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VALVETEENUS,  
MIS PAKUB SULLE SÜDAMERAHU
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Kuidas AIKO valveteenus töötab?

AIKO valveteenus koosneb kahest olulisest komponendist: tänapäevastest, nutikatest ja  
usaldusväärsetest valve- ja rikkeanduritest ning kõige suurema arvu patrullidega 
turvafirma – G4S – reageerimisvõimekusest. 

Kõik AIKO valveseadmed on juhtmevabad ja töötavad patareiga, mille eluiga on kuni 5 aastat. 
Kui Sinu koju paigaldatakse valvesüsteemi andurid, ei pea vedama ühtegi juhet. See on kiire ja 
lihtne paigaldusprotsess!

Kõik teated andurite töökorrast, patarei laetusest ja häiretest saad AIKO rakenduse kaudu, 
mis töötab iOS-i ja Androidi seadmetes. AIKO keskseadmes võimaldab andmesidet SIM-kaart 
ja võimalusel ühendatakse keskseade ka kodusesse internetivõrku.

Kui AIKO andurid tuvastavad sissetungimise, veelekke või tuleohu, siis saadab valvesüsteem 
teavituse nii Sinu mobiilile kui ka G4S-i juhtimiskeskusesse. Seejärel võtab G4S Sinuga 
ühendust, et saada ohust ja olukorrast täpsem ülevaade. Kui esimene kontaktisik ei vasta, 
helistab G4S järgmisele. Kontaktisikute nimekirja saad määrata ja muuta G4S-i e-teeninduses 
(minu.g4s.ee). Kui Sa soovid, et G4S saadaks abi, või kui 3 minuti jooksul pärast häiret 
ei õnnestu ühtegi kontaktisikut telefoni teel kätte saada, läheb G4S-i patrull Sinu kodu 
kontrollima. Vajadusel informeerib G4S ka päästeametit. 
 
NB! Patrulli väljasõidud ei sisaldu teenuse kuutasus ja need tasustatakse eraldi 
vastavalt hinnakirjale. 

AIKO koduvalvesüsteem saadab rakenduse kaudu 3 tüüpi teavitusi. 

• Registreeritud häired – peale mobiilirakenduse teavituse võtab ka G4S ühendust  
kliendiga, et kooskõlastada edasine tegevus.

• Valvestamised ja valvest maha võtmised – nähtavad kliendi mobiilirakenduses ja  
G4S-i logis, aga juhtimiskeskuse töölauale see info ei jõua.

• Andurite teated ja rikked – teavitus jõuab G4S-i logisse, aga mitte juhtimiskeskuse 
töölauale, klient peab lahendama probleemi iseseisvalt vastavalt kasutusjuhendile  
või G4S-i tehnilise toega ühendust võtma. 

AIKO seadmete häiresignaali saab vaigistada rakenduse kaudu.

AIKO seadmete tööpõhimõte

Kõigi valve- ja rikkeandurite töökorda ning häireid kontrollib AIKO keskseade. Keskseade ja 
andurid suhtlevad omavahel krüpteeritud andmesidekanali kaudu, hüpates pidevalt raadio-
sageduste vahel (frequency hopping). See andmeside tehnoloogia muudab signaali vahele-
segamatuks ja häkkimatuks. Kui kurjategijad siiski püüavad andmesidet segada, saadetakse 
häiresignaal Sulle rakenduse kaudu ja G4S-ile juhtimiskeskusesse. 

AIKO keskseadme kogutud info, k.a häirete info, saadetakse AIKO pilveserverisse. Pilveserver 
omakorda suhtleb AIKO rakendusega. See võimaldab Sul saada AIKO valvesüsteemilt teavitusi 
kustahes parasjagu viibid, peaasi et mobiilil on internetiühendus. Samuti saad AIKO valvesta-
tuse ning häirete ja seadmete kohta infot vaadata internetiühendusega arvuti kaudu. 
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AIKO puhastamine ja hooldamine

• Vältimaks AIKO seadmete avade ummistumist tolmu või mustuse tõttu, annavad seadmed 

AIKO rakenduse kaudu märku, kui andureid on vaja puhastada.

