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1. Innledning 
KP-250 PG2 er en to-veis trådløs PowerG skjermtastatur for bruk med Powermaster-10 G2 / Powermaster-30 G2 / 
Powermaster-33 G2 kontrollpanel (versjon 18 og høyere). Opptil 10 KP-250 PG2-tastaturer kan meldes inn i 
Powermaster-systemet. PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2 er et svært avansert, trådløst 
alarmsystem som er produsert av Visonic Ltd. 

2. Ekstra systemfunksjoner 
Områder 

Partisjonering lar deg dele systemet inn i tre uavhengig kontrollerbare områder med forskjellige brukere tildelt hver partisjon 
hvorved hver bruker kan aktivere partisjonen de er tildelt. For detaljert informasjon om områder, se VEDLEGG B. 

Skjermsparer 

Av sikkerhetsmessige grunner, er det noen ganger nødvendig for å skjule statusindikasjon (LCD og LED-skjerm) på KP-
250 PG2-tastaturet fra en potensiell inntrenger. 
Når skjermsparer-alternativet er aktivert av installatøren, og deretter hvis ingen tast trykkes i mer enn 10 sekunder, slår 
displayet seg av og lysdiodene vil slutte å indikere en status. 
Trykking på enhver tast vil gjenoppta det normale statusdisplayet. Ved å trykke på brann, nød eller panikktastene vil du 
også starte brann, nød eller panikkalarm. 
Hvis det er konfigurert av installatøren for ekstra sikkerhet, vil systemet be deg om å angi brukerkoden eller å 
presentere adgangsbrikker før du gjenopptar normal visning. 
Når områder er aktivert, kan installatøren konfigurere systemet slik at ingen tast blir trykt i løpet av 30 sekunder vil 
datoen og tiden vises på displayet. 

Adgangsbrikker 

Systemet svarer til gyldige adgangsbrikker meldt inn i systemet. Adgangsbrikken lar deg utføre en rekke funksjoner uten 
å skrive inn brukerkode, for eksempel tilkobling, frakobling, lesing av hendelsesloggen, osv.  
1 Når brukerkoden kreves kan du simpelthen fremvise en gyldig adgangsbrikke og utføre den ønskede operasjonen 
uten behovet for å taste inn brukerkoden. 
-ELLER- 

2 Når systemet er frakoblet og etter presentering av en gyldig adgangsbrikke til tastaturet KP-250 PG2, vises meldingen 

"<OK> for BORTE". Nå kan du trykke på -knappen for å umiddelbart aktivere systemet, eller  trykke på -knappen 
en gang / to ganger (meldingen "<OK>for HJEMME" / "<OK> for FRAKOBLE" vises, deretter), og trykk deretter på 

-knappen for tilkobling/frakobling HJEMME. 

BEMERK! Hvis en ikke  trykker  knappen, vent 3 sekunder og systemet vil automatisk aktiveres BORTE og vil 
kunne leses: AKTIVERING BORTE VENNLIGST GÅ TIL UTGANG NÅ ". Presenteres Adgangs brikken presenteres nok 
en gang vil systemet bli DEAKTIVERT. 
Når områder er aktivert 
Dersom KP-250 PG2 er tilordnet et eneste område, er bruk av adgangsbrikker som beskrevet ovenfor. Hvis KP-250 
PG2 er tilknyttet to eller flere områder, deaktiverer denne bruken av adgangsbrikker og KP-250 PG2 vil ikke svare når 
en adgangsbrikke er presentert. 

Brukere og koder 
Sikkerhetskoder brukes hovedsakelig til å tilkoble og frakoble systemet eller for å få tilgang til informasjon som er 
begrenset kun til autoriserte brukere (se kapittel 6, avsnitt B.4, Programmering av brukerkoder). 
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Tale og lyd Trykknapper 
Lyd- og talerelaterte funksjoner som tilbys av Powermaster alarmsystem kan styres med tastatur KP-250 PG2, som 
beskrevet i denne listen. 

Tast Funksjon 

 
Øker lydstyrken på KP-250 PG2 lokale lydindikasjoner 

 
Reduserer lydstyrken på KP-250 PG2 lokale lydindikasjoner 

 
Aktiverer / deaktiverer høyttaleren1 

 
Spiller inn en muntlig melding for andre brukere av alarmsystemet 

 
Tillater lytting til en innspilt melding etterlatt av en annen bruker av alarmsystemet 

 
Aktiverer/deaktiverer KP-250 PG2 lokal klokkefunksjon 

Stemme PÅ/AV2 

Talte kunngjøringer på Powermaster kontrollpanelet kan slås av og på ved å alternativt trykke på <7>-tasten på KP-250 
PG2-tastaturet, som vist nedenfor. 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

  

 
TALE PÅ 

 

  

 
TALE AV 

 

 ↓ 

 TT:MM KLAR 

 

Bemerk: Systemet vil opprettholde "TALE PÅ" status inntil "TALE AV" er valgt. 

Spille inn en melding 

Du kan spille inn en talebeskjed på Powermaster kontrollpanelet, med KP-250 PG2, for andre brukere av 

alarmsystemet. Stå mot panelet, trykk på  på KP-250 PG2-tastaturet og hold den inne. Når displayet viser Snakk 

nå kan du begynne å snakke. En framdriftsindikator vises som økes hver gang med 25 %, som følger: 0 %, 25 %, 50 %, 

75 %, 100 %. 

HANDLING FOR OPPTAKSBESKJED FØLGE DISPLAY 

 (trykk og hold) 
SNAKK NÅ 

(                   ) 

Snakk ↓ SNAKK NÅ 

(                   ) 100 % 

  Stopp snakking OPPTAK FERDIG 

 

Når framdriftsindikatoren har nådd 100 %, vises OPPTAK FERDIG. 

                                                                                       

1 Ikke anvendelig for PowerMaster-10. 
2  Refererer kun til PowerMaster-30 G2 
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Når du frigir knappen vil displayet gå tilbake til den normale status-visende modusen, men vil også indikere at en 
melding venter. For eksempel:  

TT:MM KLAR 

MELDING 

Bemerk: Meldingsikonet ( ) blinker også på bunnen av skjermen. 

Avspilling av melding 

Avspilling av beskjeder blir utført av kontrollpanelet. For å lytte til en beskjed lest inn av en annen bruker av systemet: 

Klikk på   på KP-250 PG2-tastaturet og lytte. SPILL AV vil bli vist og meldingen vil bli avspilt via Powermaster 
høyttaler eller eksterne taleboks. Når avspillingen er avsluttet, går displayet tilbake til normal status. 
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3. Tilkobling og frakobling av systemet 

Grunnleggende tilkobling og frakobling 

Følgende er et sett av prosedyrer for å utføre grunnleggende tilkobling og frakobling av alarmsystemet. 

Forberede tilkobling 

Før tilkobling, sørg for at KLAR vises på tastaturet KP-250 PG2. 

TT:MM KLAR 

 
Dette indikerer at alle soner er sikret, og at du kan tilkoble systemet slik du ønsker. 

Om minst en sone er åpen (trigget) vil displayet vise:  

TT:MM IKKE KLAR 

 

Dette indikerer at systemet ikke er klart for tilkobling, og i de fleste tilfeller, at en eller flere 
soner er åpne. Men det kan også bety at en uavklart tilstand foreligger for eksempel visse 
feilforhold, sabotasje åpen osv, avhengig av systemkonfigurasjonen. 

For å se gjennom åpne soner, klikk  på KP-250 PG2-tastaturet. Detaljene og plasseringen av den første åpne 

sonen (vanligvis en åpen dør eller vindussensor) vil vises. For å fikse den åpne sonen, finn sensoren og lukk den (lukk 

døren eller vinduet) - se "enhetsfinner" nedenfor. For hvert klikk av  på tastaturet KP-250 PG2 vil vise en annen 

åpen sone eller problemindikasjon. Det er sterkt anbefalt å fikse den åpne sonen(e), og dermed gjenopprette systemet 

til tilstanden "klar for tilkobling". Om du ikke vet hvordan du gjør dette, konsulter installatøren. 

Bemerk: For å slutte på ethvert stadium og for å gå tilbake til "KLAR", klikk på  på KP-250 PG2-tastaturet. 

Enhetsfinner: Powermaster-systemet har en kraftfull enhetsmarkør som hjelper deg å identifisere åpne eller urolige 
enheter indikert på LCD-skjermen. Mens det vises en åpen eller defekt enhet, blinker LED på den respektive enheten 
som indikerer "det er meg". "Det er meg"-indikasjonen vil vises på enheten innen maks. 16 sekunder og vil vare så 
lenge LCD-skjermen viser enheten. 

Tilkoble "HJEMME/BORTE" 

Hvis systemet KLAR og/eller tvangstilkobling er aktivert, fortsett som vist nedenfor. For mer informasjon om 
tvangstilkobling, se "TILKPL BORTE eller HJEMME" nedenfor. 

Hvis systemet IKKE KLAR og tvangstilkobling ikke er tillatt, vurdere eventuelle åpne sonedetektorer for å lokalisere og 
sikre dem. 

Hvis du ønsker å aktivere ved hjelp av skillevegger, se "Områdets utvelgelsesprosess", og deretter fortsett som vist 
nedenfor. 
Hvis brukeren har endret tilstanden i systemet fra en høy sikkerhetsmodus til en lavere sikkerhetsmodus dvs. fra 
AKTIVER til FRAKOBLE eller fra BORTE til HJEMME, vil han bli bedt om å taste inn brukerkoden eller for å presentere 
sin adgangsbrikke og dermed omgå HURTIGTILK.-alternativet. 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 /  

TILKOPL BORTE/HJEMME 
 

  
Hvis hurtigtilk er aktivert VIS TAG 

SLÅ KODE: ����____ ____ ____ ____ 

  
 VENNLIGST GÅ NÅ 

 

  Forlat lokalene (TILK BORTE)  

 

ELLER 

↓    (Utgangsforsinkelse)     ↓ 
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TRYKK FØLGE DISPLAY 

Gå til innvendig sone (TILK HJEMME) 

  
 BORTE/HJEMME 

 

AKTIVER-indikator på både KP-250 PG2-tastaturet og PowerMaster-panelet lyser konstant i tilkoblet tilstand. 

Frakoble og stoppe alarm 

Gå inn i det beskyttede området via en forsinket sone. En pipelyd starter for å signaliser en gitt innpasseringstid som 
varsler at du må frakoble systemet før forsinkelsen er over, normalt er dette 30 sekunder, om ikke annet er definert. 
Etter frakobling kan ulike symboler vises som indikerer at systemet er i en tilstand av alarm MINNE. Meldingen MINNE 
vil forsvinne bare når systemet igjen tilkobles. Fortsett som følger for å frakoble systemet: 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 

VIS TAG ELLER  
SLÅ KODE: ����____ ____ ____ ____ 

Tast inn koden / Vis tag Kode / Vis tag 

AKTIVER-indikator på både KP-250 PG2-tastaturet og PowerMaster-panelet slukker konstant i tilkoblet tilstand. 
Frakobling av systemet stopper også sirenene, uavhengig av om alarmen ble igangsatt i tilkoblet eller frakoblet tilstand. 

Frakobling under tvang: 
Hvis du tvinges til å koble systemet, oppgir overfallskoden (2580 som standard) eller en annen kode definert av 
installatøren. Frakobling vil finne sted på vanlig måte, men en stille alarm vil bli sendt til alarmstasjonen. 

Valg av områder 
Tilgang til et hvilken som helst ønsket område blir oppnådd gjennom bruk av en individuell kode eller adgangsbrikke. 
Det er ikke mulig å gå inn i INSTALLASJONSMENYEN om en eller flere partisjoner er i BORTE- eller HJEMME-modus. 

Før du forsøker å utføre en operasjon på et gitt område(er), er det nødvendig å utføre operasjonene under som gjør at 
du kan velge den ønskede/tillatte området på den enkelte kode eller adgangsbrikke: 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 

VELG OMRÅDE 
 

Oppgi område # (1 - 3) PARTISJONERING 1���� 
 

Notater: 
1. Når du velger et område der ingen sensorer eller trådløse enheter er innmeldt, vil du vil høre en "trist melodi". 

2. Hvis et område er tilkoblet og ingen soner er tilordnet et område, vil -ikonet dukke opp på KP-250 PG2-
tastaturskjermen. 
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Spesialtilkobling og frakobling 

I tillegg til grunnleggende tilkobling, gir KP-250 PG2 deg flere avanserte tilkobling og frakoblingsalternativer: 

Bytte fra "HJEMME" til "BORTE" 

Du trenger ikke å frakoble systemet - bare trykk på . Responsen vil være den samme som i TILKPL BORTE 
ovenfor. Forlat området før utgangsforsinkelsen utløper. 

Bytte fra "BORTE" til "HJEMME" 

Du trenger ikke å frakoble systemet - bare trykk på . Siden denne handlingen reduserer sikkerhetsnivået, vil KP-
250 PG2 be deg om å taste inn din hovedbrukerkode eller brukerkode, eller å presentere adgangsbrikke, og dermed 
sørge for at du er en autorisert bruker. 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 
 

VIS TAG ELLER  
SLÅ KODE: ����____ ____ ____ ____ 

Tast inn koden / vis tag Kode / Vis tag 

 TILKPL HJEMME 
 

Flytt til indre sone ↓ (Utgangsforsinkelse) ↓ 

 TT:MM HJEMME 
 

AKTIVER-indikator blinker på både KP-250 PG2-tastaturet og PowerMaster-panelet i tilkoblet tilstand. 

TILKPL BORTE eller HJEMME "Momentant" 

Ved å trykke  under utgangsforsinkelsen vil du tilkoble systemet i "Momentant"-modus, det vil si uten en 

inngangsforsinkelse. Derfor vil all deteksjon i en hvilken som helst sone trigge en alarm umiddelbart. For å tilkoble 

BORTE-MOMENTANT, fortsett som følger. 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 
 

VIS TAG ELLER  
SLÅ KODE: ����____ ____ ____ ____ 

Tast inn koden / Vis tag Kode / Vis tag 

 TILKPL BORTE 
 

  

 

TILK MOMENTANT 
VENNLIGST GÅ NÅ 

Forlat området ↓ (Utgangsforsinkelse) ↓ 

 BORTE 
 

AKTIVER-indikator på både KP-250 PG2-tastaturet og PowerMaster-panelet lyser i tilkoblet tilstand. 
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Tilkpl BORTE eller HJEMME 

Tvunget tilkobling tillater at du tilkobler systemet selv om systemet er "IKKE KLAR". Alle åpne soner vil bli utkoblet så 
lenge systemet er tilkoblet. 
Bemerk: Når tvunget tilkobling blir utført, "protesterer" summeren ved å avgi en kontinuerlig tone under 
utpasseringstiden de siste 10 sekundene av tiden. Du kan dempe dette signalet ved å trykke på tilkoblingsknappen 
igjen. 
Dersom tvangstilkobling er aktivert, og du ønsker å tilkoble systemet når IKKE KLAR vises, fortsett som vist: 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 

VIS TAG ELLER  
SLÅ KODE: ����____ ____ ____ ____ 

Tast inn koden / Vis tag Kode / Vis tag 

 TILKPL BORTE 
 

  
 VENNLIGST GÅ NÅ 

 

 (for å dempe 

summeren) 

Forlat området 

↓    (Utgangsforsinkelse)     ↓ 

BORTE 
 

 AKTIVER-indikator på både KP-250 PG2-tastaturet og PowerMaster-panelet lyser i tilkoblet tilstand. 

Husk: Tvangstilkobling reduserer sikkerheten! 

Tvungen tilkobling "HJEMME" er utført på en lignende måte, som følger: 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 

VISTAG ELLER  

SLÅ KODE: ����____ ____ ____ ____ 

Tast inn koden / Vis tag Kode / Vis tag 

 TILKPL HJEMME 
 

  
 VENNLIGST GÅ NÅ 

 

 (for å dempe summeren) 

Forlat området 

↓    (Utgangsforsinkelse)     ↓ 

TT:MM        HJEMME 
 

AKTIVER-indikator på både KP-250 PG2-tastaturet og PowerMaster-panelet lyser i tilkoblet tilstand. 
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Aktivering av barnevakt-modus 

Denne modusen, hvis aktivert av installatøren, er nyttig for foreldre i jobb som ønsker å være sikker på at barna har 
kommet hjem fra skolen og har frakoblet systemet. En spesiell "barnevakt"-melding vil bli sendt ut når systemet blir 
frakoblet av en "barnevaktbruker". 

Disse brukerne er de som bruker kode eller brukere av fjernkontroll 5-8 (Powermaster-10 G2) / 23-32 (Powermaster-30 
G2 / Powermaster-33 G2). Barnevaktmeldinger blir betraktet som et varsel og ikke en alarm og blir derfor sendt til 
privattelefonene programmert av brukeren som målet for varselmeldinger. 

Barnevakttilkobling er bare mulig når du aktiverer "BORTE". For å aktivere i barnevakt-modus, fortsett som følger: 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 

TILKPL BORTE 
 

  

 
TILK. BARNEVAKT 
VENNLIGST GÅ NÅ 

Forlat området ↓    (Utgangsforsinkelse)     ↓ 

BORTE 
 

Bemerk: Barnevakt må aktiveres av installatøren. 

AKTIVER-indikator på både KP-250 PG2-tastaturet og PowerMaster-panelet lyser i tilkoblet tilstand. 

Start av alarmer 
Følgende er forskjellige fremgangsmåter som kan benyttes for å initiere alarmer. 

