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v20.2 Opdateringer

Se venligst de følgende ændringer, der erstatter de tilsvarende oplysninger i den medfølgende brugervejledning. 

5. Gennemgang af fejl- og alarmhukommelse

Med opdateringen til version 20.2, er KP-250 teksten der vises i illustrationen på det resulterende display (og LCD-
skærm) udskiftet med teksten: "SECURITY SYSTEM". 

APPENDIKS B: Områder 

B4 Sirene 

En partition er i alarm når den modtager en hændelsesbesked fra en enhed i alarm, der er tildelt til den partition. 
Alarmerede enheder påvirker ikke partitioner, som de ikke er tildelt. 

Sireneaktivitet 
 For en sirene der er fælles for alle partitioner, vil en alarm fra en eller flere partitioner aktivere sirenen.
 Hvis "48:SIRENE/OMRÅDE" er indstillet til deaktiveret i installatørmenuen, vil alle sirener aktiveres hvis der er

alarm i en af partitionerne.
 Hvis "48:SIRENE/OMRÅDE" er indstillet til aktiveret i installatørmenuen, vil en sirene kun aktiveres hvis der er

alarm i dennes tilknyttede partition(er).
 En sirene aktiverer udgangs/indgangsbip under udgangs/indgangsforsinkelse i dens tilknyttede partition(er).
 Overlappende sireneaktiveringer fra forskellige partitioner vil ikke forårsage, at varigheden af sirenen forlænges.
 Hvis "48:SIRENE/OMRÅDE" er indstillet til aktiveret i installatørmenuen, kan en sirenealarm i en særlig partition

kun stoppes hvis brugeren, der frakobler systemet har tilladelser til den fælles partition.
 En sirene, der er tildelt til fælles partitioner kan frakobles af enhver bruger, der har tilladelser til denne fælles 

partition. 
 Når en sirene lyder, vil den ikke stoppe, før alle alarmerede partitioner er frakoblet. Men hvis sirenen er aktiv på

grund af en alarm fra et fælles område, og en af de partitioner, som er tildelt dette område, frakobler systemet, vil
sirenen også stoppe. I tilfælde af at alarmen er initieret fra et fælles område, men fortsætter med zoner, som ikke 
er tildelt et fælles område, vil sirenen ikke stoppe, før alle partitioner, der er tildelt de alarmerede zoner, er 
frakoblet. 

 I tilfælde af, at der er en sirene der er fælles for to partitioner og der er brand i partition 1 og et indbrud i partition
2, vil sirenen lyde BRAND. Når partition 1 er frakoblet, er sirenen deaktiveret / lydløs.
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1. Introduktion

KP-250 PG2 er en to-vejs trådløs PowerG tastatur og displayenhed for anvendelse med PowerMaster-10 G2 / 
Powermaster-30 G2 / Powermaster-33 G2 kontrolpanel (version 18 og nyere). Der kan indlæses op til 10 KP-250 PG2 
tastaturer i PowerMaster-systemet. PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2 er et yderst 
avanceret trådløst alarmstyringspanel produceret af Visonic Ltd. 

2. Yderligere systemfunktioner

Områdeopdeling 

Partitioner giver dig mulighed for at opdele systemet i tre uafhængigt kontrollerbare områder med forskellige brugere 
tildelt hver partition, hvor hver bruger kan tilkoble den partition, som de er tildelt. For detaljeret information om 
områdeopdeling, se APPENDIKS B. 

Pauseskærm 

Af sikkerhedsgrunde er det nogle gange nødvendigt at skjule statusvisningen (LCD- og LED-display) på KP-250 PG2 
tastaturet fra en potentiel indbrudstyv. 
Når pauseskærmindstillingen er aktiveret af montøren, vil displayet, hvis der ikke trykkes på en tast i over 10 sekunder, 
slukkes displayet og LED´erne vil stoppe med at vise nogen status. 
Tryk på en vilkårlig tast vil genoptage normal statusvisning. Tryk på brand-, nødopkalds- eller overfaldstasterne vil også 
starte brand-, nødopkalds- eller overfaldsalarmen. 
Hvis det er indstillet af montøren, som en yderligere sikkerhedsforanstaltning, vil systemet bede dig om at indtaste din 
brugerkode eller vis din proxbrik, før normal statusvisning genoptages. 
Når rumopdeling er aktiveret, kan montøren indstille systemet således, at hvis der ikke trykkes på en tast i over 30 
sekunder, så vil dato og tidspunkt blive vist på displayet. 

Proxbrikker 

Systemet reagerer på gyldige nærhedstags, der er tilmeldt systemet. Proxbrikkerne lader dig udføre en række 
funktioner, uden at skulle indtaste brugerkode, fx at til- eller frakoble, læse hændelsesloggen mv. 
1. Når brugerkoden er påkrævet, kan du blot holde et gyldigt nærhedstag op og udføre den ønskede handling uden at 
skulle indtaste din brugerkode. 
- ELLER - 
2. Når systemet er frakoblet, og efter at have holdt en gyldig proxbrik op til KP-250 PG2 tastaturet, vises meddelelsen

"<OK> for FULD". Nu kan du trykker på knappen  for at strakstilkoble systemet, eller trykke på knappen  en 

/ to gange – meddelelsen "<OK> for FULD" / "<OK> for frakoble" vises og derefter trykke på knappen  for NAT-
tilkobling / frakobling.1 

Bemærk: Hvis du ikke trykker på  knappen (vent i 3 sekunder), vil systemet automatisk tilkoble FULDT og 
displayet vil vise "TILKOBLER FULDT FORLAD VENLIGST NU". Holdes proxbrikken op igen, vil systemet FRAKOBLE. 

Brugere og koder 

Sikkerhedskoder bruges hovedsaligt til at til- og frakoble systemet eller til at få adgang til oplysninger, der er begrænset 
til godkendte brugere (se kapitel 6, afsnit B.4 programmering af brugerkoder). 

1 Under valgmulighed 2, vil KP-250 PG2 tastaturet ikke virke (reagere) hvis KP-250 PG2 er tildelt til to eller flere 
områder. 
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Tale- og lyd forts. Trykknapper 

De lyd- og talerelaterede funktioner der tilbydes af PowerMaster alarmsystemet kan styres med KP-250 PG2 tastaturet 
som forklaret i følgende oversigt. 
Tast Funktion 

 
Øger lydstyrken af de lokale talte meddelelser fra KP-250 PG2 

 
Nedsætter lydstyrken af de lokale talte meddelelser fra KP-250 PG2. 

 
Aktiverer / deaktiverer højttaleren1 

 
Optager en talebesked til andre brugere af alarmsystemet 

 
Gør det muligt at aflytte en optaget besked efterladt af en anden bruger af alarmsystemet 

 
Aktiverer / deaktiverer de lokale klokkefunktionen i KP-250 PG2 

Stemme TIL/FRA
2
 

Du kan slå talebeskeder til og fra på PowerMaster kontrolpanelet ved skiftevis at trykke på tast <7> på KP-250 PG2 
tastaturet, som vist nedenfor. 
TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 
  

 
MUTE TIL 
 

  

 
MUTE FRA 
 

  
 TT:MM KLAR 

 
Bemærk: Systemet til bibeholde tilstanden “MUTE FRA” indtil tilstanden “MUTE TIL" vælges igen. 

Optage en besked 

For at udveksle beskeder kan du optage en talebesked på PowerMaster kontrolpanelet, med KP-250 PG2, til andre 

brugere af alarmsystemet. Stå vendt mod panelet, tryk på  på KP-250 PG2 tastaturet og hold den indtrykket. 
Begynd at tale når displayet viser TAL NU. Der vises en procesindikator, der øges hver gang med 25 %, som følgende: 
0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %. 

HANDLING TIL AT OPTAGE EN BESKED RESULTERENDE DISPLAY 

 (tryk og hold) 
TAL NU 
(                   ) 

  
Tal  TAL NU 

(                   )   100% 
    Stop med at tale INDTALING SLUT 

 

                                                                                       

1 Gælder ikke for PowerMaster-10 
2  Gælder kun for PowerMaster-30 G2 
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Når procesindikatoren når 100 %, vises OPTAGELSE SLUT. 
Når du slipper knappen, vender displayet tilbage til den normale visningstilstand, men det vil samtidig vise, at der er en 
besked, som venter. F.eks.:  

TT:MM KLAR 
BESKED 

Bemærk: beskedikonet ( ) vil også blinke i bunden af displayet. 

Beskedafspilning 

Beskedafspilning udføres på kontrolpanelet. For at aflytte en besked efterladt af en anden bruger af alarmsystemet:  

Klik på  på KP-250 PG2 tastaturet og lyt. PLAY vil blive vist og beskeden afspilles PowerMasters højttaler eller et 
eksternt talemodul. Når afspilningen slutter, vender displayet tilbage til den normale statusvisningstilstand. 
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3. Tilkobling og frakobling af systemet 

Grundlæggende tilkobling og frakobling 

Følgende er en fast procedure for at udføre grundlæggende tilkobling og frakobling af alarmsystemet. 
Gør klar til at tilkoble 

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

TT:MM KLAR 
 

Dette indikerer, at alle zoner er sikret og du kan tilkoble systemet som ønsket. 

Hvis mindst en zone er åben (forstyrret) vil displayet vise:  

TT:MM IKKE KLAR 

 

Dette indikerer, at systemet ikke er klar for tilkobling og i de fleste tilfælde, at en eller flere 
zoner ikke er sikret. Det kan dog også betyde, at der er en uløst tilstand, såsom en 
bestemt fejltilstand, jamming mv., afhængigt at systemopsætningen. 

For at se åbne zoner, klik på  på KP-250 PG2 tastaturet. Detaljer og placering af den første åbne zonedetektor 
(normalt en åben dør eller vinduesdetektor) vises. For at rette den åbne zone, skal detektoren findes og sikres (luk 

døren eller vinduet) – se "enhedsfinder" nedenfor. Hvert klik på  på KP-250 PG2 tastaturet vil vise en anden 
åben zone eller problemindikation. Det anbefales kraftigt, at rette den åbne zone(r), og derved nulstille systemtilstanden 
til "klar for tilkobling". Kontakt din montør hvis du ikke ved, hvordan dette gøres. 

Bemærk: Klik på  på KP-250 PG2 under ethvert stadie for at lukke og vende tilbage til "KLAR" displayet. 
Enhedsfinder: PowerMaster systemet har en effektiv enhedsfinder, der hjælper dig til at identificere åbne eller fejlramte 
enheder indikeret på LCD-displayet. Mens LCD-skærmen viser en åben eller defekt enhed, blinker dioden på den 
pågældende enhed for at vise at "det er mig". "Det er mig" indikationen vil vises på enheden inden for maks. 16 
sekunder og vil vare så længe som LCD'et viser enheden. 

Tilkobling ‘UDE' / ‘HJEMME' 

Hvis systemet er KLART og/eller tvangstilkobling er aktiveret, fortsættes som vist nedenunder. For yderligere 
oplysninger om tvangstilkobling se "Tvangstilkoble UDE eller HJEMME" nedenunder. 
Hvis systemet IKKE ER KLART og tvangskobling ikke er tilladt, skal du gennemgå eventuelle åbne zonedetektorer for 
at finde og sikre dem. 
Hvis du ønsker at tilkoble med rumopdelinger, skal du se "rumopdelingsproces" og derefter fortsætte som vist 
nedenunder. 
Hvis brugeren har ændret systemtilstand fra høj sikkerhedstilstand til en lavere sikkerhedstilstand, fx fra TILKOBL til 
FRAKOBL eller fra NAT til FULD, vil han blive bedt om at indtaste brugerkoden eller vise sin proxbrik for således at 
omgå indstillingen HURTIG TILKOBLING. 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  

 /  

TILKOBLING UDE/HJEMME 
 

  
Hvis hurtigtilkobling er slået fra VIS PROXBRIK ELLER 

INDTAST KODE:     

  
 FORLAD OMRÅDET 
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TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

Forlad området (TILKOBL UDE) 
ELLER 
Flyt til en indvendig zone (TILKOBL 
HJEMME) 

     (Udgangsforsinkelse)       

  
 UDE/HJEMME 

 

 Lampen TILKOBLET lyser konstant under tilkoblet tilstand på både KP-250 PG2 tastaturet og PowerMaster 
panelet. Lampen TILKOBLET blinker når den indstilles til NAT-tilkoblet. 

Frakoble og stoppe alarm 

Gå ind i det beskyttede område via en forsinket zone. Når systemet opdager din tilstedeværelse, begynder det at 
afspille indgangsforsinkelsesbippene, der gør dig opmærksom på at frakoble systemet før indgangsforsinkelsen slutter. 
Efter frakobling kan der blive vist forskellige displays, der viser at systemet er i alarmtilstanden HUKOMMELSE. 
Meddelelsen HUKOMMELSE bliver først vist, når systemet tilkobles igen. Gør følgende for at frakoble systemet: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  

 

VIS PROXBRIK ELLER 
INDTAST KODE:     

Indtast kode / Vis brik Kode / Vis brik 

 Lampen TILKOBLET slukkes under frakoblet tilstand på både KP-250 PG2 tastaturet og PowerMaster panelet. 
Frakobling af systemet stopper også alarmsirenen, uanset om alarmen blev startet under til- eller frakoblet tilstand. 
Frakoble under tvang 

Hvis du tvinges til at frakoble systemet, skal du indtaste tvangskoden (2580 som standard) eller en anden kode indstillet 
af montøren. Frakobling sker som normalt, men en lydløs alarm vil blive sendt til overvågningsstationen. 
Proces til valg af område 

Adgang til et ønsket område opnås gennem brug af en individuel kode eller nærhedstag. Det er ikke muligt at gå ind i 
MONTØRMENUEN hvis et eller flere områder er i UDE eller HJEMME tilstand. 
Før man forsøger at udføre en handling på et givet område(r), er det nødvendigt at udføre den nedenfor anførte 
handlinger, for at gøre det muligt at vælge det ønskede/tilladte område(r) med den individuelle kode eller nærhedstag: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  
 

VÆLG OMRÅDE 
 

  Angiv område # (1 - 3) OMRÅDE 1  
 

Bemærkninger: 
1. "Fejltonen" vil blive afspillet, når der vælges et område, hvor ingen sensorer / eksterne enheder er indlæst. 

2. Hvis et område er aktiveret og der ikke er tildelt zoner til området, vises ikonet  på displayet for KP-
250 PG2 tastaturet. 
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Indstillinger for særlig til- og frakobling 

Ud over almindelig tilkobling giver KP-250 PG2 dig adskillige avancerede tilkoblings- og frakoblingsindstillinger: 

Skifte fra ‘HJEMME’ til ‘UDE’ 

Du behøver ikke at frakoble systemet - du skal blot trykke på . Reaktionen vil være den samme som i 
TILKOBLING UDE ovenover. Forlad præmisserne før udgangsforsinkelsen udløber. 

Skifte fra ‘UDE’ til ‘HJEMME’ 

Du behøver ikke at frakoble systemet - du skal blot trykke på . Eftersom denne handling nedsætter 
sikkerhedsniveauet, vil KP-250 PG2 bede dig om at indtaste din master brugerkode, brugerkode eller proxbrik for at 
sikre, at du er en godkendt bruger. 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  

 

VIS PROXBRIK ELLER 
INDTAST KODE:     

Indtast kode / Vis brik Kode / Vis brik 

 TILKOBLER HJEMME 
 

Flyt til en indvendig zone  (Udgangsforsinkelse)  

 TT:MM NAT 
 

 Lampen TILKOBLET blinker under tilkoblet tilstand på både KP-250 PG2 tastaturet og PowerMaster panelet. 

Tilkoble UDE eller HJEMME ‘uden forsinkelse’ 

Tryk på  under udgangsforsinkelse vil tilkoble systemet i tilstanden "uden forsinkelse", altså uden 
indgangsforsinkelse. Derfor vil enhver detektion i enhver zone udløse en omgående alarm. Gør følgende for at tilkoble 
UDE-UDEN FORSINKELSE. 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  
 

VIS PROXBRIK ELLER 
INDTAST KODE:     

Indtast kode / Vis brik Kode / Vis brik 

 TILKOBLER UDE 
 

  

 

TILK. U/FORSINK. 
FORLAD OMRÅDET 

Forlad området  (Udgangsforsinkelse)  
 UDE 

 

 Lampen TILKOBLET lyser under tilkoblet tilstand på både KP-250 PG2 tastaturet og PowerMaster panelet. 
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Tvangstilkoble UDE eller HJEMME 

Tvangskobling lader dig tilkoble systemet, selv om systemet er "IKKE KLART". Eventuelle åbne zoner vil blive tilsidesat 
så længe tilkoblingen varer. 
Bemærk: Når tvangstilkobling udføres, "protesterer" brummeren ved at afspille en kontinuerlig tone under 
udgangsforsinkelsen, indtil de sidste 10 sekunder af forsinkelsen. Du kan slå lyden fra signalet ved at trykke på 
tilkoblingsknappen igen. 
Hvis tvangstilkobling er aktiveret, og du ønsker at tilkoble systemet, når "IKKE KLART" vises, skal du gøre følgende: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  
 

VIS PROXBRIK ELLER 
INDTAST KODE:     

Indtast kode / Vis brik Kode / Vis brik 

 TILKOBLER UDE 
 

  
 FORLAD OMRÅDET 

 

(for at slå lyden fra 
brummeren) 

Forlad området 

     (Udgangsforsinkelse)       

UDE 
 

 Lampen TILKOBLET lyser under tilkoblet tilstand på både KP-250 PG2 tastaturet og PowerMaster panelet. 

Husk: Tvangstilkobling kompromitterer sikkerhed! 

Tvangstilkobling "HJEMME" udføres på lignende vis som følger: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  
 

VIS PROXBRIK ELLER 
INDTAST KODE:     

Indtast kode / Vis brik Kode / Vis brik 

 TILKOBLER HJEMME 
 

  
 FORLAD OMRÅDET 

 

(for at slå lyden fra 
brummeren) 

Forlad området 

     (Udgangsforsinkelse)       

HH:MM        NAT 
 

 Lampen TILKOBLET blinker under tilkoblet tilstand på både KP-250 PG2 tastaturet og PowerMaster panelet. 
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Tilkobling i rapporttilstand 

Denne tilstand, hvis den er blevet aktiveret af montøren, er nyttig for en forældre som er på arbejde og ønsker at være 
sikker på, at hans eller hendes børn er kommet hjem fra skole og har frakoblet systemet. Der vil blive sendt en særlig 
"rapport" meddelelse, når systemet frakobles af en "rapportbruger". 
Rapportbrugere har brugerkoder eller bruger håndsender 5 til 8 (PowerMaster-10 G2) / 23-32 (PowerMaster-30 G2 / 
PowerMaster-33 G2). Rapportmeddelelsen betragtes som en advarsel og ikke en alarm, og sendes derfor til private 
telefoner programmeret af brugeren som destination for advarselsmeddelelser. 
Rapporttilkobling er kun muligt, når du tilkobler "UDE". For at tilkoble i rapporttilstand gøres følgende: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  

 

TILKOBLER UDE 
 

  

 
TILK. M/RAPPORT 
FORLAD OMRÅDET 

Forlad området      (Udgangsforsinkelse)       

UDE 
 

Bemærk: Rapport skal aktiveres af montøren. 