• Puhastamiseks kasuta puhast lappi. 

• Ära kasuta anduri puhastamiseks aineid, mis sisaldavad alkoholi, atsetooni, bensiini või teisi 

aktiivseid lahusteid.

Soovitused AIKO koduvalve parimaks töökindluseks

• Valveobjekti valvestades sulge ning lukusta kõik sissepääsud ja avad.

• Muuda regulaarselt valvestamisel kasutatavaid koode. Turvakoodi muutmise juhise  

leiad leheküljelt 8.

• Hoia töökorras valgustus ja tulekustutusvahendid.

• Taga valveobjektil elektriühendus ja tuleohutusnõuete täitmine.

• Teavita G4S-i ette häireseadmestiku eesmärgipärasest kasutamist takistavast  

remonditööst ja sisustuse ümberpaigutamisest valveobjektil.

• Hoidu valveobjektil kauba, mööbli jne paigutamisest andurite lähedusse nii, et see piiraks 

nende valveala.

• Informeeri G4S-i võimalikest valveobjekti ähvardavatest ohtudest, teatavaks saanud  

sissetungiplaanidest, elektrikatkestustest jne.

G4S-i tehniline tugi 

Kui Sul tekib AIKO koduvalvega probleem, millele Sa ise lahendust ei leia, võta meiega ühendust 
telefoni +372 651 1911 või meili teel teenindus@ee.g4s.com.

Andurite info rakenduses

Süsteemi valvestamist või valve mahavõtmist saab juhtida AIKO rakenduse kaudu. Veel saab 
rakendusest näha andurite häireid, rikkeid ja patareide laetusastet. 

Ava AIKO rakendus ja vali menüüst „Teated”. Veel saab seadmete kohta informatsiooni, valides 
menüüst „Seadmed”. Vali avanevast vaatest huvipakkuv seade, mille kohta soovid informatsiooni 
vaadata. 

AIKO valvesüsteemi häireid saab vaadata ka G4S-i e-teenindusest aadressil minu.g4s.ee. Sisene 
e-teenindusse ja vali „Minu vara” alt valveobjekt, kuhu AIKO on paigaldatud. Avalehel kuvatakse 
AIKO koduvalve häired. Detailsema valvelogi vaatamiseks klõpsa valveobjekti nimele ning vali 
„Häired ja valvelogi”. 

AIKO seadmete patareide vahetamine

AIKO süsteem jälgib seadmete patareide laetust ja annab märku, kui peab seadme patareisid 
vahetama. AIKO rakendus saadab märguande kliendile, kui seadme patarei laetus on 10%. 
Sõltuvalt seadetest ja kasutustingimustest on omanikul patareide vahetamiseks aega 2 kuud 
alates märguande saamisest. Kui keskseadme patarei saab tühjaks, siis tuleb kutsuda tehnik, 
seda ei tohi klient ise vahetada.

AIKO seadmete patareide vahetuse kasutusjuhend on olemas veebilehel www.aiko.ee.

AIKO seadmete patareide kestvuse pikendamiseks kasuta ainult kvaliteetseid liitiumpatareisid. 
Kui seadmesse käib mitu patareid, ära paigalda korraga erineva mudeli, tootja või tühjenemis-
kiirusega patareisid. Nendevahelise laadimisvoo tõttu võib vaid üks tühjenenud element 
vähendada oluliselt kõigi eluiga.

