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1. Inledning 
KP-250 PG2 är en 2-vägs trådlös PowerG-knappsats med display som är avsedd att användas med kontrollpanelen 
PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2 (version 18 och senare). Upp till tio KP-250 PG2-
knappsatser kan registreras i PowerMaster-systemet. PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2 
är en avancerad trådlös larmkontrollpanel som produceras av Visonic Ltd. 

2. Extra systemfunktioner 
Områdesindelning 
Områdesindelning ger dig möjlighet att dela upp systemet i tre områden som kan styras oberoende av varandra, med 
olika användare kopplade till varje område och där varje användare kan tillkoppla det område han eller hon tillhör. 
BILAGA B innehåller detaljerad information om områden. 

Skärmsläckare 
Av säkerhetsskäl är det ibland nödvändigt att dölja statusvisningen (LCD-display och LED:er) på KP-250 PG2-
knappsatsen för en potentiell inkräktare.  
När alternativet Skärmsläckare har aktiverats för knappsatsen av installatören innebär det att displayen stängs av och 
LED:erna släcks om ingen knapp trycks in under mer än 10 sekunder.  
Statusvisningen återupptas när en valfri knapp trycks in. Om knappen brand, nöd eller panik trycks in initieras även 
brand-, nöd- eller paniklarmet. 
Om det har konfigurerats för extra säkerhet av installatören kommer systemet att uppmana dig att ange din 
användarkod eller hålla fram din kodbricka innan det återgår till normal visning. 
När områdesindelning är aktivt kan installatören konfigurera systemet så att datum och tid visas på displayen om ingen 
knapp trycks in under mer än 30 sekunder. 

Kodbrickor 
Ditt system reagerar på giltiga kodbrickor som har registrerats i systemet. Kodbrickan ger dig möjlighet att utföra ett 
urval av funktioner utan ange användarkoden, t.ex. tillkoppla, frånkoppla, läsa händelseloggen osv.  
1.Vid alla tillfällen då användarkoden krävs kan du helt enkelt hålla fram en giltig kodbricka och den utföra önskade 
åtgärden utan behov att knappa in din användarkod. 
eller 

2.När systemet är frånkopplat och efter att en giltig kodbricka har hållits framför KP-250 PG2-knappsatsen visas ”<OK> 

för BORTA”. Nu kan du trycka på knappen  för att tillkoppla systemet omedelbart eller trycka på  en 
gång/två gånger (meddelandet ”<OK> för HEMMA” respektive ”<OK> för FRÅNKOP” visas) och sedan trycka på 

knappen  för tillkoppling/frånkoppling HEMMA. Notera, om du inte trycker på knappen  (vänta tre sekunder) 
kommer systemet automatiskt att tillkpppla BORTA och  

displayen kommer att visa: ”TILLKOP BORTA AVSLUTA NU”. Om kodbrickan hålls fram igen från kopplas systemet. 

Användare och koder 
Säkerhetskoder används främst för att tillkoppla och frånkoppla systemet eller för att få tillgång till information som 
endast får ses av behöriga användare (se kapitel 6, avsnitt B.4 Programmera användarkoder). 
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Reglageknappar för tal och ljud 
De ljud- och talrelaterade funktioner som erbjuds i PowerMaster-larmsystemet kan styras via KP-250 PG2-
kontrollpanelen enligt informationen i följande tabell. 

Knapp Funktion 

Ökar ljudvolymen i lokala KP-250 PG2-ljudindikationer 

 
Minskar ljudvolymen i lokala KP-250 PG2-ljudindikationer 

 
Aktiverar/avaktiverar högtalaren1 

 
Spelar in ett talat meddelande till andra användare av larmsystemet 

 
Gör det möjligt att höra ett inspelat meddelande från en annan användare av 

larmsystemet 

 
Aktiverar/avaktiverar den lokala inträdesfunktionen i KP-250 PG2 

Tal PÅ/AV2 
Talade meddelanden på PowerMaster-kontrollpanelen kan slås på och stängas av genom att trycka på knappen <7> på 
KP-250 PG2-knappsatsen, så som visas nedan. 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 
MUTE ON 

 

  

 
MUTE OFF 

 

  

 TT:MM     KLAR 

 

Obs! Systemet bibehåller tillståndet ”MUTE OFF” (tystnad av) tills du väljer ”MUTE ON” (tystnad på). 

                                                                                       

1 Ej tillämpligt för PowerMaster-10 
2  Avser endast PowerMaster-30 G2 
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Spela in ett meddelande 

Du kan spela in ett talat meddelande till andra användare av larmsystemet på PowerMaster-kontrollpanelen (via KP-250 

PG2). Vänd dig mot panelen, tryck på  på KP-250 PG2-knappsatsen och håll knappen intryckt. Börja tala när 

TALA NU visas på displayen. En förloppsindikator visas och ökas med 25 % i taget, på följande sätt: 0 %, 25 %, 50 %, 

75 %, 100 %. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT SPELA IN ETT 

MEDDELANDE 

DISPLAYEN VISAR 

 (tryck och håll intryckt) 
TALA NU 

(                   ) 

Tala  TALA NU 

(                   )   100% 

Sluta tala SPELA IN MEDD 

 

När förloppsindikatorn når 100 %, visas SPELA IN MEDD.  

När du släpper knappen återgår displayen till normal statusvisning, men indikerar också att det finns ett väntande 
meddelande. Till exempel:  
 

TT:MM     KLAR 

MEDDELANDE 

Obs! Meddelandeikonen ( ) blinkar dessutom längst ned på displayen. 

Spela upp ett meddelande 

Uppspelningen görs via kontrollpanelen. Så här lyssnar du på ett meddelande från en annan användare av systemet:  

Tryck på  på KP-250 PG2-knappsatsen och lyssna. SPELA UPP visas och meddelandet spelas upp via 
PowerMaster-högtalaren eller den externa talenheten. När uppspelningen har avslutats återgår displayen till normal 
statusvisning.  
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3. Till- och frånkoppla systemet 

Grundläggande till- och frånkoppling 
Nedan följer ett antal procedurer för att utföra grundläggande till- och frånkoppling av larmsystemet. 

Förbereda tillkoppling 

Se till att meddelande ”KLAR” visas på KP-250 PG2-knappsatsen före tillkopplingen. 

TT:MM     KLAR 

 
Detta anger att alla sektioner är säkrade och att du kan tillkoppla systemet efter behov. 

Om minst en sektion är öppen (ostörd) visas följande på displayen:  

TT:MM EJ KLAR 

 

Detta anger att systemet inte är klart för tillkoppling och i de flesta fallen att en eller flera 
sektioner inte är säkrade. Det kan dock även innebära att ett olöst tillstånd föreligger, t.ex. 
vissa feltillstånd, störning osv., beroende på systemkonfiguration. 

Kontrollera de öppna sektionerna genom att trycka på  på KP-250 PG2-knappsatsen. Detaljerna och platsen för 

den första öppna sektionsdetektorn (vanligtvis en öppen dörr- eller fönstersensor) visas. Åtgärda den öppna sektionen 

genom att gå till sensorn och säkra den (stänga dörren eller fönstret) – se ”Enhetssökare” nedan. Varje tryckning på 

 på KP-250 PG2-knappsatsen visar en annan öppen sektion eller felangivelse. Vi rekommenderar att du åtgärdar 

de öppna sektionerna, så att systemet återställs till ”klart för tillkoppling”. Fråga installatören om du inte vet hur man gör 

detta. 

Obs! Du kan avsluta när som helst och återgå till ”KLAR” genom att trycka på  på KP-250 PG2-knappsatsen. 

Enhetssökare: PowerMaster-system omfattar en kraftfull enhetssökare som hjälper dig att identifiera öppna eller störda 
enheter som indikeras på LCD-displayen. När displayen visar en öppen eller störd enhet blinkar LED:n för respektive 
enhet för att ange att ”det är här”. Indikationen ”det är här” visas på enheten inom max 16 sekunder och fortsätter så 
länge enheten visas på LCD-displayen. 

Tillkoppla BORTA/HEMMA 

Om systemet är i KLAR-tillstånd och/eller forcerad tillkoppling är aktiverad ska du fortsätta så som visas nedan. Mer 
information om forcerad tillkoppling finns under ”Forcerad tillkoppling BORTA eller HEMMA” nedan. 

Om systemet är i EJ KLAR-tillstånd och forcerad tillkoppling inte är tillåtet ska du kontrollera eventuella öppna 
sektionsdetektorer för att hitta och säkra dem. 

Läs vidare under ”Process för val av område” och fortsätt sedan så som visas nedan. 
Om användaren har ändrat systemets status från ett läge med hög säkerhet till ett läge med lägre säkerhet, dvs. från 
TILLKOPPLAT till FRÅNKOPPLAT eller från BORTA till HEMMA, kommer han eller hon att uppmanas att ange sin 
användarkod eller hålla fram sin kodbricka och därmed förbigå alternativet SNABBTILLKOPPLING. 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 /  

TILLKOPPLA BORTA/HEMMA 
 

Om snabbtillkoppling är avaktiverat VISA BRICKA 
ANGE KOD:     

 LÄMNA NU 
 

Lämna lokalerna (TILLKOPPLA 

BORTA) ELLER 
     (Utpasseringsfördröjning)      
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TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

Flytta till invändig sektion 

(TILLKOPPLA HEMMA) 

 BORTA/HEMMA 

 Tillkopplingsindikatorn på KP-250 PG2-knappsatsen såväl som PowerMaster-panelen lyser med fast sken 

under det tillkopplade tillståndet. 

Frånkoppla och stänga av larm 

Gå in i de skyddade lokalerna via en fördröjd sektion. När ditt tillträde detekteras börjar systemet avge pipsignaler för 
inpasseringsfördröjning, vilket uppmanar dig att frånkoppla systemet innan inpasseringsfördröjningen avslutas. 
Efter frånkopplingen kan olika meddelanden visas på displayen och indikera att systemet är försatt i ett 
larmminnestillstånd. Meddelandet MINNE försvinner endast när systemet tillkopplas på nytt. Gör följande för att 
frånkoppla systemet: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

VISA BRICKA 
ANGE KOD:     

Ange kod/håll fram bricka Kod/bricka 

 Tillkopplingsindikatorn på KP-250 PG2-knappsatsen såväl som PowerMaster-panelen är släckt under det 
frånkopplade tillståndet. Frånkoppling av systemet stoppar dessutom sirenlarm, oberoende av om larmet initierades 
under det tillkopplade eller frånkopplade tillståndet. 
Frånkoppling under hot 
Om du blir tvingad att frånkoppla systemet ska du ange hotkoden (2580 som standard) eller en annan kod som anges 
av installatören. Frånkopplingen sker då på normalt sätt, men ett tyst larm skickas samtidigt till larmcentralen. 
Process för val av område 
Tillträde till ett önskat område uppnås genom att använda en personlig kod eller kodbricka. Det är inte möjligt att 
använda installatörsmenyn om ett eller flera områden är i läget BORTA eller HEMMA. 

Innan du försöker utföra någon åtgärd i en viss område, är det nödvändigt att utföra nedanstående ingrepp som ger dig 
möjlighet att välja önskade/tillåtna områden med hjälp av den personliga koden eller passagebrickan: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

ANGE OMRÅDE 
 

Ange områdesnr (1 – 3) OMRÅDE 1  
 

Obs! 
1. Den ”ledsna melodin” spelas upp om du väljer ett område utan registrerad sensor/kringutrustning. 

2. Om ett område har aktiverats och den inte har några tilldelade sektioner visas ikonen  på KP-250 PG2-
knappsatsen. 

Särskilda till- och frånkopplingsalternativ 
Utöver grundläggande tillkopplingsfunktioner erbjuder KP-250 PG2-knappsatsen flera avancerade till- och 
frånkopplingsalternativ: 
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Växla från HEMMA till BORTA 

Du behöver inte frånkoppla systemet – tryck bara på . Resultatet blir samma som för TILLKOPPLING BORTA 
ovan. Lämna lokalerna innan utpasseringsfördröjningen löper ut. 

Växla från BORTA till HEMMA 

Du behöver inte frånkoppla systemet – tryck bara på . Eftersom denna åtgärd minskar säkerhetsnivån uppmanar 
KP-250 PG2 dig att ange huvudanvändarkoden eller användarkoden eller att hålla fram din kodbricka för att bekräfta att 
du är en behörig användare. 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

VISA BRICKA 
ANGE KOD:     

Ange kod/håll fram bricka Kod/bricka 

 TILLKOPPLAR HEMMA 
 

Flytta till invändig sektion  (Utpasseringsfördröjning)  

 TT:MM HEMMA 
 

 Tillkopplingsindikatorn blinkar på KP-250 PG2-knappsatsen såväl som PowerMaster-panelen under det 

tillkopplade tillståndet. 

Tillkoppla BORTA eller HEMMA ”direkt” 

Om du trycker på  under utpasseringsfördröjningen tillkopplas systemet i ”direkt” läge, dvs. utan 

inpasseringsfördröjning. Detta innebär att all detektering i alla sektioner utlöser ett omedelbart larm. Gör följande om du 

vill tillkoppla BORTA-DIREKT: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

VISA BRICKA 
ANGE KOD:     

Ange kod/håll fram bricka Kod/bricka 

 TILLKOPPLAR BORTA 
 

 

TILLK DIREKT 
LÄMNA NU 

Lämna lokalerna  (Utpasseringsfördröjning) 

 BORTA 
 

 Tillkopplingsindikatorn på KP-250 PG2-knappsatsen såväl som PowerMaster-panelen lyser under det 

tillkopplade tillståndet. 
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Forcerad tillkoppling BORTA eller HEMMA 

Forcerad tillkoppling ger dig möjlighet att tillkoppla systemet även om det är i läget EJ KLAR. Alla öppna sektioner 
förbikopplas under den tillkopplade perioden.  
Obs! När forcerad tillkoppling utförs ”protesterar” summern genom att avge en ihållande signal under 
utpasseringsfördröjningen fram till de sista tio sekunderna av fördröjningen. Du kan stänga av denna signal genom att 
trycka på tillkopplingsknappen igen. 
Fortsätt på följande sätt om forcerad tillkoppling är aktiverat och du vill tillkoppla systemet när EJ KLAR visas: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

VISA BRICKA 
ANGE KOD:     

Ange kod/håll fram bricka Kod/bricka 

 TILLKOPPLAR BORTA 
 

 LÄMNA NU 
 

 (för att stänga av 

summern) 

Lämna lokalerna 

     (Utpasseringsfördröjning)      

 

BORTA 
 

 Tillkopplingsindikatorn på KP-250 PG2-knappsatsen såväl som PowerMaster-panelen lyser under det 

tillkopplade tillståndet. 

Kom ihåg: Forcerad tillkoppling äventyrar säkerheten! 

Forcerad tillkoppling HEMMA utförs på liknande sätt enligt följande: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

VISA BRICKA 

ANGE KOD:     

Ange kod/håll fram bricka Kod/bricka 

 TILLKOPPLAR HEMMA 
 

 LÄMNA NU 
 

 (för att stänga av 

summern) 

Lämna lokalerna 

     (Utpasseringsfördröjning)      

 

TT:MM        HEMMA 
 

 Tillkopplingsindikatorn på KP-250 PG2-knappsatsen såväl som PowerMaster-panelen blinkar under det 

tillkopplade tillståndet. 
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Tillkoppla i dörrnyckelläge 

Detta läge aktiveras av installatören och är användbart för en förälder som vill vara säker på att barnen har kommit hem 
från skolan och har frånkopplat systemet. Ett särskilt meddelande skickas när systemet frånkopplas av en 
”dörrnyckelanvändare”.  

Dörrnyckelanvändare är innehavare av användarkoder eller användare av fjärrkontrollsändare 5 – 8 (PowerMaster-10 
G2) eller 23 – 32 (PowerMaster-30 G2/PowerMaster-33 G2). Dörrnyckelmeddelandet anses vara en varning och inte ett 
larm och skickas därför till de privata telefoner som användaren har programmerat som mål för varningsmeddelanden. 

Dörrnyckeltillkoppling är endast möjligt när du tillkopplar BORTA. Så här tillkopplar du i dörrnyckelläget: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

TILLKOPPLAR BORTA 
 

 

TILLK DÖRRNYCKEL 
LÄMNA NU 

Lämna lokalerna      (Utpasseringsfördröjning)    

 

BORTA 
 

Obs! Dörrnyckelfunktionen måste aktiveras av installatören. 

 Tillkopplingsindikatorn på KP-250 PG2-knappsatsen såväl som PowerMaster-panelen lyser under det 

tillkopplade tillståndet. 

Initiera larm 
Nedan följer olika metoder som kan användas för att initiera larm. 
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Initiera paniklarm 

Du kan generera ett paniklarm manuellt i både frånkopplat och tillkopplat läge. Sekvensen blir så som visas nedan: 
 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

  samtidigt under 

2 sekunder 

PANIKLARM 
 

TT:MM        KLAR 

 

Stäng av larmet genom att trycka på  och sedan knappa in din giltiga användarkod. 