 Lampen TILKOBLET lyser under tilkoblet tilstand på både KP-250 PG2 tastaturet og PowerMaster panelet. 

Første alarmer 

I det følgende vises forskellige metoder, som kan bruges til at starte alarmer. 

Initiere panikalarm 

Du kan skabe en panikalarm manuelt i frakoblet og tilkoblet tilstand. Sekvensen vil blive vist: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  

  samtidigt i 2 
sekunder  

PANIK ALARM 
 

 
TT:MM      KLAR 
 

Tryk på knappen  og indtast en gyldig brugerkode for at stoppe alarmen. 
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Initiere brandalarm eller nødkaldsalarm 

Du kan skabe en brandalarm eller et lydløst nødopkaldsalarm i til- og frakoblet tilstand på følgende måde: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  
 

BRANDALARM 
 

ELLER  

 
NØDKALD 
 

i 2 sekunder Derefter når og hvis system er i 
frakoblet tilstand: 

 TT:MM      KLAR 
 

      (skiftevis)       

 KLAR HUKOMMELSE 
 

Tryk på  og indtast en gyldig brugerkode for at stoppe alarmen. 
Klokke til/fra 

Klokkezonerne kan slås fra / til ved skiftevis at trykke på tasten , som vist nedenfor: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

  
 

DØRKLOKKE TIL 

  

 

DØRKLOKKE FRA 

  

 TT:MM      KLAR 
 

 Lampen KLOKKE lyser konstant på KP-250 PG2 tastaturet, når "klokke til" er valgt. 
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Indstille lydstyrke for tastaturbip 

Følgende skemaer viser, hvordan man øger og reducerer lydstyrken bed at klikke på tasterne <1> eller<4> på KP-250 
PG2 tastaturet (det antages at lydstyrken er indstillet til minimum/maksimum til at begynde med). 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY  TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

     
 

VOLUMEN+ 
 

 

 (maks.) 
VOLUMEN    
 

     

 
VOLUMEN+  
 

 

  
VOLUMEN   
 

     

 
VOLUMEN+   
 

 

 
VOLUMEN  
 

     

 (maks.) 
VOLUMEN+    
 

 

 

VOLUMEN 
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4. Systemstatus og indikationer 

 
Bemærk: De ikoner og tal der vises på den ovenstående tegning, er kun som illustration. 

Når du udfører en kommando, blinker KP-250 PG2 tastaturets LED rødt én gang for at angive overførsel af 
kommandoen til kontrolpanelet. Hvis handlingen er gennemført, lyser den grønne LED midlertidigt, og der høres en 
"succeslyd". Hvis handlingen mislykkes eller ikke kan gennemføres, f.eks.: når systemet "ikke er klart", lyser den 
røde LED konstant, og en "fejllyd" afspilles. 

LCD-display og generelle lydindikationer 

Displayet er med to linjer, der anvendes til at vise systemstatus og -hændelser, tidspunkt og dato, 
programmeringsanvisninger samt en hændelseslogfil 
De lyde du hører mens du anvender kontrolpanelet er: 

Lyd Definition 

 
Enkelt bip, høres ved hvert tryk på en knap 

 
Dobbelt bip, indikerer automatisk tilbagevenden til normal driftstilstand (ved udløb af tid). 

 
Tre bip, indikerer en fejlhændelse 

♫ Succestone (- - - –––), indikerer at en handling er udført vellykket. 
♫ Fejltone (–––––), indikerer et forkert valg eller afvisning 
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Tilkoblingsindikationer 

Oversigten nedenfor viser indikationsknapperne for tilkobling og deres definition. 

Ikon/knap indikationer Tilkoblingsindikationer 

 TILK.VÆK 

 
TILK. NAT 

 
FRAKOBLING 

 Ikonerne vises fortløbende 
UDGANGSFORSINKELSE 
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Generelle indikationer 

Indikationerne for Klar/Ikke klar, Alarmhukommelse, Fejl og Lavt batteri viser i følgende oversigt: 
Indikation Hvad betyder det  Indikation Hvad betyder det 

 

KP-250 PG2 Lydstyrke øges 
 

KP-250 PG2 Lavt batteri. 

 

Optag en besked 

 
Kommunikationsfejl: KP-250 PG2 er 
uden for panelets rækkevidde 

 

PGM til 
 

Hukommelse / Alarm i et område 
eller system 

 

KP-250 PG2 Lydstyrke sænkes 
 

Der venter en besked i kontrolpanelet 

 

Afspil besked 

 
Systemet er i 
INSTALLATØRTILSTAND eller 
BRUGEROPSÆTNING 

 

PGM fra 

 
Instruerer brugeren til at vise 
proxbrikken (til placeringen af denne 
indikation). 

 
PowerMaster højttaler på mute 

 
AC TIL 
Ikke understøttet i denne version 

 
Klokke TIL / FRA 

 
Tastaturklokke TIL / FRA status 

 
PGM-styring 

 
Systemfejl 

 
Hændelseslog / indlæsningsknap 

 
Escape  

 
Straks 

 
Forrige 

 
Valg af område 

 
Info. / OK 

 
Opkaldsfunktion til 
telefonnummeropkald (til fremtidig 
anvendelse)  

Næste  

 
Strømsvigt 
Ikke understøttet i denne version  

Kassere / afbryd 
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Sirene til alarmindikation 

PowerMaster-systemet indeholder en eller flere kraftige sirener, der lyder i tilfælde af alarm. En sirene kan lyde enten 
kontrolpanelet eller fra en enhed og kan være en del af en systemkomponent. 

Alarmtype Grafisk repræsentation af signal Verbal beskrivelse af signal 
Tyveri / 24 timer/ 
panik 

––––––––––––––––––––––––––––––– Til kontinuerligt 

BRAND – – –    – – –     – – –     – – – ................. TIL - TIL - TIL - pause - TIL - TIL - TIL - pause - 
........ 

Oversvømmelse –    –    –    ................. TIL - pause - TIL - pause - TIL - pause..... 

Gas – – – –    – – – –     – – – –     – – – –    ........ TIL - TIL - TIL - TIL - pause - TIL - TIL - TIL - TIL - 
pause - ........ 

Test* –– (både ekstern sirene og intern lydkilde) Til i 2 sekunder (en gang) 

* Ikke inkluderet i alle modeller 



5. Gennemgang af fejl- og alarmhukommelse 

18 D-307517 KP-250 PG2 brugervejledning 

5. Gennemgang af fejl- og alarmhukommelse 

Visning af alarm- og sabotagehukommelse 

KP-250 PG2 gemmer alarm- og “sabotage”-hændelser, der opstod under den sidste tilkoblingsperiode, i hukommelsen. 
Bemærk: Alarmhændelser gemmes kun efter “annulleringsperioden”. Det betyder, at hvis du frakobler systemet med 
det samme – før annulleringsperioden udløber – vil der ikke blive gemt noget i hukommelsen 

A. Visning af alarm- og sabotagetilstand 

Hvis systemet ikke frakobles efter en alarmhændelse, vil en blinkende HUKOMMELSE-meddelelse blive vist som 
følger: 

TT:MM KLAR 
HUKOMMELSE 

B. Visning af alarm- og sabotageoplysninger 

Klik på knappen  for at gennemgå indholdet i hukommelsen. 
EKSEMPEL: en alarm blev udløst fordi garagedøren - zone nr. 12 – blev åbnet, men derefter lukket. En 
bevægelsesdetektor i soveværelset - zone nr. 7 - sendte desuden en "sabotage" meddelelse, fordi dens dæksel var 
blevet fjernet. 

TRYK PÅ RESULTERENDE 
DISPLAY 

 TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

     
 

KP-250 
V 1.0.07 

 

 
Soveværelse 

Z07 SABOTAGE ÅBEN 

        (skiftevis)       

 
Garagedør 

Z12 AKTIVERET 
 Z06 Bevægelsessens. 

Z07 SABOTAGE ÅBEN 
      (skiftevis)         

 Z03 kontakt 
Z12 AKTIVERET 

  

Som reaktion på yderligere klik på knappen  viser displayet oplysninger om andre hændelser gemt i åben 
sabotage (hvis nogen), eller vender tilbage til dens oprindelige tilstand (se A oven over). 

Hvis systemet er IKKE KLART, vil displayet først vise de åbne zoner og derefter alarmhukommelseshændelserne. 

Rydder hukommelsesindikation 

For at rydde "hukommelsesindikationen" skal man først gennemgå alarmårsagerne som beskrevet oven over. Når du 

vender tilbage til skærmen "klar", skal du blot trykke på Fuld  og indtaste koden, hvis du bliver bedt om det, og 

derefter trykke på frakobl  efterfulgt af koden. Hukommelsesmeddelelsen vil nu blive slettet. Ellers vil 
hukommelsesindikationen og indholdet blive slettet, næste gang systemet tilkobles. 
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Fejl 

A. Indikation af problemtilstand 
Hvis systemet registrerer en problemtilstand hos nogen af de tilmeldte enheder, lyser PROBLEM-indikatoren, der 
afspilles 3 bip en gang i minuttet, og en besked med teksten TRBL blinker som følger. 

TT:MM KLAR 
PROBLEM 

 

TT:MM IKKE KLAR 
PROBLEM 

eller, hvis systemet ikke er klart til 
tilkobling 

 

B. Visning af problemoplysninger 
Alle problemmeddelelser skal gennemgås og rettes som forklaret nedenunder: 
EKSEMPEL: Køkkenenheden - zone nr. 9 - har rapporteret lavt batteri, stueenheden - zone nr. 15 - har været inaktiv, og 
et forsøg på at kommunikere en meddelelse til din telefon er mislykkedes. Men disse problemer forhindrer ikke systemet 
i at være "klar til at tilkoble". 

For at gennemgå kilden til de aktuelle fejl et for et skal man trykke gentagne gange på knappen  som vist 
nedenfor: 

TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY  TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 
 

 
KP-250 
V 1.0.07 

 

 
Stue 

Z15 MANGLER 
        (skiftevis)       

 
Køkken 

Z09 LAVT BATTERI 
 Z15 BEVÆGELSESSENS. 

Z15 MANGLER 
      (skiftevis)         

 Z09 Kontakt 
Z09  LAVT BATTERI 

  

 
VIGTIGT! Hvis problembippene irriterer dig, kan du frakoble systemet igen (selv om det allerede er frakoblet). Dette vil 
annullere problembippene i 4 timer. 

C. Gennemgang af hukommelse og problemer på samme tid 

Hvis alarmer / sabotagehændelser gemmes i alarmhukommelsen, og der på samme tid findes en problemtilstand, vil 
displayet først vise alarmhukommelsen efterfulgt af problemhændelser, som beskrevet i afsnit A og B herover. 

Indikationer for mobilforbindelse 

Alle problemmeddelelser er blevet gennemgået, og hvis der er monteret et SIM-kort i panelet, vil PowerMaster vise 
følgende indikationer: 

 GSM-signalstyrke: vist som MOB. RSSI STÆRK / MOB. RSSI GOD / MOB. RSSI DÅRLIG. 
 Netværkstype: viser typen af netværk mobilmodemmet er registreret til. Repræsenteret med to tegn for 

eksempel 2G eller 3G. 
 Netværkstype: viser typen af netværk som mobilmodemmet er registreret til. Repræsenteret med 13 tegn for 

eksempel Orange. 
Hvis et PIR-kamera er tilmeldt i systemet, vil kontrolpanelet vise teksten "GPRS initialiser" efter at panel tændes for at 
vise, at modemmet er ved at initialisere. Denne meddelelse vises i slutningen af alle TRBL-meddelelser og efterfølges 
med det samme af visning af GSM-signalstyrke hvis der er installeret et SIM-kort. 
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Fejlindikationer 

Problemindikationerne (indikatoren PROBLEM lyser og TRBL-meddelelsen blinker) slettes, når du afhjælper årsagerne 
til problemet.  

Fejl Hvad betyder det 
 
1VEJS KOM. 

Enhedens funktioner kan ikke "høre" panelet. Kontrolpanelet kan ikke opsætte eller 
styre enheden. Batteriforbrug øges. 

 
STRØMSVIGT 

Der leveres ikke strøm til enheden. 

 
BRAND RENS 

Branddetektoren skal renses 

 
KOMM. FEJL 

Der kunne ikke sendes en besked til overvågningscentralen eller til en privat telefon 
(eller en besked blev sendt, men ikke bekræftet) 

 
CENTRL SVAGT BAT 

Backup-batteriet i kontrolpanelet er svagt og skal udskiftes (se PowerMaster-10/30 
G2 Installationsvejledning, afsnit 7.3, eller PowerMaster-33 G2 
Installationsvejledning, afsnit 5.2). 

 
SAB. ÅBEN 

Kontrolpanelet har været udsat for fysisk sabotage eller dets dæksel er åbnet eller 
kontrolpanelet er fjernet fra væggen. 

 
GAS PROBLEM 

Gasdetektor fejl 

 
GAS NETFEJL 

Mobilkommunikatoren kan ikke tilslutte til mobilnetværket. 

 
SYSTEM JAM 

Et radiofrekvenssignal som blokerer alle kommunikationsfrekvenskanaler mellem 
sensorer og kontrolpanelet er opdaget. 

 
TLF.LINIE FEJL 

Der er et problem med telefonlinjen 

 
SVAGT BATTERI 

Den angivne enheds batteri er næsten opbrugt. 

 
MANGLER 

En enhed eller detektor, har ikke rapporteret i længere tid til kontrolpanelet. 

 
EJ I NETVÆRK 

En enhed er ikke installeret eller ikke installeret korrekt, eller kan ikke etablere 
kommunikation med kontrolpanelet efter installationen. 

 
RSSI LAV 

GSM-kommunikatoren har detekteret at GSM-netværkssignalet er svagt 

 
SIRENE STRØMSVIGT 

Der er ingen strøm til sirenen 

 
SABOTAGEFEJL 

Detektoren har en åben sabotagekontakt 

 
PROBLEM 

Detektoren rapporterer problemer 

 
SOAK TEST FEJL 

Detektoren udløser alarm, når den er i Soak testtilstand 
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6. Systemkonfiguration 

Dette kapitel forklarer brugerprogrammerbare funktioner på dit PowerMaster-system når der anvendes et KP-250 PG2 
tastatur. 
For adgang til brugerindstillingsmenuerne, skal der føst indlæses et KP-250 PG2 tastatur i systemet. For vejledning i 
hvordan der indlæses et KP-250 PG2 tastatur, se installationsvejledningen for KP-250 PG2, afsnit 11.4. 
Masterbrugeren har adgang til alle menuer med brugerindstillinger, mens brugeren kun har adgang til 
omgåelsesmenuer (se afsnit B.4 i dette kapitel, der i detaljer beskriver konceptet for bruger- og masterbrugerkoder). 

A.1 Åbne brugerindstillingsmenuen og vælge en indstillingsmulighed 

Den følgende procedure beskriver, hvordan du åbner og flytter dig i brugerindstillingsmenuen. 
Detaljerede beskrivelser af brugerindstillingsmulighederne findes i slutningen af proceduren. 
For at lukke brugerindstillingsmenuen - se afsnit A.2. 

 1. Du kan kun åbne menuen "BRUGERINDSTILLINGER", når systemet er frakoblet. 
2. Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer 1 mv. – se tabel i 

slutningen af dette afsnit. 

A. For at åbne menuen BRUGERINDSTILLINGER 

1. TT:MM     KLAR 
 

Sørg for at systemet er frakoblet og tryk derefter på knappen  på KP-250 
PG2 gentagne gange indtil displayet viser teksten [BRUGERINDSTILLINGER]. 1 

 
  

2. BRUGER 
INDSTILLINGER Tryk på  

 
  

 VIS PROXBRIK ELLER 
INDTAST KODE:     

Skærmen vil nu bede dig om at indtaste din brugerkode eller vise din proxbrik. 

3.  KODE Indtast din brugerkode. 2 

 OPSÆT ZONE 
ISOLERING 

Displayet viser den første indstillingsmulighed i brugerindstillingsmenuen [OPSÆT 

ZONEOMGÅELSE]. 3  

B. For at vælge en indstillingsmulighed 

4. OPSÆT ZONE 
ISOLERING 

Klik på knappen  eller  indtil displayet viser den ønskede 
indstillingsmulighed – for eksempel "TID OG FORMAT".  

 
 eller   

5. TID OG FORMAT 
 

Når den ønskede indstillingsmulighed vises på displayet, skal du trykke på 

knappen  for at åbne indstillingsprocessen. 
 

 
 

 Fortsæt til den valgte 
indstillingsmulighed i B.1 - 
B.16 

De resterende procedurer for de valgte indstillingsmuligheder er anført i afsnit B.1 
til B.16. 
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C. Menuen brugerindstillingsmuligheder 

Klik på  indtil displayet viser de ønskede indstillingsmuligheder og tryk derefter på . 

OPSÆT ZONE 
ISOLERING 
 

Anvendes til at opsætte zoneomgåelsesskemaet til at omgå (dvs. ekskludere) defekte 
eller ikke sikre ("forstyrrede") zoner eller til at nulstille en omgået zone (ikke-omgået). For 
yderligere oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit B.1. 

  

SE ISOLERING 
 

For hurtigt at gennemse isoleringsskemaet, dvs. hvilke zoner som isoleres. For 
yderligere oplysninger og gennemgangsprocedure se afsnit B.2. 

  

GENKALD ISOLER. 
 

Bruges til at hente det senest anvendte omgåelsesskema, så det kan genbruges i næste 
tilkoblingsperiode. For yderligere oplysninger og hent-procedure se afsnit B.3. 

  

BRUGERKODER 
 

Bruges til at programmere din Master-brugers hemmelige adgangskode og de syv koder 
til de andre brugere. For yderligere oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit 
B.4. 

  

OVERFALDALARM 
KODE 2580 

En overfaldsalarmmeddelelse (ved baghold) kan sendes til overvågningscentralen, hvis 
du bliver tvunget til at frakoble systemet med vold eller trusler. For yderligere oplysninger 
og programmeringsprocedure se afsnit B.5. 

  

NÆRHEDSTAGS 
 

Bruges til at tilføje nye nærhedstags eller til at slette nærhedstags, når de mistes. For 
yderligere oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit B.6. 

  

NØGLESENDERE 
 

Bruges til at tilføje nye håndsendere eller til at slette håndsendere, når de mistes. For 
yderligere oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit B.7. 

  

TID OG FORMAT 
 

Bruges til at indstille uret til at vise det korrekte tidspunkt og tidsformat. For yderligere 
oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit B.8. 

 Yderligere information (afsnit A.1) 

1 
Display vist i frakoblet tilstand, når alle zoner er sikret (00:00 eller andre cifre viser aktuelt tidspunkt). 

2 
a. Hvis du ikke allerede har ændret dit personlige kodenummer, så brug standardindstillingen – 1111. 

b. Master-brugere har adgang til alle brugerindstillingsmuligheder. Andre brugere har kun adgang til 

Isoleringsmuligheder. 

c. Hvis du indtaster en ugyldig brugerkode 5 gange, vil tastaturet automatisk blive blokeret i et på forhånd 

defineret tidsrum, og meddelelsen FORKERT ADGANGSKODE vil blive vist. 
3 

Isoleringsindstillingerne vil kun blive vist i brugerindstillingsmenuen, hvis det er aktiveret af montøren. Ellers vil 
den første brugerindstillingsmulighed der vises være [BRUGERKODER]. 
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DATO OG FORMAT 
 

Bruges til at indstille kalenderen til at vise den korrekte dato og datoformat. For 
yderligere oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit B.9. 