Patareid

• Loomakindel liikumisandur – 1 × CR123A

• Ukseandur – 1 × CR123A

• Suitsuandur – 2 × CR2, 1 × CR2032

• Veelekkeandur – 2 × AAA

• Aknaandur – 1 × CR123A

• Kaugjuhtimispult – 1 × CR2

• Sõrmistik – 4 × AAA

• Sisesireen – 2 × CR123A

• Välissireen – 4 × CR123A
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AIKO seadmete juhendid

Keskseade
Keskseade on AIKO turvasüsteemi keskne seade, mis koordineerib ühendatud juhtmevabu sead-
meid ning suhtleb kasutaja ja turvafirmaga. Keskseade on välja arendatud üksnes siseruumides 
kasutamiseks. AIKO keskseadme soovitatav töötemperatuur on –10 °C kuni +40 °C. Kui  
temperatuur on pikka aega madalam kui –10 °C, siis tühjeneb seadme patarei tavapärasest 
kiiremini ja tootja ei anna seadme toimimisele garantiid. 

Keskseade vajab internetiühendust, et pidada sidet AIKO Cloudi pilveserveriga – konfigureerida ja 
juhtida maailma mistahes punktist, edastada sündmusi puudutavaid teateid ja uuendada tark-
vara. Keskseadet on võimalik juhtida iOSi või Androidi rakenduse abil.

1. LED-näidik (Osutab keskseadme olekule.)

2. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse  
käivitamiseks juhul, kui keskseadet proovitakse koost lahti võtta.)

3. Toitekaabli pistikupesa

4. Etherneti kaabli pistikupesa

5. SIM-kaardi pilu

6. QR-kood

7. Rikkumisvastase hoiatuse lüliti

8. Sisse- ja väljalülitamise nupp

LED-näidik

LED-näidik võib olenevalt seadme olekust olla punane, valge või roheline.

Sündmus Näidik

Ethernet ja vähemalt üks SIM-kaart on 
ühendatud

Süttib valgelt

Üksnes üks sidekanal on ühendatud Süttib roheliselt

Keskseade ei ole ühendatud internetiga või 
puudub ühendus AIKO Cloudi serveriga

Süttib punaselt

Toide puudub Süttib 3 minutiks, siis vilgub iga 10 sekundi  
tagant. Näidiku värv oleneb ühendatud 
sidekanalite arvust.

Sõrmistik

Peale AIKO rakenduse ja kaugjuhtimispuldi saab ka sõrmistiku kaudu AIKO valvesse lülitada või 
valve maha võtta. Sõrmistik tuleb paigaldada korteri või maja välisukse juurde köetud siseruumi. 
Sõrmistiku aktiveerimiseks puuduta sõrmistiku klaviatuuri. Seejärel süttib sõrmistiku korpuse ja 
puutetundlike nuppude taustavalgus ning piiksuv heli osutab, et sõrmistik on ärganud. Sõrmistik 
kasutab suhtlemiseks ka helisignaale.

Lisaks AIKO valvestamisele või valve mahavõtmisele saab sõrmistikult sisse lülitada öörežiimi, 
turvarežiimi. 

Sõrmistik on juhtseade, mis paikneb siseruumides ja on mõeldud AIKO turvasüsteemi  
haldamiseks. Selle funktsioonid hõlmavad süsteemi valvesse panemist / valve maha võtmist 
numbrilise kombinatsiooni abil (või lihtsalt nupu vajutamise teel), öörežiimi käivitamist, turva-
režiimile osutamist, blokeerimist, kui keegi proovib turvakoodi ära arvata, ja vaikse alarmi tõst-
mist, kui keegi sunnib kasutajat süsteemi valvet maha võtma.
 

1. Valverežiimi näidik

2. Valvest maas režiimi näidik

3. Öörežiimi näidik

4. Talitlushäire näidik

5. Numbrinuppude plokk

6. Tühjendamise nupp

7. Funktsiooni nupp

8. Valve nupp

9. Valve mahavõtmise nupp

10. Öörežiimi nupp

11. Rikkumisvastase hoiatuse nupp

12. Sisse- ja väljalülitamise nupp

13. QR-kood 
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LED-näidik ja helisignaalid

Sündmus Näidik ja helisignaal

Talitlushäire näidik vilgub Näidik annab teada side puudumisest, anduri või klavia-
tuuri korpuse lahti võtmisest. Talitlushäire põhjust saab 
kontrollida AIKO turvasüsteemi rakenduses.

