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Version 20.2 päivitykset 

Tutustu seuraaviin päivityksiin, jotka korvaavat mukana toimitetussa-käyttöoppaassa olevat vastaavat tiedot. 

5. Ongelmien ja hälytysmuistin tarkastelu 

Version 20.2 päivityksestä lähtien teksti ”KP-250”, joka ilmestyy näytölle (ja LCD-näytölle) on korvattu 
tekstillä: ”SECURITY SYSTEM”. 

LIITE B. ALUEJAKO 

B4. Sireeni 

Alue hälyttää, kun se vastaanottaa tapahtumaviestin sille määritetyltä hälyttäneeltä laitteelta. Hälyttäneet laitteet eivät 
vaikuta alueisiin, joihin niitä ei ole määritetty. 

Sireenin toiminta 
 Jos sireeni on kaikille alueille yhteinen, hälytys yhdeltä tai useammalta alueelta aktivoi sen. 
 Jos asentajavalikon ”SIREN. PER OSIO”-asetus on pois käytöstä, kaikki sireenit aktivoidaan, kun millä tahansa 

alueella tapahtuu hälytys. 
 Jos asentajavalikon ”SIREN. PER OSIO”-asetus on käytössä, sireeni aktivoidaan vain, kun sen alueella 

tapahtuu hälytys. 
 Sireeni aktivoi poistumis-/sisääntulosäänet sen alueiden poistumis-/sisääntuloviiveen aikana. 
 Sireenin päällekkäiset aktivoitumiset eri alueilta eivät pidennä sireenin soinnin kestoa. 
 Jos asentajavalikon ”SIREN. PER OSIO”-asetus on käytössä, tietyllä alueella oleva sireeni voidaan pysäyttää 

vain, jos järjestelmän sammuttavalla käyttäjällä on kyseisen alueen käyttöoikeudet. 
 Yhteisiin alueisiin kuuluvan sireenin voi sammuttaa kuka tahansa, jolla on yhteisen alueen käyttöoikeudet. 
 Kun sireeni alkaa soida, se ei vaikene ennen kuin kaikkien hälyttäneiden alueiden viritys on purettu. Jos kuitenkin 

sireeni on aktiivinen yhteisestä aluesilmukasta saapuneesta hälytyksestä johtuen ja yksi tälle määritetyistä 
alueista purkaa virityksen, myös sireeni lakkaa soimasta. Jos taas hälytys on lähtöisin yhteiseltä alueelta, mutta 
jatkuu silmukoihin, joita ei ole määritetty yhteiselle alueelle, sireeni ei vaikene ennen kuin kaikkien hälyttäneille 
silmukoille määritettyjen alueiden viritys on purettu. 

 Jos kahdella alueella on yhteinen sireeni ja alueella 1 on tulipalo ja alueella 2 murto, sireenin ääni on PALO. Kun 
alueen 1 viritys on purettu, sireeni sammuu/vaikenee.
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1. Johdanto 

KP-250 PG2 on kaksisuuntainen, langaton PowerG-näppäimistön näyttölaite, joka on tarkoitettu käytettäväksi 
PowerMaster-10 G2- / PowerMaster-30 G2- / PowerMaster-33 G2 -ohjauspaneelin kanssa (versio 18 tai uudempi). 
PowerMaster-järjestelmään voi liittää jopa 10 KP-250 PG2 -näppäimistöä. PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / 
PowerMaster-33 G2 on Visonic Ltd.:n valmistama, edistynyt langaton hälytysten ohjauspaneeli. 

2. Järjestelmän lisäominaisuudet 

Aluejako 

Aluejaon myötä järjestelmä voidaan jakaa kolmeen itsenäisesti hallittuun alueeseen, joista kullekin määritetyt käyttäjät 
voivat virittää oman alueensa. Lisätietoja aluejaosta on LIITTEESSÄ B. 

Näytönsäästäjä 

KP-250 PG2 -näppäimistön tilanäyttö (LCD- ja LED-näyttö) on joskus piilotettava turvallisuussyistä mahdolliselta 
tunkeutujalta.  
Jos asentaja on ottanut näytönsäästäjän käyttöön ja mitään näppäintä ei paineta 10 sekuntiin, näyttö sammuu ja LED-
valot lakkaavat näyttämästä tilaa. 
Minkä tahansa näppäimen painaminen palauttaa normaalin tilanäytön. Palo-, hätä- tai paniikkinäppäimen painaminen 
käynnistää myös palo-, hätä- tai paniikkihälytyksen. 
Jos asentaja on määrittänyt lisävarmistuksen, järjestelmä pyytää sinua syöttämään käyttäjäkoodisi tai esittämään 
lähilukuavaimesi ennen normaaliin näyttöön palaamista. 
Jos alue on otettu käyttöön, asentaja voi määrittää järjestelmän niin, että jos mitään näppäintä ei paineta 30 sekuntiin, 
päivämäärä ja aika ilmestyvät näytölle. 

Lähilukuavaimet 

Järjestelmä tunnistaa siihen rekisteröidyt kelvolliset lähilukuavaimet. Lähilukuavain sallii sinun suorittaa erilaisia 
toimintoja, kuten virityksen, virityksen purkamisen, tapahtumalokin lukemisen jne. ilman käyttäjäkoodin syöttämistä.  
1. Kun järjestelmä pyytää käyttäjäkoodia, riittää, kun viet lähilukuavaimen sen lähelle ja suoritat halutun toimenpiteen. 
- TAI - 
2. Kun järjestelmä ei ole viritettynä ja KP-250 PG2 -näppäimistölle on esitetty käypä lähilukuavain, näet viestin ”<OK> 

POISSA-tilalle”. Nyt voit painaa -näppäintä virittääksesi järjestelmän välittömästi tai painaa -näppäintä 
kerran/kahdesti – jolloin näkyviin tulee viesti ”<OK> KOTONA-tilalle” / ”<OK> purkamiselle”) – ja painaa sitten  

-näppäintä KOTONA-tilan virittämiseksi/purkamiseksi.1 

Huomautus:  Jos et paina -näppäintä (odota 3 sekuntia), järjestelmä virittää automaattisesti POISSA-tilan ja 
näytössä lukee "POISSA VIRITTYY, POISTU NYT". Lähilukuavaimen esittäminen vielä kerran purkaa järjestelmän 
virityksen. 

Käyttäjät ja koodit 

Turvakoodeja käytetään pääasiassa järjestelmän virittämiseen, virityksen purkamiseen tai sellaisten tietojen 
lukemiseen, jotka on rajoitettu vain valtuutettujen käyttäjien nähtäväksi (katso kappaleen 6 osio B.4, Käyttäjäkoodien 
ohjelmointi). 

                                                                                       

1 Jos käytät vaihtoehtoa 2, KP-250 PG2 -näppäimistö ei toimi (vastaa), jos KP-250 PG2 on kohdistettu kahteen tai 
useampaan alueeseen. 



2. Järjestelmän lisäominaisuudet 

D-307504 KP-250 PG2 -käyttöopas 5 

Puheen ja äänen hallinnan painikkeet 

PowerMaster-hälytysjärjestelmän tarjoamia, puheeseen ja ääneen liittyviä toimintoja voidaan ohjata KP-250 PG2 -
näppäimistöllä, kuten alla olevassa luettelossa on kuvailtu. 

Näppäin Toiminto 

 
Lisää KP-250 PG2:n paikallisten äänimerkkien äänenvoimakkuutta 

 
Pienentää KP-250 PG2:n paikallisten äänimerkkien äänenvoimakkuutta 

 
Kytkee kaiuttimen päälle/pois1 

 
Nauhoittaa puheviestin hälytysjärjestelmän muille käyttäjille 

 
Toistaa hälytysjärjestelmän toisen käyttäjän jättämän nauhoitetun viestin 

 
Kytkee KP-250 PG2:n paikallisen äänimerkkitoiminnon päälle/pois 

Ääni PÄÄLLÄ/POIS
2
 

Voit kytkeä PowerMaster-ohjauspaneelin puheilmoitukset päälle tai pois napauttamalla KP-250 PG2 -näppäimistön <7>-
näppäintä, kuten alla on kuvattu. 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 
  

 
MYKISTYS PÄÄLLÄ 
 

  

 
MYKISTYS POISSA 
 

  
 HH:MM VALMIS 

 
Huomautus: Järjestelmä pysyy ”MYKISTYS POIS” -tilassa, kunnes ”MYKISTYS PÄÄLLÄ” valitaan. 

Viestin nauhoittaminen 

Voit nauhoittaa ja jättää puheviestin hälytysjärjestelmän muille käyttäjille PowerMaster-ohjauspaneelista KP-250 PG2 -

näppäimistön avulla. Käänny paneelia kohti ja paina KP-250 PG2 -näppäimistön -näppäin pohjaan. Kun näytössä 
lukee PUHU NYT, aloita puhuminen. Näet edistymisen osoittimen, joka kasvaa asteittain 25 %:lla seuraavin askelin: 
0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %. 

TOIMENPIDE VIESTIN NAUHOITTAMISEKSI NÄYTÖLLE TEKSTI 

 (paina pohjaan) 
PUHU NYT 
(                   ) 

  
Puhu  PUHU NYT 

(                   )   100 % 
    Lopeta puhuminen NAUHOITUS LOPPUI 

 

                                                                                       

1 Ei koske PowerMaster-10-mallia 
2   Viittaa vain PowerMaster-30 G2 -malliin 
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Kun edistymisen osoitin pääsee 100 %:iin, näytölle tulee teksti ”NAUHOITUS LOPPUI”.  
Kun vapautat painikkeen, näyttö palaa esittämään normaalia tilaa, mutta ilmaisee myös, että odottamassa on viesti. 
Esimerkiksi:  

HH:MM VALMIS 
VIESTI 

Huomautus: Lisäksi näytön alalaidassa vilkkuu viestikuvake ( ). 

Viestin toistaminen 

Viestin toistaminen tapahtuu ohjauspaneelista. Kuuntele järjestelmän toisen käyttäjän jättämä viesti seuraavasti:  

Napsauta KP-250 PG2 -näppäimistöstä  ja kuuntele. Näyttöön tulee teksti TOISTETAAN ja viesti kuuluu 
PowerMasterin kaiuttimesta tai ulkoisesta kaiuttimesta. Kun toisto loppuu, näyttö palaa esittämään normaalia tilaa.  
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3. Järjestelmän virittäminen ja virityksen purkaminen 

Perusviritys ja -purku 

Jäljempänä on esitetty sarja hälytysjärjestelmän perusviritys- ja purkutoimenpiteitä. 
Virityksen valmistelu 
Varmista ennen virittämistä, että KP-250 PG2 -näppäimistössä lukee VALMIS. 

HH:MM VALMIS 
 

Tämä osoittaa, että kaikki silmukat ovat suojattu ja voit virittää järjestelmän halutusti. 

Jos yksikin silmukka on auki (lauennut), näytössä lukee:  

HH:MM EI VALMIS 

 

Tämä osoittaa, että järjestelmä ei ole valmis viritykseen ja yleensä yksi tai useampi 
silmukka ei ole suojattu. Se voi kuitenkin myös tarkoittaa ratkaisematonta tilannetta, 
kuten tiettyä vikatilaa, häiriötä, jne. riippuen järjestelmän konfiguraatiosta. 

Tarkastele avoimia silmukoita napsauttamalla KP-250 PG2 -näppäimistöstä . Ensimmäisen avoimen silmukan 
tiedot ja sijainti (yleensä avoin ovi- tai ikkunatunnistin) näkyy näytöllä. Avoimen silmukan korjaamiseksi paikanna 
tunnistin ja korjaa tilanne (sulje ikkuna tai ovi) – katso ”laitteen paikannin” alta. Näet uuden avoimen silmukan tai 

ongelman ilmauksen joka kerta, kun napautat KP-250 PG2 -näppäimistön -näppäintä. On vahvasti suositeltavaa 
korjata avoimet silmukat, jolloin järjestelmä palautuu ”valmis viritettäväksi” -tilaan. Ellet tiedä kuinka se tehdään, ota 
yhteyttä asentajaan. 

Huomautus: Voit poistua milloin tahansa ja palata ”VALMIS”-näyttöön napauttamalla KP-250 PG2 -näppäimistöstä 

. 
Laitteen paikannin: PowerMaster-järjestelmällä on tehokas laitteen paikannin, joka auttaa tunnistamaan LCD-näytöllä 
ilmoitetut avoimet tai vialliset laitteet. Samaan aikaan kun LCD-näyttö ilmaisee avointa tai viallista laitetta, vastaavan 
laitteen LED vilkkuu ilmaisten: ”kyse on minusta”. ”Se olen minä” -ilmoitus ilmestyy laitteeseen enint. 16 sekunniksi ja 
jatkuu niin pitkään kuin LCD-näyttö näyttää laitetta. 

‘POISSA’-/‘KOTONA’-viritys 

Jos järjestelmä on VALMIS ja/tai pakotettu viritys on käytössä, jatka alla kuvatulla tavalla. Lisätietoja pakotetusta 
virityksestä on jäljempänä (”Pakotettu POISSA- tai KOTONA-viritys”). 
Jos järjestelmän tilana on EI VALMIS ja pakotettua viritystä ei sallita, tarkista mahdolliset avoimen silmukan anturit, ja 
paikanna ja suojaa ne. 
Jos haluat virittää alueita käyttäen, katso ”Alueenvalintaprosessi” ja jatka alla kuvatulla tavalla. 
Jos käyttäjä on muuttanut järjestelmän tilan korkeasta matalaan suojaukseen, eli viritetystä virittämättömään tai 
viritetystä KOTONA-tilaan, häntä kehotetaan syöttämään käyttäjäkoodinsa tai esittämään lähilukuavaimensa 
ohittaakseen PIKAVIRITYS-vaihtoehdon. 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  

 /  

POISSA/KOTONA VIRITTYY 
 

  
Jos pikaviritys on pois käytöstä ESITÄ AVAIN TAI ANNA KOODI: 

    

  
 POISTU NYT 
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PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

Poistu tiloista (POISSA-VIRITYS) 
TAI siirry sisätiloihin (KOTONA-
VIRITYS) 

     (Poistumisviive)       

  
 POISSA/KOTONA 

 

 KP-250 PG2 -näppäimistön ja PowerMaster-paneelin virityksen merkkivalot palavat tasaisesti viritetyssä tilassa. 
Virityksen merkkivalo vilkkuu Kotona-tilassa. 

Hälytyksen purku ja pysäytys 
Astu suojattuihin tiloihin viivesilmukan kautta. Kun järjestelmä havaitsee saapumisesi, siitä alkaa kuulua siirtymisviiveen 
äänimerkkejä, jotka kehottavat purkamaan virityksen ennen viiveen päättymistä. 
Purkamisen jälkeen näytölle voi ilmestyä erilaisia merkintöjä, jotka ilmaisevat, että järjestelmä on hälytysmuistin tilassa. 
Muistiviesti häviää vasta järjestelmän uudelleenvirityksen myötä. Pura järjestelmän viritys seuraavalla tavalla: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  

 

ESITÄ AVAIN TAI ANNA KOODI:     

Syötä koodi / Esitä avain Koodi / Esitä avain 

 KP-250 PG2 -näppäimistön ja PowerMaster-paneelin virityksen merkkivalot sammuvat virittämättömässä 
tilassa. Virityksen purkaminen pysäyttää myös sireenihälytyksen riippumatta siitä, käynnistyikö hälytys viritetyssä vai 
virittämättömässä tilassa. 
Purku pakon edessä 
Jos sinut pakotetaan purkamaan järjestelmän viritys, näppäile pakkokoodi (oletuksena 2580) tai jokin muu asentajan 
määrittämä koodi. Viritys purkautuu normaalisti, mutta valvonta-asemalle lähetetään lisäksi hiljainen hälytys. 
Alueenvalintaprosessi 
Halutun alueen hallinta edellyttää yksilöllisen koodin tai lähilukuavaimen käyttöä. Asentajavalikkoon ei voi siirtyä, jos 
yksi tai useampi alueista on POISSA- tai KOTONA-tilassa. 
Ennen kuin yrität suorittaa toimenpiteitä millekään alueelle, tee alla kuvatut toimet, jotta voit valita halutun/sallitun 
alueen/alueet yksilöllisellä koodilla tai lähilukuavaimella: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  
 

VALITSE ALUE 
 

  Anna aluenumero (1–3) ALUE 1  
 

Huomautukset: 
1. Kuulet ”epäonnistumisäänen”, jos valitset alueen, jolle ei ole lisätty antureita/oheislaitteita. 
2. Jos alue on käytössä eikä siihen ole kohdistettu silmukoita, KP-250 PG2 -näppäimistön näytöllä näkyy  

 -kuvake. 
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Virityksen ja purkamisen erityisasetukset 

Perusvirityksen lisäksi KP-250 PG2 tarjoaa joitakin edistyneitä viritys- ja purkuvaihtoehtoja: 

‘KOTONA’-tilan vaihto ‘POISSA’-tilaksi 

Järjestelmä ei tarvitse purkaa – paina vain . Järjestelmä reagoi painallukseen samoin kuin edellä kuvattuun 
POISSA-viritykseen. Poistu tiloista ennen kuin poistumisviive on kulunut loppuun. 

‘POISSA’-tilan vaihto ‘KOTONA’-tilaksi 

Järjestelmä ei tarvitse purkaa – paina vain . Koska tämä toiminto laskee turvatasoa, KP-250 PG2 pyytää sinua 
näppäilemään pääkäyttäjäkoodisi tai käyttäjäkoodisi tai esittämään lähilukuavaimesi varmistaakseen, että olet 
valtuutettu käyttäjä. 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  

 

ESITÄ AVAIN TAI ANNA 
KOODI:     

Syötä koodi / Esitä avain Koodi / Esitä avain 

 KOTONA VIRITTYY 
 

Siirry sisäsilmukkaan  (Poistumisviive)  

 HH:MM KOTONA 
 

 KP-250 PG2 -näppäimistön ja PowerMaster-paneelin virityksen merkkivalot vilkkuvat viritetyssä tilassa. 

POISSA- tai KOTONA-viritys ‘Heti’ 

Näppäimen  painaminen poistumisviiveen aikana virittää järjestelmän ”Heti”-tilassa eli ilman viritysviivettä. Siten 
mikä tahansa havainto missä tahansa silmukassa laukaisee välittömän hälytyksen. Viritä POISSA-HETI alla kuvatulla 
tavalla. 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  
 

ESITÄ AVAIN TAI ANNA 
KOODI:     

Syötä koodi / Esitä avain Koodi / Esitä avain 

 POISSA VIRITTYY 
 

  

 

HETI VIRITTYY 
POISTU NYT 

Poistu tiloista  (Poistumisviive)  
 POISSA 

 

 KP-250 PG2 -näppäimistön ja PowerMaster-paneelin virityksen merkkivalot palavat viritetyssä tilassa. 
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Pakotettu POISSA- tai KOTONA-viritys 
Pakotettu viritys mahdollistaa järjestelmän virityksen, vaikka sen tilana olisi ”EI VALMIS”. Mahdolliset avoimet silmukat 
ohitetaan virityksen ajaksi.  
Huomautus: Kun pakotettu viritys suoritetaan, summeri ”protestoi” jatkuvalla äänellä poistumisviiveen aikana, kunnes 
viivettä on jäljellä enää 10 sekuntia. Tämän signaalin voi hiljentää painamalla viritysnäppäintä uudestaan. 
Jos pakotettu viritys on käytettävissä ja haluat virittää järjestelmän, kun näytöllä lukee ”EI VALMIS”, toimi seuraavasti: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  
 

ESITÄ AVAIN TAI ANNA 
KOODI:     

Syötä koodi / Esitä avain Koodi / Esitä avain 

 POISSA VIRITTYY 
 

  
 POISTU NYT 

 

 (summerin 
vaientamiseksi) 
Poistu tiloista 

     (Poistumisviive)       

POISSA 
 

 KP-250 PG2 -näppäimistön ja PowerMaster-paneelin virityksen merkkivalot palavat viritetyssä tilassa. 

Muista: Pakotettu viritys heikentää suojausta! 

Pakotettu KOTONA-viritys suoritetaan samankaltaisesti: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  
 

ESITÄ AVAIN TAI ANNA 
KOODI:     

Syötä koodi / Esitä avain Koodi / Esitä avain 

 KOTONA VIRITTYY 
 

  
 POISTU NYT 

 

 (summerin 
vaientamiseksi) 
Poistu tiloista 

     (Poistumisviive)       

HH:MM        KOTONA 
 

 KP-250 PG2 -näppäimistön ja PowerMaster-paneelin virityksen merkkivalot vilkkuvat viritetyssä tilassa. 
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Viritys Kotiavain-tilassa 
Tämä tila, jos asentaja on ottanut sen käyttöön, on kätevä väline töissä olevalle vanhemmalle varmistua siitä, että 
hänen lapsensa on palannut koulusta ja purkanut virityksen. Kun ”kotiavainkäyttäjä” purkaa virityksen, järjestelmä 
lähettää erityisen ”kotiavainviestin”.  
Kotiavainkäyttäjät ovat käyttäjäkoodien haltijoita tai ohjainlähettimien 5–8 käyttäjiä (PowerMaster-10 G2) / 
ohjainlähettimien 23-32 käyttäjiä (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). Kotiavainviesti on luonteeltaan varoitus, ei 
hälytys, ja se lähetetäänkin sen vuoksi yksityisiin puhelimiin, jotka käyttäjä on ohjelmoinut varoitusviestien 
vastaanottajiksi. 
Kotiavain-viritys on mahdollista vain POISSA-virityksen yhteydessä. Viritä Kotiavain-tilassa seuraavasti: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  

 

POISSA VIRITTYY 
 

  

 
KOTIAV. VIRITTYY 
POISTU NYT 

Poistu tiloista      (Poistumisviive)       

POISSA 
 

Huomautus: Asentajan täytyy ottaa kotiavain käyttöön. 

 KP-250 PG2 -näppäimistön ja PowerMaster-paneelin virityksen merkkivalot palavat viritetyssä tilassa. 

Hälytysten alustus 

Jäljempänä kuvataan erilaisia menetelmiä hälytysten käynnistämiseen. 