  

AUTO.TILKOBL 
fra 

Bruges til at aktivere eller inaktivere den automatiske daglige tilkoblingsmulighed på 
forhåndsdefinerede tidspunkter (se tidsindstilling for automatisk tilkobling). For yderligere 
oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit B.10. 

  

AUTO.TILKOBL TID 
12:00P 

Bruges til at indstille det på forhånd definerede tidspunkt for automatisk daglig tilkobling, 
hvis det er aktiveret (se indstilling af automatisk tilkobling). For yderligere oplysninger og 
programmeringsprocedure se afsnit B.11. 

  

PRIVAT RAPPORT 
 

Bruges til at programmere fire private telefonnumre til at rapportere alarm- og andre 
hændelsesmeddelelser til private abonnenter. For yderligere oplysninger og 
programmeringsprocedure se afsnit B.12. 

  

SQUAWK 
til 

Bruges til at aktivere eller inaktivere squawk-lyd, dvs. feedback ved tilkobling/frakobling. 
For yderligere oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit B.13. 

  

TIDSSKEMA Bruges til at indstille det daglige / ugentlige tidsskema for start- og stopaktivering af 
enheder tilsluttet til PGM-udgangen. For yderligere oplysninger og 
programmeringsprocedure se afsnit B.14. 

  

LYDSTYRKEREGULERING Anvendes til at vælge en af følgende valgmuligheder: 
 Justering af lydstyrken for klokken. For yderligere oplysninger se afsnit 

B.16 
 Aktivering eller deaktivering af talevalg. For yderligere oplysninger se 

afsnit B.15  
Bemærk: Afhængig af opsætningen, er denne funktion måske ikke 
tilgængelig. 

 Justering af lydstyrken for panelets højttaler eller ekstern taleboks. For 
yderligere oplysninger og programmeringsprocedure se afsnit B.16. 
Bemærk: Afhængig af opsætningen, er denne funktion måske ikke 
tilgængelig. 

  

SERIENUMMER 
 

Anvendes til at aflæse systemets serienummer og lignende data. For yderligere 
oplysninger se afsnit B.17. 

 
 

PLINK akt. param. Bruges til at vise aktuel IP-adresse for PowerLink. 
  

<OK> FOR FORLAD 
 

Bruges til at lukke menuen “BRUGERINDSTILLINGER” og gå tilbage til hovedmenuen. 
For yderligere oplysninger se afsnit A.2. 

 
Tilbage til den første 

mulighed 
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A.2 Vende tilbage til forrige trin eller lukke menuen BRUGERINDSTILLINGER 

Under indstillingsprocessen er det ofte nødvendigt at vende tilbage til det forrige trin eller den forrige mulighed (dvs. "gå 
et niveau op") eller at lukke menuen brugerindstillinger. 

1. For at flytte et niveau op 

For at flytte et niveau op under indstillingsprocessen skal man klikke på  en eller flere gange. Hvert klik flytter dig 
et niveau op eller til det forrige indstillingstrin. 

2. For at lukke menuen BRUGERINDSTILLINGER 

1. Alle 
skærme 

For at lukke [BRUGERINDSTILLINGER] skal man flytte op i menuen ved at trykke 

flere gange på  (se oven over) indtil displayet viser teksten [<OK> FOR AT 

LUKKE], eller helst trykke på  én gang for at gå direkte til luk-skærmen 
[<OK> FOR AT LUKKE]. 

2.   eller   

 <OK> FOR FORLAD 
 Når displayet viser teksten [<OK> FOR AT LUKKE], tryk på  

3.   

 12:00   KLAR 
 

Systemet lukker menuen [BRUGERINDSTILLINGER] og vender tilbage til den 
normale frakoblede tilstand, mens displayet viser KLAR. 

A.3 Knapper til navigering og indstilling 

Tastaturets knapper bruges til forskellige funktioner under programmering. Den følgende tabel giver en detaljeret 
beskrivelse af funktionen eller anvendelse af hver knap. 

Knap Definition Navigation / Indstillingsfunktion 

 NÆSTE Anvendes til at flytte / rulle frem til næste valgmuligheder i menuen. 

 TILBAGE Anvendes til at flytte / rulle tilbage til forrige valgmuligheder i 
menuen. 

 OK Anvendes til at vælge i menuen eller til at bekræfte en indstilling 
eller handling. 

 Escape Anvendes til at gå et niveau op i menuen eller til at gå tilbage til 
forrige trin i indstillingen. 

 Kassere / afbryd Bruges til at redigere eller springe tilbage til skærmen [<OK> FOR 
AT FORLADE] for at afslutte programmering. 

 -   Numerisk tastatur brugt til at indtaste numeriske data. 

 Valg af område Bruges til at ændre status af områder, når der programmeres 
brugerkoder 
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B.1 Indstille omgåelsesskema for zone 

Omgåelse gør det muligt kun at tilkoble en del af systemet og på samme tid tillade fri bevægelse for personer inden for 
bestemte zoner, når systemet er tilkoblet. Det anvendes også til midlertidigt at fjerne zoner med servicefejl, der kræver 
reparation eller til at deaktivere en detektor, hvis du f.eks. er ved at dekorere et lokale. 
 Her kan du indstille isoleringsskemaet for zonen, dvs. rulle gennem listen over registrerede (tilmeldte) sensorer til 

dit PowerMaster-system og isolere (inaktivere) defekte eller forstyrrede sensorer (enten KLAR eller IKKE-KLAR) 
eller at slette (genaktivere) ISOLEREDE zoner (sensorer). 

Når du har indstillet et omgåelsesskema, kan du anvende følgende 3 valgmuligheder: 
> For hurtigt at se den isolerede zone, se afsnit B.2. 
> For hurtigt at slette en isoleret zone, dvs. at genaktivere den isolerede zone, se afsnit B.1. 
> For at gentage (genkalde) den senest anvendte zones isoleringsliste, se afsnit B.3. 

 
1. Zoner isoleres kun under en tilkoblings-/frakoblingszone. Hvis du frakobler systemet efter tilkobling, 

suspenderes hele isoleringslisten, men du kan genkalde og genbruge den som beskrevet i afsnit B.3. 
2. Brandzoner kan ikke isoleres. 
3. Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i 

slutningen af afsnit B.3.  

HUSK – ZONEISOLERING BRINGER SIKKERHEDEN I FARE! 

A. Sådan isoleres en zone 

1. OPSÆT ZONE 
ISOLERING 

 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER]1, vælg indstillingen [OPSÆT 

OMGÅELSE] 2, og tryk på . 

 
 

 

 Z01: KLAR 
Stue 

Første zone, Z01, vises. 3 

 
 

 
Z01: P1   P2   P3 

4 

2. 
 eller  Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser den zone, du ønsker at 

omgå (eller slette omgåelse for), f.eks.: "Z04" for zone 04. Efter nogle sekunder 
begynder LED på den respektive enhed at blinke for at angive "Det er mig". 

 Z04: IKKE KLAR 
Z04: P1   P2   P3 

 

 
 

 

3. Køkken 
 Når skærmen viser den zone, du ønsker at omgå, skal du trykke på . 

 
  

4. <OK> FOR ISOLER 
 

Skærmen viser nu [<OK> FOR OMGÅELSE]. 5 

For at isolere den valgte zone skal du trykke på  

 
 

 

 Z04: OMGÅET 
 

En "succeslyd" ☺ høres, og den opdaterede zonestatus vises nu, dvs. [Z04: 
OMGÅET]. 8 
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B. Sådan slettes en isoleret zone 

5. Z04: ISOLERET 
Z04: P1   P2   P3 

Gentag trin 1 til 2 ovenfor. 
4 

 
 

 

 

6. Køkken 
 

Når den zone, du ønsker at slette omgåelse for, vises på skærmen (f.eks.: "Z04"), 

skal du trykke på  for at bekræfte.  Du kan også identificere enheden ved at 
se efter den LED, der angiver "Det er mig" på den viste enhed. 

 
 

 <OFF> FOR SLET 
 

Skærmen viser nu [<OFF> FOR SLET]. 5 

7. 

 For at slette den omgåede zone, tryk på knappen  . 

 Z04:KLAR 
 

En "succeslyd" ☺  høres, og den opdaterede zonestatus vises nu, dvs.  
[Z04: KLAR] eller [Z04: IKKE KLAR]. 9 

B.2 Se zoneomgåelsesskema 

 Her kan du hurtigt se isoleringslisten, dvs. zonerne, der er indstillet til at blive isoleret ved næste tilkobling. 

1. SE ISOLERING Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [SE 

OMGÅELSE]1, og tryk på . 2 

 
 

 

2. ISOLERINGSLISTE 
 

Skærmen viser [OMGÅELSESOVERSIGT] 

   eller   Klik på knappen  eller   gentagne gange for at gennemgå alle omgåede 

zoner i stigende nummerorden. Når det er udført, klik på  for at afslutte. 9 

3. Z04: ISOLERET 
Z04: P1   P2   P3 

 

  
 

 Køkken 
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B.3 Genkald af zoneomgåelsesskema 

 Brug denne indstilling til at gentage (genkalde) den seneste isoleringsliste til brug under næste tilkoblingssession. 

1. GENKALD ISOLER. 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [GENKALD 

OMGÅELSE] 1 og tryk på . 2, 6 

 
 

 

2. <OK> FOR GENKALD 
 

Skærmen viser nu [<OK> FOR GENKALD]. 7 

For at genkalde det senest anvendte omgåelsesskema skal du trykke på . 

 
 

 

 OMGÅELSE GENKALDT 
 

En "succeslyd" ☺   høres. Skærmen viser [OMGÅELSE GENKALDT] og går 
derefter tilbage til "BRUGERINDSTILLINGER" trin 1. 9 

 
☺   Tilbage til trin 1 

 

 

Yderligere information (afsnit B.1 – B.3) 

1 
For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 
Denne menu vises kun, hvis "ISOLER" tidligere er aktiveret af installatøren. 

3 
STATUS til højre for zonenummeret angiver, om zonen er KLAR, IKKE KLAR eller ISOLERET. 

4 
Dette skærmbillede vises kun, hvis PARTITIONER tidligere er aktiveret. 

5 a. Hvis den zone, du har valgt, er "ikke omgået", beder skærmen dig om at trykke på [<OK> FOR OMGÅELSE]. 
Men hvis den zone, du har valgt, allerede er "omgået", beder skærmen dig om at trykke på 
[<OFF> FORSLET]. 

b. For at annullere eller gå tilbage til det tidligere trin, skal du trykke på  eller  
6 

Denne menu vises ikke, hvis Partition er aktiveret. 
7 Skærmen beder dig nu om at trykke på [<OK> FOR GENKALD] dvs. at gentage det senest anvendte 

omgåelsesskema. For at annullere og gå tilbage til menuen Brugerindstillinger, skal du trykke på . 
8 Du kan nu gentage trin 2 - 4 for at omgå eller nulstille en anden zone. For at afslutte denne session og vælge 

andre menuindstillinger eller afslutte programmeringen, følg instruktionerne i afsnit A.2. 
9 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit A.1), eller du kan afslutte 

programmeringen (se afsnit A.2). 



6. Systemkonfiguration 

28 D-307517 KP-250 PG2 brugervejledning 

B.4 Programmering af brugerkoder 

PowerMaster-systemet giver dig mulighed for at godkende op til 8 personer (PowerMaster-10 G2) / 48 personer 
(PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), som må til- og frakoble systemet, idet hver bruger kan udstyres med en 
unik 4-cifret personlig sikkerhedskode (kode 0000 er ikke tilladt) og kan tildeles forskellige sikkerhedsniveauer og 
funktionaliteter. Desuden kan du få op til 8 (PowerMaster-10 G2) / 32 (PowerMaster-30 G2 /PowerMaster-33 G2) 
bærbare multifunktionsnøglesendere, der giver dig og de andre brugere nem tilkobling, frakobling og styring af systemet 
uden adgang til KP-250 PG2 eller panelet, herunder uden for lokaliteterne (se afsnit B.7 Tilføj/slet nøglesendere). 
Overfaldskoden gør det muligt at frakoble systemet ved hjælp af en speciel kode, der sender en tavs alarm til 
overvågningscentralen. 
Der findes to typer brugere: Masterbruger og Bruger. Nedenstående tabel opsummerer de forskellige handlinger, der 
kan udføres af forskellige brugere: 

Brugertype Funktion 

Masterbruger  Tilkoble/frakoble 
 Isolere zone 
 Godkende andre brugerkoder 
 Opsætte brugerkoder 
 Rapportere til privat telefon 
 Indsætte/slette proxbrik 
 Indsætte/slette nøglesender 
 Automatisk tilkobling 
 Aktivere Squawk 
 Indstille format for dato og tid 
 Læse hændelseslog 
 Programmere overfaldskode 
 Programmere tidsskema 
 Aktivere/deaktivere tale 
 Justering af volumen 

Bruger  Tilkoble/frakoble 
 Indstillinger til at isolere zone 

Brugerkoderne er som følger: 
Brugerkode 1 er tildelt systemets masterbruger (ejeren). Det er den eneste brugerkode, der tillader adgang til menuen 
Brugerindstillinger. Standardindstillingen af masterbrugerkoden er 1111. Denne kode kan ikke slettes og skal udskiftes 
med en hemmelig kode så hurtigt som muligt. 
Brugerkoder 2-4 (PowerMaster-10 G2) / Brugerkoder 2-22 og 33-48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) 
tildeles familiemedlemmer, kolleger mv. De aktiverer tilkobling og frakobling af systemet eller af valgte partitioner, som 
defineret af masterbrugeren. De kan kun få adgang til menuen "Brugerindstillinger" for at foretage "zoneisolering", hvis 
altså denne indstilling er aktiveret i installationsmenuen. 
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Brugerkoder 5-8 (PowerMaster-10 G2) / brugerkoder 23-32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) er de 
samme som brugerkoder 2-4 (PowerMaster-10 G2) / 2-22 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), men de kan 
tildeles "Frakoblingsrapport"-brugere (børneovervågning). For en detaljeret beskrivelse af frakoblingsrapport-
programmet skal du se kapitel 3. 

A. Sådan programmeres en brugerkode 

 

 

Indstilling af område (For information om Indstilling af område - se APPENDIKS B) 
Dit alarmsystem kan dele zoner op i 3 dele (grupper) via installationsmenuen. Disse dele er designet som 
partitioner P1, P2 og P3. Hvert område kan tilkobles og frakobles separat for beskyttelse af udvalgte dele af 
lokaliteterne. 
Hver bruger af de 8 (PowerMaster-10 G2) / 48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) systembrugere kan få 
godkendelse af masterbrugeren til at til- og frakoble enhver kombination af områder, herunder alle tre områder. 
 Her kan du programmere (eller redigere) 8 (PowerMaster-10 G2) / 48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-

33 G2) brugerkoder og derved definere, hvilke af disse skal have tilladelse til at tilkoble og frakoble. 
1. Standardindstillingen 1111 for masterbrugerkoden er den samme for alle PowerMaster-systemer og kendes 

af mange andre mennesker. Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at du straks erstatter den med en unik 
hemmelig kode. 

2. Kode "0000" er ikke gyldig! Undgå at bruge den. 
3. Overfaldskoden (2580 som standard), som indstilles i installationsmenuen, kan ikke vælges som en normal 

brugerkode. Ethvert forsøg på at programmere den vil blive afvist af systemet. 
4. Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer 1 mv. – se tabel i 

slutningen af dette afsnit. 

1. BRUGERKODER 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[BRUGERKODER], og tryk på . 1  
 

 
 

2. Bruger 01: 1111 
 

Den første brugerkode "Bruger 01: 1111 Kode" vises. 2 

   eller  Ved den blinkende markørs position skal du indtaste den brugerkode, du ønsker at 
programmere, f.eks.: [06] for brugerkode 6. Alternativt kan du klikke på knappen 

 eller , indstil skærmen viser [Bruger 06: 0000]. 

3. Bruger 06: 0000 
 

Når den brugerkode, du ønsker at programmere, vises på skærmen, skal du trykke 

på . 
 

  

4. Bruger 06: 0000 
 

Hvis du ønsker at programmere eller redigere koden, skal du ved den blinkende 
markørs position indtaste den 4-cifrede kode , f.eks.: "1234" ved at bruge det 
numeriske tastatur. 3, 4 

5. 
 Når det er gjort, skal du trykke på . 

 Bruger 06: 1234 
 

 

 ☺  Tilbage til trin 3 En "succeslyd" ☺  høres. Skærmen bekræfter den gemte kode. 5, 6 
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B.  Sådan indstilles godkendelse af områder  

 

Yderligere information (afsnit B.4) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger indstillingsmulighederne - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Skærmen viser den 1. brugerkode (masterbruger) i listen med 8 brugerkoder (PowerMaster-10 G2-systemet) / 48 
brugerkoder (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). Hvis du endnu ikke har ændret standardkoden 1111, 
anbefaler vi, at du ændrer den nu. 

3 a.  Skærmen viser den brugerkode, som aktuelt er programmeret i denne placering (f.eks. 5327). 
b. Markøren blinker på det første ciffer i koden. 
c. Hvis placeringen er ledig, viser skærmen (0000). 

4 
Du kan flytte markøren til det næste eller forrige ciffer ved at trykke på  eller . Når du trykke på 

 sletter cifferet for markøren + alle cifre til højre for markøren. 

5 a.  Den nye kode vises kortvarigt uden markøren, før skærmen går tilbage til trin 3. 
b. Hvis Partition er aktiveret, skal du fortsætte til 6. 

6 Du kan nu gentage 3 - 5 for at programmere eller ændre en anden brugerkode. For at afslutte denne session og 
vælge andre menuindstillinger eller afslutte programmeringen, følg instruktionerne i afsnit A.2. 

7 Denne indstilling kan kun foretages, efter du har fuldført trin 1 - 5 i afsnit B.4A. 

8 
På dette trin, vil konstante tryk på knappen  skifte mellem den første og anden række. 

9 Du kan nu gentage 3 - 7 for at programmere eller ændre en anden brugerkode. 

                                                                                       

 Henviser til når OMRÅDER er aktiveret. 

6. Bruger 06: 1234 
1   2   3 

Displayet gør det nu muligt at indstille områder. 7  

   

7. Bruger 06: 1234 
1   2   3 

Tryk på knappen  og brug tasterne på tastaturet , ,  til at ændre 
status for hhv. område 1, 2 & 3. 8 

 
 

Når du er tilfreds med indstilling, f.eks.: Bruger 6 er godkendt til partition 1 og 

3, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 ☺    Tilbage til trin 3 En "succeslyd" ☺    høres. Skærmen bekræfter indstillingen af partitionen. 9 
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B.5 Programmering af overfaldskoden 

En overfaldsalarmmeddelelse (ved baghold) kan sendes til kontrolcentralen, hvis du bliver tvunget til at frakoble 
systemet med vold eller trusler. For at aktivere en overfaldsmeddelelse skal du frakoble systemet ved hjælp af en 
overfaldskode (2580 som standard) 

 Her programmerer du overfaldskoden. 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i slutningen 
af dette afsnit. 

