
D-307754 KP-250 PG2 Podręcznik użytkownika 1 

KP-250 PG2 

Zaawansowana klawiatura dwukierunkowa Podręcznik 
użytkownika 

Spis treści 

Wersja v20.2 – aktualizacje ............................................................................................................................................ 3
1. Wprowadzenie ............................................................................................................................................................ 4
2. Dodatkowe funkcje systemu ....................................................................................................................................... 4

Partycjonowanie ..................................................................................................................................................... 4
WYG. EKRANU ...................................................................................................................................................... 4
Tagi zbliżeniowe ..................................................................................................................................................... 4
Użytkownicy i kody ................................................................................................................................................. 4
Ster. głos. i dźwięku Przyciski push ........................................................................................................................ 5
Glos ZAL./WYL. ...................................................................................................................................................... 5
Rejestrowanie wiadomości ..................................................................................................................................... 5
Odtwarzanie wiadomości ........................................................................................................................................ 6

3. Załączanie i wyłączanie systemu................................................................................................................................ 7
Podstawowe uzbrajanie i rozbrajanie ..................................................................................................................... 7
Specjalne opcje uzbrajania i rozbrajania ................................................................................................................ 9
Inicjowanie alarmów ............................................................................................................................................. 12

4. Status systemu i wskazania ..................................................................................................................................... 15
Wyświetlacz LCD i ogólne słyszalne wskaźniki .................................................................................................... 15

Wskazania uzbrajania .................................................................................................................................................. 16
Ogólne wskazania ................................................................................................................................................ 17
Sygnalizator alarmu .............................................................................................................................................. 18

5. Przegląd awarii i pamięci alarmów ........................................................................................................................... 19
Wskazanie alarmu i pamięci sabotażu .................................................................................................................. 19
Oczyszczanie wskazania pamięci ......................................................................................................................... 19
Awaria ................................................................................................................................................................... 20
Wskazania połączenia komórkowego ................................................................................................................... 20
Wskazania awarii .................................................................................................................................................. 21

6. Konfiguracja systemu ............................................................................................................................................... 22
A.1 Wejście do menu trybu użytkownika i wybór opcji ustawień ........................................................................... 22
A.2 Powrót do poprzedniego kroku lub zamykanie menu TRYB UZYTK. ............................................................. 25
A.3 Przyciski używane do nawigacji i konfiguracji ................................................................................................. 26
B.1 Konfiguracja schematu blokady strefy ............................................................................................................ 26
B.2 Przeglądanie schematu blokady strefy ........................................................................................................... 28
B.3 Przywracanie schematu blokady strefy .......................................................................................................... 29
B.4 Programowanie kodów użytkownika .............................................................................................................. 30
B.5 Programowanie kodu przymusu ..................................................................................................................... 33
B.6 Dodawanie/usuwanie tagów zbliżeniowych .................................................................................................... 34
B.7 Dodawanie/usuwanie nadajników podręcznych ............................................................................................. 36
B.8 Ustawianie godziny i formatu godziny ............................................................................................................ 40

Po
ls

ki
 



2 D-307754 KP-250 PG2 Podręcznik użytkownika 

B.9 Ustawianie daty i formatu daty ........................................................................................................................ 42
B.10 Włączanie i wyłączanie automatycznego uzbrajania .................................................................................... 43
B.11 Ustawianie godziny automatycznego uzbrajania .......................................................................................... 43
B.12 Programowanie zgłaszania telefonicznego oraz za pośrednictwem wiadomości SMS ................................ 45
B.13 Włączanie/wyłączanie opcji potwierdzenia dźwiękowego ............................................................................. 52

B.14 Programowanie harmonogramu zadań ................................................................................................................ 53
B.15 Włączanie/wyłączanie poleceń głosowych ................................................................................................... 58
B.16 Dostosowywanie poziomu głośności centrali lub modułu zewnętrznego ...................................................... 59
B.17 Numer seryjny .............................................................................................................................................. 62

7. Opcje zaawansowane ............................................................................................................................................... 65
Opcje sterowania i przyciski .................................................................................................................................. 65
Automatyczne sterowanie WŁ./WYŁ. .................................................................................................................... 65

8. Test okresowy według kodu użytkownika ................................................................................................................. 67
Test okresowy poszczególnych partycji ................................................................................................................ 71

