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1.

JOHDANTO

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on toimia loppukäyttäjän apuna Traka21-järjestelmän peruskäytön yhteydessä. Pidä
tämä opas ulottuvilla siltä varalta, että tarvitset muistutusta, kuinka käyttäjiä ja avaimia lisätään tai raportteja
luodaan.

1.1

YHTEENVETO TRAKA21-JÄRJESTELMÄSTÄ

Traka21:n innovatiivinen plug & play -järjestelmä tuo edistyksellisen ja älykkään avaintenhallinnan pienten ja
keskisuurten yritysten ulottuville.
Traka21 on yksinkertainen, tehokas ja kustannuksiltaan alhainen. Se auttaa seuraamaan avainten käyttöä. Jokainen
avain tai avainnippu lukitaan paikalleen erikseen, jolloin niiden tunnistaminen ja seuraaminen helpottuu.

1.2

SANASTO

Järjestelmä – Järjestelmällä
tarkoitetaan Traka21-yksikköä.

iFob – iFob on Traka21-järjestelmän sydän. Se sisältää pienen
RFID-sirun, jonka avulla järjestelmä tunnistaa siihen liitetyt
avaimet.

Turvasinetti – Sinetillä liitetään avaimia iFobiin. Kun sinetti on
kiinni, avaimet voidaan irrottaa iFob-yksiköstä ainoastaan
katkaisemalla turvasinetti.

Käyttäjät – Järjestelmänvalvoja lisää järjestelmään käyttäjiä. Nämä voivat olla joko peruskäyttäjiä tai muita
järjestelmänvalvojia. Käyttäjiä lisätään Traka21-järjestelmän järjestelmänvalvojan osiossa olevan ohjatun toiminnon
avulla.
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Käyttöoikeudet – Traka21-järjestelmässä voidaan helposti määrittää, kuka pääsee käsiksi mihinkin avaimiin. Käyttäjien
oikeuksia voidaan myös muokata.

TRAKA21-JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS

2.

Traka21-järjestelmän kosketusnäytön käyttöliittymä on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Traka21 ei edellytä
kosketuskynää tai muuta osoitinlaitetta, vaan järjestelmää ohjataan painamalla painikkeita suoraan näytöltä.

2.1

KOSKETUSNÄYTTÖ

2.1.1 NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

Jos Traka21-järjestelmää ei käytetä 30 sekuntiin, järjestelmä siirtyy virransäästötilaan. Kun haluat käyttää
järjestelmää, kosketa kosketusnäyttöä.

2.1.2 KOSKETUSKOMENNOT

Painaminen – Näytöllä olevaa painiketta painetaan ja
se vapautetaan saman tien, jotta se aktivoituu.

Painettuna pitäminen – Suuntapainikkeita pidetään
painettuna valikoita ja eri vaihtoehtoja selattaessa.

Selaaminen – Luetteloita ja valikoita voidaan selata
pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
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2.2

KÄYTTÄJÄN TUNNISTAMINEN

Traka21-järjestelmää pääsee käyttämään vain syöttämällä PIN-koodin. PIN-koodin tulee olla 4–10 merkkiä pitkä.

3.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Traka21-järjestelmän käyttö edellyttää, että käyttäjä kirjautuu järjestelmään PIN-koodilla.

3.1

JÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN
1.

Kosketa näyttöä, jotta järjestelmä herää virransäästötilasta.

2.

Syötä PIN-koodisi.

3.

Vahvista PIN-koodisi painamalla

4.

Ovi avautuu, ja pääset käsiksi avaimiin.
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3.2

AVAINTEN VAPAUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN

3.2.1 AVAINTEN VAPAUTTAMINEN
Avaimen vapauttaminen onnistuu yhdellä kädellä.
1.

Syötä PIN-koodisi.

2.

Ovi aukeaa.

3.

Käytössä olevien iFobien paikat näkyvät vihreinä.
Lukittujen iFobien paikat näkyvät punaisina.

4.

Paina haluamasi iFobin painiketta näytöllä.

5.

Odota naksahdusta (iFobin lukitus avataan).

6.

Ota iFob.
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3.2.2 AVAINTEN PALAUTTAMINEN
Avain on palautettava oikeaan lukituspaikkaan.
1.

Syötä PIN-koodisi.

2.

Ovi aukeaa.

3.

Oranssit paikat ovat sellaisia, joiden iFob on parhaillaan kirjautuneen käyttäjän hallussa.

4.

Aseta iFob oikeaan lukituspaikkaan.
HUOM. Jos palautat iFobin väärään paikkaan, tästä ilmoitetaan kosketusnäytöllä. Sinua pyydetään
ottamaan avain ja palauttamaan se osoitettuun paikkaan. Järjestelmä ohjaa sinut oikeaan paikkaan
valojen avulla.
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3.3

IFOB VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA

Jos palautat iFobin väärään paikkaan, järjestelmä kehottaa sinua poistamaan sen ja palauttamaan sen oikeaan
paikkaan.

Kosketusnäytöllä näkyvien ohjeiden lisäksi lukituspaikkojen valot opastavat sinut oikean paikan kohdalle seuraavan
kuvan mukaisesti.

HUOM. Tämä on vaihtoehto, joka voidaan määrittää käyttöön tai pois käytöstä kaikille käyttäjille Traka21järjestelmän yleisasetuksissa. Tarkat ohjeet ovat osiossa 4.8.
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3.4

IFOB-TILAT

Traka21-järjestelmässä käytetään seuraavia iFob-tilakuvauksia.

Vihreä ympyrä ja valkoinen oikein-merkki tarkoittavat, että käyttäjä pääsee käsiksi iFobiin.

Punainen ympyrä ja valkoinen viiva tarkoittavat, että käyttäjä ei pääse käsiksi iFobiin.

Oranssi ympyrä ja valkoinen oikein-merkki tarkoittavat, että sisään kirjautunut käyttäjä on ottanut iFobin
järjestelmästä.

Harmaa ympyrä ja valkoinen rasti tarkoittavat, että toinen käyttäjä on ottanut iFobin järjestelmästä.

3.4.1 OHJEET
Ollessaan kirjautuneena käyttäjät voivat painaa ohjepainiketta saadakseen tietoja iFobin tiloista ja siitä, milloin
avaimen voi ottaa.
-ohjepainiketta.

1.

Paina kirjautuneen käyttäjän näkymässä

2.

