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1 Järjestelmän laitteet

 GSM-Hälytinkeskus

 Langaton kauko-ohjain

 Langaton liiketunnistin

 Langaton Ovi-/ikkunatunnistin

 Langaton hälytinsireeni ja -valo sisäkäyttöön (optio)

 Langaton näppäimistö (optio)

 Langaton hätänappi (optio)

 Langaton hälytinsireeni ja -valo ulkokäyttöön (optio)

 Langaton savutunnistin (optio)

 Langaton signaalin toistin (optio)



2 GSM-keskusyksikkö

2.1 Etupaneeli

 DISARM: Poista hälytys- ja valmiustila kokonaan. Paina SET+1 samanaikaisesti.

 EMERGENCY: Hälytys. Paina SENSOR+4 samanaikaisesti.

 BYPASS: Poistaa valmiustilan osittain pois päältä. Paina BACK SPACE + 7 
samanaikaisesti.

 ARM: Aseta valmiustila. Paina QUICK EXIT + * samanaikaisesti.



2.2 Takapaneeli

11 POWER: Virtaliitin DC9V / 500mA

11 SIREN: Langallisen hälytinsireenin liitäntä.

11 SIM CARD: SIM-korttipaikka.

11 POWER: Keskusyksikön päävirtakytkin.

11 W1, W2, GND: Langallisten sensorien liitin.



2.3 Asennus ja käynnistys

11 Varmista, että keskusyksikkö on pois päältä ja SIM-kortista PIN-koodin kysely 
poistettu käytöstä. Asenna SIM-kortti keskusyksikön SIM-korttipaikkaan.

11 Vedä antenni esiin keskusyksiköstä.

11 Kiinnitä virtalähde keskusyksikköön.

11 Käännä päävirtakytkin On-asentoon.

11 Punainen merkkivalo välkkyy ja kuulet “B, B, B”-piippausäänen. Keskusyksikkö 
käynnistyy ja muodostaa yhteyttä GSM-verkkoon.

11 Kun keskusyksikkö on käynnistynyt, punainen merkkivalo jää palamaan ja kuuluu 
yksi “B”-piippausääni.

 Mikäli alustus epäonnistuu, tarkista SIM-kortti ja GSM-signaalin riittävyys.

2.4 Asetukset ja ohjelmointi

 Kun määrität asetuksia, keskusyksikön pitää kytkeä pois hälytysvalmiudesta 
(disarm). 

 Tehdasasetuksena salasana on 1234.

11 Hälytys puhelinnumero SMS-tekstiviestille

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #0*Puhelinnro#.

11 Hälytys soittonumero

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #1*Puhelinnro#.

Voit asettaa max 6kpl numeroita, joihin soitetaan. Toinen numero annetaan 
komennolla #2*Puhelinnro# jne.

11 Hälytyksen kesto

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*52??#, 
jossa ?? on aika minuutteina. Esimerkiksi 3 minuuttia = 03. Hiljaisen hälytyksen 
saa, jos asettaa ajaksi 00.

11 Kauko-ohjaimen liittäminen

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile 
#9*90Salasana(1234)11# ja paina mitä tahansa nappia kauko-ohjaimesta. Voit 
liittää max 10 ohjainta keskusyksikköön.

11 Sensorin liittäminen

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile 
#9*90Salasana(1234) Silmukan koodi    Nimikoodi   Hälytyskoodi#. 



 Silmukan koodi: 00-99.

 Nimikoodi: 1 = Kauko-ohjain, 2 = PIR-liiketunnistin, 3 = Ovitunnistin, 4 = 
Savuilmaisin, 5 = Kaasuilmaisin.

 Hälytyskoodi: 1 = Sensori aiheuttaa hälytyksen, mikäli keskusyksikkö 
hälytysvalmiudessa. 2 = Sensori ei aiheuta hälytystä ohikulku-tilassa 
(bypass). 3 = Sensori aiheuttaa hälytyksen aina, keskusyksikön tilasta 
riippumatta.

 Esimerkki: Lisää silmukkaan 02 uusi liiketunnistin ohikulkutilaan #9*90 
12340222#.

 Koodin antamisen jälkeen, keskusyksikkö odottaa sensorilta ilmoitusta 30 
sekuntia. Tänä aikana laukaise sensori, jotta pariliitos keskusyksikön kanssa 
valmistuisi. Kun pariliitos onnistuu, keskusyksikkö piippaa ja lopettaa 30 
sekunnin ajanlaskun.

11 Poista kaikki kauko-ohjaimet

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*91Salasana(1234)#.