Initiera brandlarm eller nödlarm 

Du kan generera ett brandlarm eller ett tyst nödlarm i frånkopplat och tillkopplat tillstånd enligt följande: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

BRANDLARM 
 

ELLER  

 

NÖDLÄGE 
 

under 2 sekunder Gör sedan följande, om eller när 
systemet är frånkopplat: 

 TT:MM        KLAR 

 

      (växlande)       

 KLAR MINNE 
 

Stäng av larmet genom att trycka på  och sedan knappa in din giltiga användarkod. 
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Inträdessignal PÅ/AV 

Aktivera/avaktivera inträdessektionerna genom att trycka på knappen  så som visas nedan: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

DING-DONG PÅ 

 

DING-DONG AV 

  

 TT:MM        KLAR 

 

 Inträdesindikatorn lyser med stadigt sken på KP-250 PG2-knappsatsen när du har valt DING-DONG PÅ. 

Justera ljudvolymen för knappsatsens piptoner 

Följande diagram visar hur man ökar eller minskar ljudvolymen genom att trycka på <1> eller <4> på KP-250 PG2-
knappsatsen (förutsatt att den var inställd på lägsta/högsta volym till att börja med). 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR  TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 

VOLYM+ 

 

 

 (max) 
VOLYM    
 

 
VOLYM+  
 

 

  
VOLYM   
 

 
VOLYM+   
 

 

 
VOLYM  
 

 (max) 
VOLYM+    
 

 

 

VOLYM 
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4. Systemstatus och indikationer 

 
Obs! De ikoner och siffror som visas på ritningen ovan är endast avsedda som illustrationer. 

När ett kommando utförs blinkar KP-250 PG2-knappsatsens LED rött en gång för att indikera att kommandot har 
överförts till kontrollpanelen. Om åtgärden lyckas, tänds den gröna LED-lampan e kort stund, samtidigt som en ”glad 
melodi” spelas upp. Om åtgärden misslyckas eller inte kan slutföras, till exempel när systemet är i läget ”Ej klar”, 
lyser LED-lampan fast rött sken, samtidigt som en ”ledsen melodi” spelas upp. 

LCD-display och allmänna hörbara indikationer 
Displayen innehåller två rader och används för att visa systemstatus och -händelser, tid och datum, 
programmeringsanvisningar samt en händelseloggfil. 
De ljudsignaler du får höra när du använder systemet är: 

Ljud Definition 

 En pipton vid varje knapptryckning 

 Dubbla piptoner när enheten har återgått till normalt driftläge (genom timeout). 

 
Tre piptoner för att indikera en felhändelse 

♫ Glad melodi (- - - –––) för att indikera att en åtgärd har slutförts. 

♫ Ledsen melodi (–––––) för att indikera ett felaktigt val eller avvisande 

Tillkopplingsindikationer 
I tabellen nedan visas knapparna för tillkopplingsindikationer och deras definitioner. 

Ikon/knappindikationer Tillkopplingsindikation 

 TILLKOPPLA BORTA 

 
TILLKOPPLA HEMMA 

 
FRÅNKOPPLA 

 Ikonerna visas i följd 
UTG FÖRDR 
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Allmänna indikationer 
Indikationerna Klar/Ej klar, Larmminne, Fel och Svagt batteri visas via indikationerna i följande tabell: 

Indikation Vad det betyder Indikation Vad det betyder

 

Öka ljudvolym i KP-250 PG2 

 
Svagt batteri i KP-250 PG2. 

 

Spela in ett meddelande 

 

Kommunikationsfel: KP-250 PG2 är 
utom räckhåll från panelen 

 

PGM på 

 
Minne/larm i område eller system 

 

Minska ljudvolym i KP-250 PG2 
 

Ett meddelande väntar på 
kontrollpanelen 

 

Spela upp ett meddelande 

 
Systemet är i INSTALLATÖRSLÄGE 
eller ANV.INST. 

 

PGM av 

 

Uppmanar användaren att hålla fram 
kodbrickan (på den position där detta 
indikeras). 

 

Stäng av PowerMaster-högtalare 

 

Nätström på 

Stöds inte i denna version 

 
Ding-dong PÅ/AV 

 

Ding-dong PÅ/AV-status på 
knappsatsen 

 
PGM-styrning 

 

Systemfel 

 
Knapp för händelselogg/registrering 

 
Escape  

 
 Direkt 

 
Föregående 

 
Områdesval 

 

Information/OK 

 
Telefonuppringningsfunktion (för 
framtida bruk)  

Nästa  

 
Nätströmsfel 

Stöds inte i denna version  
Ignorera/avbryt 
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Larmindikationssiren 
PowerMaster-systemet omfattar en eller flera kraftfulla sirener som ljuder i händelse av ett larm. En siren kan ljuda från 
kontrollpanelen eller från en enhet och den kan vara en del av en systemkomponent. 

Larmtyp Grafisk representation av signalen Beskrivning av signalen 

Inbrott/24 
timmar/panik 

––––––––––––––––––––––––––––––– PÅ kontinuerligt 

Brand – – –    – – –     – – –     – – – ................. PÅ – PÅ – PÅ – paus – PÅ – PÅ – PÅ – paus... 

Översvämning –    –    –    ................. PÅ – paus – PÅ – paus – PÅ – paus... 

Gas – – – –    – – – –     – – – –     – – – –    ........ PÅ – PÅ – PÅ – PÅ – paus – PÅ – PÅ – PÅ – PÅ – 

paus... 

Test* –– (både utvändiga sirener och invändiga 

summerenheter) 

PÅ under 2 sekunder (en gång) 

*  Ingår inte i alla modeller 
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5. Granska fel och larmminne 
Indikation för larm- och sabotageminne 
KP-250 PG2 bibehåller larm- och sabotagehändelser som har inträffat under den senaste tillkopplingsperioden i sitt 
minne.  

Obs! Larmhändelser läggs endast in i minnet efter ”avbrottsperioden”. Detta innebär att om du frånkopplar systemet 
omedelbart – innan avbrottsperioden löper ut – registreras inte larmet i minnet. 

A. Indikation av larm- och sabotagetillstånd 

Om systemet frånkopplas efter en larmhändelse blinkar meddelandet MINNE på displayen så som visas nedan: 

TT:MM     KLAR 

MINNE 

B. Visa larm- och sabotageinformation 

Tryck på knappen  för att visa minnets innehåll.  

EXEMPEL: Ett larm utlöstes på grund av att garagedörren – sektion 12 – öppnades och sedan stängdes. Dessutom 
skickade rörelsedetektorn i sovrummet – sektion 7 – ett sabotagemeddelande på grund av att dess hölje hade 
avlägsnats. 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR  TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 

 KP-250 

V 1.0.07 
 Sovrum 

S07 SAB-ÖPPEN 

        (växlande)       

 Garagedörr 

S12 LARMAD 

 S06 RörelseDET 

S07 SAB-ÖPPEN

      (växlande)         

 S03 Kontakt 

S12 LARMAD 

  

Vid ytterligare knapptryckningar på  visas detaljerna för andra händelser på displayen (om det finns några) eller 

också återgår den till ursprungsläget (se A ovan). 

Om systemet är i EJ KLAR-tillstånd kommer displayen först att visa de öppna sektionerna och därefter 
larmminneshändelserna. 

Rensa minnesindikationen 

När du vill rensa minnesindikationen måste du först kontrollera orsaken till larmet enligt beskrivningen ovan. När du 

sedan återgår till skärmbilden ”Klar” behöver du bara trycka på  (borta) och ange koden om så behövs och sedan 

trycka på  (frånkoppla), åtföljt av koden. Minnesmeddelandet försvinner. Om du inte gör detta kommer 
minnesindikationen och innehållet att rensas vid nästa tillkoppling av systemet. 
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Fel 

A. Indikation om feltillstånd 
Om systemet har identifierat ett feltillstånd i någon av de registrerade enheterna leder det till att indikatorn FEL tänds, 
tre piptoner avges en gång i minuten samt att meddelandet FEL visas på displayen enligt följande. 
 

TT:MM     KLAR 
FEL 

 

TT:MM EJ KLAR 
FEL

eller om systemet inte är klart för 

tillkoppling

 

B. Visa felinformation 

Alla felmeddelanden måste granskas och korrigeras så som beskrivs nedan: 
EXEMPEL: Enheten i köket – sektion 9 – har rapporterat ett svagt batteri, enheten i vardagsrummet – sektion 15 – har 
varit inaktiv och ett försök att skicka ett meddelande till din telefon har misslyckats. Dessa fel innebär dock inte att 
systemet inte är klart för tillkoppling. 

Du kan granska källorna till de aktuella felen en efter en genom att trycka upprepade gånger på knappen  så som 
visas nedan: 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR  TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR 
 

 KP-250 

V 1.0.07 
 Vardagsrum 

S15 SAKNAS

        (växlande)       

 Kök 

S09 SVAGT BATTERI

 S15 RörelseDET 

S15 SAKNAS

      (växlande)         

 S09 Kontakt 

S09 SVAGT BATTERI

  

 

VIKTIGT! Om felsignalerna stör dig kan du frånkoppla systemet igen (även om det redan är frånkopplat). Detta stoppar 
felsignalerna under fyra timmar. 

C. Granska minne och fel samtidigt 
Om larm/sabotagehändelser bibehålls i larmminnet och ett feltillstånd föreligger samtidigt kommer displayen först att 
visa larmminnet, åtföljt av felhändelserna så som beskrivs i avsnitt A och B ovan. 

GSM/GPRS-statusindikationer 
När alla felmeddelanden har granskats och om ett SIM-kort är installerat i panelen visar KP-250 PG2 en indikation om 
GSM-signalens styrka på följande sätt: ”GSM RSSI STARK” / ”GSM RSSI GOD” / ”GSM RSSI SVAG”. 

Om en PIR-kamera är registrerad i systemet visas texten ”GPRS initialize” på kontrollpanelen, vilket indikerar att 
modemet håller på att initieras. Detta meddelande visas i slutet av alla felmeddelanden och omedelbart efter 
indikationen om GSM-signalens styrka (om ett SIM-kort är installerat). 
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Felindikationer 
Felindikationerna (tänd felindikation och blinkande FEL-meddelande) rensas när du har avhjälpt orsaken till felet.  

Fel Vad det betyder 

 
1-V 

Enhetens funktioner kan inte ”höra” panelen. Kontrollpanelen kan inte konfigurera 
eller styra enheten. Batteriförbrukningen ökar. 

 
230V NÄTFEL 

Ingen ström levereras till enheten. 

 
RENGÖR BRANDDET. 

Brandvarnaren måste rengöras. 

 
KOMM. FEL 

Det gick inte att skicka ett meddelande till larmcentralen eller till en privat telefon 
(eller också skickades ett meddelande som inte bekräftades). 

 
CA LÅGT BATTERI 

Reservbatteriet i kontrollpanelen är svagt och måste bytas ut (se PowerMaster-10/30 
G2 installatörshandbok, avsnitt 7.3, eller PowerMaster-33 G2 installatörshandbok, 
avsnitt 5.2). 

 
CA SAB-ÖPPEN 

Kontrollpanelen har manipulerats fysiskt eller dess hölje har öppnats eller den har 
tagits ned från väggen. 

 
GAS FEL 

Fel i en gasdetektor. 

 
GSM NÄTFEL 

GSM-kommunikationsenheten kan inte ansluta till mobilnätet. 

 
STÖRNINGSFEL 

En radiofrekvenssignal som blockerar alla kommunikationskanaler mellan sensorerna 
och kontrollpanelen har detekterats. 

 
TEL LINJEFEL 

Det förekommer ett problem på telefonlinjen. 

 
SVAGT BATTERI 

Den användningsbara livstiden för batteriet i den angivna enheten är nästan slut. 

 
SAKNAS 

Det har gått för lång tid sedan en enhet eller detektor kontaktade kontrollpanelen. 

 
EJ I NÄTVERK 

En enhet har inte installerats eller inte installerats korrekt eller också kan den inte 
upprätta kommunikation med kontrollpanelen efter installationen. 

 
RSSI LÅG 

GSM-kommunikationsenheten har detekterat att GSM-nätverkssignalen är svag. 

 
SIREN MATNFEL 

Ingen nätström levereras till sirenen. 

 
SABOTAGE FEL 

Sensorn har en öppen sabotagebrytare. 

 
FEL 

Sensorn rapporterar ett fel. 

 
SOAK TEST FEL 

Detektorn larmar även om den är i Soak Test-läget. 
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6. Systemkonfiguration 
I detta kapitel förklaras programmeringsfunktionerna för PowerMaster-systemanvändare med hjälp av KP-250 PG2-
knappsatsen.  

En KP-250 PG2-knappsats måste vara registrerad i systemet för att kunna använda användarinställningsmenyn. 
Anvisningar om hur man registrerar KP-250 PG2-knappsatsen finns i KP-250 PG2 installatörshandbok, avsnitt 11.4. 

Huvudanvändaren har åtkomst till alla menyer med användarinställningar, medan vanliga användare endast har 
åtkomst till förbikopplingsmenyerna (se avsnitt B.4 i detta kapitel, där konceptet med användarkod och 
huvudanvändarkod beskrivs i detalj). 

A.1 Öppna menyn med användarinställningar och välja ett inställningsalternativ 
Följande procedur beskriver hur du öppnar och navigerar i användarinställningsmenyn.  

Detaljerade beskrivningar av alternativen i denna meny finns i slutet av proceduren. 

Avsnitt A.2 innehåller information om hur du stänger användarinställningsmenyn. 

 1. Du kan endast öppna menyn ANV.INST. när systemet är frånkopplat. 

2. Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 
detta avsnitt. 

 

A. Så här öppnar du menyn ANV.INST.: 

1. TT:MM     KLAR 
 

Se till att systemet är frånkopplat och tryck sedan flera gånger på knappen  

på KP-250 PG2, tills [ANV.INST.] visas på displayen. 1 

   

2. ANV. 
INST. Tryck på  

 
  

 VISA BRICKA 
ANGE KOD:     

Du blir uppmanad att ange din användarkod eller hålla fram din kodbricka. 

3. KOD Ange din användarkod. 2 

 ANGE FÖRBIK F SEK Det första inställningsalternativet, [ANGE FÖRBIK F SEK] visas på displayen. 3  

B. Så här väljer du ett inställningsalternativ: 

4. ANGE FÖRBIK F SEK Tryck på knappen  eller  tills det önskade inställningsalternativet visas 

på displayen, t.ex. TID & FORMAT.  

  eller   

5. TID & FORMAT 

 
Tryck på knappen  när det önskade alternativet visas. Detta startar 
inställningsprocessen. 

 
  

 Fortsätt till det valda 
alternativet i B.1 – B.16. 

De övriga delarna av proceduren för det valda alternativet beskrivs i avsnitt B.1 
t.o.m. B.16. 
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C. Alternativ på användarinställningsmenyn 

Tryck på knappen  tills det önskade inställningsalternativet visas på displayen och tryck sedan på . 

ANGE FÖRBIK F SEK 

 

Används för att ange ett förbikopplingsschema för sektioner, dvs. för att förbikoppla 
(utesluta) sektioner som har fel eller inte är säkrade (”störda”) eller för att rensa (stänga 
av) förbikoppling av en sektion. Mer information och programmeringsproceduren finns i 
avsnitt B.1. 

  

VISA FÖRBIK 

 

Används för att snabbt kontrollera förbikopplingsschemat, dvs. vilka sektioner som är 
förbikopplade. Mer information och kontrollproceduren finns i avsnitt B.2. 

  

ÅTERST FÖRBIKOP. 

 

Används för att läsa in det senast använda förbikopplingsschemat för återanvändning 
under nästa tillkopplingsperiod. Mer information och inläsningsproceduren finns i avsnitt 
B.3. 

  

ANVÄNDARKODER 

 

Används för att programmera huvudanvändarens hemliga åtkomstkod och koder för sju 
vanliga användare. Mer information och programmeringsproceduren finns i avsnitt B.4. 

  

HOTLARM 

KOD 2580 

Används för att skicka ett larmmeddelande om hot (bakhåll) till larmcentralen om du blir 
tvingad att frånkoppla systemet under våldsamma eller hotfulla situationer. Mer 
information och programmeringsproceduren finns i avsnitt B.5. 

  

KODBRICKA 
 

Används för att lägga till en ny kodbricka eller ta bort en kodbricka som har tappats bort. 
Mer information och programmeringsproceduren finns i avsnitt B.6. 

  

FJÄRRKONTROLLER 
 

Används för att lägga till en ny fjärrkontroll eller för att ta bort en fjärrkontroll som har 
tappats bort. Mer information och programmeringsproceduren finns i avsnitt B.7. 

  

TID & FORMAT 

 

Används för att ställa in klockan så att korrekt tid och tidsformat visas. Mer information 
och programmeringsproceduren finns i avsnitt B.8. 

  

 Ytterligare information (avsnitt A.1) 

1 

Visas på display i frånkopplat tillstånd när alla sektioner är säkrade (00:00 eller andra siffror visar aktuell tid). 
2 

a. Om du inte redan har ändrat din personliga kod ska du använda standardinställningen – 1111. 

b. Huvudanvändaren har åtkomst till alla alternativ på användarinställningsmenyn. Andra användare har 

endast åtkomst till förbikopplingsalternativen. 

c. Om du anger en ogiltig användarkod fem gånger i följd avaktiveras knappsatsen automatiskt under en 

fördefinierad period och meddelandet FEL LÖSENORD visas på displayen. 
3 

Förbikopplingsalternativen visas endast på användarinställningsmenyn om de har gjorts tillgängliga av 

installatören. I annat fall är [ANVÄNDARKODER] det första inställningsalternativ som visas. 
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DATUM & FORMAT 

 

Används för att ställa in datum så att korrekt datum och datumformat visas. Mer 
information och programmeringsproceduren finns i avsnitt B.9. 