Start av panikkalarm 

Du kan generere en panikkalarm manuelt i frakoblet og tilkoblet tilstand. Sekvensen vil være som vist: 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 Holdes inne 

samtidig i 3 sekunder 

PANIKKALARM 
 

 
TT:MM        KLAR 

 

For å stoppe alarmen, trykk på -knappen og deretter tast inn gyldig brukerkode. 
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Aktivere brannalarm eller nødalarm 

Du kan generere en brannalarm eller en stille nødalarm i frakoblet og tilkoblet tilstand, som følger: 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 

BRANNALARM 
 

ELLER  

 

NØDALARM 
 

i 2 sekunder Så, hvis eller når systemet er 
frakoblet: 

 TT:MM        KLAR 

 

      (veksler)      

 KLAR MINNE 
 

For å stoppe alarmen, trykk på  og så tast inn gyldig brukerkode. 

Dørklokke PÅ/AV 

Deaktivere/aktivere dørklokkesoner ved å klikke på -knappen, som vist nedenfor: 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 

DØRKLOKKE PÅ 

  

 

DØRKLOKKE AV 

 ↓ 

 TT:MM        KLAR 

 

 DØRKLOKKE-indikatoren lyser konstant på tastaturet KP-250 PG2, når "dørklokke på" er valgt. 
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Justere volumet på tastatur 

Diagrammene viser hvordan du kan øke eller redusere lydstyrken ved å klikke på <1> eller <4>-tasten på KP-250 PG2 
tastaturet (forutsatt at volumet var på minimum/maksimum til å begynne med). 

TRYKK FØLGE DISPLAY  TRYKK FØLGE DISPLAY 

  

 

VOLUM+ 

 

 

 (Maks) 
VOLUM−−−−    
 

     

 
VOLUM+  
 

 

  
VOLUM−−−−   
 

     

 
VOLUM+   
 

 

 
VOLUM−−−−  
 

     

 (Maks) 
VOLUM+    
 

 

 

VOLUM−−−− 
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4. Systemstatus og indikasjoner 

 
Bemerk: Ikonene og tallene som vises på tastaturet ovenfor er kun veiledende. 

Når du utfører en kommando, blinker KP-250 PG2 tastaturet rødt en gang for å indikere overføring av kommandoen til 
kontrollpanelet. Om operasjonen er vellykket, lyser den grønne LED-en et øyeblikk og en "glad melodi" høres. Hvis 
operasjonen svikter eller ikke kan fullføres, for eksempel, når systemet er "Ikke klar", lyser det røde LED-lyset jevnt 
og en "trist melodi" lyder. 

LCD-skjerm og generelle hørbare indikatorer 

Skjermen er på to linjer, og brukes til å vise systemstatus og hendelser, tid og dato, programmeringsinstruksjoner og 
også en loggfil. 
Lydene du kommer til å høre under bruk og konfigurasjon av systemet er: 

Lyd Definisjon 

 Enkelt pip, hørt når en tast blir trykket. 

 Dobbelt pip, indikerer automatisk returnering til normal driftsmodus (ved tidsavbrudd). 

 
Tre pip, indikerer en feilhendelse. 

♫☺ Glad melodi (- - - –––) indikerer vellykket fullføring av en operasjon. 

♫� Trist melodi (–––––) indikerer en gal bevegelse eller avvisning. 
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Tilkobler indikasjoner 

Tabellen nedenfor lister taster for indikasjon på tilkobling og deres definisjon. 

Ikon- / tast-indikasjoner Tilkobler indikasjon 

 TILK BORTE 

 
TILK HJEMME 

 
FRAKOPLE 

 Ikonene vises fortløpende 
UTGANGSTID 

Generelle indikasjoner 

Indikasjonene klar /ikke klar, alarmminne, problem og lavt batteri er gitt via indikasjonene i den følgende tabellen: 

Indikasjon Hva det betyr  Indikasjon Hva det betyr 

 

KP-250 PG2 Volum opp 

 
KP-250 PG2 lavt batteri. 

 

Opptaksbeskjed 

 

Kommunikasjons feil: KP-250 PG2 er 
utenfor rekkevidde av panelet 

 

PGM på 

 
Minne/alarm i område eller system 

 

KP-250 PG2 Volum ned 
 

En melding venter i kontrollpanelet 

 

Spill av melding 

 
Systemet er i installatørmenyen eller 
BRUKER MODUS 

 

PGM av 

 

Instruer brukeren i å presentere 
adgangsbrikke (ved posisjonen til 
denne indikasjonen). 

 

PowerMaster demp høyttaler 

 

230V tilkoblet  

Ikke aktuell i denne versjonen 

 
Dørklokke PÅ/AV 

 

Tastatur dørklokke PÅ/AV status 

 
PGM-kontroll 

 

Systemfeil 

 
Hendelseslogg / melde inn-knapp 

 
Escape  

 
 Momentant 

 
Forrige 

 
Områdevalg 

 

Info. / OK 
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Indikasjon Hva det betyr  Indikasjon Hva det betyr 

 
Anrop for å ringe telefonnumre (for 
fremtidig bruk)  

Neste  

 
Strømfeil 

Ikke aktuell i denne versjonen  
Forkast/avbryt 

Oversikt  - sirenetyper  

Powermaster-systemet inneholder en eller flere høye strømsirener som høres i tilfelle alarm. En sirene kan høres fra 
enten kontrollpanelet eller fra en enhet, og kan være en del av en systemkomponent. 

Alarmtype Grafisk representasjon av signal Verbal beskrivelse av signal 

Tyveri / 24 
timers / panikk 

––––––––––––––––––––––––––––––– PÅ kontinuerlig 

Brann – – –    – – –     – – –     – – – ................. PÅ - PÅ - PÅ - pause - PÅ - PÅ - PÅ - pause ..... 

Vann –    –    –    ................. PÅ - pause - PÅ - pause - PÅ - pause ..... 

Gass – – – –    – – – –     – – – –     – – – –    ........ PÅ - PÅ - PÅ - PÅ -pause - PÅ - PÅ - PÅ - PÅ -

pause... 

Test* –– (både eksterne sirener og interne 

ekkolodd) 

PÅ i 2 sekunder (én gang) 

*  Ikke inkludert i alle modeller 
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5. Gjennomgå feil og alarmminne 

Indikasjon for alarm og sabotasjeminne 

KP-250 PG2 beholder minnealarm og "sabotasje"-hendelser som har oppstått under siste tilkoblingsperiode. 

Bemerk: Alarmhendelser blir lagret bare etter "avbryt alarmperiode". Dette betyr at om du deaktiverer systemet 
umiddelbart - før avbrytingsperioden går ut - er det ingen minne-indikasjon 

A. Indikasjon av tilstandene alarm og sabotasje 

Hvis systemet er frakoblet etter en alarmhendelse, vises en blinkende MINNE-melding, som følger: 

TT:MM KLAR 

MINNE 

B. Vise alarm og sabotasjeinformasjon 

For å se gjennom minneinnholdet, klikk -knappen. 

EKSEMPEL: En alarm ble utløst fordi garasjedøren - sone nr. 12 - ble åpnet men deretter stengt. I tillegg har 
detektoren på soverommet - sone nr. 7 - sendt en "sabotasje"-melding fordi dekselet hadde blitt fjernet. 

TRYKK FØLGE DISPLAY  TRYKK FØLGE DISPLAY 

    
 KP-250 

V 1.0.07 

 

 Soverom 2 
S07 SABOTASJE ÅPEN 

        (veksler)      

 Garasjedør 
S12 ALARMERT 

 S06 Bevegelsessens 
S07 SABOTASJE ÅPEN 

      (veksler)        

 S03 kontakt 
S12 ALARMERT 

  

Som respons på ytterligere klikking av -knappen, viser displayet informasjon om andre hendelser som ligger i 

åpen sabotasje (hvis noen), eller går tilbake til opprinnelig tilstand (se A ovenfor). 

Dersom systemet ikke er klart, vil displayet først lese de åpne sonene og deretter alarmminnehendelser. 

Sletting av minneindikasjonen 

For å slette "minne"-indikasjonen må du først inspisere årsaken til alarmen som beskrevet ovenfor. Når du kommer 

tilbake til skjermbildet "Klar" trykker du bare på borte  og tast inn koden hvis du blir bedt, og trykk deretter på 

Frakoble  etterfulgt av koden. Minnemeldingen blir nå slettet. Ellers vil minneindikasjonen og innholdet bli slettet 
ved neste tilkobling av systemet. 

Problemer 

A. Indikasjon av problemtilstand 
Hvis systemet oppdager en feiltilstand i noen av de registrerte enhetene, lyser FEIL-indikatoren, tre pip høres en gang i 
minuttet og en blinkende FEIL-melding vises, som følger. 

TT:MM KLAR 
FEIL 

 

TT:MM IKKE KLAR 
FEIL 

eller, hvis systemet er klart for tilkobling  
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B. Viser feilinformasjon 

Alle feilmeldinger må gjennomgås og korrigeres som beskrevet nedenfor: 
EKSEMPEL: Kjøkkenheter - sonenr. 9 - har rapportert lavt batteri – stue enhets sonenr. 15 - har vært inaktiv og ett 
forsøk på å kommunisere en melding til telefonen har feilet. Men disse problemene hindrer ikke systemet fra å være 
"klar for tilkobling". 

For å inspisere kilden til de nåværende problemene en etter en, klikk på -knappen gjentatte ganger som vist 
nedenfor: 

TRYKK FØLGE DISPLAY  TRYKK FØLGE DISPLAY 
 

 KP-250 
V 1.0.07 

 

 Stue 
S15 MANGLER 

        (veksler)      

 Kjøkken 
S09 LAVT BATTERI 

 S15 Bevegelsessens 
S15 MANGLER 

      (veksler)        

 S09 Kontakt 
S09 LAVT BATTERI 

  

 

VIKTIG! Om problempipene plager deg, frakoble systemet igjen (selv om det allerede er frakoblet). Dette vil stoppe 
disse pipene i 4 timer. 

C. Gjennomgang av minne og feil på samme tid 
Hvis alarmer/sabotasjehendelser beholdes i alarmminnet og på samme tid feilen eksisterer, vil displayet først lese 
alarmminnet etterfulgt av feilhendelser, som beskrevet i avsnitt A og B ovenfor. 

GSM/GPRS-statusindikasjoner 

Etter alle feilmeldinger har blitt gjennomgått, og hvis et SIM-kort er installert i panelet, viser KP-250 PG2 signalstyrke 
GSM-indikasjon, som følger: "GSM RSSI STERK" / "GSM RSSI GOD" / "GSM RSSI SVAK". 

Om et PIR-kamera blir meldt inn i systemet vil kontrollpanelet vise "GPRS start" for å indikere at modemet gjennomgår 
oppstart. Denne meldingen oppstår på slutten av alle problemmeldinger og umiddelbart etter indikasjonen på GSM 
signalstyrke (om et SIM-kort er installert). 

Feilindikasjoner 

Problemindikatorene (FEIL-indikatoren lyser og FEIL vises i displayet) blir slettet når du har utbedret årsaken til 
problemer.  

Feil Hva det betyr 
 
1-VEIS 

Enheten fungerer, men kan ikke "høre" panelet. Alarmsentralen kan ikke konfigurere 
eller kontrollere enheten. Batteriforbruk økes. 

 
AC FEIL 

Det er ikke noe strøm til enheten. 

 
BRANNRENS 

Branndetektoren må bli rengjort. 

 
KOMM FEIL 

En melding kunne ikke bli sendt til alarmstasjonen eller til en privattelefon (eller en 
melding ble sendt, men ble ikke bekreftet). 

 
SA LAVT BATT 

Backupbatteriet i kontrollpanelet er svakt og må byttes (se PowerMaster-10/30 G2 
installasjonshåndboken, kapittel 7.3, eller, Powermaster-33 G2 
installasjonshåndboken, pkt. 5.2). 

 
SA SAB. ÅPEN 

Alarmsentralen ble fysisk sabotert eller dekselet ble åpnet eller det ble fjernet fra 
veggen. 

 
GASSFEIL 

Feil med gassdetektor. 
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Feil Hva det betyr 
 
GASSNETTFEIL 

GSM-senderen er ikke i stand til å koble til det mobile nettverket. 

 
SYS RF JAMMET 

Et radiofrekvenssignal som blokkerer all kommunikasjonsfrekvens mellom sensorer 
og kontrollpanel er oppdaget. 

 
LINJEFEIL 

Det er et feil med telefonledningen. 

 
LAVT BATT 

Batteriet i den angitte enheten er nær slutten av sin levetid. 

 
MANGLER 

En enhet eller detektor har ikke rapportert til alarmsentralen i løpet av en viss 
tidsperiode. 

 
IKKE NETVERK 

En enhet ble ikke installert eller ikke installert rett eller kan ikke etablere 
kommunikasjon med alarmsentralen etter installasjon. 

 
RSSI LAV 

GSM-kommunikatoren har oppdaget at signalet til GSM-nettverk er svakt. 

 
SIRENESTRØMFEIL 

Det er ikke noe strøm til sirenen. 

 
SABOTASJEFEIL 

Sensoren har en åpen sabotasje. 

 
FEIL 

Sensoren rapporterer feil. 

 
SOAK TEST FEILET 

Detektoralarmer i soaktestmodus. 



 

D-305359 KP-250 PG2 Brukerhåndbok 19 

6. Systemkonfigurasjon 

Dette kapitlet forklarer brukerprogrammeringsfunksjoner for ditt Powermaster-system ved hjelp av KP-250 PG2-
tastaturet. 

For å få tilgang til brukermodus-menyer, må et KP-250 PG2-tastatur først være registrert i systemet. For instruksjoner 
om hvordan du kan melde deg på KP-250 PG2-tastaturet, se i KP-250 PG2 installasjonsmanualen, seksjon 11.4. 

Hovedbrukeren har tilgang til alle brukermodus-menyene, mens brukeren har tilgang bare til de utkoblede menyene (se 
seksjon B.4 i dette kapitlet, som beskriver i detalj begrepet Bruker- og hovedbrukerkoder). 

A.1 Åpne menyen Bruker modus og velge et innstillingsalternativ 

Følgende prosedyre beskriver hvordan du skriver inn og flytter innenfor menyen Brukermodus. 

Detaljerte beskrivelser på alternativer i Bruker modus er gitt i slutten av prosedyren. 

For å avslutte menyen Bruker modus - se seksjon A.2. 

� 1. Du kan gå inn i "BRUKER MODUS" kun når systemet er frakoblet. 

2. Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten 
av denne seksjonen. 

A. Slik åpner du menyen BRUKER MODUS 

1. TT:MM        KLAR 
 

Pass på at systemet er frakoblet og deretter trykk du på -knappen gjentatte 
ganger på KP-250 PG2 til displayet viser [BRUKER MODUS]. 1 

   

2. BRUKER 
MODUS Trykk på  

 
  

 VIS TAG 
SLÅ KODE: ����____ ____ ____ ____ 

Skjermen vil nå be deg om å angi brukerkoden eller presentere din adgangsbrikke. 

3. KODE Skriv inn brukerkoden. 2 

 PRG SONEUTKOPL Displayet viser det første Innstillingen-alternativet i menyen for Bruker modus-
menyen [PRG SONEUTKBLING]. 3  

B. For å velge et innstillingsalternativ 

4. PRG SONEUTKOPL Klikk på  eller -knappen til displayet viser til ønsket alternativ, for 

eksempel "TID & FORMAT".  

 
 eller   

5. TID & FORMAT 

 
Når ønsket alternativ vises på displayet, trykker du på -knappen for å gå inn 
i innstillingsprosessen. 

 
  

 Fortsett til det valgte 
alternativet i B.1 - B.16 

Resten av prosedyrene for de valgte innstillingsmulighetene er gitt i avsnitt B.1 til 
B.16. 
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C. Menyen Bruker modus-alternativer 

Klikk på  til displayet viser til ønsket alternativ, og trykk deretter på .. 

PRG SONEUTKOPL 
 

Brukes for å sette soneutkobling, osv. til utkobleren (ekskluder) defekt eller usikret 
("trigget") soner, eller å fjerne en utkoblet sone (frakoble). For ytterligere detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon B.1. 

  

REVISJ UTKOBLE 
 

Brukes for å raskt gjennomgå utkoblingen dvs. hvilke soner som er forbigått. For 
ytterligere detaljer og gjennomgang se seksjon B.2. 

  

TILBAKE UTKOPLE 
 

Brukes for å huske siste brukte utkoblede ordning for gjenbruk i neste tilkoblingsperiode. 
For ytterligere detaljer og henting se seksjon B.3. 

  

BRUKERKODER 
 

Brukes til å programmere din hovedbrukers hemmelige tilgangskode og de syv kodene for 
de andre brukerne. For ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon B.4. 

  

OVERFALLALARM 
KODE 2580 

Brukes til å sende en overfallsalarm til alarmstasjonen hvis du blir tvunget til å frakoble 
systemet av en inntrenger. For ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre se 
seksjon B.5. 

  

ADGANGSBRIKKER 
 

Brukes for å legge til nye adgangsbrikker eller slette adgangsbrikker når de er tapt. For 
ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon B.6. 

  

FJ.KTR 
 

Brukes for å legge til nye fjernkontrollsendere eller slette fjernkontrollsendere når tapt. 
For ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon B.7. 

  

TID & FORMAT 

 

Brukes for å stille klokken til å vise rett tid og tidsformat. For ytterligere detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon B.8. 

  

DATO & FORMAT 

 
Brukes for å stille kalenderen til å vise rett dato og datoformat. For ytterligere detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon B.9. 

