
  

 
 
PIKAOHJE: 
 
Kosketusnäytöllinen GSM murtovalvontajärjestelmä PRO ja PRO+ mallit 
 
Talovahti.com kosketusnäytöllinen murtohälytyskeskus on erittäin monipuolinen kodin-

suojausjärjestelmä. Sen nykyaikainen käyttöliittymä mahdollistaa täysin käyttäjäkohtaisesti 

määritellyt asetukset. 

 

Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet englanninkielisestä käyttöoppaasta. 

 

Ohjelmistoteknisistä syistä laitteen suomenkielisestä käyttövalikosta puuttuu Ä ja Ö ja ne 

ovat korvattu A ja O kirjaimilla. Englanninkielisen järjestelmän toiminnot ovat merkitty [eng-
lanninkielinen sana] 
 
Hälytysjärjestelmän käyttöönotto 
 

1. Aseta SIM- kortti laitteen takana olevaan SIM- kortin pidikkeeseen  

(Poista Sim-kortin pin-lukitus ennen asentamista laitteeseen) 
2. Kytke virtalaite seinäpistokkeeseen 

3. Kytke laitteen takana oleva virtapainike ”ON” asentoon 

4. Tarkista GSM- signaalin voimakkuus laitteen näytöstä (kestää 10-20 sek.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GSM signaalin taso 

 

 

2. SIM-kortin status 

 

 

3. Laitteen aktiivinen tila 

 

 

4. Laitteessa tallennettuja hälytystietoja 

 

 

5. Ilmaisimen jännitetaso matala (vaihda paristo tai lataa il-

maisin USB virralla) 

 

 

6. SOS SIREENI [Emergency siren] = HÄTÄ/RYÖSTÖ- painike 

(laite hälyttää heti) 

 

 

7. OSAVALVONTA- painike [Arm home] = vain osa järjestel-

mästä kytkeytyy päälle (esim. olet kotona ja yöksi haluat 

kytkeä  esim. ulko-ovet hälytystilaan)  

 

8. TÄYSVALVONTA- painike [Arm Away]  = koko järjestelmä 

kytkeytyy päälle (kaikki ilmaisimet)  

 

9. POISKYTKENTÄ- painike [Disarm] = järjestelmä kytkeytyy 

pois (paitsi 24h ilmaisimet kuten esim. Savuilmaisin)  

 

 

10. VALIKKO [Menu] 
 

 

Hälyttävän ilmaisimen aluenumero 
 
 
 
                           Hyväksy [ENTER] painike 
 
 
 
                            Poista [Del] 
 
                                                        

                           Takaisin [Esc] 
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Alue ja aluetyypit ovat valmiiksi ohjelmoitu laitteeseen seuraavasti: 

 
Valikko [Menu] 
Menu- valikko, kuten muutkin valikot/toiminnot on suojattu turvakoodilla. 

Tehdasasetus on: 8888 
 

Päivämäärä ja aika [Date & Time] 
Aseta oikea päivämäärä, aika ja viikonpäivä 

 
Puhelinnumerot [Phone Numbers] 
Aseta puhelinnumero/ -numerot johon haluat laitteen välittävän hälytysilmoitukset. Valitse 

myös soitto tai tekstiviesti (SMS) (lankanumerot suuntanumeroilla (esim 09, 02, 019 jne), ja 

matkapuhelin numerot muodossa 040xxxxxxx, 050xxxxxxx, 045xxxxxxx) 

 
Viiveaika [Delay time] 
Viive ennen kuin hälytys aktivoituu. (esim. sisääntulo-ovi, eteinen ym) Alueparametreissä 

määrität mihin alueisiin/ilmaisimiin viive sovelletaan. 
 
Hälytysviive [Alarm Delay] 
Aika jolloin sireenit hälyttävät. Jokaisella linjalla voi olla eri pituinen hälytysaika. 

 
Zony /alue parametrit [Zone Attribute] 
Tällä toiminnolla nimeät sekä muokkaat ilmaisimien/sensoreiden toiminnot. 

 

Alueen numero = ilmaisimen/sensorin numero 

 
Ilmaisimen tyyppi = Liikeilmaisin/PIR, OVI, SAVU, jne. 

 

Asennuskohde = valitse valmiiksi ohjelmoiduista tiedoista sopivin. Olohuone, makuuhuone, 

keittiö, ovi jne. 

 

Alueen tyyppi = hälyttääkö ilmaisin  

 

• 24h = Tähän alueeseen kytketyt ilmaisimet aiheuttavat aina 

(24h) hälytyksen (esim. Savuilmaisimet) 

• 1 linja = Osavalvonta (vain osa ilmaisimista aiheuttaa hälytyksen) 

• 2 linja = Täysvalvonta (kaikki ilmaisimet aiheuttavat hälytyksen) 

• Hälytysviive (viive ennen kuin hälytystä aiheutetaan) = esim. si-

sääntulo-ovissa ja eteisessä kannattaa olla viive 15-30 sek. 

 
 
Ilmaisimien ohjelmointi [Program Sensor] 
 

• Kytke ilmaisimissa olevat virtakytkimet ON asentoon.  

• Kosketa näytössä olevaa Ohjelmointi [Program Sensor] painiketta. Tarkista että 

Aktivoi [activate sensor] on valittu ja paina hyväksy/enter.  