  

AUTOTILLK 

avaktivera 

Används för att aktivera eller avaktivera alternativet ”automatisk daglig tillkoppling” vid 
förvalda tider (se inställningen AUTOTILLK TID). Mer information och 
programmeringsproceduren finns i avsnitt B.10. 

  

AUTOTILLK TID 

12:00P 

Används för att ställa in den förvalda tiden för automatisk daglig tillkoppling om det är 
aktiverat (se inställningen Auto-Arm). Mer information och programmeringsproceduren 
finns i avsnitt B.11. 

  

PRIVAT RAPPORT 
 

Används för att programmera de fyra privata telefonnumren för larmrapportering och 
andra händelsemeddelanden till privata abonnenter. Mer information och 
programmeringsproceduren finns i avsnitt B.12. 

  

BEKRÄFTELSESIGN 

på 
Används för att aktivera eller avaktivera ljudsignalen som bekräftar tillkoppling/ 
frånkoppling. Mer information och programmeringsproceduren finns i avsnitt B.13. 

  

SCHEMAFUNKTION Används för att ställa in dags- eller veckoschemat för aktiveringsstart och -stopp för 
enheter som är anslutna till PGM-utgången. Mer information och 
programmeringsproceduren finns i avsnitt B.14. 

  

RÖSTALTERNATIV 

avaktivera 
Används för att aktivera eller avaktivera röstalternativet, dvs. de talade uppmaningar som 
kan höras i den externa talenheten. Mer information och programmeringsproceduren 
finns i avsnitt B.15.

  

PANEL VOLYM 
 

Används för att justera ljudvolymen i panelens högtalare eller den externa talenheten. 
Mer information och programmeringsproceduren finns i avsnitt B.16. 

  

SERIENUMMER 
 

Används för att visa systemets serienummer och liknande data. Mer information finns i 
avsnitt B.17. 

  

<OK> FÖR AVSLUTA 
 

Används för att avsluta menyn ANV.INST. och gå tillbaka till huvudmenyn. Mer 
information finns i avsnitt A.2. 

 
Återgår till det 

första alternativet 
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A.2 Återgå till föregående steg eller avsluta menyn ANV.INST. 

Under inställningsarbetet är det ofta nödvändigt att gå tillbaka till det föregående inställningssteget eller -alternativet 
(dvs. gå upp en nivå) eller att avsluta användarinställningsmenyn. 

1. Så här går du upp en nivå: 

Gå upp en eller flera nivåer i inställningarna genom att trycka på  en eller flera gånger. Varje knapptryckning tar 
dig en nivå uppåt eller till det föregående steget. 

2. Så här avslutar du menyn ANV.INST.: 

1. Alla 
skärmbilder 

Avsluta [ANV.INST.] genom att trycka flera gånger på  (se ovan) för att flytta 
uppåt i menyn tills [<OK> FÖR ATT AVSLUTA] visas på displayen eller också kan 

du trycka en gång på , vilket tar dig direkt till skärmbilden [<OK> FÖR ATT 
AVSLUTA]. 

2.  eller   

 <OK> FÖR AVSLUTA 
 

När [<OK> FÖR ATT AVSLUTA] visas på displayen trycker du på  

3.   

 12:00   KLAR 
 

Systemet avslutar menyn [ANV.INST.] och återgår till normalt frånkopplat tillstånd 
och KLAR visas på displayen. 

A.3 Knappar för navigering och inställning 

Knapparna på knappsatsen används för olika funktioner under programmering. Nedanstående tabell innehåller 

detaljerade beskrivningar av varje knappfunktion eller -användning. 
 

Knapp Definition Navigerings-/inställningsfunktion 

 NÄSTA Används för att flytta/rulla framåt till nästa menyalternativ. 

 BAKÅT Används för att flytta/rulla bakåt till föregående menyalternativ. 

 OK Används för att välja ett menyalternativ eller bekräfta en inställning 

eller åtgärd. 

 Escape Används för att flytta en nivå uppåt i menyn eller återgå till 
föregående inställningssteg. 

 Ta bort/avbryt Används för att redigera ett fält eller hoppa bakåt till skärmbilden 
[<OK> FÖR ATT AVSLUTA] och avsluta programmeringen. 

 -   Sifferknappar används för att ange siffror. 

 Områdesval Används för att ändra status för områden när användarkoder 

programmeras. 
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B.1 Ställa in förbikopplingsschemat för sektioner 
Förbikoppling gör det möjligt att endast tillkoppla en del av systemet och samtidigt tillåta att personer rör sig fritt inom 
vissa sektioner när systemet är tillkopplat. Det kan också användas för att tillfälligt avaktivera sektioner med fel som 
kräver reparationsarbete eller för att avaktivera en sensor om du exempelvis målar om ett rum. 
 Här kan du skapa ett förbikopplingsschema genom att rulla genom listan med registrerade sensorer i ditt 

PowerMaster-system och förbikoppla (avaktivera) felbehäftade eller störda sensorer (i KLAR- eller EJ KLAR-läge) 
eller rensa (aktivera på nytt) förbikopplade sektioner (sensorer). 

När du har skapat ett förbikopplingsschema kan du använda följande tre alternativ: 
> Kontrollera de förbikopplade sektionerna snabbt – se avsnitt B.2. 
> Rensa en förbikopplad sektion snabbt, dvs. för att aktivera den förbikopplade sektionen på nytt – avsnitt B.1. 
> Upprepa det senaste förbikopplingsschemat – se avsnitt B.3. 

 
1. Sektionerna förbikopplas endast under en period med frånkoppling/tillkoppling. Om systemet frånkopplas 

efter tillkopplingen kommer hela förbikopplingsschemat att avaktiveras, men du kan upprepa och 
återanvända det så som beskrivs i avsnitt B.3. 

2. Brandsektioner kan inte förbikopplas. 
3. Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen direkt 

efter avsnitt B.3. 
 

KOM IHÅG – FÖRBIKOPPLING AV SEKTIONER ÄVENTYRAR SÄKERHETEN! 

A. Så här förbikopplar du en sektion: 

1. ANGE FÖRBIK F SEK 
 

Öppna menyn [ANV.INST.]1, välj alternativet [ANGE FÖRBIK F SEK]2 och tryck på 

. 

  
 

 S01: KLAR 
Vardagsrum 

Den första sektionen, S01, visas. 3 

 

 

 

 

 

S01: O1   O2   O3 

4 

2.  eller  Tryck på knappen  eller  tills den sektion du vill förbikoppla (eller rensa 

förbikoppling för) visas på displayen, t.ex. S04 för sektion 04. Efter flera sekunder 
börjar LED-lamporna på respektive enhet blinka och indikera att ”det är här”. 

 S04: EJ KLAR 

S04: O1   O2   O3 

 

 
 

 

3. Kök 
 

Tryck på  när den sektion du vill förbikoppla visas på displayen. 

 
  

4. <OK> FÖR FÖRBIK 

 

Nu visas [<OK> FÖR FÖRBIK] på displayen. 5 

Förbikoppla den valda sektionen genom att trycka på  
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 S04: FÖRBIKOPPLAD 

 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den uppdaterade sektionens status visas, 
dvs. [S04: FÖRBIKOPPLAD]. 8 

B. Så här rensar du en förbikopplad sektion: 

5. S04: FÖRBIKOPPLAD 

S04: O1   O2   O3 

Upprepa steg 1 och 2 ovan.4 

  
 

6. Kök 
 

När den sektion vars förbikoppling du vill rensa visas på displayen (t.ex. S04) 

bekräftar du genom att trycka på . Du kan även identifiera enheten genom 

att se om indikationen ”det är här” finns på den enhet som visas.  
 

 <OFF> FÖR RENSA 
 

Nu visas [<OFF> FÖR RENSA] på displayen. 5 

7. 

 Rensa den förbikopplade sektionen genom att trycka på . 

 S04: KLAR 
 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den uppdaterade sektionens status visas, 
dvs. [S04: KLAR] eller [S04: EJ KLAR]. 9 

B.2 Kontrollera förbikopplingsschemat för sektioner 
 Här kan du snabbt kontrollera förbikopplingsschemat, dvs. vilka sektioner som är inställda för förbikoppling under 

nästa tillkopplade session. 

1. VISA FÖRBIK Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [VISA FÖRBIKOP.]1 och tryck på 

. 2 

  
 

 

2. FÖRBIKOPLISTA 
 

Nu visas [FÖRBIKOPLISTA] på displayen. 

  eller  Tryck på  eller  flera gånger för att kontrollera alla förbikopplade 

sektioner i nummerordning. Tryck på  för att avsluta när du är klar. 9 

3. S04: FÖRBIKOPPLAD 

S04: O1   O2   O3 

 

  
 

 Kök 
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B.3 Återställa förbikopplingsschemat för sektioner 

 Använd detta alternativ för att upprepa (återställa) det senaste för användning under nästa tillkopplade session. 

1. ÅTERST FÖRBIKOP. 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [ÅTERST FÖRBIKOP.]1 och tryck på 

. 2, 6 

  
 

2. <OK> FÖR VISA 
 

Nu visas [<OK> FÖR VISA] på displayen. 7 

Återställ det senast använda förbikopplingsschemat genom att trycka på . 

 
 

 

 FÖRBIKOP. ÅTERST 

 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp. [FÖRBIKOP. ÅTERST] visas på displayen, åtföljt 
av steg 1 i ”ANV.INST.”. 9 

 
☺ Gå tillbaka till steg 1 

 

 

Ytterligare information (avsnitt B.1 – B.3) 

1 

Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 
2 

Denna meny visas endast om förbikopplingsfunktionen har aktiverats av installatören. 
3 

Statusangivelsen till höger om sektionsnumret anger om sektionen är KLAR, EJ KLAR eller FÖRBIKOPPLAD. 
4 

Detta visas endast om områdesindelning har aktiverats. 
5 

a. Om den sektion du har valt inte är förbikopplad blir du uppmanad att trycka på [<OK> FÖR FÖRBIK]. Om 
den sektion du har valt däremot redan är förbikopplad blir du uppmanad att trycka på [<OFF>  FÖR RENSA].

b. Avbryt och gå tillbaka till föregående steg genom att trycka på  eller . 

6 

Denna meny visas inte när områdesindelning är aktiverat. 
7 

Nu blir du uppmanad att trycka på [<OK> FÖR VISA] dvs. att upprepa det senast använda 

förbikopplingsschemat. Avbryt och gå tillbaka till användarinställningsmenyn genom att trycka på . 

8 
Nu kan du upprepa steg 2 – 4 för att förbikoppla eller rensa en annan sektion. Följ anvisningarna i avsnitt A.2 när 
du vill avsluta denna session och välja andra menyalternativ eller avsluta programmeringen. 

9 
Nu kan du välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1) eller avsluta programmeringen 
(se avsnitt A.2). 
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B.4 Programmera användarkoder 
Med PowerMaster-systemet kan du ge upp till åtta (PowerMaster-10 G2) eller 48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-
33 G2) personer behörighet att till- och frånkoppla systemet genom att ge varje person en unik fyrsiffrig säkerhetskod 
(kod 0000 tillåts ej) och tilldela dem olika säkerhetsnivåer och funktioner. Du kan dessutom skaffa upp till åtta 
(PowerMaster-10 G2) eller 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) bärbara fjärrkontroller med flera funktioner 
som kan användas för att enkelt till- och frånkoppla och styra system utan tillgång till KP-250 PG2 eller kontrollpanelen, 
inklusive från platser utanför lokalerna (se avsnitt B.7 Lägga till/ta bort fjärrkontroller). Du kan använda en särskild 
hotkod som skickar ett tyst larm till larmcentralen när du frånkopplar systemet. 
Det finns två typer av användare: Huvudanvändare och vanliga användare. Tabellen nedan innehåller en 
sammanfattning av de åtgärder som kan utföras av olika användare: 

Typ av användare Funktion 

Huvudanvändare  Tillkoppla/frånkoppla 

 Förbikoppla sektioner 

 Ge andra användarkoder behörighet 
 Ange användarkoder 
 Rapportera till privata mottagare 
 Registrera/ta bort kodbrickor 
 Registrera/ta bort fjärrkontroller 
 Automatisk tillkoppling 
 Aktivera bekräftelsesignal 
 Ange datum- och tidsformat 
 Läsa händelseloggen 
 Programmera hotkoden 
 Programmera schemafunktionen 
 Aktivera/avaktivera röstalternativet 
 Justera ljudvolymen 

Användare  Tillkoppla/frånkoppla 
 Alternativ för förbikoppling av sektioner 

Användarkoderna tilldelas enligt följande: 
Användarkod 1 används av systemets huvudanvändare (dvs. innehavaren). Den är den enda användarkod som 
medger åtkomst till användarinställningsmenyn. Den fabriksinställda huvudanvändarkoden är 1111. Denna kod kan inte 
raderas och måste bytas ut mot en hemlig kod så snart som möjligt. 
Användarkod 2-4 (PowerMaster-10 G2) eller 2-22 och 33-48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) används 
för familjemedlemmar, kollegor osv. De medger till- och frånkoppling av systemet eller valda områden, så som 
definieras av huvudanvändaren. De kan endast använda användarinställningsmenyn för förbikoppling av sektioner, 
förutsatt att denna funktion har aktiverats av installatören. 
Användarkod 5-8 (PowerMaster-10 G2) eller 23-32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) är desamma som 
användarkod 2-4 (PowerMaster-10 G2) eller 2-22 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), men de kan användas 
av användare med dörrnyckel (övervakning av barn). Kapitel 3 innehåller en detaljerad förklaring av 
dörrnyckelfunktionen. 
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A. Så här programmerar du en användarkod: 

 

 

Områdesalternativ (information om områdesindelning finns i BILAGA B) 
Ditt larmsystem kan dela upp sektioner i upp till tre delar via installatörsmenyn. Dessa delar betecknas område 
O1, O2 och O3. Varje område kan till- och frånkopplas separat för att skydda valda delar av lokalerna.  
Huvudanvändaren kan ge var och en av de åtta (PowerMaster-10 G2) eller 48 (PowerMaster-30 G2 / 
PowerMaster-33 G2) vanliga användarna behörighet att till- och frånkoppla valfria kombinationer av sektioner, 
inklusive de tre områdena. 
 Här kan du programmera (eller redigera) åtta (PowerMaster-10 G2) eller 48 (PowerMaster-30 G2 / 

PowerMaster-33 G2) användarkoder och därigenom definiera vilka av dem som ska ha behörighet att till- 
och frånkoppla. 

1.  Huvudanvändarkodens standardinställning (1111) är densamma för alla PowerMaster-system och därför är 
den känd av många andra personer. Därför rekommenderar vi att du omedelbart ändrar den till en unik 
hemlig kod. 

2.  Koden ”0000” är inte giltig! Den kan inte användas. 
3. Hotkoden (2580 som standard) som anges via installatörsmenyn får inte väljas som en normal användarkod. 

Alla försök att programmera in den avvisas av systemet. 
4.  Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet 

av detta avsnitt. 

1. ANVÄNDARKODER 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [ANVÄNDARKODER] och tryck på 

. 1  

 
 

 

2. Användare 01: 1111 
 

Den första användarkoden Användare 01: 1111 visas. 2 

  eller  Knappa in den användarkod du vill programmera, t.ex. [06] för användarkod 6, vid 

den blinkande markören eller tryck på knappen  eller  tills [Användare 

06: 0000] visas på displayen. 

3. Användare 06: 0000 
 

Tryck på  när den användarkod du vill programmera visas på displayen. 

 
  

4. Användare 06: 0000 

 
Om du vill programmera eller redigera koden knappar du in en fyrsiffrig kod, t.ex. 
1234, vid den blinkande markören med hjälp av den numeriska knappsatsen. 3, 4 

5. 
 Tryck på  när du är klar. 

 Användare 06: 1234 
 

 

 ☺ Gå tillbaka till steg 3 En ”glad melodi” ☺ spelas upp. Den sparade koden bekräftas på displayen. 5, 6 
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B. Så här anger du behörighet för områden: 

 

Ytterligare information (avsnitt B.4) 

1 Detaljerade anvisningar om hur man väljer inställningsalternativ finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 Den första användarkoden (huvudanvändaren) i listan med åtta (PowerMaster-10 G2) eller 48 (PowerMaster-30 
G2 / PowerMaster-33 G2) användarkoder visas på displayen. Om du inte har ändrat standardkoden 1111 
rekommenderar vi att du gör det nu. 

3 a. Den användarkod som för närvarande är programmerad på denna plats (t.ex. 5327) visas på displayen. 
b. Markören blinkar på kodens första siffra.  
c. Om platsen är ledig visas (0000) på displayen. 

4 Du kan flytta markören till nästa eller föregående siffra genom att trycka på   eller . Om du trycker på 

 raderas siffran under markören och alla siffror till höger om markören. 

5 a. Den nya koden visas en kort stund utan markören innan visningen återgår till steg 3. 

b. Gå vidare till steg 6 om funktionen för områden är aktiverad. 

6 Nu kan du upprepa steg 3 – 5 för att programmera eller redigera en annan användarkod. Följ anvisningarna i 

avsnitt A.2 när du vill avsluta denna session och välja andra menyalternativ eller avsluta programmeringen. 

7 Denna inställning kan endast göras efter att du har genomfört steg 1 – 5 i avsnitt B.4A. 

8 

I detta skede växlar knappen  kontinuerligt mellan den första och andra raden. 

9 Nu kan du upprepa steg 3 – 7 för att programmera eller redigera en annan användarkod. 

                                                                                       

 Endast tillämpligt när funktionen för OMRÅDEN är aktiverad. 