Ohjenäkymä aukeaa ja näet, mitä avaimia voit ottaa.

3.

Kun haluat palata kirjautuneen käyttäjän näkymään, paina
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3.5

IFOBIN ETSIMINEN

Kun käyttäjä on kirjautuneena, hän voi painaa hakukuvaketta ja etsiä tietoja tietystä iFobista.
1.

Paina aloitusruudussa

2.

Valitse, mitä avainta haluat hakea.

-hakupainiketta.

Haku näyttää seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•

iFobin paikan
iFobiin liitettyjen avainten kuvauksen (jos on)
Onko iFob järjestelmässä vai poissa
järjestelmästä poissa olevan iFobin noutaneen käyttäjän tai järjestelmässä olevan iFobin viimeksi
palauttaneen käyttäjän
käyttäjien yhteystiedot
viimeisimmän noudon tai palautuksen ajankohdan.

3.

Jos haluat suorittaa uuden haun, valitse toinen iFob-paikka.

4.

Kun olet lopettanut, paina

3.6

-painiketta. Järjestelmä palaa etusivulle.

PIN-KOODIN VAIHTAMINEN

Käyttäjät pääsevät vaihtamaan oman PIN-koodinsa painamalla PIN-painiketta kirjauduttuaan järjestelmään.
-painiketta.

1.

Paina etusivulla

2.

Näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko vaihtaa PIN-koodisi. Paina Yes(Kyllä)-painiketta.
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3.

Syötä uusi PIN-koodi ja paina

(Enter) -painiketta.

HUOM. PIN-koodin tulee olla 4–10 merkkiä pitkä.

3.7

(Enter) -painiketta.

4.

Vahvista uusi PIN-koodisi syöttämällä se uudelleen. Paina

5.

Näkyviin tulee viesti vaihdon onnistumisesta ja järjestelmä palaa etusivulle.

NÄPPÄIMISTÖ

Traka21-näppäimistö tukee erikoismerkkejä. Käytettävissä olevat merkit vaihtelevat järjestelmän valitun käyttökielen
mukaan. Käytettävissä olevien erikoismerkkien luettelo tulee näkyviin, kun näppäimistön painiketta pidetään
painettuna.
Esimerkki: jos haluat käyttää merkkiä Ö, määritä järjestelmän kieleksi suomi, pidä O-painiketta painettuna ja valitse
merkki näkyviin tulevasta luettelosta.
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Ohjeet järjestelmän kielen vaihtamisesta ovat Yleiset asetukset -osiossa.

4.

JÄRJESTELMÄNVALVOJAN VALIKKO

Tässä käyttöoppaan osiossa kerrotaan järjestelmänvalvojan valikosta ja sen ominaisuuksista. Järjestelmänvalvojan
valikkoon pääsee vain järjestelmänvalvojan tunnuksilla kirjautunut käyttäjä.

4.1

AVAIMET

Paina järjestelmänvalvojan valikossa avaimet-painiketta. Ohjatun avaintoiminnon avulla järjestelmän iFobeihin
voidaan lisätä ja niistä voidaan poistaa avaimia. Käytettävissä on myös avainten paikan vaihtotoiminto, jonka avulla
järjestelmän avaimet voidaan sijoittaa uuteen järjestykseen.

4.1.1 AVAINTEN LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN
1.

Paina ohjatun avaimen asennusta.
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2.

Näkyviin tulee yleiskatsaus, jossa kerrotaan, kuinka iFobiin lisätään avaimia. Lue ohjeet ja paina jatka
painiketta.

3.

Valitse haluamasi iFob kosketusnäytöltä.

4.

Kyseinen iFob vapautetaan järjestelmästä.
HUOM. Kun haluat poistua ohjatusta avaintoiminnosta, sulje ovi tai paina Exit-painiketta.
5.

Irrota iFob järjestelmästä. Ottamasi iFobin kuvake kosketusnäytöllä muuttuu oranssiksi.
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6.

Kun iFob on poistettu järjestelmästä, voit kiinnittää avaimen/avaimet mukana toimitetun turvasinetin avulla.

A

B

Aseta
avain/avaimet
ja iFob sinettiin.

Paina suljin
kiinni.

C

Purista uran kohdalta
kevyesti.
VARO LEIKKAAMASTA
SULJINTA POIKKI.

7.

Sinua pyydetään syöttämään avaimelle/avaimille kuvaus. Kun olet valmis, paina Save-painiketta.
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8.

Kun olet valmis, palauta iFob järjestelmään. Oranssi kuvake muuttuu jälleen vihreäksi sen merkiksi, että iFob
on paikallaan.

9.

Jos haluat lisätä järjestelmään lisää avaimia, valitse kosketusnäytöllä toinen iFob.

Kun olet lopettanut avainten lisäämisen, palaa järjestelmänvalvojan valikkoon painamalla Exit-painiketta tai sulje ovi.

4.1.2 AVAINTEN PAIKKOJEN VAIHTAMINEN
Avainten paikanvaihtotoiminto on hyödyllinen, kun järjestelmässä olevat avaimet halutaan järjestää uudelleen.
Paikanvaihtotoimintoa käytettäessä sinettiä ei tarvitse katkaista tai lukita uudelleen, vaan järjestelmä määrittää
iFobeille uudet paikat.
1.

Paina avain valikossa Swap key positions -painiketta.
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2.

Näkyviin tulee avainten paikan vaihdon yleisnäkymä, jossa kerrotaan, kuinka toiminto toimii. Lue sivu ja paina
jatkopainiketta.

3.

Valitse ensimmäinen kahdesta keskenään vaihdettavasta iFobista.

4.

iFob vapautetaan. Aseta se odottamaan.

5.

Valitse toinen iFob. Se vapautetaan järjestelmästä.

6.

Kun molemmat iFobit ovat poissa järjestelmästä, voit asettaa ne uusille paikoilleen.

7.

Järjestelmä havaitsee vaihdon ja hyväksyy iFobit.
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4.2

8.

Jos haluat vaihtaa useamman iFobin paikkaa, suorita toimenpide uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

9.

Kun olet lopettanut, palaa järjestelmänvalvojan valikkoon painamalla Exit-painiketta tai sulje ovi.

KÄYTTÄJÄT

Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä tai muokata käyttäjien tietoja, kirjaudu järjestelmään ja siirry
järjestelmänvalvojan valikkoon. Paina järjestelmänvalvojan valikossa Users-painiketta.