  

 Tilleggsinformasjon (seksjon A.1) 

1 

Skjermen vist i frakoblet tilstand når alle soner er sikret (00:00 eller andre sifre viser nåværende tidspunkt). 
2 

a. Om du ikke allerede har endret din personlige kode, bruk standardinnstillingene - 1111. 

b. Hovedbrukeren har tilgang til alle brukerinnstillinger. Andre brukere har bare tilgang til utkoblede alternativer. 

c. Om du skriver inn en ugyldig brukerkode 5 ganger, vil tastaturet automatisk bli deaktiver for en 

forhåndsdefinert tidsperiode og meldinger FEIL PASSORD vises. 
3 

Utkoblede alternativer vises i menyen Bruker modus bare hvis den er aktivert av installatøren. Ellers vil den 

første brukermodusen vises i [BRUKERKODER]. 
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AUTO TILK. VALG 
deaktiver 

Brukes til å aktivere eller deaktivere automatisk daglig tilkobling til forhåndsdefinerte tider 
(se innstillingen AUTO TILK. VALG Time). For ytterligere detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon B.10. 

  

AUTOTILK. TID 
12:00P 

Brukes til å stille inn forhåndsbestemt tid for den automatiske daglige tilkoblingen hvis 
aktivert (se Aktiver autotilk.). For ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre se 
seksjon B.11. 

  

PRIVATRAPP 
 

Brukes til å programmere fire private telefonnumre for rapportering av alarm og andre 
hendelsesmeldinger til private abonnenter. For ytterligere detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon B.12. 

  

SQUAWK 
på 

Brukes til å aktivere eller deaktivere squawk-lyd dvs. borte/frakoblet tilbakemeldinger. For 
ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon B.13. 

  

KALENDER Brukes for å sette daglig / ukentlig tidsplan for start og stopp av aktivering av enheter 
koblet til PGM-utgangen. For ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre se 
seksjon B.14. 

  

TALEVALG 
deaktiver 

Brukes til å aktivere eller deaktivere talealternativet dvs. talemeldingene som blir hørt 
over den eksterne stemmeboksen. For ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre 
se seksjon B.15. 

  

PANELVOLUM 
 

Brukes for å justere volumet på panelets høyttaler eller eksterne stemmeboksen. For 
ytterligere detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon B.16. 

  

SERIENUMMER 
 

Brukes for å lese systemets serienummer og lignende data. For ytterligere detaljer se 
seksjon B.17. 

  

<OK> FOR AVSLUTT 
 

Brukes til å gå ut av "BRUKER MODUS"-menyen tilbake til hovedmenyen. For ytterligere 
detaljer se seksjon A.2. 

 
Returnerer til det første 

alternativet 

 



 

22 D-305359 KP-250 PG2 Brukerhåndbok 

A.2 Gå tilbake til forrige trinn eller avslutte menyen BRUKER MODUS 

Under innstillingsprosessen er det ofte nødvendig å gå tilbake til forrige innstilling eller alternativ (dvs. "å gå ett nivå 
opp") eller å avslutte menyen Bruker modus. 

1. For å flytte ett nivå opp 

For å flytte ett nivå opp i løpet av innstillingsprosessen, klikk på  en eller flere ganger. Hvert klikk tar deg ett nivå 
opp eller til det forrige innstillingstrinnet. 

2. For å gå ut av menyen for BRUKER MODUS 

1. Ethvert 
skjermbilde 

For å gå ut av [BRUKER MODUS], gå opp til menyen ved å trykke på  

gjentatte ganger til displayet viser [<OK> FOR Å GÅ UT], eller trykk  en gang 
som umiddelbart bringer deg til utgangsskjermen [<OK> FOR Å GÅ UT]. 2.  eller  

 <OK> FOR AVSLUTT 
 

Når displayet viser [<OK> FOR Å GÅ UT], trykk på  

3.   

 12:00        KLAR 
 

Systemet går ut av menyen [BRUKER MODUS] og returnerer til den normale 
frakoblet-tilstanden og viser KLAR-skjermen. 

A.3 Knapper som brukes til navigering 

Tastaturets knapper brukes for forskjellige funksjoner under programmering. Den følgende tabellen gir en detaljert 

beskrivelse av funksjonen eller bruken av hver knapp. 

Knapp Definisjon Navigasjon / innstillingsfunksjon 

 NESTE Bruk for å flytte / bla framover til de neste menyalternativene. 

 TILBAKE Bruk for å flytte / bla bakover til de forrige menyalternativene. 

 OK Brukt for å velge et menyalternativ eller for å bekrefte enn innstilling 

eller handling. 

 Escape Brukt for å flytte et nivå opp i menyen eller for å returnere til det 
forrige innstillingssteget. 

 Slett/fjern Bruk for å redigere et felt eller hoppe tilbake til skjermbildet [<OK> 
FOR AVSLUTT] for å avslutte programmet. 

 -   Numerisk tastatur for å skrive inn tallkombinasjoner. 

 Områdevalg Brukes for å endre status på områder når du programmerer 

brukerkoder 
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B.1 Innstilling av soneutkobling 

Utkoble tillatelser aktiverer bare en del av systemet og samtidig tillater fri bevegelse av folk innenfor visse soner når 
systemet er på. Det blir også brukt for å midlertidig fjerne defekte soner som krever reparasjon fra tjeneste eller for å 
deaktivere sensorer om du for eksempel dekorerer et rom. 
♦ Her kan du stille inn plan for forbikobling, f.eks. ved å bla gjennom listen over registrerte sensorer (innmeldte) i 

PowerMaster-systemet, og til forbikobling (deaktivering) av soner med feil eller som er trigget (enten KLAR eller 
IKKE KLAR) eller til å slette (reaktivere) UTKOBLEDE soner (sensorer). 

Når du har angitt en utkobling kan du bruke følgende tre alternativer: 
> Hvis du raskt vil gjennomgå de utkoblede sonene - se seksjon B.2. 
> Hvis du raskt vil tilbake en forbi sone dvs. å reaktivere den utkoblede sonen - se seksjon B.1. 
> For å gjenta (tilbakekalling) sist brukte soneutkobling - se seksjon B.3. 

� 
1. Sonene vil bare bli aktivert i løpet av tilkoblingsperioden. Frakobling av systemet etter tilkobling vil oppheve 

hele forbikoblingen, men du kan hente og gjenbruke det som er beskrevet i punkt B.3. 
2. Brannsoner kan ikke utkobles. 
3. Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på 

slutten av seksjon B.3. 
 

HUSK –SONEUTKOBLING REDUSERER SIKKERHETEN! 

A. For å deaktivere en sone 

1. PRG SONEUTKOPL 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen 1, velg [PRG SONEUTKBLING] 2-alternativ, 

og trykk på . 

  
 

 S01: KLAR 
Stue 

Den første sonen, S01, vises. 3 

 
 

 
S01: P1����   P2   P3 

4 

2.  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser den sonen du ønsker å 
utkoble (eller fjerne utkobling), for eksempel "S04" for sone 04. Etter flere sekunder 
begynner lysdiodene på den respektive enheten å blinke som indikerer "det er meg". 

 S04: IKKE KLAR 
S04: P1����   P2   P3 

 

 
 

 

3. Kjøkken 
 

Når displayet leser til sonen du ønsker å utkoble, trykk . 

 
  

4. <OK> FOR UTKOPL 

 

Displayet viser nå [<OK> FOR UTKOPL]. 5 

For å utkoble den valgte sonen, trykk på . 

  
 

 S04:UTKOBLET 

 

"Glad melodi" �☺ lyder og den oppdaterte sonestatusen blir nå vist dvs. [S04: 
UTKOBLET]. 8 
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B. For å tilbakestille en utkoblet sone 

5. S04: UTKOBLET 
S04: P1����   P2   P3 

Gjenta steg 1 og 2 ovenfor. 
4 

  
 

6. Kjøkken 
 

Når sonen du ønsker å fjerne vises utkoblet i displayet (for eksempel "S04"), trykk 

på  for å bekrefte. Du kan også identifisere enheten ved så se etter "det er 

meg" indikasjonen fra lysdioden på den viste enheten.  
 

 <AV> FOR SLETTE 
 

Displayet viser nå [<OFF> FOR SLETTE]. 5 

7. 

 For å slette den utkoblede sonen, trykk på -knappen. 

 S04:KLAR 
 

"Glad melodi" �☺ lyder og den oppdaterte sonestatusen blir nå vist dvs. [S04: 
KLAR] eller [S04: IKKE KLAR]. 9 

B.2 Inspisering av soneutkobling 

♦ Her kan du raskt inspisere liste over utkoblete soner som har blitt satt til utkoblet under den forrige aktiveringsøkten. 

 

1. REVISJ UTKOBLE Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, og velg [REVISJ UTKOBLE] 1-alternativ, og 

trykk på . 2 

  
 

2. UTKOPLE LISTE 
 

Displayet viser [UTKOPLE LISTE] 

  eller  Klikk på  eller -knappene gjentatte ganger for å gjennomgå alle 

utkoblede soner i stigende rekkefølge. Når ferdig, klikk på  for å gå tilbake. 9 

3. S04: UTKOBLET 
S04: P1����   P2   P3 

 

  
 

 Kjøkken 
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B.3 Tilbakekalling av utkoblete soner 

♦ Bruk dette alternativet for å tilbakestille utkoblete soner   

 

1. TILBAKE UTKOPLE 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [TILBAKE UTKOPLE] 1-alternativ, og 

trykk på . 2, 6 

  
 

2. <OK>TILBAKESTILL 
 

Displayet viser nå [<OK> TILBAKESTILL]. 7 

For å hente frem den sist brukte utkoblede ordningen trykk på . 

 
 

 

 UTKOPLET HENTET 

 

En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet viser [UTKOPLET HENTET] og deretter 
tilbake til “BRUKER MODUS" trinn 1. 9 

 
�☺ Gå tilbake til trinn 1 

 

         

Ytterligere informasjon (seksjon B.1 - B.3) 

1 

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 
2 

Denne menyen vises bare hvis "UTKOPLET" tidligere var aktivert av installatøren. 
3 

STATUS til høyre for sonenummeret indikerer om sonen er KLAR, IKKE-KLAR eller UTKOBLET. 
4 

Dette displayet vises bare vil OMRÅDER ble aktivert tidligere. 
5 

a. Hvis sonen du har valgt er "ikke utkoblet", blir du bedt om å trykke på [<OK> FOR UTKOPL]. Men hvis sonen 
du har valgt allerede er "utkoblet", blir du bedt om å trykke på [<OK> FOR SLETTE]. 

b. For å avbryte og gå tilbake til forrige trinn, trykk på  eller . 

6 

Denne menyen vises ikke hvis Områder er aktivert. 
7 

Displayet ber nå om å trykke på [<OK> TILBAKESTILL] dvs. å gjenta sist brukte utkoblede ordning. For å 

avbryte og gå tilbake til brukerinnstillingsmenyen, trykk på . 

8 
Du kan nå gjenta trinn 2 - 4 for å utkoble eller fjerne en annen sone. For å avslutte denne økten og for å velge 
andre menyalternativer eller å avslutte programmer - følg instruksjonene i seksjon A.2. 

9 
Du kan nå velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1), eller avslutte programmeringen (se 
seksjon A.2). 
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B.4 Programmering av brukerkoder 
Powermaster-systemet lar deg autorisere opptil 8 (Powermaster-10 G2) / 48 (Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 
G2) folk til å tilkoble og frakoble systemet ved å gi hver med en unik 4-sifret personlig sikkerhetskode (kode 0000 er ikke 
tillatt), og tilordne dem med ulike sikkerhetsnivåer og funksjonalitet. Videre kan du få opp til 8 (Powermaster-10 G2) / 32 
(Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2) flerfunksjonelle  fjernkontrollere som gjør at du og de andre brukerne enkelt 
kan tilkoble, frakoble  og kontrollere systemet uten tilgang til KP-250 PG2 eller panelet, blant annet fra utenfor lokalene 
(se seksjon B.7 Legg til / slette fjernkontroller). Overfallskoden lar deg deaktivere systemet ved hjelp av en spesiell kode 
som sender en stille alarm til alarmstasjonen. 
Det er to typer brukere: Hovedbruker og bruker. Tabellen under oppsummerer de ulike operasjonene som kan utføres 
av de ulike brukerne: 

Brukertype Funksjon 

Hovedbruker • Tilkoble/Frakoblet 

• Sone utkoblet 
• Autorisere andre brukerkoder 
• Sette brukerkoder 
• Rapport til privat 
• Meld inn / slett adgangsbrikker 
• Melde inn / slett fjernkontrollere 
• Automatisk tilkobling 
• Aktiver squawk 
• Still inn dato og tidsformat 
• Lesing av hendelseslogg 
• Programmering av overfallskoden 
• Programmere kalenderen 
• Aktivere/deaktivere talevalg 
• Justere volum 

Bruker • Borte/Frakoblet 
• Sone utkoblet valg 

Brukerkodene blir tildelt som følger: 
Brukerkode 1 er tildelt hovedbrukeren av systemet (dvs. eieren). Dette er den eneste brukerkoden som tillater tilgang til 
menyen Bruker modus. Standardinnstillingen for hovedbrukerkoden er 1111. Denne koden kan ikke slettes og må 
erstattes med en hemmelig kode så snart som mulig. 
Brukerkoder 2-4 (Powermaster-10 G2) / brukerkoder 2-22 og 33-48 (Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2) 
tildeles familiemedlemmer, kolleger osv. De tillater tilkobling og frakobling av systemet eller av utvalgte områder som 
definert av hovedbrukeren. De kan få tilgang til "Brukerinnstillinger"-menyen bare for "soneutkobling" forutsatt at denne 
er aktivert i installasjonsmenyen. 
Brukerkoder 5-8 (Powermaster-10 G2) / Brukerkoder 23-32 (Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2) er den 
samme som brukerkoder 2-4 (Powermaster-10 G2) / 2-22 (Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2), men kan tildeles 
"barnevakt" (barnemonitor) brukere. For en detaljert forklaring av barnevaktbruk, se kapittel 3. 

� 

 

Områdealternativ (For informasjon om område - se VEDLEGG B) 
Alarmsystemet ditt kan dele soner inn i 3 deler (grupper) via installasjonsmenyen. Disse delene er utpekt som 
områder P1, P2 og P3. Hvert område kan være aktivert og deaktivert separat, gir beskyttelse til utvalgte deler av 
lokalene. 
Hver bruker ut av 8 (Powermaster-10 G2) / 48 (Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2) systembrukere kan 
være autorisert av hovedbruker for å tilkoble og frakoble alle kombinasjoner av områder, inkludert alle tre 
områder. 
♦Her kan du programmere (eller redigere) den 8. (Powermaster-10 G2) / 48 (Powermaster-30 G2 / 

Powermaster-33 G2) brukerkoder og dermed definere hvilke av disse vil bli autorisert til å tilkoble og 
frakoble. 
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A. For å programmere en brukerkode 

B. For å innst. områder∗∗∗∗ 

 

                                                                                       

∗Henviser til når PARTISJONERING er aktivert. 

1.  Standardinnstillingen 1111 for hovedbrukerkoden er den samme for alle PowerMaster-systemer, og er 
derfor kjent for mange andre personer. Derfor anbefaler vi sterkt at du umiddelbart erstatter den med en 
unik hemmelig kode. 

2.  Kode "0000" er ikke gyldig! Ikke bruk den. 
3. Tvangskoden (2580 som standard) som blir satt i installasjonsmenyen kan ikke bli valgt som en vanlig 

brukerkode. Ethvert forsøk på å programmere den vil bli avslått av systemet. 
4.  Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på 

slutten av denne seksjonen. 

1. BRUKERKODER 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [BRUKERKODER]-alternativ, og trykk 

på . 1  

 
 

 

2. Bruker 01: 1111 
 

Den første brukerkode "Bruker 01: 1111" vises. 2 

  eller  På den blinkende markøren, tast inn brukerkoden du ønsker å programmere, for 

eksempel [06] for brukerkode 6, eller alternativt kan du klikke på  eller -
knappen til displayet viser, [Bruker 06: 0000]. 

3. Bruker 06: 0000 
 

Når brukerkoden du ønsker å programmere vises på skjermen, trykk på . 

 
  

4. Bruker 06: 0000 

 
For å programmere eller redigere koden, på den blinkende markøren, angi en 4-
sifret kode, for eksempel "1234", med det numeriske tastaturet. 3, 4 

5. 
 Når du er ferdig, trykker du på . 

 Bruker 06: 1234 
 

 

 
�☺ Gå tilbake til trinn 3 En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede koden. 5, 6 

6. Bruker 06: 1234 
1����   2   3 

Displayet vil nå gjøre deg i stand til å stille inn områder. 7  

   

7. Bruker 06: 1234 
1����   2   3���� 

Trykk på -knappen og bruk de numeriske tastene , ,  til å endre 

status på områdene 1, 2 og 3. 8 
 

 
Når du er ferdig med innstillingen, for eksempel bruker 6 er autorisert med kun 

område 1 og 3, trykk  for å bekrefte. 
 �☺ Gå tilbake til trinn 3 En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter partisjonsinnstillingen. 9 
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Tilleggsinformasjon (seksjon B.4) 
1 For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 Displayet viser den 1. Brukerkode (Hovedbruker) i listen over 8 (Powermaster-10 G2) / 48 (Powermaster-30 G2 / 
Powermaster-33 G2) brukerkoder. Om du fremdeles ikke har endret standardkoden 1111, anbefaler vi at du 
endrer den nå. 

3 a. Displayet viser brukerkoden som nå er programmert inn på denne plasseringen (f.eks. 5327). 
b. Markøren blinker på det første sifferet i koden. 
c. Hvis plasseringen er fri vil displayet vise (0000). 

4 
Du kan flytte markøren til neste eller forrige sifferet ved å trykke på  eller . Ved å trykke på  
sletter sifferet av markøren alle sifre til høyre for markøren. 

5 a. Den nye koden vises et kort øyeblikk uten markøren, før displayet går tilbake til steg 3. 

b. Hvis områder er aktivert, gå til steg 6. 