 

 

Näyttöön ilmestyy nyt Opettele [Learning] teksti 

 

o PIR Liikeilmaisin = Liikuta käsi ohjelmoitavan sensorin edessä pari ker-

taa, niin että sininen led valo vilkkuu.  

o Ovi/ikkuna ilmaisin = Liikuta magneetti edes takaisin pari kertaa, niin et-

tä sininen led valo vilkkuu 

HUOM. Jos käytät ovi/ikkuna ilmaisinta hätäpainikkeena tai ovikello-

na.   Paina silloin ilmaisimen nappia. Ilmaisin on kaksitoiminen, ja vain 

laitteeseen ohjelmoitu tyyppi toimii. 

o Savuilmaisin. Paina testausnappia pari kertaa niin että led valo vilkkuu 

o Kaukosäädin. Paina kaukosäätimen nappia pari kertaa 

 

Laite ilmoittaa jokaisen onnistuneen yhdistämisen jälkeen Onnistui [Succes] mikäli ilmaisin 

on onnistuneesti liitetty järjestelmään.  

 

HUOM! KÄY TÄMÄN VAIHEEN JÄLKEEN ZONY/ALUEPARAMETREISSÄ NIMEÄMÄSSÄ KAIKKI 

ILMAISMET. ILMAISIMIEN OLETETUT SIJOITUSPAIKAT ON VALMIIKSI OHJELMOITUNA JÄRJES-

TELMÄÄN. VALITSE  SOPIVIN. 

 

 

 
 

Alue  
numero 

Ryhmän  
numero 

Alue tyyppi Alueen toiminto Käytettävät ilmaisimet/sensorit 

00-01 1, 2, 3 Langaton   
Langattomat kaukosäätimet ja 

lisänäppäimistöt 

02-10 1, 2, 3 Langaton 24h valvonta 

Langattomat hätäpainikkeet, 

kaasuilmaisimet ja savuilmaisi-

met ym 

11-20 1, 2, 3 Langaton 1 linja (osavalvonta) 

Langattomat OVI/IKKUNA ila-

misimet (ja ja mahdollisesti PIR 

liikeilmaisimet) 

21-29 1, 2, 3 Langaton 2 linja (täysvalvonta) Langattomat PIR liikeilmaisimet 

30 1, 2, 3 Langaton Ovikello 
Ovikello painike (tai LIIKE PIR 

ilmaisin) 

31-33   Langallinen 1 linja (osavalvonta) 
Langalliset ilmaisimet 

(lisävaruste) 
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Ovikello [Doorbell]  
Toiminto on valmiiksi ohjelmoitu alue nro 30. Ovikelloksi voi ohjelmoida painonapin, PIR 

liikeilmaisimen tai Ovi-ilmaisimen. 
 
Smart Zone 
Tässä toiminnossa voit valita vyöhykkeen josta laite ilmoittaa jos esim. ikkuna tai ovi on auki. 

Lue lisää englanninkielisessä ohjeessa. 

 

Vaihda koodi [Revise Code] 
Koodin tehdasasetus on 8888. Vaihda järjestelmän koodi 

 
Puhelinjohto katki  [Cut Wire Alarm] (vain PRO+ mallit)  
Toiminnolla järjestelmä ilmoittaa mikäli analoginen puhelinlinja katkaistaan 

 
Loki [History] 
Loki/historia kertoo laitteen 99 viimeiset tapahtumat 

 
CMS asetukset [CMS Settings] 
Tässä asetuksessa voit ohjelmoida nelinumeroisen kohdekoodin, joka välitetään esim. varti-

oimisliikkeeseen hälytyksen yhteydessä. Huom. Suomalaiset vartioimisliikkeet vaativat 

yleensä pidemmän kohdekoodin, joten eivät välttämättä hyväksy tätä yhteydenottotapaa. 

 
E. Kontrolli [E. Control] 
Toiminto ei käytössä tässä versiossa 

 
Ketjutettu hälytys [Linked Alarm] 
Toiminto ei käytössä tässä versiossa 

 
Etäkäyttö [Remonte Care] (sähkölaitteiden etäkäyttö) 
Toiminto ei käytössä tässä versiossa 

 
Hälytysviestin äänitys [Record] 
Paina "RECORD” äänityspainike laitteen takana, ja voit itse äänittää viestin joka kuuluu kun 

laite soittaa sinulle. Ääniviestin maksimipituus on 10 sekuntia. 

 

ETÄKÄYTTÖ 
 

SMS tekstiviestillä (vain PRO+ malli) 

 
Kytke laite pois: Lähetä käyttäjäkoodi + 0 tekstiviestillä laitteen puhelinnumeroon (esim. 

88880) 

Saat vastaustekstiviestin poiskytketty kun toiminto on onnistunut 
 
Kytke laite päälle: Lähetä käyttäjäkoodi + 1 tekstiviestillä laitteen puhelinnumeroon (esim. 

88881) 
 

Saat vastaustekstiviesti Aktivoitu kun toiminto on onnistunut 

Laitetta voi käyttää myös SMS etäkäyttöohjelmalla. Lue lisää: http://talovahti.com/lataukset 
 

Puhelimella (äänitaajuus) vain PRO+ malli 
 

Soita laitteen puhelinnumeroon odota noin 30s, kuulet äänimerkin 

syötä käyttäjätunnus + # merkki  ja numero 1 (päälle) tai 0 (pois). Lue lisää englanninkielises-

sä ohjeessa. 
 
Hälytyksen vastaanotto 
 

Kuulet nauhoitetun äänen heti saatuasi hälytyksen. Tämän jälkeen kohteen mikrofoni auke-

aa, ja voit kuunnella mitä kohteessa tapahtuu. Hälytyssummeri sammuu asetetun ajan mu-

kaan. 

 

Näppäile "*" jos haluat peruuttaa hälytyksen. 

Lue lisää englanninkielisessä ohjeessa. 

 

 

Lataa SMS etäkäyttöohjelmat ja uusin käyttöohje 
osoitteesta: http://talovahti.com/lataukset/ 
 


