõutakse  inseneri  

lähtestust)  ja süsteem püsib  blokeerituna seni  kuni  saabub ARC  
kood  kommunikaatori  kaudu  (vaata  kommunikaatori  
kasutusjuhendit). 

• Seda  omadust  toetatakse  kui  paigaldatud  on JA-80Y  vähemalt  
XA61008 versiooniga, või JA-80V vähemalt XA64005 versiooniga.

6.31 Sotsiaalalarm
Kui see funktsioon on võimaldatud siis kontrollitakse ootel süsteemis 

kõikide andurite signaale. Kui süsteemis puudub 16 tunni jooksul aktiivne 
signaal (majas ei toimu liikumist) käivitub paanikahäire.

6871 sotsiaalalarm lubatud

6870 sotsiaalalarm keelatud (vaikimisi)

Märkus: Seda  funktsiooni  saab  kasutada  kasutaja  hoiatamiseks,  et  
süsteem on tahtmatult valvest maha võetud.

6.32 Igaaastase kontrolli märguanne
See jada lubab süsteemil anda kasutajale ja paigaldajale märku vajalikust 

igaaastasest kontrollist:

6900 märguanne keelatud
6901 märguanne lubatud

Märkused: 
• Igaaastase  tehnilise  inspektsiooni  märguanne  kuvatakse  tekstina  

sõrmistiku ekraanil ja seda saab saata ka SMS’ina lõppkasutajale  
või paigaldajale, või raportina ARC’sse.

• Igaaastase tehnilise inspektsiooni märguanne  kaob hooldusrežiimi  
sisenemisel.

• Kui see märguanne on võiimaldatud, siis põhjustab hooldusrežiimist  
väljumine märguande kuvamise järgmisel  aastal  selle  kuu esimesel  
päeval,  mil  see  oli  seatud.  (näiteks  kui  te  seate  igaaastase  

JA-82K juhtpaneeli paigaldamise juhend  - 10 - MKH51102



inspektsiooni  märguande 15 oktoobri  peale  2007  aastal,  kuvatakse  
märguanne 1 oktoobril 2008.)

• Kui see märguanne on võimaldatud,  siis põhjustab hooldusreziimist  
väljumine märguande kuvamise iga 12 kuu tagant  samal päeval  ja  
kuul.

• Kui te soovite teate saada varem kui aasta hiljem, muutke sisemise 
kella  seadeid  enne  hooldusrežiimist  väljudes  soovitud  ajale  
sisestades  4hhmmDDMMYY,  ning  siis  muutke  teenindusrežiimis  
kell  tagasi  õigele  ajale.  Niimoodi  süsteemi  üle kavaldades  saate  
teate  soovitud  ajal.  (vaata  6.45,  teenindusrežiimi  sisenemine  ja 
sealt väljumine märguande kuupäeva ei muuda).

Näide: Kui kuupäev on 10 jaanuar 2007 ning te soovite märguande saada 
6 kuud hiljem 10 juulil 2007, siis veel hooldusrežiimis olles muutke süsteemi 
aeg  10  juuliks  2007,  s.t  soovitud  märguande  päev  ja  kuu.  Väljuge 
hooldusrežiimist ja sisenege teenindusrežiimi, et muuta kell tagasi õigeks.

Tehase vaikimisi seade: Igaaastane märguanne keelatud.

6.33 Vaid ühe häire tunnustamine   
Kui  see  funktsioon  on  võimaldatud,  siis  näidatakse  korraga  vaid  ühte 

käivitunud  andurit.  Kui  üks  sissetungija  häire  on  käivitatud,  siis  ei  saa 
rohkem häireid tekkida, ükskõik kui palju andureid käivitud. Niipea kui üks 
häire lõpeb, võib uus häire alata.

See  on  selleks,  et  piirata  SMS  teadete  saatmist  kui  juhtmega 
liikumisandurid on võimelised sageli käivituma ja süsteem ei ole korralikult 
valvest maha võetud kui keegi majja siseneb.

6910  mitu üheaegset sissetungija häiret lubatud  

6911  ainult üks sissetungija alarm lubatud 

Märkus: 
• Paanikaalarmi  võib  alati  käivitada  ilma  piiranguteta  (välja  arvatud 

hooldus- ja teenindusrežiimis),
• Sellest  piirangust  sõltumatult  kontrollib  süsteem veel  ühe anduri  mitut 

järjestikkust  käivitumist.  Kui  üks  andur  on  käivitanud  vähemalt  kolm 
häiret  järjest,  möödutakse  sellest  automatselt..  See  möödaminek 
kestab  kuni  häire  tekitab  järgmine  andur  või  süsteem  valvestatakse 
uuesti.

6.34 Valvestamine teeninduskoodiga    
Tavaliselt ei ole süsteemi juhtimine teeninduskoodiga lubatud. Seda jada 

kasutades  saab  paigaldajale  lubada  süsteemi  valvestamist  ja 
mahavalvestamist kehtiva teeninduskoodiga. Selle sätte peaks aktiveerima 
vaid valdaja koodi (süsteemi administraatori) selgesõnalise loaga.  

6920   keelatud

6921   lubatud

Tehase vaikimisi seade: keelatud

6.35 Kuuldav paanikahäire
Kui  lubatud,  saavad paanikahäiretest  teada  anda nii  sisemised  kui  ka 

välimised hoiatusseadmed (sireenid  IW ja EW terminalides):    

6930  vaikne paanikahäire 

6931  kuuldav paanikahäire

Märkus: Kui  kasutatakse  jada  370,  on  paanikahäired  vaiksed  kui  
ükskõik milline sektsioon on valvest maas panic alarms are silent if  
any section of the system is unset.
Tehase vaikimisi seade: vaikne paanikhäire

6.36 Juhtpaneeli kõrgem vastuvõtu tundlikkus
Kui lubatud, võib selle omadusega suurendada juhtpaneeli ja seadmete 

vahelist suhtlemise kaugust, seda juhul kui ruumides ei ole raadiosagedus 
häireid.    

6940  tavaline juhtpaneeli tundlikkus 

6941  kõrgem juhtpaneeli tundlikkus

Märkus: Juhtpaneeli  vastuvõtja  tundlikkust  peaks  suurendama vaid  
juhul kui ei ole raadiosagedus segajaid, kuna ulatus vähenekski vaid  
segajate olemasolul. 
Tehase vaikimisi seade: tavaline juhtpaneeli tundlikkus

6.37 Juurdepääs koodi ja kaardiga
See omadus tõstab turvalisust lubamatu valvestamise/mahavalvestamise 

vastu:  

6950 juurdepääs süsteemile koodi ja kaardiga

6951 juurdepääs  süsteemile  vaid  koodi  ja  kaardiga  kui 
mõlemad on määratud samale kasutajakohale

Märkused:

• Süsteemil on kuni 50 kasutajakohta (01 kuni 50) igaüks võimaldab  
endale  määrata  juurdepääsu  koodi  ja  kaardi.  Kui  kasutajale  on  
määratud  nii  kood  kui  ka  kaart  siis  ülalolevad  jadad  (6950  and  
6951) määravad kas kasutaja võib kasutada koodi, kaarti või peab  
ta esitama mõlemad, et süsteemile ligi pääseda. Kui esitama peab  
nii kaardi kui ka koodi, siis nende esitamise järjekord ei ole oluline.

• Kui kasutajale on määratud ainult kaart või kood, siis ülalmainitud  
sätted sellele kasutajale ei mõju.

Tehase vaikimisi seade: süsteemi saab juhtida koodi või kaardiga

6.38 Kuuldav 24 tunni sissetungija häire
24 tunni sissetungja häire, mis võib käivituda vaatamata oma olekule, nii 

valvestatult kui ka mitte, ja mis võib olla nii vaikne kui ka kuuldav (IW ja  
EW) vastavalt järgnevatele jadadele:    

6960  vaikne 24 tunni sissetungija häire

6961  kuuldav 24 tunni sissetungija häire
Märkus: Kui  jada  370  on  programmeeritud,  on  häre  vaikne  kui  
mistahes sektsioon on mahavalvestatud.

Tehase vaikimisi seade: kuuldav 24 tunni sissetungija häire

6.39 Hooldusrežiim  vaid  hooldus-  ja 
kasutajakoodiga

Et vältida paigaldaja pääsemist  süsteemi  ilma kasutaja  loata, see säte 
(kui lubatud) kohustab hoolduskoodi järel sisestama kasutaja- või valdaja 
koodi, et pääseda hooldusrežiimi. Niimoodi saab hooldusrežiimi siseneda 
vajutades ∗0 hoolduskood kasutaja kood (valdaja kood).

6970   vajatakse ainult hoolduskoodi.