6 Du kan nå gjenta trinn 3 - 5 for å programmere eller redigere en annen brukerkode. For å avslutte denne økten 

og for å velge andre menyalternativer eller å avslutte programmer - følg instruksjonene i seksjon A.2. 

7 Denne innstillingen kan kun utføres etter fullført trinn 1 - 5 av seksjon B.4A. 

8 
På dette stadiet, trykk på  -knappen kontinuerlig mellom de første og andre radene. 

9 Du kan nå gjenta trinn 3 - 7 for å programmere eller redigere en annen brukerkode. 

B.5 Programmere overfallskoden 

Hvis du blir blir tvunget til å frakoble systemet på grunn av vold eller trusler, kan du sende en alarmmelding om overfall 
(tvang) til alarmstasjonen. For å starte en overfallsmelding må du frakoble systemet med bruk av en overfallskode (2580 
som standard). 

♦ Her programmerer du overfallskoden. 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten av 

denne seksjonen. 

 

1. OVERFALL 
KODE 2580 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [OVERFALLSKODE] alternativ, og 

trykk på . 1  

 
 

 

2. OVERFALL 
KODE 2580 

På den blinkende markøren, tasten i overfallskoden du ønsker å programmere, for 
eksempel 6973. 2, 3 

   

 OVERFALL 
KODE 6973 

Når overfallskoden du ønsker å programmere vises på skjermen, trykk på . 

3. 
 

 

 �☺ Gå tilbake til trinn 1 En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter lagret innstilling. 4 
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Tilleggsinformasjon (seksjon B.5) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 
Displayet viser den detaljerte overfallskoden (2580). 

3 
Ikke sett overfallskoden til det samme som en installerkode eller en brukerkode. 

4 Du kan nå velge et annet alternativ i menyen Bruker modus eller avslutte programmeringen (se seksjon A.1 og 
A.2). 

B.6 Legge til / slette adgangsbrikker 

Brukere av alarmsystemet kan være utstyrt med en adgangsbrikke som kan brukes i stedet for brukerkoder for å utføre 
en rekke funksjoner, for eksempel, tilkobling, frakobling, lese hendelsesloggen, osv. 

Når en brukerkode krever at du kan bare presentere en gyldig adgangsbrikke i stedet for å skrive inn brukerkoden. 

♦ Her kan du legge til (melde inn) nye adgangsbrikker eller slette brikker om nødvendig. 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten av 

denne seksjonen. 

A. For å legge til (melde inn) en adgangsbrikke (Proximity tags) 

1. TAG (adgangsbrikke) 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [TAG (Adgangsbrikke)]-alternativ, og 

trykk på . 1 

 
 

 

2. TILFØY NY 
TAG 

Displayet vil lese [TILF NY TAG]. 3 

For å starte prosessen med å melde en ny adgangsbrikker trykk på . 

 
 

 

3. MELD INN NÅ eller 
TAST.ID:xxx-xxxx 

Presenter adgangsbrikken til KP-250 PG2 innen tidsavbruddsperioden. 

   

4. ENHET MELDT INN 
T01:Tag  

Hvis påmeldingen ble fullført, lyder en "Glad melodi" �☺ og displayet viser 
[ENHET MELDT INN] for en kort varighet, og deretter endringer for å lese 
brikkenes detaljer. 4 

Displayet viser tildelt tag-serienr. (brukernr.), som alltid er det første ledige 
nummeret, for eksempel: [T01:Tag]. 

�☺ Gå til trinn 5 

5.  eller  Hvis du vil tilordne koden til en annen bruker, for eksempel, "Brukernr. 5", tast inn 

[05] eller evt. klikk på  eller -knappen til displayet viser [T05:Tag] og 

trykk deretter på  for å bekrefte. 
ENHET MELDT INN 

T05:Tag  

 
  

 �☺ Gå tilbake til trinn 2 Displayet viser [ENHET MELDT INN] en "Glad melodi" �☺ lyder og displayet 
skifter til [T01:Tag)]. 5 6 
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B. For å innst. områder∗∗∗∗ 

C. Slik sletter du en adgangsbrikke 

1. TAG (adgangsbrikke) 

 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [TAG (Proksimitet)]-alternativ, og trykk 

på . 1 

 
 

 

2. TILFØY NY 
TAG 

Displayet vil lese [TILFØY NY TAG].  

  Klikk på -knappen til displayet viser [SLETT TAG]. 

3. SLETT 
TAG 

Trykk . 

   

 T01:Tag (Prox) 
 

Displayet vil lese [T01:Tag (prox)]. 2, 7 

4.  Tast inn tag-nummeret du ønsker å slette, for eksempel, [05] eller evt. klikk på 

 eller -knappen til displayet viser tag-nummeret, [T05:Tag (prox)]. 

5. 
 Når tagen du ønsker å programmere vises på skjermen, trykk på . 

 <DEL> for slette 

 
Displayet leser nå [<DEL> for å slette]. 8 

6. 
 For å slette tagen, trykk på -knappen. 

 SLETT 
TAG 

En "Glad melodi" �☺ høres og displayet viser [SLETT TAG] og returnerer til trinn 3. 11 

 �☺ Gå til trinn 3  

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

∗Henviser til når PARTISJONERING er aktivert. 

6. T05:OMRÅDER 
1����   2   3 

 Bruk tastaturtastene , ,  til å endre status på områdene 1, 2 og 3. 9  

   

7. T05:OMRÅDER 
1����   2   3���� 

Når du er ferdig med innstillingen, for eksempel bruker 5 er autorisert med kun 

område 1 og 3, trykk  for å bekrefte. 
 

 
 

 �☺ Gå tilbake til trinn 2 En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter partisjonsinnstillingen. 10 
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Tilleggsinformasjon (seksjon B.6) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 
Displayet viser den første registrerte brikken (tag nr.1) av 8 (Powermaster-10 G2) / 32 (Powermaster-30 G2 / 

Powermaster-33 G2) koder. 

3 
For å avbryte påmelding, trykk på -knappen. 

4 Hvis koden er tidligere registrert i systemet, indikerer KP-250 PG2 at dette sammen med tag ID-nummer, for 
eksempel "ALLEREDE INNMLDT T01:Tag (Prox)". 

5 Hvis området er aktivert, fortsetter du til trinn 6. 

6 Du kan nå melde inn en annen adgangsbrikke. Du kan også velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se 

seksjon A.1 og seksjon A.2), eller avslutte programmeringen (se seksjon A.3). 

7 Hvis ingen nøkkelbrikke er registrert i systemet, viser displayet [INGEN EKSIST ENH]. 

8 
For å avbryte prosedyren, trykk på  -knappen. 

9 Denne innstillingen kan kun utføres etter fullført trinn 1 - 5 av seksjon B.6A. 

10 Du kan nå gjenta trinn 2 - 7 for å programmere eller redigere en annen adgangsbrikke. 

11 Du kan nå legge til eller slette en annen adgangsbrikke. Du kan også velge et annet alternativ i menyen Bruker 
modus (se seksjon A.1 og seksjon A.2), eller avslutte programmeringen (se seksjon A.3). 

B.7 Legge til / slette fjernkontrollsendere 

Hver av de 8 (Powermaster-10 G2) / 32 (Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2) brukere kan være utstyrt med en 
bærbar fjernkontrollsender for bedre, raskere og sikrere tilkobling/frakobling og andre kontrollfunksjoner. Hver 
fjernkontroll bør tildeles med et serienummer 1-8 (Powermaster-10 G2) / 1-32 (Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 
G2) og innmeldt i systemet tilsvarende. 
Områdealternativ (For informasjon om område - se VEDLEGG B). 
Hvis området er aktivert i KP-250 PG2, kan hver av de 8 (Powermaster-10 G2) / 32 (Powermaster-30 G2 / 
Powermaster-33 G2) fjernkontrollene være autorisert av hovedbrukeren for å aktivere og deaktivere alle kombinasjoner, 
eller alle tre områder, uavhengig av godkjenningen av den tilsvarende brukerkoden. 

♦ Her kan du legge til (registrere) den 8. (Powermaster-10 G2) / 32 (Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2) 
fjernkontrollen og definere hvilke av de tre områdene hver av fjernkontrollen vil bli autorisert til å aktivere og 
deaktivere, eller slette fjernkontroller som kreves. 

� 
1. Før noe annet, samle sammen alle fjernkontrollene du har tenkt å melde inn og sørg for at de har batterier 

installert, og at de er aktive (LED blinker ved å trykke på en av knappene). 
2. Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på 

slutten av denne seksjonen. 

A. For å legge til (meld deg inn) en fjernkontroll 

1. FJ.KTR 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [FJERNKONTROLLER]-alternativ, og 

trykk på . 1 

 
 

 

2. TILF NY 
FJERNKONTROLL 

Displayet vil lese [TILF NY FJ.KTR]. 4 

For å melde inn en ny fjernkontroll trykk på . 
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3. MELD INN NÅ eller 
TAST.ID:xxx-xxxx  

Displayet gir deg to alternative metoder for å melde inn en fjernkontroll: 

  
A: SEND NÅ: Trykk og hold AUX �-knappen på den valgte fjernkontrollen til LED 
er stadig på. 2 Denne prosedyren fullfører innmeldingen. 

4a. ENHET MELDT INN 
ID No. 300-5786 

Hvis påmeldingen ble fullført, lyder en "Glad melodi" �☺ og displayet viser 
[ENHET MELDT INN] for en kort varighet, og deretter endringer for å lese 
fjernkontroll detaljer. Fortsett til steg 5.   

 ENHET MELDT INN 
F01:FJERNKONTROLL 

 

 
�☺ Gå til trinn 5  

4b. ID No. 300-5786 

 
B: INNMELDING ETTER ENHETS-ID: Skriv inn et 7-sifret nummer som vises på 

fjernkontrollens klistremerke og trykk deretter på  for å bekrefte. For å 

fullføre registreringsprosedyren, se Merknad 9 i Tilleggsinformasjon nedenfor. 
 

 ID AKSEPTERT 

 

Hvis en gyldig ID ble angitt, lyder en "Glad melodi"  �☺ og displayet leser [ID 

AKSEPTERT] i en kort varighet, og deretter endres for å lese brikkens detaljer. 

Fortsett til steg 5. 
�☺ Gå til trinn 5 

5. F01:Fjernkontroll 
ID No. 300-5786 

Displayet viser det anviste serienr. til fjernkontrollen (brukernr.) som alltid er det 
første ledige nummeret og fjernkontrollens ID-nummer, for eksempel: 
[F01:Fjernkontroll] veksler mellom [ID-nr. 300-5786]. 

  eller  Hvis du vil tilordne fjernkontrollen til en annen bruker, for eksempel, "Brukernr. 5", 

tast inn [05] eller evt. klikk på  eller -knappen til displayet viser 

[F05:Fjernkontroll] og trykk deretter på  for å bekrefte. 
F05:Fjernkontroll 
 

  
 

 �☺ Gå tilbake til trinn 2 Displayet viser [ENHET MELDT INN] eller [ID akseptert] hvis fjernkontrollen ble 
registrert manuelt ved å skrive inn ID-nummer, en "Glad melodi" �☺ lyder og 
displayet skifter til [F01:Fjernkontroll]. 5 6 

B. For å innst. områder∗∗∗∗ 

6. F05:OMRÅDER 

 Trykk på  for å gå inn i område-modus. 

 
  

7. F05:OMRÅDER 
1����   2����   3���� 

Bruk tastaturtastene , ,  til å endre status på områdene 1, 2 og 3. 10 

   
8. F05:OMRÅDER 

1   2����   3���� 

Når du er ferdig med innstillingen, for eksempel bruker 5 er autorisert med kun 

område 2 og 3, trykk  for å bekrefte. 11 

   

 �☺ Gå tilbake til trinn 2 En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter partisjonsinnstillingen. 12 

                                                                                       

∗Henviser til når PARTISJONERING er aktivert. 
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C. Slik sletter du en fjernkontroll 

1. FJ.KTR Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [FJERNKONTROLLER]-alternativ, og 

trykk på . 1 

 
 

 

2. TILF NY 
FJERNKONTROLL 

Displayet vil lese [TILF NY FJ.KTR]. 

Klikk på -knappen til displayet viser [SLETT FJ.KTR]. 

   

3. SLETT 
FJERNKONTROLL  Trykk på . 

  
 

 F01:Fjernkontroll 
ID No. 300-5786 

Displayet vil lese [F01:Fjernkontroll] og ID-nummeret til fjernkontrollen. 3 

4.  eller  Tast inn fjernkontroll-nummeret du ønsker å slette, for eksempel, [06] eller evt. klikk 

på  eller -knappen til displayet viser fjernkontroll-nummeret, for 

eksempel "F06:Fjernkontroll" og "ID-nr 300-5799". 

 F06:Fjernkontroll 
ID No. 300-5799 Når fjernkontrollen du ønsker å programmere vises på skjermen, trykk på . 7 

5. 
  

  
<DEL> for slette 

Displayet leser nå [<DEL> for å slette]. 8 

6. 
 

�☺ Gå til trinn 3 

For å slette fjernkontrollen, trykk på -knappen. 13 

 SLETT 
FJERNKONTROLL 

En "Glad melodi"  �☺ høres og displayet viser [SLETT FJ.KTR] og returnerer til 
trinn 3. 14 

 

Tilleggsinformasjon (seksjon B.7) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 Lysdioden slukkes etter flere sekunder. I tilfelle vanskeligheter i kommunikasjon med kontrollpanelet kan 
lysdioden blinke i flere sekunder mens den prøver å etablere kommunikasjon. Under denne tidsperioden er 
fjernkontrollens taster deaktivert. 

3 
Displayet viser den første registrerte fjernkontrollen (fjernkontrollnr.1) av 8 (Powermaster-10 G2) / 32 

(Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2) fjernkontroller. 

4 
For å avbryte påmelding, trykk på  -knappen. 

5 Hvis området er aktivert, fortsetter du til trinn 6. 

6 Du kan nå melde inn en annen fjernkontroll. Du kan også velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se 

seksjon A.1 og seksjon A.2), eller avslutte programmeringen (se seksjon A.3). 
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7 Hvis fjernkontrollen er tidligere registrert i systemet, indikerer KP-250 PG2 at dette sammen med fjernkontroll-ID-
nummer, for eksempel "ALLEREDE INNMLDT F01:FJERNKONTROLLER". 

8 Før du sletter en fjernkontroll, identifisere fjernkontrollen enten med fjernkontrollnr., for eksempel, F06, eller ved ID-
nummeret til fjernkontrollen som vises på skjermen, og deretter sørg for at det er fjernkontrollen du ønsker å slette.  

9 Innmelding etter Enhets-ID: 

Steg 4b lar deg registrere enhetens ID og fullføre programmeringsprosedyren uten å være i besittelse av selve 
enheten (kan også bli utført utenfor området av installatøren). Innskriving kan så bli fullført ved et senere trinn ved 
å følge den samme innskrivingsprosedyren beskrevet i steg 3 uten å gå inn i menyen brukerinnstillinger. 

10 Denne innstillingen kan kun utføres etter fullført trinn 1 - 5 av seksjon B.7A. 

11 Boksen -symbolet vises nå ved siden av de nylig valgte områdene. 

12 Du kan nå gjenta trinn 2  - 8 for å programmere eller redigere en annen fjernkontroll. 

13 For å avbryte prosedyren, trykk på  -knappen. 

14 Du kan nå legge til eller slette en annen fjernkontroll eller et annet alternativ i menyen Bruker modus eller avslutte 
programmeringen (se seksjon A.1 og seksjon A.2). 

B.8 Definere tid og tidsformat 

♦ Her kan du programmere eller justere den innebygde klokken til å vise rett tid i det ønskede tidsformatet. 

♦ Du kan velge mellom et format på 24 timer eller 12 timer (AM / PM). 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten 
av denne seksjonen. 

A. For å sette tidsformatet 

1. TID & FORMAT 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, og velg [TID & FORMAT]-alternativ, og trykk 

på . 1 

 
 

 

2. EU FORMAT -24T���� 

TID: 19:22 

Displayet viser det nåværende valgte tidsformatet. 2 

  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser ønsket tidsformat, for 

eksempel "USA FORMAT -24T", og trykk på  for å bekrefte. USA FORMAT -12T 
TID: 03:15P 

3. 
  

B. Angi klokkeslett 5 

4. USA FORMAT -12T 
TID: 03:15P 

På den blinkende markøren, angi riktig tid, for eksempel "8:55A", med det 
numeriske tastaturet. 3 4 

5. 
 Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

 USA FORMAT -12T 
TID: 08:55A 

En "Glad melodi" �☺ høres, displayet leser den angitte tiden, og returnerer til trinn 

1. 6, 7 

 �☺ Gå tilbake til trinn 1  
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Tilleggsinformasjon (seksjon B.8) 

1 

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 
2 

a. Displayet viser det valgte formatet, for eksempel "24 timer". 

b. Du kan nå velge enten 12 t eller 24 t tidsformat ved hjelp av  eller -knapper. 
3 

Displayet viser tid i det valgte tidsformatet, for eksempel "24:40", med markøren som blinker på det første 

klokkeslettet "1". Bokstaven som følger den viste tiden indikerer ett av det følgende: 

"A" = AM, "P" = PM og "ingen" for 24 timers tidsformat. 

Når markøren er plassert på AM/PM, kan du angi til "AM" med -knappen og "PM" med  -knappen. 
4 

Du kan flytte markøren til neste eller forrige sifferet ved å trykke på  eller  -knappen. 
5 

Denne innstillingen kan bare utføres etter fullføring av steg 1 - 3 i seksjon B.8A. 
6 

Tiden lagret vises uten markøren, for eksempel "08:55 A" etterfulgt av det valgte tidsformatet. 
7 

Nå kan du velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1 og A.2), eller avslutt programmering 
(se seksjon A.3). 