9. Konserwacja ............................................................................................................................................................. 74
Wymiana baterii urządzeń bezprzewodowych ...................................................................................................... 74
Dostęp do linii 24-godzinnych ............................................................................................................................... 74
Rejestr zdarzeń według kodu użytkownika ........................................................................................................... 74
Zakończenie pracy z rejestrem zdarzeń ............................................................................................................... 75

ZAŁĄCZNIK A: Dane techniczne .................................................................................................................................. 76
ZAŁĄCZNIK B: Partycjonowanie .................................................................................................................................. 77

B1. Wybieranie partycji ......................................................................................................................................... 77
B2. Załączanie / wyłączanie systemu ................................................................................................................... 77
B3. Funkcja Pokaż ................................................................................................................................................ 78
B4. Sygnalizator .................................................................................................................................................... 78
B5. Wyświetlanie stanu partycji ............................................................................................................................. 78
B6. Obszary wspólne ............................................................................................................................................ 79

ZAŁĄCZNIK C: Glosariusz ........................................................................................................................................... 81
ZAŁĄCZNIK D: Zgodność z normami ........................................................................................................................... 84



Wersja v20.2 – aktualizacje 

D-307754 KP-250 PG2 Podręcznik użytkownika 3 

Wersja v20.2 – aktualizacje 

Należy zapoznać się z następującymi zmianami, które zastępują odpowiednie informacje w dostarczonej instrukcji 
obsługi. 

5. Przegląd awarii i pamięci alarmu

Wraz z aktualizacją do wersji 20.2 tekst „KP-250” przedstawiony na ilustracji Wynikły wyświetlacz (oraz ekranie LCD) 
zamieniono na tekst: „SYSTEM ALARMOWY” (System bezpieczeństwa). 

ZAŁĄCZNIK B. PARTYCJONOWANIE 

B4. Sygnalizator 

Partycja znajduje się w stanie alarmu po otrzymaniu komunikatu o zdarzeniu z urządzenia przypisanego do danej 
partycji. Urządzenia będące w stanie alarmu w żaden sposób nie wpływają na partycje, do których nie są przypisane. 
Funkcjonowanie sygnalizatora 
 Sygnalizator jest wspólny dla wszystkich partycji; dlatego uruchomienie sygnalizatora wywołuje alarm z dowolnej 

partycji. 
 Jeśli w menu instalatora parametr „SRN DO PART.” ustawiono na wartość WYŁĄCZONY, to wszystkie

sygnalizatory zostaną włączone w razie wystąpienia alarmu na dowolnej partycji. 
 Jeśli w menu instalatora parametr „SRN DO PART.” ustawiono na wartość WŁĄCZONY, to sygnalizator zostanie

włączony w razie wystąpienia alarmu wyłącznie na powiązanych z nim partycjach. 
 Sygnalizator aktywuje sygnały dźwiękowe wyjścia/wejścia podczas opóźnienia wyjścia/wejście powiązanych

partycji. 
 Nałożenie się aktywacji sygnalizatora z różnych partycji nie powoduje przedłużenia działania sygnalizatora.
 Jeśli w menu instalatora parametr „SRN DO PART.” ustawiono na wartość WŁĄCZONY, to alarm sygnalizator na

danej partycji można zatrzymać jedynie, gdy użytkownik wyłączający system ma uprawnienia do tej partycji.
 Sygnalizator przypisany do partycji wspólnych może wyłączyć każdy użytkownik mający uprawnienia do takich

partycji wspólnych. 
 Sygnalizator nie przestaje działać do momentu wyłączenia wszystkich partycji w stanie alarmu. Jeśli jednak 

sygnalizator został uruchomiony z powodu alarmu z linii obszaru wspólnego, a jedna z partycji przypisanych do
tego obszaru zostanie wyłączona, to sygnalizator również przestanie działać. Jeśli alarm został zainicjowany w 
obszarze wspólnym, ale jest kontynuowany z linii, które nie są przypisane do obszaru wspólnego, sygnalizator 
nie wyłączy się aż do momentu wyłączenia wszystkich partycji przypisanych do linii w stanie alarmu. 

 W przypadku, gdy dwie partycje mają wspólny sygnalizator, jeśli w partycji 1 wystąpi pożar, a w partycji 2 wystąpi
włamanie, sygnalizator będzie emitował sygnał POŻARU. Gdy partycja 1 zostanie wyłączona, sygnalizator
ulegnie dezaktywacji/wyciszeniu.
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1. Wprowadzenie 

KP-250 PG2 to dwukierunkowa, bezprzewodowa klawiatura PowerG z wyświetlaczem przeznaczona do współpracy 
z centralą systemu PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2 (wersja 18 i nowsze). System 
PowerMaster może obsługiwać do 10 klawiatur KP-250 PG2. PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-
33 G2 to wysoce zaawansowany, bezprzewodowy system centrali alarmowej produkowany przez firmę Visonic Ltd. 

