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Toiminta PALO-hälytystilanteessa
Yö-/päiväkäyttö (AVC) – ota huomioon paikalliset toimintaohjeet!

Toiminto Seuraus

Paina  käyttölaitteesta ennen kuin viiveaika (V1)
loppuu (Käännä avainta tai syötä salasana)

Summeri sammuu, hälytys on kuitattu huomioiduksi.
Viiveaika V2 käynnistyy hälytyksen aiheuttajan selvittämiseksi.

Jäljellä oleva viiveaika V2 on luettavissa näytöstä Näyttää jäljellä olevaa aikaa ennen hätäkeskusyhteyden
automaattista aktivoimista.

Katso hälyttänyt paloryhmä.

Vaihtoehtoinen toiminta: Paina  käyttölaitteesta
(Käännä avainta tai syötä salasana)

Hälyttimet vaientuvat.
(Hälyttimet voidaan käynnistää painamalla nappia uudestaan)

Mene hälytyspaikkaan. Etsi hälytyksen aiheuttaja

Päätä: HÄTÄTILANNE tai erheellinen hälytys. Aloita tarpeelliset toimenpiteet.

HÄTÄTILANNE:

Paina  <viiveajan keskeytys>
tai lähintä paloilmoituspainiketta.

Hätäkeskusyhteys aktivoituu välittömästi.

Katso LED-merkkivaloa
● 'On: Hätäkeskusyhteys aktivoitu'
● Off: 'Soita 112!'

(Hätäkeskusyhteys on irtikytketty / tai sitä ei ole)

Paloilmoitus on välitetty hätäkeskukseen.
Soita hätäpuhelu!

– Ei automaattista hätäkeskusyhteyttä - SOITA 112!

Erheellinen ilmoitus:

Paina  käyttölaitteesta.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

 Järjestelmä palautuu normaalitilaan. Tilojen tuuletus voi olla
tarpeellista, ennen kuin keskuksen palauttaminen onnistuu. Mikäli
ryhmien palauttaminen on vaikeaa, ne voidaan  irtikytkeä
tuuletuksen ajaksi.
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Ryhmien irtikytkentä (Käännä avainta tai syötä salasana)
Seuraavassa esimerkki mahdollisesta toimintatavasta:

VAROITUS
Järjestelmässä olevat irtikytkennät estävät paloilmoittimen normaalitoiminnan hälytys- ja vikatilanteissa!
Tulipalo voi levitä huomaamattomasti.
κ Irtikytketyille alueille on järjestettävä vartiointi irtikytkentäajaksi.
κ Irtikytketyt alueet palautetaan normaalitilaan heti, kun se on mahdollista.

Vaihe Toiminto

1. Paina nappia  päästäksesi päävalikkoon.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

⇑

2. Paina <π> valitse 'Toiminteet' ja paina <ok> ⇑

3. Valitse 'Ryhmä' ja paina <ok> ⇑

4. Etsi oikea ryhmä <π> ja valitse irtikytkentä <τ> ⇑

5. Vahvista <ok> ⇑
Suoritettu

Päävalikko 2
Tapahtumat τ
Toiminteet τ
Tapahtumamuisti τ
Aseta pvm ja aika τ
Kirjaudu τ
Poistu τ

Päävalikko 2
Tapahtumat τ
Toiminteet τ
Tapahtumamuisti τ
Aseta pvm ja aika τ
Kirjaudu τ
Poistu τ

Toiminteet 2
Ryhmä τ
Hälytin σ Toiminnassa
τ

Lähdöt
Vika σ Toiminnassa
τ

Toiminteet 2
Ryhmä 1 σ Toiminnassa
τ

Ryhmä 2 σ Irtikytketty τ
Ryhmä 3 σ Testi τ
Ryhmä 4 σ Toiminnassa
τ
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Ryhmien päällekytkentä (Käännä avainta tai syötä salasana)

κ Kun muita tapahtumia ei ole aktiivina, irtikytkennät näkyvät keskuksen näytössä.

Vaihe Toiminto

1. Paina nappia  päästäksesi päävalikkoon.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

⇑

2. Valitse <π> 'Toiminteet' ja paina <ok>. ⇑

3. Valitse 'Ryhmä' ja paina < ok>. ⇑

4. Etsi oikea ryhmä <π> ja valitse päällekytkentä
(toiminnassa) <τ>.

⇑

5. Paina <ok>. ⇑
Suoritettu

Päävalikko 2
Tapahtumat τ
Toiminteet τ
Tapahtumamuisti τ
Aseta pvm ja aika τ
Kirjaudu τ
Poistu τ

Päävalikko 2
Tapahtumat τ
Toiminteet τ
Tapahtumamuisti τ
Aseta pvm ja aika τ
Kirjaudu τ
Poistu τ

Toiminteet 2
Ryhmä τ
Hälytin σ Toiminnassa
τ

Lähdöt
Vika σ Toiminnassa
τ

Toiminteet 2
Ryhmä 1 σ Toiminnassa
τ

Ryhmä 2 σ Toiminnassa
τ

Ryhmä 3 σ Testi τ
Ryhmä 4 σ Toiminnassa
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Toiminta vikatilanteessa

Vaihe Toiminto

1. Paina käyttölaitteesta. ⇑ Keskuksen summeri sammuu.

2. Lue viesti/vian sijainti näytöstä. ⇑ Vian tiedot ja sijainti.

3. Etsi vika ja korjaa sen aiheuttaja. ⇑ Kun vika on korjattu, voidaan järjestelmä palauttaa
normaalitilaan. Jos vikaa ei saada korjattua paikallisesti, ota
yhteys huoltoliikkeeseen.