B.9 Definere dato og datoformat 

♦ Her kan du programmere eller justere den innebygde kalenderen til å vise rett dato i det ønskede datoformatet. 

♦ Du kan velge mellom datoformatene "mm / dd / åååå" og "dd / mm / åååå". 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten 

av denne seksjonen. 

A. For å sette datoformatet 

1. DATO & FORMAT 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, og velg [DATO & FORMAT]-alternativ, og 

trykk på . 1  

 
 

 

 DATO DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATO: 01/01/2012 

Displayet viser det nåværende valgte datoformatet. 2 

   

2.  eller  
Klikk på  eller -knappen til displayet leser ønsket datoformat, for 

eksempel "MM/DD/ÅÅÅÅ", og trykk på  for å bekrefte. DATO DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATO: 01/01/2012 

3. 
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B. Angi dato 7 

4. DATO DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATO: 20/04/2012 

På den blinkende markøren, angi riktig dato, for eksempel "20/04/2012", med det 
numeriske tastaturet. 3, 4, 5 

5.  Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

 DATO DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATO: 20/04/2012 

En "Glad melodi"  �☺ høres, displayet viser den angitte tiden, og returnerer til trinn 1. 6 

 �☺ Gå tilbake til trinn 1  

 

Tilleggsinformasjon (seksjon B.9) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 
Displayet viser det valgte formatet, for eksempel "DD/MM/ÅÅÅÅ". 

Du kan nå velge enten "DD/MM/ÅÅÅÅ" eller "DD/MM/ÅÅÅÅ" ved å trykke på  eller . 

3 Displayet viser dato og det valgte datoformatet, for eksempel "30.12.2012", med markøren som blinker på det 

første sifferet. 

4 
Du kan flytte markøren til neste eller forrige sifferet ved å trykke på  eller -knappen. 

5 For året, skriv kun inn de to siste sifrene. 

6 Nå kan du velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1 og A.2), eller avslutt programmering 

(se seksjon A.3). 

7 Denne innstillingen kan bare utføres etter fullføring av steg 1 - 3 i seksjon B.9A. 

B.10 Aktivering / deaktivering av automatisk tilkobling 

PowerMaster-systemet kan programmeres til å tilkoble seg automatisk på et fast klokkeslett hver dag. Denne 
funksjonen er nyttig spesielt i kommersielle anvendelser, sånn som i butikker, for å sørge for at systemet alltid er aktivert 
uten å måtte tildele sikkerhetskoder til ansatte. 

♦ Her han du koble inn (aktivere) og koble ut (stoppe) den automatiske aktiveringen. For å sette tiden for automatisk 
tilkobling - se seksjon B.11. 

♦ Auto-tilkobling kan aktivere et "IKKE KLAR"-system bare hvis tvangstilkobling er aktivert av installatøren under 
programmeringen av systemet. 

�
Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten av 

denne seksjonen. 

 

1. AUTO TILK. VALG 
aktiver 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [AUTO TILK.]-alternativ, og trykk på 

. 1  

 
 

 

 AUTO TILK. VALG 
aktiver ���� 

Displayet viser den nåværende valgte innstilingen. 2 
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2.  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet leser ønsket innstilling, for 

eksempel [deaktiver auto], og trykk på  for å bekrefte. 

 AUTO TILK. VALG 
deaktiver 

 

3. 
  

 AUTO TILK. VALG 
deaktiver ���� 

En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter lagret innstilling. 3 

 �☺  

B.11 Definere tid for automatisk tilkobling 

♦ Her kan du programmere den eksakte tiden for automatisk aktivering. 

1. AUTO TILK. TID 
12:00 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [AUTOTILK. TID]-alternativ, og trykk på 

. 1  

 
 

 

2. AUTO TILK. TID 
12:00 

Displayet viser den nåværende innstillingen til tiden for automatisk tilkobling. På 
den blinkende markøren, angi riktig tid, for eksempel "08:30", med det numeriske 
tastaturet. 4 

3. 
 Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

 AUTO TILK. TID 
08:30 

En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter lagret tid, returnerer deretter til 
Bruker modus-menyen, trinn 1. 5, 6  

 �☺ Gå tilbake til trinn 1  

 

Tilleggsinformasjon (seksjon B.10 - B.11) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 
Displayet viser den aktuelle innstillingen, for eksempel [aktiver AUTOTILK ]. Du kan nå velge enten å aktivere 

eller deaktivere automatisk tilkobling ved hjelp av  eller -knappen. 

3 
� -symbolet vises nå ved siden av det nylig valgte alternativet. 

4 Displayet viser nåværende innstilling i autotilk. tid, for eksempel "24:00", med markøren som blinker på det 

første klokkeslettet "1". For detaljert forklaring av hvordan du angir tiden - se avsnitt B.8B.  

5 Det lagrede tilkoblingstidspunktet vises uten markøren, for eksempel "08:30 A". 

6 Nå kan du velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1 og A.2), eller avslutt programmering 

(se seksjon A.3). 
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B.12 Programmering av privattelefon og SMS-rapportering 

PowerMaster-systemet kan bli programmert til å sende forskjellige varselmeldinger sånn som alarm, tilkobling eller 
feilhendelser til 4 private telefonabonnenter med bruk av lydsignaler, og hvis en GSM-sender er installert, også til 4 
SMS-telefonnummer. Disse rapportene kan programmeres enten i stedet for eller i tillegg til rapportene sendt til 
alarmstasjon. Ytterligere detaljer om hendelsesvarsling via telefon og SMS er gitt i PowerMaster-10/30 G2 
Brukerhåndbok, kapittel 7 Hendelsesrapportering og kontroll av telefon og SMS. 
Du kan også bestemme antall ganger det private telefonnummeret ringes og hvorvidt et enkelt bekreftelsessignal vil 
stoppe rapporteringsprosessen eller om et bekreftelsessignal fra hver telefon kreves før den nåværende hendelsen 
betraktes som rapportert. 

Her kan du programmere: 
♦ De spesifikke hendelsene du ønsker å rapportere. 
♦ De 1., 2., 3., og 4 private telefon- og SMS-numrene for rapportering av alarmer og andre hendelsesmeldinger til 

privat abonnementer. 

♦ Antall oppringingsforsøk, toveis talekommunikasjon∗, og om du vil bruke et enkelt bekreftelsessignal eller et 
bekreftelsessignal fra hver telefon før den aktuelle hendelsen er ansett som rapportert. 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten av 

denne seksjonen. 

TALERAPPORT 

A. For å programmere hendelser som skal rapporteres til privat telefon 

1. PRIVATRAPP Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen og velg [PRIVATRAPP] og trykk på . 1  

 
 

 

2. TALERAPPORT 
 

Displayet vil lese [TALERAPPORT]. For å legge inn dette alternativet trykk på 

. 

 
 

 

3. RAPP HENDELSER 

rapportering av 
Når displayet viser [RAPP HENDELSER] press . 2 

 
 

 

 RAPP HENDELSER 
rapportering av ���� 

Displayet viser det nåværende valgte alternativet. 

 

4.  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser hendelsesgruppen du ønsker 
å rapportere via private telefoner, for eksempel, [alarmer]. 3 

RAPP HENDELSER 
alarmer 

5. 
 Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

 RAPP HENDELSER 
alarmer ���� 

En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter de fastsatte hendelsene som skal 
rapporteres. 5, 12  

  

�☺ 

 

                                                                                       

∗ Refererer til systemet som er koblet til taleboks 
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B. For å programmere et privatnummer 

6. RAPP VALG 
alarmer ���� 

Klikk på  eller -knappen til displayet viser ønsket telefonnr du ønsker å 

programmere eller redigere, for eksempel "Privat tlf.nr. 2", og trykk . 

  eller   

7. Privat tlf.nr. 2 
���� 

 

 
  

8. Privat tlf.nr. 2 
8032759333���� 

For å programmere eller redigere telefonnummeret, på den blinkende markøren, 
angi telefonnummeret, for eksempel "8032759333", med det numeriske tastaturet. 
6, 7 

9. 
 Når ferdig, trykk på  for å bekrefte. 

 Privat tlf.nr. 2 
8032759333 

En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter telefonnummeret. 8, 12 

C. For å programmere antall forsøk på å ringe på nytt 

10. Privat tlf.nr. 2 
 

Klikk på  eller -knappen til displayet viser [GJENRING.FORSØK] og 

trykk . 

 eller  

11. GJENRING.FORSØK 
3 alarmer 

 

 
 

 

 GJENRING.FORSØK 
3 alarmer ���� 

Displayet viser det nåværende valgte alternativet.  

12.  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser ønsket antall 
oppringingsforsøk, for eksempel "4 forsøk". 9 

GJENRING.FORSØK 
4 alarmer 

13. 
 Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

 GJENRING.FORSØK 
4 alarmer ���� 

En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter det fastsatte antall 
oppringingsforsøk. 5, 12 

D. For å programmere toveis talekommunikasjon∗∗∗∗ 

14. GJENRING.FORSØK 
4 forsøk 

Klikk på  eller -knappen til displayet viser [TOVEIS TALE] og trykk 

. 

 eller  

 TOVEIS TALE 
aktiver 

 

                                                                                       

∗ Refererer til systemet som er koblet til taleboks 
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15. 
 

 

 TOVEIS TALE 

aktiver    ���� 

Displayet viser det nåværende valgte alternativet. 

16.  eller  Klikk på  eller  for å velge en talekommunikasjonsmetode, for 
eksempel "deaktiver". 10 

TOVEIS TALE 

deaktiver 

17. 
 Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte.  

 TOVEIS TALE 
deaktiver    ���� 

En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den ønskede toveis 
talekommunikasjonsmetoden. 5, 12 

E. For å programmere bekreftelsesmetoden 

18. TOVEIS TALE 
deaktiver 

Klikk på  eller -knappen til displayet viser [TLF. BEKREFT] og trykk 

 for å bekrefte. 
 eller  

 TLF.BEKREFT 
ved enkeltbekrf 

 

19. 
 

 

 TLF.BEKREFT 
ved enkeltbekrf���� 

Displayet viser det nåværende valgte alternativet. 

20.  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser ønsket bekreftelsesmetode, 
for eksempel "ved bekrf alle". 11 

TLF.BEKREFT 
ved bekrf alle 

21. 
 

 

 TLF.BEKREFT 
ved bekrf alle ���� 

En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter angitt bekreftet metode. 5, 12 
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RAPP SMS 
A. For å programmere hendelser som skal rapporteres på SMS 

1. RAPP SMS 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen og velg [RAPP SMS] og trykk på . 1  

 

2. RAPP HENDELSER 
deaktivert 

Når displayet viser [RAPP HENDELSER] trykk på .  

 

 RAPP VALG 
deaktivert ���� 

Displayet viser det nåværende valgte alternativet. 

 

3.  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser hendelsesgruppen du ønsker 
å rapportere via SMS, for eksempel, [alarmer] 4 

RAPP VALG 
alarmer 

4. 
 Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

 RAPP VALG 
alarmer ���� 

En "Glad melodi"  �☺ lyder og displayet bekrefter angitte hendelser som skal 
rapporteres. 5, 12  

B. For å programmere SMS-telefonnummer 

5. RAPP VALG 
deaktivert ���� 

Klikk på  eller -knappen til displayet viser SMS-nummeret du ønsker å 

programmere eller redigere, for eksempel "SMS-nr. 2", og trykk . 
 eller  

6. SMS tlf.nr. 2 
 

 

 
  

7. SMS tlf.nr. 2 
���� 

For å programmere eller redigere telefonnummeret, på den blinkende markøren, 
angi SMS-nummeret, for eksempel "5080168593", med det numeriske tastaturet. 6, 

7 

8. 
 Når ferdig, trykk på  for å bekrefte. 

 SMS tlf.nr. 2 

5080168593���� 

En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter SMS-nummeret. 8, 12 

 

Tilleggsinformasjon (seksjon B.12) 

1 For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 Dette alternativet lar deg programmere hendelser som skal rapporteres. For å programmere telefonnumre, 

klikker du på  eller -knappen til displayet viser ønsket alternativ. 

3 Displayet viser det valgte alternativet (angitt med et �-symbol), for eksempel "rapportering av". Bruk  

eller -knappene kan du nå velge hendelsene du ønsker å rapportere til private telefonnumre i henhold til 

alternativene i tabellene nedenfor: 
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Alternativ for 

hendelesgruppe 
Hendelse som skal rapporteres 

rapportering av Ingen meldinger rapporteres 

alarmer Kun alarmmeldinger 

varsler Kun varselmeldinger 

alt (-f/t) Alle meldinger, bortsett fra tilkobling og frakobling 

f/t Tilkobling og frakobling 

alt (-varsling) Alle meldinger unntatt varsler 

alt Alle meldinger 

Bemerk: "alt" betyr alle hendelser inkludert lavt batteri og AC FEIL feilmeldinger. 

4 
Displayet viser det valgte alternativet (angitt med et �-symbol), for eksempel "rapportering av". Bruk  

eller -knappene kan du nå velge hendelsene du ønsker å rapportere til SMS-numre i henhold til 

alternativene i tabellene nedenfor: 

Alternativ for hendelesgruppe Hendelse som skal rapporteres 

rapportering av Ingen meldinger rapporteres 

alarmer Kun alarmmeldinger 

varsler Kun varselmeldinger 

alt (-f/t) Alle meldinger, bortsett fra å aktivere og deaktivere 

f/t Tilkobling og frakobling (Åpne/lukke) 

alt (-varsling) Alle meldinger unntatt varsler 

alt Alle meldinger 
 

5 
�-symbolet vises nå ved siden av det nylig valgte alternativet. 

6 a. Displayet viser telefonnummeret programmert i denne posisjonen (for eksempel 1032759641). Markøren 

blinker på det første sifferet av koden. 

b. Hvis plasseringen er ledig vil displayet være tomt ( - - - - ). 

7 Du kan flytte markøren til neste eller forrige sifferet ved å trykke på  eller  -knappen. 

8 Innenfor den private telefonmenyen, kan du nå gjenta trinn 7 - 9 for å programmere eller redigere et annet telefonnummer. 

Innenfor SMS-menyen kan du nå gjenta trinn 6 - 8 for å programmere eller redigere et annet SMS-telefonnummer. 

For å avslutte denne økten og gå tilbake til forrige menyalternativer, trykk på  -knappen. 

9 Du kan velge mellom: "1 forsøk"; "2 forsøk"; "3 forsøk"; "4 forsøk". 

10 Du kan velge mellom: 

"aktiver" - aktiverer to-veis talekommunikasjon med private telefoner. 

"deaktiver" - deaktiverer to-veis talekommunikasjon med private telefoner. 

11 Du kan velge mellom: 

"ved enkeltbekrf" – et bekreftelsessignal fra bare en enkelt telefon vil stoppe rapporteringsprosessen. 

"ved bekrf alle" – et bekreftelsessignal fra bare en enkelt telefon vil stoppe rapporteringsprosessen. 

12 Du kan nå, velge andre alternativer, avslutt denne økten – (se seksjon A.1 og seksjon A.2), eller avslutt 

programmeringen (se seksjon A.3). 
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B.13 Aktivering / deaktivering av squawk (kvittering i sirene) 

PowerMaster-systemet (og den trådløse sirenen) kan stilles inn til å produsere en kort "kvitteringslyd" (squawk) som 
hjelper deg når du bruker fjernkontrollen til å tilkoble (ett pip) og frakoble (2 pip) PowerMaster-systemet (fungerer på 
samme måten som en bilalarm). 

♦ Her kan du aktivere / deaktivere kvitteringslyden. 

� 
Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten av 
denne seksjonen. 

 

1. SQUAWK 
på 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen, velg [SQUAWK]-alternativ, og trykk på 

. 1  

 
 

 

 SQUAWK 
på ���� 

Displayet viser den nåværende valgte innstilingen. 2 

2.  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser ønsket innstilling, for 

eksempel "av" og trykk på -knappen for å bekrefte. SQUAWK 
av 

3. 
 

 

 SQUAWK 
av ���� 

En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter lagret innstilling. 3, 4 

 

Tilleggsinformasjon (seksjon B.13) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 a. Displayet viser det valgte alternativet (angitt med et ����-symbol), for eksempel [Squawk PÅ]. 

b. Du kan nå aktivere (PÅ) eller deaktivere (AV) Squawk-alternativet ved hjelp av  eller -knappen. 

3 
����-symbolet vises nå ved siden av det nylig valgte alternativet. 

4 Nå kan du velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1 og A.2), eller avslutt programmering 
(se seksjon A.3). 

B.14 Programmering av kalenderen 

PowerMaster-systemet innbefatter en PGM-utgang som kan brukes til å åpne og lukke en elektrisk styrt port, eller for å 
styre en foretrukket elektrisk apparat via fjernkontroller, eller i henhold til en programmerbar ukentlig tidsskjema. 

♦ Her kan du planlegge PGM-utgangen for opptil 4 forskjellige AV / PÅ tidsaktiveringer hver dag eller dager i uken. I 
tillegg kan du planlegge en "Daglig" kalender som gjelder for hver dag i uken. Det anbefales å fullføre Kalender-
tabellen (plassert på slutten av dette avsnittet) før du programmerer Kalenderen. 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten 

av denne seksjonen. 
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A. For å velge enhetsnr. 

1. KALENDER 

 

Gå inn i [BRUKER MODUS]]-menyen, velg [KALENDER]-alternativ, og trykk på 

. 1 

 
 

 

2. PGM 
 

Når displayet viser [PGM], trykk på . 

 
  

B. Angi dagen 2 

 SØNDAG 

 
Den 1. dagen i kalenderen vises. 