 

1. OVERFALD 
KODE 2580 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[OVERFALDSKODE], og tryk på . 1  
 

 
 

2. OVERFALD 
KODE 2580 

Ved den blinkende markørs position skal du indtaste den overfaldskode, du ønsker 
at programmere, f.eks. 6973. 2, 3 

   

 OVERFALD 
KODE 6973 

Når den overfaldskode, du ønsker at programmere, vises på skærmen, skal du 

trykke på . 
3. 

 
 

 ☺   Tilbage til trin 1 En "succeslyd" ☺   høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 4 
 

Yderligere information (afsnit B.5) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Skærmen viser standardoverfaldskoden (2580). 

3 Indstil ikke overfaldskoden til at være den samme som en installations- eller brugerkode. 

4 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger, eller du kan afslutte programmeringen (se 
afsnit A.1 og A.2). 
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B.6 Tilføj / slet proxbrikker 

Anvendere af alarmsystemet kan forsynes med en proxbrik/er der kan bruges i stedet for brugerkoder for at udføre en 
række funktioner, for eksempel tilkobling, frakobling, læsning af hændelseslog mv. 
Når en brugerkode er påkrævet, kan du blot vise en gyldig proxbrik i stedet for at indtaste brugerkoden. 
 Her kan du tilføje (indlæse) nye proxbrikker eller slette brikker efter behov. 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i slutningen 
af dette afsnit. 

A. Sådan tilføjes (indlæses) en proxbrik 

1. BRIKKER (Prox) 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [BRIKKER 

(Prox)], og tryk på . 1 
 

 
 

2. 
INDLÆS NY 

BRIK 

Skærmen viser [INDLÆS NY BRIK]. 3 
For at begynde processen med indlæsning af en ny proxbrik skal du trykke på 

. 
 

 
 

3. INDLÆS NU, eller 
TAST ID:xxx-xxxx 

Hold proxbrikken hen til KP-250 PG2 inden for timeout-perioden. 

   

4. ENHED INDLÆST 
T01:Brik (prox) 

Hvis indlæsningen er gennemført, høres en "succeslyd" ☺, og skærmen viser 
[ENHED INDLÆST] i et kort stykke tid og skifter derefter til at vise brikkens 
oplysninger. 4 
Displayet viser det tildelte brikserienummer (bruger nr.), som altid er det første 
ledige nummer, for eksempel: [T01:Brik (Prox)]. 

☺   Gå til trin 5 

5. 
  eller   For at tildele brikken til en anden bruger, f.eks.: "Bruger nr. 5", skal du indtaste [05] 

eller klikke på knappen  eller , indtil skærmen viser [T05:Brik (Prox)]. 

Tryk derefter på  for at bekræfte. 
ENHED INDLÆST 

T05:Brik (prox) 

 
 

 

 ☺    Tilbage til trin 2 Skærmen viser [ENHED INDLÆST], og der høres en "succeslyd" ☺, hvorefter 

skærmen ændres til [T01:Brik (Prox)]. 5 6 
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B.  Sådan indstilles godkendelse af områder  

C. Sådan slettes en proxbrik 

1. BRIKKER (Prox) 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [BRIKKER 

(Prox)], og tryk på . 1 
 

 
 

2. INDLÆS NY 
BRIK 

Skærmen viser [INDLÆS NY BRIK].  

  Klik på knappen , indtil skærmen viser [SLET BRIK]. 

3. SLET 
BRIK Tryk på . 

 
  

 T01:Brik (prox) 
 

Skærmen viser [T01:Brik (Prox)]. 2, 7 

4.  Indtast det briknummer, du ønsker at slette, f.eks.: [05], eller klik på knappen 

 eller , indtil skærmen viser briknummeret, [T05:Brik (prox)]. 
5. 

 Når den brik, du ønsker at slette, vises på skærmen, skal du trykke på . 

 <DEL> for slette 
 

Skærmen viser nu [<DEL> FOR SLET]. 8 

6. 
 For at slette brikken skal du trykke på knappen . 

 SLET 
BRIK 

Der høres en "succeslyd" ☺, skærmen viser [SLET BRIK] og går tilbage til trin 3. 
11 

 ☺   Gå til trin 3  

 

                                                                                       

 Henviser til når OMRÅDER er aktiveret. 

6. T05:PARTITIONER 
1   2   3 

 Anvend tasterne på tastaturet , ,  til at ændre status for hhv. 
område 1, 2 & 3. 9  

   
7. T05:PARTITIONER 

1   2   3 

Når du er tilfreds med indstilling, f.eks.: Bruger 5 er godkendt til partition 1 

og 3, skal du trykke på  for at bekræfte. 
 

 
 

 ☺    Tilbage til trin 2 En "succeslyd" ☺   høres. Skærmen bekræfter indstillingen af partitionen. 10 
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Yderligere information (afsnit B.6) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Skærmen viser den først indlæste brik (Brik nr.1) af de 8 brikker (PowerMaster-10 G2) / 32 brikker (PowerMaster-

30 G2 / PowerMaster-33 G2). 
3 

For at annullere indlæsningen skal du trykke på knappen . 
4 Hvis brikken tidligere er indlæst i systemet,  viser KP-250 PG2 dette sammen med brikkens ID-nummer, f.eks. 

"ALLEREDE INDLÆST T01:Brik (Prox)". 

5 Hvis Partition er aktiveret, skal du fortsætte til 6. 

6 Du kan nu indlæse en anden brik. Du kan også vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit 
A.1 og afsnit A.2), eller du kan afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 

7 Hvis der ikke er indlæst nogen brik i systemet, viser skærmen [ENH. IKKE FUNDET.]. 

8 
For at annullere proceduren, tryk på  knappen. 

9 Denne indstilling kan kun udføres, efter du har fuldført trin 1 - 5 af afsnit B.6A. 

10 Du kan nu gentage trin 2 - 7 for at programmere eller redigere en anden proxbrik. 

11 Du kan nu tilføje eller slette en anden brik. Du kan også vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger 
(se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 

B.7 Tilføj / slet nøglesendere 

Der kan tildeles en bærbar nøglesender til hver af de 8 (PowerMaster-10 G2) /  32 (PowerMaster-30 G2 /PowerMaster-
33 G2) for bedre, hurtigere og mere sikker tilkobling/frakobling og andre kontrolfunktioner. Hver nøglesender skal 
tildeles med et serienummer 1-8 (PowerMaster-10 G2) / 1-32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) og indlæses 
tilsvarende i systemet. 
Indstilling af område (For information om Indstilling af område – se APPENDIKS B). 
Hvis områdeindstillingen er aktiveret i KP-250 PG2, kan hver af de 8 nøglesendere (PowerMaster-10 G2) / 32 
nøglesendere (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) godkendes af masterbrugeren til at tilkoble og frakoble 
enhver kombination, eller alle tre partitioner, uafhængigt af godkendelsen af den tilsvarende brugerkode. 
 Her kan du tilføje (indlæse) de 8 (PowerMaster-10 G2) / 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) 

nøglesendere og definere hvilke af de tre områder, hver af nøglesenderne skal godkendes til at tilkoble og frakoble, 
eller du kan slette nøglesendere efter behov. 

 
1. Før du gør noget andet, skal du samle alle de nøglesendere, du har til hensigt at tildele, og sikre dig, at de 

alle har batterier installeret, og at de er aktive (lysdioden blinker, når du trykker på en af knapperne). 
2. Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i 

slutningen af dette afsnit. 
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A. Sådan tilføjes (indlæses) en nøglesender 

1. NØGLESENDERE 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[NØGLESENDERE], og tryk på . 1 
 

 
 

2. INDLÆS NY 
NØGLESENDER 

Skærmen viser [INDLÆS NY NØGLESENDER]. 4 

For at indlæse en ny nøglesender skal du trykke på . 

 
 

 

3. INDLÆS NU, eller 
TAST ID:xxx-xxxx  

Skærmen giver dig to metoder til at indlæse en nøglesender: 

  
A: INDLÆS NU: Tryk og hold nede på AUX-knappen  på den valgte 
nøglesender, indtil LED lyser konstant. 2 Denne procedure afslutter indlæsningen. 

4a. ENHED INDLÆST 
ID Nr. 300-5786 

Hvis indlæsningen er gennemført, høres en "succeslyd" ☺, og skærmen viser 
[ENHED INDLÆST] i et kort stykke tid og skifter derefter til at vise nøglesenderens 
oplysninger. Fortsæt til trin 5. 

 
 

 ENHED INDLÆST 
F01:NØGLESENDER 

 

 ☺   Gå til trin 5  

4b. ID Nr. 300-5786 
 

B: INDLÆSNING MED ENHEDS-ID: Indtast det 7-cifrede nummer, der vises på 

klistermærket på nøglesenderen, og tryk på  for at bekræfte. For at fuldføre 
indlæsningsproceduren, se note 9 i tabellen Yderligere information nedenfor. 

 

 ID INDLÆST OK 
 

Hvis der er indtastet et gyldigt id, høres en "succeslyd" ☺, og skærmen viser [ID 

INDLÆST OK] i et kort stykke tid og skifter derefter til at vise nøglesenderens 
oplysninger.  Fortsæt til trin 5. 

☺  Gå til trin 5 

5. 
F01:nøglesender 
ID Nr. 300-5786 

Displayet viser det tildelte serienummer (bruger nr.) for nøglesenderen, som altid er 
det første ledige nummer, samt nøglesenderens id-nummer. F.eks.: 

[F01:Nøglesender] skiftevis med  [ID Nr. 300-5786]. 

  eller  
For at tildele nøglesenderen til en anden bruger, f.eks.: "Bruger nr. 5", skal du 

indtaste [05] eller klikke på knappen  eller , indtil skærmen viser 

[F05:Nøglesender]. Tryk derefter på  for at bekræfte. 
F05:nøglesender 
 

 
 

 

 ☺  Tilbage til trin 2 Skærmen viser [ENHED INDLÆST] eller [ID accepteret], hvis nøglesenderen er 
indlæst manuelt med indtastning af id-nummer, der høres en "succeslyd" ☺, og 
skærmen skifter til [F01:Nøglesender]. 5 6 
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B.  Sådan indstilles godkendelse af områder  

6. F05:PARTITIONER 
 Tryk på  for at gå ind i område tilstanden. 

 
  

7. F05:PARTITIONER 
1   2   3 Anvend tasterne på tastaturet , ,  til at ændre status for hhv. område 1, 

2 & 3. 10 
   

8. F05:PARTITIONER 
1   2   3 

Når du er tilfreds med indstilling, f.eks.: Bruger 5 er kun godkendt til område 2 og 3, 

skal du trykke på  for at bekræfte. 11 

   

 ☺   Tilbage til trin 2 En "succeslyd" ☺  høres. Skærmen bekræfter indstillingen af partitionen. 12 

C. Sådan slettes en nøglesender 

1. NØGLESENDERE Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[NØGLESENDERE], og tryk på . 1 
 

 
 

2. INDLÆS NY 
NØGLESENDER 

Skærmen viser [INDLÆS NY NØGLESENDER]. 

Klik på knappen , indtil skærmen viser [SLET NØGLESENDER]. 

   

3. SLET 
NØGLESENDER  Tryk på . 

  
 

 F01:Nøglesender 
ID Nr. 300-5786 

Skærmen viser skiftevis [F01:Nøglesender] og id-nummer på nøglesenderen. 3 

4. 
 eller  Indtast nummeret på den nøglesender, du ønsker at slette, f.eks.: [06], eller klik på 

knappen  eller , indtil skærmen viser nøglesendernummeret, f.eks.: 
"F06:Nøglesender" og "ID Nr. 300-5799". 

 F06:Nøglesender 
ID Nr. 300-5799 

Når den nøglesender, du ønsker at slette, vises på skærmen, skal du trykke på 

. 7 

5. 
 

 

  
<DEL> FOR SLET 

Skærmen viser nu [<DEL> FOR SLET]. 8 

                                                                                       

 Henviser til når OMRÅDER er aktiveret. 
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6. 
 

☺  Gå til trin 3 

For at slette nøglesenderen skal du trykke på knappen  . 13 

 SLET 
NØGLESENDER 

Der høres en "succeslyd" ☺ , og skærmen viser [SLET NØGLESENDER] og går 
tilbage til trin 3. 14 

 

Yderligere information (afsnit B.7) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Lysdioden slukker efter nogle sekunder. I tilfælde af kommunikationsvanskeligheder med kontrolpanelet, kan 
lysdioden blinke i flere sekunder under forsøget på at etablere kommunikation. I løbet af denne periode er 
tasterne på nøglesenderen deaktiveret. 

3 Skærmen viser den først indlæste nøglesender (nøglesender nr.1) af de 8 nøglesendere (PowerMaster-10) / 32 

nøglesendere (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). 
4 

For at annullere indlæsningen skal du trykke på knappen . 
5 Hvis Partition er aktiveret, skal du fortsætte til 6. 

6 Du kan nu indlæse en anden nøglesender. Du kan også vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger 
(se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 

7 Hvis nøglesenderen tidligere er indlæst i systemet,  viser KP-250 PG2 dette sammen med nøglesenderens ID-
nummer, f.eks. "ALLEREDE INDLÆSTF01:Nøglesender". 

8 Før du sletter en nøglesender, skal du identificere nøglesender med enten nøglesendernummer, f.eks. F06, eller 
med it-nummeret på den nøglesender, der vises på skærmen. Sørg for, at det er den nøglesender, du ønsker at 
slette.  

9 Indlæsning via enheds-id: 
Trin 4b giver dig mulighed for at registrere enheds-id'et og fuldføre programmeringsprocessen uden at være i 
besiddelse af selve enheden (kan også udføres off-site af installatøren). Indlæsningen kan derefter afsluttes på et 
senere tidspunkt ved at følge den indlæsningsprocedure, som er beskrevet i trin 3, uden at gå ind i menuen 
Brugerindstillinger. 

10 Denne indstilling kan kun foretages, efter du har fuldført trin 1 - 5 i afsnit B.7A. 

11 Bokssymbolet  vises nu ved siden af de netop valgte områder. 

12 Du kan nu gentage trin 2 -8 for at programmere eller redigere en anden nøglesender. 

13 For at annullere proceduren, tryk på  knappen. 

14 Du kan nu tilføje eller slette en anden nøglesender eller vælge en anden indstilling i menuen brugerindstillinger 
eller afslutte programmeringen (se afsnit A.1 og A.2). 

B.8 Indstilling af tid og tidsformat 

 Her kan du programmere eller justere det indbyggede ur til at vise den korrekte tid i det ønskede tidsformat. 
 Du kan vælge mellem 24 timers og 12 timers tidsformat (AM/PM). 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i 
slutningen af dette afsnit. 
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A. Sådan indstilles tidsformatet 

1. TID OG FORMAT 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [TID OG 

FORMAT], og tryk på . 1 
 

 
 

2. EU FORMAT 24T 
TID: 19:22 

 

 

 

 

 

Skærmen viser det aktuelt indstillede tidsformat. 2 

 
 eller  Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser det ønskede tidsformat, 

f.eks.: "EU FORMAT-24T", og tryk på  for at bekræfte. US FORMAT-12T 
TID: 03:15P 

3. 
  

B. Sådan indstilles tiden 5 

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

Indtast den korrekte tid ved den blinkende markørs position, f.eks.: "8:55A" ved hjælp 
af det numeriske tastatur. 3 4 

5. 
 Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 US FORMAT-12T 
TID: 08:55A 

Der høres en "succeslyd" ☺, skærmen viser den indstillede tid, går tilbage til trin 
1.6, 7 

 ☺  Tilbage til trin 1  

 

Yderligere information (afsnit B.8) 

1 
For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 
a. Skærmen viser det aktuelt valgte tidsformat (angivet af et -symbol), f.eks.: "24 timer". 

b. Du kan nu vælge enten 12 timer eller 24 timers tidsformat ved at bruge knapperne  eller . 
3 

Skærmen tiden i det valgte tidsformat, f.eks.: "12:40 PM", med markøren blinkende ved det første timeciffer "1". 

Det bogstav, som følger den viste tid, angiver et af følgende: 

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

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

Du kan flytte markøren til næste eller forrige cifferved at bruge   eller  knapperne. 
5 

Denne indstilling kan kun udføres, efter du har fuldført trin 1 - 3 af afsnit B.8A. 
6 

Den gemte tid vises uden markøren, f.eks.: "08:55 A" efterfulgt af det valgte tidsformat. 
7 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan 

afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 



6. Systemkonfiguration 

D-307517 KP-250 PG2 brugervejledning 39 

B.9 Indstilling af dato og datoformat 

 Her kan du programmere eller justere den indbyggede kalender til at vise den korrekte dato i det ønskede 

datoformat. 
 Du kan vælge mellem datoformaterne "mm/dd/åååå" og "dd/mm/åååå". 

 
Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i 
slutningen af dette afsnit. 

A. Sådan indstilles datoformatet 

1. DATO OG FORMAT 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [DATO OG 

FORMAT], og tryk på . 1  
 

 
 

 DATO DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATO 01/01/2012 

Skærmen viser det aktuelt indstillede datoformat. 2 

2. 
 eller  Klik på knappen   eller  , indstil skærmen viser det ønskede 

datoformat, f.eks. "DD/MM/YYYY", og tryk på  for at bekræfte. DATO DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATO: 01/01/2012 

3. 
 

 

B. Sådan indstilles dato 7 

4. DATO DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATO: 20/04/2012 

Indtast den korrekte dato ved den blinkende markørs position, f.eks.: "20/04/2012" ved 
hjælp af det numeriske tastatur. 3, 4, 5 

5.  Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 DATO DD/MM/ÅÅÅÅ 
DATO: 20/04/2012 

Der høres en "succeslyd" ☺, og skærmen viser den indstillede dato og går tilbage til 
trin 1. 6 

 ☺  Tilbage til trin 1  
 

Yderligere information (afsnit B.9) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Skærmen viser det aktuelt valgte tidsformat (angivet af et -symbol), f.eks.: "DD/MM/ÅÅÅÅ". 

Du kan nu vælge enten datoformatet "MM/DD/ÅÅÅÅ" eller "DD/MM/ÅÅÅÅ" ved at trykke på  eller . 
3 Skærmen viser datoen og det valgte datoformat, f.eks.: "30.12.2012", med markøren blinkende ved det første 

ciffer. 

4 
Du kan flytte markøren til næste eller forrige ciffer ved hjælp af knappen  eller . 

5 Indtast kun de to sidste cifre for år. 

6 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan 
afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 

7 Denne indstilling kan kun udføres, efter du har fuldført trin 1 - 3 af afsnit B.9A. 
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B.10 Aktivering / deaktivering af automatisk tilkobling 

PowerMaster-systemet kan programmeres til automatisk at tilkoble sig dagligt på et forudbestemt tidspunkt. Denne 
funktion er især nyttig inden for forretning og handel, f.eks. i butikker, for at sikre, at systemet altid er tilkoblet uden at 
skulle tildele sikkerhedskoder til ansatte. 

 Her kan du aktivere (tilkoble) og deaktivere (stoppe) automatisk tilkobling. For indstilling af tidspunkt for automatisk 
tilkobling, se afsnit B.11. 

 Automatisk tilkobling kan kun tilkoble et "IKKE KLAR"-system, hvis tilkobling er aktiveret af installatøren under 
programmering af systemet. 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i slutningen af 
dette afsnit. 