Paniikkihälytyksen käynnistäminen 
Voit luoda paniikkihälytyksen manuaalisesti virittämättömässä ja viritetyssä tilassa. Näppäilyjärjestys on 
seuraavanlainen: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  

  välittömästi 2 
sekunnin ajan 

PANIIKKIHÄLYTYS 
 

 
HH:MM        VALMIS 
 

Pysäytä hälytys painamalla -painiketta ja näppäilemällä sen jälkeen käyttäjäkoodisi. 



3. Järjestelmän virittäminen ja virityksen purkaminen 

12 D-307504 KP-250 PG2 -käyttöopas 

Palo- tai hätähälytyksen käynnistäminen 
Voit luoda palohälytyksen tai hiljaisen hätähälytyksen virittämättömässä ja viritetyssä tilassa seuraavasti: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  
 

PALOHÄLYTYS 
 

TAI  

 
HÄTÄ 
 

2 sekunnin ajan Sitten, jos/kun järjestelmä on 
virittämättömässä tilassa: 

 HH:MM        VALMIS 
 

      (vaihtelee)       

 VALMIS MUISTI 
 

Pysäytä hälytys painamalla  ja näppäilemällä sen jälkeen käyttäjäkoodisi. 
Äänimerkki PÄÄLLE/POIS 

Ota äänimerkkialueet käyttöön / pois käytöstä napauttamalla -näppäintä alla kuvatulla tavalla: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  
 

ÄÄNIMERKKI PÄÄLLÄ 

  

 

ÄÄNIMERKKI POIS 

  

 HH:MM        VALMIS 
 

 KP-250 PG2 -näppäimistön ÄÄNIMERKKI-valo syttyy palamaan, kun”Äänimerkki päällä” -asetus on valittuna. 
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Näppäinäänten voimakkuuden säätö 
Seuraavat kuviot havainnollistavat, kuinka äänenvoimakkuutta lisätään tai pienennetään KP-250 PG2 -näppäimistön 
<1>- tai <4>-näppäimellä (olettaen, että voimakkuus on lähtökohtaisesti pienimmällä tai suurimmalla). 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI  PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

     
 

VOIMAKKUUS+ 
 

 

 
(suurin) 

VOIMAKKUUS    
 

     

 
VOIMAKKUUS+  
 

 

  
VOIMAKKUUS    
 

     

 
VOIMAKKUUS+   
 

 

 
VOIMAKKUUS  
 

     

 (maks.) 
VOIMAKKUUS+    
 

 

 

VOIMAKKUUS 
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4. Järjestelmän tila ja osoittimet 

 
Huomautus: Yllä olevassa näppäimistön kuvassa näytetyt kuvakkeet ja numerot ovat vain 

havainnollistamistarkoituksiin. 
Komennon suorittamisen yhteydessä KP-250 PG2 -näppäimistön LED-valo välähtää kerran punaisena – merkkinä 
komennon siirtymisestä ohjauspaneelille. Jos toiminto onnistuu, vihreä LED-valo syttyy hetkeksi ja 
kuulet ”onnistumisäänen”. Jos toiminto epäonnistuu tai sitä ei voida suorittaa, jos esimerkiksi järjestelmän tilana 
on ”Ei valmis", punainen LED-valo syttyy palamaan tasaisesti ja kuulet ”epäonnistumisäänen". 
LCD-näyttö ja yleiset äänimerkit 

Näyttö on kaksirivinen ja ilmaisee järjestelmän tilan ja tapahtumat, ajan ja päivämäärän, ohjelmointiohjeet sekä 
tapahtumalokitiedoston. 
Äänet, jotka kuuluvat järjestelmää käytettäessä: 

Ääni Selitys 

 
Yksi piip kuuluu aina kun painetaan painiketta 

 
Kaksois piip ilmoittaa automaattisesta paluusta takaisin tavalliseen käyttötilaan (aikakatkaisulla). 

 
Kolmois piip ilmoittaa ongelmasta 

♫ Melodia onnistumisesta (- – - –––) ilmoittaa onnistuneesta toiminnosta. 
♫ Melodia epäonnistumisesta (–––––) ilmoittaa väärästä toiminnosta tai hylkäyksestä 

Hälytysosoittimet 

Alla oleva taulukko kuvaa hälytyksen osoitinnäppäimet ja niiden merkitykset. 

Kuvake/näppäimen osoitin Hälytysosoitin 

 Poissa-viritys 

 
Kotona-viritys 

 
Poiskytkentä 

 Kuvakkeet näytetään järjestyksessä 
Poistumisviive 
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Yleiset osoittimet 

Valmis/Ei valmis -tilan, hälytysmuistin, ongelman ja akun alhaisen tason osoittimet on kuvattu alla olevassa taulukossa: 
Ilmaus Merkitys  Ilmaus Merkitys 

 

KP-250 PG2: Lisää 
äänenvoimakkuutta  

KP-250 PG2: Akku lähes tyhjä. 

 

Nauhoita viesti 

 
Kommunikointivirhe: KP-250 PG2 ei 
ole paneelin toiminta-alueella 

 

PGM on päällä 
 

Muisti/hälytys alueessa tai 
järjestelmässä 

 

KP-250 PG2: Vähennä 
äänenvoimakkuutta  

Ohjauspaneelissa odottaa viesti 

 

Toista viesti 

 
Järjestelmä on ASENNUSTILASSA 
tai KÄYTTÄJÄASETUKSISSA 

 

PGM ei ole päällä 

 
Neuvoo käyttäjää esittämään 
lähilukuavaimensa (tämän osoittimen 
kohdalle). 

 
PowerMaster: Mykistä kaiutin 

 
AC PÄÄLLÄ 
Ei tuettu tässä versiossa 

 
Äänimerkki PÄÄLLÄ / POIS 

 
Näppäimistön äänimerkki PÄÄLLÄ / 
POIS -tila 

 
PGM-ohjaus 

 
Järjestelmäongelma 

 
Tapahtumaloki / Liitä-painike 

 
Esc  

 
Heti 

 
Edellinen 

 
Alueen valinta 

 
Info / OK 

 
Soitto puhelinnumeroihin 
(myöhempää käyttöä varten)  

Seuraava  

 
AC-vika 
Ei tuettu tässä versiossa  

Hylkää / Peru 
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Hälytyssireeni 

PowerMaster-järjestelmässä on yksi tai useampi tehokas sisäänrakennettu sireeni, joka soi hälytyksen yhteydessä. 
Sireeni voi toistaa ääntä joko ohjauspaneelista tai laitteesta, ja se saattaa olla osana järjestelmäkomponenttia. 

Hälytystyyppi Signaalin graafinen esitys Signaalin sanallinen kuvaus 
Murto / 24-
tuntinen / 
Paniikki 

––––––––––––––––––––––––––––––– Yhtäjaksoinen ÄÄNI 

Palo – – –    – – –     – – –     – – – ................. ÄÄNI – ÄÄNI – ÄÄNI – tauko – ÄÄNI – ÄÄNI – 
ÄÄNI – tauko... 

Tulva –    –    –    ................. ÄÄNI – tauko – ÄÄNI – tauko – ÄÄNI – tauko..... 

Kaasu – – – –    – – – –     – – – –     – – – –    ........ ÄÄNI – ÄÄNI – ÄÄNI – ÄÄNI – tauko – ÄÄNI – 
ÄÄNI – ÄÄNI – ÄÄNI – tauko... 

Testi* –– (sekä ulkoinen sireeni että sisäinen 
kaiutin) 

ÄÄNI 2 sekunnin ajan (kerran) 

 * Ei kaikissa malleissa 
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5. Ongelmien ja hälytysmuistin tarkastelu 

Hälytys- ja manipulointimuistin osoitin 

KP-250 PG2 säilyttää muistissaan hälytys- ja ”manipulointitapahtumat”, jotka tapahtuivat edellisen viritysjakson aikana.  
Huomautus: Hälytystapahtumat tallennetaan muistiin vasta ”keskeytysjakson” jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 
purat virityksen heti – ennen keskeytysjakson päättymistä – muistiin ei jää merkintää 

A. Hälytys- ja manipulointimerkintä 

Jos järjestelmän viritys puretaan hälytystapahtuman jälkeen, näytölle tulee seuraavanlainen vilkkuva muistiviesti: 

HH:MM VALMIS 
MUISTI 

B. Hälytys- ja manipulointitietojen näyttäminen 

Tarkastele muistisisältöä napsauttamalla -painiketta.  
ESIMERKKI: Hälytys laukesi, koska autotallin ovi – silmukka nro 12 – avattiin, mutta suljettiin sen jälkeen. Sen lisäksi 
makuuhuoneen liiketunnistin – silmukka nro 7 – lähetti ”manipulointiviestin”, koska sen suojakansi oli irrotettu. 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI  PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

     
 

KP-250 
V 1.0.07 

 

 
Makuuhuone 

S07 KANSISUOJA AUKI 

        (vaihtelee)       

 
Autotallin ovi 

S12 HÄLYTTÄNYT 
 S06 Liiketunnistin 

S07 KANSISUOJA AUKI 
      (vaihtelee)         

 S03 kontakti 
S12 HÄLYTTÄNYT 

  

Vastineena -painikkeen lisäpainalluksille näyttö tarjoaa tietoja muista avoimeen manipulointiin jääneistä 
tapahtumista (jos niitä on) tai palaa alkutilaansa (katso A jäljempänä). 

Jos järjestelmä on tilassa EI VALMIS, näyttöön tulee ensin avoimet silmukat ja sen jälkeen hälytysmuistitapahtumat. 
 

Muistimerkinnän poistaminen 

Muistimerkinnän poistaminen edellyttää, että tarkastelee ensin hälytyksen syytä alla kuvatulla tavalla. Kun olet 

palannut ”Valmis”-näyttöön, paina vain Poissa  ja näppäile pyydettäessä koodi, ja paina koodin jälkeen Pura . 
Muistiviesti tyhjentyy. Muussa tapauksessa muistimerkintä ja sisältö tyhjentyvät järjestelmän seuraavan virityksen 
yhteydessä. 

Ongelmat 

A. Ongelman ilmaiseminen 
Jos järjestelmä havaitsee ongelman jossain siihen liitetyistä laitteista, ONGELMA-merkkivalo syttyy, kuuluu 3 
merkkiääntä minuutissa ja näytöllä alkaa vilkkua ONG.-viesti alla olevien kuvien mukaisesti. 

HH:MM VALMIS 
ONGELMA 

 

HH:MM EI VALMIS 
ONGELMA 

... tai jos järjestelmä ei ole valmis 
viritykseen ... 
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B. Ongelmatietojen näyttäminen 
Kaikki ongelmaviestit tulee tarkastaa ja korjata alla kuvatulla tavalla: 
ESIMERKKI: Keittiön laite – silmukka nro 9 – on raportoinut pariston olevan lopussa, olohuoneen laite – silmukka nro 15 
– on ollut passiivinen ja yritys lähettää viesti puhelimeesi on epäonnistunut. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan estä 
järjestelmää olemasta ”valmis viritykseen”. 

Tarkastele nykyisten ongelmien lähteitä yksitellen painamalla -näppäintä toistuvasti alla kuvatulla tavalla: 

PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI  PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 
 

 
KP-250 
V 1.0.07 

 

 
Olohuone 

S15 PUUTTUU 
        (vaihtelee)       

 
Keittiö 

S09 AKKU LÄHES TYHJÄ 
 S15 Liiketunnistin 

S15 PUUTTUU 
      (vaihtelee)         

 S09 Kontakti 
S09 AKKU LÄHES TYHJÄ 

  

 
TÄRKEÄÄ! Jos ongelmaääni häiritsee, pura viritys uudelleen (vaikka se on jo purettu). Tämä peruuttaa ongelmaäänet 
neljäksi tunniksi. 

C. Muistin ja ongelmien tarkastelu samaan aikaan 
Jos hälytysmuistiin jää hälytyksiä/manipulointitapahtumia ja samaan aikaan ollaan ongelmatilassa, näyttöön tulee 
ensin hälytysmuisti ja sen jälkeen ongelmatapahtumat, kuten yllä olevissa osiossa A ja B on kuvailtu. 

Matkapuhelinliitännän ilmaukset 

Jos paneeliin on asennettu SIM-kortti, PowerMaster näyttää seuraavat ilmaukset, kun kaikki ongelmaviestit on käyty läpi:  
 GSM-signaalin (vastaanotettu matkapuhelinsignaali) vahvuus: VAHVA / HYVÄ / HEIKKO. 
 Verkon tyyppi: ilmaisee sen verkon tyypin, johon matkapuhelinmodeemi on rekisteröity. Esitetään kahdella 

merkillä, esimerkiksi 2G tai 3G. 
 Matkapuhelinverkon tarjoaja: ilmaisee sen palveluntarjoajan nimen, jolle matkapuhelinmodeemi on 

rekisteröity. Esitetään enintään 13 merkillä, esimerkiksi Sonera. 
Jos järjestelmään on rekisteröity passiivinen infrapunakamera (PIR-kamera), ohjauspaneelissa lukee ”GPRS-alustus” 
paneelin käynnistämisen jälkeen, mikä tarkoittaa, että modeemia alustetaan. Tämä viesti tulee kaikkien ongelmaviestien 
ja heti GSM-signaalin vahvuusilmauksen jälkeen, jos SIM-kortti on asennettuna.  
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Ongelmien osoittimet 

Ongelmailmaukset (ONGELMA-merkkivalo ja vilkkuva ONG.-viesti) häviävät, kun olet poistanut ongelman syyn.  
Vika Merkitys 
 
1-suuntainen 

Laite toimii, mutta ei ”kuule” paneelia. Ohjauspaneeli ei pysty konfiguroimaan tai 
hallitsemaan laitetta. Akun kulutus lisääntyy. 

 
VAIHTOVIRTAVIKA 

Laite ei saa virtaa. 

 
PALO PUHDISTA 

Paloilmaisin on puhdistettava. 

 
TIEDONSIIRTO VIKA 

Viestiä ei voitu lähettää seuranta-asemaan tai yksityiseen puhelimeen (tai viesti 
lähetettiin, mutta sitä ei kuitattu). 

 
CPU PARISTO LOP. 

Ohjauspaneelin varaparisto on lopussa ja tulee vaihtaa (katso PowerMaster-10/30 
G2 -käyttöoppaan osio 7.3 tai PowerMaster-33 G2 -käyttöoppaan osio 5.2). 

 
CPU AVOIN MANIP. 

Ohjauspaneelia on peukaloitu, sen kansi on auki tai se on otettu seinältä pois. 

 
KAASUONGELMA 

Kaasuilmaisimen vika 

 
KAASU VERKKOVIKA 

GSM-kommunikaattori ei saa yhteyttä matkapuhelinverkkoon. 

 
JÄRJ VARATTU 

Kaikki anturien ja ohjauspaneelin väliset viestintätaajuuskanavat tukkiva 
radiotaajuussignaali on havaittu. 

 
LINJAVIKA 

Puhelinlinjassa on vikaa. 

 
PARISTO LOPUSSA 

Kyseisen laitteen paristo on käyttöikänsä lopussa. 

 
PUUTTUU 

Laite tai tunnistin ei ole raportoinut pitkään aikaan ohjauspaneliin. 

 
EI VERKOSSA 

Laitetta ei ole asennettu, asennettu oikein tai se ei saa yhteyttä ohjauspaneeliin 
asennuksen jälkeen. 

 
SIGNAALI HEIKKO 

GSM-kommunikaattori on havainnut heikon GSM-verkon signaalin. 

 
SIR. VAIH.V.VIKA 

Sireeniin ei tule virtaa. 

 
KANSISUOJAN VIRHE 

Tunnistimen peukalointikytkin eli kansisuoja on auki. 

 
ONGELMA 

Tunnistin ilmoittaa viasta. 

 
TOIM.TES. EPÄON. 

Tunnistin hälyttää testitilassa. 
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6. Järjestelmän konfigurointi 

Tämä kappale selittää PowerMaster-järjestelmäsi toiminnot, joita voidaan ohjelmoida KP-250 PG2 -näppäimistöllä.  
KP-250 PG2 -näppäimistö täytyy ensin liittää järjestelmään Käyttäjäasetukset-valikoiden käyttämiseksi. Ohjeet KP-250 
PG2 -näppäimistön liittämiseen löytyvät KP-250 PG2 -käyttöoppaan osiosta 11.4. 
Pääkäyttäjällä on pääsy kaikkiin Käyttäjäasetukset-valikoihin, kun taas käyttäjällä on pääsy vain ohitusvalikoihin (katso 
tämän oppaan osio B.4, jossa kuvataan käyttäjä- ja pääkäyttäjäkoodien käsitteet yksityiskohtaisesti). 

A.1 Käyttäjäasetukset-valikkoon siirtyminen ja asetuksen valinta 

Seuraava toimenpide kuvaa, kuinka Käyttäjäasetukset-valikkoon siirrytään ja kuinka siinä liikutaan.  
Käyttäjäasetusvaihtoehdoista on annettu tarkemmat kuvaukset menettelyn lopussa. 
Poistu Käyttäjäasetukset-valikosta osion A.2 ohjeiden mukaan. 

 1. KÄYTTÄJÄASETUKSET-valikkoon voi siirtyä vain silloin, kun järjestelmä ei ole viritettynä. 
2. Lue huolellisesti ”Lisätietoja”-osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa oleva taulukko. 

A. KÄYTTÄJÄASETUKSET-valikkoon siirtyminen 

1. HH:MM     VALMIS 
 

Varmista, että järjestelmä on virittämättömässä tilassa, ja paina sitten KP-250 PG2 

-näppäimistön -näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä lukee 
[KÄYTTÄJÄASETUKSET]. 1 

 
  

2. KÄYTTÄJÄASETUKSET 
Paina  

 
  

 ESITÄ AVAIN TAI ANNA 
KOODI:    

Näyttö pyytää sinua syöttämään käyttäjäkoodisi tai esittämään lähilukuavaimesi. 

3.  KOODI Näppäile käyttäjäkoodisi. 2 

 ASETA SILM. OHIT Näytössä lukee Käyttäjäasetukset-valikon ensimmäinen asetusvaihtoehto [ASETA 
SILM. OHIT]. 3  

B. Asetuksen valinta 

4. ASETA SILM. OHIT Paina - tai -näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluttu 
asetusvaihtoehto, esimerkiksi ”AIKA JA MUOTO”.  

  tai   

5. AIKA JA MUOTO 
 

Kun haluttu asetusvaihtoehto tulee näkyviin, siirry asetusprosessiin painamalla 

-näppäintä. 
 

 
 

 Jatka valitun 
asetusvaihtoehdon 
ohjeisiin (osiot B.1–B.16) 

Loput valitun vaihtoehdon asetustoimenpiteistä on esitetty osioissa B.1–B.16. 
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C. Käyttäjäasetusvalikko 

Napsauta , kunnes näytöllä lukee haluttu vaihtoehto, ja paina sitten . 

ASETA SILM. OHIT 
 

Käytetään silmukan ohitusjärjestelyn asettamiseen eli viallisten tai suojaamattomien 
(”häirittyjen”) silmukoiden ohittamiseen (poissulkemiseen) tai ohitetun silmukan 
tyhjentämiseen (ohituksen kumoamiseen). Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on 
osiossa B.1. 

  

TARKISTA OHITUS 
 

Käytetään ohitusjärjestelyn (mitkä silmukat on ohitettu) nopeaan tarkistukseen. 
Lisätietoja ja tarkistustoimenpide on osiossa B.2. 

  

TOISTA OHITUS 
 

Käytetään, kun halutaan toistaa viimeksi käytetty ohitusjärjestely seuraavalle 
viritysjaksolle. Lisätietoja ja toistotoimenpide on osiossa B.3. 

  

KÄYTTÄJÄKOODIT 
 

Käytetään ohjelmoitaessa pääkäyttäjän salainen pääsykoodi ja koodit seitsemälle 
muulle käyttäjälle. Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa B.4. 

  

PAKKO- 
KOODI 2580 

Käytetään pakkohälytysviestin lähettämiseen (väijytystapaukset) valvonta-asemalle, jos 
olet pakotettu purkamaan virityksen väkivallan tai vastaavanlaisen pakon sanelemana. 
Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa B.5. 

  

LÄHILUKUAVAIMET 
 

Käytetään, kun lisätään uusi lähilukuavain tai poistetaan olemassa oleva, kun se on 
mennyt hukkaan. Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa B.6. 

  

OHJAIMET 
 

Käytetään, kun lisätään uusi ohjainlähetin tai poistetaan olemassa oleva, kun se on 
mennyt hukkaan. Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa B.7. 

  

AIKA JA MUOTO 
 

Käytetään ajan ja sen halutun esitysmuodon asettamiseen. Lisätietoja ja 
ohjelmointitoimenpide on osiossa B.8. 

 Lisätietoja (osio A.1) 
1 

Virittämättömän tilan näyttöteksti, kun kaikki silmukat on suojattu (00:00 tai muut numerot esittävät 

senhetkistä aikaa). 
2 

a. Jos et ole jo vaihtanut henkilökohtaista koodinumeroasi, käytä oletusasetusta 1111. 

b. Pääkäyttäjällä on pääsy kaikkiin käyttäjäasetuksiin. Muilla käyttäjillä on pääsy ainoastaan 

ohitusasetuksiin. 

c. Jos näppäilit käyttäjäkoodin väärin 5 kertaa, näppäimistö poistetaan automaattisesti käytöstä määrätyksi 

aikaa ja näytölle tulee viesti VÄÄRÄ SALASANA. 
3 

Ohitusvaihtoehdot näytetään Käyttäjäasetukset-valikossa vain jos asentaja on ottanut ne käyttöön. Muussa 

tapauksessa ensimmäinen näytettävä käyttäjäasetus on [KÄYTTÄJÄKOODIT]. 
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PÄIVÄM. JA MUOTO 
 

Käytetään päivämäärän ja sen halutun esitysmuodon asettamiseen. Lisätietoja ja 
ohjelmointitoimenpide on osiossa B.9. 

  

AUTOMAATTINEN 
VIRITYS poiskäytöstä 

Käytetään otettaessa käyttöön tai poistettaessa käytöstä automaattinen päivittäinen 
viritys esimääriteltynä aikana (katso B.11 ”Automaattisen virityksen ajan asettaminen”). 
Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa B.10. 