3. 
 eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser den dagen du ønsker å 

planlegge eller Daglig, for eksempel "Tirsdag". 2 

 TIRSDAG 

 
 

4. 
 Når "dagen" du ønsker å planlegge vises på skjermen, trykk på . 

C. For å velge aktiveringsnummer 

5. Hendelsesnr. 1 
 

Den 1. driften (PGM UTGANG) i kalenderen vises. 3 

 
 eller  Klikk på  eller -knappen til displayet viser den driften du ønsker å 

planlegge, for eksempel "hendelse nr 3". 

 Hendelsesnr. 3 
 

 

6. 
 Når "hendelse nr." du ønsker å planlegge vises på skjermen, trykk på . 

D. For å stille inn PÅ (Start) tid 

7. Starttid TT:MM 
−−−− −−−−:−−−− −−−− 

"Starttiden" vises på displayet. 4 

 
 For å stille starttidspunktet for den valgte operasjonen, trykk på -knappen. 

8. Starttid TT:MM 
100:30 

Displayet viser den nåværende innstillingen til starttiden. 5  

   
 Starttid TT:MM 

00:30  

Bruk det numeriske tastaturet for å angi eller endre driften PÅ (start) for eksempel 
"00:30”. 6 

9. 
 Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

 �☺ Gå til trinn 10 En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter lagret starttid. 

For å sette stopptiden, fortsett til steg 10. 
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E. For å sette AV (stopp) tid 

10. Starttid TT:MM 
00:30 

Klikk på  eller -knappen til displayet viser "Stopp TT:MM".  

  eller   

 Stopp- TT:MM 
11:45  

5 

   

12. Stopp- TT:MM 
16:00 

Bruk det numeriske tastaturet for å angi eller endre hendelseen AV (stopp) for 

eksempel "16:00:00”. 6 

 
 Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

  En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter lagret stopptid. 7 

 

Tilleggsinformasjon (seksjon B.14) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 
For å aktivere den valgte enheten på samme tidspunkt på alle ukedager, bruker du alternativet "Daglig". Bruk 

 eller -knappene for å velge den spesifikke dagen (søndag, mandag, tirsdag ... osv.) du ønsker å 

aktivere PGM-utgangen. Du kan senere gjenta prosessen for andre dager i uken. 

3 
Displayet viser " hendelse nr 1" som er den første av de fire PÅ/AV aktiveringer du kan planlegge for dagen 

valgt i forrige trinn. Du kan senere gjenta prosessen for de andre tre aktiveringer på den valgte dagen. 

4 Her kan du velge enten "starttiden" eller "stopptiden" ved hjelp av  eller -knappen. Velg tiden kun i 10 

minutters intervaller. For å slette en vist tid, trykk på  eller -knappen. 

Skjermen viser også det valgte tidsformatet. 

5 
Displayet viser nåværende innstilling for stopp- og starttid for den valgte tilkoblingen, med markøren blinkende på 

det første klokkeslettet. Hvis ingen tid er programmert, vil tidsdisplayet være (00:00). 

6 
For detaljert forklaring av hvordan du angir tiden - se avsnitt B.8B. 

7 

For å avslutte denne økten og gå tilbake til forrige "hendelsesmenyer", trykk på  -knappen. 

Hvis du vil velge andre menyalternativer eller for å avslutte programmeringen ved å følge instruksjonene i seksjon 

A.2 og A.3. 



 

46 D-305359 KP-250 PG2 Brukerhåndbok 

Kalendertabell 

Enhet Enhetsbeskrivelse Dag Operasjon 1 Operasjon 2 Operasjon 3 Operasjon 4 

PGM  Mandag PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PGM  Tirsdag PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PGM  Onsdag PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PGM  Torsdag PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PGM  Fredag PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PGM  Lørdag PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PGM  Søndag PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PGM  Daglig PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

PÅ:       _ _: _ _ 

AV:     _ _: _ _ 

B.15 Aktivere/deaktivere talevalg∗ 

Systemet gjør det mulig å aktivere eller deaktivere situasjonsavhengige, forhåndsinnspilte talemeldinger som blir hørt 
over den tilkoblede taleboksen. 

♦ Her kan du aktivere / deaktivere talealternativet. 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten av 

denne seksjonen. 
 

1. TALEVALG 
aktiver 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen og velg [TALEVALG] og trykk på . 1 

 
 

 

                                                                                       

∗ Refererer til systemet som er koblet til taleboks 
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2. TALEVALG 
aktiver    ���� 

Displayet viser den valgte innstillingen.2 

  eller  Klikk på  eller -knappen til displayet leser ønsket innstilling, for 

eksempel "deaktiver" og trykk på  for å bekrefte. 

 TALEVALG 
deaktiver    ���� 

3 

3. 
 

En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter lagret innstilling. 4, 5 

 

Tilleggsinformasjon (seksjon B.15) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 a. Displayet viser det valgte alternativet (angitt med et ����-symbol), for eksempel "aktiver". 

b. Du kan nå aktivere eller deaktivere tale-alternativet ved hjelp av  eller -knappen. 

3 
���� -symbolet vises nå ved siden av det nylig valgte alternativet. 

4 Nå kan du velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1 og A.2), eller avslutt programmering 
(se seksjon A.3). 

5 

Hvis du har valgt "aktiver", sørg for at talemeldingene kan høres over panelets høyttaler ved å trykke på -

tasten på KP-250 PG2-tastaturet. 

B.16 Justere volumet på kontrollpanel eller ekstern boks∗ 

KP-250 PG2 lar deg justere volumet på Powermaster kontrollpanelet eller en ekstern taleboks. 

♦ Her kan du øke eller redusere lydstyrken. 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten av 

denne seksjonen. 
 

1. PANELVOLUM 

 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen og velg [PANELVOLUM] og trykk på . 

1 

 
 

 

2. PANELVOLUM 

   ���� 

2 

  eller  Klikk på  eller  gjentatte ganger for å øke eller senke lydstyrken.  

 PANELVOLUM 

 

3 

3. 
 

En "Glad melodi" �☺ lyder og displayet bekrefter lagret innstilling. 4 

 

                                                                                       

∗ Refererer til et kontrollpanel som er koblet til taleboks 
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Tilleggsinformasjon (seksjon B.16) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og  

seksjon A.2. 

2 Displayet viser det valgte alternativet (angitt med et ����-symbol). 

3  viser laveste volumnivå og  som indikerer den høyeste. 
4 Nå kan du velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1 og A.2), eller avslutt programmering 

(se seksjon A.3). 

B.17 Serienummer 

SERIENUMMER-menyen tillater lesing av systemets serienummer og lignende data kun for støtteformål. 

♦ Her kan du lese systemets serienummer og andre relevante data. 

� Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten av 

denne seksjonen. 
 

1. SERIENUMMER 
 

Gå inn i [BRUKER MODUS]-menyen og velg [SERIENUMMER] og trykk på 

. 1 

 
 

 

2. PRODUKT SN 
0907030000. 

Viser kontrollpanelets serienummer. 

     

3. SW KAT & SN 
JS702275 K18.022 

Viser kontrollpanelets programvareversjon. 

     

4. LCD KAT SN 
JS700421 v1.0.02 

Viser tastaturet på kontrollpanelets programvareversjon. 2 

     

5. PANEL ID 
100005 

Viser kontrollpanel-ID for PowerManage-tilkobling. 

     

6. PYTHON-VERSJON 
FFFFFFFFF 

Viser bildeoverføring via GSM. 

     

7. EE KAT & SN 
J-702271 K18.022 

Viser kontrollpanelets standard programvareversjon. 

     

8. KP250 SW VER 
01.00.09 

Viser tastaturet på KP-250 PG2 programvareversjon. 
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9. KP250 kat.nummer 
70245100 

Viser tastaturet på KP-250 PG2 katalognummer. 

     

10. RSU VERSJON 
7S702415 K01.034 

Viser programvareoppgradering kommunikatorversjon 

     

11. BOOT VERSJON 
7S702412 K01.022 

Viser programvareoppgradering boot/programmeringsversjon 

     

 Gå tilbake til trinn 2 3, 4 

 

Tilleggsinformasjon (seksjon B.17) 

1 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon A.1 og seksjon A.2. 

2 
Refererer kun til PowerMaster-30 G2. 

3 

For å avslutte denne økten og gå tilbake til forrige menyalternativer, trykk på -knappen. 

4 Nå kan du velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1 og A.2), eller avslutt programmering 
(se seksjon A.3). 
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7. Avanserte funksjoner 

Kontrollalternativer og knapper 

Systemet tillater manuell eller automatisk fjernstyring av en enhet koblet til PGM-utgangen. 

Brukeren definerer PÅ og AV-tider via kalenderen (se kapittel 6,) B.14 Programmering av kalenderen. 
Installasjonsprogrammet bestemmer hvilken detektor som skrur de tilkoblede apparatene på og av. Imidlertid vil 
manuelle aktivering overstyre forhåndsprogrammeringen i kalenderen (se neste tabell). 

Tast Funksjon 

 
Manuell aktivering av lys eller andre elektriske apparater som er koblet til PGM-utgang. 

 
Manuell deaktivering av lys eller andre elektriske apparater som er koblet til PGM-utgang. 

 
Velg ønsket automatisk kontrollmetode: 
� Sensorer: Apparatet er kontrollert av sensorer (tildelt av installatøren for dette). 
� Tidsstyrt: Apparatet styres av en gitt tid (PÅ og AV-tidene defineres av installatør). 
� Begge: Apparatet styres av følere så vel som av et tidsur. 

Eksempler på bruk av automatisk fjernbetjening: 

• Tidsurkontroll (Timer). Når du er borte fra hjemmet, vil den allikevel aktivere/deaktivere et elektrisk apparat. 
• Sonekontroll. Etter trigging av en perimetersone blir den elektriske enheten slått på. 
Bemerk: Automatisk aktivering og deaktivering av elektriske apparater avhenger også av brukerinnstillinger (se 
kapittel 6, B.14 Programmering av kalenderen). 

Automatisk kontroll av PÅ / AV 

Du kan velge to av fire alternativer: 
� Ved timer PÅ   � Ved timer AV 
� Ved sensor PÅ  � Ved sensor AV 

De aktive funksjonene blir markert med en mørk boks ( ) helt til høyre. For å se de 2 andre alternativene, klikk på 

-knappen. 

Inaktive funksjoner vises uten den mørke boksen helt til høyre. Den mørke boksen vil vises hvis du klikker på  
mens alternativet vises. En "glad melodi" indikerer vellykket lagring av et nytt alternativ. 

TRYKK FØLGE DISPLAY 

 

 

VED TIMER PÅ ���� 
 

 
 (om dette er standard) 

Hvis du ikke er fornøyd - trykk på  

 

VED TIMER AV 
 

 

Om fornøyd - 

trykk  

 

VED TIMER AV ���� 
 

 

 

 
VED TIMER AV ���� 
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TRYKK FØLGE DISPLAY 

MED SENSOR PÅ ���� 

 

 
 (om dette er standard) 

Hvis du ikke er fornøyd - trykk på  

 
VED SENSOR AV 
 

 

Om fornøyd - 

 

 

VED SENSOR AV ���� 
 
 

  

 

 
VED SENSOR AV ���� 
 

 

 

 

TT:MM KLAR 
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8. Periodisk test av brukerkode 

Komponentene til sikkerhetssystemet er designet for å være så vedlikeholdsfrie som mulig. Likevel er det obligatorisk å 
teste systemet minst en gang i uken og etter en alarmhendelse for å verifisere at alle systemsirener, detektorer, 
fjernkontroller, tastaturer og andre eksterne enheter fungerer skikkelig. Fortsett som beskrevet i denne delen, og hvis 
det er noe problem, gi beskjed til din installatør med en gang. 

Testen blir utført i tre deler. 

Sirenetest: Hver sirene i systemet er automatisk aktivert i 3 sekunder (sirener utendørs med lavt volum). I tillegg tester 
systemet sirenen med innrullerte røyksensorer. 
Test av temperatursensor: Når temperatursensorer blir meldt inn i systemet viser KP-250 PG2 temperaturen til hver 
sone i celsius eller fahrenheit. 
Test av andre enheter: Hver av de andre enhetene i systemet blir aktivert av brukeren og displayet indikerer hvilke 
enheter som ikke har blitt testet enda. "Det er meg" indikasjonen hjelper deg identifisere de utestede enheter om 
nødvendig: En teller indikerer også antall enheter som forblir utestet. 

�
 Les nøye gjennom avsnittet "Tilleggsinformasjon" i henhold til de angitte referanser 1 osv. - se tabell på slutten 

av denne seksjonen. 

A. For å gå inn i menyen periodisk test 

1. 
TT:MM KLAR 

 

Pass på at systemet er frakoblet og deretter trykker du på -knappen gjentatte 

ganger til displayet viser "PERIODISK TEST", og trykk på . 1 

   

 
PERIODISK 

TEST 

 

2.   

 VIS TAG 
SLÅ KODE: 

Skjermen vil nå be deg om å angi brukerkoden eller presentere din adgangsbrikke. 

3. KODE/TAG Skriv inn din brukerkode eller presentere din adgangsbrikke. 2 3 

 �☺ Gå til trinn 4  

B. For å teste sirenene 

4. SIRENETEST 
 

Displayet viser nå [SIRENETEST].  

5. 
 For å starte sirenetesten, trykk . Umiddelbart etter du har trykket på , il 

alle fire lysdioder på panelet og alle fem lysdioder på KP-250 PG2-tastaturet lyse 

(LED-test). 4 
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 SIRENE P 
<NESTE> eller <OK> 

Displayet viser nå [SIRENE P], der "P" indikerer kontrollpanelets sirene som er i 

test. 

Først signaliserer panelsirenen i 3 sekunder, etter det vil PowerMaster-systemet 

automatisk gjenta prosedyren for den neste sirenen meldt inn i systemet til alle 

sirenene har blitt testet. 5 
Du skal høre på sirenelydene og være sikker på at alle sirenene fungerer. 

Når alle sirenene har blitt testet, tester alarmstasjonen sirenene for røykdetektorer 

som er innmeldt i alarmsystemet. Displayet viser nå [Sxx: RØYKVARSLERE] på 

den første linjen, og [<NESTE eller <OK>] på den andre linjen, der "Sxx" indikerer 

antall røykvarslere. I løpet av denne tiden lyder sirenen for røykvarsleren som 

testes, i opptil ett minutt. 

Trykk på  for å teste sirenene til den neste røyksensoren. 

 

6. SIRENETEST 
AVSLUTTET 

Når alle sirenetestene er fullført, viser displayet [SIRENETEST AVSLUTTET]. 

Trykk på  eller -knappen for å bekrefte testen og så gå til det neste 

steget for å vise sonetemperatur.  eller  

C. For å teste temperaturens nøyaktighet 

7. TEMPERATURTEST 
 

Displayet viser nå [TEMPERATURTEST]. 

8. 
 For å vise temperaturen til soner på KP-250 PG2, trykk . 6 

 S01 +19.5°°°°C 
S01:Temp. Sensor 

KP-250 PG2 viser temperaturen i sonen. Displayet veksler mellom temperaturen, 

sensornummeret og sensorplasseringen. 7 

Gjentatte klikk på  -knappen for å inspisere temperaturen til hver sone (av 

temperatursensor).  
 

S01 +19.5°°°°C 
Stue 

   

9. ENHETTESTSLUTT 

 

Når temperaturen til alle sonene har blitt inspisert viser displayet [SLUTT PÅ 

ENHETSTEST]. Trykk på  eller -knappen for å bekrefte testen og så 

gå til det neste steget for å teste de andre enhetene. 
 eller  

D. For å teste alle andre enheter 

 TEST ALLE ENHTR 
 

Displayet viser nå [TEST ALLE ENHTR]. 

10. 
  For å gå inn i enhetens testprosedyre, trykk på . 

11. IKKE AKTIV NNN 
 

Displayet viser [IKKE AKTIV NNN]. NNN indikerer antall innmeldte enheter i 

sentralen som ikke har blitt testet. Dette antallet går automatisk ned ett tall for hver 

testede enhet. For å starte enhetstesten, trykk . 
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 S01 IKKE AKTIV 
S01 KONTAKT 

Displayet viser den 1. enheten i listen over testede enheter. Displayet veksler 
mellom enhetsnummeret, enhetstypen (dvs. magnetkontakt, fjernkontroll, tastatur 
osv.) og enhetsplasseringen. 

Testen utføres ved å aktivere hver enhet som forklart i punkt 8 i tabellen nedenfor.  

S01 IKKE AKTIV 
INNGANGSDØR 

 
 

 

 S01 ER AKTIV 
S01 KONTAKT 

Når enheten er aktivert, vil displayet endres tilsvarende. 

12. 
 Klikk på  for å bla gjennom listen over alle testede enheter. 9 

13. ENHETTESTSLUTT 
 

Når alle enhetene er aktivert, viser displayet [ENHETTESTSLUTT] etterfulgt av 

[TT:MM KLAR]. 
TT:MM KLAR 

 

 

Ytterligere informasjon (periodisk test) 

1 Skjermen vist i frakoblet tilstand når alle soner er sikret (00:00 eller andre sifre viser nåværende tidspunkt). 

2 Om du ikke allerede har endret din personlige kode, bruk standardinnstillingene - 1111. 

3 Dersom INSTALLERKODEN blir brukt til å gå inn i periodisk test i stedet for BRUKERKODEN, vil enhetenes 

LED også gi koblingen kvalitetsindikasjon - se kapittel 4 i KP-250 PG2 installasjonsveiledning, Periodisk test av 

installatørkode. 

4 
For å hoppe over SIRENETEST og velge de andre enhetenes TEST, trykk . 

5 Periodisk test kan utføres på maksimalt to trådløse sirener (inkludert én intern ekkolodd), og sirenene på 
innmelde røyksensorer. Sirener utendørs aktiveres med lavt volum. 