6971   vajatakse  hoolduskoodi  ja  kasutaja  koodi  (valdaja 
koodi).

Tehase vaikimisi seade: vajatakse ainult hoolduskoodi.

6.40 Seadmete  reaktsioonid  ja  sektsioonidesse 
määramine

Järgnev jada programmeerib süsteemi seadmete omadused: 

61 nn r s
kus nn on  seadme  aadress 01  uni  50  (01  kuni  04  …  14 

võivad  olla  nii  juhtmega  sisend  terminalid  juhtpaneelis  või 
registreeritud juhtmevabad seadmed)

r on reaktsiooni indeks 0 kuni 9 – vaata joonis 11.
s on sektsioon 1 = A, 2 = B, 3 = C (mõju on vaid siis kui 

kasutatakse  osaliselt  või  täielikult  jagatud  süsteemi  – 
v.a. PG väljundite juhtimine – vaata 6.23)   

R Reaktsioon Märkused
0 Keelatud 

(pole)
Koodide või seadmete ka tampersensorite ajutiseks 
keelamiseks

1 Tavaline Anduritele = kohesed, viivitusega või tulekahju 
(valitav anduri DIP lülitga)
Juhtmega sisenditele juhtpaneelil või sõrmistikul = 
viivitusega
Kaugjuhtimispuldid  (või ) =valvesse,  
(või  ) =valvest maha, mõlemad nupud = paanika 
Kood = valvesse/valvest maha (vaata reaktsioon 
r=9)

2 Paanika Käivitab paanikahäire (kuuldava või vaikse, vaata 
6.35)

3 Tulekahju Käivitab tulekahju häire
4 24 tunni Käivitab sissetungija alarmi, isegi kui süsteem ei 

ole valvestatud (kuuldav või vaikne – see 6.38)
5 Järgviivitus Kindlustab alati väljumisviivituse. Sisenemisviivitus 

kindlustatakse vaid siis kui käivitatakse kohe pärast 
viivitusega andurit.

6 Kohene Kui aktiveeritakse valvestatud sektsioonis, 
vallandub koheselt sissetungija häire

7 Set Valvestab oma süsteemi sektsiooni
joonis 11. Seadmete reaktsioonid
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joonis. jätkub

R Reaktsioon Märkused
8 PG

Väljundi 
juhtimine

Parameetri s väärtus määrab, millist PG väljundit 
juhtitakse: s= 1= PGX, s=2=PGY või s=3=PGX & 
PGY. Et kasutada seda funktsiooni, peab antud PG 
väljund olema programmeeritud SISSE/VÄLJA või 
pulsi funktsioonile.
Kui reaktsiooni käivitab:
kood (kaart) – PG väljund vahetab oma olekut 
(SEES, VÄLJAS, SEES……) või genereeritakse 
pulsiga lülitussündmus pärast kehtiva kaardi või 
koodi kasutamist. Kui kood või kaart on niimoodi 
programmeeritud, siis seda ei saa kasutada 
valvestamise juhtimiseks. PG väljundite juhtimiseks 
võib soovi korral programmeerida kuni 50 erinevat 
koodi.
kaugjuhtimispult – ühte nuppu paarist 
kasutatakse PG väljundi lülitamiseks SISSE, teist 
VÄLJA lülitamiseks, või genereerivad mõlemad 
pulsiga lülitussündmuse. Kui pult on niimoodi 
programmeeritud, ei saa seda kasutada 
valvestamiseks. Igal PG väljundiga võib siduda 
piiramatus koguses pulte. 
andur – PG väljund kopeerib anduri olekut ja 
genereerib pulsiga lülitussündmuse kui andur 
käivitatakse. Vaid üks andur peaks olema 
programmeeritud PG väljundi SISSE/VÄLJA 
reaktsioonile ja teda ei tohiks kombineerida puldi 
ega sõrmistiku juhtimisega, kuna andur kordab oma 
olekut iga 9 minuti järel ja see tühistaks signaali 
sõrmistikult või puldilt.

9 valvesse/ 
valvest maha

Lülitab süsteemi olekut VALVES, VALVEST 
MAAS,VALVES jne.

Juhis sektsioonidele määramiseks:

Juhtimispultide tavareaktsioonide seadmine 
sektsioonidele

s nupp
Mittejagatud 

süsteem
Osaline 

valvestamine
Jagatud 
süsteem

1
 (või ) Valvestatud A valvestatud A valves

 (või ) Valvest maas AB valvestatud A valvest 
maas

2
 (või ) Valvestatud A valvestatud B valves

 (või ) Valvest maas AB valvestatud B valvest 
maas

3
 (või ) Valvestatud ABC valvestatud ABC valves

 (või ) Valvest maas ABC valvest 
maas

ABC valvest 
maas

joonis. 12 Nupud sektsioonidele

• Kui  programmeeritud  on  osaline  valvestamine,  saab  andureid  määrata 
sektsioonidesse:  A  (s=1),  B  (s=2)  ja C  (s=3).  Kolm  võimalikku 
valvestamise võimalust on järgnevad:

A (kasutades sõrmistikul klahvi A, näiteks garaaži valvestamine pärast 
tööd),
AB  (kasutades  sõrmistikul  klahvi  B,  näiteks  garaaži  ja  esimese 
korruse valvestamine ööseks)
ABC  (kasutades  sõrmistikul  klahvi  ABC,  näiteks  terve  süsteemi 
valvestamine kodust lahkumisel).

• Jagatud  süsteemis  saab  andureid  jagada  sektsioonidesse:  A  (s=1),  B 
(s=2)  ja  C  (s=3).  Sektsioone  A  ja  B  saab  valvestada  iseseisvalt  ja  
sektsioon C on ühine ala, mis valvestub vaid siis kui valvestatud on nii A 
kui ka B. 

• Osaline valvestamine ja süsteemi jagamine mõjutavad vaid sissetungija 
kohese-,  viivuse-  ja  järelviivituse  reaktsiooniga  andureid.  Ülejäänud 
andurid  on  kogu  aeg  valmis  häiresse  minema,  sõltumata  määratud 
sektsioonist ja süsteemi valve olekust.

• Kui  valitud  reaktsioon  on  PG  väljundi juhtimine,  siis  defineerib 
parameeter s, millist PG väljundit juhitakse: s=1 PGX, s=2 PGY, s=3 PGX 
ja PGY.

Juhis reaktsioonide programmeerimiseks:
• Anduri sisemisel DIP lülitil valitud reaktsiooni järgitakse juhtpaneeli poolt 

vaid  siis  kui  anduri  aadressile  programmeeritud  reaktsioon  on  tavaline 
(r=1). 

• Kaugjuhtimis puldid registreerivad alati nupupaari ( + ) või ( +
).  Selline  paari  tavaline  reaktsioon  on  näidatud  ülaltoodud  tabelis.  Kui 
puldile valitakse ükskõik mis teine reaktsioon, kehtib see reaktsioon vaid 
paari esimesele nupule, s.t.   või  , või topeltnupuvajutustele   +

  + .  Nupul   ( )  effekti  ei  ole  (  kuid  saab siiski  kasutada 
UC/AC vastuvõtjate juhtimiseks).

Tehase  vaikimisi  seade: Kõik  aadressid  01  kuni  50  on  tavalise  
reaktsiooniga (r=1) ja on määratud sektsiooni C (s=3).

6.41 Koodi/kaardi  reaktsioonid  ja  sektsioonidele 
määramine

Järgnev jada programmeerib juurdepääsu koodide või kaartide omadused: 

62 nn r s
kus:

nn on kasutaja positsioon 01 kuni 50 
r on reaktsiooni indeks 0 kuni 9 
s on sektsioon 1 = A, 2 = B, 3 = C (mõju on vaid jagatud 

süsteemi puhul – v.a. PG väljundi juhtimise reaktsioon – 
see 6.26).

Juhis koodide või kaartide sektsioonidele määramiseks:
• Osalise  valvestamise  režiimis ei  ole  sektsioonidele  määramisel  mõju 

(v.a.  PG  väljundi  juhtimise  reaktsioon).  Kui  midagi  süsteemis  on 
valvestatud ning kasutatakse kaarti/koodi, võetakse valve maha, ning kui 
kõik  sektsioonid  on  valvest  maas,  siis  valvestatakse  koodiga(kaardiga 
kogu  süsteem.  Osalise  valvestamise  klahve  A  ja  B  sõrmistikul,  saab 
programmeerida nii,  et  neile  järgneks  nõudmise korral  kahtiv  kood  või 
kaart (vaata 6.12).

• Jagatud süsteemis kontrollib sektsioonile:
A määratud kood sektsiooni A 
B määratud kood sektsiooni B
C määratud kood sektsioone A, B ja C.

