
Turvapainike
—
Käyttöohje



Yhteystiedot

Tekninen asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@avarn.fi
010 620 2010 (arkisin klo 8-16)

Hälytyskeskus
halytyskeskus@avarn.fi
010 620 2000

Terkniset tiedot

Puhelinverkko: kaksitaajuus GSM/900/1800 MHz
Antenni: yhdysrakenteinen
Paino: 58g ilman kaulanauhaa
Mitat: 64x41x23 mm
Akku: Li-lon 600 mAh
Valmiusaika: > 72 tuntia 100%
Käyttölämpötila: -10...+55 C (ladattaessa 0...+45 C)
SIM -kortti: 3,0V
SAR: < 0,5W/Kg
Käyttöjännite: 3,7V



Turvapainikkeen käyttö
—
AVARN Securityn turvapainikkeella voit lähettää hälytysviestin eli vartijakut-
sun hälytyskeskukseemme, joka välittää sen automaattisesti lähimmälle varti-
jalle. Saatuaan kutsun, vartija tulee avuksesi tuota pikaa. 

Toivomme, että sinun ei tarvitse koskaan käyttää tätä painiketta. Pidä siitä kui-
tenkin hyvää huolta ja kanna sitä mukanasi, jotta voit kutsua meidät tarvittaes-
sa avuksesi. Huomaathan, että painiketta voi siirtää toiseen sijaintiin tai toiselle 
henkilölle, mutta painikkeen on aina pysyttävä sopimuksessa määritetyn käyt-
töympäristön sisällä.

Tutustu tähän käyttöohjeeseen. Muista ladata laite säännöllisesti sekä testaa 
laitteen toimivuus 2 viikon välein. Jos tarvitset apua laitteen käyttöönotossa tai 
sinulla on kysyttävää laitteesta, ota yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme. 
Löydät yhteystiedot tämän ohjekirjasen sisäkannesta.

Ystävällisin terveisin,

AVARN Security



Akun lataus
—
Lataa turvapainike kytkemällä latauslaitteen pistoke laitteessa olevaan liittimeen. Laitteen latausaste 
näytetään keltaisen valon kirkkaudella. Latauksen edetessä keltainen valo himmenee. Kun akku on 
täynnä, laite antaa äänimerkin ja palaa siihen tilaan, missä se oli ennen laturin kytkemistä. 

Normaali tyhjän akun latausaika on noin kaksi tuntia. Suosittelemme, että lataat laitteen vähintään 
kerran kahdessa vuorokaudessa. Laite ei kuitenkaan voi ylilatautua, joten voit huoletta laittaa sen 
latautumaan vaikka joka yö.

Vinkki
Jos laitetta käyttää useampi henkilö, sopikaa yhdessä rutiini laitteen lataamisesta, jotta akku ei pääse 
tyhjenemään. Jos jätät laitteen latautumaan yöksi, varmista, että pistorasiassa on jännite myös yöaikaan.



Laitteen käynnistys ja sammutus
—
Käynnistä painike painamalla yhtäjaksoisesti toimintonäppäintä, kunnes keltainen valo alkaa vilkkua ja 
laite antaa äänimerkin. Vapauta painike ja odota, kunnes vihreä valo alkaa vilkkua noin kahden sekun-
nin välein. Tälloin laite on käyttövalmis.

Sammuta painike painamalla toimintonäppäintä yhtäjaksoisesti, kunnes  kaikki kolme merkkivaloa syt-
tyvät. Vapauta painike. Laite antaa äänimerkin, valot sammuvat yksitellen ja välkähtävät kun laite on 
sammunut.

Huom!
Muista testata laitteen toimivuus 2 viikon välein tai minimissään kerran kuukaudessa. Ilmoita ennen 
testiä AVARN Securityn hälytyskeskukseen, puh 010 620 2000.  



Merkkivalot ja -äänet
—
Turvapainikkeessa on kolme merkkivaloa, joiden avulla laite ilmaisee tilansa käyttäjille. Logiikka on 
liikennevalojenkaltainen: vihreä tarkoittaa asioiden olevan kunnossa, keltainen jostain asiasta huoleh-
timista ja punainen mahdollista häiriötilaa tai toimenpiteen epäonnistumista. 

Vihreä merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin välein: 
Normaali toimintatila, turvapainike on yhteydessa matkapuhelinverkkoon ja valmis lähettämään häly-
tysviestejä.

Keltainen merkkivalo vilahtaa nopeasti peräkkäin viisi kertaa ja laite antaa äänimerkin kerran 
samanaikaisesti: 
Turvapainike ilmoittaa tarvitsevansa akun uudelleenlatausta. Tämä tilailmoitus toistuu noin 45 sekun-
nin välein, kunnes kytket turvapainikkeen latauslaitteeseen. Akku ei tyhjene välittömästi ilmoituksen 
alettua, vaan laite toimii tunteja akkuhälytyksen alkamisen jälkeen. Puoli tuntia akkuhälytyksen alka-
misesta laite lähettää automaattisen tekstiviestin AVARN Securityn hälytyskeskukseen, ellei akkua ole 
alettu ladata.



Jatkuva keltainen valo ilmaisee normaalilatausta latauspistokkeen ollessa kytkettynä. 

Vilkkuva keltainen valo ilmaisee akun esilatauksen olevan käynnissä:  
HUOM! Esilataus ei vielä lataa akkua toimintakuntoon, vaan varmistaa akun turvallisen latautumisen.

Punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti ja laite antaa kolme äänimerkkiä: 
Laite on menettänyt yhteyden matkapuhelinverkkoon, laite saattaa olla vioittunut tai SIM -kortissa 
on vikaa. Ota viipymättä yhteyttä AVARN Securityn hälytyskeskukseen. Löydät yhteystiedot tämän 
ohjekirjan sisäkannesta.

Vartijan kutsuminen
—
Voit lähettää vartijakutsun painamalla lyhyesti painikkeen käyttönäppäintä yhden kerran. Vihreä valo 
syttyy palamaan hälytysviestin lähetyksen ajaksi, jonka jälkeen laite palaa normaalin toimintatilaan.



• AVARN Security  Vaihde 0204 2828  
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