6 Hvis ingen temperatursensor er registrert i systemet, viser displayet "INGEN EKSIST ENH". 

7 Den viste temperaturen kan være i Celsius eller Fahrenheit i henhold til de programmerte innstillingene til 

temperatursensoren. 

8 For å aktivere systemenhetene under "Periodisk test", påse at LED-lampene på enheten lyser når aktivert: 

Magnetkontakt:  Åpne eller lukke døren eller vinduet beskyttet av kontakten. 

Beveg. sensorer: Utfør en "gangtest" av detektoren som beskrevet i detektorens dataark. 

Røyksensorer: Utfør en "Diagnostisk test" som forklart i det trådløse dataarket. 

Fjernkontroll: Aktiver enhver av fjernkontrollens knapper. 

Tastaturer: Trykk på tastaturets ∗-knapp.  

Andre enheter: Generelt, følg "diagnosetester" som er beskrevet i enhetens dataark eller aktivere noen av 
funksjonene. 

9 a. Tre sekunder etter at enheten vises, blinker enhetens LED for å hjelpe deg å identifisere ("Det er meg"). 

b. For å avslutte økten, trykk på -knappen til displayet viser [<OK> FOR Å SLUTTE] og deretter trykker du på . 
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Periodisk test per område 

I tillegg til den vanlige periodiske testen, kan du også teste soner for innmeldte sensorer (unntatt temperatursensorer og 
sirener) som er tilordnet til et valgt område. 

For å gjennomføre den periodiske testen per område 1 

1. 
TT:MM KLAR 

FEIL 

Pass på at det valgte området er deaktivert og de andre områdene ikke er frakoblet 

eller aktivert forsinkelse og trykk deretter på området ( )-knappen.. 

 
 

 

2. 
VELG OMRÅDE 

 

Når displayet viser [VELG OMRÅDE], trykk på områdets antall soner du ønsker å 

teste, for eksempel,  (Område 1). 

  

3. 
PARTISJONERING 1 

N.RDY MINNE 

 

 
 

 
PARTISJONERING 1 

N.RDY FEIL 

4.  
Trykk på -knappen gjentatte ganger til displayet viser [PERIODISK TEST] og trykk 

. 

 
TESTER 

 

 

5.  
 

 
VIS TAG 

TAST INN KODE 
Skjermen vil nå be deg om å eller skrive inn hovedbrukerkoden. 2 

6. Tast inn 
hovedbrukerkoden 

 

 
P1 SENSORTEST 

 

3 

7.   

8. IKKE AKTIV NNN 

 

Displayet viser [IKKE AKTIV NNN]. NNN indikerer antall innmeldte enheter i 
sentralen som ikke har blitt testet. Dette antallet går automatisk ned ett tall for hver 
testede enhet. 

Testen per område utføres ved å aktivere hver enhet som forklart i punkt 4 i tabellen 
nedenfor. 

Etter en enhet har blitt aktivert viser kontrollpanelet "Sxx ER AKTIVERT" og 
indikatoren "N" går ned én. 

Etter alle enheter har blitt testet viser kontrollpanelet [ENHETTESTSLUTT]. 

↓↓↓↓ 

ENHETTESTSLUTT 

 

 

9.  Trykk på . 5 

 �☺ Gå tilbake til trinn 3  
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Tilleggsinformasjon (Periodisk test per område) 

1 Området må aktiveres av installatøren. 

2 Om du ikke allerede har endret din personlige kode, bruk standardinnstillingene - 1111. 

3 
For å avbryte, trykk på -knappen, displayet viser [<OK> FOR AVSLUTT]. Trykk på -knappen. 

4 For å aktivere systemenhetene under "Periodisk test", påse at LED-lampene på enheten lyser når aktivert: 

Magnetkontakt:  Åpne eller lukke døren eller vinduet beskyttet av kontakten. 

Beveg. sensorer: Utfør en "gangtest" av detektoren som beskrevet i detektorens dataark. 

Røyksensorer: Utfør en "Diagnostisk test" som forklart i det trådløse dataarket. 

5 Periodisk test per område vil bli avbrutt (panelet går tilbake til valgt områdeskjerm) ved forekomst av en av 
følgende: 1) Frakoble hendelsen via en fjernkontroll, tastatur eller anheng tildelt et valgt område; 2) PANIKK, 
BRANN eller NØDALARM. 
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9. Vedlikehold 

Erstatning av batterier til trådløse enheter 

De trådløse enhetene som leveres med systemet er drevet av batterier som varer i flere år, i normal bruk. 

Men hvis og når et batteri blir svakt, sender selve enheten en "lavt batteri"-melding til kontrollpanelet, og en lavt batteri 
feilmelding vises sammen med soneinformasjonen (se Kapittel 5 - Feilindikasjoner). 

De respektive håndbøkene til disse sensorene eller enheter bør sjekkes for riktige retningslinjer for batteribytte som skal 
utføres av installatøren. NB! Når brukt batteri er tatt ut, trykk på sabotasjebryteren, før nytt settes inn. 

Få tilgang til 24 timers soner 

For å få tilgang til en sensor som er definert som 24-timers sone uten å utløse en alarm: 

• Klikk på  - displayet vil vise: BRUKER MODUS. 

• Klikk på  - displayet vil vise: VIS TAG ELLER ANGI KODE ___. 

Tast inn din hemmelige 4-sifret <Brukerkode> eller presentere din kode - alarmen vil spille av en "glad  
melodi" (- - - ––––). 

Du har nå 4 minutter på deg til å åpne en 24-timers sensorer. Når de 4 minuttene er over går systemet automatisk 
tilbake til normal modus. 

Hendelseslogg av brukerkode 

Alle hendelser blir lagret i en hendelseslogg som inneholder opptil 100 oppføringer. Du kan gå inn i denne loggen, 

inspisere hendelsene en etter en og trekke funksjonelle konklusjoner. 

Bemerk: Opptil 250 (PowerMaster-10 G2) / 1000 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) lagres i hendelsesloggen. 

Disse kan vises via PC-programvaren for ekstern programmering, eller via den eksterne PowerManage-serveren. 

Om hendelsesloggen fylles fullstendig opp blir de eldste hendelsene slettet etter registrering av nye hendelser. 

Datoen og tiden for forekomst lagres for hver hendelse. Under lesing av hendelsesloggen blir hendelser vist i 

kronologisk rekkefølge - fra de nyeste til de eldste. Hendelsesbeskrivelse vises sammen med dato og klokkeslett. 

Displayet vises flere ganger, til du klikker  for å gå videre til neste hendelse, eller til "ingen handling" 4-minutters 

timeout gjenoppretter systemet til normal driftsmodus. 

Tilgang til hendelsesloggen blir gitt ved å klikke på -knappen og deretter taste inn hovedbrukerkoden. 

For å få en samlet oversikt over hvordan loggen brukes, kan du se fremgangsmåten nedenfor. 

For å lese hendelsesloggen, fortsett som følger: 

 TT:MM KLAR 
 

 

1. 

 

 

 VIS TAG 
SLÅ KODE: ���� 

 

2. KODE Når KP-250 PG2-displayet viser [VIS TAG ELLER ANGI KODE: ], skriv inn 
hovedbrukerkoden eller presentere din kode. 

 KP-250 
LOGGLISTE 

En "Glad melodi" høres og displayet viser [KP-250 LOGGLISTE]. (se Viktig!) 
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3.  Klikk på -knappen. Den nyeste hendelsen vises. 

 CPU LAVT BATT 
12/04/11 15:14 

Hendelsen vises i to rader, for eksempel "CPU LAVT BATTERI" og deretter 
"12/04/11 15:14".  

  Displayet vil bli vist frem ved å klikke på  igjen for å gå til neste hendelse 
eller til hendelsesloggen timer ut (4 minutter). 

F03 FRAKOBLE 
15/03/11 08:37 

4.  Klikk på -knappen så mange ganger som nødvendig for å lese alle de 
nødvendige data. 

 
 Viktig notat! Taster inn feil kode 5 ganger på rad vil sette i gang en 30-

sekunders utestengelse av tastaturet. 

Viktig melding: Systemet vil ikke la deg slette hendelsesloggen. Kun 
installatøren er autorisert til å se og utføre dette alternativet. 

Gå ut av hendelsesloggen 

1.  Klikk på -knappen fra hvor som helst i hendelsesloggen. 

Displayet vil lese [KP-250 <OK> FOR AVSLUTT]. 

 KP-250 
<OK> for avslutt 

 

2.  Klikk på -knappen. 

 TT:MM KLAR 
 

 

  Systemet går tilbake til normal driftsmodus. 
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TILLEGG A: Spesifikasjoner 
Frekvensbånd (MHz) Europa og resten av verden: 433-434, 868-869  
Kommunikasjonsprotokoll PowerG 
Batteritype Fire 1,5V AA alkaliske batterier 
Batteriets forventet levetid 3 år (for typisk bruk). 
Lav batteriterskel 3,8 V 
Strømkilde Batteri: 4.8VDC – 6VDC 
Svart belysning Blå (tastatur) / hvit (display) 
Driftstemperatur 0°C til 55°C (32°F til 131°F) 
Fuktighet Gjennomsnittlig relativ fuktighet av omtrent 75 % ikke-kondenserende. For 30 dager 

hvert år kan relativ fuktighet variere fra 85 % til 95 % ikke-kondenserende. 
Dimensjoner (BxLxD) 150x100x20 mm (5-7/8 x 3-7/8 x 13/16 tommer) 
Vekt (inkludert batteri og brakett) 379 g (13 oz). 
Montering Veggmontert eller skrivebord 
Farge Hvit 
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TILLEGG B: Områder 

KP-250 PG2 inkluderer en valgfri områdefunksjon. Områder er bare tilgjengelig hvis installatøren har aktivert 
funksjonen. Når områder er aktivert er område-menyene lagt til i systemet som kan vises på LCD-skjermen. 

Hver brukerkode kan tildeles en kombinasjon av opptil tre områder og hvert område kan være tilkoblet eller frakoblet 
uavhengig av status for de andre områder innenfor systemet. For eksempel kan du definere garasjen som område 1, 
kjelleren som område 2, og huset som område 3. Siden hvert område er uavhengig av andre områder, kan du aktivere 
eller deaktivere hvert område som ønsket uten å endre statusen til de andre områdene. 

Systemet støtter også en situasjon der et område brukes av to eller flere områder. For eksempel kan et mottaksområde 
som er felles for to kontorer, som hver er tilordnet en separat skillevegg, vil bli tilkoblet bare etter at begge kontorer 
(skilleveggen) er tilkoblet. I tilkoblet tilstand vil mottaksområdet bli frakoblet etter et kontor (områder) har blitt frakoblet 
for å tillate brukeren av kontoret å bruke mottaksområdet uten å generere en alarm. Et slikt område kalles et 
"fellesområde". 

Bemerk: Fjerndrift utføres per område, eller per brukerkode som er definert for et bestemt område, når området er 
aktivert. 

B1. Velge et område 

Ved bruk i områdemodus vises det første displayet: 

P1: K    P2: I    P3: K 

 

Trykk på - Displayet vil vise: 

VELG OMRÅDE 

 

Trykk på , , og  for å velge ønsket tilsvarende område. 
Bemerk: Etter 5 sekunder uten tastetrykk vil det være en timeout og displayet vil gå tilbake til normal modus (viser alle 
områder). 

B2. Tilkobling/frakobling av systemet 

Før du fortsetter, forsikre deg om at området er aktivert via installatørmodus. 

Tilkobling/frakobling Alle områder 

For å tilkoble/frakoble alle områder i KLAR-modus, trykk på  /  eller -knappen. 

Tilkobling/frakobling et enkelt område 

For å tilkoble/frakoble et enkelt område, trykker du på -knappen på KP-250 PG2 og trykk deretter på 

områdenummeret: 1; 2; eller 3. Deretter trykker du på  /   eller -knappen. 
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B3. Visningsfunksjonen 

Visningsfunksjonen er aktivert under ett/alle område(r) status og skjermer som er relevant for de valgte eller alle 
områder. 

Vis alle områder 

I Klar-modus trykker du på , vil skjermen vise informasjon om alle områder. Trykk på  gjentatte ganger for 
å se minne/statusinnhold. 

Vis enkelt område 

I Klar-modus, trykk på  og trykk deretter på områdenummer. Displayet viser informasjon som er relevant for det 

valgte området. Trykk på  gjentatte ganger for å se minne/statusinnhold. 
Bemerk: Etter 5 sekunder med ingen tastetrykk vil det bli et tidsavbrudd og displayet vil gå tilbake til displayet alle 
partisjoner. 

B4. Sirene 

Et område er alarmert når du mottar en hendelse fra en alarmert enhet som bruker dette området. Alarmerte enheter 
påvirker ikke områder som de ikke er tildelt. En sirene er felles for alle områder, og derfor vil en alarm fra en eller flere 
områder aktivere sirenen. 

Sireneaktivitet 
• Sirenen blir aktivert når den mottar en hendelse fra en alarmert enhet. 
• Overlappende sireneaktiveringer fra ulike områder vil ikke føre til at varigheten av sirenen blir utvidet. 
• Når sirenen lyder, vil det ikke stoppe før alle alarmerte områder er frakoblet. Men hvis sirenen er aktiv på grunn 

av en alarm fra en felles områdesone, og et av områdene er tilordnet dette området frakobler systemet, vil 
sirenen også stoppe. I tilfelle alarmen startes fra et fellesområde, men fortsetter med soner som ikke er tildelt et 
fellesområde vil ikke sirenen stoppe før alle partisjonene tildelt alarmsonene blir deaktivert. 

• Ved en brann i område 1 og et innbrudd i område 2, vil sirenen lyde BRANN. Når område 1 er frakoblet vil 
sirenen lyde INNBRUDD for resten av tidsavbruddsperioden. 

B5. Skjerm for områdestatus 

Skilleveggstatus er angitt på følgende måte: 

O1:X O2:X O3:X 

Hver X-verdi angir et annet område, som følger: 

K Klar 

I Ikke klar 

B Borte 

H Hjemme 

U Utgangsforsinkelse 

F Inngangsforsinkelse 

 - Ikke brukt 
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B6. Fellesområder 

Fellesområder er områder som brukes som gjennomgangsparti til 2 eller flere områder. Det kan være mer enn ett 
fellesområde i en installasjon, avhengig av planløsningen til eiendommen. Et fellesområde er ikke det samme som et 
område, det kan ikke bli aktivert / deaktivert direkte. Fellesområder blir opprettet når du angir en sone eller soner til 2 
eller 3 områder. Tabell A-1 summerer opp adferden til de forskjellige sonetypene i et fellesområde. 

Tabell A1 - Definisjoner av fellesområde 

Sonetyper av fellesområde Definisjon 

Perimeter • Brukt for alle typer sensorer som beskytter eiendommen i BORTE eller HJEMME 
stilling. Eks. boder, garasje og kjellerstue. 

• I tilfelle et av områdene er frakoblet blir det ingen alarmer fra dette området.  

 

Forsinkelsesoner • Forsinkelsessoner utløser ikke en forsinket alarm med mindre alle tildelte områder 
er aktivert. Det er derfor ikke anbefalt å definere forsinkelssoner som 
fellesområder. 

Perimeter-følge Brukt for alle typer sensorer som beskytter eiendommen i BORTE eller 
HJEMME stilling. Denne sonetypen følger forsinkelsestiden 
inn og ut.Eks. gang, garasje og verksted. 

 

• I tilfelle et av områdene er frakoblet blir det ingen alarmer fra dette området.  

• I tilfelle et av fellesområdene er en forsinkelsessone (og de andre områdene er 
tilkoblet) vil alarmen oppføre seg som en perimeter-følger kun for dette området.  

Interiør 
• Brukt for alle typer sensorer som beskytter eiendommen i BORTE modus.  

 

• I tilfelle et av områdene er frakoblet eller tilkoblet til HJEMME blir det ingen alarm 
fra dette området. Interiør soner kan du gå i når sentralen er i HJEMME tilkobling.  
  

Interiør følge 
• Brukt for alle typer sensorer som beskytter eiendommen i BORTE modus.Denne 

sonetypen følger forsinkelsestiden inn og ut. Eks. gang, hall og vindfang.  
 

• I tilfelle et av områdene er frakoblet eller tilkoblet til HJEMME blir det ingen alarm 
fra dette området. Interiør soner kan du gå i når sentralen er i HJEMME tilkobling 

• I tilfelle et av fellesområdene er en forsinkelsessone (og de andre områdene er 
tilkoblet) vil alarmen oppføre seg som en interiør-følger kun for dette området. 

Hj. / utg.tid • Fungerer som en perimeter-følge sone når området er tilkoblet til BORTE. 
• Fungerer som en forsinkelsestype når minst et av de tildelte områdene er tilkoblet 

til HJEMME. 
• I tilfelle et av områdene er frakoblet blir det ingen alarmer fra dette området 

Nødalarm, brann, vann, 
gass, temperatur, 24 t stille, 
24-timers alarm, Ikke-alarm 

• Alltid aktivert. 
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VEDLEGG C: Ordliste 

Listen over betegnelser er arrangert i alfabetisk rekkefølge. 

Avbytelsesperiode: Når en alarm startes er den interne innebygde sirenen aktivert først i en begrenset tidsperiode 
som er avbrytelsesperioden satt av installatøren. Om du forårsaker en alarm ved et uhell kan du deaktivere systemet 
innen avbrytelsesperioden før de skikkelige sirenene starter, og før alarmen blir rapportert til de eksterne 
respondantene. 

Alarm: Det er 2 typer alarm: 

Høy alarm - både interne innebygde ekkolodd og eksterne sirener larmer ut konstant og kontrollpanelet rapporterer 
hendelsen via telefon eller annet. 