4.2.1 PERUSKÄYTTÄJÄN LISÄÄMINEN
Peruskäyttäjä ei pääse käsiksi järjestelmänvalvojan valikkoon eikä raportteihin vaan pystyy ainoastaan noutamaan ja
palauttamaan avaimia. Kun ohjattu käyttäjätoiminto aukeaa, valittavissa on useita vaihtoehtoja.
1.

Valitse lisää perus käyttäjä.

2.

Näkyviin tulee käyttäjätietoikkuna, jossa voit syöttää käyttäjän etu- ja sukunimen, yhteystiedot ja PIN-koodin.
Syötä tiedot ja paina jatka painiketta.
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• Yhteys-kohtaan syötetään puhelin- tai faksinumero, sähköpostiosoite tms., jonka kautta käyttäjään
voi ottaa yhteyttä.
• PIN-kohtaan syötetään numeroista koostuva salasana, jonka avulla käyttäjät pääsevät käsiksi
järjestelmään. Sen tulee olla 4–10 merkkiä pitkä.
3.

Seuraavaksi sinun täytyy määrittää käyttöoikeudet. Valitse kosketusnäytöltä, mihin iFobeihin käyttäjä pääsee
käsiksi. Ne paikat, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, näkyvät vihreinä ympyröinä, joiden sisällä on valkoinen
oikein-merkki. Jos haluat poistaa käyttöoikeuden, paina painiketta. Ympyrä muuttuu punaiseksi ja oikeinmerkki valkoiseksi viivaksi. Kun olet valmis, paina jatkopainiketta.

4.

Käyttäjäasetukset sivulla voit määrittää seuraavat asetukset:
•
•

Milloin järjestelmä poistaa käyttöoikeuden käytöstä.
käyttäjän täytyy vaihtaa PIN-koodinsa, kun hän kirjautuu järjestelmään seuraavan kerran.

Valitse halutut vaihtoehdot ja paina jatkopainiketta.
5.

Ohjattu käyttäjätoiminto on nyt viety loppuun. Näkyviin tulee viesti, jossa vahvistetaan käyttäjän lisääminen.
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6.

Jos haluat lisätä toisen käyttäjän, paina kyllä-painiketta. Järjestelmä avaa uuden käyttäjätietonäkymän.
Suorita vaiheet 2–5 uudelleen.

7.

Jos et halua lisätä enempää käyttäjiä, paina Ei. Järjestelmä palaa järjestelmänvalvojan valikkoon. Palaa
takaisin kirjautumisnäkymään painamalla Lopeta-painiketta.

4.2.2 JÄRJESTELMÄNVALVOJAN LISÄÄMINEN
Järjestelmänvalvoja voi käyttää järjestelmänvalvojan valikkoa ja sen toimintoja sekä luoda raportteja.
1.

Valitse Lisää pääkäyttäjä.

2.

Näkyviin tulee käyttäjätietoikkuna, jossa voit syöttää käyttäjän etu- ja sukunimen, yhteystiedot ja PIN-koodin.
Syötä tiedot ja paina jatkopainiketta.
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• Yhteys-kohtaan syötetään puhelin- tai faksinumero, sähköpostiosoite tms., jonka kautta käyttäjään
voi ottaa yhteyttä.
• PIN-kohtaan syötetään numeroista koostuva salasana, jonka avulla käyttäjät pääsevät käsiksi
järjestelmään. Sen tulee olla 4–10 merkkiä pitkä.
3.

Seuraavaksi sinun täytyy määrittää käyttöoikeudet. Valitse kosketusnäytöltä, mihin iFobeihin käyttäjä pääsee
käsiksi. Ne paikat, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, näkyvät vihreinä. Jos haluat poistaa käyttöoikeuden,
paina painiketta, jolloin ympyrä muuttuu punaiseksi. Kun olet valmis, paina jatkopainiketta.

4.

Käyttäjälle voit määrittää seuraavat asetukset:
•
•

Käyttöoikeus päättyy – Tällä asetuksella voit määrittää, milloin järjestelmä poistaa käyttäjän
käytöstä.
Pakota PIN-koodin vaihto - käyttäjän täytyy vaihtaa PIN-koodinsa, kun hän kirjautuu järjestelmään
seuraavan kerran.
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Valitse halutut vaihtoehdot ja paina jatkopainiketta.
5.

Ohjattu toiminto on nyt viety loppuun. Näkyviin tulee viesti, jossa vahvistetaan käyttäjän lisääminen.

6.

Jos haluat lisätä toisen käyttäjän, paina Yes-painiketta. Järjestelmä avaa uuden käyttäjätietonäkymän. Suorita
vaiheet 2–5 uudelleen.
Jos et halua lisätä enempää käyttäjiä, paina No-painiketta. Järjestelmä palaa järjestelmänvalvojan valikkoon.
Palaa takaisin kirjautumisnäkymään painamalla Exit-painiketta.

7.

4.2.3 KÄYTTÄJIEN MUOKKAAMINEN
Käyttäjien tietoja voidaan muokata seuraavasti:
1.

Valitse muokkaa käyttäjää.

V. 1.3 – 22.1.2015

UD0130

Sivu 24/63

2.

Näkyviin tulee luettelo nykyisistä käyttäjistä. Valitse haluttu käyttäjä ja paina jatkopainiketta.

3.

Näkyviin tulevat käyttäjän etu- ja sukunimi, yhteystiedot ja PIN-koodi. Tee tarvittavat muutokset ja paina
jatkopainiketta.

4.

Muokkaa seuraavaksi avainten käyttöoikeuksia valitsemalla, mihin paikkoihin käyttäjällä on oikeudet.

5.

Muokkaa sitten käyttäjän määrityksiä. Voit
•
•
•

muuttaa käyttäjän käyttöoikeuksien päättymispäivää
valita, pakotetaanko käyttäjä vaihtamaan PIN-koodinsa
valita, onko käyttäjällä järjestelmänvalvojan oikeudet.

Muokkaa haluamiasi määrityksiä ja paina jatkopainiketta.
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6.

Näkyviin tulee viesti, jossa vahvistetaan käyttäjän tietojen muokkaaminen.

7.

Jos haluat muokata muiden käyttäjien tietoja, paina kyllä-painiketta. Järjestelmä palaa käyttäjäluetteloon.
Suorita vaiheet 2–5 uudelleen.

8.

Kun olet lopettanut, palaa järjestelmänvalvojan valikkoon painamalla Exit-painiketta.