Sõrmistiku nuppu vajutati Lühike piiks, süsteemi valvesoleku LED vilgub ühe korra

Süsteem on valves Lühike helisignaal, valverežiimi/öörežiimi näidik süttib

Süsteem ei ole valves Kaks lühikest helisignaali, valvest maas režiimi LED 
süttib

Vale turvakood Pikk helisignaal, klaviatuuri taustavalgus vilgub 3 korda

Valvesse panekul on tuvastatud 
talitlushäire (nt anduri kadumine)

Pikk piiks, süsteemi valvesoleku LED vilgub 3 korda

Andur ei vasta käsule – ühendus 
puudub

Pikk helisignaal, talitlushäire näidik süttib

Sõrmistik lukustatakse pärast 3 
ebaõnnestunud turvakoodi  
sisestamise katset

Pikk helisignaal, turvarežiimi näidik vilgub samal ajal

Patarei on tühi Pärast süsteemi valvesse panekut või valvest maha 
võtmist vilgub talitlushäire näidik sujuvalt. Klaviatuur on 
lukustatud ja samal ajal vilgub näidik.

Kui sõrmistik tuvastab käivitamisel, et patarei on tühi, 
piiksub see pika helisignaaliga ning talitlushäire näidik 
süttib sujuvalt ja kustub seejärel.

Turvakoodi värskendamine

1. Ava AIKO rakendus. 

2. Mine AIKO seadmete loetellu. 

3. Vajuta keskseadmele, misjärel tekib paremasse nurka tööriista ikoon.

4. Vajuta ikoonile (tööriistad) ja mine kasutajate loetellu.

5. Vali kasutaja. 

6. Sisesta uus turvakood ja seejärel vajuta tagasi nuppu. 

Liikumisandur

AIKO juhtmevaba liikumisandur on passiivne infrapunaandur (PIR), mis on mõeldud siseruumides 
kasutamiseks. Andur tuvastab kaitstud ruumis liikuvaid objekte, mille temperatuur on sarnane 
inimese kehatemperatuuriga. Andur ignoreerib kuni 20 kg raskuseid ja 50 cm kõrguseid loomi. 
Seade on võimeline töötama patarei abil kuni 5 aastat ja jälgib 88-kraadist piirkonda 12 meetri 
raadiuses.

Liikumisanduri ehitus 

1. LED-näidik

2. Liikumisanduri läätsed

3. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse  
käivitamiseks juhul, kui andurit proovitakse koost lahti võtta.)

4. Rikkumisvastase hoiatuse lüliti

5. Seadme toitelüliti
6. QR-kood
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Ukseandur

Juhtmevaba ukseandur koosneb kahest osast: magnetandur ja püsimagnet. Sissetungimise 
tuvastamise korral edastab ukseandur häiresignaali keskseadmele, seejärel käivitub sireen ning 
häire jõuab kasutaja mobiilirakendusse ja G4S-i juhtimiskeskusesse. Ukseandurit on võimalik 
paigaldada igat liiki ustele ja avatavatele akendele, sealhulgas siseruumides kasutamiseks 
mõeldud metallustele. Ukseandur töötab patarei abil kuni 7 aastat ja see on võimeline tuvastama 
rohkem kui miljon avamist. Ukseanduril on välise anduriga ühendamiseks pistikupesa.

1. Ukseandur
2. Suur magnet 

3. Väike magnet 

4. LED-näidik

5. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse  
käivitamiseks juhul, kui keskseadet proovitakse koost lahti võtta.)