• Kui süsteem ei ole jagatud siis sektsioonidele määramisel mõju ei ole, aga 
s parameeter peab olema sisestatud programmeerimisjadasse. Sisestage 
s=3 kui te ei soovi jagamist.. 

Juhis koodide/kaartide reaktsioonidest:
• Kui koodil/kaardil on tavaile reaktsioon, s.t. r=1, siis on selle reaktsioon 

valvesse, valvest maha, valvesse jne. (sama kui reaktsioon r=9).
• Koodil/kaardil võib olla ka häire reaktsioond sarnaselt anduritega.
• Kood/kaart mis on määratud järelviivitusega reaktsiooniks, lubab teil igal 

ajal  süsteemi  valvestada,  aga  valvest  maha  võtmine  on  võimalik  vaid 
häire järgselt. See omadus on mõeldud valveüksustele.

Tehase vaikimisi  seade: kõigil  koodidel/kaartidel  01  kuni  50  on  tavaline  
reaktsioon (valvesse/valvest maha) ja on määratud sektsioonile C.

6.42 Seadmete  registreerimine  tootekoodide 
sisestamisega

See jada lubab teil registreerida seadmeid sisestades nende tootekoodid:

60 nn xx..x
kus:

nn on seadme aadress 01 kuni 50 
xx...x on  seadme  tootekood  (viimased  8  numbrit  ribakoodil, 

vaata koodi trükkplaadi peal seadme sees)
Märkused:
• Kui  aadress nn  on  juba  hõivatud,  kustutatakse  eelmine  seade  ja 

registreeritakse asemele uus seade.
• Kui seade mille tootekood xx…x on juba varem registreeritud teisele 

aadressile  ning  nüüd  registreeritakse  uuele  aadressile,  siis  see 
liigutatakse uuele aadressile vabastades vana.

• Kui  te  sisestata  nn  =  01  kuni 04  (…14),  registreeritakse  seade 
vastava juhtmega sisendi asmele juhtpaneelis (terminal tühistatakse).

• Kui tootekoodina sisestatakse kaheksa nulli, kustutatakse aadressile 
nn määratud seade. 

6.43 Automaatne  valvestamise/  mahavalvestamise 
graafik

Seda  saab  kasutada,  et  programmeerida  automaatne  igapäevane 
valvestamiste/mahavalvestamiste  jada.  Programmeerida  saab  kuni  10 
päevast sündmust. Sündmused leiavad aset igal päeval nädalas: 

64 n a hh mm
kus:

n on sündmuse number 0 kuni 9
a on sündmuse tüüp 0 kuni 6 (vaata järgnevat tabelit)
hh tunnid (sündmuse aeg)
mm minutid (sündmuse aeg)

Kustutakse automaatne graafiku säte sisestades:  64 n 0



fig. 13 Sündmused

*   sama sündmus mittejagatud süsteemis
** on võimalik vaid osalise valvestamisega süsteemis (vaata 6.23)

Märkused: 
• Automaatset  valvestamise  graafikut  saab  programmeerida  ka 

teenindusrežiimis. 
• Kahe erineva sündmuse jaoks ei ole võimalik kasutada sama kellaaega. 

Kasutage teise sündmuse jaoks aega +1 minut. 
Tehase vaikimisi seade: Kõik automaatsed sündmused välja lülitatud.

6.44 Hoolduskoodi muutmine.
Hoolduskoodi  kasutatakse  hooldusrežiimi  sisenemiseks.  Hoolduskoodi 

muutmiseks sisestage:

5 NC NC
kus: NC on uus kood (4 numbrit), uut koodi peab sisestama kaks korda.
 

Näide: Koodi 1276 saab programmeerida sisestades:  5  1276  1276

Tehase vaikimisi seade: 8080

6.45 Teenindusrežiimi minek

Sisestades  hooldusrežiimis  olles  292 ning  süsteem  lülitub 
teenindusrežiimi. Teenindusrežiimis on võimalik programmeerida seadmetest 
möödaminemist ja sättida juhtpaneeli sisemist kella (vaata 7.4). 

6.46 Sisemise kella muutmine
Juhtpaneelil  on  sisseehitatud  reaal-ajas  kell,  mida  kasutatakse  kõikide 

juhtpaneeli  mällu  salvestatud  sündmuste  ajatempliks.  Muutke  kell  pärast 
paigaldamist sisestades: 

4 hh mm DD MM YY
kus:

hh on aeg tundides (00 kuni 23)
mm on aeg minutites (00 kuni 59)
DD on päev (01 kuni 31)
MM on kuu (01 kuni 12)
YY on aasta (00 kuni 99)

Märkus: Sisemist kella saab muuta ka teenindusrežiimis. 
Example: 30 juunil 2012 kell 17:15 sisestage: 4 17 15 30 06 12

Pärast seda kui juhtpaneel on sisse lülitunud seatakse kell 00 00 01 01 00.

6.47 Sõrmistiku teksti muutmine
Sõrmistikul kuvatavaid seadmete nimesid ja programmeeritavaid väljundeid 

saab muuta järgnevalt: 

• Vajutades  ja  hoides  all  klahvi ? (hooldusrežiimis)  sisenete  teksti 
muutmise režiimi ja teile kuvatakse seadme nimi aadressil 01, mille kõrval  
vilkuv kursor.

• Nuppude funktsioonid:
 ja teksti liigutamine (vaata tabelit) 

1 ja 7 märgi valik (A,B,C,D.......8,9,0)
4 ja 5 kursiri juhtimine (vasakule/paremale)
2 kustuta valitud märk
# välju muutmises (ja salvesta muudatused)

Nimekiri muudetavast tekstist:

tekst Kirjeldus
01: kuni 50: Devices Seadmete nimed aadressidel 01 kuni 50
Control panel Juhtpaneeli nimi (kuvatakse kui avatakse selle 

kaas)
Keypad Juhtmega sõrmistiku nimi
Communicator Juhtpaneelis oleva kommunikaatori nimi
Master code Valdaja koodi nimi
01: kuni 50: Code Kasutajakoodide nimed 
ARC Code ARC koodi nimed
Service code Hoolduskoodi nimi
PGX  ja PGY Programmeeritavate väljundite nimed
OASiS JA-82 Vaikimisi teks mis kuvatakse juhtimisrežiimis kui 

muud teksti ei ole vaja kuvada. Kui kustutada, 
siis ei kuvata ekraanil midagi.
joonis. 14 Süsteemi tekstid

Märkused:
• Sisestada saab vaid suuri tähti.
• Teksti pikkus on piiratud ekraani suurusega.
• Teksti  hoitakse  vaid  sõrmistikus,  mida  kasutatakse  muutmisel 

(erinevad sõrmistikud süsteemis võivad soovi korral näidata erinevaid 
tekste).

• Teksti hoitakse sõrmistiku püsimälus, voolu katkestamine ei kustuta 
salvestatud tekste.

• Mugavalt  saab  teksti  muuta  OLink  tarkvaraga  arvutis.  (tekste saab 
muuta aknas „Text synchronization \ Comparison“ (F11))

• Lisaks seadmete nimedele, kasutavad sõrmistikud ka sisemisi tekste 
nagu “service”,  “maintenance  mode”  jne,  seda  teksti  saab  samuti 
muuta  OLink  tarkvaraga  valides  menüüst  “Central”  ja  siis  “Text 
synchronization \ Comparison” või F11. 

• Pärast  sõrmistike tekstide muutmist OLink tarkvaraga,  peavad kõik 
sõrmistikud  (ka  juhtmevabad)  olema  ühendatud  digitaalse 
siinühendusega, et salvestada muudatused sõrmistikesse vajutades 
tarkvaras  nuppu  OK.  (Soovitatav on ühendada JA-80F juhtmevabad 
sõrmistikus samuti siini, et salvestada ka nendesse tekst)

• Tekste saab ka otse OLink’ist JA-80F sõrmistikesse üles laadida.
Tehase vaikimisi seade: aadressidel 01 kuni 50 on tekst “Device”. Teised  
vaikimisi tekstid: “Control panel”, “Keypad”, “Communicator”, “Master code”,  
kasutajad 01 kuni 50 “Code”,”ARC Code”, “Service code”, “PGX”, “PGY” ja  
“OASiS JA-80”.