4.2.4 KÄYTTÄJIEN POISTAMINEN
Käyttäjiä voidaan poistaa järjestelmästä seuraavasti:
1.

Paina poista käyttäjä.

2.

Näkyviin tulee luettelo nykyisistä käyttäjistä. Valitse haluttu käyttäjä ja paina jatkopainiketta.
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3.

Näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko poistaa käyttäjän. Paina Kyllä-painiketta.

4.

Käyttäjä poistetaan käyttäjäluettelosta.

5.

Jos haluat poistaa useampia käyttäjiä, suorita vaiheet 2–3 uudelleen.

6.

Kun olet valmis, paina paluupainiketta.

4.3

KÄYTTÖOIKEUDET

Käyttöoikeudet pääset tarkastelemaan kaikkia järjestelmässä olevia käyttäjiä ja myöntämään heille käyttöoikeuksia tai
poistamaan niitä ilman, että sinun tarvitsee muokata käyttäjän tietoja.
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa käyttöoikeudet-painiketta.

2.

Korosta vasemmalla näkyvästä luettelosta se käyttäjä, jonka oikeuksia haluat muokata.
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3.

Valitse paikat, joihin haluat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden.

4.

Jos haluat muokata toisen käyttäjän oikeuksia, selaa luetteloa ja valitse haluttu käyttäjä.

5.

Palaa järjestelmänvalvojan valikkoon painamalla paluupainiketta.

4.4

OHJEET

Traka21-järjestelmä pitää sisällään ohjeita, jotka auttavat järjestelmän käytössä. Ohjesivulle pääsee kahdesta paikasta:
pääkirjautumisnäkymästä ja järjestelmänvalvojan valikosta. Kaikki käyttäjät pääsevät tarkastelemaan ohjesivua
kirjautumisnäkymästä, mutta tällöin näkyvillä eivät ole kaikki aiheet, joihin pääsee käsiksi järjestelmänvalvojan
valikosta. Näin on pyritty helpottamaan peruskäyttäjien toimintaa – he näkevät vain sellaisten toimien ohjeet, joita he
voivat suorittaa.

4.4.1 PERUSKÄYTTÄJÄN OHJEET
Peruskäyttäjä pääsee käsiksi ohjeisiin vain Traka21-järjestelmän kirjautumisnäkymästä.
1.

Paina pääkirjautumisnäkymän ohjepainiketta.
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2.

Kun ohjenäkymä aukeaa, valittavissa on kolme vaihtoehtoa.

•

Otetaan Avaimet – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulee kolmivaiheinen ohje siitä, kuinka
järjestelmästä otetaan avaimia.

•

Palautetaan avaimet – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulee kolmivaiheinen ohje siitä, kuinka
järjestelmään palautetaan avaimia.

V. 1.3 – 22.1.2015

UD0130

Sivu 29/63

•

Tuen yhteystiedot – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulevat teknisen tuen yhteystiedot.
Järjestelmänvalvoja voi muokata tässä näytettäviä tietoja.

•

Regulations – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulevat Traka21-järjestelmän hyväksynnät ja
standardit.

3.

Avaa haluamasi aihe painamalla sen painiketta.

4.

Palaa takaisin ohjenäkymään painamalla paluupainiketta.

4.4.2 JÄRJESTELMÄNVALVOJAN OHJEET
Järjestelmänvalvojat pääsevät käsiksi kaikkiin järjestelmän ohjeisiin.
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Ohjeen aiheet-painiketta.
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2.

Näkyviin tulee luettelo kaikista ohjeaiheista.

•

Käyttäjät – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulee selitys perus- ja järjestelmänvalvojakäyttäjien
eroista ja siitä, millaiset käyttöoikeudet heillä on.
Peruskäyttäjä ei pääse käsiksi järjestelmänvalvojan valikkoon eikä raportteihin vaan pystyy ainoastaan
noutamaan ja palauttamaan avaimia.
Järjestelmänvalvojalla on pääsy kaikkiin Traka21-järjestelmän osa-alueisiin – käyttäjiin, avaimiin,
järjestelmänvalvojan valikkoihin ja raportteihin.

•

Otetaan avaimet – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulee kuvaohje siitä, kuinka järjestelmästä
otetaan avaimia.
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•

Palautetaan avaimet – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulee kuvaohje siitä, kuinka
järjestelmään palautetaan avaimia.

•

Ohje – Kun tämä vaihtoehto valitaan, pääset lisäämään tietoja peruskäyttäjälle näytettävään
ohjeosioon.

•

Korvaa iFob – Tässä osiossa kerrotaan, kuinka rikkoutunut/hävinnyt iFob korvataan.
i) Kirjaudu järjestelmään järjestelmänvalvojana.
ii) Aseta uusi iFob siihen paikkaan, johon haluat rekisteröidä sen.
iii) Järjestelmä kysyy, haluatko rekisteröidä uuden iFobin tähän paikkaan.
iv) Jos haluat rekisteröidä uuden iFobin tähän paikkaan, paina Yes-painiketta.
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•

Aikakatkaisu (timeout) on käyttäjän määrittämä aika, jonka kuluttua järjestelmä siirtyy
virransäästötilaan. Aikakatkaisua voidaan muokata järjestelmän yleisasetuksista.

•

Paikan vaihtaminen – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulee selitys siitä, kuinka voit sallia, että
käyttäjä voi vaihtaa väärään paikkaan palautetun iFobin paikkaa. Tämä määritetään yleisasetuksista.

•

Määräykset – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulevat Traka21-järjestelmän hyväksynnät ja
standardit.

•

Pakota PIN vaihto – Käyttäjän lisäämisen tai muokkaamisen yhteydessä järjestelmänvalvoja voi valita,
pakotetaanko käyttäjä vaihtamaan PIN-koodinsa seuraavan kirjautumisen yhteydessä.
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•

Lisää/poista avaimia – Kun tämä vaihtoehto valitaan, näkyviin tulevat ohjeet avainten lisäämisestä
turvasulkimeen ja poistamisesta siitä.
Avainten lisääminen
i) Aseta avain/avaimet ja iFob sinettiin.
ii) Paina sinetti kiinni.
iii) Purista uran kohdalta kevyesti. VARO LEIKKAAMASTA TURVASINETTIÄ POIKKI.
Avainten poistaminen
i) Katkaise turvasinetti leikkurilla, jotta saat avaimet ja iFobin pois.