  

AUTOM. VIR. AIKA 
12.00P 

Käytetään asetettaessa esimääritelty aika automaattiselle päivittäiselle viritykselle, jos 
se on otettu käyttöön (katso B.10 ”Automaattisen virityksen 
käyttöönotto/käytöstäpoisto). Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa B.11. 

  

YKSITYISRAPORTTI 
 

Käytetään ohjelmoitaessa neljä yksityistä puhelinnumeroa hälytysten ja muiden 
tapahtumaviestien raportoimiseen yksityisille vastaanottajille. Lisätietoja ja 
ohjelmointitoimenpide on osiossa B.12. 

  

ÄÄNIM. päällä Käytetään otettaessa käyttöön tai poistettaessa käytöstä virityksen/purkamisen 
palautteena annettava äänimerkki. Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa 
B.13. 

  

AIKATAULU Käytetään päivä-/viikkoaikataulun asettamiseen PGM-lähtöön liitettyjen laitteiden 
aktivoinnin aloitukselle ja lopetukselle. Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa 
B.14. 

  

ÄÄNENVOIM. SÄÄTÖ 
 

Käytä valitaksesi yhden seuraavista vaihtoehdoista: 
 Säädä äänimerkin voimakkuutta. Lisätietoja on osiossa B.16 
 Kytke äänitoiminnot päälle tai pois. Lisätietoja on osiossa B.15  

Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, 
kokoonpanosta riippuen. 

 Säädä paneelin kaiuttimen tai ulkoisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 
Lisätietoja ja ohjelmointitoimenpide on osiossa B.16. 
Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, 
kokoonpanosta riippuen. 

  

SARJANUMERO 
 

Näyttää järjestelmän sarjanumeron ja vastaavanlaisia tietoja. Lisätietoja on osiossa 
B.17. 

 
 

PLINK nyk. param. Näyttää PowerLinkin nykyiset IP-osoitteet. 
  

<OK> POISTU 
 

Palauttaa ”KÄYTTÄJÄASETUKSET”-valikosta päävalikkoon. Lisätietoja on osiossa 
A.2. 

 
Palauttaa ensimmäiseen 

vaihtoehtoon 

 



6. Järjestelmän konfigurointi 

D-307504 KP-250 PG2 -käyttöopas 23 

A.2 Edelliseen vaiheeseen palaaminen tai KÄYTTÄJÄASETUKSET-valikosta poistuminen 

Asetusprosessin aikana on aika ajoin tarpeen palata edelliseen asetusvaiheeseen tai vaihtoehtoon (eli ”siirtyä taso 
ylöspäin”) tai poistua Käyttäjäasetukset-valikosta. 

1. Yhden tason ylöspäin siirtyminen 

Siirry asetusprosessin aikana yksi taso ylöspäin painamalla  kertaalleen tai useamman kerran. Jokainen 
napsautus vie yhden tason ylemmäs tai edelliseen asetusvaiheeseen. 

2. KÄYTTÄJÄASETUKSET-valikosta poistuminen 

1. Mikä tahansa näyttö Poistu [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikosta siirtymällä valikossa ylöspäin 

painamalla -näppäintä toistuvasti (katso yllä), kunnes näytössä lukee 

[<OK> POISTU], tai paina vaihtoehtoisesti kerran , niin päädyt suoraan 
poistumisnäytölle [<OK> POISTU]. 

2.  tai   

 <OK> POISTU 
 Kun näytössä lukee [<OK> POISTU], paina  

3.   

 12:00   VALMIS 
 

Järjestelmä poistuu [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon ja palaa normaaliin 
virittämättömään tilaan näyttäen VALMIS-näyttöä. 

A.3 Siirtymiseen ja asettamiseen käytetyt painikkeet 

Näppäimistön painikkeita käytetään eri toimintoihin ohjelmoinnin aikana. Seuraava taulukko antaa yksityiskohtaisen 
kuvauksen jokaisen näppäimen toiminnasta tai käytöstä. 

Painike Selitys Navigointi/asetustoiminto 

 SEURAAVA Liiku/vieritä eteenpäin seuraavaan valikkovaihtoehtoon. 

 TAKAISIN Liiku/vieritä taaksepäin edelliseen valikkovaihtoehtoon. 

 OK Valitse valikkovaihtoehto tai hyväksy asetus tai toiminto. 

 Esc Liiku yksi taso ylöspäin valikossa tai palaa aikaisempaan 
asetuskohtaan. 

 Poista / Peru Käytä muokataksesi kenttää tai siirtyäksesi takaisin [<OK> 
POISTU] -ruutuun lopettaaksesi ohjelmoinnin. 

 –   Numeeristen tietojen antamiseen käytettävä numeronäppäimistö 

 Alueen valinta Käytetään alueiden tilan muuttamiseen käyttäjäkoodeja 
ohjelmoitaessa 
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B.1 Silmukan ohitusjärjestelyn asettaminen 

Ohitus sallii virittää vain osan järjestelmästä ja sallii ihmisten vapaan liikkumisen tietyillä alueilla, kun järjestelmä on 
kytketty päälle. Sitä käytetään myös tilapäisesti ottamaan viallisia silmukoita poiskäytöstä, jotka vaativat huoltoa tai 
tunnistimen sammuttamista, kun esimerkiksi olet sisustamassa huonetta. 
 Seuraavilla ohjeilla voi asettaa silmukan ohitusjärjestelyn eli käydä läpi PowerMaster-järjestelmääsi lisätyt 

(rekisteröidyt) anturit ja ohittaa (deaktivoida) vialliset tai häirityt anturit (joiden tila on joko VALMIS tai EI-VALMIS) 
tai tyhjentää (uudelleenaktivoida) OHITETUT silmukat (anturit). 

Ohituskaavion asettamisen jälkeen voit käyttää seuraavia kolmea vaihtoehtoa: 
> Pikatarkastele ohitettuja silmukoita osion B.2 ohjeiden mukaan. 
> Pikatyhjennä ohitettu silmukka eli aktivoi se uudelleen osion B.1 ohjeiden mukaan. 
> Toista viimeksi käytetty silmukan ohitusjärjestely osion B.3 ohjeiden mukaan. 

 
1. Silmukat ohitetaan vain yhden purku-virityssyklin ajaksi kerrallaan. Virityksen purkaminen virityksen jälkeen 

lakkauttaa koko ohitusjärjestelyn, mutta voit toistaa ja käyttää sitä uudelleen osiossa B.3 kuvatulla tavalla. 
2. Palosilmukoita ei voi ohittaa. 
3. Lue huolellisesti ”Lisätietoja”-osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. osion B.3 lopussa oleva taulukko.  

MUISTA – SILMUKAN OHITTAMINEN HEIKENTÄÄ SUOJAUSTA! 

A. Silmukan ohitus 

1. ASETA SILM. OHIT 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon1, valitse [ASETA SILM. OHIT] -

vaihtoehto2 ja paina . 

 
 

 

 S01: VALMIS 
Olohuone 

Ensimmäinen silmukka, S01, näytetään. 3 

 
 

 
S01: A1   A2   A3 

4 

2. 
 tai  Paina - tai -painiketta toistuvasti, kunnes näytössä lukee silmukka, 

jonka haluat ohittaa (tai jonka ohituksen haluat tyhjentää), esimerkiksi ”S04” 
(tarkoittaen silmukkaa 04). Muutaman sekunnin jälkeen vastaavan laitteen LED 
alkaa vilkkua ilmaisten: ”kyse on minusta”. 

 S04: EI VALMIS 
S04: A1   A2   A3 

 

 
 

 

3. Keittiö 
 Kun näytössä lukee silmukka, jonka haluat ohittaa, paina . 

 
  

4. <OK> OHITA 
 

Näytössä lukee nyt [<OK> OHITA]. 5 

Ohita valittu silmukka painamalla  

 
 

 

 S04:OHITETTU 
 

Kuulet ”onnistumisäänen" ☺ ja näytössä lukee nyt päivitetyn silmukan tila, eli 
[S04: OHITETTU]. 8 
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B. Ohitetun silmukan tyhjentäminen 

5. S04: OHITETTU 
S04: A1   A2   A3 

Toista yllä olevat vaiheet 1 ja 2. 
4 

 
 

 

 

6. Keittiö 
 

Kun näytöllä näkyy silmukka, jonka ohituksen haluat tyhjentää (esimerkiksi ”S04”), 

vahvista painamalla . Voit tunnistaa laitteen myös etsimällä ”kyse on 
minusta” -LED-osoittimen näytöllä esitetystä laitteesta. 

 
 

 <OK> TYHJENNÄ 
 

Näytössä lukee nyt [<POIS> TYHJENNÄ]. 5 

7. 

 Tyhjennä ohitettu silmukka painamalla -näppäintä. 

 S04:VALMIS 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺   ja näytössä lukee nyt päivitetyn silmukan tila, eli 
[S04: VALMIS] tai [S04: EI VALMIS]. 9 

B.2 Silmukan ohitusjärjestelyn tarkastelu 

 Seuraavilla ohjeilla voi pikatarkistaa ohitusjärjestelyn eli silmukat, jotka on määrätty ohitettaviksi seuraavan 
viritysjakson ajaksi. 

1. TARKISTA OHITUS Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [TARKISTA OHITUS]1 -

vaihtoehto ja paina . 2 

 
 

 

2. OHITUSLISTA 
 

Näytössä lukee [OHITUSLISTA] 

  tai  Napsauta - tai  -näppäimiä toistuvasti nähdäksesi kaikki ohitetut 
silmukat nousevassa numerojärjestyksessä. Kun olet valmis, poistu 

napsauttamalla . 9 

3. S04: OHITETTU 
S04: A1   A2   A3 

 

  
 

 Keittiö 
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B.3 Silmukan ohitusjärjestelyn toistaminen 

 Tällä asetuksella voit toistaa viimeksi käytetyn ohitusjärjestelyn seuraavalle viritysjaksolle. 

1. TOISTA OHITUS 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [TOISTA OHITUS]1 -vaihtoehto 

ja paina . 2, 6 

 
 

 

2. <OK> TOISTA 
 

Näytössä lukee nyt [<OK> TOISTA]. 7 

Toista viimeksi käytetty ohitusjärjestely painamalla . 

 
 

 

 OHITUS TOISTETTU 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺. Näytössä lukee [OHITUS TOISTETTU] ja näyttö 
palaa ”KÄYTTÄJÄASETUKSET”-valikon vaiheeseen 1. 9 

 
☺   Palaa vaiheeseen 1 

 

 

Lisätietoja (osiot B.1–B.3) 
1 

Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valinnasta on osioissa A.1 ja A.2. 
2 

Tämä valikko näytetään vain, jos asentaja on ottanut ”OHITUS”-ominaisuuden aiemmin käyttöön. 
3 

Silmukkanumeron oikealla puolella oleva TILA ilmaisee, onko silmukka VALMIS, EI-VALMIS vai OHITETTU. 
4 

Näyttö ilmestyy vain jos ALUEJAKO otettiin aiemmin käyttöön. 
5 a. Jos valitsemasi silmukka ”ei ole ohitettu”, näyttö kehottaa painamaan [<OK> OHITA]. Jos valitsemasi 

silmukka on kuitenkin jo ”ohitettu", näyttö kehottaa painamaan [<POIS> TYHJENNÄ]. 
b. Keskeytä ja palaa edelliseen vaiheeseen painamalla  tai  

6 
Tätä valikkoa ei näytetä, jos alue on käytössä. 

7 Nyt näyttö kehottaa sinua painamaan [<OK> TOISTA], eli toistamaan viimeksi käytetyn ohitusjärjestelyn. 

Keskeytä ja palaa Käyttäjäasetukset-valikkoon painamalla . 
8 Voit nyt toistaa vaiheet 2–4 ohittaaksesi tai tyhjentääksesi toisen silmukan. Lopeta tämä istunto ja valitse muita 

valikon vaihtoehtoja tai lopeta ohjelmointi noudattamalla osion A.2 ohjeita. 
9 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso osio A.1) tai lopettaa ohjelmoinnin (katso 

osio A.2). 
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B.4 Käyttäjäkoodien ohjelmointi 

PowerMaster-järjestelmä sallii sinun valtuuttaa jopa 8 ihmistä (PowerMaster-10 G2) / 48 ihmistä (PowerMaster-30 G2 / 
PowerMaster-33 G2) virittämään järjestelmän ja purkamaan sen virityksen antamalla heille jokaiselle yksilöllisen, 4-
numeroisen turvakoodin (koodi 0000 ei kelpaa) sekä oman turvatason ja omat toimintavaltuudet. Lisäksi voit hankkia 
jopa 8 (PowerMaster-10 G2) / 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) kannettavaa monitoimiohjainlähetintä, 
joiden avulla viritys, purku ja järjestelmän hallinta onnistuvat etäältä (ilman KP-250 PG2 -näppäimistöä tai paneelia), 
myös tilojen ulkopuolelta (katso osio B.7 Lisää/Poista ohjainlähetin). Pakkokoodin avulla on mahdollista purkaa 
järjestelmän viritys ja lähettää samalla hiljainen hälytys valvonta-asemalle. 
Käyttäjätyyppejä on kaksi: pääkäyttäjä ja käyttäjä. Alla on yhteenvetotaulukko toiminnoista, jotka ovat mahdollisia 
kullekin käyttäjätyypille. 

Käyttäjätyyppi Toiminto 

Pääkäyttäjä  Viritys/purku 
 Silmukan ohitus 
 Valtuuta muita käyttäjäkoodeja 
 Käyttäjäkoodien asettaminen 
 Raportoi yksityiseen 
 Lähilukuavaimen 

lisääminen/poistaminen 
 Ohjaimen lisääminen/poistaminen 
 Automaattinen virittäminen 
 Äänimerkin käyttöönotto 
 Päivämäärän ja ajan esitystavan 

asettaminen 
 Tapahtumalokin lukeminen 
 Pakkokoodin ohjelmointi 
 Aikataulun ohjelmointi 
 Äänitoiminnon 

käyttöönotto/käytöstäpoisto 
 Äänenvoimakkuuden säätäminen 

Käyttäjä  Viritys/purku 
 Silmukan ohitusasetukset 

Käyttäjäkoodit määritetään seuraavasti: 
Käyttäjäkoodi 1 määritetään järjestelmän pääkäyttäjälle (eli omistajalle). Se on ainoa käyttäjäkoodi, jolla pääsee 
Käyttäjäasetukset-valikkoon. Pääkäyttäjäkoodi on oletusarvoisesti 1111. Tätä koodia ei voi pyyhkiä, vaan se pitää 
korvata salaisella koodilla mahdollisimman pian. 
Käyttäjäkoodit 2–4 (PowerMaster-10 G2) / käyttäjäkoodit 2–22 ja 33–48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 
G2) annetaan perheenjäsenille, työkavereille jne. Niillä voi virittää ja purkaa järjestelmän tai valitut alueet pääkäyttäjän 
valinnoista riippuen. Niiden haltijat pääsevät Käyttäjäasetukset-valikossa vain ”silmukan ohitus” -asetukseen, jos se on 
otettu käyttöön asentajavalikossa. 
Käyttäjäkoodit 5–8 (PowerMaster-10 G2) / käyttäjäkoodit 23–32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) ovat 
samoja kuin käyttäjäkoodit 2–4 (PowerMaster-10 G2) / 2–22 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), mutta ne 
voidaan antaa ”Kotiavain”-käyttäjille (lasten seuranta). Kotiavain-sovelluksen yksityiskohtainen kuvaus löytyy 
kappaleesta 3. 
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A. Käyttäjäkoodin ohjelmointi 

 

 

Alueasetus (lisätietoja alueasetuksesta on LIITTEESSÄ B) 
Hälytysjärjestelmäsi voi jakaa silmukat enintään 3 osaan (ryhmään) asentajavalikon kautta. Nämä osat 
nimetään alueiksi A1, A2 ja A3. Kukin alue voidaan virittää ja purkaa erikseen, jolloin tilat voidaan suojata 
valituilta osin.  
Pääkäyttäjä voi valtuuttaa kunkin käyttäjän järjestelmän 8:sta (PowerMaster-10 G2) / 48:sta (PowerMaster-30 
G2 / PowerMaster-33 G2) käyttäjästä virittämään ja purkamaan minkä tahansa alueyhdistelmän, mukaan lukien 
kaikki 3 aluetta. 
 Täällä voit ohjelmoida (tai muokata) 8:aa (PowerMaster-10 G2) / 48:aa (PowerMaster-30 G2 / 

PowerMaster-33 G2) käyttäjäkoodia ja määrittää siten, millä niistä on valtuudet virittää ja purkaa viritys. 
1. Oletusarvoinen pääkäyttäjäkoodi 1111 on sama kaikissa PowerMaster-järjestelmissä, ja sen tietää näin 

ollen moni muukin ihminen. Niinpä suosittelemmekin, että korvaat sen viipymättä salaisella, yksilöllisellä 
koodilla. 

2. Koodi ”0000” ei kelpaa! Älä käytä sitä. 
3. Pakkokoodia (oletuksena 2580), joka asetetaan asentajavalikossa, ei voi valita normaaliksi 

käyttäjäkoodiksi. Järjestelmä torjuu sen ohjelmointiyritykset. 
4. Lue huolellisesti ”Lisätietoja”-osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa oleva 

taulukko. 

1. KÄYTTÄJÄKOODIT 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [KÄYTTÄJÄKOODIT]-vaihtoehto ja 

paina . 1  
 

 
 

2. Käyttäjä 01: 1111 
 

Ensimmäinen käyttäjäkoodi ”Käyttäjä 01: 1111” tulee näkyviin. 2 

  tai  Näppäile vilkkuvan kursorin kohdalle käyttäjäkoodi, jonka haluat ohjelmoida, 

esimerkiksi [06] käyttäjäkoodille 6, tai napsauta - tai -näppäintä 
toistuvasti, kunnes näytöllä lukee [Käyttäjä 06: 0000]. 

3. Käyttäjä 06: 0000 
 

Kun näytöllä näkyy käyttäjäkoodi, jonka haluat ohjelmoida, paina . 

 
  

4. Käyttäjä 06: 0000 
 

Ohjelmoi tai muokkaa koodia näppäilemällä vilkkuvan kursorin kohdalle 4-
numeroinen koodi, esimerkiksi ”1234”, numeronäppäimistöllä. 3, 4 

5. 
 Kun olet valmis, paina . 

 Käyttäjä 06: 1234 
 

 

 ☺  Palaa vaiheeseen 3 Kuulet ”onnistumisäänen” ☺. Näyttö vahvistaa tallennetun koodin. 5, 6 
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B. Aluevaltuutuksen asettaminen 

 

Lisätietoja (osio B.4) 

1 Tarkemmat ohjeet asetusvaihtoehtojen valitsemiseen löytyvät osioista A.1 ja A.2. 

2 Näyttö esittää ensimmäisen käyttäjäkoodin (pääkäyttäjän) 8 käyttäjäkoodin (PowerMaster-10 G2) / 48 
käyttäjäkoodin luettelossa (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). Jos et ole vielä vaihtanut oletuskoodia 
1111, suosittelemme vaihtamaan sen nyt. 

3 a. Näyttö esittää tähän sijaintiin ohjelmoituna olevan käyttäjäkoodin (esim. 5327). 
b. Kursori vilkkuu koodin ensimmäisen numeron kohdalla.  
c. Jos sijainti on vapaa, näyttö on tyhjä (0000). 

4 

Voit siirtää kursoria seuraavaan tai edelliseen numeroon painamalla  tai . Näppäimen  
painaminen pyyhkii kursorin numeron + kaikki numerot kursorista oikealle. 

5 a. Uusi koodi näytetään hetkellisesti ilman kursoria ennen vaiheeseen 3 palaamista. 
b. Jos alue on käytössä, jatka vaiheeseen 6. 

6 Voit nyt toistaa vaiheet 3–5 ohjelmoidaksesi tai muokataksesi toista käyttäjäkoodia. Lopeta tämä istunto ja 
valitse muita valikon vaihtoehtoja tai lopeta ohjelmointi noudattamalla osion A.2 ohjeita. 

7 Tämä asetus voidaan suorittaa vasta osion B.4A vaiheiden 1–5 suorittamisen jälkeen. 

8 
Tässä vaiheessa  -näppäimen painaminen toistuvasti vaihtelee ensimmäisen ja toisen rivin välillä. 

9 Voit nyt toistaa vaiheet 3–7 ohjelmoidaksesi tai muokataksesi toista käyttäjäkoodia. 

                                                                                       

 Viittaa siihen, kun ALUEJAKO on otettu käyttöön. 

6. Käyttäjä 06: 1234 
1   2   3 

Nyt näyttö sallii sinun määrittää alueet. 7  

   

7. Käyttäjä 06: 1234 
1   2   3 

Paina -näppäintä ja vaihda alueiden A1, A2 ja A3 tilaa näppäimistön 

vastaavilla näppäimillä , , . 8 
 

 
Kun olet tyytyväinen asetukseen, esimerkiksi siihen, että käyttäjä 6 on 

valtuutettu vain alueeseen 1 ja 3, vahvista se painamalla . 

 ☺  Palaa vaiheeseen 

3 
Kuulet ”onnistumisäänen” ☺. Näyttö vahvistaa alueasetuksen. 9 
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B.5 Pakkokoodin ohjelmointi 

Valvonta-asemalle voidaan lähettää pakkohälytysviesti (väijytystapaukset), jos olet pakotettu purkamaan virityksen 
väkivallan tai vastaavanlaisen pakon sanelemana. Pakkoviestin lähettäminen edellyttää järjestelmän virityksen purkua 
pakkokoodilla (oletuksena 2580) 

 Näin ohjelmoit pakkokoodisi. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa 
oleva taulukko. 

 

1. PAKKOKOODI 2580 Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [PAKKOKOODI]-vaihtoehto ja 

paina . 1  
 

 
 

2. PAKKOKOODI 2580 Näppäile vilkkuvan kursorin kohdalle pakkokoodi, jonka haluat ohjelmoida, 
esimerkiksi 6973. 2, 3 

   

 PAKKOKOODI 6973 Kun näytöllä näkyy pakkokoodi, jonka haluat ohjelmoida, paina . 
3. 

 
 

 ☺  Palaa vaiheeseen 1 Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 4 
 

Lisätietoja (osio B.5) 

1 Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valinnasta on osioissa A.1 ja A.2. 

2 Näyttö esittää oletuspakkokoodin (2580). 

3 Älä aseta pakkokoodiksi samaa kuin asentaja- tai käyttäjäkoodi. 