 

1. AUTO.TILKOBL 
aktivere 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[AUTO.TILKOBL], og tryk på . 1  
 

 
 

 AUTO.TILKOBL 
aktivere  

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling. 2 

2. 
 eller  Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser den ønskede indstilling, 

f.eks.: [aut. tilk. fra], og tryk på  for at bekræfte. 

 AUTO.TILKOBL 
fra 

 

3. 
  

 AUTO.TILKOBL 
deaktivere  

En "succeslyd" ☺  høres. Skærmen bekræfter den gemte indstilling. 3 

 ☺  

B.11 Indstilling af tidspunkt for automatisk tilkobling 

 Her kan du programmere det nøjagtige tidspunkt for automatisk tilkobling. 

1. AUTO.TILKOBL TID 
12:00 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [AUTO.TILKOBL 

TID], og tryk på . 1  
 

 
 

2. AUTO.TILKOBL TID 
12:00 

Skærmen viser den aktuelle indstilling af tidspunktet for automatisk tilkobling. 
Indtast den korrekte tid ved den blinkende markørs position, f.eks.: "8:30" ved 
hjælp af det numeriske tastatur. 4 

3. 
 Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 AUTO.TILKOBL TID 
08:30 

En "succeslyd" ☺ høres. Skærmen bekræfter den gemte tid og går tilbage til 
menuen Brugerindstillinger, trin 1. 5, 6  

 ☺  Tilbage til trin 1  
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Yderligere information (afsnit B.10 - B.11) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Skærmen viser den aktuelle indstilling af starttiden, f.eks. [AUTO.TILKOBL aktivere]. Du kan nu vælge enten at 

aktivere eller deaktivere automatisk tilkobling ved hjælp af knappen  eller . 
3 
-symbolet vises nu ved siden af den netop valgte indstilling. 

4 Skærmen viser den aktuelle indstilling af tidspunktet for automatisk tilkobling, f.eks.: "12:00 PM", med markøren 
blinkende ved det første timeciffer "1". For detaljeret forklaring om hvordan du indstiller tiden - se afsnit B.8B.  

5 Det gemte tidspunkt for automatisk tilkobling vises uden markøren, f.eks.: "08:30 A". 

6 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan 
afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 

B.12 Programmering af rapporter via privat telefon og SMS 

PowerMaster-systemet kan programmeres til at sende forskellige hændelsesnotifikationer såsom alarm, tilkobling eller 
problemer, til 4 private telefonnumre med akustisk signal, og også til 4 SMS-telefonnumre, hvis GSM er installeret. 
Disse rapporter kan programmeres enten i stedet for eller som tillæg til de rapporter, der sendes til overvågningsfirmaet. 
Yderligere oplysninger om hændelsesnotifikationer telefonisk og via SMS findes i brugervejledningen for PowerMaster-
10/30 G2, kapitel 7 Hændelsesrapportering og styring via telefon og SMS. 
Du kan også bestemme antallet af gange, det private telefonnummer skal kaldes op, og om et enkelt bekræftelsessignal 
stopper rapporteringsprocessen eller et bekræftelsessignal fra hver telefon er krævet, før den aktuelle hændelse anses 
for at være rapporteret. 
Her kan du programmere: 
 De specifikke hændelser, du ønsker at systemet skal rapportere. 
 1., 2., 3. og 4. private telefon-, MMS-, SMS-nummer og e-mails til rapporteringsalarmer og andre 

hændelsesnotifikationer til private abonnenter. 
 Antallet af opkaldsforsøg, talefunktion*, og om der skal bruges enkelt bekræftelsessignal eller et 

bekræftelsessignal fra hver telefon, før den aktuelle hændelse anses for at være rapporteret. 
 SMS-tilladelsestypen, bestemmer om accept af SMS-kommandoer kun kan ske fra de fire telefonnumre, som er 

konfigureret i systemet, eller fra et hvilket som helst nummer. 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i slutningen 
af dette afsnit. 

                                                                                       

* Henviser til et system, der er tilsluttet til taleboksen 
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TALERAPPORT 

A. Programmering af hændelsesrapportering til privat telefon 

1. PRIVAT RAPPORT Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [PRIVAT 

RAPPORT], og tryk på . 1  
 

 
 

2. TALERAPPORT 
 

Skærmen viser [TALERAPPORT]. For at gå til denne indstilling skal du trykke på 

. 

 
 

 

3. RAPP. HÆNDELSER 
ingen rapport Når skærmen viser [RAPP. HÆNDELSER], skal du trykke på  . 2 

 
 

 

 RAPP. HÆNDELSER 
ingen rapport  

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling. 
 

4. 
 eller  Klik på knappen   eller , indtil skærmen viser den hændelsesgruppe, 

du ønsker skal rapporteres via private telefoner, f.eks.: [alarmer]. 3 
RAPP. HÆNDELSER 

alarmer 

5. 
 Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 RAPP. HÆNDELSER 
alarmer  

En "succeslyd" ☺  høres. Skærmen bekræfter de indstillede hændelser, der skal 
rapporteres. 5, 12  

 ☺  

B. Programmering af en privat telefon 

6. RAPP. HÆNDELSER 
alarmer  

Klik på knappen   eller , indtil skærmen viser det telefonnummer, du 

ønsker at programmere eller redigere, f.eks. "Priv.tlf.nr.2", og tryk på . 
 

 eller   

7. Privat tlf.nr.2 
 

 

 
  

8. Privat tlf.nr.2 
8032759333 

For at programmere eller redigere telefonnummeret, skal du ved den blinkende 
markørs position indtaste telefonnummeret, f.eks.: "8032759333", ved hjælp af 
det numeriske tastatur. 6, 7 

9. 
 Når det er gjort, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 Privat tlf.nr.2 
8032759333 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter telefonnummeret. 8, 12 
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C. Programmering af antal opkaldsforsøg 

10. Privat tlf.nr.2 
 

Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser [OPKALDSFORSØG], 

og tryk på . 
  eller   

11. OPKALDSFORSØG 
3 alarmer 

 

 
 

 

 OPKALDSFORSØG 
3 alarmer  

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling.  

12.   eller  Klik på knappen   eller , indtil skærmen viser det ønskede antal 
opkaldsforsøg, f.eks.: "4 forsøg". 9 

OPKALDSFORSØG 
4 alarmer 

13. 
 Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 OPKALDSFORSØG 
4 alarmer  

En "succeslyd" ☺  høres. Skærmen bekræfter det indstillede antal opkaldsforsøg. 
5, 12 

D. Programmering af to-vejs talekommunikation  

14. OPKALDSFORSØG 
4 forsøg 

Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser [To-vejs tale], og tryk 

på . 
  eller  

 To-vejs tale 
aktivere  

 

15. 
 

 

 To-vejs tale 
aktivere    

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling. 

16. 
  eller  Klik på knappen  eller  for at vælge den ønskede 

talekommunikationsmetode, f.eks.: "tale fra". 10 
To-vejs tale 

fra 

17. 
 Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte.  

 To-vejs tale 
fra     

En "succeslyd" ☺  høres. Skærmen bekræfter den ønskede to-vejs 
talekommunikationsmetode. 5, 12 

                                                                                       

 Henviser til et system, der er tilsluttet til taleboksen 
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E. Programmering af bekræftelsesmetode 

18. To-vejs tale 
fra 

Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser[TEL. 

BEKRÆFTELSE] og tryk på  for at bekræfte. 
  eller  

 TLF.BEKRÆFTELSE 
med enkelt bekr. 

 

19. 
 

 

 TLF.BEKRÆFTELSE 
med enkelt bekr. 

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling. 

20. 
  eller  Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser den ønskede 

bekræftelsesmetode, f.eks.: "alle bekræfter". 11 
TLF.BEKRÆFTELSE 

alle bekræfter 

21. 
 

 

 TLF.BEKRÆFTELSE 
alle bekræfter  

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den indstillede 
bekræftelsesmetode. 5, 12 
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SMS-RAPPORT 

A. Programmering af hændelsesrapportering via SMS 

1. PRIVAT RAPPORT 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [PRIVAT 

RAPPORT], og tryk på . 1  

 
2. TALERAPPORT 

 
Når skærmen viser [TALERAPPORTER], skal du trykke på .  

 
3. SMS RAPPORT 

 
Når skærmen viser [SMS-RAPPORTER], skal du trykke på . 1  

 
4. RAPP. HÆNDELSER 

 Når skærmen viser [RAPP. HÆNDELSER] , skal du trykke på .  

 
 
 

5. 

RAPP. HÆNDELSER 
fra  

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling. 

 

 eller   Klik på knappen   eller , indtil skærmen viser den hændelsesgruppe, 
du ønsker der skal rapporteres via SMS, f.eks. [alarmer]. 4 

 
6. 

RAPP. HÆNDELSER 

Alarmer  
Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte.   

 RAPP. HÆNDELSER 
alarmer  

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter de indstillede hændelser der skal 
rapporteres. 5, 12  

B. Sådan programmeres MMS- og SMS-telefonnumre 

5. RAPP. HÆNDELSER 
fra  

Klik på knappen  eller , indstil skærmen viser det SMS/MMS-
telefonnummer, du ønsker at programmere eller redigere, f.eks.: "SMS-tlf.nr.2", og 

tryk på .  eller   
6. SMS-tlf.nr.2 

 
 

 
 

 

7. SMS-tlf.nr.2 
 

For at programmere eller redigere telefonnummeret, skal du ved den blinkende 
markørs position indtaste SMS-telefonnummeret, f.eks.: "5080168593", ved hjælp 
af det numeriske tastatur. 6, 7 

8. 
 Når det er gjort, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 SMS-tlf.nr.2 

5080168593 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter SMS-telefonnummeret. 8, 12 
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C. Sådan programmeres en SMS-tilladelse 

 SMS-tilladelse 
Klik på knappen  eller  , indstil skærmen viser SMS-tilladelsen, og tryk 

på .   eller   

 Fra alle 
 

Skærmen viser de aktuelt valgte indstillinger. Klik på knappen  eller  , 
indtil skærmen viser den indstilling, du ønsker. 

  Når du vælger indstillingen Fra alle, accepteres SMS-kommandoer fra alle numre. 

   

 Fra privat nr. 
 

Når du vælger denne mulighed, accepteres SMS-kommandoer kun fra de fire 
numre, der er defineret i den private SMS-rapport.  

 
 Når det er udført, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 

Yderligere information (afsnit B.12) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Denne indstilling gør det muligt at programmere de hændelser, der skal rapporteres. For at programmere 

telefonnumre skal du klikke på knappen  eller , indtil skærmen viser den ønskede indstilling. 

3 
Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling (angivet af et -symbol), f.eks.: "Ingen rapport". Ved at bruge 

knapperne  eller  kan du nu vælge de hændelser, du ønsker skal rapporteres til private telefonnumre 

i henhold til indstillingerne i tabellerne nedenfor: 
Indstilling for hændelsesgruppe Hændelser, der skal rapporteres 

ingen rapport Ingen meddelelse rapporteres 
alarmer Kun alarmmeddelelser 
advarsler Kun advarselsmeddelelser 
alt (-fra/til) Alle meddelelser, undtagen tilkobling og frakobling 
fra/til Kun tilkobling og frakobling (åbn/luk) 
alt (-advarsler) All meddelelser, undtagen alarmer 
alt Alle meddelelser 

Bemærk: "alle" betyder alle hændelser, herunder L. BAT og problemmeddelelser om strømfejl. 
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4 
Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling (angivet af et -symbol), f.eks.: "Ingen rapport". Ved at bruge 

knapperne  eller  kan du nu vælge de hændelser, du ønsker skal rapporteres til SMS-telefonnumre i 

henhold til indstillingerne i tabellen nedenfor: 
Indstilling for hændelsesgruppe Hændelser, der skal rapporteres 

ingen rapport Ingen meddelelse rapporteres 
alarmer Kun alarmmeddelelser 
advarsler Kun advarselsmeddelelser 
alt (-fra/til) Alle meddelelser, undtagen tilkobling og frakobling 
fra/til Kun tilkobling og frakobling (åbn/luk) 
alt (-advarsler) All meddelelser, undtagen alarmer 
alt Alle meddelelser 

 

5 
Symbolet vises nu ved siden af den netop valgte indstilling. 

6 a. Skærmen viser det telefonnummer, der aktuelt er programmeret i denne placering (f.eks. 1032759641). 
Markøren blinker på det første ciffer i koden. 

b. Hvis placeringen er ledig, bliver skærmen blank (- - - -). 

7 Du kan flytte markøren til næste eller forrige placering (ciffer) ved hjælp af knapperne  eller  . 

8 I menuen for privat telefon kan du nu gentage trin 7-9 for at programmere eller redigere et andet telefonnummer. I 
menuen for SMS kan du nu gentage trin 6 - 8 for at programmere eller redigere et andet SMS-telefonnummer. 

For at afslutte denne session og gå tilbage til tidligere menuindstillinger skal du trykke på knappen  . 
9 Du kan vælge mellem: "1 forsøg", "2 forsøg", "3 forsøg", "4 forsøg". 

10 Du kan vælge mellem: 
"aktivere" – aktiverer 2-vejs talekommunikation med private telefoner. 
"deaktivere" – deaktiverer 2-vejs talekommunikation med private telefoner. 

11 Du kan vælge mellem: 
"en bekræfter" – et bekræftelsessignal fra kun en telefon stopper rapporteringsprocessen. 
"alle bekræfter" – et bekræftelsessignal fra alle telefoner er påkrævet for at stoppe rapporteringsprocessen. 

12 Du kan nu vælge andre indstillinger, afslutte denne session – (se afsnit A.1 og afsnit A.2) eller stoppe 
programmeringen (se afsnit A.3). 
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B.13 Aktivering / deaktivering af Squawk-indstillingen 

PowerMaster-systemet (og dets trådløse sirener) kan indstilles til at producere en kort "skræppen" af hørbar feedback, 
som hjælper dig, når du bruger din nøglesender til tilkobling (1 bip) og frakobling (2 bip) af PowerMaster-systemet 
(fungerer som en bilalarm). 
 Her kan du aktivere/deaktivere Squawk. 

 
Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i slutningen 
af dette afsnit. 

 

1. SQUAWK 
til 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [SQUAWK], og 

tryk på . 1  
 

 
 

 SQUAWK 
til  

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling. 2 

2. 
 eller  Klik på knappen   eller , indtil skærmen viser den ønskede indstilling, 

f.eks.: "fra", og tryk på knappen  for at bekræfte. SQUAWK 
fra 

3. 
 

 

 SQUAWK 
fra  

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 3, 4 

 

Yderligere information (afsnit B.13) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger Brugerindstillinger - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 a. Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling (angivet af et -symbol), f.eks.: [SQUAWK til]. 

b. Du kan nu aktivere (TIL) eller deaktivere (FRA) Squawk-indstillingen ved at bruge knappen  eller 

. 
3 
Symbolet vises nu ved siden af den netop valgte indstilling. 

4 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan 
afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 
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B.14 Programmering af tidsskemaet 

PGM-udgange, der er indlæst i systemet, kan bruges til at åbne og lukke en elektrisk styret port eller til at styre en 
foretrukken elektrisk enhed via nøglesendere eller i henhold til en programmerbar ugentlig tidsplan. 
 Her kan du planlægge PGM-udgangen for op til 4 forskellige TIL/FRA-tidsaktiveringer på en ønsket dag eller dage i 

ugen. Derudover kan du planlægge en "daglig" tidsplan, der gælder for hver dag i ugen. Det anbefales at lave en 
tidsskematabel (findes i slutningen af dette afsnit), før du programmerer tidsskemaet. 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i 
slutningen af dette afsnit. 

A. For at komme ind i Planlæggermenuen 

1. TIDSSKEMA Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [TIDSSKEMA], og 

tryk på . 1 

 
 

 

A.1 At vælge enheden, der er tilsluttet PGM-udgangsmodulet placeret på kontrolpanelkortet 

1. P01: PGM om bord 
 Når displayet læser [P01: PGM on Board], skal du trykke på . 

 
 

 

A.2 Sådan vælges den enhed, der er tilsluttet til ioXpander-8-modulet, der er placeret i kontrolpanelkortet 

1. PGM TIL UDVIDELSE 
Når skærmen viser [PGM TIL UDVIDELSE], skal du trykke på . 

 
 

 

2. P0X: PGM PIN #X 
Hvor X repræsenterer 
antallet af PGM-udgange, 
med mulig værdi mellem 1 
til 8 

Når skærmen viser [P0X: PGM PIN #X] , skal du trykke på . 
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A.3 For at vælge enheden, der er tilsluttet trådløs transceiverenhed WL-IOG generelle indgang/udgang 

1. PGM PÅ KONTAKTER 
Når skærmen viser [PGM PÅ KONTAKTER], skal du trykke på . 

 
 

 

2. Z0X: Kontakt + IO'r 
ID nr. 105-XXXX Når skærmen viser [P0X: PGM PIN #X] , skal du trykke på . 

 
 

 

3. P0X: PGM PIN #X 
Hvor X repræsenterer 
antallet af PGM-udgange, 
med mulig værdi mellem 1 
til 2 

Når skærmen viser [P0X: PGM PIN #X] , skal du trykke på . 

 
 

 

B. Sådan indstilles dagen 2 

4. SØNDAG Den 1. dag for tidsskemaet vises. 

 
 eller  Klik på knappen  eller  , indtil skærmen viser den dag, du ønsker at 

planlægge "Daglig". 

 
 

C. Sådan vælges aktiveringsnummeret. 
5. Handling nr. 1 

 
Tidsskemaets 1. handling (PGM-udgangsaktivering) vises. 3 

 
 eller  Klik på knappen  eller  , indtil skærmen viser den handling, du vil 

planlægge, f.eks.: "Handling nr. 3". 

6.  Gentag trin 3 til 5 indtil alle dage til tildelt et specifikt PIN-nr. og driftsnr. 

Når "Handling nr." for planlægning vises på skærmen, skal du trykke på . 
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D. Sådan indstilles TIL (start) tidspunktet 
7. Starttid TT:MM 

 :  
Skærmbilledet med "starttid" vises nu på skærmen. 4 

 
 For at indstille starttiden for den ønskede handling skal du trykke på knappen 

 . 

8. Starttidspunkt TT:MM 
10:30 

Skærmen viser den aktuelle indstilling af starttiden. 5  

   
 Starttidspunkt TT:MM 

00:30  
Anvend det numeriske tastatur til at indstille eller ændre handlingen Starttid (TIL), 
f.eks.: "00:30". 6 

9.  Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte. 

 ☺  Gå til trin 10 En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter det gemte starttidspunkt. 

For at indstille stoptiden skal du fortsætte til trin 10. 

E. Sådan indstilles stoptiden (FRA) 
10. Starttidspunkt TT:MM 

00:30 Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser "Stoptid TT:MM".  

 
 eller   

 Stoptidspunkt TT:MM 
11:45  

5 

   

11. Stoptidspunkt TT:MM 
16:00   

Brug det numeriske tastatur til at indstille eller ændre handlingen Stoptid (FRA), 
f.eks.: "16:00". 6 

 
 Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på  for at bekræfte. 

  En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter det gemte stoptidspunkt. 7 
 

Yderligere information (afsnit B.14) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger indstillingsmulighederne - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 For at aktivere den valgte enhed hver dag i ugen på samme tidspunkt(er) skal du bruge indstillingen "Daglig". 