6. Användare 06: 1234 
1   2   3 

Nu kan du ställa in områden på displayen. 7  

 
 

 

7. Användare 06: 1234 
1   2   3 

Tryck på knappen  och använd knapparna , ,  för att ändra status 

för område 1, 2 respektive 3. 8

 
 

När du är nöjd med inställningen, t.ex. användare 6 har behörighet för område 1 och 

3, trycker du på  för att bekräfta. 

 ☺ Gå tillbaka till steg 3 En ”glad melodi” ☺ spelas upp. Områdesinställningen bekräftas på displayen. 9 
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B.5 Programmera hotkoden 
Ett larmmeddelande om hot (bakhåll) kan skickas till larmcentralen om du blir tvingad att frånkoppla systemet under 
våldsamma eller hotfulla situationer. För att initiera ett hotmeddelande måste du frånkoppla systemet med hjälp av en 
hotkod (2580 som standard). 

 Här programmerar du hotkoden. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 

detta avsnitt. 

 

1. HOT 
KOD 2580 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [HOTKOD] och tryck på . 1  

 
 

 

2. HOT 
KOD 2580 

Knappa in den hotkod du vill programmera, t.ex. 6973, vid den blinkande 
markören. 2, 3 

   

 HOT 
KOD 6973 

Tryck på  när den hotkod du vill programmera visas på displayen. 

3. 
 

 

 ☺ Gå tillbaka till steg 1 En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den sparade inställningen bekräftas på 
displayen. 4 

 

Ytterligare information (avsnitt B.5) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
Den förvalda hotkoden (2580) visas på displayen. 

3 
Hotkoden får inte vara densamma som en installatörs- eller användarkod. 

4 Nu kan du välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn eller avsluta programmeringen (se avsnitt A.1 
och A.2). 
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B.6 Lägga till/ta bort kodbrickor 

Larmsystemets användare kan förses med kodbrickor som kan användas i stället för användarkoder för att utföra 
många olika funktioner, t.ex. tillkoppla, frånkoppla, läsa händelseloggen osv.  

Vid alla tillfällen då användarkoden krävs kan du helt enkelt hålla fram en giltig kodbricka i stället för att ange 
användarkoden.  

 Här kan du lägga till (registrera) nya kodbrickor eller ta bort brickor efter behov. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av detta 

avsnitt. 

A. Så här lägger du till en kodbricka: 

1. KODBRICKOR 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [KODBRICKOR] och  

tryck på . 1 

 
 

 

2. LÄGG T NY 
TAGG 

 [LÄGG T NY TAGG] visas på displayen. 3 

Påbörja processen med att registrera en ny kodbricka genom att trycka på . 

 
 

 

3. LÄR IN NU eller 
ANGE ID:xxx-xxxx 

Håll fram kodbrickan vid KP-250 PG2 inom tidsgränsen. 

   

4. ENHET INLÄRD 
T01:Tagg (Prox) 

Om registreringen lyckades spelas en ”glad melodi” ☺ upp, varvid [ENHET 
INLÄRD] visas en kort stund på displayen. Därefter visas kodbrickans detaljer. 4 

Displayen visar det allokerade serienumret (användarnumret) som alltid är det 
första lediga numret, t.ex. [T01:Tagg (Prox)]. 

☺ Gå till steg 5 

5.  eller  Om du vill koppla kodbrickan till en annan användare, t.ex. användare 05, ska du 

knappa in [05] eller trycka på knappen  eller  tills [T05:Tagg (Prox)] 

visas och sedan trycka på  för att bekräfta. 
ENHET INLÄRD 
T05:Tagg (Prox) 

 
  

 ☺ Gå tillbaka till steg 2 [ENHET INLÄRD] visas på displayen, en ”glad melodi” ☺ spelas upp och sedan 
ändras displayen till [T01:Tagg (Prox)]. 5 6 
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B. Så här anger du behörighet för områden: 

C. Så här tar du bort en kodbricka: 

1. KODBRICKOR 

 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [KODBRICKOR] och  

tryck på . 1 

 
 

 

2. LÄGG T NY 
TAGG 

[LÄGG T NY TAGG] visas på displayen.  

  Tryck på knappen  tills [TA BORT TAGG] visas på displayen. 

3. TA BORT 
TAGG 

Tryck på . 

 
  

 T01:Tagg (Prox) 
 

Displayen visar [T01:Tagg (Prox)]. 2, 7 

4.  Knappa in numret på den bricka du vill ta bort, t.ex. [05] eller tryck på knappen 

 eller  tills brickans nummer [T05:Tagg (Prox)] visas. 

5. 
 Tryck på  när den kodbricka du vill ta bort visas på displayen. 

 <OFF> för radera 

 
Nu visas [<OFF> för radera] på displayen. 8 

6. 
 Ta bort kodbrickan genom att trycka på . 

 TA BORT 
TAGG 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och displayen visar [TA BORT TAGG] och återgår 

till steg 3. 11 

 ☺ Gå till steg 3  

                                                                                       

 Endast tillämpligt när funktionen för OMRÅDEN är aktiverad. 

6. T05:OMRÅDEN 
1   2   3 

Använd knapparna , ,  för att ändra status för område 1, 2  

respektive 3. 9  
   

7. T05:OMRÅDEN 
1   2   3 

När du är nöjd med inställningen, t.ex. användare 5 har behörighet för område 1 

och 3, trycker du på  för att bekräfta. 
 

 
 

 ☺ Gå tillbaka till steg 

2 
En ”glad melodi” ☺ spelas upp. Områdesinställningen bekräftas på displayen. 10 
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Ytterligare information (avsnitt B.6) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
Displayen visar den första registrerade kodbrickan (bricka nr 1) av åtta (PowerMaster-10 G2) eller 32 

(PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) möjliga brickor. 

3 
Du kan avbryta registreringen genom att trycka på knappen . 

4 Om kodbrickan redan har registrerats i systemet indikeras detta på KP-250 PG2-displayen tillsammans med 
brickans ID-nummer, t.ex. REDAN INLÄRD T01:Tagg (Prox). 

5 Gå vidare till steg 6 om funktionen för områden är aktiverad. 

6 Nu kan du registrera en annan kodbricka. Du kan också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn 

(se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta programmeringen (se avsnitt A.3). 

7 Om inga kodbrickor har registrerats i systemet visas [INGA BEF ENH] på displayen. 

8 
Du kan avbryta denna procedur genom att trycka på knappen . 

9 Denna inställning kan endast göras efter att du har genomfört steg 1 – 5 i avsnitt B.6A. 

10 Nu kan du upprepa steg 2 – 7 för att programmera eller redigera en annan kodbricka. 

11 Nu kan du lägga till eller ta bort en annan kodbricka. Du kan också välja ett annat alternativ på 
användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta programmeringen (se avsnitt A.3). 

B.7 Lägga till/ta bort fjärrkontroller 
Var och en av de åtta (PowerMaster-10 G2) eller 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) användarna kan förses 
med en bärbar fjärrkontroll som underlättar tillkoppling, frånkoppling och andra funktioner. Varje fjärrkontroll ska tilldelas 
ett serienummer, 1-8 (PowerMaster-10 G2) eller 1-32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), och registreras i 
systemet på motsvarande sätt. 
Områdesalternativ (information om områdesindelning finns i BILAGA B). 
Om områdesindelning är aktiverat i KP-250 PG2 kan var och en av de åtta (PowerMaster-10 G2) eller 32 
(PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) fjärrkontrollerna ha behörighet att till- och frånkoppla en valfri kombination 
av eller alla områden, oberoende av den motsvarande användarkodens behörighet. 

 Här kan du lägga till (registrera) de åtta (PowerMaster-10 G2) eller 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) 
fjärrkontrollerna och ange vilka av de tre områdena varje fjärrkontroll ska ha behörighet att till- och frånkoppla. Du 
kan även ta bort fjärrkontroller efter behov. 

 
1. Innan du börjar bör du ta fram alla fjärrkontroller du tänker registrera och se till att deras batterier är 

installerade och att de är aktiva (LED:n blinkar när du trycker på en knapp). 
2. Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 

detta avsnitt. 
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A. Så här lägger du till en fjärrkontroll: 

1. FJÄRRKONTROLLER 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [FJÄRRKONTROLLER] och tryck på 

. 1 

 
 

 

2. LÄGG TILL NY 

FJK 

[LÄGG TILL NY FJK] visas på displayen. 4 

Registrera en ny fjärrkontroll genom att trycka på . 

 
 

 

 

3. LÄR IN NU eller 
ANGE ID:xxx-xxxx  

Det finns två andra metoder för att registrera en fjärrkontroll: 

 
 

A: REGISTRERA NU: Tryck in och håll knappen AUX  på den valda 

fjärrkontrollen tills LED:n lyser med fast sken. 2 Denna procedur slutför 

registreringen. 

4a. ENHET INLÄRD 
ID Nr. 300-5786 

Om registreringen lyckades spelas en ”glad melodi” ☺ upp, varvid [ENHET 

INLÄRD] visas en kort stund på displayen. Därefter visas fjärrkontrollens detaljer. 
Fortsätt till steg 5.   

 ENHET INLÄRD 
F01:FJÄRRKONTROLL 

 

 ☺ Gå till steg 5  

4b. ID Nr. 300-5786 

 
B: REGISTRERA ENLIGT ENHETS-ID: Ange det sjusiffriga nummer som står på 

fjärrkontrollens etikett och tryck sedan på  för att bekräfta. Se anmärkning 9 i 

tabellen ”Ytterligare information” nedan när du slutför registreringsproceduren. 
 

 ID GODKÄNT 

 

Om du angav ett giltigt ID spelas en ”glad melodi” ☺ upp, varvid [ID GODKÄNT] 

visas en kort stund på displayen. Därefter visas fjärrkontrollens detaljer.  Fortsätt till 

steg 5. 
☺ Gå till steg 5 

5. F01:Fjärrkontroll 
ID Nr. 300-5786 

Displayen visar det allokerade serienumret (användarnumret), som alltid är det 
första lediga numret, tillsammans med fjärrkontrollens ID-nummer, t.ex. 
[F01:Fjärrkontroll] växelvis med [ID Nr. 300-5786]. 

  eller  Om du vill koppla fjärrkontrollen till en annan användare, t.ex. användare 05, ska 

du knappa in [05] eller trycka på knappen  eller  tills 

[F05:Fjärrkontroll] visas och sedan trycka på  för att bekräfta. 
F05:Fjärrkontroll 
 

 
 

 

 ☺ Gå tillbaka till  

steg 2 

Displayen visar [ENHET INLÄRD] eller [ID GODKÄNT] om fjärrkontrollen 
registrerades manuellt med dess ID-nummer, en ”glad melodi” ☺ spelas upp 
och sedan ändras displayen till [F01:Fjärrkontroll]. 5 6 
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B. Så här anger du behörighet för områden: 

6. F05:OMRÅDEN 
Tryck på  för att aktivera områdesläget. 

 
  

7. F05:OMRÅDEN 
1   2   3 

Använd knapparna , ,  för att ändra status för område 1, 2  
respektive 3. 10 

   

8. F05:OMRÅDEN 
1   2   3 

När du är nöjd med inställningen, t.ex. användare 5 har behörighet för område 2 

och 3, trycker du på  för att bekräfta. 11 

   

 ☺ Gå tillbaka till steg 2 En ”glad melodi” ☺ spelas upp. Områdesinställningen bekräftas på displayen. 12 

C. Så här tar du bort en fjärrkontroll: 

1. FJÄRRKONTROLLER Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [FJÄRRKONTROLLER] och tryck på 

. 1 

 
 

 

2. LÄGG TILL NY 
FJK 

[LÄGG TILL NY FJK] visas på displayen.  

Tryck på knappen  tills [TA BORT FJK] visas på displayen. 

   

3. TA BORT 
FJK  Tryck på . 

  
 

 F01:Fjärrkontroll 
ID Nr. 300-5786 

Displayen visar [F01:Fjärrkontroll] tillsammans med fjärrkontrollens ID-nummer. 3 

4.  eller  Knappa in numret på den fjärrkontroll du vill ta bort, t.ex. [06] eller tryck på 

knappen  eller  tills fjärrkontrollens nummer och ID, t.ex. 

[F06:Fjärrkontroll] och ID Nr. 300-5799, visas. 

 F06:Fjärrkontroll 
ID Nr. 300-5799 

Tryck på  när den fjärrkontroll du vill ta bort visas på displayen. 7 

5. 
  

  
<OFF> för radera 

Nu visas [<OFF> för radera] på displayen. 8 

6. 
 

☺ Gå till steg 3 

Ta bort fjärrkontrollen genom att trycka på . 13 

 TA BORT 
FJK 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och displayen visar [TA BORT FJK] och återgår 
till steg 3. 14 

                                                                                       

 Endast tillämpligt när funktionen för OMRÅDEN är aktiverad. 
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Ytterligare information (avsnitt B.7) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 LED:n släcks efter några sekunder. Om det uppstår svårigheter att kommunicera med kontrollpanelen kan LED:n 
blinka under ännu längre tid medan enheten försöker upprätta kommunikationen. Under denna period är 
knapparna på fjärrkontrollen avaktiverade. 

3 
Displayen visar den första registrerade fjärrkontrollen (fjärrkontroll nr 1) av åtta (PowerMaster-10 G2) eller 32 

(PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) möjliga fjärrkontroller. 

4 
Du kan avbryta registreringen genom att trycka på knappen  . 

5 Gå vidare till steg 6 om funktionen för områden är aktiverad. 

6 Nu kan du registrera en annan fjärrkontroll. Du kan också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn 

(se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta programmeringen (se avsnitt A.3). 

7 Om fjärrkontrollen redan har registrerats i systemet indikeras detta på KP-250 PG2-displayen tillsammans med 
fjärrkontrollens ID-nummer, t.ex. REDAN INLÄRD F01:FJÄRRKONTROLL. 

8 Innan du tar bort fjärrkontrollen måste du identifiera den, antingen via fjärrkontrollnumret (t.ex. F06) eller via det 
ID-nummer som visas för den på displayen och sedan se till att det verkligen är den fjärrkontrollen du vill ta bort.  

9 Registrera enligt enhets-ID: 

Steg 4b ger dig möjlighet att registrera ett enhets-ID och slutföra programmeringsprocessen utan ha tillgång till 
själva fjärrkontrollen (kan även utföra utanför platsen av en installatör). Registreringen kan sedan slutföras vid en 
senare tidpunkt genom att följa samma registreringsprocedur som beskrivs i steg 3, utan att använda 
användarinställningsmenyn. 

10 Denna inställning kan endast göras efter att du har genomfört steg 1 – 5 i avsnitt B.7A. 

11 Den ifyllda rutan visas bredvid nyligen valda områden. 

12 Nu kan du upprepa steg 2 – 8 för att programmera eller redigera en annan fjärrkontroll. 

13 Du kan avbryta denna procedur genom att trycka på knappen . 

14 Nu kan du lägga till eller ta bort en annan fjärrkontroll, välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn 
eller avsluta programmeringen (se avsnitt A.1 och A.2). 

B.8 Ställa in tid och tidsformat 

 Här kan du programmera eller justera inbyggda klockan så att den visar rätt tid i önskat format. 

 Du kan välja 24-timmarsformat eller 12-timmarsfomat (AM/PM). 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 

detta avsnitt. 
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A. Så här ställer du in tidsformatet: 

1. TID & FORMAT 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [TID & FORMAT] och tryck  

på . 1 

 
 

 

2. EU-FORMAT 24T 
TID: 19:22 

Det aktuella tidsformatet visas på displayen. 2 

  eller  Tryck på knappen  eller  tills displayen visar det önskade tidsformatet, 

t.ex. US-FORMAT-12T och tryck på  för att bekräfta. US-FORMAT-12T 
TID: 03:15P 

3. 
  

B. Så här ställer du in tiden:5 

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

Ange den korrekta tiden på den blinkande markörpositionen, t.ex. 8:55A, med hjälp av 
den numeriska knappsatsen. 3 4 

5. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen. 

 US-FORMAT-12T 
TID: 08:55A 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och displayen visar den inställda tiden och återgår till 

steg 1. 6, 7 

 ☺ Gå tillbaka till steg 1  

 

Ytterligare information (avsnitt B.8) 

1 

Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 
2 

a. Det aktuella tidsformatet visas på displayen, t.ex. 24T. 

b. Nu kan du välja mellan 12 och 24 timmar med hjälp av knappen  eller . 
3 

Displayen visar tiden i det valda tidsformatet, t.ex. 12:40 och markören blinkar på den första siffran. Den bokstav 

som följer den visade tiden anger ett av följande: 

A = AM (förmiddag), P = PM (eftermiddag) och ingen bokstav = 24-timmars tidsformat. 

När markören stå på bokstaven kan du välja AM med knappen  och PM med knappen . 
4 

Du kan flytta markören till nästa eller föregående siffra med hjälp av knappen   eller . 
5 

Denna inställning kan endast göras efter att du har genomfört steg 1 – 3 i avsnitt B.8A. 
6 

Den sparade tiden visas utan markören, t.ex. 08:55, åtföljt av det valda tidsformatet. 
7 

Nu kan du också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta 
programmeringen (se avsnitt A.3). 
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B.9 Ställa in datum och datumformat 

 Här kan du programmera eller justera inbyggda kalendern så att den visar rätt datum i önskat format. 