4 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikosta tai lopettaa ohjelmoinnin (katso osiot A.1 ja A.2). 

B.6 Lisää/poista lähilukuavaimia 

Hälytysjärjestelmän käyttäjille voidaan myöntää lähilukuavaimia, joita voidaan käyttää käyttäjäkoodien sijaan erilaisten 
toimintojen suorittamiseen, kuten viritykseen, virityksen purkamiseen, tapahtumalokin lukemiseen jne.  
Kun järjestelmä pyytää käyttäjäkoodia, riittää, kun viet lähilukuavaimen sen lähelle.  
 Seuraavilla ohjeilla voi lisätä (rekisteröidä) uusia lähilukuavaimia tai poistaa niitä tarpeen mukaan. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa 
oleva taulukko. 
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A. Lähilukuavaimen lisääminen (rekisteröinti) 

1. AVAIMET (Lähiluku) 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [AVAIMET (Lähiluku)] -

vaihtoehto ja paina . 1 
 

 
 

2. 
LISÄÄ UUSI AVAIN 

Näytössä lukee [LISÄÄ UUSI AVAIN]. 3 

Aloita uuden lähilukuavaimen rekisteröinti painamalla . 
 

 
 

3. REKISTERÖI NYT tai 
ANNA ID: xxx-xxxx 

Esitä lähilukuavain KP-250 PG2:lle määritetyn ajan kuluessa. 

   

4. LAITE LISÄTTY 
N01:Avain (läh.) 

Jos rekisteröinti onnistui, kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näytöllä lukee [LAITE 
LISÄTTY]hetken aikaa, jonka jälkeen avaimen tiedot tulevat näkyviin. 4 
Näyttö esittää määritetyn avaimen sarjanumeron (käyttäjänro), joka on aina 
ensimmäinen vapaa numero, esimerkiksi: [N01:Avain (läh.)]. ☺  Siirry vaiheeseen 5 

5. 
 tai  Myönnä avain toiselle käyttäjälle, esimerkiksi käyttäjälle nro 5, näppäilemällä [05] 

tai painamalla - tai -painiketta, kunnes näytössä lukee [N05:Avain 

(läh.)], ja vahvista sitten painamalla . 
LAITE LISÄTTY 
N05:Avain (läh.) 

 
 

 

 ☺  Palaa vaiheeseen 2 Näytössä lukee [LAITE LISÄTTY], ”onnistumisääni” ☺  kuuluu, ja näyttöön 
tulee teksti [N01:Avain (läh.)]. 5 6 

B. Aluevaltuutuksen asettaminen 

                                                                                       

 Viittaa siihen, kun ALUEJAKO on otettu käyttöön. 

6. N05:ALUEET 
1   2   3 

 Vaihda alueiden A1, A2 ja A3 tilaa näppäimistön vastaavilla näppäimillä 

, , . 9  
   

7. N05:ALUEET 
1   2   3 

Kun olet tyytyväinen asetukseen, esimerkiksi siihen, että käyttäjä 5 on 

valtuutettu vain alueeseen 1 ja 3, vahvista se painamalla . 
 

 
 

 ☺  Palaa vaiheeseen 2 Kuulet ”onnistumisäänen” ☺. Näyttö vahvistaa alueasetuksen. 10 
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C. Lähilukuavaimen poistaminen 

1. AVAIMET (Lähiluku) 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [AVAIMET (Lähiluku)] -

vaihtoehto ja paina . 1 
 

 
 

2. LISÄÄ UUSI AVAIN Näytössä lukee [LISÄÄ UUSI AVAIN].  

  Paina -painiketta, kunnes näytössä lukee  [POISTA AVAIN]. 

3. 
POISTA AVAIN Paina . 

 
  

 N01:Avain (läh.) 
 

Näytössä lukee [N01:Avain (läh.)]. 2, 7 

4.  Näppäile poistettavan avaimen numero, esimerkiksi [05], tai paina - tai 
-painiketta, kunnes näytössä lukee avaimen numero, [N05:Avain (läh.)]. 

5. 
 Kun poistettava lähilukuavain näkyy näytöllä, paina . 

 <DEL> poista 
 

Näytössä lukee nyt [<DEL> poista]. 8 

6. 
 Poista avain painamalla -painiketta. 

 
POISTA AVAIN 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺,  näytössä lukee [POISTA AVAIN], ja näyttö palaa 
vaiheeseen 3. 11 

 ☺  Siirry vaiheeseen 3  

 

Lisätietoja (osio B.6) 

1 Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valinnasta on osioissa A.1 ja A.2. 

2 Näyttö esittää ensimmäisen rekisteröidyn lähilukuavaimen (lähilukuavain nro 1) 8:sta lähilukuavaimesta 

(PowerMaster-10 G2) tai 32:sta lähilukuavaimesta (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). 
3 

Keskeytä rekisteröinti painamalla -painiketta. 
4 Jos avain oli rekisteröity järjestelmään jo aiemmin, KP-250 PG2 -näyttö kertoo sen ja osoittaa avaimen 

tunnusnumeron, esimerkiksi, ”JO REKISTERÖITY N01:Avain (läh.)”. 

5 Jos alue on käytössä, jatka vaiheeseen 6. 

6 Voit nyt rekisteröidä toisen lähilukuavaimen. Voit myös valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa 
(katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin (katso osio A.3). 

7 Jos lähilukuavainta ei ole rekisteröity järjestelmään, näytössä lukee [EI LAITTEITA]. 

8 
Keskeytä toimenpide painamalla -painiketta. 
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9 Tämä asetus voidaan suorittaa vasta osion B.6A vaiheiden 1–5 jälkeen. 

10 Voit nyt toistaa vaiheet 2–7 ohjelmoidaksesi tai muokataksesi toista lähilukuavainta. 

11 Voit nyt lisätä tai poistaa toisen lähilukuavaimen. Voit myös valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa 
(katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin (katso osio A.3). 

B.7 Lisää/poista ohjainlähettimiä 

Jokaiselle 8 käyttäjälle (PowerMaster-10 G2) / 32 käyttäjälle (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) voidaan antaa 
annettava ohjainlähetin, jolla voi virittää/purkaa ja tehdä muita ohjaustoimenpiteitä nopeammin ja turvallisemmin. Kukin 
ohjain tulisi yksilöidä numerolla 1–8 (PowerMaster-10 G2) / 1–32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) ja 
rekisteröidä sillä järjestelmään. 
Alueasetus (lisätietoja alueasetuksesta on LIITTEESSÄ B). 
Jos alueasetus on otettu KP-250 PG2:ssa käyttöön, pääkäyttäjä voi valtuuttaa kunkin 8:sta (PowerMaster-10 G2) / 
32:sta (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) ohjaimesta virittämään ja purkamaan minkä tahansa 
alueyhdistelmän (mukaan lukien kaikki 3 aluetta) riippumatta ohjainta vastaavan käyttäjäkoodin valtuutuksesta. 
 Seuraavilla ohjeilla voi lisätä (rekisteröidä) 8 (PowerMaster-10 G2) / 32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) 

ohjainlähetintä ja määrittää, mitä kolmesta alueesta mikäkin ohjain voi virittää tai purkaa, tai poistaa ohjaimia 
tarpeen mukaan. 

 
1. Aivan ensimmäiseksi kannattaa koota yhteen kaikki ohjainyksiköt, jotka aiot rekisteröidä, ja varmistaa, että 

niissä kaikissa on paristo ja että ne ovat aktiivisia (LED-valo välähtää mitä tahansa näppäintä painettaessa). 
2. Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion 

lopussa oleva taulukko. 
A. Ohjaimen lisääminen (rekisteröinti) 

1. OHJAIMET 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [OHJAIMET]-vaihtoehto ja 

paina . 1 
 

 
 

2. 
LISÄÄ UUSI OHJAIN 

Näytössä lukee [LISÄÄ UUSI OHJAIN]. 4 

Rekisteröi uusi ohjain painamalla . 

 
 

 

3. REKISTERÖI NYT tai 
ANNA ID: xxx-xxxx  

Näyttö tarjoaa kahta vaihtoehtoista menetelmää ohjaimen rekisteröintiin: 

  
A: REKISTERÖI NYT: Pidä valitun ohjaimen AUX  -painiketta painettuna, 
kunnes LED palaa yhtäjaksoisesti. 2 Tämä toimenpide viimeistelee rekisteröinnin. 

4a. LAITE LISÄTTY 
ID nro 300-5786 

Jos rekisteröinti onnistui, kuulet ”onnistumisäänen” ☺   ja näytöllä lukee [LAITE 
LISÄTTY] hetken aikaa, jonka jälkeen ohjaimen tiedot tulevat näkyviin. Jatka 
vaiheeseen 5. 

 
 

 LAITE LISÄTTY 
O01:OHJAIN 

 

 ☺   Siirry vaiheeseen 5  

4b. ID nro 300-5786 
 

B: REKISTERÖI LAITETUNNUKSELLA (ID): Näppäile ohjaimen tarraan merkitty 

7-numeroinen tunnus ja vahvista painamalla . Viimeistele 
rekisteröintitoimenpide jäljempänä olevan Lisätietoja-taulukon kohdan 9 mukaan. 
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 ID HYVÄKSYTTY 
 

Jos näppäilty tunnus kelpaa, ”onnistumisääni" ☺  kuuluu ja näytöllä lukee [ID 
HYVÄKSYTTY] hetken aikaa, jonka jälkeen näkyviin tulee ohjaimen tiedot.  Jatka 
vaiheeseen 5. 

☺  Siirry vaiheeseen 5 

5. O01:Ohjain 
ID nro 300-5786 

Näyttö esittää vuorotellen ohjaimelle määritetyn sarjanumeron (käyttäjänro), joka 
on aina ensimmäinen vapaa numero, ja ohjaimen laitetunnuksen (ID), esimerkiksi: 
[O01:Ohjain] ja [ID nro 300-5786]. 

  tai  
Myönnä ohjain toiselle käyttäjälle, esimerkiksi käyttäjälle nro 5, näppäilemällä [05] 

tai painamalla - tai -painiketta, kunnes näytössä lukee [O05:Ohjain], 

ja vahvista sitten painamalla . 
O05:Ohjain 
 

 
 

 

 ☺  Palaa vaiheeseen 2 Näytössä lukee [LAITE LISÄTTY] tai [ID hyväksytty], jos ohjain rekisteröitiin 
manuaalisesti tunnusnumeron näppäilemällä, kuulet  ”onnistumisäänen” ☺  ja 
näyttöön tulee teksti [O01:Ohjain]. 5 6 

B. Aluevaltuutuksen asettaminen 

6. O05:ALUEET 
 Paina  siirtyäksesi alueiden tilaan. 

 
  

7. O05:ALUEET 
1   2   3 Vaihda alueiden A1, A2 ja A3 tilaa näppäimistön vastaavilla näppäimillä , 

, . 10 
   

8. O05:ALUEET 
1   2   3 

Kun olet tyytyväinen asetukseen, esimerkiksi siihen, että käyttäjä 5 on valtuutettu 

vain alueeseen 2 ja 3, vahvista se painamalla . 11 

   

 ☺  Palaa vaiheeseen 2 Kuulet ”onnistumisäänen” ☺. Näyttö vahvistaa alueasetuksen. 12 

C. Ohjaimen poistaminen 

1. OHJAIMET Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [OHJAIMET]-vaihtoehto ja 

paina . 1 
 

 
 

2. 
LISÄÄ UUSI OHJAIN 

Näytössä lukee [LISÄÄ UUSI OHJAIN].  

Napsauta -painiketta, kunnes näytössä lukee [POISTA OHJAIN]. 

   

3. 
POISTA OHJAIN  Paina . 

                                                                                       

 Viittaa siihen, kun ALUEJAKO on otettu käyttöön. 
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 O01:Ohjain 
ID nro 300-5786 

Näytössä lukee [O01:Ohjain]  ja ohjaimen tunnusnumero. 3 

4. 
 tai  Näppäile poistettavan ohjaimen numero, esimerkiksi [06], tai paina - tai 

-painiketta, kunnes näytössä lukee ohjaimen numero, 
esimerkiksi ”O06:Ohjain” ja ”ID nro 300-5799”. 

 O06:Ohjain 
ID nro 300-5799 Kun poistettava ohjain näkyy näytöllä, paina . 7 

5. 
 

 

  
<DEL> poista 

Näytössä lukee nyt [<DEL> poista]. 8 

6. 
 

☺  Siirry 

vaiheeseen 3 

Poista ohjain painamalla -painiketta. 13 

 POISTA OHJAIN Kuulet ”onnistumisäänen” ☺, näytössä lukee [POISTA OHJAIN] ja näyttö palaa 
vaiheeseen 3. 14 

 

Lisätietoja (osio B.7) 
1 Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valitsemiseen löytyvät osioista A.1 ja A.2. 
2 LED-valo sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Jos yhteydessä ohjauspaneelin kanssa ongelmia, LED 

saattaa vilkkua hieman kauemmin yrittäessään muodostaa yhteyttä. Ohjaimen näppäimet ovat sillä välin poissa 
käytöstä. 

3 Näyttö esittää ensimmäisen rekisteröidyn ohjaimen (ohjain nro 1) 8:sta ohjaimesta (PowerMaster-10) tai 32:sta 
ohjaimesta (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). 

4 
Keskeytä rekisteröinti painamalla -painiketta. 

5 Jos alue on käytössä, jatka vaiheeseen 6. 

6 Voit nyt rekisteröidä toisen ohjaimen. Voit myös valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso 
osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin (katso osio A.3). 

7 Jos ohjain oli rekisteröity järjestelmään jo aiemmin, KP-250 PG2 -näyttö kertoo sen ja osoittaa ohjaimen 
tunnusnumeron, esimerkiksi, ”JO REKISTERÖITY O01:OHJAIN”. 

8 Ennen kuin poistat ohjaimen, varmista joko sen numerosta, esimerkiksi O06, tai laitetunnuksesta (ID), että 
näytöllä näkyvä ohjain on varmasti se, jonka haluat poistaa.  

9 Rekisteröinti laitetunnuksella (ID): 
Vaihe 4b sallii laitetunnuksen rekisteröinnin ja ohjelmointiprosessin viimeistelyn ilman, että laite on välttämättä 
hallussa (myös asentaja voi suorittaa tämän muualla). Rekisteröinti voidaan viimeistellä myöhemmin vaiheen 3 
rekisteröintimenettelyllä ilman Käyttäjäasetukset-valikkoon siirtymistä. 

10 Tämä asetus voidaan suorittaa vasta osion B.7A vaiheiden 1–5 suorittamisen jälkeen. 
11 Ruutusymboli ilmestyy nyt juuri valittujen alueiden viereen. 

12 Voit nyt toistaa vaiheet 2–8 ohjelmoidaksesi tai muokataksesi toista ohjainta. 
13 

Keskeytä toimenpide painamalla -painiketta. 
14 Voit nyt lisätä tai poistaa toisen ohjaimen, valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikosta tai lopettaa 

ohjelmoinnin (katso osiot A.1 ja A.2). 



6. Järjestelmän konfigurointi 

36 D-307504 KP-250 PG2 -käyttöopas 

B.8 Ajan ja sen esitystavan asettaminen 

 Seuraavilla ohjeilla voi ohjelmoida tai säätää sisäänrakennettua kelloa näyttämään oikea aika halutussa muodossa. 
 Voit valita 24- ja 12-tuntisen (AM/PM) ajan esitystavan väliltä. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion 
lopussa oleva taulukko. 

A. Ajan esitystavan (muodon) asettaminen 

1. AIKA JA MUOTO 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [AIKA JA MUOTO] -vaihtoehto 

ja paina . 1 
 

 
 

2. EU-MUOTO 24H 
AIKA: 19:22 

 

 

 

 

 

Näytössä näkyy valittuna oleva ajan muoto. 2 

 
 tai  Paina - tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy ajan haluttu 

esitysmuoto, esimerkiksi ”US-MUOTO-24H”, ja vahvista painamalla . US-MUOTO-12H 
AIKA: 03:15P 

3. 
  

B. Ajan asettaminen 5 

4. US-MUOTO-12H 
AIKA: 03:15P 

Syötä vilkkuvan kursorin kohdalle numeronäppäimistöllä 
oikea aika, esimerkiksi ”8:55A”. 3 4 

5.  Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla 
. 

 US-MUOTO-12H 
AIKA: 08:55A 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺, näyttö esittää asetetun ajan ja palaa  
vaiheeseen 1. 6, 7 

 ☺  Palaa vaiheeseen 1  
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Lisätietoja (osio B.8) 
1 

Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valinnasta on osioissa A.1 ja A.2. 
2 

a. Näytössä näkyy valittuna oleva muoto, esimerkiksi ”24 tuntia”. 

b. Voit nyt valita joko 12- tai 24-tuntisen ajan esitystavan - tai -painikkeella. 
3 

Näyttö esittää ajan valitussa muodossa, esimerkiksi ”12:40 PM”, ja kursori vilkkuu tunnin ensimmäisen 

numeron ”1” kohdalla. Näytettyä aikaa seuraava kirjain merkitsee jotain seuraavista: 

"A" = AM; "P" = PM ja ”ei mitään" = 24-tuntinen kello. 

Kun kursori on AM/PM-merkinnän kohdalla, voit vaihtaa merkinnäksi ”AM” painamalla  tai ”PM” painamalla 

. 
4 

Voit siirtää kursoria seuraavan tai edellisen numeron kohdalle - tai -painikkeella. 
5 

Tämä asetus voidaan suorittaa vasta osion B.8A vaiheiden 1–3 suorittamisen jälkeen. 
6 

Tallennettu aika näytetään ilman kursoria, esimerkiksi ”08:55 A”, ja sen perässä valittu ajan muoto. 
7 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin 

(katso osio A.3). 

B.9 Päivämäärän ja sen esitystavan asettaminen 

 Seuraavilla ohjeilla voi ohjelmoida tai säätää sisäänrakennettua kalenteria näyttämään oikea päiväys halutussa 

muodossa. 
 Voit valita ”kk/pp/vvvv”- ja ”pp/kk/vvvv”-muotoisen päivämäärän esitystavan väliltä. 

 
Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion 
lopussa oleva taulukko. 

A. Päivämäärän esitystavan (muodon) asettaminen 

1. PÄIVÄM. JA MUOTO 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [PÄIVÄM. JA MUOTO] -

vaihtoehto ja paina . 1  
 

 
 

 PVM PP/KK/VVVV 
PVM: 01/01/2012 

Näytössä näkyy valittuna oleva päivämäärän muoto. 2 

2. 
 tai  Paina - tai  -painiketta, kunnes näytössä näkyy haluttu päivämäärän 

esitysmuoto, esimerkiksi ”PP/MM/VVVV”, ja vahvista painamalla . PVM PP/KK/VVVV 
PVM: 01/01/2012 

3. 
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B Päivämäärän asettaminen 7 

4. PVM PP/KK/VVVV 
PVM: 20/04/2012 

Näppäile vilkkuvan kursorin kohdalle numeronäppäimistöllä oikea päivämäärä, 
esimerkiksi ”20/04/2012”. 3, 4, 5 

5.  Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla . 

 PVM PP/KK/VVVV 
PVM: 20/04/2012 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺ , ja näyttö esittää asetetun päivämäärän ja palaa 
vaiheeseen 1. 6 

 ☺  Palaa vaiheeseen 
1 

 

 

Lisätietoja (osio B.9) 

1 Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valinnasta on osioissa A.1 ja A.2. 

2 Näytössä näkyy valittuna oleva muoto, esimerkiksi ”PP/KK/VVVV”. 

Voit nyt valita joko ”KK/PP/VVVV”- tai ”PP/MM/VVVV”-muotoisen päivämäärän esitystavan painamalla  
tai . 

3 Näyttö esittää päivämäärän valitussa muodossa, esimerkiksi ”30.12.2012”, ja kursori vilkkuu ensimmäisen 
numeron kohdalla. 

4 Voit siirtää kursoria seuraavan tai edellisen numeron kohdalle - tai -painikkeella. 

5 Vuoden osalta riittää, kun näppäilet kaksi viimeistä numeroa oikeaksi. 

6 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin 
(katso osio A.3). 

7 Tämä asetus voidaan suorittaa vasta osion B.9A vaiheiden 1–3 suorittamisen jälkeen. 

B.10 Automaattisen virityksen kytkeminen päälle/pois 

PowerMaster-järjestelmä voidaan ohjelmoida virittämään itsensä automaattisesti päivittäin esimääriteltyyn aikaan. Tämä 
ominaisuus on erityisen kätevä kaupallisessa yhteydessä, esimerkiksi liikkeille, jotta varmistutaan siitä, että järjestelmä 
tulee aina viritettyä ja ettei työntekijöille tarvitse luoda turvakoodeja. 
 Seuraavilla ohjeilla voi ottaa käyttöön (aktivoida) ja poistaa käytöstä (lopettaa) automaattisen virityksen. Ohjeet 

automaattisen virityksen ajan asettamiseen on osiossa B.11. 
 Automaattinen viritys voi virittää ”EI VALMIS” -tilassa olevan järjestelmän vain jos asentaja on mahdollistanut 

pakotetun virityksen järjestelmää ohjelmoidessaan. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa 
oleva taulukko. 

 

1. AUTOM. VIR. päällä Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [KELLOVIRITYS]-vaihtoehto 

ja paina . 1  
 

 
 

 AUTOM. VIR. päällä  Näytössä näkyy valittuna oleva asetus. 2 

2. 
 tai  Paina - tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy haluttu asetus, 

esimerkiksi [autom. vir. pois], ja vahvista painamalla . 
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 AUTOMAATTINEN 
VIRITYS poiskäytöstä 

 

3. 
  

 AUTOMAATTINEN 
VIRITYS poiskäytöstä  

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺ . Näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 3 

 ☺  

B.11 Automaattisen virityksen ajan asettaminen 

 Seuraavilla ohjeilla voi ohjelmoida tarkan ajan automaattiselle viritykselle. 

1. AUTOM. VIR. AIKA 
12:00 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [AUTOM. VIR. AIKA]-vaihtoehto 

ja paina . 1  
 

 
 

2. AUTOM. VIR. AIKA 
12:00 

Näytössä näkyy automaattisen virityksen nykyinen aika-asetus. Syötä vilkkuvan 
kursorin kohdalle numeronäppäimistöllä oikea aika, esimerkiksi ”8:30”. 4 

3. 
 Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla . 