Lydløs alarm - sirenene forblir stille, men kontrollpanelet rapporterer hendelsen via telefon eller annet. 

En alarmtilstand er forårsaket av: 

• Bevegelse oppdaget av en bevegelsesdetektor 
• Endring av tilstand oppdaget av en magnetkontakt- et lukket vindu eller dør blir åpnet 
• Oppdagelse av røyk av en røykdetektor 
• Sabotasje av en av detektorene 
• Trykking på de to nødknappene samtidig på panelets tastatur. 

Tilkobling: Tilkobling av alarmsystemet er en handling som forbereder det til å avgi en alarm om en sone blir "krenket" 
ved bevegelse, åpningen av en dør eller et vindu, som tilfellet kan være. Kontrollpanelet kan bli aktivert i forskjellige 
modier (se BORTE, HJEMME, MOMENTANT og BARNEVAKT). 

Tildelt: Henviser til soner. 

Assosierte: Henviser enheter. 

BORTE: Denne typen aktiver brukes når det beskyttede området er fullstendig tomt. Alle soner, innvendig og perimeter 
blir beskyttet. 

Utkoblet: UTKOBLETE 

 soner er soner som ikke aktiveres under tilkobling av systemet. Utkoble tillatelser aktiverer bare en del av systemet 
mens du tillater fri bevegelse av folk innenfor visse soner når systemet er på. 

Dørklokkesoner: Lar deg holde styr på aktivitet i det beskyttede områdene mens alarmsystemet er i deaktivert tilstand. 
Når en dørklokkesone blir "åpnet" pip summeren to ganger. Ringeren pip dog ikke etter lukking av sonen (returnering til 
normal). Boliger kan bruke denne funksjonen for å annonsere besøkende. Forretninger kan bruke det for å signalisere 
når en kunde kommer inn, eller når ansatte går inn i avgrensede områder. 

Bemerk: En 24-timers sone eller en brannsone bør ikke bli utpekt som en dørklokkesone, fordi begge sonetypene 

utløser alarm hvis den blir trigget mens systemet er frakoblet. 

Selv om en eller flere er utpekt som dørklokkesoner, kan du fremdeles aktivere eller deaktivere dørklokkefunksjonen 

ved hjelp av ringeklokken PÅ/AV-knappen  og .LED 

Kontrollpanel/alarmsentral: Kontrollpanelet er et kabinett som opptar de elektriske kretsene og mikroprosessorene 
som kontrollerer alarmsystemet. Det samler informasjon fra forskjellige sensorer, behandler den og svarer på 
forskjellige måter. Det inkluderer også brukergrensesnitt - kontrolltaster, numerisk tastatur, display, sirene og høyttaler. 

Standardinnstillinger: Innstillinger som er anvendelige for en spesifikk enhetsgruppe. 

Detektor: Enheten (apparatet) som sender en alarm som kommuniserer med kontrollpanelet (f.eks. NESTE PG2 er en 
bevegelsesdetektor, SMD-426 PG2 er en røykdetektor). 

Frakobling: Det motsatte av tilkobling - en handling som gjenoppretter kontrollpanelet til den normale ventetilstanden. I 
denne tilstanden vil kun brann og 24 timers soner signalisere alarm, men en “nødalarm” kan også bli startet. 

Åpen sone: En sone i alarmtilstand (dette kan være forårsaket av et åpent vindu eller dør eller av bevegelse i synsfeltet 
til en bevegelsesdetektor). En åpen sone er å betraktet som "ikke sikret". 

Tvunget tilkobling: Når enhver av systemsonene blir trigget (åpen) kan ikke systemet bli aktivert. En vei å løse dette 
på er å finne og fjerne grunnen til soneforstyrrelsen (lukking av dører og vinduer). En annen vei å takle det på er å 
pålegge tvunget tilkobling - automatisk deaktivering av soner som fremdeles er trigget etter utløpet av 
forsinkelsestiden. Utkoblete soner blir ikke beskyttet gjennom aktiveringsperioden. Selv om gjenopprettet til normal 
(lukket) vil forbikoblete soner forbli ubeskyttet til systemet blir deaktivert. 

Tillatelse til "tvungen tilkobling" blir gitt eller nektet av installatøren under programmering av systemet. 
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HJEMME: Denne typen tilkobling brukes når folk er til stede innen det beskyttede området. Et klassisk eksempel er når 
familien er på vei til sengs om kvelden. Med HJEMME-tilkobling blir perimetersoner beskyttet, men interiør soner blir 
ikke beskyttet. Følgelig vil bevegelsessensorer innen Interiør soner bli ignorert av alarmsentralen, men bevegelse i en 
perimetersone vil forårsake en alarm. 

Momentant: Du kan aktivere systemet til BORTE-MOMENTANT eller HJEMME-MOMENTANT og derfor avbryte 
ventetiden for inngang for alle ventetidssoner for varigheten av en tilkoblingsperiode. 

For eksempel kan du aktivere alarmsentralen i HJEMME-MOMENTANT-modus og forbli i det beskyttede området. Kun 
perimeterbeskyttelse er aktiv og om du ikke forventer at noen stikker innom mens systemet er aktivt er alarm etter 
inngang via hoveddøren en fordel. 

For å deaktivere systemet uten å forårsake en alarm, bruk kontrolltastaturet (som vanligvis er tilgjengelig uten å forstyrre 
en perimetersone) eller bruk en fjernkontrollsender. 

Det er meg: KP-250 PG2-systemet inkluderer en kraftfull enhetsmarkør som hjelper deg å identifisere den faktiske 
enheten indikert på LCD-skjermen, som følger: 

Mens LCD-en viser en sone (enhet) blinker lysdioden på den respektive enheten for å indikere "det er meg". "Det er 
meg"-indikasjonen oppstår etter en viss tidsforsinkelse (maks. 16 sekunder) og vil vare så lenge LCD-en viser enheten 
med et tidsavbrudd på 2 minutter. 

Barnevakt: Barnevakt-modus er en spesiell aktiveringsmodus hvor utpekte "barnevaktbrukere" vil utløse en 
"barnevaktmelding" som sendes til en telefon når de frakobler systemet. 

For eksempel om foreldrene vil være sikker på at barnet deres har kommet hjem fra skolen og frakoblet systemet. 
Barnevakt-aktivering er kun mulig når systemet er aktivert i BORTE-modus. 

Magnetkontakt: En magnetkontakt er en sensor som monteres på dører og vinduer for å oppdage endinger i tilstand 
(fra lukket til åpent og omvendt). Når den oppdager at en dør eller et vindu er åpent, sender sensoren et "alarm"-signal 
til sentralen. Alarmsentralen, om ikke aktivert på det tidspunktet, vil betrakte alarmsystemet som "ikke klart for tilkobling" 
til døren eller vinduet som er sikret og panelet mottar et "gjenopprettet"-signal fra den samme sensoren. 

Bevegelsessensor: En passiv infrarød bevegelsessensor. Ved deteksjon av bevegelse sender sensoren et alarmsignal 
til sentralen. Etter sending holder den seg klar til observere videre bevegelse. 

Ikke-alarm-sone: Installatøren kan angi en som for andre roller enn alarm. For eksempel en bevegelsessensor 
installert i en mørk trappegang kan brukes til å skru på lysene automatisk når noen krysser det mørke området. Et annet 
eksempel er en trådløs miniatyrsender koblet til en sone som kontrollerer en mekanisme for åpning av en port. 

Hurtig tilkobling: Tilkobling uten en brukerkode. Alarmsentralen vet ikke om brukerkoden når du trykker på en av 
tilkoblingsknappene. Tillatelse til denne tilkoblingen blir gitt eller nektet av installatøren under programmering av 
systemet. 

Ekstern svarer: En svarer kan være enten profesjonell tjenesteleverandør som hjemmet eller forretningen abonnerer 
på (en alarmstasjon) fra eller et familiemedlem / venn som godtar å se etter det beskyttede området nå beboerne er 
borte. Kontrollpanelet rapporterer hendelser via telefon til begge typer svarere. 

Gjenopprett: Når en detektor går tilbake til normal tilstand etter en alarmtilstand, sier vi at den er "gjenopprettet". 

En bevegelsesdetektor gjenoppretter automatisk etter observasjon av bevegelse og blir klar til å observere igjen. En 
magnetkontakt gjenoppretter kun etter lukking av den beskyttede døren eller vinduet. 

Sensor: Sensorelementet: pyroelektrisk sensor, mikrofon, optisk sensor for røyk osv. 

Røykdetektor, trådløs: En vanlig røykdetektor og en trådløs PowerG-sender i et delt hus. Etter observering av røyk 
sender detektoren dens unike identifikasjonskoden fulgt av et alarmsignal og forskjellige andre statussignaler til 
kontrollpanelet. Siden røykdetektoren er koblet til en spesiell brannsone, blir en brannalarm startet. 

Tilstand: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMENTANT, HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVUNGET, UTKOBLET. 

Status: AC feil, lavt batteri, feil, systemstatus, osv. 

Brukerkoder: KP-250 PG2 er designet til å adlyde kommandoene dine, forutsatt at de blir innledet av en gyldig 
brukerkode. Uautoriserte folk kjenner ikke denne koden, så forsøk fra deres side på å frakoble eller sabotere systemet 
blir registrert og ringt ut. Noen operasjoner kan imidlertid bli utført uten en brukerkode ettersom de ikke forringer 
sikkerhetsnivået til alarmsystemet. 

Sone: En sone er en detektor/sensor i det beskyttede området som overvåkes av sentralen. Under programmering lar 
installatøren kontrollpanelet lære detektorens identitetskode og kobler den til den ønskede sonen. Siden sonen er atskilt 
ved nummer og navn kan alarmsentralen rapportere sonestatusen til brukeren og registrere alle hendelser rapportert fra 
detektoren/sonen i minnet. Momentant og forsinkede soner er "på vakt" kun når kontrollpanelet er aktivert og andre (24 
timers) soner er "på vakt" uavhengig av om systemet er aktivert eller ikke. 
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VEDLEGG D: Overholdelse med standarder 
Designet for å overholde standarder  Europa: EN 300220-1, EN 300220-2, EN300330, EN301489, EN60950, 

EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6. 
KP-250 PG2 er kompatibel med RTTE-kravene, direktiv 1999/5/EU av 
europaparlamentet og rådet den 9. mars 1999 og EN50131-1, grad 2, klasse 
II. 

RFID-brikker: ISO-18000-2 (125 kHz) 
Power Gs ytre enheter har toveis kommunikasjonsfunksjonalitet, noe som gir ytterligere fordeler som beskrevet i den tekniske brosjyren. Denne 
funksjonaliteten har ikke blitt testet for overholdelse av de respektive tekniske kravene og bør derfor betraktes som utenfor omfanget til 
produktets sertifisering 

EN 50131-1 sikkerhetsklasse Klasse 2 

EN 50131-1 miljøklasse Klasse 2 
 

 

W.E.E.E. Erklæring om produktresirkulering 

For informasjon angående resirkulering av dette produktet må du kontakte firmaet du opprinnelig kjøpte det fra. Om du 
kasserer dette produktet og ikke returnerer det for reparasjon må du sørge for at det blir returnert som fastsatt av 
leverandøren. Dette produktet skal ikke bli kastet med dagligdags avfall. 

Direktiv 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment. 
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GARANTI  
Visonic Limited ("fabrikanten") garanterer dette produktet ("produktet") 
kun til den originale kjøperen ("kjøperen") mot defekt utførelse og 
materialer under normal bruk av produktet for en tidsperiode av tolv (12) 
måneder fra datoen for forsendelse av fabrikanten.  
Denne garantien er fullstendig betinget på at produktet har blitt riktig 
installert, vedlikeholdt og betjent under forhold for vanlig bruk i 
henhold til fabrikantens anbefalte installasjons- og driftsveiledning. 
Produkt som kan ha blitt defekte for noen annen grunn, i henhold til 
fabrikantens diskresjon, sånn som feilaktig installasjon, forsømmelse 
fra å følge anbefalt installasjons- og driftsveiledninger, vanstell, 
forsettlig skade, feilaktig anvendelse eller vandalisme, upåregnelig 
skade, alterasjon eller tukling eller reparasjon av noen andre enn 
fabrikanten er ikke dekket av denne garantien. 
Fabrikanten fremstiller ikke at dette produktet ikke kan bli 
kompromittert og / eller omgått eller at produktet vil hindre enhver død 
og / eller personskade og / eller skade til eiendom som resultat av 
innbrudd, tyveri, brann eller på annen måte, eller at produktet vil gi 
passende advarsel eller beskyttelse i alle tilfeller. Produktet, riktig 
installert og vedlikeholdt, reduserer kun risikoen for slike hendelser 
uten advarsel og er ikke en garanti eller forsikring for at slike 
hendelser ikke vil oppstå. 
DENNE GARANTIEN ER UTELIKKENDE OG UTTRYKKELIG I 
STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, FORPLIKTELSER 
ELLER ANSVAR, ENTEN SKRIFTLIG, MUNTLIG, UTTRYKT 
ELLER ANTYDET, INKLUDERT ENHVERT GARANTI OM 
SALGBARHER ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT 
FORMÅL ELLER ELLERS. I INGEN TILFELLE SKAL 
FABRIKANTEN VÆRE ANSVARLIG OVENFOR NOEN FOR 
EVENTUELL FØLGENDE ELLER TILFELDIGE SKADER FOR 
BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN ELLER ANDRE GARANTIER 
OVERHODET, SOM FØRNEVNT. 
FABRIKANTEN SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE 
ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE, 
FØLGESKADER ELLER ERSTATNING TIL SKADELIDENDE 
ELLER FOR TAP, SKADE ELLER KOSTNAD, INKLUDERT TAP 
AV BRUK, FORTJENESTE, INNTEKT ELLER GOODWILL, 
DIREKTE ELLER INDIREKTE SOM OPPSTÅR FRA KJØPERS 
BRUK ELLER UEGNETHET TIL Å BRUKE PRODUKTET, ELLER 
FOR TAP ELLER ØDELEGGELSE AV ANNEN EIENDOM ELLER 
AV NOEN ANNEN ÅRSAK, SELV OM PRODUSENTEN HAR BLITT 
INFORMERT OM AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ. 
FABRIKANTEN SKAL IKKE HA NOE ANSVAR FOR ENHVER 
DØD, PERSON- OG / ELLER LEGEMSSKADE OG / ELLER SKADE 
PÅ EIENDOM ELLER ANNET TAP ENTEN DIREKTE, INDIREKTE, 
TILFELDIG, FØLGENDE ELLER, BASERT PÅ ANFORDRING OM 
AT PRODUKTET UNNLOT Å FUNGERE.  

Likevel, om fabrikanten blir holdt ansvarlig, enten direkte eller 
indirekte, for ethvert tap eller skade som oppstår under denne 
begrensede garantien, SKAL IKKE FABRIKANTENS MAKSIMALE 
ANSVAR (OM NOE) OVERSKRIDE KJØPSPRISEN AV 
PRODUKTET, som skal være bundet som likvideringsskader og ikke 
som straff og skal være fullstendig og utelukkende botemiddel mot 
fabrikanten. 
Under aksept av leveranse av produktet, godtar kjøperen tidligere 
nevnte salgsbetingelser og garanti og han anerkjenner å ha blitt 
informert. 
Noen rettskretser tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldig 
eller følgende skader, så disse begrensningene kan muligens ikke 
gjelde under visse omstendigheter. 
Fabrikanten skal ikke ha noe ansvar overhodet som oppstår på grunn 
av fordervelse og / eller funksjonsfeil ved noe telekommunikasjon eller 
elektrisk utstyr eller noen program. 
Fabrikantens forpliktelse under denne garantien er begrenset kun til å 
reparere og / eller erstatte, etter fabrikantens diskresjon, ethvert 
produkt eller del deri som kan vise seg å være defekt. Enhver 
reparasjon og / eller erstatning skal ikke forlenge den originale 
garantiperioden. Fabrikanten skal ikke være ansvarlig for kostnader 
for demontering og / eller reinstallering. For å utøve denne garantien 
må produktet bli returnert til fabrikanten med frakt forhåndsbetalt og 
forsikret. Alle kostnader for frakt og forsikring er ansvaret til kjøperen 
og er ikke inkludert i denne garantien. 
Denne garantien skal ikke bli endret, avviket eller utvidet, og 
fabrikanten bemyndiger ikke noen person til å opptre på dets vegne 
under endring, avvik eller utvidelse av denne garantien. Denne 
garantien skal kun gjelde produktet. Alle produkter, tilbehør eller 
vedlegg av andre brukt i forbindelse med produktet, inkludert 
batterier, skal kun bli dekket av deres egen garanti, om noen. 
Fabrikanten skal ikke være ansvarlig for noen skade eller tap 
overhode, enten direkte, indirekte, tilfeldig, følgende eller annen 
forårsaket av funksjonsfeil på produktet på grunn av produkter, 
tilbehør eller vedlegg av andre, inkludert batterier, brukt i forbindelse 
med produktene. Denne garantien er eksklusivt til den originale 
kjøperen og kan ikke anvises. 
Denne garantien er i tillegg til og påvirker ikke dine lovfestede 
rettigheter. Enhver bestemmelse i denne garantien som strider mot 
loven i staten eller landet produktet er levert skal ikke gjelde. 
Advarsel: Brukeren må følge fabrikantens installasjons- og 
driftsveiledninger, inkludert testing av produktet og hele systemet 
minst en gang i uken og må ta alle nødvendige forholdsregler for hans 
/ hennes sikkerhet og for beskyttelse av hans /hennes eiendom. 
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Kontakt Visonic for ytterligere informasjon:
info@visonic.com
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