•

Debug tietojen vienti – Tämän vaihtoehdon valitseminen käynnistää prosessin, jossa .zip-pakettiin
pakattu tiedosto tallennetaan USB-muistiin. Tätä voidaan käyttää vian määrrittämiseen.
i) Järjestelmä kehottaa sinua liittämään USB-muistin.

ii) USB-muistin liitettyäsi voit nimetä tiedoston uudelleen. Kun olet valmis, paina Enter-painiketta.
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iii) Järjestelmä kopioi tiedostoa USB-muistiin – Älä poista USB-muistia järjestelmästä!

iv) Kun tallennus on saatu päätökseen, voit irrottaa USB-muistin.

v) USB-muisti voidaan nyt liittää tietokoneeseen ja lähettää analysoitavaksi.
3.

Avaa haluamasi aihe painamalla sen painiketta.

4.

Palaa takaisin ohjenäkymään painamalla paluupainiketta.
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4.5

RAPORTIT

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Raportit-painiketta. Raporteista nähdään kaikki järjestelmän tapahtumat.

4.5.1 KENELLÄ AVAIN ON -RAPORTTI
Tästä raportista nähdään, kenen hallussa on mitäkin järjestelmän avaimia.
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Raportit-painiketta.

2.

Paina Käyttäjät-ryhmässä Kenellä avain on? -painiketta.

3.

Traka21 muodostaa luettelon kaikista käyttäjistä, joiden hallussa on järjestelmän iFobeja.

4.

Tiedot voidaan tallentaa USB-muistiin painamalla Vie-painiketta. Lisätietoja on tämän osion lopussa olevassa
Raporttien tallentaminen -kohdassa.

4.5.2 KENELLÄ AVAIN ON OLLUT -RAPORTTI
Tästä raportista nähdään tietyn avaimen historia eli se, ketkä käyttäjät ovat ottaneet sen järjestelmästä.
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Raportit-painiketta.

2.

Paina Käyttäjät-ryhmässä Kenellä avain on ollut? -painiketta.
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3.

Valitse se avain, jonka historiaa haluat tarkastella, ja paina jatkopainiketta.

4.

Seuraavaksi sinun täytyy suodattaa tulokset valitsemalla aikaväli. Voit määrittää alku- ja loppupäivämäärän
manuaalisesti tai näytön alareunassa olevien painikkeiden avulla.

Painikkeilla aikaväli määritetään seuraavasti:

•
•
•

Tänään-painike määrittää aikaväliksi meneillään olevan päivän alkaen kello 00.00 ja päättyen
nykyhetkeen.
Edelliset 7 -painike määrittää aikaväliksi viimeiset seitsemän päivää.
Edelliset 30 -painike määrittää aikaväliksi viimeiset 30 päivää.
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Jos haluat määrittää aikavälin manuaalisesti, paina kohdan Alkamispäivä tai Päättymispäivä vieressä olevaa
painiketta.

Pääset valitsemaan raportin tarkan aikavälin selaamalla.

5.

Kun olet valinnut halutun aikavälin, paina jatkopainiketta.

6.

Raportti luodaan, ja näkyviin tulee luettelo niistä käyttäjistä, jotka ovat ottaneet kyseisen avaimen
järjestelmästä valitun aikavälin aikana.
HUOM. Avaimen paikka näkyy sivun yläreunassa aina, kun raportti on luotu, esim. ”Sijainti: 1”.

7.

Tiedot voidaan tallentaa USB-muistiin painamalla Vie-painiketta. Lisätietoja on tämän osion lopussa olevassa
Raporttien tallentaminen -kohdassa.

4.5.3 MITÄ AVAIMIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON OLLUT -RAPORTTI
Tästä raportista nähdään kaikki avaimet, jotka tietty käyttäjä on noutanut järjestelmästä.
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Raportit-painiketta.

2.

Paina Käyttäjät-ryhmässä Mitä avaimia käyttäjällä on ollut? -painiketta.
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3.

Nykyisten käyttäjien luettelo tulee näkyviin. Valitse haluttu käyttäjä ja paina jatkopainiketta.

4.

Seuraavaksi sinun täytyy suodattaa tulokset valitsemalla aikaväli. Voit määrittää alku- ja loppupäivämäärän
manuaalisesti tai näytön alareunassa olevien painikkeiden avulla.

Painikkeilla aikaväli määritetään seuraavasti:

•
•
•
•

Tänään-painike määrittää aikaväliksi meneillään olevan päivän alkaen kello 00.00 ja päättyen
nykyhetkeen.
Edelliset 7 -painike määrittää aikaväliksi viimeiset seitsemän päivää.
Edelliset 30 -painike määrittää aikaväliksi viimeiset 30 päivää.
Kaikki-painike määrittää valitun raportin aikavälin alkavaksi 1.1.2010 kello 0.00 ja päättyväksi
nykyhetkeen. Näin varmistetaan, että kaikki tapahtumat tarkistetaan.

V. 1.3 – 22.1.2015

UD0130

Sivu 39/63

Jos haluat määrittää aikavälin manuaalisesti, paina kohdan Alkamispäivä tai Päättymispäivä vieressä olevaa
painiketta.

Pääset valitsemaan raportin tarkan aikavälin selaamalla.

5.

Kun olet valinnut halutun aikavälin, paina jatkopainiketta.

6.

Raportti luodaan, ja siinä näytetään kaikki avaimet, jotka käyttäjä on noutanut valitulla aikavälillä.
HUOM. Avaimen käyttäjä näkyy sivun yläreunassa aina, kun raportti on luotu, esim. ”Käyttäjä: admin”.

7.

Tiedot voidaan tallentaa USB-muistiin painamalla Vie-painiketta. Lisätietoja on tämän osion lopussa olevassa
Raporttien tallentaminen -kohdassa.

4.5.4 JÄRJESTELMÄTAPAHTUMAT -RAPORTTI
Tästä raportista nähdään kaikki järjestelmään liittyvät tapahtumat, kuten järjestelmänvalvojien kirjautumiset,
raporttien käyttö ja oven manuaalinen avaaminen.
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Raportit-painiketta.

2.

Paina Järjestelmä-ryhmässä Järjestelmätapahtumat -painiketta.
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3.

Seuraavaksi sinun täytyy suodattaa tulokset valitsemalla aikaväli. Voit määrittää alku- ja loppupäivämäärän
manuaalisesti tai näytön alareunassa olevien painikkeiden avulla.