 AUTOM. VIR. AIKA 
08:30 

Kuulet ”onnistumisäänen" ☺. Näyttö vahvistaa tallennetun ajan ja palaa sen jälkeen 
Käyttäjäasetukset-valikon vaiheeseen 1. 5, 6  

 ☺  Palaa vaiheeseen 1  

 

Lisätietoja (osiot B.10–B.11) 

1 Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valinnasta on osioissa A.1 ja A.2. 

2 Näytöllä näkyy nykyinen aloitusaika-asetus, esimerkiksi [AUTOMAATTINEN VIRITYS käytössä]. Nyt voit ottaa 
automaattisen virityksen käyttöön tai pois käytöstä - tai -painikkeella. 

3 -symboli ilmestyy nyt uusimman valinnan viereen. 

4 Näyttö esittää automaattisen virityksen ajan nykyisen asetuksen, esimerkiksi "12:00 PM", ja kursori vilkkuu 
ensimmäisen numeron ”1” kohdalla. Tarkemmat ohjeet ajan asettamiseen löytyvät osiosta B.8B.  

5 Tallennettu automaattisen virityksen aika näytetään ilman kursoria, esimerkiksi "08:30 A". 

6 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin 
(katso osio A.3). 

B.12 Yksityisen puhelu- ja tekstiviestiraportoinnin ohjelmointi 

PowerMaster-järjestelmä voidaan ohjelmoida lähettämään ilmoitusviestejä erilaisista tapahtumista, kuten hälytyksistä, 
virityksistä ja ongelmista, neljään yksityispuhelimeen äänisignaalilla, ja jos GSM-vaihtoehto on otettu käyttöön, myös 
neljään tekstiviestinumeroon. Nämä raportit voidaan ohjelmoida joko seuranta-asemaan välitettyjen raporttien sijasta tai 
lisänä. Lisätietoja tapahtumailmoituksista puhelulla ja tekstiviestillä on esitetty PowerMaster-10/30 G2 -käyttöoppaan 
kappaleessa 7, Tapahtumien raportointi ja hallinta puhelulla ja tekstiviestillä. 
Voit myös määrittää, kuinka monta kertaa yksityiseen puhelimeen soitetaan ja riittääkö raportoinnin lopettamiseen 
yksittäinen kuittaussignaali vai tarvitaanko sellainen kaikilta puhelimilta ennen kuin tapahtuma voidaan katsoa 
raportoiduksi. 
Seuraavilla ohjeilla voi ohjelmoida: 
 Tietyt tapahtumat, joista halutaan järjestelmän raportoivan. 



6. Järjestelmän konfigurointi 

40 D-307504 KP-250 PG2 -käyttöopas 

 Ensimmäisen, toisen, 3:nnen ja 4:nnen yksityisen puhelu-, MMS- ja SMS-numeron ja sähköpostiosoitteen 
hälytysten ja muiden tapahtumaviestien raportoimiseksi yksityisille vastaanottajille. 

 Soittoyritysten määrän, kaksisuuntaisen ääniviestinnän  ja sen, riittääkö yksittäinen kuittaussignaali vai tarvitaanko 
kuittaussignaali kaikilta puhelimilta ennen kuin tapahtuma voidaan katsoa raportoiduksi. 

 SMS-lupatyyppi määrittää, hyväksytäänkö tekstiviestikomennot vain neljästä järjestelmään ohjelmoidusta 
puhelinnumerosta vai kaikista numeroista. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa 
oleva taulukko. 

Ääni raportointi 

A. Yksityiseen puhelimeen raportoitavien tapahtumien ohjelmointi 

1. YKSITYISRAPORTTI Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [YKSITYISRAPORTTI]-

vaihtoehto ja paina . 1  
 

 
 

2. ÄÄNIRAPORTTI 
 Näytössä lukee [ÄÄNIRAPORTTI]. Siirry tähän vaihtoehtoon painamalla . 

 
 

 

3. RAPORT. TAPAHTUM 
raport. pois Kun näytössä lukee [RAPORT. TAPAHTUM],paina . 2 

 
 

 

 RAPORT. TAPAHTUM 
raport. pois  

Näytössä näkyy valittuna oleva vaihtoehto. 
 

4. 
 tai  Paina - tai -painiketta, kunnes näyttö esittää tapahtumaryhmän, josta 

haluat raportoitavan yksityiseen puhelimeen, esimerkiksi [hälytykset]. 3 
RAPORT. TAPAHTUM 

hälytykset 

5. 
 Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla . 

 RAPORT. TAPAHTUM 
hälytykset  

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺. Näyttö vahvistaa raportoitavat tapahtumat. 5, 12  

 ☺  

B. Yksityisen puhelimen ohjelmointi 

6. RAPORT. TAPAHTUM 
hälytykset  

Paina - tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy puhelinnumero, jonka 
haluat ohjelmoida tai jota haluat muokata, esimerkiksi "Yksityinen puh#2", ja 

paina . 
 

 tai   

7. Yksityinen puh#2  

                                                                                       
 Viittaa järjestelmään, joka on liitetty kaiuttimeen 
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8. Yksityinen puh#2 
8032759333 

Ohjelmoi tai muokkaa puhelinnumeroa näppäilemällä vilkkuvan kursorin kohdalle 
puhelinnumero, esimerkiksi”8032759333”, numeronäppäimistöllä. 6, 7 

9. 
 Kun olet valmis, vahvista painamalla . 

 Yksityinen puh#2 
8032759333 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa puhelinnumeron. 8, 12 

C. Soittoyritysmäärän ohjelmointi 

10. Yksityinen puh#2 
 

Napsauta - tai -painiketta, kunnes näytössä lukee 

[SOITTOYRITYKSET], ja paina . 
 tai  

11. SOITTOYRITYKSET 
3 hälytystä 

 

 
 

 

 SOITTOYRITYKSET 
3 hälytystä  

Näytössä näkyy valittuna oleva vaihtoehto.  

12. 
 tai  Napsauta - tai -painiketta, kunnes näyttö esittää halutun 

soittoyritysmäärän, esimerkiksi ”4 yritystä”. 9 
SOITTOYRITYKSET 

4 hälytystä 
13. 

 Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla . 

 SOITTOYRITYKSET 
4 hälytystä  

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺. Näyttö vahvistaa soittoyritysten määrän. 5, 12 

D. Kaksisuuntaisen ääniviestinnän ohjelmointi 

14. SOITTOYRITYKSET 
4 yritystä 

Napsauta - tai -painiketta, kunnes näytössä lukee 

[Kaksisuuntainen ääni], ja paina . 
 tai  

 Kaksisuuntainen ääni 
päällä  

 

15. 
 

 

 Kaksisuuntainen ääni 
päällä     

Näytössä näkyy valittuna oleva vaihtoehto. 

16. 
 tai  Napsauta - tai -painiketta, kunnes näyttö esittää halutun 

                                                                                       

 Viittaa järjestelmään, joka on liitetty kaiuttimeen 
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Kaksisuuntainen ääni 
poispäältä 

ääniviestintämenetelmän, esimerkiksi ”ei käytössä”. 10 

17. 
 Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla .  

 Kaksisuuntainen ääni 
poispäältä     

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺. Näyttö vahvistaa halutun kaksisuuntaisen 
ääniviestintämenetelmän. 5, 12 

E. Kuittausmenetelmän ohjelmointi 

18. Kaksisuuntainen ääni 
poispäältä 

Painele - tai  -painiketta, kunnes näytöllä lukee [PUH. VAHVISTUS] ja 

vahvista painamalla . 
 tai  

 PUH. VAHVISTUS 
yksittäisellä kuit. 

 

19. 
 

 

 PUH. VAHVISTUS 
yksittäisellä kuit. 

Näytössä näkyy valittuna oleva vaihtoehto. 

20. 
 tai  Napsauta - tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy haluttu 

kuittausmenetelmä, esimerkiksi ”kaikkien kuit.”. 11 
PUH. VAHVISTUS 
kaikkien kuit. 

21. 
 

 

 PUH. VAHVISTUS 
kaikkien kuit.  

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa valitun kuittausmenetelmän. 5, 

12 

SMS raportointi 

A. Tekstiviestillä raportoitavien tapahtumien ohjelmointi 

1. YKSITYISRAPORTTI 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [YKSITYISRAPORTTI]-

vaihtoehto ja paina . 1  

 

2. ÄÄNIRAPORTTI 
 

Kun näytössä lukee [ÄÄNIRAPORTOINTI], paina .  

 
3. SMS RAPORTOINTI 

 
Kun näytössä lukee [SMS RAPORTOINTI], paina . 1  

 
4. RAPORT. TAPAHTUM 

 Kun näytössä lukee [RAPORT. TAPAHTUM],  paina .  

 
 RAPORT. TAPAHTUM Näytössä näkyy valittuna oleva vaihtoehto.  
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5. 

pois käytöstä   

 tai  Napsauta - tai -painiketta, kunnes näyttö esittää tapahtumaryhmän, 
josta haluat raportoitavan SMS-viestein, esimerkiksi [hälytykset]. 4 

 
6. 

RAPORT. TAPAHTUM 

hälytykset  
Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla .   

 RAPORT. TAPAHTUM 
hälytykset  

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺   ja näyttö vahvistaa raportoitavat tapahtumat. 5, 12  

B. Multimedia- ja tekstiviestinumerojen ohjelmointi 

5. RAPORT. TAPAHTUM 
pois käytöstä  

Napsauta - tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy tekstiviestinumero, 

jota haluat ohjelmoida tai muokata, esimerkiksi ”SMS puh#2", ja paina . 
 tai  

6. SMS puh#2 
 

 

 
 

 

7. SMS puh#2 
 

Ohjelmoi tai muokkaa puhelinnumeroa näppäilemällä vilkkuvan kursorin kohdalle 
tekstiviestinumero, esimerkiksi ”5080168593”, numeronäppäimistöllä. 6, 7 

8. 
 Kun olet valmis, vahvista painamalla . 

 SMS puh#2 

5080168593 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tekstiviestinumeron. 8, 12 

 

C. SMS-lupien ohjelmointi 

 SMS-lupa 
Napsauta -tai -painiketta, kunnes näytössä lukee SMS-lupa, ja paina 

.  tai  

 Kaikista 
 

Näytössä näytetään valitut asetukset. Napsauta - tai -painiketta, 
kunnes näytössä lukee haluamasi vaihtoehto. 

  Kun valitset ”Kaikista”-vaihtoehdon, SMS-komennot hyväksytään kaikista 
numeroista. 

   

 Yksityisistä 
 

Kun valitset tämän vaihtoehdon, SMS-komennot hyväksytään vain neljästä 
yksityisestä SMS-raportointiin määritetystä numerosta.  

 
 Kun olet valmis, vahvista painamalla . 
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Lisätietoja (osio B.12) 

1 Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valinnasta on osioissa A.1 ja A.2. 

2 Tämä vaihtoehto antaa ohjelmoida raportoitavat tapahtumat. Ohjelmoi puhelinnumeroja napsauttamalla - tai 
-painiketta, kunnes näytössä lukee haluamasi vaihtoehto. 

3 Näytössä näkyy valittuna oleva asetus (merkittynä -symbolilla), esimerkiksi ”raport. pois”. Voit valita - ja 
-näppäimillä tapahtumat, joista haluat raportoitavan yksityisiin puhelinnumeroihin alla olevassa taulukossa 

esitettyjen vaihtoehtojen mukaan: 
Tapahtumaryhmävaiht
oehto 

Raportoitavat tapahtumat 

raport. pois Yhtään viestiä ei raportoida 
hälytykset Vain hälytysviestit 
varoitukset Vain varoitusviestit 
kaikki (-av/su) Kaikki viestit, paitsi viritys ja purku 
av/su Vain viritys ja purku (avaa/sulje) 
kaikki (-varoit) Kaikki viestit, paitsi varoitukset 
kaikki Kaikki viestit 

Huomautus: ”kaikki” tarkoittaa kaikkia tapahtumia, mukaan lukien ”Paristo vähissä”- ja ”Vaihtovirtavika”-
ongelmaviestit. 

4 Näytössä näkyy valittuna oleva asetus (merkittynä -symbolilla), esimerkiksi ”raport. pois”. Voit valita - ja 
-näppäimillä tapahtumat, joista haluat raportoitavan tekstiviestinumeroihin alla olevassa taulukossa esitettyjen 

vaihtoehtojen mukaan: 
Tapahtumaryhmävaihtoehto Raportoitavat tapahtumat 

raport. pois Yhtään viestiä ei raportoida 
hälytykset Vain hälytysviestit 
varoitukset Vain varoitusviestit 
kaikki (-av/su) Kaikki viestit, paitsi viritys ja purku 
av/su Vain viritys ja purku (avaa/sulje) 
kaikki (-varoit) Kaikki viestit, paitsi varoitukset 
kaikki Kaikki viestit 

 

5 -symboli ilmestyy nyt uusimman valinnan viereen. 

6 a. Näyttö esittää tähän sijaintiin ohjelmoituna olevan puhelinnumeron (esim. 1032759641). Kursori vilkkuu 
koodin ensimmäisen numeron kohdalla.  

b. Jos sijainti on vapaa, näyttö on tyhjä ( – - – - ). 

7 
Voit siirtää kursoria seuraavaan tai edelliseen sijaintiin (numeroon) - tai -painikkeella. 

8 Voit nyt yksityispuhelinvalikossa ollessa toistaa vaiheet 7–9 ja ohjelmoida tai muokata toista puhelinnnumeroa. 
Nyt voit tekstiviestivalikossa ollessasi toistaa vaiheet 6–8 ohjelmoidaksesi tai muokataksesi toista 
tekstiviestinumeroa. 

Päätä kyseinen istunto ja palaa edellisiin valikkovaihtoehtoihin painamalla -painiketta. 

9 Voit valita jonkin seuraavista: ”1 yritys”, ”2 yritystä”, ”3 yritystä”, ”4 yritystä”. 

10 Voit valita seuraavien kesken: 
”käytössä” – ottaa käyttöön 2-suuntaisen ääniviestinnän yksityisiin puhelimiin. 



6. Järjestelmän konfigurointi 

D-307504 KP-250 PG2 -käyttöopas 45 

"ei käytössä" – poistaa 2-suuntaisen ääniviestinnän yksityisiin puhelimiin käytöstä. 
11 Voit valita seuraavien kesken: 

"yksitt. kuit." – kuittaussignaali yksittäisestä puhelimesta päättää raportointiprosessin. 
"kaikkien kuit." – raportointiprosessin päättyminen edellyttää kuittaussignaalia kaikista puhelimista. 

12 Nyt voit valita muita vaihtoehtoja, lopettaa tämän istunnon (katso osiot A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin (katso 
osio A.3). 

B.13 Äänimerkkivalinnan kytkeminen päälle/pois 

PowerMaster-järjestelmä (ja sen langattomat sireenit) voidaan asettaa tuottamaan lyhyt äänimerkki palautteena 
järjestelmän virittämisestä (1 äänimerkki) ja virityksen purkamisesta (2 äänimerkkiä) ohjaimella (toimii auton lukitus-
/avausääntä vastaavalla tavalla). 
 Seuraavilla ohjeilla voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä äänimerkin. 

 
Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa 
oleva taulukko. 

 

1. ÄÄNIMERKKI 
päällä 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [ÄÄNIMERKKI]-vaihtoehto ja 
paina . 1  

   

 ÄÄNIMERKKI 
päällä  

Näytössä näkyy valittuna oleva asetus. 2 

2.  tai  Napsauta - tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy haluttu asetus, 
esimerkiksi ”poissa”, ja vahvista painamalla . 

ÄÄNIMERKKI 
poissa 

3.   

 ÄÄNIMERKKI 
pois  

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 3, 4 

 

Lisätietoja (osio B.13) 

1 Tarkemmat ohjeet käyttäjäasetusten valinnasta on osioissa A.1 ja A.2. 

2 a. Näytössä näkyy valittuna oleva asetus (merkittynä -symbolilla), esimerkiksi [ÄÄNIMERKKI päällä]. 

b. Nyt voit ottaa äänimerkkiasetuksen käyttöön (PÄÄLLÄ) tai pois käytöstä (POISSA) - tai -

näppäimellä. 
3 
-symboli ilmestyy nyt uusimman valinnan viereen. 

4 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin 
(katso osio A.3). 
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B.14 Aikataulun ohjelmointi 

Järjestelmä sisältää PGM-lähdön, jota voi käyttää sähköohjatun portinavaamiseen ja sulkemiseen tai halutun 
sähkölaitteen ohjaamiseen ohjaimilla (katso ”Ohjainlähetinten käyttö" kappaleessa 2) tai ohjelmoitavan viikkoaikataulun 
mukaan. 
 Seuraavilla ohjeilla voi laatia PGM-lähdölle aikataulun, joka sisältää enintään 4 eri POISSA/PÄÄLLE-aktivointia 

päivää kohden, yhdelle tai useammalle viikonpäivälle. Sen ohella on mahdollista laatia viikon jokaista päivää 
koskeva ”päivittäinen” aikataulu. On suositeltavaa täyttää tämän osion lopussa oleva aikataulupohja ennen 
aikataulun ohjelmointia. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion 
lopussa oleva taulukko. 

A. Paina siirtyäksesi aikatauluvalikkoon 

1. AIKATAULU Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [AIKATAULU]-vaihtoehto ja 

paina . 1 

 
 

 

A.1 Ohjauspaneelilevyllä sijaitsevan PGM-ulostulomoduulin valitsemiseksi 

1. P01: PGM levyllä 
 Kun näytössä lukee [P01: PGM on Board] , paina . 

 
 

 

A.2 Ohjauspaneelilevyllä sijaitsevan ioXpander-8-moduulin valitsemiseksi 

1. PGM LAAJENTIMESSA 
Kun näytössä lukee [PGM LAAJENTIMESSA], paina . 

 
 

 

2. P0X: PGM PIN #X 
Jossa X esittää PGM-
lähdön numeroa väliltä 1–
8. 

Kun näytössä lukee [P0X: PGM PIN #X] , paina . 

 
 

 

A.3 Langattoman lähetin-vastaanottimen PGM-lähtöjen valitsemiseksi WL-IOG:n yleisissä tuloissa/lähdöissä 

1. PGM YHTEYKSISSÄ 
Kun näytössä lukee [PGM ON CONTACTS], paina . 

 
 

 

2. S0X: Yhteystieto+IOs 
ID No. 105-XXXX Kun näytössä lukee [P0X: PGM PIN #X] , paina . 

 
 

 

3. P0X: PGM PIN #X 
Jossa X esittää PGM-
lähdön numeroa väliltä 1–
2. 

Kun näytössä lukee [P0X: PGM PIN #X] , paina . 
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B. Päivän asettaminen 2 

4. SUNNUNTAI Näytöllä esitetään aikataulun 1. päivä. 

 
 tai  Painele -tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy päivä, jonka haluat 

ajoittaa, tai ”Päivittäin”. 

 
 

C. Aktivointinumeron valinta 

5. Toiminto nro 1  
 

Näytöllä esitetään aikataulun 1. toiminto (PGM-lähdön aktivointi). 3 

 
 tai  Napsauta - tai -painiketta, kunnes näytössä lukee toiminto, jonka 

haluat ajoittaa, esimerkiksi ”toiminto nro 3”. 

6.  Toista vaiheet 3–5, kunnes kaikille päiville on kohdistettu tietty PIN-numero ja 
toimintonumero. 

Kun näytöllä näkyy ajoitettava ”toiminto nro” , paina . 

 

D. PÄÄLLÄ-ajan (aloitusajan) asettaminen 

7. Aloitusaika HH.MM 
 :  

Näytöllä näkyy ”aloitusaika”. 4 

 
 Aseta valitun toiminnon aloitusaika painamalla -painiketta. 

8. Aloitusaika HH.MM 
10:30 

Näytöllä näkyy nykyinen aloitusaika-asetus. 5  

   
 Aloitusaika HH.MM 

00:30  
Aseta tai muuta toiminnon PÄÄLLÄ (Aloitus) -aikaa numeronäppäimistöllä, 
esimerkiksi ”00:30”. 6 

9.  Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla . 

 ☺ Siirry vaiheeseen 10 Kuulet ”onnistumisäänen” ☺   ja näyttö vahvistaa tallennetun aloitusajan.  
Aseta lopetusaika jatkamalla vaiheeseen 10. 

E. POIS (Lopetus) -ajan asettaminen 

10. Aloitusaika HH.MM 
00:30 Napsauta -tai -painiketta, kunnes näytössä lukee ”Lopetusaika 

HH:MM”.  

 
 tai   

 Lopetusaika HH:MM 
11:45  

5 

   

11. Lopetusaika HH:MM 
16:00   

Aseta tai muuta toiminnon POISSA (Lopetus) -aikaa numeronäppäimistöllä, 
esimerkiksi ”16:00”. 6 
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 Kun olet tyytyväinen asetukseen, vahvista se painamalla . 

  Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun lopetusajan. 7 
 

Lisätietoja (osio B.14) 

1 Tarkemmat ohjeet asetusvaihtoehtojen valitsemiseen löytyvät osioista A.1 ja A.2. 

2 Jos haluat, että valittu laite aktivoituu viikon jokaisena päivänä samaan aikaan (tai samoina aikoina), 
käytä ”Päivittäin”-vaihtoehtoa. Valitse muussa tapauksessa - tai -painikkeella viikonpäivä (maanantai, 
tiistai, keskiviikko jne.), jona haluat PGM-lähdön aktivoituvan. Voit toistaa prosessin myöhemmin viikon muille 
päiville. 

3 Näytössä lukee "toiminto nro 1”, joka on ensimmäinen neljästä PÄÄLLE/POIS-aika-aktivoinnista, jotka voit 
ajoittaa edellisessä vaiheessa valitulle päivälle. Voit toistaa prosessin myöhemmin valitun päivän 3 muulle 
aktivoinnille. 

4 Tässä voi valita joko ”aloitusajan” tai ”lopetusajan” - tai -painikkeella. Voit valita ajan 10 minuutin 
portain. Pyyhi näytetty aika - tai -näppäintä painamalla. 

Näyttö esittää myös valitun ajan muodon. 