6. Pistikupesa välise anduri ühendamiseks

7. QR-kood

8. Seadme lüliti

9. Rikkumisvastase kaitse nupp

LED-näidik

Sündmus Näidik Märkus

Anduri sisselülitamine Tuled süttivad roheliselt 
umbes üheks sekundiks

Alarmi aktiveerimine Tuled süttivad roheliselt 
umbes üheks sekundiks

Alarm saadetakse kord 5 
sekundi tagant

Patarei vajab vahetamist Alarmi ajal süttib aegla-
selt rohelisena ja kustub 
aeglaselt

Anduri patarei asendamist 
on kirjeldatud patarei 
asendamise juhendis

Sisesireen

Sireen hakkab tööle, kui kurjategija üritab tungida valvestatud ruumidesse. Sireen tõmbab 
lähedal viibivate inimeste ja naabrite tähelepanu ning sageli sissemurdja ehmatab ja põgeneb. 
Kui AIKO on valvestatud, on sireeni sisse- ja väljalülitamise nupp blokeeritud. 

1. Valgusindikaator

2. Kangaga kaetud sireeni kõlar

3. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse käivi-
tamiseks juhul, kui sireeni proovitakse pinnalt lahti võtta.)

4. QR-kood

5. Rikkumisvastase hoiatuse nupp

6. Pistikupesa välja paigaldatud valgusnäidiku ühendamiseks

7. Sisse- ja väljalülitamise nupp 
 

LED-näidik ja helisignaalid

Sündmus Näidik ja helisignaal

Alarm Toob kuuldavale helisignaali (kestus oleneb 
sätetest) ja LED-signaalimine lõpeb

Valve all olnud süsteemis on tuvas-
tatud alarm (kui alarmijärgne näidik on 
lubatud)

Sireeni LED ja väline LED (kui see on ühendatud) 
vilguvad kaks korda ligikaudu iga 3 sekundi tagant, 
kuni valve on maha võetud.

Näidik süttib pärast seda, kui sireen on mänginud 
täielikult sätetes konfigureeritud alarmsignaali.

Seadme sisselülitamine LED süttib ühe korra

Seadme väljalülitamine LED süttib 1 sekundiks, siis vilgub kolm korda

Ebaõnnestunud registreerimine LED süttib ja kustub, siis lülitub sireen välja
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Turvasüsteem seadistatud 
valverežiimi
(kui näidik on aktiveeritud)

Vilgutab ühe korra LED-i ja toob kuuldavale 
lühikese helisignaali

Turvasüsteemi valve maha võetud
(kui näidik on aktiveeritud)

Vilgutab kaks korda LED-i ja toob kuuldavale kaks 
lühikest helisignaali

Sireen valverežiimis
(kui näidik on aktiveeritud)

LED süttib lühikeseks ajaks iga 3 sekundi tagant

Patarei tühi LED süttib sujuvalt ja kustub, kui süsteem valvesse 
pannakse või valve maha võetakse (kui näidik on 
aktiveeritud), rikkumisvastane häire käivitatakse 
või antakse alarm

Välissireen

Sireenil on kaks ülesannet. Esiteks informeerida lähedal olevaid inimesi ja naabreid sissetungi-
misest ning ehmatada varast. Sageli kurjategija põgeneb, kui alarm käivitub. Teiseks annab 
sireen teada AIKO valvestamisest ja valvest maha võtmisest. Selleks kasutab sireen LED-tulesid 
ja helisignaale. See on kasulik, kui AIKO valvesüsteemi juhitakse kaugjuhtimispuldi või sõrmistiku 
kaudu.

Sireen, nagu kõik AIKO seadmed, kasutab toiteallikana patareid. See tähendab, et sireen töötab 
ka siis, kui hoones on elektrikatkestus. Kui AIKO on valvestatud, on sireeni toitenupp blokeeritud 
ja seadet ei saa välja lülitada. Veel on sireenil rikkumisvastane kaitse, mis käivitab alarmi, kui 
sireeni korpust püütakse avada või lõhkuda. Sireen on varustatud asendi muutmise sensoriga, 
mis käivitab alarmi, kui sireeni liigutatakse. 

