Додаток № 4 до договору № ____ /2016
від «__ » __________ 2016 р.
Інструкція
про порядок здавання Об’єкта під централізовану охорону
та зняття Об’єкта з-під охорони, порядок користування сигналізацією
Пам'ятка відповідальному по користуванню охоронною сигналізацією
Ваш „Об’єкт” охороняється автоматизованою системою.
Обслуговування системи виконується Приватним підприємством “СЛУЖБА ОХОРОНИ КОБРА”, яке знаходиться за
адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька,5 (Комсомольська, 5).
Заявки приймаються по телефонам: (0552) 325-625, (067) 552-86-86, (050) 494-19-54
Увага!
Ретельно вивчіть і неухильно виконуйте вимоги інструкції!
Не відкривайте апаратуру і не допускайте до неї сторонніх осіб!
Зберігайте в таємниці ВАШ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОД.
Загальні положення
Перед тим, як покинути Об’єкт, Вам необхідно здати його під охорону, а повернувшись – зняти з охорони,
використовуючи індивідуальний код в кодовому пристрої.
При спробі проникнути на Об’єкт сторонніх осіб, після того, як Ви здали його під охорону, на пульт централізованої
охорони надійде сигнал “ТРИВОГА”, і буде негайно висланий наряд.
Після прибуття наряду може виникнути необхідність огляду Об’єкта. При зміні адреси довірених осіб і телефонів не
забудьте вчасно повідомити про це Охорону.
Передача Об’єкта під охорону
1. Зачиніть всі двері, вікна, кватирки, які обладнані датчиками, в тому числі і вхідні двері.
2. Введіть код в кодовий пристрій, при цьому починає мигтіти світловий індикатор, що свідчить про справність
апаратури і датчиків, які встановлені на Об’єкті.
3. Швидко (протягом не більш дозволеного часу затримки, який встановлюється за усною згодою Клієнта) залиште
Об’єкт і зачиніть двері. Після того, як мине встановлений час затримки, Об’єкт буде автоматично прийнятий під
охорону.
Примітка: Протягом встановленого часу затримки після того, як буде введено код постановки на охорону, можливо
неодноразово відчиняти і зачиняти вхідні двері. Остаточна передача Об’єкта під охорону здійснюється після того, як
мине встановлений час затримки.
4. Якщо світловий індикатор не підтверджує постановку Об’єкта під охорону, то ретельно перевірте всі двері, вікна і
кватирки, на яких встановлені датчики, а після цього знову спробуйте передати Об’єкт під охорону (див. п.п. 1-3).
Якщо світловий індикатор знову не працює, Вам необхідно повідомити про це Приватне підприємство “СЛУЖБА
ОХОРОНИ КОБРА”.
Увага!
У разі якщо Охорона тимчасово не зможе здійснювати з технічних причин охорону Вашого Об’єкта (не працює лінія
зв’язку, відсутнє на Об’єкті тривалий час електроживлення, вихід з ладу апаратури охоронної сигналізації і таке інше),
про що Вам (Клієнту, або довіреній особі) буде повідомлено в усній, або письмовій формі, Ви повинні організувати
охорону Вашого Об’єкта на власний розсуд. У разі якщо Ви звернетесь з цього питання до Служби охорони Вам буде
запропоновано сторожову охорону.
Зняття Об’єкта з охорони
1. Відчиніть вхідні двері та зайдіть в приміщення Об’єкта.
2. Швидко (протягом встановленого часу затримки з моменту відчинення вхідних дверей) встановіть на кодовому
пристрої Ваш індивідуальний код.
Увага!
Якщо Ви невірно встановите код, то на пульт централізованої охорони надійде сигнал “Тривога” і до Вас буде негайно
висланий наряд охорони. Наряд охорони буде відізвано у разі, якщо Ви упродовж часу прибуття наряду встановите
код вірно.
Порядок користування системою тривожної сигналізації «КНОПКА ТРИВОЖНОГО ВИКЛИКУ» (КТВ)
Якщо на об'єкті встановлена КТВ, то для термінового виклику наряду охорони необхідно натиснути кнопку і
утримувати її протягом 2-х секунд. Лише в цьому випадку сигнал «Тривога» надійде на пульт.
В разі використання на об’єкті дистанційної КТВ (радіокнопки) працівники Об'єкту зобов’язані не менш як один раз
на місяць зателефонувати черговому ПЦО та перевірити працездатність кнопки, а також не менше одного разу на
півріччя проводити заміну елементів живлення радіокнопки.
Використання кнопки дистанційної радіокнопки здійснюється тільки в межах зони її дії.
«Зняття під примусом»
В охоронних приладах серії «МАКС» функція «зняття під примусом» реалізована за замовчуванням.
Якщо зловмисники під загрозою життю або здоров'ю примушують Вас відкрити Об'єкт і зняти з сигналізації, то
вводиться код що не викриє Вас зловмисникам: індикатори покажуть, що Об'єкт знято з охорони, пульт видасть
оператору тривожний сигнал і буде вислано наряд охорони.
Для активації даної функції, тобто, зняття з сигналізації з тривогою, необхідно, щоб остання цифра Вашого коду була
на одиницю більше. Якщо остання цифра Вашого коду «9», то для зняття "під примусом" остання цифра повинна бути
«0», - якщо 0, то - 9.

_____________________/Охорона/
(підпис, М.П.)

_____________________/Клієнт/
(підпис, М.П.)