5 Näyttö esittää valitun aktivoinnin nykyisen aloitus- tai lopetusaika-asetuksen, ja kursori vilkkuu ensimmäisen 
numeron kohdalla. Jos aikaa ei ole ohjelmoitu, aikanäytöllä lukee (00:00). 

6 Tarkemmat ohjeet ajan asettamiseen löytyvät osiosta B.8B. 

7 Lopeta kyseinen istunto ja palaa edelliseen toimintovalikkoon painamalla -painiketta. 

Valitse muita valikon vaihtoehtoja tai lopeta ohjelmointi noudattamalla osioiden A.2 ja A.3 ohjeita. 
Aikataulupohja laajentimella 

Laite PGM PIN-

numero 

#<X>1 

Päivä Toiminto 1 Toiminto 2 Toiminto 3 Toiminto 4 

PGM <X > Sunnuntai PÄÄLLE:  _ _: _ _  

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PGM <X> Maanantai PÄÄLLE:  _ _: _ _  

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PGM <X> Tiistai PÄÄLLE:  _ _: _ _  

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PGM <X> Keskiviikko PÄÄLLE:  _ _: _ _  

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PGM <X> Torstai PÄÄLLE:  _ _: _ _  

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PGM <X> Perjantai PÄÄLLE:  _ _: _ _  PÄÄLLE:  _ _: _ _ PÄÄLLE:  _ _: _ _ PÄÄLLE:  _ _: _ _ 
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Laite PGM PIN-

numero 

#<X>1 

Päivä Toiminto 1 Toiminto 2 Toiminto 3 Toiminto 4 

POIS:       _ _: _ _ POIS:       _ _: _ _ POIS:       _ _: _ _ POIS:       _ _: _ _ 

PGM <X> Lauantai PÄÄLLE:  _ _: _ _  

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PGM <X> Päivittäin PÄÄLLE:  _ _: _ _  

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 

PÄÄLLE:  _ _: _ _ 

POIS:       _ _: _ _ 
1 Jossa X esittää PGM-lähdön numeroa väliltä 1–8. 

B.15 Äänitoiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto 

Järjestelmä sallii sinun ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tilasta riippuvaiset, esinauhoitetut puheviestit, jotka toistetaan 
liitetystä kaiuttimesta. 
 Näin voit kytkeä äänitoiminnon päälle/pois. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa 
oleva taulukko. 

 

1. ÄÄNITOIMINTO 
kehotteet päälle 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [ÄÄNENVOIM. SÄÄTÖ], 

valitse [Äänitoiminto]-vaihtoehto ja paina . 1 
Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, 
kokoonpanosta riippuen. 

 
 

 

2. ÄÄNITOIMINTO 
kehotteet päälle    

Näytössä näkyy valittuna oleva asetus.  2 

 
 tai  Napsauta - tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy haluttu asetus, 

esimerkiksi ”kehotteet pois”, ja vahvista painamalla . 

 ÄÄNITOIMINTO 
kehotteet pois    

3 

3. 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 4, 5 

 

Lisätietoja (osio B.15) 

1 Tarkemmat ohjeet asetusvaihtoehtojen valitsemiseen löytyvät osioista A.1 ja A.2. 

2 a. Näytössä näkyy valittuna oleva asetus (merkittynä -symbolilla), esimerkiksi ”päällä”. 

b. Nyt voit ottaa äänitoiminnon käyttöön tai pois käytöstä (POISSA) - tai -näppäimellä. 

                                                                                       

 Viittaa järjestelmään, joka on liitetty kaiuttimeen 
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3 
-symboli ilmestyy nyt uusimman valinnan viereen. 

4 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin 
(katso osio A.3). 

5 Jos olet valinnut ”päälle”, varmista, että äänikehotteet ovat kuultavissa kaiuttimesta painamalla KP-250 PG2 -

näppäimistön -painiketta. 

B.16 Ohjauspaneelin tai ulkoisen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö 

KP-250 PG2 sallii sinun säätää PowerMaster-ohjauspaneelin tai ulkoisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 
 Näin voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa 
oleva taulukko. 

 

1. PUHEILM. VOIM. 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [ÄÄNENVOIM. SÄÄTÖ], 

valitse [Puheilm. voim.] -vaihtoehto ja paina . 1 
Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, 
kokoonpanosta riippuen. 

 
 

 

2. PUHEILM. VOIM. 
KESKIS.     

Näytössä näkyy valittuna oleva asetus.  2 

 
 tai  Napsauta - tai -painiketta toistuvasti vaihtaaksesi saatavilla olevien 

vaihtoehtojen välillä: KESKIS., PIENIN, POIS TAI SUURIN.  

 PUHEILM. VOIM. 
SUURIN 

3 

3. 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 

 

Lisätietoja (osio B.16) 

1 Tarkemmat ohjeet asetusvaihtoehtojen valitsemiseen löytyvät osioista A.1 ja A.2. 

2 Näytössä näkyy valittuna oleva asetus (merkittynä -symbolilla). 

4 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin 
(katso osio A.3). 

 
  

                                                                                       

 Viittaa ohjauspaneeliin, joka on liitetty kaiuttimeen 
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Valitse KP-250:n piippausten äänenvoimakkuus noudattamalla seuraavia ohjeita: 

1. KP PIIP VOIM. 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [ÄÄNENVOIM. SÄÄTÖ], 

valitse [KP Piip voim.] -vaihtoehto ja paina . 
Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, 
kokoonpanosta riippuen. 

 
 

 

2. KP PIIP VOIM. 
KESKIS.     

Näytössä näkyy valittuna oleva asetus.  

 
 tai  Napsauta - tai -painiketta toistuvasti vaihtaaksesi saatavilla olevien 

vaihtoehtojen välillä: KESKIS., PIENIN, POIS TAI SUURIN.  

 KP PIIP VOIM. 
SUURIN 

3 

3. 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 

 
Valitse äänimerkin äänenvoimakkuus noudattamalla seuraavia ohjeita: 

1. ÄÄNIMERKIN VOIM. 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [ÄÄNENVOIM. SÄÄTÖ], 

valitse [Äänimerkin voim.] -vaihtoehto ja paina .  
 

 
 

2. ÄÄNIMERKIN VOIM. 

 KESKIS.     

Näytössä näkyy valittuna oleva asetus. 

 
 tai  Napsauta - tai -painiketta toistuvasti vaihtaaksesi saatavilla olevien 

vaihtoehtojen välillä: KESKIS., PIENIN, POIS TAI SUURIN.  

 ÄÄNIMERKIN VOIM. 
SUURIN 

 

3. 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 

 
Valitse poistumisen ja sisääntulon piippausten äänenvoimakkuus noudattamalla seuraavia ohjeita: 

1. POISTUMIS-
/SIIRTYMISÄÄNET 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [ÄÄNENVOIM. SÄÄTÖ], 

valitse [Poistumis-/siirtymisäänet.]-vaihtoehto ja paina .  
Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, 
kokoonpanosta riippuen. 

 
 

 

2. POISTUMIS-
/SIIRTYMISÄÄNET 

 KESKIS.     

Näytössä näkyy valittuna oleva asetus. 

 
 tai  Napsauta - tai -painiketta toistuvasti vaihtaaksesi saatavilla olevien 

vaihtoehtojen välillä: KESKIS., PIENIN, POIS TAI SUURIN.  
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 POISTUMIS-
/SIIRTYMISÄÄNET 
SUURIN 

 

3. 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 

 
Valitse vahvistuspiippausten äänenvoimakkuus noudattamalla seuraavia ohjeita: 

1. VAHVISTUSPIIP VOIM. 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [ÄÄNENVOIM. SÄÄTÖ], 

valitse [Vahvistuspiip voim.] -vaihtoehto ja paina .  
Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, 
kokoonpanosta riippuen. 

 
 

 

2. VAHVISTUSPIIP VOIM. 

 KESKIS.     

Näytössä näkyy valittuna oleva asetus.   

 
 tai  Napsauta - tai -painiketta toistuvasti vaihtaaksesi saatavilla olevien 

vaihtoehtojen välillä: KESKIS., PIENIN, POIS TAI SUURIN.  

 VAHVISTUSPIIP VOIM. 
SUURIN 

 

3. 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 

 
Valitse ongelmien piippausten äänenvoimakkuus noudattamalla seuraavia ohjeita: 

1. ONG.ÄÄNT. VOIM. 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUKSET]-valikkoon, valitse [ÄÄNENVOIM. SÄÄTÖ], 

valitse [Ong.äänt. voim.] -vaihtoehto ja paina .  
Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, 
kokoonpanosta riippuen. 

 
 

 

2. ONG.ÄÄNT. VOIM. 

 KESKIS.     

Näytössä näkyy valittuna oleva asetus.   

 
 tai  Napsauta - tai -painiketta toistuvasti vaihtaaksesi saatavilla olevien 

vaihtoehtojen välillä: KESKIS., PIENIN, POIS TAI SUURIN.  

 ONG.ÄÄNT. VOIM. 
SUURIN 

 

3. 
 

Kuulet ”onnistumisäänen” ☺  ja näyttö vahvistaa tallennetun asetuksen. 

B.17 Sarjanumero 

SARJANUMERO-valikossa voi lukea järjestelmän sarjanumeron ja vastaavia tietoja ainoastaan teknistä tukea varten. 
 Näin voit lukea järjestelmän sarjanumeron ja muita asiaan liittyviä tietoja. 

 Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion lopussa 
oleva taulukko. 
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Ohjauspaneelin sarjanumeron näyttäminen: 

1. SARJANUMERO 
 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [SARJANUMERO]-vaihtoehto 

ja paina . 1 
 

 
 

2. JÄRJESTELMÄ Valitse [SYSTEM]-vaihtoehto ja paina . 
 

 
 

3. TUOTTEEN SNRO 
0907030000. 

Näyttää ohjauspaneelin sarjanumeron. 

 
  

  

4. OHJ. LUETT&SNRO 
JS702275 K19.412 

Näyttää ohjauspaneelin ohjelmistoversion. 

 
  

  

5. LCD LUETT SNRO 
JS700421 v1.0.02 

Näyttää ohjauspaneelin näppäimistön ohjelmistoversion. 2 

 
  

  

6. PANEELIN ID 
100005 

Näyttää ohjauspaneelin tunnuksen (PAN. ID) PowerManage-yhteydelle. 

 
  

  

7. PYTHON-VERSION 
FFFFFFFFF 

Näyttää GSM-kuvansiirto-ohjelmiston version. 

 
  

  

8. EE LUETT&SNRO 
J-702271 K18.022 

Näyttää ohjauspaneelin oletusversion. 

 
  

  

109. RSU-VERSIO 
7S702415 JS702415 
K01K02.0364 

Näyttää ohjelmistopäivityksen kommunikaattorin version. 

 
  

  

10. BOOT-VERSIO 
7S702412 K01.022 

Näyttää ohjelmistopäivityksen bootin/ohjelmoijan version 

 
  

  

 Palaa vaiheeseen 2 3, 4 
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Sarjanumerotietojen näyttäminen KP-250-näppäimistöllä: 
1. SARJANUMERO 

 

Siirry [KÄYTTÄJÄASETUK]-valikkoon, valitse [SARJANUMERO]-vaihtoehto 

ja paina . 1 
 

 
 

2. PAIKAL KP-250 Valitse [LOCAL KP-250]-vaihtoehto ja paina . 
 

 
 

8. KP250-OHJ.VERS. 
2.1.09-001 

Näyttää KP-250 PG2 -näppäimistön ohjelmistoversion. 

 
  

  

9. KP250-luett.nro 
70245100 

Näyttää KP-250 PG2 -näppäimistön kataloginumeron. 

 
  

  

 Palaa vaiheeseen 2 3, 4 

 

Lisätietoja (osio B.17) 

1 Tarkemmat ohjeet asetusvaihtoehtojen valitsemiseen löytyvät osioista A.1 ja A.2. 

2 Viittaa vain PowerMaster-30 G2 -malliin. 

3 

Lopeta kyseinen istunto ja palaa edellisiin valikkovaihtoehtoihin painamalla -painiketta. 
4 Voit nyt valita toisen vaihtoehdon Käyttäjäasetukset-valikossa (katso osio A.1 ja A.2) tai lopettaa ohjelmoinnin 

(katso osio A.3). 
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7. Edistyneet ominaisuudet 

Ohjausvaihtoehdot ja painikkeet 

Järjestelmä antaa mahdollisuuden etäohjata PGM-lähtöön liitettyä laitetta manuaalisesti tai automaattisesti. 
Käyttäjä määrittelee PÄÄLLE- ja POIS-ajat aikataulun kautta (katso kappale 6 – B.14 Aikataulun ohjelmointi). Asentaja 
määrittää, mitkä silmukka-anturit kytkevät etäohjatut laitteet päälle ja pois. Kuitenkin päätöksen siitä, vastaako 
etäohjattu laite ohjelmoidulla tavalla, teet sinä (katso seuraava taulukko). 

Näppäin Toiminto 

 
Valon tai muun PGM-lähtöön liitetyn kodinkoneen manuaalinen aktivointi 

 
Valon tai muun PGM-lähtöön liitetyn kodinkoneen manuaalinen deaktivointi 

 
Aktiivisen automaattisen ohjausmenetelmän valinta: 
 Anturit: Laitetta ohjaavat anturit (jotka asentaja on siihen tarkoitukseen määrittänyt).  
 Ajastin: Laitetta ohjaa ajastin (asentajan määrittelemin PÄÄLLE- ja POIS-ajoin). 
 Molemmat: Laitetta ohjaavat sekä anturit että ajastin. 

Esimerkkejä automaattisen etäohjauksen tuomista hyödyistä:  
 Ajastinohjaus – Kun olet poissa, sähkölaite aktivoituu/deaktivoituu ajastetusti. 
 Silmukkaohjaus – Sähkölaite kytkeytyy lähialueen häiriön myötä päälle. 

Huomautus: Sähkölaitteen automaattinen aktivointi/deaktivointi riippuu myös aikatauluasetuksista (katso kappale 6 – 
B.14 Aikataulun ohjelmointi). 

Automaattinen PÄÄLLÄ/POIS-ohjaus 

Voit valita kaksi neljästä vaihtoehdosta:  
 Ajastin päällä   Ajastin pois 
 Anturi päällä   Anturi pois 

Aktiivisena olevat vaihtoehdot ilmaistaan tummalla neliöllä ( ) oikeassa reunassa. Tarkastele kahta muuta 

vaihtoehtoa painamalla -näppäintä. 
Passiivisena olevat vaihtoehdot ilmaistaan ilman tummaa neliötä oikeassa reunassa. Tumma neliö tulee näkyviin, jos 

napsautat  vaihtoehdon ollessa näkyvissä. ”Onnistumisääni” ilmaisee uuden asetuksen onnistunutta tallennusta. 
PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

 

 
AJASTIN PÄÄLLÄ  
 
 

 (Jos tämä on oletus) 

Jos et tyytyväinen, paina  

 
AJASTIN POIS 
 
 

  

Jos tyytyväinen,  

paina  

 

AJASTIN POIS  
 
 

 

 
AJASTIN POIS  
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PAINA NÄYTÖLLE TEKSTI 

  

 
ANTURI PÄÄLLÄ  
 
 

 (Jos tämä on oletus) 

Jos et tyytyväinen, paina  

 
ANTURI POIS 
 
 

Jos tyytyväinen, 

 

 

ANTURI POIS  
 
 

  

 

 
ANTURI POIS  
 
 

 

 

HH:MM VALMIS 
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8. Ajoittainen testi käyttäjäkoodilla 

Turvajärjestelmän komponentit on suunniteltu mahdollisimman helposti ylläpidettäviksi. Järjestelmä pitää kuitenkin 
testata vähintään kerran viikossa ja hälytystapahtuman jälkeen, jotta varmistutaan, että kaikki järjestelmän sireenit, 
tunnistimet, ohjaimet, näppäimistöt ja muut oheislaitteet toimivat oikein. Toimi tässä osiossa esitettyjen ohjeiden 
mukaan, ja jos kohtaat yhdenkin ongelman, ilmoita siitä viipymättä asentajallesi. 

Testi suoritetaan kolmessa osassa:  
Sireenitesti: Kukin järjestelmän sireeni aktivoidaan automaattisesti 3 sekunniksi (ulkotilojen sireenit pienellä 
äänenvoimakkuudella). Sen lisäksi järjestelmä testaa lisättyjen savunilmaisimien sireenin. 
Lämpötila-/valotesti: Kun laitteissa on lämpötila-antureita, paneeli näyttää kunkin silmukan lämpötilan Celsius- tai 
Fahrenheit-asteissa. Laitteissa, joissa on sekä lämpötilan että valon tunnistus, paneelissa lukee kunkin silmukan 
lämpötila ja valon voimakkuus. 
Muiden laitteiden testi: Käyttäjä aktivoi järjestelmän kaikki muut laitteet, ja näyttö kertoo, mitä laitteita ei ole vielä 
testattu. ”Se olen minä” -osoitin auttaa tarvittaessa tunnistamaan testaamattomat laitteet. Laskuri ilmoittaa myös 
testaamattomien laitteiden lukumäärän. 

 
Lue huolellisesti otsikolla ”Lisätietoja” merkitty osio viitemerkintöjen, kuten 1, mukaan – ks. tämän osion 
lopussa oleva taulukko. 

A. Ajoittaisen testin valikkoon siirtyminen 

1. 
HH:MM VALMIS 

 
Varmista, että järjestelmä on virittämättömässä tilassa, ja paina sitten -

näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä lukee ”AJOIT. TESTI”, ja paina . 1 

 
 

 

 AJOITTAINEN TESTI  

2.   

 ESITÄ AVAIN TAI ANNA 
KOODI: 

Näyttö pyytää sinua syöttämään käyttäjäkoodisi tai esittämään lähilukuavaimesi. 

3.  KOODI/AVAIN Syötä käyttäjäkoodisi tai esitä lähilukuavaimesi. 2 3 

 ☺  Siirry vaiheeseen 
4 
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B. Sireenien testaaminen 

4. SIREENITESTI 
 

Näytössä lukee nyt [SIREENITESTI].  

5. 
 Paina  sireenitestin aloittamiseksi. Paneelin kaikki 4 LED-valoa ja KP-250 

PG2:n kaikki 5 LED-valoa tulisi syttyä heti, kun painat  (LED-testi). 4 

 SIREENI P 
<SEUR> tai <OK> 

Näytössä lukee nyt [SIREENI P], jossa ”P” tarkoittaa parhaillaan testattavana 
olevaa paneelisireeniä. 

Ensin paneelin sireeni pitää ääntä 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen PowerMaster-
järjestelmä toistaa toimenpiteen automaattisesti seuraavalle järjestelmään 
rekisteröidylle sireenille, kunnes kaikki sireenit on testattu. 5 
On hyvä kuunnella kaikkien sireenien äänet, jotta ne varmasti toimivat oikein. 

Kaikkien sireenien testauksen jälkeen ohjauspaneeli testaa seuraavaksi kaikki 
hälytysjärjestelmään rekisteröityjen savuilmaisimien sireenit. Näppäimistön 
ensimmäisellä rivillä lukee nyt [Sxx: SAVUSIREENI] ja seuraavalla rivillä [<SEUR> 
tai>OK>], jossa ”Sxx” ilmaisee savunilmaisimen silmukkanumeroa. Tänä aikana 
testatun savuilmaisimen sireeni hälyttää jopa minuutin ajan. 

Paina  testataksesi seuraavan savuilmaisimen sireenin. 

 

6. SIR.TESTI PÄÄTT 
 

Kun kaikki sireenit on testattu, näytössä lukee [SIR. TESTI PÄÄTT].  Paina 

- tai -painiketta vahvistaaksesi testin ja siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen 
eli silmukan lämpötilanäyttöön.  tai  

C. Lämpötilan ja valon voimakkuuden näyttäminen 

7. LÄMP/VALOTESTI  Näytössä lukee nyt [LÄMPÖTILA/VALOTESTI]. 

8. 
 Tuo silmukoiden lämpötila näkyviin KP-250 PG2:een painamalla . 6 

 S01 +19,5C 
S01:Lämpö Tunnistimen 

 KP-250 PG2:ssa näkyy silmukan  lämpötila ja valon voimakkuus. Näytöllä näkyy 
vuorotellen lämpötila, valon voimakkuus, anturin numero ja anturin sijainti. 7 

Paina toistuvasti -painiketta, niin näet kunkin silmukan lämpötilan ja valon 
voimakkuuden. 

 

S01 +19,5C 
Olohuone 

   

9. LAITETESTI LOP 
 

Kun kaikkien silmukoiden lämpötila on tarkastettu, näytössä lukee [LAITETESTI 

LOP]. Paina - tai -painiketta vahvistaaksesi testin ja siirtyäksesi 

seuraavaan vaiheeseen eli muiden laitteiden testaamiseen. 
 tai  
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D. Kaikkien muiden laitteiden testaaminen 

 TESTAA KAIKKI 
 

Näytössä lukee nyt [TESTAA KAIKKI]. 

10. 
  Siirry laitetestitoimenpiteeseen painamalla . 

11. EI AKTIIV. MMM 
 

Näytössä lukee [EI AKTIIV. MMM]. MMM tarkoittaa paneelissa niiden lisättyjen 
laitteiden määrää, joita ei ole vielä testattu. Tämä numero pienenee 
automaattisesti yhdellä jokaisen laitetestauksen jälkeen. Käynnistä laitetesti 

painamalla . 
 

 S01 EI AKTIIV 
S01 KONTAKTI 

Näyttö esittää testaamattomien laitteiden luettelon ensimmäisen laitteen. Näytöllä 
näkyy vuorotellen laitteen numero, tyyppi (esim. magneettinen kontakti, ohjain, 
näppäimistö jne.) ja sijainti. 
Testi suoritetaan aktivoimalla kukin laite alla olevan taulukon kohdassa 8 
selitetyllä tavalla. 

 

S01 EI AKTIIV 
ETUOVI 

   

 S01 AKTIIVINEN 
S01 KONTAKTI 

Kun laite aktivoidaan, näyttö muuttuu vastaavasti. 

12. 
 Napsauta  käydäksesi läpi kaikkien testaamattomien laitteiden luettelon. 9 

13. LAITETESTI LOP 
 

Kun kaikki laitteet on aktivoitu, näytössä lukee ensin [LAITETESTI LOP] ja sen 
jälkeen [HH:MM VALMIS]. 