 Du kan välja mellan datumformaten ”mm/dd/åååå” och ”dd/mm/åååå”. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 

detta avsnitt. 

A. Så här ställer du in datumformatet: 

1. DATUM & FORMAT 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [DATUM & FORMAT] och tryck  

på . 1  

 
 

 

 DATUM DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATUM: 01/01/2012 

Det aktuella datumformatet visas på displayen. 2 

2.  eller  
Tryck på knappen  eller  tills displayen visar det önskade 

datumformatet, t.ex. DD/MM/ÅÅÅÅ och tryck på  för att bekräfta. DATUM DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATUM: 01/01/2012 

3. 
 

 

B. Så här ställer du in datumet:7 

4. DATUM DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATUM: 20/04/2012 

Ange korrekta datum på den blinkande markörpositionen, t.ex. 20/04/2012‚ med hjälp av 
den numeriska knappsatsen. 3, 4, 5 

5.  Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen. 

 DATUM DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATUM: 20/04/2012 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och displayen visar det inställda datumet och återgår till 
steg 1. 6 

 ☺ Gå tillbaka till steg 
1 

 

 

Ytterligare information (avsnitt B.9) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
Det aktuella datumformatet visas på displayen, t.ex. ”DD/MM/ÅÅÅÅ”. 

Nu kan du välja antingen ”MM/DD/ÅÅÅÅ” eller ”DD/MM/ÅÅÅÅ” genom att trycka på  eller . 

3 Display visar datumet och det valda datumformatet, t.ex. 30.12.2012, med markören på den första siffran. 

4 
Du kan flytta markören till nästa eller föregående siffra med hjälp av knappen  eller . 

5 För årtalet anges endast de två sista siffrorna. 

6 Nu kan du också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta 

programmeringen (se avsnitt A.3). 

7 Denna inställning kan endast göras efter att du har genomfört steg 1 – 3 i avsnitt B.9A. 
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B.10 Aktivera/avaktivera automatisk tillkoppling 
PowerMaster-systemet kan programmeras för att tillkopplas automatiskt vid en förutbestämd tid varje dag. Denna 
funktion är särskilt praktisk i kommersiella tillämpningar, t.ex. butiker, för att säkerställa att systemet alltid tillkopplas 
utan att behöva ge anställda säkerhetskoder. 

 Här kan du aktivera och avaktivera automatisk tillkoppling. Avsnitt B.11 beskriver hur man ställer in tid för 
automatisk tillkoppling. 

 Automatisk tillkoppling kan endast tillkoppla ett system i ”EJ KLART”-läge om forcerad tillkoppling aktiverades av 
installatören medan systemet programmerades. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av detta 

avsnitt. 

 

1. AUTOTILLK 
aktivera 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [AUTOTILLK] och tryck på . 1  

 
 

 

 AUTOTILLK 
aktivera  

Den aktuella inställningen visas på displayen. 2 

2.  eller  Tryck på knappen  eller  tills displayen visar den önskade inställningen, 

t.ex. AUTOTILLK avaktivera och tryck på  för att bekräfta. 

 AUTOTILLK 
avaktivera 

 

3. 
  

 AUTOTILLK 
avaktivera  

En ”glad melodi” ☺ spelas upp. Den sparade inställningen bekräftas på displayen. 
3 

 ☺  

B.11 Ställa in tid för automatisk tillkoppling 
 Här kan du programmera den exakta tiden för automatisk tillkoppling. 

1. AUTOTILLK TID 
12:00 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [AUTOTILLK TID] och tryck på 

. 1  

 
 

 

2. AUTOTILLK TID 
12:00 

Den aktuella inställningen visas på displayen. Ange den korrekta tiden på den 
blinkande markörpositionen, t.ex. 08:30, med hjälp av den numeriska knappsatsen. 
4 

3. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen. 

 AUTOTILLK TID 
08:30 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp. Den sparade tiden bekräftas på displayen, som 
sedan återgår till användarinställningsmenyn, steg 1. 5, 6  

 ☺ Gå tillbaka till steg 1  
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Ytterligare information (avsnitt B.10 – B.11) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
Displayen visar den aktuella inställningen, t.ex. [AUTOTILLK aktivera]. Nu kan du välja att antingen aktivera 

eller avaktivera automatisk tillkoppling med hjälp av knappen  eller . 

3 
Symbolen  visas bredvid det nyligen valda alternativet. 

4 Displayen visar den aktuella tiden för automatisk tillkoppling, t.ex. 12:00 och markören blinkar på den första 

siffran. En detaljera beskrivning av hur man ställer in tiden finns i avsnitt B.8B.  

5 Den sparade tiden för automatisk tillkoppling visas utan markören, t.ex. 08:30. 

6 Nu kan du också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta 

programmeringen (se avsnitt A.3). 

B.12 Programmera rapportering till privat telefon och SMS 
PowerMaster-systemet kan programmeras för att skicka olika underrättelser om händelser som larm, tillkoppling eller fel 
via en ljudsignal till fyra privata telefonabonnenter och, om GSM-alternativet är installerat, även via SMS till fyra 
telefonnummer. Dessa rapporter kan programmeras i stället för eller i tillägg till de rapporter som skickas till 
larmcentralen. Ytterligare information om händelserapportering via telefon och SMS finns i PowerMaster-10/30 G2 
användarhandbok, kapitel 7 Händelserapportering och -hantering via telefon och SMS. 

Du kan också ange hur gånger det privata telefonnumret ska ringas upp och om en enkel bekräftelsesignal ska stoppa 
rapporteringsprocessen eller om det ska krävas en bekräftelsesignal från varje telefonnummer innan den aktuella 
händelsen ska anses vara rapporterad. 

Här kan du programmera: 
 De specifika händelser du vill att systemet ska rapportera. 
 Det första, andra, tredje och fjärde privata telefonnumret och SMS-numret för rapportering av larm och andra 

händelsemeddelanden till privata abonnenter. 

 Antalet uppringningsförsök, 2-vägs röstkommunikation och huruvida en enda bekräftelsesignal eller en 
bekräftelsesignal från måste tas emot innan den aktuella händelsen ska anses vara rapporterad. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 

detta avsnitt. 

RÖSTRAPPORT 

A. Så här programmerar du händelser som ska rapporteras till privata telefoner 

1. PRIVAT RAPPORT Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [PRIVAT RAPPORT] och tryck  

på . 1  

 
 

 

2. RÖSTRAPPORT 
 

Displayen visar  [RÖSTRAPPORT]. Öppna detta alternativ genom att trycka på 

. 

 
 

 

                                                                                       

 Avser ett system som är anslutet till talenheten 
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3. RAPP.HÄND 

inakt rapport 
När [RAPP.HÄND] visas på displayen trycker du på . 2 

 
 

 

 RAPP.HÄND 
inakt rapport  

Det valda alternativet visas på displayen. 

 

4.  eller  Tryck på knappen  eller  tills displayen visar den händelsegrupp som 
ska rapporteras via privata telefoner, t.ex. [larm]. 3 

RAPP.HÄND 
larm 

5. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen. 

 

 RAPP.HÄND 
larm  

En ”glad melodi” ☺ spelas upp. De händelser som valts för rapportering bekräftas på 
displayen. 5, 12  

 ☺  

B. Så här programmerar du en privat telefon: 

6. RAPP.HÄND 
larm  

Tryck på knappen  eller  tills displayen visar det telefonnummer du vill 

programmera eller redigera, t.ex. Privat tel.nr 2 och tryck på . 

  eller   

7. Privat tel.nr 2 
 

 

 
  

8. Privat tel.nr 2 
8032759333 

Om du vill programmera eller redigera telefonnumret knappar du in det, t.ex. 
8032759333, vid den blinkande markören med hjälp av den numeriska 
knappsatsen. 6, 7 

9. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är klar. 

 Privat tel.nr 2 
8032759333 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och telefonnumret bekräftas på displayen. 8, 12 

C. Så här programmerar du antalet uppringningsförsök: 

10. Privat tel.nr 2 
 

Tryck på knappen  eller  tills [UPPRINGN.FÖRS] visas på displayen 

och tryck sedan på . 

 eller  

11. UPPRINGN.FÖRS 
3 försök 

 

 
 

 

 UPPRINGN.FÖRS 
3 försök  

Det valda alternativet visas på displayen.  
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12.  eller  Tryck på knappen  eller  tills displayen visar det önskade antalet 
uppringningsförsök, t.ex. 4 försök. 9 

UPPRINGN.FÖRS 
4 försök 

13. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen. 

 UPPRINGN.FÖRS 
4 försök  

En ”glad melodi” ☺ spelas upp. Det angivna antalet uppringningsförsök 
bekräftas på displayen. 5, 12 

D. Så här programmerar du 2-vägs röstkommunikation: 

14. UPPRINGN.FÖRS 
4 försök 

Tryck på knappen  eller  tills [2-VÄGS RÖST] visas på displayen och 

tryck sedan på . 

 eller  

 2-vägs röst 
aktivera  

 

15. 
 

 

 2-vägs röst 

aktivera     

Det valda alternativet visas på displayen. 

16.  eller  Tryck på knappen  eller  för att välja läge för röstkommunikation, t.ex. 
avaktivera". 10 

2-vägs röst 

avaktivera 

17. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen.  

 2-vägs röst 
avaktivera     

En ”glad melodi” ☺ spelas upp. Det önskade läget för 2-vägs röstkommunikation 
bekräftas på displayen. 5, 12 

E. Så här programmerar du bekräftelsemetod: 

18. 2-vägs röst 
avaktivera 

Tryck på knappen  eller  tills [BEKR VIA TEL] visas på displayen och 

tryck sedan på  för att bekräfta. 
 eller  

 BEKR VIA TEL 
en bekr 

 

19. 
 

 

 BEKR VIA TEL 
en bekr 

Det valda alternativet visas på displayen. 

20.  eller  Tryck på knappen  eller  tills displayen visar den önskade 
bekräftelsemetoden, t.ex. alla bekr. 11 

BEKR VIA TEL 
alla bekr 

                                                                                       

 Avser ett system som är anslutet till talenheten 
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21. 
 

 

 BEKR VIA TEL 
alla bekr  

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den sparade bekräftelsemetoden bekräftas 
på displayen. 5, 12 

 

RAPP MED SMS 
A. Så här programmerar du händelserapportering via SMS: 

1. RAPP MED SMS 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [RAPP MED SMS] och tryck på 

. 1  

 

2. RAPP.HÄND 
avaktiverad 

När [RAPP.HÄND] visas på displayen trycker du på .  

 

 RAPP.HÄND 
avaktiverad  

Det valda alternativet visas på displayen.  

 

3.  eller  Tryck på knappen  eller  tills displayen visar den händelsegrupp som 
ska rapporteras via SMS, t.ex. [larm]. 4 

RAPP.HÄND 
larm 

4. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen.   

 RAPP.HÄND 
larm  

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och de händelser dom valts för rapportering 
bekräftas på displayen. 5, 12  

B. Så här programmerar du SMS-telefonnummer: 

5. RAPP.HÄND 
avaktiverad  

Tryck på knappen  eller  tills displayen visar det SMS-telefonnummer du 

vill programmera eller redigera, t.ex. SMS telnr. 2 och tryck på . 
 eller  

6. SMS telnr. 2 
 

 

 
  

7. SMS telnr. 2 
 

Om du vill programmera eller redigera SMS-telefonnumret knappar du in det, t.ex. 
5080168593, vid den blinkande markören med hjälp av den numeriska 
knappsatsen. 6, 7 

8. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är klar. 

 SMS telnr. 2 

5080168593 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och SMS-telefonnumret bekräftas på  

displayen. 8, 12 
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Ytterligare information (avsnitt B.12) 

1 Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 Detta alternativ ger dig möjlighet att programmera de händelser som ska rapporteras. Programmera 

telefonnummer genom att trycka på knappen  eller  tills det önskade alternativet visas på displayen. 

3 
Displayen visar det valda alternativet (anges med symbolen ), t.ex. avaktivera rapport. Med hjälp av 

knappen  eller  kan du nu välja de händelser som ska rapporteras till privata telefonnummer, i 

enlighet med de alternativ som visas i nedanstående tabell: 

Alternativ Händelser som ska rapporteras 

inakt rapport Inga meddelanden rapporteras 

larm Endast larmmeddelanden 

varningar Endast varningsmeddelanden 

alla(-ö/s) Alla meddelanden utom till- och frånkoppling 

ö/s Endast till- och frånkoppling (öppna/stäng) 

alla(-varn) Alla meddelanden utom varningar 

alla Alla meddelanden 

Obs! alla innebär alla händelser, inklusive felmeddelanden om svagt batteri och nätströmsfel. 

4 
Displayen visar det valda alternativet (anges med symbolen ), t.ex. avaktivera rapport. Med hjälp av 

knappen  eller  kan du nu välja de händelser som ska rapporteras till SMS-telefonnummer, i 

enlighet med de alternativ som visas i nedanstående tabell: 

Alternativ Händelser som ska rapporteras 

inakt rapport Inga meddelanden rapporteras 

larm Endast larmmeddelanden 

varningar Endast varningsmeddelanden 

alla(-ö/s) Alla meddelanden utom till- och frånkoppling 

ö/s Endast till- och frånkoppling (öppna/stäng) 

alla(-varn) Alla meddelanden utom varningar 

alla Alla meddelanden 
 

5 
Symbolen  visas bredvid det nyligen valda alternativet. 

6 a. Displayen visar det telefonnummer som är programmerat på denna plats (t.ex. 1032759641). Markören 

blinkar på kodens första siffra.  

b. Om platsen är ledig visas ( - - - - ) på displayen. 

7 Du kan flytta markören till nästa eller föregående siffra med hjälp av knappen  eller . 

8 På menyn för privata telefonnummer kan du nu upprepa steg 7 – 9 för att programmera eller redigera ett annat 

telefonnummer. På SMS-menyn kan du nu upprepa steg 6 – 8 för att programmera eller redigera ett annat SMS-

telefonnummer. 

Avsluta denna session och gå tillbaka till föregående menyalternativ genom att trycka på knappen . 

9 Du kan välja mellan: 1 försök, 2 försök, 3 försök och 4 försök. 
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10 Du kan välja mellan: 

aktivera – aktiverar 2-vägs röstkommunikation med privata telefoner. 

avaktivera – avaktiverar 2-vägs röstkommunikation med privata telefoner. 

11 Du kan välja mellan: 

en bekr – en bekräftelsesignal från en enda telefon stoppar rapporteringsprocessen. 

alla bekr – en bekräftelsesignal från alla telefoner krävs för att stoppa rapporteringsprocessen. 

12 Nu kan du välja andra alternativ, avsluta denna session (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta programmeringen 

(se avsnitt A.3). 

B.13 Aktivera/avaktivera bekräftelsesignalen 
PowerMaster-systemet (och dess trådlösa sirener) kan ställas in för att producera en kort ljudsignal som hjälper dig när 
du använder din fjärrkontroll för att tillkoppla (1 pipton) och frånkoppla (2 piptoner) systemet (fungerar ungefär som ett 
billarm). 

 Här kan du aktivera och avaktivera bekräftelsesignalen. 

 
Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 
detta avsnitt. 

 

1. BEKRÄFTELSESIGN 
på 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [BEKRÄFTELSESIGNAL] och tryck 

på . 1  

 
 

 

 BEKRÄFTELSESIGN 

på  

Den aktuella inställningen visas på displayen. 2 

2.  eller  Tryck på knappen  eller  tills displayen visar den önskade inställningen, 

t.ex. av och tryck på  för att bekräfta. BEKRÄFTELSESIGN 
av 

3. 
 

 

 BEKRÄFTELSESIGN 

av  
En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den sparade inställningen bekräftas på 
displayen. 3, 4 

 

Ytterligare information (avsnitt B.13) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer användarinställningar finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
a. Displayen visar den valda inställningen (anges med symbolen ), t.ex. [BEKRÄFTELSESIGNAL på]. 

b. Nu kan du aktivera (PÅ) eller avaktivera (AV) bekräftelsesignalen med hjälp av knappen  eller . 

3 
Symbolen  visas bredvid det nyligen valda alternativet. 

4 Nu kan du också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta 
programmeringen (se avsnitt A.3). 
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B.14 Programmera schemafunktionen 
PowerMaster-systemet har en PGM-utgång som kan användas för att öppna och stänga en elektriskt styr grind eller för 
att styra en viss elektrisk enhet via fjärrkontroller eller i enlighet med ett programmeringsbart veckoschema. 

 Här kan du schemalägga PGM-utgången för upp till fyra olika PÅ/AV-tider per dag eller veckodagar. Du kan 
dessutom schemalägga ett dagligt schema som gäller för varje dag i veckan. Vi rekommenderar att du fyller i 
schemat i slutet av detta avsnitt innan du programmerar schemafunktionen. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 

detta avsnitt. 

A. Så här väljer du enhetsnummer: 

1. SCHEMAFUNKTION 

 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [SCHEMAFUNKTION] och tryck  

på . 1 

 
 

 

2. PGM 
 

När displayen visar [PGM] trycker du på . 

 
  

B. Så här ställer du in dagen:2 

 SÖNDAG 

 

Schemafunktionens första dag visas. 

3. 
 eller  Tryck på knappen  eller  tills den dag du vill programmera eller ”Daglig” 

visas på displayen, t.ex. Tisdag. 2 

 TISDAG 

 

 

4. 
 Tryck på  när den dag som ska schemaläggas visas på displayen. 

C. Så här väljer du aktiveringsnummer: 

5. Åtgärd nr 1  
 

Schemafunktionens första åtgärd (aktivering av PGM-utgången) visas. 3 

 
 eller  Tryck på knappen  eller  tills den åtgärd vill schemalägga visas på 

displayen, t.ex. Åtgärd nr 3. 