6.48 Soovitatavad sätted
Soovitatavad  sätted  järgnevatele  parameetritele  vastavalt  TS 50131-7  ja 
EN 50131-3  on:

261  raadiohäirete kuvamine(vaata Viga: viidatud allikat ei leitud)
271  raadioside järelvalve (vaata 6.7)
300  valvestamine ilma juurdepääsu koodita (vaata 6.12)
391  kasutaja luba möödumiseks (vaata 6.21)
6841 tamperhäire mahavalvestatud süsteemis (vaata 6.28)
6830 sõrmistik kuvab olekut 3 minutit pärast nupuvajutust (vaata 6.27) 
6920 süsteemi juhtimine hoolduskoodiga keelatud (vaata 6.34)
6951 juurdepääs süsteemile vaid koodi ja kaardiga (vaata 6.37)
6971 hooldusrežiim vaid hooldus ja kasutaja (valdaja) koodiga (vaata 

6.39)

7 Süsteemi juhtimine
OASiSe  süsteemi  saab  juhtida  lokaalselt  kasutades  sõrmistikku  või 

juhtimispulti ja seda saab juhtida ka eemalt mobiiltelefoniga või läbi Interneti  
(kui süsteem on varustatud vastava kommunikaatoriga).

7.1 Süsteemi sõrmistik
Sisemised sõrmistikud JA-80F (juhtmevaba) või  JA-80E (juhtmega) saab 

kasutada süsteemi juhtimiseks ja programmeerimiseks. Mõlemad sõrmistiku 
tüübid  pakuvad  samasugust  funktsionaalsust.  Süsteemi  saab  ka  WJ-80 
liidesega ühendada JA-80H välise sõrmistiku – lisainfo saamiseks vaadake 
kasutusjuhendit.

7.1.1 Sõrmistiku indikaatorid:
ABC  valvestamise  sektsioonide  olek  –  kui  kõik  sektsioonid  on 

valvestatud, siis põlevad kõik indikaatorid (A B & C).

Vilkumine = häire,  koos  pideva  häire  detailide 
kirjeldusega ekraanil, näiteks.: 

Häire 
03: Köök

Pidevalt põlev = viga – detailid kuvatakse kui vajutate klahvi 
“?”

Vool. Põleb pidevalt = voolujuhe ja tagavaruaku on korras. 
Vilgub = toite viga, juhtpaneeli toidab ainult voolujuhe või ainult  
aku. 

7.1.2 LCD ekraan
Esimene  rida  kuvab  olekut:  käivitunud  andur,  hooldusrežiim  jne. 

Ooterežiimis kuvab teksti “OASiS JA-80” (muudetav, vaata 6.47).
Teine  rida  kuvab  seadme nime (näiteks  01:  Esiuks  jne.).  Teksti  saab 

muuta, vaata 6.47.

Andurite  oleku  ja  programmeritavate  väljundite  kuvamine: Jäädavalt 
käivitunud andurite (näiteks avatud aken) ja PGX ja PGY väljundite detaile 
saab kuvada vajutades klahvi ?.

7.1.3 Sõrmistiku ekraani puhkerežiim
Tavarežiimis kuvab juhtmevaba sõrmistik süsteemi olekut 20 sekundit (kui 

toidetakse patareiga)  pärast  viimast  kasutajaga suhtlemist,  ning läheb siis  

a Mittejagatud süsteem Jagatud süsteem
0 Sündmus puudub Sündmus puudub
1 Valvesta kõik (ABC) Valvesta kõik (ABC)
2 Valvest maha kõik (ABC) * Valvest maha kõik (ABC)
3 Valvesse A** Valvesse A
4 Valvesse AB** Valvesse B
5 Valvest maha kõik (ABC) * Valvest maha A
6 Valvest maha kõik (ABC) * Valvest maha B



puhkerežiimile.  Ükskõik  millise  nupu  vajutamine,  sõrmistiku  sisendi 
käivitamine või sõrmistiku kaane avamine taaskäivitab ekraani. 

7.1.4 Klahvid
0–9 digitaalne koodi sisestus
∗ funktsiooni jadad
# välju
ABC „kuum  klahv“  terve  süsteemi  valvestamiseks  (kõik 

sektsioonid A, B & C) 
A „kuum klahv“ sektsiooni A valvestamiseks (näiteks garaaži 

valvestamine) 
B mittejagatud süsteemis: „kuum klahv“ sektsioonide A ja 

B  valvestamiseks  (näiteks  garaaži  ja  esimese  korruse 
valvestamine ööseks).
Jagatud  süsteemis:  „kuum  klahv“  sektsiooni  B 
valvestamiseks  (C  valvestatakse  vaid  juhul  kui 
valvestatakse nii sektsioon A kui ka B)  

? Käivitunud andurite kuvamine (näiteks avatud aknad), vea 
detailid ja PGX / PGY olek.  

     PGX  väljundi  sisselülitamine  sõrmistikult  (sama  tulemus 
mis ∗81)

  PGX väljundi  välja  lülitamine sõrmistikult  (sama tulemus 
mis ∗80)

Märkused:
• The A and B keys only have a function if partial setting or splitting are 

enabled.
• The  keys   and   only  control  the  PGX output  if  they  have  been 

programmed for it, see 6.4. and 6.26.

7.1.5 Funktsioonid mis algavad klahviga *
Järgnevad funktsioonid on kasutajale saadavad läbi sõrmistiku:

∗1 valvestab terve süsteemi (sama mis klahv ABC)*
∗2 valvestab sektsiooni A (sama mis klahv A)*
∗3 valvestab A ja B, või ainult B (sama mis klahv B)*
∗4 sündmuste  mälu  taasesitus  (klahv  4  liigub  tagasi)  –  juhtpaneel 

salvestab kõige rohkem 255 kõige hiljutisemat sündmust
∗5 uus valdaja kood/kaart (∗5 MC NC NC)
∗6 juurdepääsukoodi/kaardi programmeerimine (∗6 MC nn NC)
∗7 ohu  olukorras  juhtimiseks  (tuleks  sisestada  enne 

juurdepääsukoodi sisestamist, et salaja märku anda ohust)
∗8 PGX  juhtimine  (SISSE/VÄLJA  =  ∗81/∗80  või  sisestage  ∗8  et 

lülitada kui programmeeritud on pulsslülitus reaktsioon)*
∗9 PGY juhtimine  (  SISSE/VÄLJA =  ∗91/∗90 või  sisestager  ∗9 tet 

lülitada kui programmeeritud on pulsslülitus reaktsioon)*
∗0 Hooldusrežiimi  sisenemiseks(∗0  SC  –  vaikimisi  8080)  või 

teenindusrežiimi sisenemiseks (∗0 MC – vaikimisi 1234)
Tärni  funktsioonid  võimaldavad  süsteemi  juhtida  mobiiltelefoni 
klahvistikult (kui juhtpaneel on varustatud vastava kommunikaatoriga).  

7.2 Juurdepääsu  koodide  ja  kaartide 
programmeerimine

Süsteemi saab juhtida 4- kohaliste koodidega ja juurdepääsu kaartidega, 
mis on PC-01 ja PC-02 tüüpi (EM unikaalne 125kHz standard). 
• Koodide  ja  kaartide  programmeeimise  jadasid  kirjeldatakse  joonis  19. 

Neid tuleks programmeerida mittevalvestatud olekus.
• Juhtpaneelil on üks hooldus-, üks valdaja-, ja 50 kasutajakoodi.  
• Hoolduskoodina saab kasutada vaid numbrilist koodi (vaikimisi 8080) 

– vaata juhtpaneeli programmeerimise peatükki.
• Valdaja  kood  võib  olla  numbriline  kood  (vaikimisi  1234)  või 

juurdepääsu kaart. Seda valdaja koodi/kaarti kasutades, saab kustutada 
või  muuta  kasutajate  koode/kaarte.  Valdaja  koodi  kasutab  tavaliselt 
süsteemi administraator.

• Igal  kasutajal  01  kuni  50  võib  olla  numbriline  kood,  kaart,  või 
mõlemad (vaikimisi seade: kõik kasutaja koodid ja kaardid 01 kuni 50 on 
kustutatud).

• Kui kasutajal on nii kood kui ka kaart, siis on võimalik programmeerida 
kas kasutama peab mõlemat, või piisab ühest (vaata 6.37).

• Süsteem  ei  luba  programmeerida  sama  koodi  või  kaarti  erinevatele 
aadressidele. (Kui te soovite liigutada koodi/kaarti ühelt aadressilt teisele, 
tuleb kood/kaart eelnevalt positsioonilt kustutada). 

• Teenindusrežiimis  on  võimalik  näha  millised  aadressid  on  juba 
koodi/kaardi poolt hõivatud (vaata 7.4.1).

• Kõige mugavam viist  koodide ja kaartide programmeerimiseks on Olink 
tarkvara abi arvutis.

• Juhtpaneel  lubab  kõige  rohkem  10  korda  püüda  sisestada  koodi  või 
esitada kaarti. Kui see number ületataske käivitub tamperalarm.

7.3 Süsteemi valvestamine ja valvest maha võtmine
Süsteemi  saab  valvesse  panna  ja  valvest  maha  võtta  sõrmistikuga, 

kaugjuhtimis puldiga või eemalt mobiili või interneti või Olink tarkvara kaudu.