HH:MM VALMIS 
 

 



8. Ajoittainen testi käyttäjäkoodilla 

60 D-307504 KP-250 PG2 -käyttöopas 

Lisätietoja (ajoittainen testi) 

1 Virittämättömän tilan näyttöteksti, kun kaikki silmukat on suojattu (00:00 tai muut numerot esittävät 

senhetkistä aikaa). 

2 Jos et ole jo vaihtanut henkilökohtaista koodinumeroasi, käytä oletusasetusta 1111. 

3 Jos ajoittaisen testin suorittamiseen käytetään KÄYTTÄJÄKOODIN sijasta ASENTAJAKOODIA, laitteen 

LED-valo ilmaisee myös linkin laatua – katso KP-250 PG2 -asennusoppaan kappale 4, Ajoittainen testi 

asennuskoodilla. 

4 
Ohita SIREENITESTI ja valitse muiden laitteiden TESTI painamalla . 

5 Ajoittainen testi voidaan suorittaa enintään kahdelle langattomalle sireenille (mukaan lukien yksi sisäinen 
kaiutin) ja lisättyjen savunilmaisimien sireeneille. Ulkotilojen sireenit aktivoidaan pienellä 
äänenvoimakkuudella. 

6 Jos lämpötila-anturia ei ole rekisteröity järjestelmään, näytössä lukee ”EI LAITTEITA”. 

7 Näytettävä lämpötila voi olla Celsius- tai Fahrenheit-astetta riippuen lämpötila-anturille ohjelmoiduista 

asetuksista. 

8 Kun aktivoit järjestelmän laitteita ajoittaisen testin aikana, varmista, että laitteen LED syttyy aktivoimisen 

merkiksi. 

Kontaktitunnistin:  Avaa tai sulje kontaktilla varustettu ovi tai ikkuna. 

Liiketunnistimet: Suorita tunnistimen ”kävelytesti” tunnistimen käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. 

Savuilmaisimet: Suorita ”diagnostiikkatesti” tunnistimen käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. 

Ohjain: Aktivoi jokin ohjaimen painikkeista. 

Näppäimistöt: Paina näppäimistön -painiketta.  

Muut laitteet: Suorita laitteen käyttöohjeissa kuvattu ”diagnostiikkatesti” tai aktivoi jokin sen 
toiminnoista. 

9 a. Kolme sekuntia laitteen näyttämisen jälkeen laitteen LED-valo välähtää ilmaisten: ”kyse on minusta”. 

b. Lopeta istunto painamalla -painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti [<OK>POISTU], ja paina sitten 

. 
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Aluekohtainen ajoittainen testi 

Säännöllisen ajoittaisen testin lisäksi voit testata silmukoita, joille on lisätty valitulle alueelle määritettyjä antureita (pois 
lukien lämpötila-anturit ja sireenit). 

Aluekohtaisen ajoittaisen testin suorittaminen 1 

1. 
HH:MM VALMIS 

ONGELMA 

Varmista, että valittu alue on virittämättömässä tilassa ja että muut alueet eivät ole 

poistumis- tai siirtymisviiveen keskellä, ja paina sitten aluenäppäintä ( ). 

 
 

 

2. VALITSE ALUE 
 

Kun näytössä lukee [VALITSE ALUE], paina silmukoiden sen alueen numeroa, 

jonka haluat testata, esimerkiksi  (Alue 1). 
  

3. 
ALUE 1 

EI VALM. MUISTI 

 

 
 

 ALUE 1 
EI VALM. ONGELMA 

4.  
Paina -painiketta toistuvasti, kunnes näytöllä lukee [AJOITTAINEN TESTI], 

ja paina . 

 
AJOITTAINEN TESTI 

 

 

5.  
 

 ESITÄ AVAIN TAI 
ANNA KOODI 

Näyttö pyytää sinua syöttämään pääkäyttäjäkoodisi. 2 

6.  Syötä pääkäyttäjän 
koodi 

 

 A1 ANTURITESTI 
 

3 

7.   

8. EI AKTIIV. MMM 
 

Näytössä lukee [EI AKTIIV. MMM]. MMM tarkoittaa paneelissa niiden lisättyjen 
laitteiden määrää, joita ei ole vielä testattu. Tämä numero pienenee 
automaattisesti yhdellä jokaisen laitetestauksen jälkeen.  

Aluekohtainen testi suoritetaan aktivoimalla kukin laite alla olevan Lisätietoja-
taulukon kohdassa 4 selitetyllä tavalla. 
Kun laite on aktivoitu, ohjauspaneelissa lukee [Sxx ON AKTIVOITU] ja määrä ”M” 
pienenee yhdellä. 
Kun kaikki laitteet on testattu, ohjauspaneelissa lukee [LAITETESTI LOP]. 

 

LAITETESTI LOP 
 

 

9.  Paina . 5 

 ☺  Palaa vaiheeseen 
3 
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Lisätietoja (Aluekohtainen ajoittainen testi) 

1 Asentajan täytyy ottaa aluejako käyttöön. 

2 Jos et ole jo vaihtanut henkilökohtaista koodinumeroasi, käytä oletusasetusta 1111. 

3 
Keskeytä painamalla -painiketta, jolloin näytössä lukee [<OK> Lopeta]. Paina -painiketta. 

4 Kun aktivoit järjestelmän laitteita ajoittaisen testin aikana, varmista, että laitteen LED syttyy aktivoimisen 

merkiksi. 

Kontaktitunnistin:  Avaa tai sulje kontaktilla varustettu ovi tai ikkuna. 

Liiketunnistimet: Suorita tunnistimen ”kävelytesti” tunnistimen käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. 

Savuilmaisimet: Suorita ”diagnostiikkatesti” tunnistimen käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. 

5 Aluekohtainen ajoittainen testi keskeytetään (paneeli palaa näyttämään valittua aluetta), jos tapahtuu jokin 
seuraavista: 1) virityksen purku ohjaimella, näppäimistöllä tai jollain muulla valittuun alueeseen määritetyllä 
välineellä; 2) PANIIKKI-, TULIPALO- tai HÄTÄTAPAHTUMA. 
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9. Ylläpito 

Langattomien laitteiden paristojen vaihto 

Järjestelmäsi ohella toimitetut langattomat laitteet saavat virtansa paristoista, jotka kestävät useita vuosia normaalissa 
käytössä. 
Jos ja kun pariston varaus kuitenkin laskee ajan myötä, laite lähettää itse ”paristo lähes tyhjä” -viestin ohjauspaneelille, 
jossa se näytetään silmukan tietojen kanssa (katso kappale 5 – Ongelmien osoittimet). 
Paristoa vaihtaessa pitäisi noudattaa kyseisen anturin tai laitteen käyttöoppaassa annettuja ohjeita/suosituksia. 

24-tuntisen silmukan käsittely 

24-tuntiseksi silmukaksi määriteltyä anturia voi käsitellä hälytystä aiheuttamatta seuraavasti: 

 Napsauta  – näyttöön tulee teksti: KÄYTTÄJÄASETUKSET.  

 Napsauta  – näyttöön tulee teksti: ESITÄ AVAIN TAI SYÖTÄ KOODI ___. 
Näppäile salainen 4-numeroinen <Käyttäjäkoodi> tai esitä avaimesi – summeri soittaa ”onnistumisäänen” (- – - ––––). 

Sinulla on 4 minuuttia aikaa avata ja käsitellä 24-tuntista anturia. Kun 4 minuuttia on täynnä, järjestelmä palaa 
automaattisesti normaaliin tilaan. 

Tapahtumaloki käyttäjäkoodin perusteella 

Kaikki tapahtumat tallennetaan tapahtumalokiin, joka koostuu enintään 100 kirjauksesta. Voit avata tämän lokin, 
tarkastella sen tapahtumia yksitellen ja vetää toiminnallisia johtopäätöksiä. 
Huomautus: Tapahtumalokiin tallentuu jopa 250 (PowerMaster-10 G2) / 1 000 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 
G2) tapahtumaa, joita voi tarkastella etäohjelmoinnin tietokonesovelluksella tai PowerManagen etäpalvelimella. 

Jos loki tulee täyteen, vanhin tapahtuma poistetaan uusimman tapahtumarekisteröinnin tieltä. 

Kullekin tapahtumalle kirjataan muistiin päivämäärä ja aika. Tapahtumalokissa tapahtumat esitetään kronologisessa 
järjestyksessä – uusimmasta vanhimpaan. Näet tapahtuman kuvauksen, päivämäärän ja ajan. Näyttö näytetään useita 

kertoja, kunnes painat  siirtyäksesi vanhempaan tapahtumaan tai kunnes 4 minuutin ”ei toimintaa” -aikakatkaisu 
palauttaa järjestelmän normaaliin tilaan. 

Avaa tapahtumaloki napsauttamalla -painiketta ja syöttämällä pääkäyttäjäkoodisi.  

Saat kokonaiskuvan lokin käytöstä noudattamalla alla olevia ohjeita. 
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Tapahtumalokia voi lukea seuraavasti: 

 HH:MM VALMIS 
 

 

1. 
 

 

 ESITÄ AVAIN TAI 
ANNA KOODI:  

 

2.  KOODI Kun KP-250 PG2 -näytössä lukee [ESITÄ AVAIN TAI SYÖTÄ KOODI: ], syötä 
nykyinen pääkäyttäjäkoodi tai esitä avaimesi. 

 KP-250 
TAPAHTUMALISTA 

Kuulet ”onnistumisäänen” ja PowerMaster-näytössä lukee [KP-250 
TAPAHTUMALISTA]. (katso Tärkeä huomautus!) 

3. 
 Paina -painiketta. Viimeisin tapahtuma näytetään. 

 CPU PARISTO LOP. 
12/04/11 15:14 

Tapahtuma näytetään kahdella rivillä, esimerkiksi ”CPU PARISTO LOP.” ja 
sitten ”12/04/11 15:14”.  

  Näyttö on esillä, kunnes painat  uudelleen siirtyäksesi seuraavaan 
tapahtumaan tai kunnes tapahtumaloki aikakatkaistaan (4 minuuttia). 

F03 PURA 
15/03/11 08:37 

4.  Paina -painiketta toistuvasti, kunnes olet lukenut kaikki tarvittavat tiedot. 

 
 Tärkeä huomautus! Koodin näppäileminen väärin 5 kertaa peräkkäin lukitsee 

näppäimistön 30 sekunniksi. 

Huomio: Järjestelmä ei anna käyttäjän tyhjentää tapahtumalokia. Vain 
asentajalla on valtuudet tarkastella ja suorittaa tämä toimenpide. 

Tapahtumalokista poistuminen 

1.  Paina -painiketta missä tahansa kohtaa tapahtumalokia. 
Näytössä lukee [KP-250 <OK> POISTU]. 

 KP-250 
<OK> Poistu 

 

2.  Paina -painiketta. 

 HH:MM VALMIS 
 

 

  Järjestelmä palaa normaaliin toimintatilaan. 
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LIITE A: Tekniset tiedot 

Kaistanleveys (MHz) Eurooppa ja muu maailma: 433–434, 868–869 Yhdysvallat: 912–919 
Enimmäislähetysteho 10 dBm 433 MHz, 14 dBm 868 MHz 
Tiedonsiirtoprotokolla PowerG 
Akun tyyppi Neljä 1,5 V AA-alkaliparistoa 
Akkujen oletettu elinikä 3 vuotta (normaalikäytössä). 
Heikon akun kynnysarvo 4,4 V 
Virtalähde Akku: 4,8 VDC–6 VDC 
Taustavalo Sininen (näppäimistö) / valkoinen (näyttö) 
Käyttölämpötila 0 C–55 C (32 F–131 F) 
Ilmankosteus Keskimääräinen suhteellinen ilmankosteus noin 75 %, ei kondensoituva. Vuoden aikana 

ilmankosteus voi vaihdella 85–95 % välillä ei kondensoituvana 30 päivän ajan. 
Mitat (LxPxS) 150 x 100 x 20 mm (5–7/8 x 3–7/8 x 13/16 in) 
Paino (sis. akku ja pidike) 379 g (13 oz). 
Kiinnitys Seinälle tai työpöydälle 
Väri Valkoinen 
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LIITE B: Aluejako 

KP-250 PG2 sisältää valinnaisen alueominaisuuden. Aluejako on käytettävissä vain jos asentaja on ottanut 
ominaisuuden käyttöön. Kun aluejako on otettu käyttöön, järjestelmään lisätään aluejakovalikot, joita voidaan tarkastella 
LCD-näytöltä. 
Kukin käyttäjäkoodi voidaan määrittää enintään 3 alueen yhdistelmälle, ja kukin alue voidaan virittää tai purkaa 
järjestelmän muiden alueiden tilasta riippumatta. Voit esimerkiksi määritellä autotallin alueeksi 1, kellarin alueeksi 2 ja 
talon alueeksi 3. Koska kukin alue on itsenäinen suhteessa muihin, voit virittää tai purkaa kunkin alueen mielesi mukaan 
muuttamatta muiden alueiden tilaa. 
Järjestelmä tukee myös tilannetta, jossa yhtä tilaa käyttää kaksi tai useampi aluetta. Esimerkiksi vastaanottotila, joka on 
yhteinen kahdelle toimistolle, joista kumpikin on määritetty omaksi alueeksi, viritetään vasta silloin, kun molemmat 
toimistot (alueet) on viritetty. Vastaanottotilan viritys purkautuu, kun toimistoista (alueista) jommankumman viritys 
puretaan, jotta kyseisen toimiston käyttäjät voivat hyödyntää vastaanottotilaa hälytystä aiheuttamatta. Tällaista aluetta 
kutsutaan ”yhteiseksi alueeksi”. 
Huomautus: Etäkäyttö tapahtuu aluekohtaisesti tai alueen osalta käyttäjäkoodikohtaisesti, kun aluejako on käytössä. 

B1. Alueen valinta 

Kun ollaan aluetilassa, ensimmäisessä näytössä lukee: 

A1: V    A2:   E    A3: V 
 

Paina , jolloin näytössä lukee: 

VALITSE ALUE 
 

Valitse haluamasi alue painamalla ,  tai . 
Huomautus: Kun näppäimiä ei paineta 5 sekuntiin, järjestelmä palaa kaikkien alueiden näyttöön. 

B2. Järjestelmän virittäminen / virityksen purkaminen 

Ennen kuin jatkat, varmista, että aluejako on otettu käyttöön asentajatilassa. 

Kaikkien alueiden virittäminen / virityksen purkaminen 

Viritä/pura kaikki alueet VALMIS-tilassa painamalla - / - tai -painiketta. 

Yksittäisen alueen virittäminen / virityksen purkaminen 

Viritä/pura yksittäinen alue painamalla KP-250 PG2:n -painiketta ja sen jälkeen aluenumeroa 1, 2 tai 3. Paina 

sitten - / - tai -painiketta. 
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B3. Näytä-toiminto 

Näytä-toiminto on käytössä yksittäisen/kaikkien alueiden tilan aikana, ja se tarjoaa valittua aluetta/alueita koskevia 
tietoja.  
Näytä kaikki alueet 

Paina Valmis-tilassa , jolloin näyttöön tulee tietoja kaikista alueista. Paina , kunnes näet muistin/tilan 
sisällön.  
Näytä yksittäinen alue 

Paina Valmis-tilassa ensin  ja sen jälkeen alueen numeroa. Näyttö esittää valittua aluetta koskevia tietoja. Paina 

, kunnes näet muistin/tilan sisällön. 
Huomautus: Kun näppäimiä ei paineta 5 sekuntiin, järjestelmä palaa kaikkien alueiden näyttöön. 

B4. Sireeni 

Alue hälyttää, kun se vastaanottaa tapahtuman sille määritetyltä hälyttäneeltä laitteelta. Hälyttäneet laitteet eivät vaikuta 
alueisiin, joihin niitä ei ole määritetty. Sireeni on kaikille alueille yhteinen; niinpä hälytys yhdeltä tai useammalta alueelta 
aktivoi sireenin.  
Sireenin toiminta 
 Sireeni aktivoituu, kun se vastaanottaa tapahtuman hälyttäneeltä laitteelta.  
 Sireenin päällekkäiset aktivoitumiset eri alueilta eivät pidennä sireenin soinnin kestoa. 
 Kun sireeni alkaa soida, se ei vaikene ennen kuin kaikkien hälyttäneiden alueiden viritys on purettu. Jos 

kuitenkin sireeni on aktiivinen yhteisestä aluesilmukasta saapuneesta hälytyksestä johtuen ja yksi tälle 
määritetyistä alueista purkaa virityksen, myös sireeni lakkaa soimasta. Jos taas hälytys on lähtöisin yhteiseltä 
alueelta, mutta jatkuu silmukoihin, joita ei ole määritetty yhteiselle alueelle, sireeni ei vaikene ennen kuin 
kaikkien hälyttäneille silmukoille määritettyjen alueiden viritys on purettu.  

 Jos alueella 1 on tulipalo ja alueella 2 murto, sireenin ääni on PALO. Kun alueen 1 viritys on purettu, sireenin 
äänenä on jäljellä olevan ajan MURTO. 

B5. Alueen tilan näyttö 

Alueiden tila ilmaistaan seuraavalla tavalla: 

A1:X A2:X A3:X 

Kukin X-arvo ilmaisee eri aluetilaa: 

V Valmis 
E Ei valmis 
P Poissa 
K Kotona 
U Poistumisviive 
Y Siirtymisviive 
- Ei käytössä 
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B6. Yleiset alueet 

Kun alueet limittyvät keskenään, niiden molempien kattama yleinen alue täytyy kohdistaa silmukkaan. Tämä yleinen 
silmukka kohdistetaan useaan alueeseen, ja kaikki alueisiin kohdistetut käyttäjät voivat kulkea sen läpi.  
Asennuksessa voi olla useampia kuin yksi yleistä aluetta riippuen rakennuksen muodosta. Yleinen alue ei ole sama kuin 
jakoalue, sitä ei voi suoraan kytkeä päälle/pois. Yleisiä alueita tulee luoduksi kun määritetään silmukka tai silmukoita 
kahdelle tai kolmelle alueelle. Taulukko A1 tiivistää eri silmukkatyyppien toiminnan yleisellä alueella. 

Taulukko A1 – Yleisen alueen määritelmät 

Yleisen alueen 
silmukkatyypit 

Selitys 

Lähialue  Toimii määritellysti vasta kun viimeinen määritelty jakoalue on kytketty POISSA- 
tai KOTONA-tilaan. 

 Jos jokin alueista kytketään poispäältä, tästä silmukasta tuleva hälytys jää 
huomiotta kaikilla määritellyillä alueilla. 

Viivesilmukat  Viivesilmukat eivät laukaise sisääntuloviivettä elleivät kaikki alueet ole kytketty 
päälle. Siksi ei ole suositeltavaa määrittää viivesilmukoita yleisiksi alueiksi. 

Lähialueen lupa 
(Jälkilähialue) 

 Toimii määritellysti vasta kun viimeinen määritelty jakoalue on kytketty POISSA- 
tai KOTONA-tilaan. 

 Jos jokin alueista kytketään poispäältä, tästä silmukasta tuleva hälytys jää 
huomiotta kaikilla määritellyillä alueilla. 

 Jos jokin yleiseksi alueeksi määritellyistä alueista on viivetilassa (ja muut alueet 
on kytketty päälle), hälytys toimii jälkilähialueen hälytyksenä ainoastaan tällä 
alueella. Muut määritetyt ja kytketyt alueet jättävät tapahtuman huomiotta. 

Sisä  Toimii määritellysti vasta kun viimeinen määritelty jakoalue on kytketty POISSA-
tilaan. 

 Jos jokin alueista kytketään poispäältä tai KOTONA-tilaan, tästä silmukasta 
tuleva hälytys jää huomiotta kaikilla määritellyillä alueilla. 

Sisä – Viive  Toimii sisäalueena, kun järjestelmä on kytketty KOTONA-tilaan, ja viivealueena, 
kun järjestelmä on kytketty POISSA-tilaan. 

Sisätilan lupa (Jälkisisätila)  Toimii määritellysti vasta kun viimeinen määritelty jakoalue on kytketty POISSA-
tilaan. 

 Jos jokin alueista kytketään poispäältä tai KOTONA-tilaan, tästä silmukasta 
tuleva hälytys jää huomiotta kaikilla määritellyillä alueilla. 

 Jos jokin yleiseksi alueeksi määritellyistä alueista on viivetilassa (ja muut alueet 
on kytketty päälle), hälytys toimii jälkisisätilan hälytyksenä ainoastaan tällä 
alueella. Muut määritetyt ja kytketyt alueet jättävät tapahtuman huomiotta. 

Koti U/S 

(Koti/Viive) 

 Toimii jälkilähialueen tavoin, kun kaikki määritellyt alueet ovat kytketty POISSA-
tilaan. 

 Toimii viiveen tavoin, kun vähintään yksi määritellyistä alueista on kytketty 
KOTONA-tilaan. 

 Jätetään huomiotta, kun vähintään yksi määritellyistä alueista on kytketty 
poispäältä. 
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Yleisen alueen 
silmukkatyypit 

Selitys 

Hätähälytys, palo, 
vesivahinko, kaasu, 
lämpötila, 24 tunnin 
hiljainen, 24 tunnin kuuluva 

 Aina kytketty päälle. 

Ei-hälyttävä  Jätetään aina huomiotta. Ei ole hälytyksiä ei-hälyttäville silmukkatyypeille. 
Voidaan käyttää esimerkiksi aktivoimaan PGM:t ilman hälytystä kaikissa tiloissa. 

Ulkotilat  Toimii määritellysti vasta kun viimeinen määritelty jakoalue on kytketty KOTONA- 
tai POISSA-tilaan. 

Viritysavain  Virittää kaikki määritellyt jakoalueet. 

Peukalointi, linjavirhe, PSU-
virhe, paniikki 

 Aina kytketty päälle. 
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Käsitteet on luetteloitu aakkosjärjestyksessä. 