 Åtgärd nr 3 
 

 

6. 
 När det åtgärdsnummer som ska schemaläggas visas på displayen trycker du  

på . 
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D. Så här ställer du in PÅ-tiden (start): 

7. Start - TT:MM 
 :  

Skärmbilden med starttid visas på displayen. 4 

 
 Ställ in starttiden för den valda åtgärden genom att trycka på knappen . 

8. Start - TT:MM 
10:30 

Den aktuella inställningen för starttid visas på displayen. 5  

 

 Start - TT:MM 
00:30  

Använd den numeriska knappsatsen för att ställa in eller ändra åtgärdens PÅ-tid, 
t.ex. 00:30. 6 

9. 
 Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen. 

 ☺ Gå till steg 10 En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den sparade starttiden bekräftas på 

displayen.  

Gå till steg 10 om du vill ställa in stopptiden. 

E. Så här ställer du in AV-tiden (stopp): 

10. Start - TT:MM 
00:30 

Tryck på knappen  eller  tills stopp - TT:MM] visas på displayen.  

  eller   

 Stopp - TT:MM 
11:45  

5 

   

12. Stopp - TT:MM 
16:00  

Använd den numeriska knappsatsen för att ställa in eller ändra åtgärdens AV-tid, 

t.ex. 16:00. 6 

 
 Tryck på  för att bekräfta när du är nöjd med inställningen. 

  En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den sparade stopptiden bekräftas på 

displayen. 7 

 

Ytterligare information (avsnitt B.14) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer inställningsalternativ finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
Använd alternativet ”Daglig” om du vill aktivera den valda enheten på samma tid varje dag i veckan. I annat fall 

kan du använda knappen  eller  för att välja en specifik dag (söndag, måndag, tisdag osv.) då du vill 

aktivera PGM-utgången. Du kan upprepa processen för andra veckodagar. 

3 
Displayen visar Åtgärd nr 1, vilket är den första av de fyra PÅ/AV-aktiveringstider du kan schemalägga för den 

dag du valde i föregående steg. Du kan upprepa processen senare för de tre återstående aktiveringstiderna på 

samma dag. 
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4 Här kan du välja start- eller stopptiden med hjälp av knapparna  och . Tiden kan endast väljas i 

tiominutersintervall. Tryck på knappen  eller  för att radera en visad tid. 

Det valda tidsformatet visas också på displayen. 

5 
Displayen visar den aktuella start- eller stopptiden för den valda aktiveringen och markören blinkar på den första 

siffran. Om ingen tid har programmerats visas tiden som ”00:00”. 

6 
En detaljera beskrivning av hur man ställer in tiden finns i avsnitt B.8B. 

7 

Avsluta denna session och gå tillbaka till föregående åtgärdsmeny genom att trycka på knappen . 

Följ anvisningarna i avsnitt A.2 och A.3 när du vill välja andra menyalternativ eller avsluta programmeringen. 

 

Schema 

Enhet Beskrivning Dag Åtgärd nr 1 Åtgärd nr 2 Åtgärd nr 3 Åtgärd nr 4 

PGM  Måndag PÅ:       _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PGM  Tisdag 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  Lördag PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PGM  Söndag PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PGM  Daglig PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 

PÅ:        _ _: _ _ 

AV:      _ _: _ _ 
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B.15 Aktivera/avaktivera röstalternativet 
Systemet ger dig möjlighet att aktivera eller avaktivera statusberoende, förinspelade röstmeddelanden som spelas upp 
via den inbyggda talenheten. 

 Här kan du aktivera och avaktivera röstalternativet. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av detta 

avsnitt. 
 

1. RÖSTALTERNATIV 
aktivera 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [RÖSTALTERNATIV] och tryck  

på . 1 

 
 

 

2. RÖSTALTERNATIV 

aktivera     

Den aktuella inställningen visas på displayen.  2 

  eller  Tryck på knappen  eller  tills displayen visar den önskade inställningen, 

t.ex. avaktivera och tryck på  för att bekräfta. 

 RÖSTALTERNATIV 

avaktivera     

3 

3. 
 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den sparade inställningen bekräftas på 
displayen. 4, 5 

 

Ytterligare information (avsnitt B.15) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer inställningsalternativ finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
a. Displayen visar den valda inställningen (anges med symbolen ), t.ex. aktivera. 

b. Nu kan du aktivera eller avaktivera röstalternativet med hjälp av knappen  eller . 

3 
Symbolen  visas bredvid det nyligen valda alternativet. 

4 Nu kan du också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta 
programmeringen (se avsnitt A.3). 

5 Om du har valt aktivera kan du kontrollera att röstmeddelanden kan höras i panelens högtalare genom att trycka 

på  på KP-250 PG2-knappsatsen. 

                                                                                       

 Avser ett system som är anslutet till talenheten 
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B.16 Justera ljudvolymen i kontrollpanelen eller den externa talenheten. 
KP-250 PG2 ger dig möjlighet att justera ljudvolymen i PowerMaster-kontrollpanelen eller en extern talenhet. 

 Här kan du öka eller minska ljudvolymen. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av detta 

avsnitt. 
 

1. PANEL VOLYM 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [VOLYMKONTROLL] och tryck  

på . 1 

 
 

 

2. PANEL VOLYM 

    

2 

  eller  Använd knapparna  och  för att öka eller minska ljudvolymen.  

 PANEL VOLYM 

 

3 

3. 
 

En ”glad melodi” ☺ spelas upp och den sparade inställningen bekräftas på 
displayen. 4 

 

Ytterligare information (avsnitt B.16) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer inställningsalternativ finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
Displayen visar den valda inställningen (anges med symbolen ). 

3  anger den lägsta och  anger den högsta ljudvolymen. 
4 Nu kan du också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta 

programmeringen (se avsnitt A.3). 

B.17 Serienummer 
Menyn SERIENUMMER gör det möjligt att kontrollera systemets serienummer och liknande data för supportändamål. 

 Här kan du läsa av systemets serienummer och andra relevanta data. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av detta 

avsnitt. 
 

1. SERIENUMMER 
 

Öppna menyn [ANV.INST.], välj alternativet [SERIENUMMER] och tryck  

på . 1 

 
 

 

2. PRODUCT SN 
0907030000. 

Visar kontrollpanelens serienummer. 

     

                                                                                       

 Avser en kontrollpanel som är ansluten till en talenhet 
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3. SW CAT & SN 
JS702275 K18.022 

Visar kontrollpanelens programversion. 

     

4. LCD CAT SN 
JS700421 v1.0.02 

Visar programversionen i kontrollpanelens knappsats. 2 

     

5. PANEL ID 
100005 

Visar kontrollpanelens ID för PowerManage-anslutning. 

     

6. PYTHON VERSION 
FFFFFFFFF 

Visar programversionen för GSM-bildöverföring. 

     

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

Visar kontrollpanelens standardversion. 

     

8. KP250 SW VER 
01.00.09 

Visar KP-250 PG2-knappsatsens programversion. 

     

9. KP250 cat.number 
70245100 

Visar KP-250 PG2-knappsatsens artikelnummer. 

     

10. RSU VERSION 
7S702415 K01.034 

Visar programuppgraderingens kommunikationsversion. 

     

11. BOOT VERSION 
7S702412 K01.022 

Visar programuppgraderingens start-/programmeringsversion. 

     

 Gå tillbaka till steg 2 3, 4 
 

Ytterligare information (avsnitt B.17) 

1 
Detaljerade anvisningar om hur man väljer inställningsalternativ finns i avsnitt A.1 och A.2. 

2 
Avser endast PowerMaster-30 G2. 

3 

Avsluta denna session och gå tillbaka till föregående menyalternativ genom att trycka på knappen . 

4 Nu kan du också välja ett annat alternativ på användarinställningsmenyn (se avsnitt A.1 och A.2) eller avsluta 
programmeringen (se avsnitt A.3). 
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7. Avancerade funktioner 
Reglagealternativ och knappar 

Systemet kan användas för manuell eller automatisk fjärrstyrning av en enhet som har anslutits till PGM-utgången. 

Användaren definierar PÅ- och AV-tider via schemaläggaren (se kapitel 6, B.14 Programmera schemafunktionen). 
Installatören anger även vilka sektionssensorer som ska slå på och av de fjärrstyrda enheterna. Det är dock du som 
avgör om de fjärrstyrda enheterna ska fungera så som de har programmerats (se nästa tabell). 

Knapp Funktion 

 
Manuell aktivering av belysning eller andra elektrisk hushållsapparater som är anslutna till PGM-utgången. 

 
Manuell avaktivering av belysning eller andra elektrisk hushållsapparater som är anslutna till PGM-utgången. 

 
Val av den aktiva metoden för automatisk styrning: 
 Sensorer: Enheten styrs via sensorer (som har angetts för detta av installatören).  
 Timer: Enheten styrs via en timer (PÅ- och AV-tider definieras av installatören). 
 Båda: Enheten styrs via sensorer såväl som en timer. 

Exempel på fördelar med automatisk fjärrstyrning:  

 Timerstyrning. Tidsstyrd aktivering/avaktivering av en elektrisk enhet när du är bortrest. 
 Sektionsstyrning. Den elektriska enheten slås på vid störning i en skalskyddssektion. 
Obs! Den automatiska aktiveringen och avaktiveringen av elektriska enheter är också beroende av schemaläggarens 
inställningar (se kapitel 6, B.14 Programmera schemafunktionen). 

Automatisk styrning av PÅ/AV 

Du kan välja två av fyra alternativ:  

 På med timer    Av med timer 

 På med detektor   Av med detektor 

Det aktiva alternativet visas med en mörk ruta ( ) längst till höger. Tryck på knappen  för att visa de två andra 
alternativen. 

Ett inaktivt alternativ visas utan den mörka rutan längst till höger. Den mörka rutan visas om du trycker på  när 
alternativet visas. En ”glad melodi” anger att ett nytt alternativ har sparats. 

TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR

 

 

PÅ MED TIMER  
 

 (Om detta är 
standardinställningen) 

Om du inte är nöjd – tryck på 

 

 

AV MED TIMER 
 

  

Om du är nöjd –  

tryck på  

 

AV MED TIMER  
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TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR

 
AV MED TIMER  
 

PÅ MED DETEKTOR  

 (Om detta är 
standardinställningen)

Om du inte är nöjd – tryck på AV MED DETEKTOR 
 

Om du är nöjd – 

 

AV MED DETEKTOR 

 

AV MED DETEKTOR  

 

 

 

 

TT:MM     KLAR 
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8. Periodiskt test med användarkod 
Komponenterna i säkerhetssystemet har utformats för att vara underhållsfria i så stor utsträckning som möjligt. Trots 
detta måste systemet testas minst en gång i veckan och efter varje larmhändelse för att kontrollera att alla sirener, 
detektorer, fjärrkontroller, knappsatser och andra enheter i systemet fungerar korrekt. Fortsätt enligt beskrivningen i 
detta avsnitt och kontakta installatören omedelbart om något problem påträffas. 

Testet genomförs i tre delar:  

Sirentest: Varje siren i systemet aktiveras automatiskt under tre sekunder (utomhussirener med svagt ljud). Dessutom 
testar systemet sirenen i varje registrerad brandvarnare. 
Temperaturgivartest: När temperaturgivare är registrerade i systemet visar KP-250 PG2 varje sektions temperatur i 
Celsius eller Fahrenheit. 
Test av andra enheter: Var och en av de andra enheterna i systemet aktiveras av användaren och displayen anger 
vilka enheter som ännu inte har testats. Indikationen det är här hjälper dig att identifiera de otestade enheterna om så 
behövs. En räknare anger dessutom antalet enheter som inte har testats. 

 Läs avsnittet ”Ytterligare information” nedan i enlighet med indikerade referenser 1 osv. Se tabellen i slutet av 

detta avsnitt. 

A. Så här öppnar du menyn PERIODISK TEST: 

1. 
TT:MM     KLAR 

 

Se till att systemet är frånkopplat och tryck sedan flera gånger på knappen , 

tills [PERIODISK TEST] visas på displayen. Tryck sedan på . 1 

   

 
PERIODISK 

TEST 

 

2.   

 
VISA BRICKA 
ANGE KOD: 

Du blir uppmanad att ange din användarkod eller hålla fram din kodbricka. 

3. KOD/BRICKA Ange din användarkod eller håll fram din kodbricka. 2 3 

 ☺ Gå till steg 4  

B. Så här testar du sirenerna: 

4. SIRENTEST 
 

Nu visas [SIRENTEST] på displayen.  

5. 
 Tryck på  för att starta sirentestet. Alla fyra LED:er på panelen och alla fem 

LED:er på KP-250 PG2 ska tändas omedelbart efter att du har tryckt på  

(LED-test). 4 

 SIREN P 
<NÄSTA> eller <OK> 

Nu visar displayen [SIREN P], där ”P” anger den kontrollpanelsiren som testas för 

närvarande. 

Först avger panelsirenen avger ett ljud under tre sekunder och därefter upprepar 

PowerMaster-system proceduren automatiskt för nästa registrerade siren tills alla 

sirener har testats. 5 

Lyssna på sirenljuden och se till att alla sirener avger ljud. 
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När alla sirener har testats fortsätter kontrollpanelen med att testa sirenerna i de 

brandvarnare som är registrerade i larmsystemet. Nu visar displayen [Sxx: 

BRANDVARNARE] på den första raden och [<NÄSTA> eller <OK>] den andra 

raden. ”Sxx” anger brandvarnarens sektionsnummer. Vid detta tillfälle kommer den 

testade brandvarnarens siren att avge ett ljud under upp till en minut. 

Tryck på  för att testa sirenen i nästa brandvarnare. 

6. SIREN TEST SLUT 
 

När alla sirentester är slutförda visas [SIREN TEST SLUT] på displayen. Tryck på 

knappen  eller  för att bekräfta testet och gå till nästa steg för visning 

av sektionstemperatur.  eller  

C. Så här visar du temperaturen: 

7. TEMPERATURTEST 
 

Nu visas [TEMPERATURTEST] på displayen. 

8. 
 Tryck på  för att visa sektionernas temperaturer på KP-250 PG2. 6 

 S01 +19,5 C 
S01: Tempgivare 

KP-250 PG2 visar temperaturen i varje sektion. Visningen växlar mellan 

temperaturen, givarens nummer och givarens plats. 7 

Tryck på  flera gånger för att visa temperaturen i varje sektion (enligt 

temperaturgivare). 
 

S01 +19,5 C 
Vardagsrum 

   

9. ENHETSTEST SLUT 

 

När temperaturen har kontrollerats för alla sektioner visas [ENHETSTEST SLUT] 

på displayen. Tryck på knappen  eller  för att bekräfta testet och gå till 

nästa steg för att testa de andra enheterna. 
 eller  

D. Så här testar du alla andra enheter: 

 TESTA ALLA ENH 
 

Nu visas [TESTA ALLA ENH] på displayen. 

10. 
  Tryck på  för att starta enhetstestproceduren. 

11. INTE AKTIV nnn 
 

[INTE AKTIV nnn] visas på displayen. ”nnn” anger antalet registrerade enheter i 

panelen som ännu inte har testats. Detta värde minskas med ett för varje enhet du 

testar. Tryck på  för att starta enhetstestet. 
 

 

 S01 INTE AKTIV 
S01 KONTAKT 

Displayen visar den första enheten i listan med enheter som inte har testats. 
Visningen växlar mellan enhetens nummer, typ av enhet (t.ex. magnetkontakt, 
fjärrkontroll, knappsats osv.) och enhetens plats. 

Testet genomförs genom att aktivera varje enhet enligt förklaringen i punkt 8 i 
tabellen nedan. 

 

S01 INTE AKTIV 
YTTERDÖRR 
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 S01 ÄR AKTIV 
S01 KONTAKT 

När enheten har aktiverats ändras displayen i enlighet därmed. 

12. 
 Tryck på  för att rulla genom listan med alla enheter som inte har testats. 9 

13. ENHETSTEST SLUT 
 

När alla enheter har aktiverats visas [ENHETSTEST SLUT] på displayen, åtföljt av 

[TT:MM KLAR]. 

TT:MM     KLAR 
 

 

Ytterligare information (periodiska tester) 

1 Visas på display i frånkopplat tillstånd när alla sektioner är säkrade (00:00 eller andra siffror visar aktuell tid). 

2 Om du inte redan har ändrat din personliga kod ska du använda standardinställningen – 1111. 

3 Om INSTALLATÖRSKODEN används i stället för en ANVÄNDARKOD för att starta det periodiska testet 

kommer enheternas LED:er även att indikera länkkvaliteten – se kapitel 4 i KP-250 PG2 installatörshandbok, 

Periodiskt test med installatörskod. 

4 
Du kan hoppa över SIRENTEST och gå till testet av alla andra enheter genom att trycka på . 

5 Det periodiska testet kan utföras på max. två trådlösa sirener (inklusive en inomhussummer) och sirenerna i 
registrerade brandvarnare. Utomhussirener aktiveras med låg ljudvolym. 