1. LED-raam

2. Piesoelektriline alarmi näidik

3. Kaanekinnitus

4. Kaanekinnituskruvid

5. Kinnitusplaat SmartBracket

6. Klemmid välise toiteallika ühendamiseks

7. QR-kood (Sisaldab seadme seerianumbrit.)

8. Sisse- ja väljalülitamise nupp

9. Kinnitusplaadi SmartBracket kruviga kinnitamise koht 
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Veelekkeandur

Juhtmevaba veelekkeandur on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Anduri põhi on 
varustatud nelja paari veetundlike kontaktidega. Kui vähemalt üks paar kontaktidest saab 
märjaks, edastab andur häireteate keskseadme kaudu kasutajale. Veelekke andur teavitab ka 
sellest, kui vesi ära kuivab.  

1. LED-näidik

2. Veeanduri kontaktid

3. QR-kood ja seadme registreerimisvõti

4. Sisse- ja väljalülitamise nupp

LED-näidik

Sündmus Näidik

Toitelüliti vajutamine (Andur on sisse lülitatud.) Süttib punaselt, kui nuppu all hoitakse

Sisselülitamine Süttib roheliselt, kui seade sisse lülitub

Väljalülitamine Süttib algul punaselt, siis vilgub kolm korda

Sisselülitatud anduri LED-näidik

Sündmus Näidik Märkus

Riistvara viga Vilgub pidevalt punaselt Andur nõuab parandamist, 
palun võta ühendust tugi-
teenustega

Leke tuvastatud Süttib punaselt umbes 
üheks sekundiks

Patarei vajab vahetamist Alarmi ajal süttib see 
aeglaselt punaselt ja 
kustub aeglaselt

Anduri patarei asendamist on 
kirjeldatud patarei asendamise 
juhendis
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Nutipistik

Nutipistik on siseruumide jaoks mõeldud seinakontakt, millesse saab ühendada kuni 2,5 kW 
elektritarbija. Nutipistikut saab sisse ja välja lülitada AIKO rakenduse kaudu või seadistada see 
automaatselt sisse ja välja lülituma vastavalt ajalise stsenaariumi järgi. 

Nutipistik on kaitstud pinge ülekoormuse (üle 184–253 V) ja liigvoolu eest (üle 11 A). Ülekoormuse 
korral lülitub nutipistik välja ja automaatselt sisse tagasi, kui normaalne pinge taastub. Liigvoolu 
korral lülitub nutipistik automaatselt välja ja siis saab seda uuesti sisse lülitada ainult AIKO  
rakenduse kaudu. 

Nutipistik annab ühendatud elektriseadme tarbitava võimsuse kohta infot LED-tule värvide abil. 
Ülekoormuse korral värvub LED-tuli lillaks. Koormust on võimalik jälgida ka AIKO rakenduse  
kaudu.

NB! Nutipistiku maksimaalne aktiivkoormus on 2,5 kW. Induktiivsete või mahtuvuslike 
koormuste kasutamise korral on maksimaalne lülitusvool vähendatud 230 V juures  
8 A-ni.

LED-näidik

Koormustase Näidik

Pistikupesa toide puudub Näidiku tuled ei põle

Pistikupesa on välja lülitatud Sinine

Pistikupesa on sisse lülitatud, koormus puudub Roheline

~ 550 W Kollane

~ 1250 W Oranž

~ 2000 W Punane

~ 2500 W Tumepunane

~ 3000 W Lilla

Ühte või enamat tüüpi kaitse on käivitunud Süttib sujuvalt punaselt ja kustub

Riistvara rike Vilgub kiiresti punaselt
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Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult  võimaldab kuni 100 meetri kauguselt ühe nupuvajutusega AIKO valvestada või 
valve maha võtta. See on hea lahendus nii lastele kui ka vanematele inimestele, kelle jaoks võib 
valvesüsteemi koodi meeldejätmine keeruline olla. Veel on puldil paanikanupp, mis käivitab kohe 
häire ja kutsub G4S-i appi. Puldi saad tellida kasvõi igale pereliikmele.