11 Poista kaikki sensorit

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*92Salasana(1234)#.

11 Ulkoisen sireenin käyttö (langattomat ja langalliset)

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm).

 Sireeni päälle: Näppäile #9*31#.

 Sireeni pois: Näppäile #9*30#.

11 Ulkoisen sireenin liittäminen

 Näppäile #9*93 + 8numeroinen koodi + # . Esim #9*9302000000#.

 8numeroinen koodi on normaalisti 02000000, löytyy sireenin takakannesta.

111 Vaihda puhelinohjauksen salasana

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #7*UusiSalasana#.

111  Automaattinen vastaus puhelinsoittoon

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*7?#. 
Kysymysmerkki ? tarkoittaa soittokertojen lukumäärä 0-9. 00 tarkoittaa, ettei 
keskusyksikkö vastaa puheluun lainkaan.

111  Poistumisajan asetus

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*50??#. 
Kysymysmerkki ? Tarkoittaa 0-99 sekuntia.

111  Sisääntuloajan asetus

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*51??#. 
Kysymysmerkki ? Tarkoittaa 0-99 sekuntia.



111  Hälytyssoittokertojen asetus

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*53??#. 
Kysymysmerkki ? Tarkoittaa 0-99 soittokertaa.

111  SMS-muistutusten asetus

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Keskusyksikkö voi ilmoittaa SMS-
tekstiviestinä hälytysvalmiuden muutoksista.

 SMS-muistutus päälle: Näppäile #9*11#.

 SMS-muistutus pois päältä: Näppäile #9*10#.

111  Toiminta virtakatkoksessa

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Keskusyksikkö voi ilmoittaa 
virtakatkosta ja akun alhaisesta varauksesta SMS-tekstiviestinä.

 SMS-muistutus päälle: Näppäile #9*13#.

 SMS-muistutus pois päältä: Näppäile #9*12#.

111  Salasanasuojaus

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*41#, jolloin salasana 
on annettava, kun asetat tai poistat hälytysvalmiutta. Näppäile #9*40#, jos haluat 
salasanakyselyn pois käytöstä. 

111  Ajastettu hälytysvalmius

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Voit ajastaa hälytysvalmiuden 
automaattiseksi tietyille kellonajoille, esimerkiksi yöksi. Näppäile #9*62 ???? ????#. 
Esimerkiksi #9*62 2200 0700# aloittaa hälytysvalmiuden automaattisesti klo 22-07 
väliseksi ajaksi.

 Ota ajastus käyttöön: #9*29#

 Poista ajastus: #9*28#

111  Varoita sensorien tilasta

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Keskusyksikkö varoittaa auki 
jääneestä ovi- tai ikkunatunnistimesta, kun kytket hälytysvalmiuden.

 Ota käyttöön: #9*25#

 Poista ajastus: #9*24#

111  Ovikytkimen merkkiääni

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Disarm-tilasssa keskusyksikkö 
piippaa, jos ovi- tai ikkuna aukaistaan. 

 Ota käyttöön: #9*27#

 Poista ajastus: #9*26#



111  Tapahtuma logi

Keskusyksikkö tallentaa 99 viimeisintä tapahtumaa. Näppäile #9*68Salasana(1234)#. 
Näppäimestä 2 liiku ylöspäin ja 8 alaspäin.

111 Tyhjennä tapahtumalogi

#9*67Salasana(1234)#.

111 Aseta kellonaika

#9*89Salasana(1234)HHMMSS#. HH= tunnit, MM=minuutit, SS=sekunnit.

111  Aseta päiväys

#9*88Salasana(1234)YYMMDD#. YY=Vuosi, MM=kuukausi, DD=päiväys.

111 Palauta tehdasasetukset

Aseta keskusyksikkö pois hälytysvalmiudesta (disarm). Näppäile #9*69Salasana(1234)#. 

111 SMS-tekstiviestiohjaus

Voit aktivoida valmiustilan tai poistaa valmiustilan käytöstä tekstiviestilllä.

Viesti on oltava muotoa Salasana(1234)+komento.

 Valmiustila päälle: Lähetä tekstiviesti 1234ARM.

 Valmiustila pois: Lähetä tekstiviesti 1234DISARM.

111  Sensorien tilatarkistus päälle/pois

 Päälle: #9*43#. 

 Pois päältä: #9*42#. 



2.5 Hälytinjärjestelmän käyttö

 Hälytysvalmius päälle/pois näppäimistöltä

Paina seuraavia näppäimiä samanaikaisesti.

 Hälytysvalmius: QUICK EXIT + *.

 Poista hälytys: SET + 1.