Süsteemi valvestamine sõrmistikuga:
• Vajutades klahvi ABC, A või B, 
• Sisestades koodi või esitades kaardi
• Kui  süsteem  on  osaliselt  valvestatud  (sektsioon  A  on  valves),  ning  te 

soovite  suurendada valvestatud ala,  vajutage klahvi  B või  ABC. Kui  te 
suurendate  valves  olevat  ala,  siis  siis  kõik  viivituse-  ja  järelviivitusega 
andurid valvesse mineva(te)s sektsiooni(de)s ja ka valves olevas tsoonis, 
võimaldavad teile väljumisviivituse, mis tähendab, et kui kasutajal on juba 
süsteem enne osaliselt valves olnud ja soovib läbi valvestatud ala majast 
väljuda, siis see häiret ei põhjusta. Väljumismarsruuti peavad katma vaid 
andurid millel on viivitus või järelviivitus. Seda peab jälgima juba süsteemi 
paigaldamise käigus.

Süsteemi mahavalvestamine sõrmistikuga:
• Sisestage kehtiv juurdepääsu kood või esitage kaart.

Süsteemi juhtimine välis- sõrmistikult:
Kui süsteem on varustatud JA-80H välis-  sõrmistikuga või  JA-80N välis- 

kaardilugejaga,  siis  võib  selle  seadme  programmeerida  töötama  nagu 
tavalise  sõrmistiku  või  kaardilugeja  või  programmeerida  nad  ainult  avama 
välisukse elektrilist lukku (välisukse-möödumise funktsioon), s.t. Et sisemist 
sõrmistikku kasutatakse siis süsteemi juhtimiseks. Kui välisukse-möödumine 
on aktiveeritud:
• Siis on süsteemi valvestamine ja valvest maha võtmine võimalik vaid JA-

80F või JA-80E sise sõrmistikuga või puldiga.
• Sisestades  välis-  sõrmistikule  kehtiva  koodi  või  esitades  kaardi 

kaarilugejale avatakse alati elektriline välisukse lukk.
• Siis  valvestatud  süsteemis  välisukse  avamisel  välis-  sõrmistikuga  või 

kaardilugejaga käivitatakse sisenemisviivitus. Selle viivituse jooksul peab 
süsteemi valvest maha võtma sise- sõrmistikult või puldiga.

7.4 Teenindusrežiim
Teenindusrežiimi saab siseneda kasutades valdaja koodi või valdaja kaarti 

sisestades:

∗0 MC
kus MC = valdaja kood (kaart) – vaikimisi 1234 või kaart
Hooldusrežiimis on võimalik:
• Testida seadmeid (häiret ei saa aktiveerida).
• Kuvada millised koodi/kaardi aadressid on hetkel hõivatud.
• Mööduda  individuaalsetest  seadetest  (üheks  või  mitmeks  valvestuse 

tsükliks)  - vaata 7.4.2.
• Seada reaal-aja süsteemi kella – vaata 6.46.
• Programmeerida automaatset valvestamise graafikut – vaata 6.43.
• Programmeerida  telefoninumbreid  sündmustest  teavitamiseks 

lõppkasutajale (vaata 6.5).
• Väljuda teenindusrežiimist vajutades klahvi #.

7.4.1 Hõivatud kasutaja/kaardi positsioonide kuvamine
Millised positsioonid 01 kuni 50 on hõivatud koodide või kaartide poolt saab 

teenindusrežiimis kuvada järgmiselt:
1. Juhtpaneel peab olema teenindusrežiimis – kui ei ole siis sisestage ∗0 

valdaja  kood  või  kaart  (vaikimisi:  1234)  ajal  kui  süsteem  on  valvest  
maas.

2. Vajutage klahvi 5 (ekraan kuvab “Codes 01: Code”),
3. Kasutades nooleklahve saate vaadata läbi kõik positsioonid (01 to 50), 

sealjuures  A  indikaator  näitab  kas  kood on  programmeeritud  või 
mitte,  ning  B  indikaator  näitab  kas  kaart  on  programmeeritub  või 
mitte.

4. Koodi/kaardi kuvamisest väljumiseks vajutage klahvi #.
5. Teenindusrežiimist väljumiseks vajutage klahvi #.
Koodide ja kaartide muutmiseks sisestage jada ∗6 MC nn NC (vaata joonis 
19.). (süsteem peab olema valvest maas).  
Kõige mugavam viis koodide administreerimiseks on kasutada Olink tarkvara 
arvutis (Koodide (Codes) aknas).

7.4.2 Seadmetest möödumine
Teenindusrežiimis  on  võimalik  mööduda  (tühistada)  individuaalseid 

seadmeid (jäädavalt või üheks valvestuse perioodiks):
1. Juhtpaneel peab olema teenindusrežiimis – kui ei ole siis sisestage ∗0 

valdaja kood (vaikimisi: 1234) ajal kui süsteem on valvest maas.
2. Vajutage klahvi 1, et kuvada to juhtpaneeli möödumise menüü.
3. Kasutades  nooleklahve  saate  vaadata  läbi  kõik  seadmed,  mis 

suudavad käivitada häire.  
4. Seadmest möödumiseks kasutage klahvi: 

2  et mööduda seadmest üheks valvestamise tsükliks  (indikaator 
hakkab vilkuma)

3  et  jäädavalt  mööduda seadmest (  selline indikaator  süttib 
jäädavalt)

5. Et  tühistada  seadmest  möödumine  vajutage  sama  nuppu  mida 
kasutasite möödumiseks (2 või  3). Kasutades klahvi  4 tühistate kõik 
möödumised süsteemis.

6. Kõik soovitud möödumised saab programmeerida korrates punkte 3 ja 
4.

7. Vajutage klahvi  # möödumise menüüst väljumiseks. Vajutades uuesti 
klahvi # väljub süsteem teenindusrežiimist.



Kui valvestatakse süsteemi programmeeritud möödumistega, siis kuvatakse 
sõrmistikul möödumise tekst.

Möödumine tühistatakse kui lahkute hooldusrežiimist.

7.4.3 Auto valvamine süsteemi lähedal
OASiSe  süsteemi  system  can  also  protect  a  car  (cars)  parked  in  the 

proximity of the house. 
1. Kui autol on sisseehitatud alarm, saab selle väljundisse ühendada RC-

85 saatja mooduli. RC-85 saab registreerida vabale aadressile OASiSe 
juhtpaneelis.  (Vaata RC-85 kasutusjuhendit).  Häire mis on käivitunud 
autos,  on  kui  OASiSe  paanikaalarm  (seada  saab  ka  24  tunni 
reaktsiooni), hoolimata sellest kas süsteem on valves või mitte. 

Märkus: Kui auto alarm kinnitab alarmi rakendumist piiksudega, tuleks 
need keelata valealarmide tekitamise huvides.

2. Kui autol ei ole sisseehitatud alarmi  saab autosse paigaldada JA-
85P või  JA-85B andurid.  Autoanduri  saab  määrata  oma  sektsiooni 
süsteemis.  Näiteks  jagatud  süsteemis  kus  sektsioon  A  on 
autoanduritele, ning sektsioon B on majaanduritele, ja sektsiooni C ei 
ole  määratud  ühtegi  andurit  vaid  sinna  alla  kuuluvad  juurdepääsu 
koodid/kaardid, millel on ligipääs kogu süsteemile. Niisiis kui kasutaja 
siseneb majja saab ta sektsiooni A valve alla panna, et kaitsta autosid 
ning  võtta  valvest  maha  sektsiooni  B,  et  saada  majja  siseneda. 
Raadioside  järelvalve  peaks  olema  autoandurite  puhul  keelatud,  et 
vältida  valehäireid  kui  auto  sõidab  majast  eemale  (vaata  anduri 
kasutusjuhendit).

8 Süsteemi juhtimine/programmeerimine arvutiga
OASiSe süsteemi saab juhtida ja programmeerida kasutades arvutit ja 
Olink  tarkvata.  Juhtpaneeli  ühendamiseks arvutiga kasutage JA-80T 
liidest või JA80-BT juhtmevaba Bluetooth liidest. 

OLink  tarkvara  saavad  kasutada  paigaldajad  ja  ka  lõppkasutajad. 
Tarkvara  lubab  ligipääsu  vaid  omadustele  mis  on  lubatud  süsteemi 
haldaja poolt (valdaja koodi omanik).
Kui juhtpaneel on varustatud vastava kommunikaatoriga nagu näiteks 
JA-80Y  (GSM/GPRS)  või  JA-80V  (LAN/Telefoni  liin)  siis  saab 
süsteemile  ligi  pääseda  ka  arvutist  mis  on  ühendatud  Internetiga.  
Kaugligipääsuks  on  vajalik  eelnev  registreerimine  www.GSMLink.cz 
veebilehel.