Ellers skal du bruge knapperne  eller  til at vælge den specifikke dag (søndag, mandag, tirsdag... 

mv.), hvor du ønsker at aktivere PGM-udgangen. Du kan senere gentage processen for de andre ugedage. 
3 Skærmen viser "Handling nr. 1", som er den første af de 4 TIL/FRA-tidsaktiveringer, du kan planlægge for den 

dag, som blev valgt i forrige trin. Du kan senere gentage processen for de andre tre aktiveringer på den valgte 

dag. 
4 

Her kan du vælge enten "starttid" eller "stoptid" ved hjælp af knappen  eller . Vælg kun tiden i 10 

minutters intervaller. For at slette en vist tid skal du trykke på knappen  eller . 

Skærmen viser også det valgte tidsformat. 
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5 Skærmen viser den aktuelle start- eller stoptid for den valgte aktivering med markøren blinkende på det første 

timeciffer. Hvis ingen tid er programmeret, vil tidsvisningen være (00:00). 
6 For detaljeret forklaring om hvordan du indstiller tiden - se afsnit B.8B. 

7 
For at afslutte denne session og gå tilbage til den tidligere "handlingsmenu" skal du trykke på knappen  . 

For at vælge andre menuindstillinger eller afslutte programmeringen skal du følge instruktionerne i afsnit A.2 og 
A.3. 

Tabel for tidsskema md udvidelse 

Enhed PGM PIN-nr. 

#<X>1 

Dag Handling 1 Handling 2 Handling 3 Handling 4 

PGM <X > SØNDAG TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

PGM <X> Mandag TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

PGM <X> TIRSDAG TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

PGM <X> ONSDAG TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

PGM <X> TORSDAG TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

PGM <X> Fredag TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

PGM <X> Lørdag TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

PGM <X> DAGLIG TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

TIL:       _ _: _ _ 

FRA:     _ _: _ _ 

 
1 Hvor X repræsenterer antallet af PGM-udgange, med mulig værdi mellem 1 til 8. 
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B.15 Aktivere / deaktivere talefunktionen  

Systemet gør det muligt at aktivere eller deaktivere status-afhængighed, i form af indspillede verbale beskeder, der 
høres over det tilsluttede talemodul. 
 Her kan du aktivere / deaktivere talefunktionen. 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i slutningen 
af dette afsnit. 

 

1. TALEFUNKTION 
beskeder til 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[VOLUMENKONTROL], og vælg [Talefunktion] og tryk på . 1 
Bemærk: Afhængig af opsætningen, er denne funktion måske ikke 
tilgængelig. 

 
 

 

2. TALEFUNKTION 
beskeder til    

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling.  2 

 
  eller   Klik på knappen  eller , indtil skærmen viser den ønskede indstilling, 

f.eks.: "Ingen kommandoer", og tryk på  for at bekræfte. 

 TALEFUNKTION 
ingen  
kommandoer  

3 

3. 
 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 4, 5 

 

Yderligere information (afsnit B.15) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger indstillingsmulighederne - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 a. Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling (angivet af et -symbol), f.eks. "aktivere". 

b. Du kan nu aktivere eller deaktivere talefunktionen ved at bruge knappen  eller . 
3 
-symbolet vises nu ved siden af den netop valgte indstilling. 

4 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan 
afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 

5 Hvis du har valgt "aktivere", skal du sørge for, at talekommandoer kan høres over panelets højttaler ved at 

trykke på -tasten på KP-250 PG2 tastaturet. 

                                                                                       

 Henviser til et system, der er tilsluttet til taleboksen 
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B.16 Indstille lydstyrke for kontrolpanelet eller ekstern boks  

KP-250 PG2 gør det muligt at justere lydstyrken for PowerMaster kontrolpanelet eller ekstern taleboks. 
 Her kan du øge eller sænke lydstyrken. 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i slutningen 
af dette afsnit. 

 

1. TALEVOLUMEN 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[VOLUMENKONTROL], og vælg [Talevolumen] og tryk på . 1 
Bemærk: Afhængig af opsætningen, er denne funktion måske ikke 
tilgængelig. 

 
 

 

2. TALEVOLUMEN 
MID    

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling.  2 

 
 eller   Klip på knappen  eller  gentagne gange for at rulle gennem de 

tilgængelige valgmuligheder MID, MIN, FRA eller MAKS.  

 TALEVOLUMEN 
MAKS. 

3 

3. 
 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 

 

Yderligere information (afsnit B.16) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger indstillingsmulighederne - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling (angivet af et -symbol). 

4 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan 
afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 

 
  

                                                                                       

 Henviser til et kontrolpanel, der er tilsluttet til taleboksen 
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For at vælgen volumen for KP-250, udfør følgende trin: 

1. KP BIP-VOL. 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[VOLUMENKONTROL], og vælg [KP bip-vol.] og tryk på . 
Bemærk: Afhængig af opsætningen, er denne funktion måske ikke 
tilgængelig. 

 
 

 

2. KP BIP-VOL. 
MID    

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling.  

 
 eller  Klip på knappen  eller  gentagne gange for at rulle gennem de 

tilgængelige valgmuligheder MID, MIN, FRA eller MAKS.  

 KP BIP-VOL. 
MAKS. 

3 

3. 
 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 

 
For at vælgen volumen for klokken, udfør følgende trin: 

1. KLOKKE VOL. 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[VOLUMENKONTROL], og vælg [Klokke vol.] og tryk på .  
 

 
 

2. KLOKKE VOL. 

 MID    

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling. 

 
 eller   Klip på knappen  eller  gentagne gange for at rulle gennem de 

tilgængelige valgmuligheder MID, MIN, FRA eller MAKS.  

 KLOKKE VOL. 
MAKS. 

 

3. 
 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 
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For at vælgen volumen for udgangs- og indgangsbip, udfør følgende trin: 

1. UD/IND BIP 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[VOLUMENKONTROL], og vælg [Udgang/indgang bip] og tryk på .  
Bemærk: Afhængig af opsætningen, er denne funktion måske ikke 
tilgængelig. 

 
 

 

2. UD/IND BIP 

 MID    

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling. 

 
 eller  Klip på knappen  eller  gentagne gange for at rulle gennem de 

tilgængelige valgmuligheder MID, MIN, FRA eller MAKS.  

 UD/IND BIP 
MAKS. 

 

3. 
 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 

 
For at vælgen volumen for bekræftelsesbip, udfør følgende trin: 

1. BEKRÆFTELSESBIP V 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[VOLUMENKONTROL], og vælg [Bekræft bip vol.] og tryk på .  
Bemærk: Afhængig af opsætningen, er denne funktion måske ikke 
tilgængelig. 

 
 

 

2. BEKRÆFTELSESBIP V 

 MID    

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling.   

 
 eller  Klip på knappen  eller  gentagne gange for at rulle gennem de 

tilgængelige valgmuligheder MID, MIN, FRA eller MAKS.  

 BEKRÆFTELSESBIP V 
MAKS. 

 

3. 
 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 

 
For at vælgen volumen for fejlbip, udfør følgende trin: 

1. FEJLBIP VOL. 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[VOLUMENKONTROL], og vælg [Fejlbip vol.] og tryk på .  
Bemærk: Afhængig af opsætningen, er denne funktion måske ikke 
tilgængelig. 

 
 

 

2. FEJLBIP VOL. 

 MID    

Skærmen viser den aktuelt valgte indstilling.   

 
 eller  Klip på knappen  eller  gentagne gange for at rulle gennem de 

tilgængelige valgmuligheder MID, MIN, FRA eller MAKS.  
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 FEJLBIP VOL. 
MAKS. 

 

3. 
 

En "succeslyd" ☺  høres og displayet bekræfter den gemte indstilling. 

B.17 Serienummer 

Menuen SERIENUMMER gør det muligt at læse systemets serienummer og lignende data udelukkende til 
supportformål. 
 Her kan du læse systemets serienummer og andre relevante data. 
 

 Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i slutningen 
af dette afsnit. 

Sådan får du vist serienummerets detaljer på kontrolpanelet: 

1. SERIENUMMER 
 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen [SERIENUMMER], 

og tryk på . 1 
 

 
 

2. SYSTEM Vælg indstillingen [SYSTEM], og tryk på . 
 

 
 

3. PRODUKT SN 
0907030000. 

Viser kontrolpanelets serienummer. 

 
  

  

4. SW CAT & SN 
JS702275 K19.412 

Viser kontrolpanelets softwareversion. 

 
  

  

5. LCD CAT SN 
JS700421 v1.0.02 

Viser kontrolpanelets tastatursoftwareversion. 2 

 
  

  

6. PANEL ID 
100005 

Viser kontrolpanelets id for PowerManage-forbindelse. 

 
  

  

7. PYTHON VERSION 
FFFFFFFFF 

Viser GSM-billedoverførselssoftwareversion. 

 
  

  

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

Viser kontrolpanelets standardversion. 

 
  

  

109. RSU VERSION Viser versionen af kommunikatoren for softwareopgradering 
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7S702415 JS702415 
K01K02.0364 

 
  

  

10. BOOT VERSION 
7S702412 K01.022 

Viser versionen af boot/programmerings softwareopgraderingen 

 
  

  

 Tilbage til trin 2 3, 4 

Sådan får du vist serienummerets detaljer for KP-250-tastaturet: 
1. SERIENUMMER 

 

Gå til menuen [BRUGERINDSTILLINGER], vælg indstillingen 

[SERIENUMMER], og tryk på . 1 
 

 
 

2. LOKAL KP-250 Vælg indstillingen [LOCAL KP-250], og tryk på . 
 

 
 

8. KP250 SW VER 
2.1.09-001 

Viser KP-250 PG2 tastatursoftwareversion. 

 
  

  

9. KP250 cat.number 
70245100 

Viser KP-250 PG2 tastaturkatalognummer. 

 
  

  

 Tilbage til trin 2 3, 4 

 

  Yderligere information (afsnit B.17) 

1 For detaljerede instruktioner om, hvordan du vælger indstillingsmulighederne - se afsnittene A.1 og A.2. 

2 Gælder kun for PowerMaster-30 G2. 

3 For at afslutte denne session og gå tilbage til tidligere menuindstillinger skal du trykke på knappen . 

4 Du kan nu vælge en anden indstillingen i menuen Brugerindstillinger (se afsnit A.1 og afsnit A.2), eller du kan 
afslutte programmeringen (se afsnit A.3). 
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7. Avancerede funktioner 

Styreindstillinger og trykknapper 

Systemet muliggør manuel eller automatisk fjernbetjening af en enhed forbundet til PGM-udgangen. 
Brugeren definerer TIL- og SLUK-tider via skemaet (se kapitel 6, B.14 Programmering af tidsskemaet). Montøren 
fastlægger hvilke zonesensorer som vil tænde og slukke for de fjernstyrede apparater. Men beslutningen, om hvorvidt 
de fjernstyrede apparater vil reagere som programmeret, er op til dig (se næste tabel). 

Nøgle Funktion 

 
Manuel aktivering af en lampe eller et andet el-apparat der er forbundet til PGM-udgangen. 

 
Manuel inaktivering af en lampe eller et andet el-apparat der er forbundet til PGM-udgangen. 

 
Valg af den aktive automatiske kontrolmetode: 
 Sensorer: Dette apparat styres af sensorer (tildelt af montøren til dette). 
 Timer: Dette apparat styres af en timer (tænd- og sluk-tider er defineret af montøren). 
 Begge: Dette apparat styres af både sensorer og en timer. 

Eksempler på fordele ved automatisk fjernbetjening: 
 Timer-styring. Når du ikke er hjemme kan du aktivere tidsstyret tænd / sluk af et el-apparat. 
 Zone-styring. Ved forstyrrelse af en perimeter-zone kan der tændes for et elektrisk apparat. 
Bemærk: Automatisk aktivering og inaktivering af elektriske apparater afhænger af opsætningen af planlæggeren (se 
kapitel 6 - B.14 Programmering af tidsskemaet). 

Automatisk styring af tænd/sluk 

Du kan vælge to af fire muligheder: 
 V/timer TIL   V/timer FRA 
 V/sensor TIL   V/sensor FRA 

De aktuelt aktive indstillinger vises med et mørkt felt ( ) helt til højre. Klik på knappen  for at se de 2 andre 
muligheder. 

Den aktuelt aktive indstilling vises uden et mørkt felt helt til højre. Det mørke felt vil forsvinde, hvis du klikker på , 
mens indstillingen vises. En "succes-melodi" viser, at den nye indstilling blev korrekt gemt. 
TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

 

 
V/TIMER TIL  
 
 

 (Hvis dette er standard) 

Hvis ikke opfyldt – tryk på 

 

 
V/TIMER FRA 
 
 

  

Hvis opfyldt -  

tryk på  

 

V/TIMER FRA  
 
 

 

 
V/TIMER FRA  
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TRYK PÅ RESULTERENDE DISPLAY 

V/SENSOR TIL  
 
 

 (Hvis dette er standard) 

Hvis ikke opfyldt – tryk på 

 

 
V/SENSOR FRA 
 
 

Hvis opfyldt -  

 

 

V/SENSOR FRA  

 
 

  

 

 
V/SENSOR FRA  
 
 

 

 

TT:MM KLAR 
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8. Periodisk test med brugerkode 

Komponenterne i dit sikkerhedssystem er designet til at være så vedligeholdelsesfrie som muligt. Ikke desto mindre er 
det obligatorisk at teste systemet mindst en gang om ugen og efter en alarmhændelse for at kontrollere, at alle 
systemets sirener, detektorer, fjernbetjeninger, tastaturer og andre enheder fungerer korrekt. Fortsæt som beskrevet i 
dette afsnit, og hvis der opstår et problem, skal du underrette din installatør med det samme. 

Denne test udføres i tre dele: 
Test af sirene: Hver sirene i systemet aktiveres automatisk i 3 sekunder (udendørs sirener med lav lydstyrke). 
Desuden tester systemet sirenen til indlæste røgsensorer. 
Temp.-/Lystest: For enheder med temperaturføling viser panelet temperaturen for hver zone i Celsius eller 
Fahrenheit. For enheder, der både har temperatur- og lysdetektering, viser panelet temperatur og lysintensitet for hver 
zone. 
Test af anden enhed: Hver af de andre enheder i systemet aktiveres af brugeren, og skærmen viser hvilke enheder, 
som endnu ikke er testet. Indikationen "det er mig", hjælper med at identificere de enheder der ikke er testet, hvis 
nødvendigt. En tæller indikerer også antallet af enheder, der ikke er testet endnu. 

 
Læs omhyggeligt afsnittet "Yderligere information" i henhold til de angivne referencer1 mv. – se tabel i 
slutningen af dette afsnit. 

A. Sådan åbnes menuen Periodisk test 

1. 
TT:MM KLAR 

 
Sørg for, at systemet er frakoblet, og tryk derefter på knappen  gentagne 

gange, indtil skærmen viser "PERIODISK TEST" og tryk på . 1 

 
 

 

 
PERIODISK 

TEST 

 

2.   

 VIS PROXBRIK ELLER 
INDTAST KODE: 

Skærmen vil nu bede dig om at indtaste din brugerkode eller vise din proxbrik. 

3.  KODE/BRIK Indtaste din brugerkode eller vis din proxbrik. 2 3 

 ☺  Gå til trin 4  
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B. Sådan testes sirenerne 

4. SIRENE TEST 
 

Skærmen viser nu [SIRENETEST].  

5. 
 For at starte sirenetesten, tryk på . Umiddelbart efter tryk på , skal 

alle 4 LED på panelet og alle 5 LED på KP-250 PG2 lyse (LED-test). 4 

 SIRENE P 

<NÆSTE> eller <OK> 

 

 SIRENE P 
<NÆSTE> eller <OK> 

Skærmen viser nu [SIRENE P], hvor "P" angiver, at det er kontrolpanelets sirene, 
der er ved at blive testet. 
Først lyder panelets sirene i 3 sekunder, hvorefter PowerMaster-systemet 
automatisk vil gentage proceduren for den næste indlæste sirene i systemet, indtil 
alle sirener er testet. 5 

Du skal lytte efter sirenelyden og sørge for, at alle sirener afgiver lyd. 
Når alle sirener er testet, vil kontrolpanelet nu teste sirenerne for de røgalarmer, 
der er indlæst i alarmsystemet. Skærmen viser nu [Zxx: RØGSIRENE] på den 
første linje og [<NÆSTE> eller <OK>] på den anden linje, hvor "Zxx" indikerer 
røgsensorens zonenummer. Under denne periode, vil sirenerne for hver testet 
røgalarm aktiveres hørbart i op til et minut. 

Tryk på  for at teste sirene for den næste røgalarm. 

 

6. SIRENETEST SLUT 
 

Når sirenetesten er slut, viser skærmen [SIRENETEST SLUT]. Tryk på knappen 

 eller  at bekræfte testen og derefter gå til næste trin for visning af 

zonetemperatur.  eller  

C. Til visning af temperatur og lysintensitet 

7. TEMP.-/LYS TEST  Displayet viser nu [TEMP.-/LYS TEST]. 

8. 
 For at vise temperaturen i zoner på KP-250 PG2, skal du trykke på . 6 

 Z01 +19,5C 
Z01:Temp Sensor 

KP-250 PG2 viser temperaturen og lysstyrken for hver zone. Skærmen skifter 
mellem temperatur, lysintensitet, sensornummer og sensorplacering. 7 

Klik gentagne gange på knappen  for at se temperatur og lysintensitet for 
hver zone. 

 

Z01 +19,5C 
Stue 

   

9. ENHEDSTEST SLUT 
 

Når temperaturen i alle zoner er blevet gennemgået, viser skærmen 

[ENHEDSTEST SLUT]. Tryk på knappen  eller  for at bekræfte testen 

og derefter gå til næste trin for at teste de andre enheder. 
 eller  
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D. Sådan testes alle andre enheder 

 TEST ALLE ENHEDER 
 

Skærmen viser nu [TEST ALLE ENHEDER]. 

10. 
  For at gå i gang med proceduren for test af enheder skal du trykke på . 

11. IKKE AKTIVE NNN 
 

Skærmen viser [IKKE AKTIVE NNN]. NNN angiver antallet af indlæste enheder i 
panelet, der endnu ikke er testet. Dette antal reduceres automatisk med en for hver 

testet enhed.  For at igangsætte enhedstest skal du trykke på .  
 Z01 IKKE AKTIV 

Z01 KONTAKT 
Skærmen viser den 1. enhed på listen over ikke-testede enheder. Skærmen skifter 
mellem enhedens nummer, enhedens type (f.eks. magnetisk kontakt, nøglesender, 
tastatur mv.) og enhedens placering. 

Testen udføres ved at aktivere hver enhed som beskrevet i punkt 8 i tabellen 
nedenfor. 

 

Z01 IKKE AKTIV 
FORDØR 

   

 Z01 ER AKTIV 
Z01 KONTAKT 

Når enheden aktiveres, skifter displayet tilsvarende. 

12. 
 Klik på  til at rulle gennem listen over alle utestede enheder. 9 

13. ENHEDSTEST SLUT 
 

Når alle enheder er blevet aktiveret, viser skærmen [ENHEDSTEST SLUT] fulgt af 
[TT:MMKLAR]. 

