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MURTO JA PALOHÄLYTTIMET
Jotta et aiheuttaisi turhia hälytyksiä, niin varmista, että varaamassasi tilassa on hälytykset kytketty pois
tai kytke ne itse ensimmäisenä tehtävänäsi pois. Hälytykset minkä takia vartija saapuu paikalle maksavat,
joten ole tarkka!
! MURTOHÄLYTIN VAHINKO! Soita jos hälytin laukeaa ja et saa kuitattua sitä avaimella vihreäksi!
010 620 2000 Avarn Security (24h, ilmoita että teillä on varaus, -> tai aiheeton palohälytys)
050 511 2606: Kiinteistövastaava.
Jos saat valon vihreäksi älä soita kenellekään.
Vaikka sireeni sammuu itsestään, niin hälytystä ei ole kuitattu pois ennen kuin hälytin on avaimella
käännetty vihreäksi.

Alakämppä
Murtohälytin: Heti oikealla, kun avaat ensimmäisen oven
(lippuaukion puoli).
Savuohituskytkin: Tuulikaapin jälkeinen eteinen Sulje
ilmaisimet: vain jos takka päällä tai diskon savut, muista
laittaa ilmaisin takaisin päälle!
Ohjainnäppäimistö: Tuulikaapin jälkeinen
Hallinta myös Sanin palohälytykset.

eteinen.

Yäkämppä
Murtohälytin: Heti vasemmalla, kun avaat ensimmäisen
oven.
Ohjainnäppäimistö:
sijaitsee
laverihuoneen
nurkassa.

Kassu
Murtohälytin: Heti vasemmalla, kun avaat ensimmäisen
oven. (Saapumisovi järvenpuoleinen alaovi keskellä)
Ohjainnäppäimistö:
ensimmäisen oven.

Heti

vasemmalla,

kun

avaat

Murto- ja Palohälyttimet:
Kassu, Yläkämppä ja Alakämppä rakennuksissa.
Sanissa on pelkkä paloilmoitusjärjestelmä, mitä ohjataan alakämpän
näppäimistöstä.
Alakämpällä savuilmaisimen ohitus.
(Takan käyttö tai discon savut)
Metsätuvalla, leirialueilla ja Uuttu mökissä (pihapiirin ulkopuolella) ei ole
hälyttimiä.
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MURTOHÄLYTIN
Murtohälyttimiä ohjataan avainkytkimellä (noin 5*10 cm kokoinen
musta metallinen rasia, jossa led-valo ja avaimenreikä).
Avainkytkimessä palaa punainen valo silloin, kun hälytykset ovat
päällä ja vastaavasti vihreä, kun hälytys on poiskytketty.
Kytkentä suoritetaan siten, että käännetään kämpän avainta
avainpesässä ¾ kierrosta, jolloin merkkivalon väri vaihtuu.
Sen jälkeen käännetään avainta ¼ kierrosta takaisinpäin
(pystyasentoon), jolloin avain lähtee normaalisti vetämällä
avainpesästä.
Sisään tullessa kämpälle pitää poiskytkentä suorittaa 20 sekunnin
kuluessa rakennuksen minkä tahansa oven avaamisesta.
Pois lähtiessä on 45 sekuntia aikaa poistua rakennuksesta ja lukita
kaikki ovet ennen kuin hälytykset menevät päälle.

Voi harmi! Sattui hälytys!
Murtohälytyksessä sireeni soi yhden minuutin yhtäjaksoisesti. Sen jälkeen ääni loppuu! KÄY SIITÄ
HUOLIMATTA kuittaamassa murtohälytys pois, muuten vartija saapuu paikalle. Murtohälytys kuitataan
avainkytkimestä, kääntämällä hälytykset pois päältä.
Vartiointiliike tietää vuokraajat, joten eivät reagoi hälytyksiin, jotka kuitataan! Joten ei hätää!

PALOHÄLYTIN:





Savuilmaisimen havaitessa savua, alkaa se hälyttää. Hetken kuluttua myös
ulkosireeni alkaa soida katkonaisesti. Sireeni soi yhden minuutin ajan
katkonaisesti, jollei uutta paloilmoitusta tule ilmaisimesta.
Paloilmoituksen siirto on viivästetty 30 sekuntia. Jos ilmaisin saadaan tuuletettua
esim. ruokakäryjen aiheuttamasta hälytyksestä, ei hälytys siirry eteenpäin.
Jos olet aivan varma, ettei kämpässä ole tulipaloa, etkä saa ilmaisinta tuuletettua,
voit painaa seinällä olevan hälytysnäppäimistön jotain painiketta. Tällöin 30
sekunnin viive alkaa uudelleen.

Alakämpässä oleva Savuohituskytkin
Ohituskytkintä on käytettävä poltettaessa takkaa, käytettäessä savukonetta tai muita savua (tai
runsasta höyryä) tuottavia laitteita. Tällöin on huomattava sulkea myös Urluksen puolelle johtavat
ovet. Savuilmaisimia on yksi kokoustila Urluksessa ja kaksi makuusalin puolella.
Käännettään avaimella samoin kuin murtohälytintä.
Makuutilan savuilmaisimet piippaavat muutamia kertoja (noin
minuutin aikana). Tämä on normaalia, eikä avainta pidä
käännellä enempää.
Merkkivalon varoittaa punaisena että savuilmaisimet pois
päältä, eivätkä ne huomaa savua.
Savuilmaisimien takaisinkytkennän saa suorittaa vasta sitten,
kun savu on aivan varmasti hävinnyt tilasta!
Muista kytkeä ilmaisin takaisin päälle!
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