Painikkeilla aikaväli määritetään seuraavasti:

•
•
•

Tänään-painike määrittää aikaväliksi meneillään olevan päivän alkaen kello 00.00 ja päättyen
nykyhetkeen.
Edelliset 7 -painike määrittää aikaväliksi viimeiset seitsemän päivää.
Edelliset 30 -painike määrittää aikaväliksi viimeiset 30 päivää.

Jos haluat määrittää aikavälin manuaalisesti, paina kohdan Alkamispäivä tai Päättymispäivä vieressä olevaa
painiketta.

Pääset valitsemaan raportin tarkan aikavälin selaamalla.
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8.

Kun olet valinnut halutun aikavälin, paina jatkopainiketta.

9.

Raportti luodaan, ja siinä näytetään kaikki valitulla aikavälillä sattuneet tapahtumat, kuten raporttien käyttö,
järjestelmänvalvojien kirjautumiset, oven avaaminen, oven sulkeminen ja USB-muistin liittäminen.

10. Tiedot voidaan tallentaa USB-muistiin painamalla Vie-painiketta. Lisätietoja on tämän osion lopussa olevassa
Raporttien tallentaminen -kohdassa.

4.5.5 RAPORTTIEN TALLENTAMINEN
Kun raportti on luotu, se voidaan tallentaa USB-muistiin.
1.

Luo raportti edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

2.

Tulossivun oikeassa alareunassa on Vie-painike.

3.

Paina Vie-painiketta. Näkyviin tulee uusi näyttö, jossa kehotetaan liittämään järjestelmään USB-muisti.
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4.

Liitä USB-muisti sille tarkoitettuun USB-porttiin kaapin sisällä.

5.

Kirjoita tiedoston nimi ja aloita tallennus painamalla

6.

HUOM. Älä irrota USB-muistia tiedonsiirron aikana. Tiedot saattavat korruptoitua tai hävitä.
Kun tiedot on siirretty USB-muistiin, näytölle ilmestyvä viesti ilmoittaa, että muistin voi irrottaa
järjestelmästä.

7.

Lopeta ja palaa raporttivalikkoon sulkemalla ovi tai painamalla Exit-painiketta.
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4.6

TIETOJEN TUONTI JÄRJESTELMÄÄN

Käyttäjien avainkuvauksia ja oikeuksia voidaan tallentaa Traka21-sovelluksesta USB-muistiin (vieminen) ja muistista
sovellukseen (tuominen). Tuontitoiminto on erityisen hyödyllinen silloin, kun yhdellä kertaa halutaan lisätä useita
käyttäjiä tai avaimia.
Ennen tuontitoiminnon käyttöä kaikki käyttäjä-/avaintiedot tulee tallentaa Excel-taulukkoon. Taulukko voidaan ladata
Traka21-sivustolta osoitteesta www.traka21.com. Voit myös tallentaa nykyisten käyttäjien/avainten luettelon
järjestelmästä ja käyttää siten saatavaa taulukkoa. Lisätietoja on osiossa 4.7 (Vieminen).
HUOM. Traka21-järjestelmään voidaan lisätä enintään tuhat käyttäjää.

4.6.1 TIETOJEN LISÄÄMINEN TAULUKKOON
Taulukkoon voi lisätä tiedot käyttäjistä, avaimista ja valtuuksista. Kaikkia tietoja ei ole pakko täyttää, mutta kentät
ovat käytettävissä tarvittaessa.
1.

Lataa tai vie taulukko osion 4.7 (Vieminen) ohjeiden mukaisesti.

2.

Avaa taulukko tietokoneella.

3.

Nyt voit lisätä kaikki käyttäjien ja järjestelmän avainten tiedot.
Käyttäjän tiedot
Lisää kaikki tarvittavat tiedot. Lisää Admin-sarakkeeseen iso Y-kirjain, jos käyttäjälle annetaan
järjestelmänvalvojan valtuudet. Peruskäyttäjien kohdalla sarake jätetään tyhjäksi.
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Avainten käyttöoikeudet
Jos haluat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden tiettyyn avaimeen, lisää Y-kirjain vastaavaan sarakkeeseen. Voit
myös lisätä avaimelle kuvauksen, kun kaksoisklikkaat halutun kohdan yläpuolella.

4.

Kun olet valmis, tallenna taulukko USB-muistiin.

4.6.2 USEIN KYSYTTYÄ
Käyttäjien päälle tallentaminen – Jos lisäät taulukkoon sellaisen käyttäjän tiedot, joka on jo lisätty Traka21järjestelmään, taulukossa olevat tiedot katsotaan uudemmiksi ja ne tallennetaan järjestelmässä olevien tietojen
päälle.
Sama PIN-koodi – Jos tuotavalla käyttäjällä on sama PIN-koodi kuin järjestelmässä jo olevalla käyttäjällä, tietojen
tuominen epäonnistuu. Järjestelmään jää siellä jo ollut käyttäjä, ja tuotavan käyttäjän lisääminen epäonnistuu.

4.6.3 TIETOJEN TUOMINEN TRAKA21-JÄRJESTELMÄÄN

1.

Siirry järjestelmänvalvojan valikkoon ja paina Import-painiketta.
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2.

Liitä järjestelmään USB-muisti.

3.

Traka21 näyttää luettelon USB-muistissa olevista yhteensopivista tiedostoista ja kehottaa valitsemaan niistä
yhden. Valitse tiedosto ja paina Vahvista-painiketta.

4.

Järjestelmä kysyy, haluatko viedä uudet tiedostot järjestelmään. Paina Yes-painiketta.
HUOM. Järjestelmässä olevat tiedot korvataan.
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5.

Lopuksi taulukossa näytetään tuodut tiedot. Kaikki uudet käyttäjät/avaimet on nyt lisätty Traka21järjestelmään. Voit irrottaa USB-muistin.

6.

Palaa järjestelmänvalvojan valikkoon painamalla Lopeta-painiketta. Siirry sitten takaisin kirjautumisnäkymään
painamalla Poistu-painiketta.

4.7

VIEMINEN

Käyttäjiä voidaan viedä Traka21-sovelluksesta USB-muistiin ja tuoda muistista sovellukseen. Vientitoimintoa
käytettäessä Traka21 tallentaa nykyiset käyttäjä- ja avaintiedot USB-muistissa olevaan taulukkoon. Sen jälkeen
taulukkoa voidaan päivittää ja päivitykset voidaan tuoda takaisin järjestelmään.
1.