TT:MM KLAR 
 

 

Yderligere information (periodisk test) 

1 Display vist i frakoblet tilstand, når alle zoner er sikret (00:00 eller andre cifre viser aktuelt tidspunkt). 

2 Hvis du ikke allerede har ændret dit personlige kodenummer, så brug standardindstillingen – 1111. 

3 Hvis INSTALLATIONSKODEN bruges til at indtaste den periodiske test i stedet for BRUGERKODEN, vil 

enhedernes lysdioder også vise den tilkoblede kvalitetsbetegnelse - se kapitel 4 i installationsvejledningen for 

KP-250 PG2, Periodisk test med installationskode. 

4 
For at springe SIRENETEST over og vælge de andre enhedstest skal du trykker på . 

5 Den periodiske test kan udføres på maksimalt to trådløse sirener (herunder en intern lydkilde) og sirener for 
indlæste røgsensorer. Udendørs sirener aktiveres med lav lydstyrke. 

6 Hvis der ikke er indlæst nogen temperatursensor i systemet, viser skærmen "ENH. IKKE FUNDET". 
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7 Den viste temperatur kan være i Celsius eller Fahrenheit i henhold til de programmerede indstillinger for 

temperatursensoren. 

8 For at aktivere systemenheder under "Periodisk test" skal du sikre dig, at enhedens lysdiode lyser, når den 

aktiveres: 

Kontaktsensor:  Åbn eller luk døren eller vinduet, som er beskyttet af kontakten. 

Bevægelsesdetektorer: Udfør en "fysisk test" af detektoren som forklaret i detektorens datablad. 

Røgdetektorer: Udfør en "Diagnostisk test" som forklaret i detektorens datablad. 

Nøglesender: Aktiver en af nøglesenderens knapper. 

Tastaturer: Tryk på tastaturets   knap.  

Andre enheder: Generelt skal du følge "Diagnostiske tests" som beskrevet i enhedens datablad 
eller aktivere en af dens funktioner. 

9 a.  Tre sekunder efter enheden vises, blinker enheden for at hjælpe dig med at identificere den ("Det er mig"). 

b. For at afslutte sessionen skal du trykke på knappen , indtil skærmen viser [<OK> FOR FORLAD], tryk 

derefter på . 

Periodisk test pr. område 

Ud over de almindelige periodiske test, kan du også teste zonerne for indlæste sensorer (foruden temperatursensorer 
og sirener), der er tildelt en valgt partition. 

Sådan udføres en periodisk test pr. område 1 

1. 
TT:MM KLAR 

PROBLEM 

Sørg for, at valgte område er frakoblet, og at de andre områder ikke er i forlad-

tilstand eller indtastningsforsinkelse, og tryk derefter på områdets knap ( ). 

 
 

 

2. 
VÆLG OMRÅDE 

 
Når skærmen viser [VÆLG OMRÅDE], skal du trykke på områdenummeret for de 

zoner, du ønsker at teste, f.eks.  (område 1). 

  

3. 
OMRÅDE 1 
IKKE KLAR 

HUKOMMELSE 

 

 
 

 
OMRÅDE 1    

IKKE KLAR FEJL 

4.  
Tryk på knappen  gentagne gange, indtil skærmen viser [PERIODISK TEST], 

og tryk på . 

 
PERIODISK TEST 
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5. 
 

 

 
VIS PROXBRIK 
ELLER 

INDTAST KODE 

Skærmen vil nu bede dig om at indtaste din masterbrugerkode. 2 

6.  Indtast 
masterbrugerkode 

 

 P1 SENSORTEST 
 

3 

7.   

8. IKKE AKTIVE NNN 
 

Skærmen viser [IKKE AKTIVE NNN]. NNN angiver antallet af indlæste enheder i 
panelet, der endnu ikke er testet. Dette antal falder automatisk med en for hver 
testet enhed. 

Test pr. partition udføres ved at aktivere hver enhed som beskrevet i punkt 4 i 
tabellen Yderligere information nedenfor. 
Efter en enhed er aktiveret, viser kontrolpanelet [Zxx ER AKTIVERET], og "N"-
tælleren falder med en. 
Når alle enheder er blevet testet, viser kontrolpanelet [ENHEDSTEST SLUT]. 

 

ENHEDSTEST SLUT 
 

 

9.  Tryk på . 5 

 ☺  Tilbage til trin 3  

 

Yderligere information (periodisk test pr. partition) 

1 Partitioner skal aktiveres af din installatør. 

2 Hvis du ikke allerede har ændret dit personlige kodenummer, så brug standardindstillingen – 1111. 

3 
For at afbryde skal du trykke på knappen ; skærmen viser [<OK> FOR FORLAD]. Tryk på knappen 

. 

4 For at aktivere systemenheder under "Periodisk test" skal du sikre dig, at enhedens lysdiode lyser, når den 

aktiveres: 

Kontaktsensor:  Åbn eller luk døren eller vinduet, som er beskyttet af kontakten. 

Bevægelsesdetektorer: Udfør en "fysisk test" af detektoren som forklaret i detektorens datablad. 

Røgdetektorer: Udfør en "Diagnostisk test" som forklaret i detektorens datablad. 

5 Periodisk test pr. partition vil blive afbrudt (panelet vender tilbage til den valgte partitionsvisning) ved en af 
følgende: 1) Frakobling med nøglesender, tastatur eller vedhæng tildelt til en valgt partition, 2) PANIK, BRAND 
eller akut hændelse. 
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9. Vedligeholdelse 

Udskiftning af batterier på trådløse enheder 

De trådløse enheder, som leveres med dit system, er drevet af batterier, der holder flere år ved normal brug. 
Hvis og når et batteri bliver svagt, sender selve enheden en meddelelse om "lavt batteri" til kontrolpanelet, og en 
problemmeddelelse om lavt batteri vises sammen med zoneoplysningerne (se Kapitel 5 – Fejlindikationer). 
De respektive manualer for disse sensorer eller enheder bør konsulteres for korrekte retningslinjer om batteriudskiftning, 
der skal udføres af installatøren. 

Adgang til 24-timers zoner 

Sådan får du adgang til en sensor, som er defineret som en 24-timers zone, uden at aktivere alarmen: 

 Klik på  – Skærmen viser: BRUGERINDSTILLINGER. 

 Klik på  – Skærmen viser: VIS BRIK ELLER INDTAST KODE ___. 
Indtast din hemmelige 4-cifrede <Brugerkode> eller vis din brik - buzzeren afspiller "succeslyden" (- - - ––––). 

Du har 4 minutter, hvor 24-timers-sensoren kan åbnes og give adgang. Når de 4 minutter er gået, går systemet 
automatisk tilbage til normal tilstand. 

Hændelseslog med brugerkode 

Alle hændelser gemmes i en hændelseslog, der indeholder op til 100 poster. Du kan få adgang til denne log, gennemgå 
hændelserne én efter én og drage funktionelle konklusioner. 
Bemærk: Op til 250 hændelser (PowerMaster-10 G2) / 1000 hændelser (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) 
gemmes i hændelsesloggen, der kan læses via PC-software til fjernprogrammering eller på PowerManage fjernserver. 

Hvis hændelsesloggen er fyldt helt op, slettes den ældste hændelse ved registrering af hver ny hændelse. 

Dato og tidspunkt for forekomst gemmes for hver hændelse. Når hændelsesloggen læses, vises hændelser i 
kronologisk rækkefølge - fra den nyeste til den ældste. Hændelsesbeskrivelsen vises med dato og tidspunkt. Skærmen 

vises flere gange, indtil du klikker på  for at gå videre til en ældre hændelse, eller indtil den 4-minutters timeout 
for "ingen handling" gendanner systemet til normal driftstilstand. 

Du kan få adgang til loggen ved at klikke på -knappen og derefter indtast din masterbrugerkode. 

For at få et generelt overblik over anvendelsen af loggen, se proceduren nedenfor. 
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For at læse hændelsesloggens skal du fortsætte som følger: 

 TT:MM KLAR 
 

 

1. 
 

 

 VIS PROXBRIK 
ELLER 

INDTAST KODE:  

 

2.  KODE Når skærmen på KP-250 PG2 viser [VIS BRIK ELLER INDTAST KODE: ], 
skal du indtaste den aktuelle masterbrugerkode eller vise din brik. 

 KP-250 
OVERSIGT OVER 

HÆNDELSER 

Der høres en "succeslyd", og skærmen viser [KP-250 LISTE OVER 
HÆNDELSER]. (Se Vigtig bemærkning!) 

3. 
 Klik på knappen . Den seneste hændelse vises. 

 CENTRL SVAGT BAT 
12/04/11 15:14 

Hændelsen vises i to rækker, f.eks. "CPU LAVT BATTERI" derpå "12/04/11 
15:14".  

  Skærmen vises, indtil du igen klikker på  for at gå til næste hændelse, eller 
indtil hændelsesloggen når til timeout (4 minutter). 

F03 FRAKOBLING 
15/03/11 08:37 

4.  Klik på knappen  så mange gange, som det er nødvendigt for at læse de 
ønskede data. 

 
 Vigtig bemærkning! Hvis du indtaster forkert kode 5 gange i træk, vil det 

indlede en 30 sekunders lås af tastaturet. 

Bemærk: Systemet tillader ikke, at du sletter hændelsesloggen. Kun 
installatøren er autoriseret til at se og udføre denne funktion. 

Forlade hændelsesloggen 

1.  Klik på knappen  fra et vilkårligt sted i hændelsesloggen. 
Skærmen viser [KP-250 <OK> FOR FORLAD]. 

 KP-250 
<OK> FOR FORLAD 

 

2.  Klik på knappen . 

 TT:MM KLAR 
 

 

  Systemet vender tilbage til normal funktion. 
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APPENDIKS A: Specifikationer 

Frekvensbånd (MHz) Europa og resten af verden: 433-434, 868-869 USA: 912-919 
Kommunikationsprotokol PowerG 
Batteritype Fire 1,5V AA alkaline batterier 
Forventet batterilevetid 3 år (ved normal brug) 
Grænse for lavt batteri 4,4 V 
Strømkilde Batteri: 4,8VDC – 6VDC 
BAGGRUNDSLYS Blåt (tastatur) / hvidt (display) 
Driftstemperatur 0C til 55C (32F til 131F) 
Fugtighed Gennemsnitlig relativ fugtighed på op til ca. 75 % ikke-kondenserende. I 30 dage om 

året kan den relative luftfugtighed variere mellem 85 % og 95 % ikke-
kondenserende. 

Dimensioner (BxLxD) 150x100x20mm (5-7/8 x 3-7/8 x 13/16 tomme) 
Vægt (inklusive batteri og beslag) 379 g (13 oz) 
Montering Vægmonteret eller på bord 
Farve Hvid 
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APPENDIKS B: Områder 

KP-250 PG2 indeholder en valgfri områdefunktion. Partitioner er kun tilgængelig, hvis installatøren har aktiveret 
funktionen. Når områder er aktiveret, bliver områdemenuer føjet til systemet, som kan ses på LCD-skærmen. 
Hver brugerkode kan tildeles en kombination af op til tre partitioner og hver partition kan være tilkoblet eller frakoblet 
uanset status for de øvrige områder i systemet. For eksempel kan du definere garagen som partition 1, kælderen som 
partition 2 og huset som partition 3. Da hver partition er uafhængig af de andre partitioner, kan du tilkoble eller frakoble 
hver partition som ønsket uden at ændre tilstandene for de andre partitioner. 
Systemet understøtter også en situation, hvor et område bruges af to eller flere partitioner. For eksempel en reception, 
der er fælles for to kontorer, som hver især er tildelt en separat partition, vil først blive tilkoblet, når de to kontorer 
(partitioner) er tilkoblet. I tilkoblet tilstand vil receptionen blive frakoblet efter hvert kontor (partition) er blevet frakoblet, 
så brugeren af dette kontor kan bruge receptionen uden at generere en alarm. Et sådant område kaldes for "fælles 
område". 
Bemærk: Fjernbetjening udføres pr. partition eller pr. brugerkode, som defineret for en bestemt partition, når partition er 
aktiveret. 

B1. Valg af et område 

Når der arbejdes i partitionstilstand vises første skærm: 

P1: R   P2:   N   P3: R 
 

Tryk på ; skærmen viser: 

VÆLG OMRÅDE 
 

Tryk på ,  og  for at vælge det ønskede tilsvarende område. 
Bemærk: Efter 5 sekunder uden knaptryk vil der være en timeout, og skærmen vender tilbage til at vise alle partitioner. 

B2. Tilkobling / frakobling af systemet 

Før du fortsætter, skal du sørge for, at Partitioner er aktiveret via installationstilstanden. 

Tilkobling/frakobling af alle partitioner 

For at tilkoble/frakoble alle områder i KLAR-tilstand, skal du trykke på knappen  /  eller . 

Tilkobling/frakobling af en enkel partition 

For at tilkoble/frakoble et enkelt område, skal du trykke på knappen  på KP-250 PG2 og derefter trykke på 

områdenummer: 1; 2; eller 3. Herefter skal du trykke på knappen  /  eller . 
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B3. Vis-funktionen 

Vis-funktionen er aktiveret under status for enkelt partition/alle partitioner og viser oplysninger, der er relevante for den 
valgte eller alle partitioner. 
Vis alle partitioner 

Tryk på  i Klar-tilstand. Skærmen viser oplysninger om alle områder. Tryk på  gentagne gange for at se 
indhold om hukommelse / status. 
Vis enkelt partition 

Tryk på  i Klar-tilstand, og tryk derefter på områdenummeret. Skærmen viser relevante oplysninger for den valgte 

partition. Tryk på  gentagne gange for at se indhold om hukommelse / status. 
Bemærk: Efter 5 sekunder uden knaptryk vil der være en timeout, og skærmen vender tilbage til at vise alle partitioner. 

B4. Sirene 

En partition er i alarm, når der modtages en hændelse fra en alarmeret enhed, der er tildelt denne partition. Alarmerede 
enheder påvirker ikke partitioner, som de ikke er tildelt. En sirene er fælles for alle partitioner. Derfor vil en alarm fra en 
eller flere partitioner aktivere sirenen. 
Sireneaktivitet 
 Sirenen vil blive aktiveret, når den modtager en hændelsen fra en alarmeret enhed. 
 Overlappende sireneaktiveringer fra forskellige partitioner vil ikke forårsage, at varigheden af sirenen forlænges. 
 Når sirenen lyder, vil den ikke stoppe, før alle alarmerede partitioner er frakoblet. Men hvis sirenen er aktiv på 

grund af en alarm fra et fælles område, og en af de partitioner, som er tildelt dette område, frakobler systemet, 
vil sirenen også stoppe. I tilfælde af at alarmen er initieret fra et fælles område, men fortsætter med zoner, som 
ikke er tildelt et fælles område, vil sirenen ikke stoppe, før alle partitioner, der er tildelt de alarmerede zoner, er 
frakoblet. 

 I tilfælde af, at der er en brand i område 1 og et indbrud i område 2, vil sirenen lyde BRAND. Når partition 1 er 
frakoblet, vil sirenen lyde INDBRUD i resten af sirenens timeoutperiode. 

B5. Visning af områdestatus 

Partitionsstatus vises på følgende måde: 

P1:X P2:X P3:X 

Hver X-værdi angiver en anden partitionstilstand, som følger: 

R Klar 
N Ikke klar 
A Væk 
H Tilk. nat 
E Udgangsforsinkelse 
D Indgangsforsinkelse 
- Ikke brugt 
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B6. Fællesområder 

Når områder krydser hen over, skal den del der er fælles med området tildeles en zone.  Denne fælleszone er tildelt 
flere områder og kan krydses af alle brugere, der er tilknyttet til områderne. 
Der kan være mere end et fællesområde i en installation, afhængigt af ejendommens opdeling. Et fællesområde er ikke 
det samme som et område; det kan ikke tilkobles / frakobles direkte. Fællesområder oprettes, når du tildeler en zone 
eller zoner til 2 eller 3 områder. Tabel A1 opsummerer adfærden for de forskellige zonetyper i et fællesområde. 

Tabel A1 – Fællesområde definitioner 

Fællesområde zonetyper Definition 
Perimeter  Opfører sig kun som defineret, når det sidst tildelte område er FULDT eller NAT-

tilkoblet. 
 I tilfælde af, at et af områderne frakobles, bliver en alarm fra denne zone ignoreret 

i alle tildelte områder. 
Forsinkede zoner  Forsinkede zoner udløser ikke en adgangsforsinkelse, med mindre alle tildelte 

områder er tilkoblet. Det er derfor ikke anbefalet, at definere forsinkede zoner som 
fællesområder. 

Perimeteradgang 
(Perimeterfølger) 

 Opfører sig kun som defineret, når det sidst tildelte område er FULDT eller NAT-
tilkoblet. 

 I tilfælde af, at et af områderne frakobles, bliver en alarm fra denne zone ignoreret 
i alle tildelte områder. 

 I tilfælde af, at et af områder tildelt til fællesområdet er i forsinket tilstand (og de 
andre områder er tilkoblet), vil alarmen kun opføre sig som perimeterfølger for 
dette område. Hændelsen bliver ignoreret af andre tildelte og tilkoblede områder. 

Indvendigt  Opfører sig kun som defineret, når det sidst tildelte område er FULDT tilkoblet. 
 I tilfælde af, at et af områderne frakobles eller NAT-tilkobles, bliver en alarm fra 

denne zone ignoreret i alle tildelte områder. 
Indvendigt - Forsinkelse  Denne zonetype virker som en "indvendig" zone, når systemet er NAT-tilkoblet og 

som en "forsinket" zone, når systemet er FULDT tilkoblet. 
Indvendig adgang 
(Indvendig følger) 

 Opfører sig kun som defineret, når det sidst tildelte område er FULDT tilkoblet. 
 I tilfælde af, at et af områderne frakobles eller NAT-tilkobles, bliver en alarm fra 

denne zone ignoreret i alle tildelte områder. 
 I tilfælde af, at et af områder tildelt til fællesområdet er i forsinket tilstand (og de 

andre områder er tilkoblet), vil alarmen kun opføre sig som indvendig følger for 
dette område. Hændelsen bliver ignoreret af andre tildelte og tilkoblede områder. 

Nattilkobling E/E 
(Nat/forsinket) 

 Opfører sig som en perimeterfølgertype, når alle tildelte områder er FULDT 
tilkoblede. 

 Opfører sig som en forsinket type, når den sidste af de tildelte områder NAT-
tilkobles. 

 Bliver ignoreret, når den sidste af de tildelte områder frakobles. 
Nødkald; Brand; Vand; Gas; 

temperatur; 24-timer lydløs; 

24-timer hørbar 

 Altid tilkoblet. 

Ingen-alarm  Altid ignoreret. Der er ingen alarmer for ikke-alarm zonetyper. 
Kan f.eks. anvendes til at aktivere PGM'er uden alarmer i alle modeller. 

Udendørs  Opfører sig kun som defineret, når det sidst tildelte område er FULDT eller NAT-
tilkoblet. 

Tilkoblingsnøgle  Tilkobler alle tildelte områder. 
Sabotage, Linjefejl, 

Strømsvigt, Panik 

 Altid tilkoblet. 
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APPENDIKS C: ORDLISTE 

Denne liste over termer er arrangeret i alfabetisk rækkefølge. 