4. Paina  käyttölaitteesta. ⇑ Vikahälyttimet vaiennetaan.

5. Paina käyttölaitteesta. ⇑ Järjestelmä on palautettu normaalitilaan.

Jos vikaa ei voida palauttaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
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Toiminta PALO-hälytystilanteessa
Yö-/päiväkäyttö (AVC) ei ole käytössä – ota huomioon paikalliset toimintaohjeet!

Toiminto Seuraus

Paina käyttölaitteesta.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

Summeri sammuu, hälytys on kuitattu.

Katso merkkivaloa
● Päällä: Ilmoituksen siirto on aktivoitu
● Pois: Soita hätäkeskukseen 112'

(Hälytyksen siirtojärjestelmä on irtikytketty tai sitä ei ole)

Paloilmoitus välitetty hätäkeskukseen.
Soita hätäkeskukseen!

– Järjestelmästä ei ole hätäkeskusyhteyttä - SOITA 112:

Katso paikantamistiedot käyttölaitteesta ja
paikantamiskaavioista.

Hälytyksen aikana paina  käyttölaitteesta. (Käännä
avainta tai syötä salasana)

Vaientaa hälyttimet.
(Hälyttimet voi käynnistää uudelleen painamalla nappia
uudestaan.)

Mene hälytyspaikkaan. Paikanna hälytyksen aiheuttaja; Estä, pelasta, sammuta, hälytä
apua, rajoita ja opasta.

Paina  palautusta.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

 Järjestelmä palautuu normaalitilaan. Tilojen tuuletus voi olla
tarpeellista ennen kuin keskuksen palauttaminen onnistuu.
Mikäli ryhmien palauttaminen on vaikeaa, ne voidaan  irtikytkeä
tuuletuksen ajaksi.
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Ryhmien irtikytkentä (Käännä avainta tai syötä salasana)
Seuraavassa esimerkki mahdollisesta toimintatavasta:

VAROITUS
Järjestelmässä olevat irtikytkennät estävät paloilmoittimen normaalitoiminnan hälytys- ja vikatilanteissa!
Tulipalo voi levitä huomaamattomasti.
κ Irtikytketyille alueille on järjestettävä vartiointi irtikytkentäajaksi.
κ Irtikytketyt alueet palautetaan normaalitilaan heti, kun se on mahdollista.

Vaihe Toiminto

1. Paina nappia  päästäksesi päävalikkoon.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

⇑

2. Paina <π> valitse 'Toiminteet' ja paina <ok>. ⇑

3. Valitse 'Ryhmä' ja paina <ok>. ⇑

4. Etsi oikea ryhmä <π> ja valitse irtikytkentä <τ>. ⇑

5. Paina <ok>. ⇑
Suoritettu

Päävalikko 2
Tapahtumat τ
Toiminteet τ
Tapahtumamuisti τ
Aseta pvm ja aika τ
Kirjaudu τ
Poistu τ

Päävalikko 2
Tapahtumat τ
Toiminteet τ
Tapahtumamuisti τ
Aseta pvm ja aika τ
Kirjaudu τ
Poistu τ

Toiminteet 2
Ryhmä τ
Hälytin σ Toiminnassa
τ

Lähdöt
Vika σ Toiminnassa
τ

Toiminteet 2
Ryhmä 1 σ Toiminnassa
τ

Ryhmä 2 σ Irtikytketty τ
Ryhmä 3 σ Testi τ
Ryhmä 4 σ Toiminnassa
τ
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Ryhmien päällekytkentä (Käännä avainta tai syötä salasana)

κ Kun muita tapahtumia ei ole aktiivina, irtikytkennät näkyvät keskuksen näytössä.

Vaihe Toiminto

1. Paina nappia  päästäksesi päävalikkoon.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

⇑

2. Paina <π> valitse 'Toiminteet' ja paina <ok>. ⇑

3. Valitse 'Ryhmä' ja paina <ok>. ⇑

4. Etsi oikea ryhmä <π> ja valitse päällekytkentä
(toiminnassa) <τ>.

⇑

5. Paina <ok>. ⇑
Suoritettu

Päävalikko 2
Tapahtumat τ
Toiminteet τ
Tapahtumamuisti τ
Aseta pvm ja aika τ
Kirjaudu τ
Poistu τ

Päävalikko 2
Tapahtumat τ
Toiminteet τ
Tapahtumamuisti τ
Aseta pvm ja aika τ
Kirjaudu τ
Poistu τ

Toiminteet 2
Ryhmä τ
Hälytin σ Toiminnassa
τ

Lähdöt
Vika σ Toiminnassa
τ

Toiminteet 2
Ryhmä 1 σ Toiminnassa
τ

Ryhmä 2 σ Toiminnassa
τ

Ryhmä 3 σ Testi τ
Ryhmä 4 σ Toiminnassa
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Toiminta vikatilanteessa

Vaihe Toiminto

1. Paina  käyttölaitteesta. ⇑ Keskuksen summeri sammuu.

2. Lue viesti/vian sijainti näytöstä. ⇑ Vian tiedot ja sijainti.

3. Etsi vika ja korjaa sen aiheuttaja. ⇑ Kun vika on korjattu, voidaan järjestelmä palauttaa
normaalitilaan. Jos vikaa ei saada korjattua paikallisesti, ota
yhteys huoltoliikkeeseen.

4. Paina  käyttölaitteesta. ⇑ Vikahälyttimet vaiennetaan

5. Paina käyttölaitteesta. ⇑ Järjestelmä on palautettu normaalitilaan.

Jos vikaa ei voida palauttaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.