6 Om inga temperaturgivare har registrerats i systemet visas [INGA BEF ENH] på displayen. 

7 Temperaturen kan visas i Celsius eller Fahrenheit, beroende på temperaturgivarens inställningar. 

8 När du vill aktivera systemenheter under det periodiska testet måste du se till att LED-lamporna tänds vid 

aktiveringen: 

Kontaktsensor:  Öppna eller stäng den dörr som skyddas av kontakten. 

Rörelsesensorer: Genomför ett gångtest förbi sensorn, så som beskrivs i sensorns anvisningar. 

Brandvarnare: Genomför ett diagnostiskt, så som beskrivs i varnarens anvisningar. 

Fjärrkontroller: Tryck på någon av knapparna på fjärrkontrollen. 

Knappsatser: Tryck på knappen  på knappsatsen.  

Andra enheter: I allmänhet bör du följa det diagnostiska test som beskrivs i enhetens anvisningar eller 
aktivera någon av enhetens funktioner. 

9 a. Tre sekunder efter att enheten visas blinkar enhetens LED för att hjälpa dig att hitta den (det är här). 

b. Avsluta sessionen genom att trycka på knappen  tills [<OK> FÖR LÄMNA] visas på displayen och 

sedan trycka på . 
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Periodiskt test per område 
Utöver regelbundna periodiska test kan du även testa sektioner med avseende på registrerade sensorer (utom 

temperaturgivare och sirener) som är kopplade till ett visst område. 

Så här utför du ett periodiskt test per område:1 

1. 

TT:MM     KLAR 
FEL 

Se till att det valda området är frånkopplat och att övriga områden inte är i 

inpasserings- eller utpasseringsfördröjningsläge. Tryck sedan på  

områdesknappen ( ). 

 
 

 

2. 
ANGE OMRÅDE 

 

När [ANGE OMRÅDE] visas på displayen trycker du på områdesnumret för de 

sektioner du vill testa, t.ex.  (Område 1). 

  

3. 
OMRÅDE 1 

EJ KLAR MINNE 

 

 
 

 
OMRÅDE 1 

EJ KLAR FEL 

4.  
Tryck flera gånger på knappen , tills [PERIODISK TEST] visas på displayen 

och tryck sedan på . 

 
PERIODISK TEST 

 

 

5. 
 

 

 
VISA BRICKA 

ANGE KOD 

Du blir uppmanad att ange din huvudanvändarkod. 2 

6. Ange den aktuella 
huvudanvändarkoden 

 

 
O1 SENSOR TEST 

 

3 

7.   

8. INTE AKTIV nnn 

 

[INTE AKTIV nnn] visas på displayen. ”nnn” anger antalet registrerade enheter i panelen 
som ännu inte har testats. Detta värde minskas med ett för varje enhet du testar.  

Testet per område genomförs genom att aktivera varje enhet enligt förklaringen i 
punkt 4 i tabellen nedan. 

Efter att en enhet har aktiverats visas [Sxx ÄR AKTIV], varvid indikatorn n minskas 
med ett. 

När alla enheter har testats visas [ENHETSTEST SLUT]. 

 

ENHETSTEST SLUT 

 

9.  Tryck på . 5 

 ☺ Gå tillbaka till steg 3  
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Ytterligare information (periodiskt test per område) 

1 Områdesfunktionen måste aktiveras av installatören. 

2 Om du inte redan har ändrat din personliga kod ska du använda standardinställningen – 1111. 

3 
Du kan avbryta genom att trycka på knappen . [<OK> FÖR ATT AVSLUTA] visas på displayen. Tryck på 

knappen . 

4 När du vill aktivera systemenheter under det periodiska testet måste du se till att LED-lamporna tänds vid 

aktiveringen: 

Kontaktsensor:  Öppna eller stäng den dörr som skyddas av kontakten. 

Rörelsesensorer: Genomför ett gångtest förbi sensorn, så som beskrivs i sensorns anvisningar. 

Brandvarnare: Genomför ett diagnostiskt, så som beskrivs i varnarens anvisningar. 

5 Periodiskt test per område avbryts (panelen återgår till att visa det valda området) när något av följande inträffar: 
1) Frånkoppling via en fjärrkontroll, knappsats eller hängande sändare som är kopplad till det valda området eller 
2) PANIK, BRAND ELLER NÖDLARM. 



 

58 D-305296 KP-250 PG2 användarhandbok 

9. Underhåll 
Byta batterier i trådlösa enheter 

De trådlösa enheter som levereras med ditt system drivs med batterier som varar flera år vid normal användning. 

Om och när ett batteri ändå börjar laddas ur skickar själva sensorn meddelandet ”svagt batteri” till kontrollpanelen och 
samtidigt visas ett felmeddelande om svagt batteri tillsammans med sektionsinformationen (se kapitel 5 – 
Felindikationer). 

Handböckerna till dessa sensorer eller enheter innehåller riktlinjer för korrekt batteribyte som ska utföras av 
installatören. 

Skaffa tillträde till 24-timmarssektioner 

Så här får du tillträde till en sensor som har definierats som en 24-timmarssektion utan att orsaka ett larm: 

 Tryck på . Följande visas på displayen: ANV.INST.  

 Tryck på . Följande visas på displayen: VISA BRICKA ELLER ANGE KOD 

Knappa in din hemliga fyrsiffriga <Användarkod> eller håll fram din kodbricka – den ”glada melodin” (- - - ––––) spelas 
upp. 

Du har fyra minuter på dig att öppna och få tillträde till 24-timmarssensorn. När de fyra minuterna har gått återgår 
systemet automatiskt till normalt läge. 

Händelselogg med användarkod 

Alla händelser registreras i en händelselogg med plats för upp till 100 poster. Du kan öppna loggen, granska 

händelserna en i taget och dra slutsatser om hur systemet fungerar. 

Obs! Upp till 250 (PowerMaster-10 G2) eller 1000 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) händelser lagras i 

händelseloggen och de kan granskas via PC-programmet Remote Programmer eller PowerManage-fjärrserver. 

Om händelseloggen blir full raderas den äldsta händelsen vid registreringen av varje ny händelse. 

Datum och tid för varje händelse registreras också. Händelserna i händelseloggen visas i kronologisk ordning, från den 

senaste till den äldsta. Händelsebeskrivningen visas med datum och tid. Händelsen visas flera gånger tills du klickar på 

 för att gå till en äldre händelse eller tills systemet har återställs till normalt driftläge efter fyra minuter utan 

aktivitet. 

Du får åtkomst till händelseloggen genom att klicka på knappen  och sedan ange din huvudanvändarkod.  

Proceduren nedan ger en helhetsvy över hur enhetsloggen används. 

Läs händelseloggen genom att göra följande: 

 
TT:MM     KLAR 

 

 

1. 

 

 

 VISA BRICKA 

ANGE KOD:  
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2. KOD När [VISA BRICKA ELLER ANGE KOD ] visas på KP-250 PG2-knappsatsen 
anger du den aktuella huvudanvändarkoden eller också håller du fram din 
kodbricka. 

 KP-250 
HÄNDELSELISTA 

Den ”glada melodin” spelas upp och [KP-250 HÄNDELSELISTA] visas på 
displayen. (se Viktig anmärkning!) 

3. 
 Klicka på knappen . Den senaste händelsen visas. 

 CA LÅGT BATTERI 
12/04/11 15:14 

Händelsen visas på två rader, t.ex. CA LÅGT BATTERI och 12/04/11 15:14".  

  Texten visas tills du klickar på  för att flytta till nästa händelse eller tills 
tidsgränsen för händelseloggen uppnås (fyra minuter). 

F03 FRÅNKOPPLA 
15/03/11 08:37 

4. 
 

Tryck på knappen  så många gånger som behövs för att läsa alla önskade 
data. 

 
 Viktig anmärkning! Om du anger en felaktig kod fem gånger i rad aktiveras en 

30 sekunders låsning av knappsatsen. 

Obs! Systemet tillåter inte att du raderar händelseloggen. Det är en funktion som 
endast installatören har behörighet att används. 

Stänga händelseloggen 

1.  
Tryck på knappen  från en valfri plats i händelseloggen. 

[KP-250 <OK> FÖR ATT AVSLUTA] visas på displayen. 

 
KP-250 

<OK> FÖR AVSLUTA 
 

2.  Klicka på knappen . 

 TT:MM     KLAR 
 

 

  Systemet återgår till normalt driftläge. 
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BILAGA A: Specifikationer 
Frekvensband (MHz) Europa och övriga världen: 433-434, 868-869 
Kommunikationsprotokoll PowerG 
Batterityp Fyra 1,5 V alkaliska AA-batterier 
Förväntad batterilivslängd 3 år (vid normal användning). 
Låg batteritröskel 3,8 V 
Strömkälla Batteri: 4,8 – 6 V likström 
Bakgrundsbelysning Blå (knappsats)/vit (display) 
Driftstemperatur 0 till 55 C 
Fuktighet Genomsnittlig relativ luftfuktighet på ca 75 % icke kondenserande. Under 30 dagar 

per år kan relativ fuktighet variera mellan 85 % och 95 % icke kondenserande. 
Mått (B x L x D) 150 x 100 x 20 mm 
Vikt (inklusive batteri och konsol) 379 g 
Montering Väggmonterad eller monterad på bord 
Färg Vit 
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BILAGA B: Områdesindelning 
KP-250 PG2 omfattar en valfri områdesfunktion. Områdesindelning är endast tillgängligt om din installatör har aktiverat 
funktionen. När områdesindelning är aktiverat läggs områdesmenyerna, som kan visas på LCD-displayen, till i systemet. 

Varje användarkod kan kopplas till en kombination med upp till tre områden och varje område kan till- eller frånkopplas 
oavsett status för övriga områden i systemet. Du kan exempelvis definiera garaget som område 1, källaren som område 
2 och resten av huset som område 3. Eftersom varje område är oberoende av andra områden kan du till- eller 
frånkoppla varje område som du vill utan att ändra status på andra områden. 

Systemet har också stöd för en konfiguration där en fastighet används av två eller flera områden. Exempelvis kommer 
en reception som är gemensam för två kontor, som båda har tilldelats ett eget område, endast att tillkopplas efter att 
båda kontoren (områdena) har tillkopplats. I det tillkopplade läget kommer receptionen att frånkopplas efter att ett av 
kontoren (områdena) har frånkopplats för att ge användaren på detta kontor möjlighet använda receptionen utan att 
orsaka ett larm. Ett sådant område kallas ett gemensamt område. 

Obs! Fjärrdrift utförs per område eller per användarkod som har definierats för ett visst område (när områdesfunktionen 
är aktiv). 

B1. Välja ett område 

Vid drift i områdesläge visas följande på displayen: 

O1: K    O2:   I    O3: K 

 

Tryck på , så visas följande på displayen: 

ANGE OMRÅDE 

 

Tryck på ,  och   för att välja det önskade motsvarande området. 

Obs! Om du väntar fem sekunder utan att trycka på någon knapp inträffar en timeout, varvid displayen återgår till att 
visa alla områden. 

B2. Till- och frånkoppla systemet 

Se till att områden har aktiverats via installatörsläget innan du fortsätter. 

Till- och frånkoppla alla områden 

Tryck på knappen  /  eller  för att till- eller frånkoppla alla områden i KLAR-läget. 

Till- och frånkoppla ett enda område 

Om du vill till- eller frånkoppla en enda partition trycker du på knappen  på KP-250 PG2 och sedan på områdets 

nummer: 1, 2 eller 3. Tryck sedan på knappen  /  eller . 
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B3. Visningsfunktionen 

Visningsfunktionen aktiveras när ett eller alla områden är valda och visar information som är relevant för valda områden.  

Visa alla områden 

Tryck på  i KLAR-läget. Displayen visar information om alla områden. Tryck flera gånger på  för att visa 
minnes-/statusinformation.  

Visa ett enda område 

Tryck på  i KLAR-läget och tryck sedan på områdets nummer. Displayen visar information som är relevant för det 

valda området. Tryck flera gånger på  för att visa minnes-/statusinformation. 

Obs! Om du väntar fem sekunder utan att trycka på någon knapp inträffar en timeout, varvid displayen återgår till att 
visa alla områden. 

B4. Siren 

Ett område är tillkopplat när den tar emot en händelse från en tillkopplad enhet som är förknippad med området. 
Tillkopplade enheter påverkar inte områden som de inte är förknippade med. En siren är gemensam för alla områden. 
Därför kommer ett larm från ett eller flera områden att aktivera sirenen.  

Sirenaktivering 
 Sirenen kommer att aktiveras när den tar emot en händelse från en tillkopplad enhet.  
 Överlappande sirenaktiveringar från olika områden medför inte att sirensignalens varaktighet förlängs. 
 När sirenen ljuder upphör den inte förrän alla tillkopplade områden har frånkopplats. Om sirenen däremot är 

aktiv på grund av ett larm från en gemensam sektion och ett av de områden som har tilldelats denna sektion 
frånkopplar systemet kommer sirenen också att upphöra. I fall där larm initieras från ett gemensamt område men 
fortsätter med sektioner som inte har tilldelats ett gemensamt område upphör sirenen inte förrän alla områden 
som är tilldelade de tillkopplade sektionerna har frånkopplats. 

 I händelse av en brand i område 1 och ett inbrott i område 2 kommer sirenen att avge BRAND-ljudet. När 
område 1 frånkopplas kommer sirenen att avge INBROTT-ljudet under återstoden av sirenens timeoutperiod. 

B5. Områdesstatus 

Status för områden visas på följande sätt: 

O1:X O2:X O3:X 

 

Varje X-värde anger ett områdesstatusvärde enligt följande: 

K Klar 

I Inte klar 

A Borta 

H Hemma 

E Utpasseringsfördröjning 

D Inpasseringsfördröjning 

- Används inte 
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B6. Gemensamma områden 
Gemensamma områden används som genomgångssektioner till övervakningsområden med två eller flera områden. Det 
kan finnas fler än ett gemensamt område in en installation, �beroende på fastighetens layout. Ett gemensamt område 
är inte detsamma som en område – det kan inte till- eller frånkopplas direkt. Gemensamma områden skapas när du 
tilldelar två eller tre områden en eller flera sektioner. Tabell A1 innehåller en översikt över beteendet för de olika 
sektionstyperna i ett gemensamt område. 

Tabell A1 – Definitioner för gemensamma områden 

Sektionstyper i 

gemensamma områden 

Definition 

Skalskyddssektion  Fungerar endast som definierad när det sista tilldelade området är tillkopplat 
BORTA eller HEMMA. 

 Om ett av områdena är frånkopplat ignoreras ett larm som är initierat från denna 
sektion för alla tilldelade områden. 

Fördröjningssektioner  Fördröjningssektioner utlöser inte en inpasseringsfördröjning om inte alla tilldelade 
områden är tillkopplade. Det är därför inte rekommenderat att definiera 
fördröjningssektioner som gemensamma områden. 

Skalskyddsföljare  Fungerar endast som definierad när det sista tilldelade området är tillkopplat 
BORTA eller HEMMA. 

 Om ett av områdena är frånkopplat ignoreras ett larm som är initierat från denna 
sektion för alla tilldelade områden. 

 Om ett av de gemensamma områden som har tilldelats områden är i ett 
fördröjningsläge (och de andra områdena är tillkopplade) kommer larmet endast 
att fungera som en skalskyddsföljare för detta område. Händelsen kommer att 
ignoreras av andra tilldelade tillkopplade områden. 

Inomhus  Fungerar endast som definierad när det sista tilldelade området är tillkopplat 
BORTA. 

 Om ett av områdena är frånkopplat eller tillkopplat HEMMA ignoreras ett larm som 
är initierat från denna sektion för alla tilldelade områden. 

Inomhusföljare  Fungerar endast som definierad när det sista tilldelade området är tillkopplat 
BORTA. 

 Om ett av områdena är frånkopplat eller tillkopplat HEMMA ignoreras ett larm som 
är initierat från denna sektion för alla tilldelade områden. 

 Om ett av de gemensamma områden som har tilldelats områden är i ett 
fördröjningsläge (och de andra områdena är tillkopplade) kommer larmet endast 
att fungera som en inomhusföljare för detta område. Händelsen kommer att 
ignoreras av andra tilldelade tillkopplade områden. 
 

Hemma/fördröjning  Fungerar som en skalskyddsföljartyp när alla tilldelade områden är tillkopplade 
BORTA. 

 Fungerar som en fördröjningstyp när minst ett av de tilldelade områdena är 
tillkopplat HEMMA. 

 Kommer att ignoreras när minst ett av de tilldelade områdena är frånkopplat. 

Nödlarm, brand, 
översvämning, gas, 
temperatur, 24-timmars tyst 
larm, 24-timmars ljudlarm, 
inget larm 

 Alltid tillkopplat. 
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BILAGA C: Ordlista 

Denna ordlista är sorterad i bokstavsordning. 

Användarkoder: KP-250 PG2 har utformats för att styras av dina kommandon, förutsatt att de föregås av en giltig 
säkerhetskod. Obehöriga personer känner inte till denna kod och kan därför inte frånkoppla eller kringgå systemet. 
Vissa ingrepp kan dock utföras utan användarkod eftersom de inte försämrar larmsystemets säkerhetsnivå.  

Avbrottsperiod: När ett larm initieras aktiveras den inbyggda summern initialt under en begränsad tid som är den 
avbrottsperiod som har angetts av installatören. Om du orsakar ett larm av misstag kan du frånkoppla systemet inom 
avbrottsperioden, innan de riktiga sirenerna aktiveras och larmet rapporteras till larmcentralen. 

BORTA: Denna typ av tillkoppling används när den skyddade platsen har utrymts helt. Alla sektioner, inomhus- såväl 
som skalskyddssektioner, skyddas.  