 
Afbrydelsesperiode: Når der indledes en alarm, aktiveres den interne indbyggede sirene først for en begrænset 
periode, som er den afbrydelsesperiode, der er indstillet af montøren. Hvis du forårsage en alarm ved et uheld, kan du 
frakoble systemet inden for den afbrydelsesperioden, før de reelle sirener starter, og før alarmen rapporteres eksternt. 
Alarm: Der er to slags alarmer: 
Hørbar alarm - både internt indbyggede lydkilder og eksterne sirener lyder og kontrolpanelet rapporterer hændelsen 
telefonisk eller på anden måde. 
Lydløs alarm - sirenerne forbliver tavse, men kontrolpanelet rapporterer hændelsen telefonisk eller på anden måde. 

En alarmtilstand udløses af: 
 Bevægelse detekteres af en bevægelsesdetektor 
 Ændring af tilstanden detekteres af en magnetisk kontaktdetektor - et lukket vindue eller en lukket dør åbnes 
 Detektion af røg af en røgalarm 
 Manipulering med detektorerne 
 Ved at trykke de to nødknapper ned samtidig på panelets tastatur. 
Bevægelsessensor: En passiv infrarød bevægelsessensor. Ved detektering af en bevægelse sender sensoren et 
"alarm"-signal til kontrolpanelet. Efter overførslen vil den afvente og forsøge at registrere yderligere bevægelse. 
Brugerkoder: KP-250 PG2 er designet til at adlyde dine kommandoer, under forudsætning af, at de er efterfulgt af en 
gyldig sikkerhedsadgangskode. Uautoriserede mennesker kender ikke denne kode, så ethvert forsøg fra deres side til at 
afvæbne eller overvinde systemet vil mislykkes. Nogle handlinger kan dog godt udføres uden denne kode, da de ikke 
påvirker sikkerhedsniveauet i alarmsystemet. 
Det er mig: KP-250 PG2-systemet omfatter en kraftig enhedslokalisator, der hjælper dig med at identificere den faktiske 
enhed på skærmen, som følger: 
Mens skærmen viser en zone (enhed), blinker lysdioden på den respektive enhed og angiver "Det er mig". "Det er mig"-
indikation vises efter en vis tidsforsinkelse (maks. 16 sekunder) og vil vare så længe, som skærmen viser enheden med 
en timeout på 2 minutter. 
Detektor: Den registrerende enhed: pyroelektrisk sensor, fotodiode, mikrofon, optisk røgdetektor mv. 
Detektor: Enheden (apparatet), der sender en alarm, som kommunikerer med kontrolpanelet (f.eks. er NEXT PG2 en 
bevægelsesdetektor, SMD-426 PG2 er en røgdetektor) 
Ekstern respondent: En respondent kan enten være en professionel udbyder, som hjemmet eller virksomhedsejeren 
abonnerer på (en kontrolcentral), eller en familierelation/ven, som indvilliger i at passe det beskyttede område under 
familiens fravær. Kontrolpanelet rapporterer hændelser telefonisk til begge slags respondenter. 
Forstyrret zone: En zone, der er i alarmtilstand (dette kan være forårsaget af et åbent vindue eller dør, eller af 
bevægelse i synsfeltet for en bevægelsesdetektor). En forstyrret zone betragtes som "ikke sikret". 
Frakobling: Det modsatte af tilkobling - en handling der ændrer kontrolpanelet til den normale standby tilstand. I denne 
tilstand vil brand og 24-timers zoner kun aktivere en alarm, hvis de overtrædes, men en "nødalarm" kan også aktiveres. 
FULD: Denne type tilkobling anvendes, når det beskyttede område forlades helt. Alle zoner, både indendørs og 
udendørs, er beskyttet. 
Hurtig tilkobling: Tilkobling uden brugerkode. Kontrolpanelet vil ikke anmode om din brugerkode, når du trykker på en 
af tilkoblingsknapperne. Tilladelse til at anvende denne tilkoblingsmetode gives eller nægtes af installatøren, når 
systemet programmeres. 
Ikke-alarm zone: Din installatør kan udpege en zone til andre roller end alarm. For eksempel kan en 
bevægelsessensor, som er installeret i en mørk trappe, bruges til at tænde lyset automatisk, når en person krydser det 
mørke område. Et andet eksempel er en trådløs miniaturesender, som er forbundet til en zone, der styrer en 
portåbningsmekanisme. 
Isoler: Isolerede zoner er zoner, som ikke er tilkoblet under tilkobling af systemet. Isolering gør det muligt kun at tilkoble 
en del af systemet, samtidig med at det tillader fri bevægelse af person er i bestemte zoner, når systemet er tilkoblet. 
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Klokkezoner: Gør det muligt at spore aktivitet i det beskyttede område, mens alarmsystemet er i frakoblet tilstand. Når 
en klokkezone "åbnes", bipper buzzeren to gange. Men buzzeren bipper ikke, når zonen lukkes (går tilbage til normal). 
Beboere kan bruge denne funktion til at annoncere besøgende. Virksomheder kan anvende det til at signalere, når der 
ankommer en kunde til lokaliteterne eller når personale gå ind i beskyttede områder. 

Bemærk: En 24-timers zone eller en brandzone bør ikke betegnes som en klokkezone, fordi begge zonetyper aktiverer 
en alarm, hvis de forstyrres, mens systemet er frakoblet. 

Selvom en eller flere zoner betegnes som klokkezoner, kan du stadig aktivere eller deaktivere klokkefunktionen ved 

hjælp af klokkens TIL/FRA-knap  og .LED 
Kontrolpanel: Kontrolpanelet er et kabinet, der indeholder de elektroniske kredsløb og microprocessoren der styrer 
alarmsystemet. Det indsamler information fra de forskellige detektorer, behandler det og reagerer på forskellige måder. 
Det indeholder også brugergrænsefladen - kontrolknapper, numerisk tastatur, display, lydgiver og højttaler. 
Magnetisk kontaktsensor: En magnetafbryder og en trådløs sender i et delt hus. Sensoren er monteret på døre og 
vinduer for at detektere ændringer i tilstanden (fra lukket til åben og omvendt). Ved detektering om en dør eller et vindue 
er åbent sender sensoren et "alarm"-signal til kontrolpanelet. Hvis kontrolpanelet ikke er tilkoblet på det tidspunkt, vil det 
anse alarmsystemet som "ikke klar til tilkobling", indtil døren eller vinduet er sikret, og panelet har modtaget et 
"genoprettet"-signal fra den samme sensor. 
NAT: Denne type tilkobling anvendes, når der er personer til stede inden for det beskyttede område. Et klassisk 
eksempel er om aftenen hjemme, når familien er på vej i seng. Med NAT-tilkobling er perimeterzonerne beskyttet, men 
de indvendige zoner er ikke. Derfor vil bevægelser i de indvendige zoner blive ignoreret af kontrolpanelet, men 
forstyrrelse af en perimeterzone vil forårsage en alarm. 
Nøgletilkobling: Tilstanden nøgletilkobling er en speciel tilkoblingstilstand, hvor udvalgte "nøgletilkoblingsbrugere" vil 
udløse en "nøgletilkoblingsbesked", der sendes en telefon når de frakobler systemet. 
F.eks.: Hvis forældrene ønsker at være sikre på, at deres barn er vendt tilbage fra skole og har frakoblet systemet. 
Nøgletilkobling er kun muligt når systemet er i tilstanden FULDT tilkoblet. 

Nulstilling: Når en alarm skifter fra alarmtilstand til normal standby tilstand, kaldes det nulstilling. 
En bevægelsesdetektor gendanner automatisk efter detektion af bevægelse og bliver klar til at detektere igen. En 
magnetisk kontaktdetektor gendanner kun efter lukning af den beskyttede dør eller det beskyttede vindue. 
Standard indstillinger: Indstillinger, der er gældende for en specifik enhedsgruppe. 
Status: Strømfejl, lavt batteri, problemer, systemtilstand mv. 
Straks: Du kan tilkoble systemet FULD-STRAKS eller NAT-STRAKS og derved annullere adgangsforsinkelsen for alle 
forsinkede zoner i en tilkoblingsperiode. 
F.eks. kan du tilkoble kontrolpanelet i NAT-STRAKS tilstand og forblive inden for det beskyttede område. Det er kun 
perimeter-beskyttelsen der er aktiv og hvis du ikke forventer besøg mens systemet er tilkoblet, vil en alarm ved adgang 
via hoveddøren kun være en fordel. 
For at frakoble systemet uden at udløse en alarm, anvend dit kontroltastatur (der normalt er tilgængeligt uden at 
forstyrre en perimeterzone) eller anvend en nøglesender. 
Tildelt: Refererer til zonerne. 
Tilknyttet: Refererer til enhederne. 
Tilkobling: Tilkobling af alarmsystemet er en handling der forbereder det til at afgive en alarm, hvis en zone 
"overtrædes" ved bevægelse eller ved åbning af en dør eller vindue, alt efter omstændighederne. Kontrolpanelet kan 
være tilkoblet i forskellige tilstande (se VÆK, NAT, UDEN FORSINKELSE og FRAKOBLING). 
Tilstand: FULD, NAT, FULD-STRAKS, NAT-STRAKS, NØGLETILKOBLING, TVUNGEN, OMGÅELSE. 
Trådløs røgdetektor: En almindelig røgdetektor og en trådløs PowerG-transceiver i en delt bolig. Ved detektering af 
røg sender detektoren sin unikke identifikationskode ledsaget af et alarmsignal og diverse statussignaler til 
kontrolpanelet. Da røgalarmen er knyttet til en speciel brandzone, initieres en brandalarm. 
Tvungen tilkobling: Når en af systemets zoner forstyrres (åben), kan alarmsystemet ikke tilkobles. En metode til at 
løse dette problem, er at finde og afslutte årsagen til zoneforstyrrelsen (lukke døre eller vinduer). En anden måde at 
håndtere dette på er at indføre tvungen tilkobling - automatisk deaktivering af zoner, der stadig er forstyrret ved ophør 
af udgangsforsinkelsen. Omgåede zoner bliver ikke beskyttet i tilkoblingsperioden. Selv efter de er genoprettet til normal 
(lukket), forbliver omgåede zoner ubeskyttede indtil systemet frakobles igen. 
Tilladelse til "tvungen tilkobling" gives eller nægtes af installatøren, når systemet programmeres. 
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Zone: En zone er et område inden for det beskyttede sted, der overvåges af en specifik detektor. Under 
programmeringen lærer installatøren kontrolpanelet detektorens identitetskode og knytter den til den ønskede zone. 
Siden zonerne er adskilt med navn og nummer, kan kontrolpanelet rapportere zonestatus til brugeren og registrere alle 
hændelser rapporteret af zonedetektoren i sin hukommelse. Zoner med og uden forsinkelse er kun "aktive", når 
kontrolpanel er tilkoblet, og andre (24-timers) zoner er "aktive", uanset om systemet er tilkoblet eller ej. 
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APPENDIKS D: Overensstemmelse med standarder 

 
 
 

 
 

Europæisk: EN 300 220, EN 300 330, EN 301 489, EN 50130-4, EN 60950, EN 
50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6. 
Visonic Ltd. erklærer hermed, at radioudstyrstypen KP-250 er i overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er 
tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.visonic.com/download-center. 
 
Power G perifere enheder har to-vejs-kommunikation funktionalitet, der giver yderligere fordele som 
beskrevet i den tekniske brochure. Denne funktionalitet er ikke blevet testet til at overholde de respektive 
tekniske krav og bør derfor overvejes som værende uden for produktets certificering 
 
Certificeret af Applica T&C i overensstemmelse med EN 50131. 
 
UK: Dette produkt er egnet til brug i systemer installeret til at overholde PD6662:2010 i 
Grade 2 og miljøklasse II. DD243 og BS8243 
 
Sikkerhedsklassificering: Grade 2 
Miljøklasse: Klasse II 
 
USA: CFR 47 Afsnit 15 
Canada: RSS 210 

 

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og med Industry Canada-licensundtagelser for RSS-standard(er). 
Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver 
interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

ADVARSEL! For at overholde FCC- og IC-overensstemmelseskravene vedrørende RF-eksponering skal den mobile version af dene enhed 
placeres i en afstand af mindst 20 cm fra alle personer under normal drift. Antennerne der anvendes til dette produkt må ikke placeres sammen 
eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. 
Le dispositif doit être placé à une distance d'au moins 20 cm à partir de toutes les personnes au cours de son fonctionnement normal. Les 
antennes utilisées pour ce produit ne doivent pas être situés ou exploités conjointement avec une autre antenne ou transmetteur. 
Det digitale kredsløb i denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til 
afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boligområders installationer. 
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med 
instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radio- og tv-modtagelse. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en 
bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager en sådan interferens, som kan verificeres ved at tænde og slukke for enheden, opfordres 
brugeren til at fjerne interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger: 
– Drej eller flyt modtagerantennen. 
– Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 
– Tilslut enheden til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, der leverer strøm til modtageren. 
– Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. 
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Visonic Ltd., kan ugyldiggøre brugerens ret til at benytte udstyret. 
 

 

W.E.E.E. Erklæring om produktgenanvendelse 
For information om genanvendelse af dette produkt, skal du kontakte firmaet hvor du oprindeligt købte produktet. Hvis du 
kasserer produktet og ikke returnerer det til reparation, så skal du sikre, at det returneres som angivet af din leverandør. 
Dette produkt må ikke smides væk med husholdningsaffald. 
Direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 

 

http://www.visonic.com/download-center
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GARANTI  
Visonic Limited ("Producenten") garanterer kun for dette produkt 
("Produktet") og kun til den oprindelige køber ("Køber") mod defekt 
håndværk og materialer ved normal brug af Produktet i en periode på 
tolv (12) måneder fra afsendelsesdatoen fra Producenten. 
Denne garanti er absolut betinget af, at Produktet er blevet korrekt 
installeret, vedligeholdt og anvendt under normale 
anvendelsesbetingelser i overensstemmelse med producentens 
anbefalede installations- og betjeningsvejledninger.  Produkter, der er 
blevet defekte af andre årsager, efter producentens skøn, såsom 
forkert installation, manglende overholdelse af den anbefalede 
installation og betjeningsmæssige instruktioner, forsømmelse, 
forsætlig skade, misbrug eller hærværk, utilsigtet skade, ændring eller 
indgreb, eller reparation af enhver anden end producenten, er ikke 
omfattet af denne garanti. 
Producenten står ikke inde for, at dette produkt ikke kan være 
kompromitteret og/eller omgået, eller at Produktet vil forhindre enhver 
dødelig- og/eller personskade og/eller skade på ejendom som følge af 
indbrud, røveri, brand eller andet, eller at produktet i alle tilfælde vil 
yde tilstrækkelig advarsel eller beskyttelse.   Produktet, når det er 
korrekt installeret og vedligeholdt, reducerer kun risikoen for sådanne 
begivenheder uden advarsel, og det er ikke en garanti eller forsikring, 
at sådanne begivenheder ikke vil forekomme. 
DENNE GARANTI ER EKSKLUSIV OG UDTRYKKELIG I STEDET 
FOR ALLE ANDRE GARANTIER, FORPLIGTELSER ELLER 
ANSVAR, UANSET OM DE ER SKRIFTLIGE, MUNDTLIGE, 
UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER ENHVER 
GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL ELLER ANDET.  I INTET TILFÆLDE ER 
PRODUCENTEN ANSVARLIG OVER FOR NOGEN FOR 
FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER FOR BRUD PÅ 
DENNE GARANTI ELLER ANDRE GARANTIER OVERHOVEDET, 
SOM NÆVNT OVENFOR. 
PRODUCENTEN ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER 
ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, 
BETINGEDE ELLER PØNALE SKADER ELLER FOR TAB AF 
ANVENDELSE, OVERSKUD, INDTÆGTER, ELLER GOODWILL, 
DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF KØBERS BRUG ELLER 
MANGLENDE BRUG AF PRODUKTET, ELLER FOR TAB ELLER 
ØDELÆGGELSE AF ANDRES EJENDOM ELLER FRA NOGEN 
ANDEN ÅRSAG, OGSÅ SELVOM PRODUCENTEN ER BLEVET 
OPLYST OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. 
PRODUCENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR DØD, PERSONLIG- 
OG/ELLER PERSONSKADE OG/ELLER SKADE PÅ EJENDOM 
ELLER ANDRE TAB, HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, 
FØLGESKADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE, BASERET PÅ ET 
KRAV OM, AT PRODUKTET IKKE VIRKEDE.  

Dog, hvis producenten holdes ansvarlig, om det er direkte eller 
indirekte, for tab eller skade opstået under denne begrænsede 
garanti,  KAN PRODUCENTENS MAKSIMALE ANSVAR (HVIS 
NOGET) IKKE I NOGLE TILFÆLDE OVERSTIGE KØBSPRISEN 
AF PRODUKTET, og den er fast som en skadeserstatning og ikke 
som en straf og skal være det komplette og eksklusive retskrav mod 
producenten. 
Ved accept af leveringen af Produktet, er køberen indforstået med 
de nævnte betingelser for salg og garanti, og han accepterer at 
have modtaget informeret herom. 
Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af 
hændelige skader eller følgeskader, så disse begrænsninger 
gælder muligvis ikke inder visse omstændigheder. 
Producenten har intet ansvar som følger af korruption og/eller 
fejlfunktion af enhver type telekommunikation eller elektronisk 
udstyr eller nogen programmer. 
Producentens forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset 
til reparation og/eller udskiftning efter producentens skøn, af ethvert 
Produkt eller en del heraf, der kan vise sig at være defekt.  Enhver 
reparation og/eller udskiftning forlænger ikke den oprindelige 
garantiperiode.  Producenten er ikke ansvarlig for omkostninger til 
nedtagning og/eller geninstallation.  For at opnå denne garanti skal 
Produktet returneres til producenten med forudbetalt fragt og 
forsikring.  Alle fragt- og forsikringsomkostninger er købers ansvar 
og indgår ikke i denne garanti. 
Denne garanti må ikke ændres, rettes eller udvides, og 
Producenten giver ikke tilladelse til at andre personer kan handle på 
sine vegne for ændring, rettelse eller udvidelse af denne garanti. 
Denne garanti gælder kun Produktet.  Alle produkter, tilbehør eller 
påsatte dele fra andre, der anvendes i forbindelse med Produktet, 
inklusive batterier, dækkes udelukkende af deres egen garanti, hvis 
nogen.  Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab 
overhovedet, hverken direkte, indirekte, som følge heraf eller på 
anden måde, forårsaget af fejl på produktet som følge af produkter, 
tilbehør eller påsatte dele fra andre, herunder batterier, der 
anvendes i forbindelse med Produkterne. Denne garanti er 
eksklusiv til den oprindelige køber og kan ikke overdrages. 
Denne garanti er i tillæg til, og påvirker ikke, dine juridiske 
rettigheder. Enhver bestemmelse i denne garanti, der er i strid med 
loven i regionen eller det land hvor Produktet er leveret, skal ikke 
anvendes. 
Advarsel: Brugeren skal følge producentens installations- og 
driftsinstruktioner, herunder test af Produktet og hele systemet 
mindst en gang om ugen, og at tage alle nødvendige forholdsregler 
for sin egen sikkerhed og beskyttelse af sin ejendom. 
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