9 Põhijuhised paigaldajale
• Koostage paigaldusplaan, mis katab piisaval määral kogu ehitise.
• Kui  klient  nõuab  hinna  kujundamiseks  muudatusi  soovitatud 

konfiguratsioonis, eriti andurite arvu, paluge et ta esitab selle soovi teile 
kirjalikult.  (Sellega  väldite  te  tulevasi  vaidlusi  ebapiisava  valve  puhul 
sissetungimisel.) 

• Sooritage  paigaldamine  väga  professionaalselt  ja  kohusetundlikult ja 
koristage alati enda järelt pärast paigaldust.

• Väga oluline on õpetada lõppkasutajale kuidas süsteemi kasutada, testida 
ja kontrollige tema arusaamist süsteemist. 

• Paluge  kliendil  allkirjastada  kirjalik  avaldus,  et  süsteem  paigaldati 
vastavalt kliendi soovidele ja et klient saab aru kuidas süsteemi juhtida.

• Selgitage kliendile  süsteemi  igaaastase tehnilise kontrolli  vajadust  ning 
pakkude talle oma teenust seda sooritada. Rohkema info jaoks vaadake 
vastavat EU standardit.

Lisainfoks vaadake EN 50131-1 ja teisi standardeid.

10 Tõrkeotsing

Probleem Võimalikud põhjused Lahendused
Juhtpaneeli sisselülitamisel ei ole see 
hooldusrežiimis.

Juhtpaneelil ei ole tehase vaikimisi seadeid. Tehke juhtpaneelile tehase seadete taastamine

Juhtpaneeli ei ole võimalik 
registreerida juhtmevaba seadet.

Seadme asukoht on ebasobiv, juhtpaneeli antenn on lahti 
ühendatud, seadme patarei paigaldati valesti, juhtpaneel ei ole 
registreerimisrežiimis, seade on juhtpaneelile liiga lähedal (see 
peaks olema vähemalt 2 meetri kaugusel). 

Kontrollige ja parandage mainitud vead.

Sõrmistik näitab viga Vajutage klahvi ? et näha põhjust. Reageerige vastavalt kuvatud põhjusele.
Liikumisandur käivitab valehäireid ilma 
näiva põhjuseta.

Valvatavas alas liiguvad loomad (hiired jne), äkilised muutused 
temperatuuris, märkimisväärsed õhuliikumised, 37°C 
temperatuuriga asjade liikumine to 37°C (näiteks kardinad 
liiguvad radiaatori kohal)

Vahetage anduri asukohta, valige anduris kõrgem 
immuunsus, kasutage valikulis lemmikloomaläätse, 
programmeerige juhtpaneelis häire kinnitamine 
kahe anduri poolt.

Juhtmevaba sõrmistik ei viita 
sisenemisviivitusi piiksumisega.

Kui sõrmistikku toidab vaid patarei, lülitub see välja 20 sekundit 
pärast viimast nupuvajutust. Sisenemisviivituse teatamiseks 
äratage ta kõigepealt üles.

Paigaldage esiuksele tavaline magnetandur, 
ühendades selle sõrmistiku sisendisse nii, et 
sõrmistik ärkab ukse avamise peale ja teatab sellest 
juhtpaneeli. Teine võimalus on toita sõrmistikku 
adapteriga, et vältida puhkerežiimi või paigaldage 
sisesireen JA-80L sisenemisviivitusest teatamiseks.

joonis. 15 Tõrkeotsing
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Juhtpaneeli tehnilised spetsifikatsiooni
Väline toiteallikas 230 V / 50 Hz, max 0.1 A, Kaitseklass II
Toide tüüp A (EN 50131-6)
Tagavara aku 12 V, 1,3 kuni 2,2 Ah, aku tööiga umbes 5 aastat
Suurim laadimisaeg 72 tundi
Varutoite väljund (+U terminal) suurim pidev koormus 0,4 A

hetkeline koormus 1 A, max. 15 minutit
Kombinatsioonide arv (51 kasutajat) - kood + kaart: 1 075 970
Juhtmeta seadmete aadresside arv 50 (vajab JA-82R moodulit)
Sidesagedus (JA-82R) 868 MHz ISM riba
Juhtmega sisendite arv 4 (kuni 14 kui ühendatud on JA -82C)

Topelt tasakaalustatud sisendid, käivitus ja tamperfunktsioonidega
(iga juhtmevaba andur blokeerib juhtmega sisendi millele see on määratud)
Väline hoiatus väljund EW* lülitamine GND’sse, max. 0.5A
Sisemine hoiatus väljund IW* lülitamine GND’sse, max. 0.5A
Programmeeritavad väljundid* PGX, PGY max. 0.1 A, lülitamine GND’sse
Sündmuste mälu 255 hiliseimat sündmust,kuupäeva ja ajatempliga
Sissetungija häire ja sõnum pärast 1 või 2 sündmust (muudetav)
Tamperhäire või sõnum pärast 1 sündmust
Vale koodi häire või sõnum pärast 10 sündmust
Veateade või sõnum pärast 1 sündmust
Turvaklass 2 vastavalt EN 50131-1, EN 50131-6, ja EN 50131-5-3
Keskkonna klass II.  Tava siseruumid

(-10 kuni +40°C)  vastavuses EN 50131-1
Raadiokiirgus ETSI EN 300 220
EMC EN 50130-4, EN 55022
Ohutus EN 60950-1
Võib juhtida vastavalt ERC REC 70-03
*  Neid signaale edastatakse ka juhtmevabalt  juhtmevabadele sireenidele  
ning AC ja UC vastuvõtu moodulitesse.

JABLOTRON ALARMS a.s. kinnitab siinsega, 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: Vabanege  patareidest  ohutult  vastavalt  patarei 
tüübile  ja  kohalikele  regulatsioonidele.  Kuigi  see  toode  ei 
sisalda  kahjulikke  aineid,  soovitame  me  pärast  kasutamist 
tagastada toote müüjale või valmistajale. Detailsema info leiate 
aadressilt www.jablotron.com

joonis. 16 Juhtpaneeli mõõtmed 
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joonis 17. Juhtpaneeli paigutus
Kirjeldus:  1.  Antenni  ühendus;  2.  Juhtmevaba  moodul;  3.  “sudametukse“  led;  4.  juhtmega  tsooni  moodul;  5.  Juhtmevaba  mooduli  antenn;  
6.Vahelduvvoolu toite terminalid; 7. terminalid; 8. Tagavara aku; 9. Digitaalne siinühendus; 10. GSM antenn; 11. Toite kaitse (T200 mA); 12. trafo;  
13. Karbi katte tamperkontakt; 14. GSM kommunikaator; 15. GSM side LED; 16. SIM kaart



11 Juhtpaneeli programmeerimisjadad

Funktsioon jada Valikud
Tehase 

vaikimisi 
seade

Valik et vastata 
EN-50131-1 Märkused

Registreerimisrežiimi sisenemine 
Igale aadressile 01 kuni 50 saab 

registreerida ühe juhtmeta seadme (andur, 
sõrmistik, kaugjuhtimispult, sireen või alam- 
juhtpaneel).

Süsteem pakub vabu aadresse ükshaaval, 
Kui kõik aadressid on hõivatud, siis 
seadmeid registreerida ei saa.

Seade mis on registreeritud aadressile 
01  kuni  30  blokeerib  vastava  juhtmega 
seadme sisendis 01 kuni 30. 

Lisaks registreerimisrežiimile, saab 
seadmeid regisreerida ka sisestades 
sõrmistikul nende tootekoodid (vaata 6.42).