Siirry järjestelmänvalvojan valikkoon ja paina Vie-painiketta.

2.

Liitä järjestelmään USB-muisti.
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3.

Kirjoita tiedoston nimi ja aloita tallennus painamalla

4.

Kun vientiprosessi on suoritettu loppuun, voit irrottaa USB-muistin.

5.

Palaa järjestelmänvalvojan valikkoon painamalla Lopeta-painiketta. Palaa sitten kirjautumisnäkymään
painamalla Lopeta-painiketta uudelleen.
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4.8

YLEISASETUKSET

Yleisten asetusten näkymässä voidaan määrittää kolme asetusta: järjestelmän oletuskieli, uloskirjautumisaika ja iFob
väärässä paikassa -ehto.
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Yleistä-painiketta.

2.

Nyt voit määrittää seuraavat asetukset:
Oletuskieli
Valitse haluamasi oletuskieli selaamalla oikean vaihtoehdon kohdalle.
Kirjaa käyttäjä ulos xx sekunnin kuluttua passiivisuuden vuoksi
Tällä asetuksella voit määrittää sen ajan, jonka kuluttua järjestelmä kirjaa käyttäjän ulos. Valitse haluttu aika
nuolipainikkeilla. Asetusväli on 1 sekunti.
Salli käyttäjän korjata, jos iFob on väärässä paikassa
Jos tämä asetus otetaan käyttöön, ketä tahansa käyttäjää voidaan pyytää siirtämään väärässä paikassa oleva
iFob oikealle paikalleen, vaikka käyttäjällä ei normaalisti olisi kyseisen avaimen käyttöoikeutta.
Oletusarvoisesti tämä asetus on käytössä.

3.

Paina Tallenna-painiketta.

4.

Jos haluat palauttaa järjestelmän oletusasetukset, paina Oletusarvot-painiketta.

5.

Lopetettuasi palaa järjestelmänvalvojan valikkoon painamalla paluupainiketta. Palaa sitten
kirjautumisnäkymään painamalla Lopeta-painiketta.

4.9

AIKA

Järjestelmän päivämäärä ja kellonaika asetetaan seuraavasti:
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Aika-painiketta.
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2.

Valitse päivämäärä, kellonaika ja aikavyöhyke selaamalla halutun vaihtoehdon kohdalle. Tallenna muutokset
painamalla Tallenna-painiketta.

3.

Kun olet lopettanut, palaa järjestelmänvalvojan valikkoon painamalla paluupainiketta. Palaa takaisin
kirjautumisnäkymään painamalla Poistu-painiketta.

4.10 OHJATTU ASETUSTEN MÄÄRITYS
Paina järjestelmänvalvojan valikossa Ohjattu asennus -painiketta. Ohjattu asetusten määritys on pitkälti samanlainen
kuin Traka21-järjestelmän ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä suoritettava asetusten määritys. Sen avulla voit
valita uuden kielen ja vaihtaa järjestelmän päivämäärää ja kellonaikaa. Lisäksi se näyttää kaikki samat tiedot, jotka
näytettiin järjestelmän ensimmäisen asetustenmäärityksen yhteydessä.
HUOM. Ohjatun asetusten määrityksen avulla ei voi lisätä uutta järjestelmänvalvojaa.
1.

Paina järjestelmänvalvojan valikossa Ohjattu asennus -painiketta. Vaihda tarvittaessa kieli.

2.

Valitse päivämäärä, kellonaika ja aikavyöhyke ja paina jatkopainiketta.
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3.

Seuraavilla kahdella sivulla selitetään Traka21-sanastoa. Lue sivu ja paina jatkopainiketta.

4.

Lue toinen sanastosivu ja paina jatkopainiketta.

5.

Tällä sivulla selitetään perus- ja järjestelmänvalvojakäyttäjän erot. Lue sivu ja paina jatkopainiketta.

6.

Perusasetukset on nyt määritetty. Tässä ikkunassa kerrotaan, mitä sinun täytyy tehdä seuraavaksi. Lue sivu ja
paina jatkopainiketta.
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7.

Ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla esitetään, kuinka järjestelmään kirjaudutaan ja kuinka
järjestelmänvalvojan valikossa liikutaan. Aloita painamalla jatkopainiketta.
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5.

IFOBIEN KORVAAMINEN

Jos jokin iFob täytyy vaihtaa uuteen, koska se on esimerkiksi rikkoutunut tai hävinnyt, toimi seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
HUOM. Traka21-järjestelmän mukana toimitetaan 21 iFobia, joten niitä täytyy tarvittaessa tilata lisää Trakalta
tai jälleenmyyjältä/toimittajalta.

6.

1.

Kirjaudu järjestelmään järjestelmänvalvojana.

2.

Aseta uusi iFob siihen paikkaan, johon haluat rekisteröidä sen.

3.

Järjestelmä kysyy, haluatko rekisteröidä uuden iFobin tähän paikkaan.

4.

Paina Yes-painiketta. iFob on välittömästi käytettävissä.

JÄRJESTELMÄN ISKUHÄLYTYS
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Traka21-järjestelmässä on hälytysjärjestelmä, joka antaa automaattisesti hälytyksen, jos se havaitsee iskun tai
tärähdyksen. Hälytys kestää 2 minuuttia ja lakkaa sitten automaattisesti. Aiemmin sen voi sammuttaa vain voimassa
olevilla tunnuksilla sisään kirjautuva käyttäjä.

6.1

JÄRJESTELMÄN TAPAHTUMARAPORTTI

Iskun havaitessaan järjestelmä luo järjestelmätapahtuman.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jos haluat tarkastella raporttia, kirjaudu järjestelmään järjestelmänvalvojana.
Paina järjestelmänvalvojapainiketta.
Paina Reports-painiketta.
Paina System Events -painiketta.
Lisätietoja tämän raportin luomisesta on kohdassa Järjestelmän tapahtumaraportti.
Luodussa raportissa näkyy Impact Detected -niminen tapahtuma.
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7.

TRAKA21-JÄRJESTELMÄN TEKNISET TIEDOT

7.1

JÄRJESTELMÄN KOKO

Traka21-järjestelmän mitat ovat seuraavat:
•
•
•

7.2

korkeus – 427,00 mm
leveys – 246,28 mm
syvyys – 90,40 mm.