 

1. Süsteemi valvesse paneku nupp (Valvestamiseks vajuta ühe korra.)

2. Süsteemi valvest mahavõtmise nupp (Valve mahavõtmiseks vajuta ühe korra.)

3. Öörežiimi nupp (Režiimi sisselülitamiseks vajuta ühe korra.) 

4. Paanikanupp (Abi kutsumiseks vajuta ühe korra.)

5. Valgusnäidikud

6. Ava puldi kinnitamiseks 

NB! Käivitunud häire mahavõtmiseks tuleb puldil vajutada süsteemi valvest  
mahavõtmise nuppu.

Suitsuandur

Suitsuandur tuvastab nii suitsu kui ka temperatuuri kiire tõusu. Kui suits tungib tuvastus- 
kambrisse, siis moonutab see saatja ja fotoelektrilise vastuvõtja vahel liikuvat infrapunavalgust. 
See moonutus käivitab suitsualarmi. Kui temperatuur ületab +60 °С või tõuseb 30 °С võrra 30 
minuti jooksul (temperatuur ei pea kerkima kuni +60 °С), siis käivitub häire.

1. Sireeni ava

2. Tule näidik (toimib andurina ja kontrollnupuna)

3. Suitsukambri ava koos võrgu taga asuva temperatuurianduriga

4. Kinnituspaneel SmartBracket 

5. Toitelüliti

6. Rikkumisvastase kaitse nupp

7. QR-kood 

Tuleohu korral käivitub anduri lokaalne sireen, andur vilgutab LED-tulesid ning edastab häire 
rakenduse kaudu kasutajale ja G4S-ile. 
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Suitsuanduri väljalülitamine

1. Anduri kaanelt

Vajuta seadme kaanele – mille all asub puutenupp.

2. AIKO rakendusest

Häire korral saadab AIKO rakenduse kaudu teavituse ja hüpiksõnumi alt on võimalik anduri  
lokaalne alarm välja lülitada.

3. Sõrmistikult

Lokaalse alarmi sõrmistikult väljalülitamiseks tuleb vajutada sõrmistikul nuppu „*“.

Pane tähele, et suitsuanduri häire sõrmistikust väljalülitamiseks peab G4S-i tehnik tegema 
sõrmistikule esmalt vastavad seadistused.

NB! Kui suitsu- ja/või temperatuuritase ei taastu tavapärase väärtuseni 10 minuti  
jooksul, siis lülitab andur alarmi taas sisse.
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Klaasipurunemise andur

Andur on juhtmevaba ja mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Klaasipurunemise andur 
tuvastab klaasi purunemise heli kuni 9 meetri kauguselt. Klaasipurunemise anduris on tundlik 
elektreetmikrofon. See tuvastab klaasi purunemise heli, mis koosneb madala sagedusega  
löögi helist ja kõrge sagedusega klaasi purunemise helist. Selline kaheetapiline klaasi  
purunemise tuvastamine vähendab valehäire riski. Andur töötab ühe patareiga kuni 7 aastat.

NB! Klaasipurunemise andur ei reageeri, kui klaas on kaetud kilega, näiteks põrutus- 
kindla, päikesekaitse, dekoratiivse või muud tüüpi kilega.
 
 

1. LED-näidik

2. Mikrofoni ava

3. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse  
käivitamiseks juhul, kui andurit proovitakse koost lahti võtta.)

4. Pistikupesa välise anduri ühendamiseks

5. QR-kood

6. Toitelüliti

7. Rikkumisvastase hoiatuse nupp

LED-näidik

Sündmus Näidik Märkus

Anduri sisselülitamine Tuled süttivad roheliselt 
umbes üheks sekundiks

Alarmi aktiveerimine Tuled süttivad roheliselt 
umbes üheks sekundiks

Alarm saadetakse kord 5 
sekundi tagant

Patarei vajab vahetamist Alarmi ajal süttib see 
aeglaselt rohelisena ja 
kustub aeglaselt

Anduri patarei asendamist on 
kirjeldatud patarei asendamise 
juhendis
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