1 Klahvid: 
 ja  = aadresside 
vaatamine 

hoides 2= kustutab kuvatava 
aadressi

hodes 4 = kustutab kõik 
aadressid

# = väljumine 
registreerimisrežiimist 

 

puudub • Seadmed 
registreeruvad ühendades 
nende patarei v.a. puldid, mis 
registreeruvad vajutades ja 
hoides nupupaari 
• Hõivatud aadressi 
osutatakse põleva A 
indikaatoriga
• Registreerides 
seadme uuele aadressile 
liigutataksegi see sinna

Väljumisviivitus 20x x = 1 kuni 9 (x10 s =10 kuni 90 
s)

30s Kui kasutatakse viimase ukse 
andurit, siis x korrutatakse 30 
sekundiga (s.t. 30 kuni 270s)Sisenemisviivitus 21x x = 1 kuni 9 (x 5 s = 5 to 45 s) 20s

Häire kestus 22x x = 1 kuni 8 (min.), 9=15min 4 min. 0=10s (testimiseks)
PGX funktsioon

23x
24x

x mittejagatud süsteemis:
0 – terve süsteem valves 

(ABC)  = PG SEES
1 – ükskõik mis süsteemi osa 

valves = PG SEES
2 - AB valves (mitte C) = PG 

sees
3 - Tulekahjuhäire = PG sees
4 – Paanikahäire = PG on
5 – Iga häire = PG sees

(v.a. paanika)
6 – Voolu kadumine = PG 

sees
7 - PG sisse/välja (∗80 /∗81 

PGX jaoks ja ∗90/∗91 PGY 
jaoks)

8 – Üksik 2 s pulss (klahvid 
∗8=X, ∗9=Y)

7
sees/välj

as

(∗80/∗81)

x jagatud süsteemis
0 - häire A = PG sees
1 - häire B = PG sees
2 - sisenemisviivitus A = = PG 
sees
3 - sisenemisviivitus B = PG 
sees
4 - A valves = X sees, B valves 
= Y sees
5 - A paanika = X sees, B 
paanika = Y sees
6 - Tulekahju = X sees, Toite 
kadumine = Y sees.
7 - PG sisse/välja (∗80 /∗81 
PGX jaoks ja ∗90/∗91 PGY 
jaoks)
8 – Üksik 2 s pulss (klahvid 
∗8=X, ∗9=Y)

PGY funktsioon 1
Ükskõik 

mis 
süsteemi 

osa 
valves

Telefoninumbrite  muutmise  võimaldamine 
teenindusrežiimis

25x 251 = JAH      250 = EI EI Vaata kommunikaatorit

Raadiohäirete kuvamine 26x 261 = JAH      260 = EI EI JAH 30s või kauem
Raadioside järelvalve 27x 271 = JAH      270 = EI EI JAH
Tehase seadete taastamine võimaldatud 28x 281 = JAH      280 = EI JAH
Pea-  juhtpaneeli  registreerimine  alam- 
juhtpaneeli valvestamise kontrollimiseks

290 Jada käivitab registreerimise Pea- juhtpaneeli (maha) 
valvestamisel 
valvestatakse (maha) ka 
alam- juhtpaneel.
Alam- juhtpaneel peab 
olema 
registreerimisrežiimis.

Valdaja koodi taasseadmine 291 Valdaja kood muudetakse 
algseks 1234

Mõju teistele koodidele ei 
ole ja see salvestatakse 
juhtpaneeli mälus

Signaali tugevuse mõõtmine 298 Aktiveerib mõõtmise Nooleklahvid liiguvad läbi 
aadresside,
# peatab mõõtmise.

Juhtpaneeli  registreerimine UC’sse, AC’sse 
või alam- juhtpaneeli

299 Jada käivitab 
registreerimise.

vaata 6.9 

Valvestamine ilma juurdepääsu koodita 30x 301 = JAH      300 = EI JAH EI Vajutades klahve: A, B, ABC, 
∗1, ∗2, ∗3, ∗4

Käivitunud anduri näitamine
Tekstiga sõrmistiku ekraanil 31x 311 = JAH      310 = EI JAH Lubab kuvada avatud aknaid ja 

uksi, detailide vaatamiseks 
vajutage ?

Sissetungija häire kinnitus
Selles  režiimis,  salvestatakse  rakendunud 
sissetungija andur kui kinnitamata häire ning 
käivitatakse alles teise anduri rakendumisel 
40  minuti  jooksul.  Kui  esimesel  anduril  on 
viivitusega  reaktsioon  ja  seda  ei  kinnitata 
teise anduri  poolt,  siis  see ei  käivita  häiret 
pärast sisenemisviivituse lõppemist.

32x 321 = JAH      320 = EI EI Häiret saab kinnitada iga teine 
sissetungija andur ükskõik mis 
sektsioonis.
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Joonis. 18 jätkub

Funktsioon Jada Valikud
Tehase 

vaikimisi 
seade

Valik et vastata 
EN-50131-1 Märkused

Väljumisviivituse piiksud 33x 331 = JAH      330 = EI JAH viimane 5 s kiirem
Väljumisviivituse  piiksud  osalisel 
valvestamisel

34x 341 = JAH     340 = EI EI viimane 5 s kiirem 
(seotud 33x sättega)

Sisenemisviivituse piiksud 35x 351 = JAH      350 = EI JAH
Valvestamise  kinnitus  säutsuga  juhtmega 
sireenilt

36x 361 = JAH      360 = EI EI Ainult IW terminal

Sireen häälitseb alati kuuldava häire ajal 37x 371 = JAH     370 = EI JAH EI = sireen häälitseb vaid siis 
kui süsteem on täielikult 
valvestatud

Juhtmeta  sireenide  häired  lubatud  (IW  & 
EW)

38x 381 = JAH     380 = EI JAH EI = sireen keelatud

Automaatne  möödumine  kasutaja  loal 
klahviga ∗
Kui  andur  on  valvestamise  ajal  aktiivne, 
möödub  süsteem  nendest  automaatselt 
koheselt (390), või pärast klahvi ∗ vajutamist 
(391)

39x 391 = JAH      390 = EI EI JAH Et kinnitada automaatne 
möödumine hooldusrežiimist 
väljumisel vajutage klahvi # 
kaks korda

Viimase ukse andurid
Kui  kasutatakse  seda  funktsiooni,  siis 
korrutatakse  sisenemis-  ja  väljumisviivitusi 
30  sekundiga.  Käivitunud  viimase  ukse 
andur  pikendab  väljumisviivitust,  anduri 
passiivseks  muutumine  lõpetab 
väljumisviivituse.  

65x 0=puudub, 1=andurid 01 kuni 
05, 2=andurid 46 kuni 50 

x = 0 Kui kasutatakse mitut viimase 
ukse andurit, siis käivitunud olek 
=ükskõik milline, mitte 
käivitunud olek=kõik andurid

Osaline valvestamine või süsteemi jagamine 66x 0 = mittejagatud süsteem
1 = osaline valvestamine (A, 
AB, ABC)
2 = jagatud süsteem A, B & 
ühine sektsioon C 
(valvestatakse kui A & B on 
valvestatud)

0

Automaatne suveaeg (Suveajale üleminek) 680x 6801 = JAH     6800 = EI EI Muudab sisemist kella + 1h 1. 
Apr. & -1h 1. nov.

Tampersensorite pulsireaktsioon
Tamperhäire suurenenud  arvu  käivitunud 
tampersensorite tõttu

681x 6811 = eira jäädavalt käivitunud 
tampersensoreid, s.t. reageeri vaid 

käivitunud sensorite arvu 
suurenemisele 

6810 = reageeri tamperhäirega 
igale käivitunud tampersensorile

X = 0 Pärsib jäädavalt käivitunud 
tampersensorite kuvamist 

PG väljundite juhtimine kasutades ∗8 ja ∗9 682x 6821 = JAH     6820 = EI JAH Kui JAH siis nooleklahvid 
juhivad samuti PGX väljundeid

Jäädav  häire  oleku  kuvamine  valvestatud 
süsteemile 683x 6831 = JAH     6830 = EI EI Pärsib 3 minutilise kuvamise 

lõpu
Tamperhäire kui valvest maas 684x 6841 = JAH     6840 = EI EI JAH
PG  väljundi  aktiveerimise  salvestamine 
mällu 685x 6851 = JAH     6850 = EI JAH

Inseneri reset 686x 6861 = JAH     6860 = EI EI
Sotsiaalalarm 687x 6871 = JAH     6870 = EI EI
Igaaastase kontrolli nõudmise kuvamine
Kui  lubatud  siis  12  kuud  pärast 
hooldusrežiimist  lahkumist  kuvatakse 
sõrmistiku  ekraanile  igaaastase  tehnilise 
kontrolli  päringu  (mobiiltelefoni  ja  ARC 
märguannne on valikuline)

690x 6901 = JAH     6900 = EI EI Päringu kuvamise kuupäeva on 
võimalik vahetada muutes 
süsteemi kella enne 
hooldusrežiimist väljumist

Üksiku häire märguanne
Kui  võimaldatud,  siis  ei  saa  korraga  olla 
käivitatud mitu häiret.

691x 6911 = JAH     6910 = EI EI JAH 6911 = muid häireid ei teatata 
sissetungija häire ajal 

Valvestamine hoolduskoodiga 692x 6921 = JAH     6920 = EI EI Ainult valdaja koodi omaniku 
loaga 

Kuuldav paanikahäire 693x 6931 = JAH     6930 = EI EI
Juhtpaneeli kõrgem vastuvõtu tundlikkus
Suurendab vastuvõtu ala, kui ei ole 
raadiosagedus segajaid. 