JÄRJESTELMÄN PAINO

Traka21-järjestelmä ja siihen kuuluvat iFobit (ilman avaimia tai lisäakkua) painavat yhteensä 3,94 kg. Lisäakku painaa
0,63 kg.

7.3

JÄRJESTELMÄN SÄHKÖSYÖTTÖ

Traka21 käyttää 15V 24 W:n virtalähdettä. Tekniset tiedot ovat seuraavat:
•
•
•

tulo: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,7 A
lähtö: 15 VDC
1,6 A
turvallisuusstandardit: UL60950-1, CSA C22.2, TUV EN60950 -1 ja CCC GB4943 vaatimukset
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8.

VARA-AKKU

Järjestelmän mukana ei toimiteta vara-akkua. Vara-akun voi hankkia lisäoptiona jälleenmyyjältä.

8.1

AKKUTIEDOT

Järjestelmä pitää vara-akun ladattuna verkkovirtaa käytettäessä, jotta siinä on virtaa mahdollisen virtakatkoksen
tapahtuessa.
Akun tyypillinen käyttöikä on 5 vuotta. Akku on tarvittaessa vaihdettava oikeantyyppiseen akkuun. Järjestelmässä
suositellaan käytettäväksi seuraavaa akkua:
•

8.2

suljettu lyijyakku esim. YUASA NP1-.2-12, 12 V, 1,2 Ah.

AKUN LIITTÄMINEN

Kytke punainen liitin punaiseen akkuliitäntään (joka on merkitty plusmerkillä).
Kytke sininen liitin mustaan akkuliitäntään (joka on merkitty miinuksella).
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8.3

AKUN ASENTAMINEN

Järjestelmän yläpaneeli täytyy irrottaa akun asentamista varten.
1.

Ruuvaa kansilevyn ruuvit auki 2 mm:n kuusiokoloavaimella.

2.

Irrota kansilevy ja ruuvit.
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3.

Aseta akku lokeroon. Lokeron sisäpuolella olevat plus- ja miinusmerkit auttavat akun sijoittamisessa oikein
päin. Punaisen liitännän tulee kytkeä plusmerkkiin ja musta miinusmerkkiin.

4.

Kytke akun kaapelit kuvan mukaan.

5.

Aseta kansi ja ruuvit takaisin paikoilleen ja kiinnitä ne 2 mm:n kuusiokoloavaimella.
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9.

AVAINTEN POISTAMINEN VIRTAKATKOKSEN SATTUESSA

Jos järjestelmässä ei ole akkua ja sattuu virtakatkos, avaimet täytyy poistaa manuaalisesti.
1.

Aseta ohitusavain järjestelmän pohjassa olevaan lukkoon.

2.

Käännä avainta 90 astetta vastapäivään.

3.

Ovi avautuu, ja pääset käsiksi avaimiin.

4.

Tarvittavien avainten turvasinetit täytyy katkaista leikkurilla.
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5.

Poista avaimet sinetistä leikkaamisen jälkeen.
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10. STANDARDIT
10.1 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
YRITYS
Traka
30 Stilebrook Road
Olney
Bucks
MK46 5EA
UK
VAKUUTTAA, ETTÄ TUOTE
Traka21,
JOTA TÄMÄ VAKUUTUS KOSKEE, TÄYTTÄÄ SEURAAVIEN STANDARDIEN TAI MUIDEN NORMATIIVISTEN ASIAKIRJOJEN
VAATIMUKSET:
IEC/UL/SFS-EN 60950-1
SFS-EN 301489-1/3
SFS-EN 302291

Turvallisuustestaus
Elektromagneettisen yhteensopivuuden testaus
RFID-testaus

FCC 47CFR osa 15B / IC RSS-GEN (ICES-003)
FCC 47CFR osa 15.225 / IC RSS-210

Säteily ja päästöt
RFID-testaus

Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen (RoHS)
SEKÄ
RADIO- JA TELEPÄÄTELAITEDIREKTIIVIN 1999/5/EY, PIENJÄNNITEDIREKTIIVIN 2006/95/EY JA RoHS-DIREKTIIVIN
2002/95/EY VAATIMUKSET (SOVELTUVILTA KOHDIN).

PAIKKA:
PVM:

ISO-BRITANNIA

Allekirjoitus:

Duncan Winner
Tekninen johtaja
Traka
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10.2 FCC-VAATIMUSTENMUKAISUUS
Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Sen käyttöön kohdistuu kaksi ehtoa: (1) laite ei saa
aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen tulee hyväksyä siihen kohdistuvat häiriöt, vaikka ne saattavat aiheuttaa
epätoivottua toimintaa.
Muut kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden laitteiston
käyttöön.
HUOM. Laitteisto on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisiin laitteisiin kohdistuvat rajoitukset
FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoitus on taata kohtuullinen suoja haitallisilta
häiriöiltä kotitalousasennuksessa. Laite aiheuttaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei
asenneta ja käytetä näiden ohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä radioviestintää. Ei kuitenkaan ole takeita siitä,
että tietyssä asennuksessa ei esiintyisi häiriöitä. Jos laitteisto aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai
televisiovastaanotossa (mikä voidaan selvittää sammuttamalla laitteisto ja käynnistämällä se uudelleen),
käyttäjää kehotetaan kokeilemaan häiriöiden korjaamista seuraavien toimenpiteiden avulla:
•
•
•
•

Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai sijoita se eri paikkaan.
Sijoita laitteisto ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
Kytke laitteisto eri sähkönsyöttöpiiriin kuin vastaanotin.
Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai pätevältä radio-/televisioasentajalta.

FCC-tunnus: 2ADNX-KC10156
Malli: KC-1-0156

10.2.1 TIEDOT TRAKA21-SOVELLUKSESSA
FCC-määräystietoihin pääsee käsiksi itse tuotteessa ohjeen kautta. Kaikki käyttäjät pääsevät käsiksi näihin tietoihin
painamalla kirjautumisnäkymässä Help-painiketta.
1.

Jos näyttö on pimeänä, järjestelmä on virransäästötilassa. Herätä järjestelmä koskettamalla näyttöä.

2.

Paina kirjautumisnäkymän ohjepainiketta
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3.

Ohjenäkymässä on valittavissa neljä vaihtoehtoa. Paina Regulations-painiketta.

4.

Järjestelmä siirtyy FCC-määräyssivulle. Lisätietoja on osoitteessa www.traka21.com.

11. TEKNINEN TUKI
Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
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