 Ohikulkutila: BACK SPACE + 7.

 Hätätila: SENSOR + 4.

 Kauko-ohjaimen käyttö

 Hälytysvalmius päälle: Paina lukko-nappia kauko-ohjaimessa.

 Hälytysvalmius pois: Paina avattu lukko -nappia kauko-ohjaimessa.

 Hätätila-hälytys: Paina hälytyskello-nappia.

 Toiminta hälytystilanteessa

Hälytystilanteessa keskusyksikkö lähettää tekstiviestin yhteen numeroon ja alkaa 
soittamaan ennaltamääritettyihin numeroihin. Lisäksi sireeni kytkeytyy päälle.

Mikäli hätäpuheluuun vastataan,

 Paina 1 ja kuuntele 20 sekuntia. Voit jatkaa kuuntelua painamalla uudelleen 
1.

 Paina 2 ja käynnistä sireenin huuto välittömästi.

 Paina 3 ja poista sireeni käytöstä.

 Paina 4 ja aseta valmiustila uudelleen.

 Paina 5 ja poista valmiustila ja hälytys.

 Paina 9 ja kuuntele ennalta nauhoitettu viesti uudelleen.

Paina lopuksi # ja lopeta puhelu, niin keskusyksikkö ei jatka soittokierrosta 
enempää.

 Etäohjaus puhelinsoitolla

Voit soittaa keskusyksikköön muuttaaksesi hälytysvalmiutta tai -tilaa.

 Soita keskusyksikön numeroon ja anna hälyttää 10 kertaa (tätä arvoa on 
mahdollista muuttaa). Pitkän piippausäänen jälkeen näppäile salasana.

 Paina 1, jos haluat kuunnella mikrofonia 20 sekuntia.

 Paina 2, jos haluat sireenin päälle, 3 sireeni pois päältä.



 Paina 4, jos haluat asettaa valmiustilan, 5 poistaa valmiustilan.

Paina lopuksi # ja lopeta puhelu.



3 Langattomat lisälaitteet

3.1 Langaton kauko-ohjain

 Disarm: Poista valmiustila.

 Arm Away: Aseta poissa paikalta -valmiustila.

 Arm Home: Aseta paikalla -valmiustila.

 Emergency: Paniikkihälytys.

 Kauko-ohjaimella voit asettaa ja poistaa valmiustilan.

 Voit myös laukaista hälytyksen suoraan paniikki-napilla (Emergency).

 Pariston vaihtotarve noin vuoden välein.

 Kun poistut alueelta, aseta “Poissa paikalta”-valmiustila.

 Kun pysyt alueella, aseta “Paikalla”-valmiustila.

 Voit liittää max 10 kauko-ohjainta yhteen keskusyksikköön.

3.2 Langaton ovi- / ikkunasensori

 Tarkkailee oven tai ikkunan tilaa (auki/kiinni).

 Asennetaan rajavyöheke silmukkaan.

 Anturin ja magneetin välinen etäisyys max 10mm.

 Asenna magneettiosa oven/ikkunen karmiin noin 1.6m korkeuteen.

 Mikäli merkkivalo välkkyy tasaisin väliajoin, vaihda tai lataa akku.



3.3 Langaton liiketunnistin

 Sisätilojen liiketunnistukseen.

 PIR-anturi aiheuttaa hälytyksen, kun ihminen liikkuu liiketunnistuskentässä.

 Tunnistusalue 110 astetta x 10m x 10m.

 Asenna anturi noin 2-2.4m korkeuteen.

 Mikäli merkkivalo välkkyy tasaisin väliajoin, vaihda tai lataa akku.

3.4 Langaton ovikello- ja paniikkinäppäin

 Voidaan käyttää ovikello-nappina tai hälytysnappina.

3.5 Langaton savutunnistin

 Sijoita savuanturi vähintään 75cm etäisyydelle nurkasta ja seinästä.

 Älä sijoita anturia pölyisiin tiloihin, ilmaventtiilin, oven tai tuulettimen lähelle.

 Avaa anturin kansi ja yhdistä 9V paristo anturin virtaliittimeen.

 On suositeltavaa testata anturin toiminta säännöllisin väliajoin, esim kerran viikossa.

 Puhdista mahdolliset pölyt anturin sisältä puhaltamalla tai nukkaamattomalla liinalla.
Puhdista vähintään puolen vuoden välein.

3.6 Langaton signaalin vahvistin

 Sijoita vahvistin langattoman anturin ja keskuksen puoleen väliin.

 Kytke vahvistimeen mukana tullut virtalähde.
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