694x 6940 = normal    6941 = 
higher

normal

Juurdepääs koodi pluss kaardiga 
Kui  lubatud  ja  kasutajale  on  määratud  nii 
kood  kui  ka  kaart,  siis  on  süsteemi 
valvestamiseks  ja  valvest  maha  võtmiseks 
vaja mõlemat.

695x 6951 = Code+Card    
 6950 = Code or Card

code or 
card

JAH

Kuuldav 24h sissetungija häire 696x 6961 = JAH     6960 = EI JAH 0= vaikne 24h sissetungija häire



Joonis. 18 jätkub

Funktsioon Jada Valikud
Tehase 

vaikimisi 
seaded

Valik et vastata 
EN-50131-1 Märkused

Hooldusrežiim vaid hooldus + kasutaja 
(valdaja) koodiga 697x 6971 = JAH     6970 = NO NO JAH

Seadmete  reaktsioonid  ja  sektsioonidesse 
määramine (andurid,  puldid,  juhtpaneeli  ja 
sõrmistiku sisendid)
• Anduri tavareaktsioon saab olla 

INS (kohene),  DEL (viivitusega)  või  Fire 
(tulekahju) (valitav anduris)

• Juhtpaneeli  ja  sõrmistiku 
juhtmega sisendite tavareaktsioon  on 
DEL (viivitusega)

Puldi  tavareaktsioon:   (või )= 
VALVESSE,   (või )= VALVEST MAHA 
ja  mõlemad  korraga  =  Paanika.  Kui  on 
valitud reaktsioon 2 kuni  8 (vaata valikud), 
siis  ainult  nupp   (või )  ja  kaks nuppu 

koos  +  ( + ) juhivad seda. Nupp 
 ( ) üksi midagi  ei tee (saab kasutada 

UC/AC vastuvõtjate juhtimiseks).
• Sektsioonidesse  määramine on 

kasulik  ainult  siis  kui  teie  süsteem  on 
osaliselt valvestatav või jagatud (v.a. PG 
väljundi juhtimine)  

• Osalise  valvestamise  puhul, 
määratakse  sektsioonile  puldi nuppude 
paar:
A sektsioonile mõjub:  (või )=A 

Valvesse,  (või )=AB valvesse 
B sektsioonile mõjub:  (või )=A 

valvesse,  (või )=AB valvesse
C sektsioonile mõjub:  (või )=ABC 

valvesse,  (või )=ABC valvest 
maha

• Jagatud  süsteemis,  puldi 
nupupaar  määratud  sektsioonile: A=  A 
valvesse/valvest  maha,  B  =  B 
valvesse/valvest  maha,  C  =  ABC 
valvesse/ valvest maha 

61 nn r 
s

nn = aadress 01 kuni 50 
r = reaktsioon
 0 keelatud (ka tampersensor)
 1 Tavaline – see tähendab:

andurid=valitav DIP 
lülitiga anduri sees, 
juhtmega sisendid=DEL 
(viivitusega),
koodidele 
(kaartidele)=valvesse/ 
valvest maha

 2 Paanika
 3 Tulekahju
 4 24 tunni
 5 Järelviivitus
 6 Kohene
 7 Valvesse
 8 PG juhtimine (s: 1=PGX, 
2=PGY,3=PGX+PGY)
 9 Valvesse/valvest maha 
(lülitus)
 
 s = sektsioon 1=A, 2=B, 3=C 
– tuleb sisestada isegi kui 
süsteem ei ole jagatud ja 
valvestamisel ei ole vahet. 

Kõik 
tavalised, 
sektsioon 

C

Kui andur on keelatud (r=0), siis 
tampersensorit ei käivitata, 
Juhtpaneeli või sõrmistiku 
juhtmega sisendite tavaline 
reaktsioon on DEL (viivitusega)

Koodi  (kaardi)  reaktsioonid  ja 
sektsioonidele määramine
• Koodil  (kaardil)  võib  olla  samasugune 

reaktsioon nagu seadmetel
• Koodide  sektsioonidele  määramine  on 

kasulik  vaid  jagatud  süsteemide  puhul. 
Jagatud süsteemis sektsioonile C määratud 
kood (kaart) valvestab/valvestab maha terve 
süsteemi (ABC). 

62 nn r 
s

Registreerimine  tootekoodide 
sissetrükkimisega

 60 nn 
xxxxxxx
x

nn = aadress 01 kuni 50, xxxxxxxx = viimased 8 numbrit 
tootekoodist (seadme triipkoodi all) 

Automaatne  igapäevane  valvestamise/ 
mahavalvestamise graafik

64nahh
mm

n – sündmuse number (0 kuni 
9) 
a – sündmus:
 0=pole sündmust
 1=VALVESTA ABC
 2=VALVESTA MAHA ABC
 3=VALVESTA A
 4=VALVESTA B (kui ei ole 
jagatud siis AB)
 5=VALVESTA MAHA A (kui 
mittejagatud siis ABC)
 6=VALVESTA MAHA B (kui 
mittejagatud siis ABC)
 hh - tunnid, mm - minutid

Pole 
sündmust

The scheduled actions will 
happen every day

Hoolduskoodi muutmine 5 NC NC NC = uus kood (4 numbrit) 8080 Sisestage NC (uus kood) kaks 
korda 

Teenindusrežiimi minek 292 Lülitab teenindusrežiimile -
Sisemise kella seadmine 4 hh mm DD MM YY 00:00 

1.1.00



Editing keypad text
Text for device names, code names and 
PG  output  names  are  stored  in  each 
individual keypad. 

Press and hold the ? key to enter text 
editing (the first character of the first 
address name will start flashing). Then 
use keys:

 and  to select some text (or an 
address) 
1 & 7  character selection 
(A,B,C,D...8,9,0)
4 & 5 cursor (to the left & right)
2 to erase a character
# = exit editing and save changes

Device
Only capital letters can be entered this way. If 
there are multiple keypads, each must be edited 
individually this way or all of them can be easily 
programmed via OLink software



12 Juurdepääsu koodide ja kaartide programmeerimine

Koodi nimi Kogus Jada Märkused
Hooldus 1 5 NC NC • Programmeeritav ainult hooldusrežiimis.

• NC = uus kood (peab sisestama kaks korda) – kaarti ei saa kasutada.
• Tehase vaikimisi: 8080
• Seda koodi saab muuta kuid mitte kustutada.
• Näide: 5 4567 4567

Valdaja 1 ∗5 MC NC 
NC

• Programmeeritav vaid siis kui süsteem on valvest maas
• MC = valdaja kood või kaart (tehase vaikimisi 1234) 
• NC = uus kood või kaart – numbrilist koodi tuleb sisestada 2 korda kuid kaarti tuleb esitada vaid 

korra
• Valdaja koodiks võib olla nii kood kui ka kaart (mõlema määramine on võimatu).
• Valdaja koodi saab muuta kuid mitte kustutada.
• Valdaja koodi reaktsioon on valvesse/valvest maha ja see on määratud kõigile sektsioonidele.
• Valdaja koodi taastamiseks 1234, sisestage hooldusrežiimis 291 (see mõjutab ainult valdaja 

koodi).
• Et teha lõppkasutajale süsteemi ülevõtmist lihtsamaks, soovitame programmeerida süsteemi 

kaardi (tuleb juhtpaneeliga kaasa) valdaja koodiks.
• Näide: ∗5 1234 ja siis esitades kaardi sõrmistiku RFID lugejale

Kasutaja 50 ∗6 MC nn NC • Programmeeritav vaid siis kui süsteem on valvest maas 
• MC = Valdaja kood või kaart. 
• nn = kasutajakoodi või kaardi positsioon 01 kuni 50.
• NC = uue koodi või kaardi sisestus. 
• Tehase vaikimisi seade: kõik kasutajakoodid ja -kaardid kustutatud.
• Igale kasutaja positsioonile võib olla programmeeritud nii kaart kui ka kood (kasutades jada ∗6 

MC nn NC kaks korda)
• Igale kasutaja koodile saab paigaldaja hooldusrežiimis programmeerida erineva reaktsiooni, 

ning jagatud süsteemis, saab koodid määrata erinevatele sektsioonidele. 
• Näide: ∗6 1234 12 4345 (kood 4345 programmeeritakse kasutaja positsioonile 12) 

Koodide/kaartide kustutamiseks sisestage  :  
∗6 MC nn 0000 kustutab koodi ja kaardi positsioonil nn.
∗6 MC 00 UC kustutab koodi UC (või kaart UC) kui see on programmeeritud mõnele positsioonile.  
∗6 MC 00 0000 kustutab kõik kasutajakoodid ja kaardid positsioonidel 01 kuni 50. 

joonis. 19 Juurdepääsu koodide ja kaartide programmeerimine (ainult mittevalvestatud olekus)



Märkused:
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