 
Ei hälyttävä silmukka: Asentaja voi määrittää silmukalle muita kuin hälytystehtäviä. Esimerkiksi pimeään portaikkoon 
asennettua liiketunnistinta voi käyttää valojen sytyttämiseen automaattisesti, kun joku astuu pimeälle alueelle. Toinen 
esimerkki voisi olla pienikokoinen langaton lähetin, joka on yhdistetty silmukkaan, joka ohjaa portin avausmekanismia. 
Etävastaanottaja: Vastaanottaja voi olla joko ammattimainen palveluntarjoaja, jonka kodin tai yrityksen omistaja on 
palkannut (valvonta-asema), tai sukulainen/ystävä, joka suostuu valvomaan suojattua aluetta sen asukkaiden/käyttäjien 
poissa ollessa. Ohjauspaneeli raportoi tapahtumat puhelimella molemman tyypin vastaanottajille. 
Hälytys: Hälytyksiä on kahdenlaisia: 
Äänekäs hälytys – sekä sisäinen kaiutin että ulkoinen sireeni soivat yhtäjaksoisesti ja ohjauspaneeli raportoi 
tapahtumasta puhelimella tai jollain muulla tavalla. 
Hiljainen hälytys – sireenit pysyvät vaiti, mutta ohjauspaneeli raportoi tapahtumasta puhelimella tai jollain muulla tavalla. 
Hälytystilan aiheuttaa: 
 Liiketunnistimen havaitsema liike  
 Magneettisen kontaktitunnistimen havaitsema tilan muutos – suljettu ikkuna tai ovi avautuu 
 Savunilmaisimen havaitsema savu 
 Jonkin tunnistimen manipulointi 
 Näppäimistön kahden hätäpainikkeen samanaikainen painaminen 
Ilmaisin/Tunnistin: Laite, joka lähettää hälytyksen ja viestii ohjauspaneelin kanssa (esim. NEXT PG2 on liiketunnistin, 
SMD-426 PG2 on savunilmaisin) 
Käyttäjäkoodit: KP-250 PG2 on ohjelmoitu noudattamaan käskyjä sillä edellytyksellä, että niitä ennen annetaan 
voimassa oleva turvakoodi. Valtuuttamattomat henkilöt eivät tiedä tätä koodia, joten jos he yrittävät purkaa tai riisua 
järjestelmän, se ei tule kysymykseen. Kuitenkin joitakin toimintoja voidaan tehdä ilman käyttäjätunnusta, koska ne eivät 
madalla hälytysjärjestelmän turvallisuustasoa.  
Keskeytysjakso: Kun hälytys käynnistyy, ensiksi aktivoituu sisäänrakennettu kaiutin rajoitetuksi aikaa eli asentajan 
määrittämän keskeytysjakson ajaksi. Jos aiheutat hälytyksen vahingossa, voit purkaa virityksen keskeytysjakson aikana 
ennen kuin varsinaiset sireenit alkavat soida ja ennen kuin hälytyksestä raportoidaan etävastaanottajille. 
KOTONA: Tätä viritystyyppiä käytetään, kun ihmiset ovat suojatussa rakennuksessa. Tyypillinen esimerkki on kodista 
yöaikaan, kun perhe valmistautuu menemään nukkumaan. KOTONA-kytkennässä silmukan ulkoreunat ovat suojattuja, 
mutta sisätilat eivät. Joten ohjauspaneeli jättää huomiotta sisätilojen liikkeet, mutta lähialueiden häiriöistä laukeaa 
hälytys. 
Kuittaus: Kun tunnistimen tila palautuu hälytystilasta normaaliin valmiustilaan, se on kuitattu.  
Liiketunnistin palaa automaattisesti liikkeen havaitsemisen jälkeen toimintavalmiiksi. Magneettinen kontaktitunnistin 
palaa toimintavalmiiksi vasta suojatun oven tai ikkunan sulkemisen myötä. 
”Kyse on minusta”: KP-250 PG2 -järjestelmä sisältää tehokkaan laitteenpaikantimen, joka auttaa tunnistamaan LCD-
näytöllä esitetyn laitteen seuraavalla tavalla: 
Samaan aikaan kun LCD-näyttö ilmaisee silmukkaa (laitetta), vastaavan laitteen LED vilkkuu ilmaisten: ”kyse on 
minusta”. ”Kyse on minusta” -ilmaus annetaan tietyn aikaviiveen jälkeen (enint. 16 sekuntia), ja se kestää niin kauan 
kuin LCD-näyttö näyttää laitteen (lakkaa näyttämästä 2 minuutin jälkeen). 
Lauennut silmukka: Hälytystilassa oleva silmukka (aiheuttajana voi olla auennut ikkuna tai ovi, tai liikeilmaisimen 
havaitsema liike). Lauennutta silmukkaa pidetään ”ei-turvattuna”. 
Liiketunnistin: Passiivinen infrapunaliiketunnistin. Liikettä havaittuaan tunnistin lähettää hälytyssignaalin 
ohjauspaneelille. Lähetyksen jälkeen tunnistin siirtyy valmiustilaan tunnistamaan seuraavaa liikettä.  
Liitetty: Viittaa laitteisiin. 
Määritetty: Viittaa silmukoihin. 
Magneettinen kontaktitunnistin: Magneetilla ohjattava kytkin ja langaton lähetin samassa kotelossa. Tunnistin 
asennetaan oviin ja ikkunoihin tunnistamaan muutoksia tilassa (suljetusta avoimeen ja päinvastoin). Havaittuaan oven 
tai ikkunan olevan auki tunnistin lähettää hälytyssignaalin ohjauspaneelille. Ohjauspaneeli, jos ei ole viritettynä, pitää 
hälytysjärjestelmää ”ei valmiina viritykseen”, kunnes ovi tai ikkuna on suljettu ja paneeli vastaanottaa ”palautettu”-
signaalin samalta anturilta. 



LIITE C: Sanasto 

D-307504 KP-250 PG2 -käyttöopas 71 

Ohitus: Ohitetut silmukat ovat silmukoita, joita ei viritetä järjestelmän virityksen yhteydessä. Ohittaminen mahdollistaa 
järjestelmän virittämisen vain osittain, jolloin ihmiset voivat liikkua vapaasti tietyissä silmukoissa, vaikka järjestelmä on 
viritettynä. 
Ohjauspaneeli: Ohjauspaneeli on kotelo, joka sisältää virtapiiristön ja mikroprosessorin, joka hallinnoi 
hälytysjärjestelmää. Se kerää tietoa eri tunnistimilta, prosessoi sitä ja reagoi eri tavoilla. Se sisältää myös käyttöliittymän 
– ohjauspanikkeet, numeerisen näppäimistö, näyttö, äänilaite ja kaiutin. 
Oletusasetukset: Asetukset, jotka koskevat eri laiteryhmiä. 
Pakotettu viritys: Jos yksikin järjestelmän silmukoista on häirittynä (avoin), hälytysjärjestelmää ei voida virittää. Yksi 
keino tilanteen ratkaisemiseksi on etsiä ja poistaa silmukan häiriö (sulkemalla ovet ja ikkunat). Toinen tapa ratkaista 
asia on suorittaa pakotettu viritys – niiden silmukoiden automaattinen deaktivointi, jotka ovat häirittynä vielä 
poistumisviiveen päättyessä. Ohitetut silmukat eivät ole suojattuja kytkemisen aikana. Vaikka ohitetut silmukat 
palautettaisiin normaaliin (kiinni), ne ovat suojaamattomia, kunnes järjestelmä kytketään poispäältä.  
Asentaja voi antaa luvan tai kieltää ”pakkoviritykseen” järjestelmän ohjelmoinnin aikana. 
Pikaviritys: Virittäminen ilman käyttäjätunnusta. Ohjauspaneeli ei pyydä käyttäjätunnusta, kun painetaan yhtä 
virityspainikkeista. Asentaja voi antaa luvan tai kieltää pikavirityksen järjestelmän ohjelmoinnin aikana. 
Poiskytkentä: Kytkemisen vastakohta – toiminta, joka palauttaa ohjauspaneelin sen normaaliin valmiustilaan. Tässä 
tilassa vain palo- ja 24-tuntiset silmukat käynnistävät hälytyksen, jos ne tulevat häirityksi, mutta myös ”hätähälytys” 
voidaan käynnistää. 
POISSA: Kytkentätyyppiä käytetään, kun suojattavaan rakennukseen ei jää ketään. Kaikki sisätilojen ja lähialueen 
silmukat suojataan.  
Savunilmaisin, langaton: Tavallinen savunilmaisin ja langaton PowerG-lähetin-vastaanotin samassa kotelossa. Savua 
havaitessaan ilmaisin lähettää yksilöllisen koodin, hälytyssignaalin sekä erilaisia tilasignaaleja ohjauspaneelille. Koska 
savunilmaisin on liitetty erityiseen palosilmukkaan, havainto käynnistää palohälytyksen. 
Silmukat äänimerkillä: Antaa seurata suojatun alueen aktiviteettia, kun hälytysjärjestelmä on kytketty poispäältä. Aina 
kun äänimerkillinen silmukka ”avataan”, summeri piippaa kahdesti. Summeri ei kuitenkaan soi silmukan sulkemisen 
myötä (palaa normaaliin). Asukkaat voivat käyttää tätä ominaisuutta vieraita odottaessaan. Yritykset voivat käyttää sitä 
ilmoittamaan asiakkaiden saapumisesta rakennukseen tai kun henkilöstö menee kielletylle alueelle.  
Huomautus: 24-tuntista silmukkaa tai palosilmukkaa ei pitäisi nimetä äänimerkkisilmukaksi, koska molemmat 
silmukkatyypit käynnistävät häirityksi tullessaan hälytyksen samalla kun järjestelmä on virittämättömässä tilassa. 
Vaikka yksi tai useampi silmukka nimetään äänimerkkisilmukaksi, voit silti ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 

äänimerkkitoiminnon äänimerkki PÄÄLLÄ/POIS -näppäimellä  ja -LED-valolla. 
Silmukka: Silmukka tarkoittaa aluetta, joka on suojatun alueen sisällä ja jota tietty tunnistin valvoo. Asentaja ”opettaa” 
ohjelmoinnin yhteydessä ohjauspaneelille ilmaisimen tunnuskoodin ja liittää sen haluttuun silmukkaan. Koska silmukka 
erotetaan numerolla ja nimellä, ohjauspaneeli voi raportoida silmukan tilan käyttäjälle ja rekisteröidä muistiinsa kaikki 
silmukan ilmaisimen raportoimat tapahtumat. Heti- ja viivesilmukat ovat ainoastaan ”tarkkailussa”, kun ohjauspaneeli on 
viritettynä, ja muut (24-tuntiset) silmukat ovat ”tarkkailussa” riippumatta siitä, onko järjestelmä viritettynä vai ei. 
Tila: POISSA, KOTONA, POISSA-VÄLIT, KOTONA-VÄLIT, OHISULKIJA, PAKOTETTU, OHITUS. 
Tila: Vaihtovirtavika, paristo lopussa, ongelma, järjestelmän tila jne. 
Tunnistin: Havaitseva väline, kuten pyrosähköinen anturi, fotodiodi, mikrofoni, optinen savutunnistin, jne. 
Välitön: Järjestelmän voi kytkeä POISSA-VÄLITÖN tai KOTONA-VÄLITÖN, jolloin peruutetaan sisääntuloviive kaikilla 
silmukoilla yhden viritysjakson ajaksi.  
Esimerkiksi voit kytkeä ohjauspaneelin KOTONA-VÄLITÖN -tilaan ja jäädä suojatun alueen sisäpuolelle. Ainoastaan 
lähialueen turvaaminen on kytketty päälle, ja jos et odota kenenkään tulevan kun järjestelmä on kytketty päälle, hälytys 
etuoven kautta on järkevä ratkaisu.  
Hälytyksen kytkeminen poispäältä aiheuttamatta hälytystä onnistuu käyttämällä näppäimistöä (jota voi käyttää 
normaalisti häiritsemättä lähialuesilmukkaa) tai ohjaimen lähetintä. 
Viritys: Hälytysjärjestelmän päällekytkeminen valmistaa sitä päästämään hälytysäänen, jos silmukkaa ”rikotaan” 
liikkumisella tai avaamalla oven tai ikkunan, kuten joskus käy. Ohjauspaneeli voidaan virittää eri tiloihin (katso POISSA, 
KOTONA, HETI ja KOTIAVAIN). 
Viritysavain: Viritysavaintila on erityinen viritystila, jossa määritellyt ”viritysavainkäyttäjät” laukaisevat ”viritysavain-
viestin” puhelimeen lähetettäväksi, kun he kytkevät järjestelmää poispäältä. 
Esimerkiksi jos vanhemmat haluavat varmistua siitä, että heidän lapsensa on palannut koulusta ja purkanut virityksen. 
Viritysavaimen kytkeminen päälle on mahdollista ainoastaan kun järjestelmä on POISSA-tilassa. 
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Eurooppa: 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.  
Täten Visonic Ltd. ilmoittaa, että radiolaitetyyppi KP-250 on yhdenmukainen direktiivin 
2014/53/EU kanssa. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusteksti on saatavilla 
osoitteessa: http://www.visonic.com/download-center. 
 
Power G oheislaitteissa on kaksisuuntainen tiedonsiirtotoiminto, joka tarjoaa teknisen esitteen kuvaamat 
lisäkäyttöedut. Toiminnon ei ole testattu noudattavan vastaavia teknisiä vaatimuksia ja siksi sen tulee 
katsoa olevan tuotesertifioinnin ulkopuolella 
 
Applica T&C:n sertifioima EN 50131 -standardin mukaisesti.  
 
Yhdistynyt kuningaskunta: Tämä tuote soveltuu järjestelmiin, jotka on asennettu 
yhdenmukaisesti PD6662:2010:n luokan 2 ja ympäristöluokituksen II kanssa. DD243 ja 
BS8243 
 
Tietoturvaluokka: Luokka 2 
Ympäristöluokka: Luokka II 
 
Yhdysvallat: CFR 47, osa 15 
Kanada: RSS 210 

 

This device complies with FCC Rules Part 15 and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device. 
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. 

VAROITUS! FCC- ja IC RF -altistumisvaatimusten noudattamiseksi tämän laitteen mobiiliversion etäisyys henkilöihin täytyy olla vähintään 20 
cm normaalissa käytössä. Tämän laitteen antenneja ei saa käyttää minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. 
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. 
Tämän laitteen digitaalipiiri on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille asetettuja vaatimuksia Yhdysvaltain 
viestintäkomissio FCC:n säännöstön osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan riittävä suojaus vahingollisilta häiriöiltä 
asuintiloissa. Tämä laite synnyttää, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei ole asennettu oikein tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, 
se voi aiheuttaa vahingollisia häiriöitä radio- ja televisiovastaanottimiin. Ei kuitenkaan ole varmaa, että häiriöitä ei ilmenisi tietyissä asennuksissa. 
Jos laite aiheuttaa häiriöitä, jotka voidaan todentaa kääntämällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriöt joillakin 
seuraavista tavoista: 
– Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa. 
– Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. 
– Kytke laite toiseen silmukkaan, joka ei syötä virtaa vastaanottimeen. 
– Ota yhteyttä myyjään tai radio/TV-asentajaan. 
Muutokset tai mukautukset, joita Visonic Ltd. ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta. 
 

 

WEEE Direktiivin mukainen tuotteen kierrätystä koskeva vakuutus 
Ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään saadaksesi tietoja tuotteen kierrättämisestä. Jos tuote aiotaan hävittää eikä viedä 
korjaukseen, on varmistettava, että se hävitetään jälleenmyyjän ohjeistamalla tavalla. Tuotetta ei saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana. 
Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi 2002/96/EY. 

 

http://www.visonic.com/download-center
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TAKUU  
Visonic Limited (Valmistaja) takaa tuotteilleen tässä jäljempänä 
viitattuna ”Tuote” tai ”Tuotteet” takuun viallista valmistusprosessia ja 
materiaaleja koskien 12 kuukauden laitetakuun valmistajalta 
lähetyspäivästä alkaen. laitteen normaalissa käytössä   
Tämä takuu edellyttää ehdottomasti, että tuote on oikein asennettu, 
huollettu ja käytetty normaaleissa käyttöolosuhteissa valmistajan 
suosittelemien asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti.  Tuotteilla, 
joiden vika on syntynyt mistä tahansa muusta syystä, valmistajan 
oman harkinnan mukaan, esimerkiksi väärän asennuksen, 
suositeltujen asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisen, 
huolimattomuuden, tahallisen vahingon, väärinkäytön tai 
vandalismin, vahingossa tapahtuneen rikkoutumisen, muutosten tai 
peukaloinnin vuoksi tai jonkun muuan kuin valmistajan tekemien 
korjausten vuoksi, ei ole takuusuojaa. 
Valmistaja ei takaa, etteikö tuotetta voisi käyttää väärin ja/tai 
peukaloida, tai että tuote estäisi murrosta, ryöstöstä, tulipalosta tai 
muusta tapahtumasta aiheutuvan kuolemantapauksen ja/tai 
tapaturman ja/tai omaisuusvahingon, tai että laite tarjoaisi riittävän 
varoituksen tai turvan kaikissa tilanteissa.   Hälytin vähentää kunnolla 
asennettuna ja huollettuna hälytin sellaisten tapahtumien, kuten 
murron, ryöstön ja tulipalon, riskiä ilman varoitusta, mutta se ei takaa 
tai ole vakuutena että sellaista ei tapahdu.  
TÄTÄ TAKUUTA EI VOI MUUTTAA TAI LAAJENTAA, JA TÄMÄN 
TAKUUN EHTOJA TAI VASTUITA EI VOI MUUTTAA 
KIRJOITTAMALLA TAI SUULLISESTI TAI MUUTEN, MUKAAN 
LUKIEN LAITTEEN KÄYTTÖ ERIKOISTARKOITUKSIIN.  
VALMISTAJA EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA 
VÄLILLISTÄ TAI TAPATURMAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA 
TAPAHTUVAT TÄMÄN TAI MINKÄÄN MUUN TAKUUN 
VASTAISESTI. 
VALMISTAJA EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA 
MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, 
JOHDANNAISESTA TAI RANGAISTAVASTA VAHINGOSTA TAI 
MENETYKSISTÄ, VAHINGOISTA TAI KUSTANNUKSISTA, 
MUKAAN LUKIEN KÄYTÖN ESTYMINEN, VOITON TAI 
GOODWILL-MAINEEN MENETYS, SUORAAN TAI 
EPÄSUORAAN AIHEUTUEN OSTAJAN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ 
TAI TUOTTEEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, TAI MUUN 
OMAISUUDEN MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOITTUMISESTA 
TAI MISTÄÄN TAHANSA MUUSTA SYYSTÄ, VAIKKA 
VALMISTAJAA OLISI VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN 
MAHDOLLISUUDESTA. 
VALMISTAJALLA EI OLE MITÄÄN VASTUUTA 
KUOLEMANTAPAUKSESSA, TAPATURMISSA, 
OMAISUUSVAHINGOISSA TAI MUISSA MENETYKSISSÄ, 
OLIVATPA NE SUORIA, EPÄSUORIA, SATTUMANVARAISIA TAI 
JOHDONMUKAISIA TAI MUUTEN TUOTTEEN 
TOIMIMATTOMUUDESTA JOHTUVIA.  

Jos valmistajaa kuitenkin voidaan pitää vastuullisena suoraan tai 
epäsuoraan johonkin menetykseen tai vahinkoon näiden 
rajoitettujen takuuehtojen puitteissa, VALMISTAJAN 
ENIMMÄISVASTUU (JOS VASTUUTA ON) EI MISSÄÄN 
OLOSUHTEISSA YLITÄ TUOTTEEN HANKINTAHINTAA. 
Vastuu suoritetaan kertaluonteisena vahingonkorvauksena, ei 
kurinpitotoimena, ja se vapauttaa valmistajan täysin kaikista muista 
vastuista.  
Vastaanottaessaan tuotetoimituksen ostaja hyväksyy mainitut 
myynti- ja takuuehdot ja ilmoittaa saaneensa ne tietoonsa. 
Joillain lainsäädäntöalueilla ei sallita satunnaisten tai 
johdannaisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten 
tällaiset rajoitukset eivät ehkä ole voimassa tietyissä olosuhteissa.  
Valmistaja ei missään olosuhteissa ole vastuussa minkään 
tiedonsiirto- tai sähkölaitteen tai ohjelman vikaantumisesta ja /tai 
toimintahäiriöistä. 
Valmistajan vastuut tämän takuun mukaisesti rajoittuvat 
yksinomaan vialliseksi osoittautuneen tuotteen tai sen viallisen 
osan korjaamiseen ja/tai vaihtamiseen.  Mikään korjaus- ja/tai 
vaihtotoimenpide ei pidennä alkuperäistä takuujaksoa.  Valmistaja 
ei ole vastuussa laitteen irrottamisesta ja/tai uudelleen 
asennuskustannuksista.  Takuun piirissä oleva laite pitää palauttaa 
valmistajalle korjattavaksi rahti maksettuna ja lähetys 
vakuutettuna.  Kaikki rahti- ja kuljetuskustannukset ovat ostajan 
vastuulla eivätkä sisälly tämän takuun piiriin. 
Takuuehtoja ei saa muuttaa tai laajentaa, valmistaja ei valtuuta 
ketään toimimaan puolestaan näiden takuuehtojen muuttamiseksi. 
Tämä takuu koskee vain tuotetta.  Kaikilla tuotteilla, lisälaitteilla tai 
niihin liitettävillä laitteilla, akut mukaan luettuna, on omat takuunsa, 
(jos sellainen on).  Valmistaja ei takaa mitään vahinkoa tai mitään 
häviötä, jotka suoraan tai epäsuoraan tai muutoin aiheutuvat 
laitteen oheislaitteiden tai liitäntälaitteiden toimimattomuudesta 
mukaan lukien paristot. Tämä takuu koskee yksinomaan 
alkuperäistä ostajaa eikä sitä voi siirtää edelleen.  
Tämä takuu on lisä eikä vaikuta laillisiin oikeuksiisi. Kaikki tämän 
takuun kohdat, jotka ovat ristiriidassa sovellettavan lain kanssa 
maassa tai osavaltiossa, jossa laitetta käytetään, raukeavat.  
Varoitus: Käyttäjän tulee noudattaa valmistajan asennus- ja 
käyttöohjeita mukaan lukien tuotteen ja sen koko järjestelmän 
testaus vähintään kerran viikossa ja ryhdyttävä kaikkiin varotoimiin 
turvallisuutensa ja omaisuutensa suojaamisen suhteen. 
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