Det är här: KP-250 PG2-systemet omfattar en kraftfull enhetssökare som hjälper dig att identifiera den enhet som 
indikeras på LCD-displayen enligt följande: 

När displayen visar en sektion (enhet) blinkar LED:n för respektive enhet för att ange att ”det är här”. Indikationen ”det 
är här” visas efter en viss fördröjning (max. 16 sekunder) och varar så länge som displayen visar enheten, med en 
timeout på två minuter. 

Detektor: Den enhet som skickar ett larm som kommunicerar med kontrollpanelen (exempel: NEXT PG2 är en 
rörelsedetektor och SMD-426 PG2 är en brandvarnare) 

Ding-dong-sektioner: Ger dig möjlighet att övervaka aktivitet i det skyddade området när larmsystemet är frånkopplat. 
Varje gång en ding-dong-sektion ”öppnas” avger summern två signaler. Summern avger däremot ingen signal när 
sektionen stängs (återgår till normal). I bostäder kan denna funktion användas för att upptäcka besökare. Företag kan 
använda den för att signalera när kunder kommer in i lokalen eller när personal går in i begränsade områden.  

Obs! En 24-timmarssektion eller brandsektion får inte anges som ding-dong-sektion, eftersom dessa båda 

sektionstyper utlöser ett larm vid störning när systemet är frånkopplat. 

Även om en eller flera sektioner har angetts som ding-dong-sektioner kan du fortfarande aktivera eller avaktivera 

funktionen med hjälp av AV/PÅ-knappen  och LED:n  för ding-dong. 

Direkt: Du kan tillkoppla systemet BORTA-DIREKT eller HEMMA-DIREKT och därigenom annullera 
inpasseringsfördröjningen för alla fördröjningssektioner under en tillkopplingsperiod.  

Du kan exempelvis tillkoppla kontrollpanelen i läget HEMMA-DIREKT och stanna kvar i det skyddade området. Endast 
skalskyddet är aktivt och om du inte väntar besök så länge systemet är tillkopplat är larm vid inpassering via entrédörren 
fördelaktigt.  

Du kan frånkoppla systemet utan att utlösa ett larm med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen (som oftast kan 
kommas åt utan att störa en skalskyddssektion) eller med hjälp av en fjärrkontroll. 

Dörrnyckel: Dörrnyckelläget är ett särskilt tillkopplingsläge där utsedda ”dörrnyckelanvändare” utlöser ett 
”dörrnyckelmeddelande” som skickas till en telefon när de frånkopplar systemet. 

Detta kan exempelvis användas om en förälder vill veta att ett barn har kommit hem från skolan och frånkopplat 
systemet. Tillkoppling i dörrnyckelläget kan endast utföras när systemet tillkopplas i läget BORTA. 

Forcerad tillkoppling: Larmsystemet kan inte tillkopplas när någon av systemets sektioner störs (öppnas). Ett sätt att 
lösa detta problem är att ta reda på och avhjälpa orsaken till störningen (stänga dörrar och fönster). Ett annat sätt att 
hantera detta är att använda forcerad tillkoppling – automatisk avaktivering av sektioner som fortfarande är störda tills 
utpasseringsfördröjningen har avslutats. Förbikopplade sektioner skyddas inte under en tillkopplingsperiod. Även om de 
förbikopplade sektionerna återställs till normalläge (stängda) förblir de oskyddade tills systemet frånkopplas.  

Tillstånd att utföra forcerad tillkoppling beviljas eller avvisas av installatören under programmeringen av systemet. 

Frånkoppling: Motsatsen till tillkoppling – en åtgärd som återställer panelen till normalt standbytillstånd. I detta tillstånd 
kommer endast brand- och 24-timmarssektioner att utlösa ett larm om de blir störda, men det är också möjligt att utlösa 
ett nödlarm. 

Förbikoppla: Förbikopplade sektioner tillkopplas inte när systemet tillkopplas. Förbikoppling gör det möjligt att endast 
tillkoppla en del av systemet och samtidigt tillåta att personer rör sig fritt inom vissa sektioner när systemet är tillkopplat. 

Förknippad: Avser enheter. 

Förvalda inställningar: Inställningar som är tillämpliga på en specifik enhetsgrupp. 
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HEMMA: Denna typ av tillkoppling används när personer uppehåller sig på den skyddade platsen. Ett klassiskt exempel 
är nattetid i en bostad, när familjen ska gå till sängs. Vid tillkoppling HEMMA skyddas skalskyddssektioner men inte 
inomhussektioner. Detta innebär rörelser i inomhussektioner ignoreras av kontrollpanelen, medan störningar i en 
skalskyddssektion utlöser ett larm. 

Kontrollpanel: Kontrollpanelen är en låda som innehåller de elektroniska kretsar och den mikroprocessor som styr 
larmsystemet. Den samlar in information från olika sensorer, bearbetar den och reagerar på olika sätt. Den innehåller 
dessutom användargränssnittet – reglageknappar, numerisk knappsats, display, summer och högtalare. 

Larm: Det finns två typer av larm: 
Ljudlarm – både de inbyggda summerenheter och externa sirener larmar kontinuerligt och kontrollpanelen rapporterar 
händelsen via telefon eller annat sätt. 

Tyst larm – sirenerna förblir tysta, men kontrollpanelen rapporterar händelsen via telefon eller annat sätt. 

Ett larmtillstånd orsakas av: 

 Rörelse identifierad av en rörelsedetektor  
 Ändrat tillstånd identifierat av en magnetkontaktdetektor – ett stängt fönster eller en stängd dörr öppnas 
 Rök identifieras av en brandvarnare 
 Manipulering av någon detektor 
 Samtidig nedtryckning av de två nödknapparna på panelens knappsats. 

Larmmottagare: En larmmottagare kan vara antingen en tjänsteleverantör som bostadens eller företagets ägare har ett 
avtal med (en larmcentral) eller en släkting/bekant som hjälper till att se efter den skyddade platsen när innehavarna är 
borta. Kontrollpanelen rapporterar händelser via telefon till båda typerna av larmmottagare. 

Magnetkontakt: En magnetstyrd kontakt och en trådlös sändare i ett gemensamt hölje. Sensorn monteras på dörrar 
och fönster för att detektera tillståndsändringar (från stängt till öppet och vice versa). När sensorn känner av att en dörr 
eller ett fönster har öppnats skickar den en larmsignal till kontrollpanelen. Om kontrollpanelen inte är tillkopplad när 
detta sker anses larmsystemet inte vara klart för tillkoppling förrän dörren eller fönstret har stängts och panelen har tagit 
emot en återställningssignal från samma sensor. 

Rörelsesensor: En passiv infraröd rörelsesensor. När sensorn känner av rörelse skickar den en larmsignal till 
kontrollpanelen. Efter att detta har skickats förblir sensorn i standbyläge för avkänning av ytterligare rörelser.  

Sektion: En sektion är ett område inom den skyddade platsen som övervakas av en viss detektor. Under 
programmeringen ser installatören till att kontrollpanelen lär in detektorns ID-kod och länkar den sedan till önskad 
sektion. Eftersom sektionen identifieras med nummer och namn kan kontrollpanelen rapportera sektionens status till 
användaren och registrera alla händelser som har rapporterats av sektionens detektor i minnet. Direkta och 
fördröjningssektioner vaktar endast när kontrollpanelen är tillkopplad och andra sektioner (24-timmars) vaktar oavsett 
om system är tillkopplat eller ej. 

Sektion utan larm: Installatören kan ange en sektion för andra roller än larm. Exempelvis kan en rörelsesensor som 
installeras i en mörk trappa användas för att tända belysningen automatiskt när någon passerar. Ett annat exempel är 
en trådlös miniatyrsändare som länkas till en sektion för att styra en portöppningsmekanism. 

Sensor: Det avkännande elementet: pyroelektrisk sensor, fotocell, mikrofon, optisk röksensor osv. 

Snabbtillkoppling: Tillkoppling utan användarkod. Kontrollpanelen kräver ingen användarkod när du trycker på en av 
tillkopplingsknapparna. Tillstånd att använda denna tillkopplingsmetod beviljas eller avvisas av installatören under 
programmeringen av systemet. 

Status: Nätsrömsfel, svagt batteri, fel, systemtillstånd osv. 

Störd sektion: En sektion i larmtillstånd (detta kan ha orsakats av att ett fönster eller en dörr har öppnats eller av 
rörelser i en rörelsedetektors upptagningsområde). En störd sektion anses vara oskyddad. 

Tilldelad: Avser sektioner. 

Tillkoppling: Tillkoppling av larmsystemet är en åtgärd som förbereder systemet för att utlösa ett larm om en 
överträdelse sker i en sektion, i form av rörelse eller genom att en dörr eller ett fönster öppnas. Kontrollpanelen kan 
tillkopplas i olika lägen (se BORTA, HEMMA, DIREKT eller DÖRRNYCKEL). 

Tillstånd: BORTA, HEMMA, BORTA-DIREKT, HEMMA-DIREKT, DÖRRNYCKEL, FORCERAT, FÖRBIKOPPLAT 

Trådlös brandvarnare: En vanlig brandvarnare och en trådlös PowerG-sändtagare i ett och samma hölje. När 
brandvarnaren känner av rök skickar den sin unika ID-kod tillsammans med en larmsignal och olika statussignaler till 
kontrollpanelen. Eftersom brandvarnaren är länkad till en särskild brandsektion initieras ett brandlarm. 

Återställa: När en detektor återgår från ett larmtillstånd till normalt standbytillstånd benämns detta med att den har 
”återställts”.  

En rörelsedetektor återställs automatiskt efter rörelsedetektering och blir återigen klar för detektering. En magnetkontakt 
återställs endast efter att en dörr eller ett fönster som skyddas har stängts. 



 

66 D-305296 KP-250 PG2 användarhandbok 

BILAGA D: Överensstämmelse med normer 
Utformad för att uppfylla kraven i  Europa: EN 300220-1, EN 300220-2, EN300330, EN301489, EN60950, 

EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6. 
KP-250 PG2 är kompatibel med kraven enligt RTTE – Europaparlamentets 
och -rådets direktiv 1999/5/EG som antogs den 9 mars 1999 och EN50131-1 
grad 2 klass II. 

Sverige: SSF 1014 
RFID-brickor: ISO-18000-2 (125 kHz) 

PowerG-kringutrustning har dubbelriktade kommunikationsfunktioner som ger ytterligare fördelar så som beskrivs i den tekniska broschyren. 
Dessa funktioner har inte testats för efterlevnad av respektive tekniska krav och måste därför beaktas utanför ramen för denna produkts 
certifiering. 

EN 50131-1-säkerhetsgrad Grad 2 

EN 50131-1-miljöklass Klass 2 

 

 

WEEE-deklaration om produktåtervinning 

Om du behöver information om återvinning av denna produkt bör du kontakta det företag som sålde produkten till dig. Om du 
vill avyttra produkten och inte lämna in den för reparation måste du se till att den returneras enligt leverantörens anvisningar. 
Denna produkt får ej kastas bort tillsammans med vanliga sopor. 

Direktiv 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment. 
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GARANTI  
Visonic Limited (”tillverkaren”) beviljar endast den ursprungliga 
köparen (”köparen”) en garanti endast för denna produkt (”produkten”) 
mot defekter i utförande och material som uppstår vid normal 
användning av produkten, under en period på tolv (12) månader efter 
det datum då att produkten levererades från tillverkaren.   

Denna garanti gäller endast under förutsättning att produkten har 
installerats korrekt och underhålls och drivs under normala 
driftsförhållanden i enlighet med tillverkarens rekommenderade 
installations- och driftsanvisningar.  Produkter som av någon annan 
anledning, enligt tillverkarens eget gottfinnande, som t.ex. felaktig 
installation, underlåtenhet att följa installation- och 
driftsanvisningarna, slarv, avsiktlig skada, missbruk eller vandalism, 
oavsiktlig skada, förändring eller manipulering eller reparation som 
utförd av annan part än tillverkaren, blir defekta täcks ej av denna 
garanti. 

Tillverkaren framställer ej att denna produkt inte kan komma att 
äventyras och/eller kringgås eller att produkten kommer att hindra 
dödsfall och/eller personskada och/eller skada på egendom som 
uppkommer genom inbrott, rån, brand eller på annat sätt eller att 
produkten under alla omständigheter kommer att ge tillfredsställande 
varningar och skydd.   En korrekt installerad och underhållen produkt 
kan endast minska risken för att sådana händelser inträffar utan 
varning och den utgör ingen garanti eller försäkring mot sådana 
händelser.  

DENNA GARANTI GÄLLER EXKLUSIVT OCH UTTRYCKLIGEN I 
STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, FÖRPLIKTELSER 
ELLER ANSVARSSKYLDIGHETER, VARE SIG SKRIFTLIGA, 
MUNTLIGA, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 
INKLUSIVE ALLA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER PÅ ANNAT 
SÄTT.  TILLVERKAREN SKALL UNDER INGA 
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG INFÖR NÅGON 
PERSON AVSEENDE NÅGRA SOM HELST FÖLJDSKADOR 
ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SOM RESULTAT AV BROTT MOT 
VILLKOREN I DENNA ELLER NÅGRA ANDRA GARANTIER, 
ENLIGT VAD SOM TIDIGARE NÄMNTS. 

TILLVERKAREN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER 
HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA 
ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER 
STRAFFSKADOR ELLER FÖR FÖRLUST, SKADOR ELLER 
UTGIFTER, INKLUSIVE FÖRLORAD ANVÄNDNING, VINST, 
OMSÄTTNING ELLER GOODWILL, SOM DIREKT ELLER 
INDIREKT UPPSTÅR GENOM KÖPARENS ANVÄNDNING ELLER 
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER FÖR FÖRLUST 
ELLER FÖRSTÖRELSE AV EGENDOM ELLER FÖR NÅGON 
ANNAN ORSAK, ÄVEN OM TILLVERKAREN HAR INFORMERATS 
OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. 

TILLVERKAREN SKALL EJ HÅLLAS ANSVARIG DÖDSFALL, 
PERSONSKADOR OCH/ELLER SKADOR PÅ EGENDOM ELLER 
ANDRA SKADOR, OAVSETT OM DESSA ÄR DIREKTA, 
INDIREKTA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR 
ELLER ANDRA SKADOR SOM BASERAS PÅ ETT YRKANDE OM 
ATT PRODUKTEN INTE FUNGERAR.  

Om tillverkaren hålls ansvarig, direkt eller indirekt, för någon av förlust 
eller skada som uppstår inom ramen för denna begränsade garanti, 
SKALL TILLVERKARENS MAXIMALA ANSVAR (OM 
TILLÄMPLIGT) DOCK EJ I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA 
INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, vilket skall fastställas som 
överenskommet skadestånd och ej som vite och skall utgöra den 
fullständiga och exklusiva gottgörelsen från tillverkaren.  

När köparen godkänner leveransen av produkten innebär det att 
köparen samtycker till försäljningsvillkoren och garantin samt att 
köparen bekräftar att han eller hon har informerats om dessa. 

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av 
tillfälliga skador eller följdskador och därför kan det hända att dessa 
begränsningar inte gäller under vissa omständigheter.  

Tillverkaren skall ej hållas ansvarig för något som uppstår genom 
förvanskning och/eller funktionsfel i någon telekommunikation eller 
elektronisk utrustning eller programvara. 

Tillverkarens skyldigheter inom ramen för denna garanti begränsas 
uteslutande till att enligt tillverkarens eget gottfinnande reparera 
och/eller byta ut produkten eller någon del därav som visar sig vara 
defekt.  Ingen reparation och/eller inget utbyte skall förlänga den 
ursprungliga garantiperioden.  Tillverkaren skall ej hållas ansvarig för 
demonterings- och/eller ominstallationskostnader.  Utnyttjande av 
denna garanti kräver att produkten returneras till tillverkaren, 
försäkrad och med förbetald frakt.  Alla frakt- och 
försäkringskostnader är köparens ansvar och ingår inte i denna 
garanti. 

Denna garanti skall ej modifieras, förändras eller förlängas och 
tillverkaren ger ingen person behörighet att agera på dess vägnar i 
syfte att modifiera, förändra eller förlänga denna garanti. Denna 
garanti skall endast gälla produkten.  Alla produkter, tillbehör eller 
tillsatser från andra som används i samband med produkten, inklusive 
batterier, skall endast täckas av sina egna garantier, om dessa finns.  
Tillverkaren skall ej hållas ansvarig för några som helst skador eller 
förluster, oavsett om dessa är direkta, indirekta eller tillfälliga skador, 
följdskador eller andra skador som uppstår genom funktionsfel i 
produkten orsakat av produkter, tillbehör eller tillsatser från andra, 
inklusive batterier, som används i samband med produkten. Denna 
garanti gäller endast för den ursprungliga köparen och kan ej 
överlåtas.  

Denna garanti gäller i tillägg till och påverkar ej dina juridiska 
rättigheter. Inga bestämmelser i denna garanti som står i strid mot 
lagarna i den delstat eller det land där produkten levereras skall gälla.  

Varning: Användaren måste följa tillverkarens installations- och 
driftsanvisningar, inklusive testa produkten och hela dess system 
minst en gång i veckan samt vidtaga alla nödvändiga 
försiktighetsåtgärder för sin säkerhet och skydd för sin egendom. 
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Kontakta Visonic för ytterligare Information:
info@visonic.com

Technology for life
PowerG
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