2. Dodatkowe funkcje systemu 

Partycjonowanie 

Partycjonowanie umożliwia podzielenie systemu na trzy niezależnie sterowane obszary z różnymi użytkownikami 
przypisanymi do każdej partycji. Użytkownicy ci są uprawnieni do załączania partycji, do której zostali przypisani. 
Szczegółowe informacje na temat partycjonowania można znaleźć w ZAŁĄCZNIKU B. 

WYG. EKRANU 

Ze względów bezpieczeństwa czasami istnieje konieczność ukrycia wskazania statusu (wyświetlacza LCD i LED) na 
klawiaturze KP-250 PG2 przed potencjalnym intruzem. 
Gdy opcja wygaszacza ekranu została uruchomiona przez instalator i jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 
ponad 10 sekund, ekran zostanie wyłączony, a wyświetlacz LED przestanie wskazywać status. 
Naciśnięcie dowolnego przycisku przywróci możliwość normalnego wyświetlania statusu. Naciśnięcie przycisków 
POŻAR, WEZW. POMOCY lub NAPAD również spowoduje uruchomienie alarmu pożarowego lub związanego 
z wezwaniem pomocy. 
W przypadku, gdy instalator dokonał konfiguracji celem zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, system poprosi 
o wpisanie kodu użytkownika lub użycie tagu zbliżeniowego przed przywróceniem zwykłego wyświetlania. 
W przypadku uruchomienia możliwości partycji instalator skonfiguruje system tak, że jeśli żaden przycisk nie zostanie 
wciśnięty przez ponad 30 sekund, data i czas pojawią się na wyświetlaczu. 

Tagi zbliżeniowe 

System odpowiada na ważne tagi zbliżeniowe zarejestrowane w nim. Tag zbliżeniowy umożliwia wykonywanie wielu 
funkcji bez konieczności wpisywania kodu użytkownika, takich jak np. uzbrojenie, rozbrojenie, odczytywanie rejestru 
zdarzeń itp.  
1. W sytuacjach, w których wymagany jest kod użytkownika możesz po prostu zbliżyć ważny tag zbliżeniowy i wykonać 
ważną operację bez konieczności wpisywania kodu użytkownika. 
- LUB - 
2. Kiedy system jest rozbrojony, po zbliżeniu ważnego tagu zbliżeniowego do klawiatury KP-250 PG2 zostanie 

wyświetlona wiadomość „<OK> CAŁK”. Teraz można nacisnąć przycisk , aby natychmiast uzbroić system, lub 

nacisnąć przycisk  jeden / dwa razy (zostanie wyświetlona wiadomość, odpowiednio „<OK> CZĘŚĆ” / „<OK> 

WYŁĄCZENIE”), a następnie naciśnij przycisk , aby częściowo włączyć/wyłączyć system.1 

Uwaga: Jeśli nie naciśniesz przycisku  (poczekaj 3 sekundy), system zostanie automatycznie CAŁKOWICIE 
uzbrojony i zostanie wyświetlony komunikat „ZAL. CAŁKOWITE WYJDŹ TERAZ”. Poprzez ponowne zbliżenie tagu 
zbliżeniowego można ROZBROIĆ system. 

Użytkownicy i kody 

Kody bezpieczeństwa są wykorzystywane głównie do uzbrajania i rozbrajania systemów pozwalających na dostęp do 
informacji, które są ograniczone jedynie do autoryzowanych użytkowników (patrz rozdział 6, sekcja B.4. Programowanie 
kodów użytkownika). 

                                                                                       
1 W przypadku drugiej opcji klawiatura KP-250 PG2 nie będzie działać (reagować), jeśli przypisano ją do dwóch lub 
większej liczby partycji. 
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Ster. głos. i dźwięku Przyciski push 

Funkcje związane z dźwiękiem i głosem oferowane przez centralę systemu PowerMaster mogą być kontrolowane za 
pomocą klawiatury KP-250 PG2, jak przedstawiono w następującej liście. 

Klawisz Funkcja 

 
Zwiększa głośność lokalnych komunikatów KP-250 PG2 

 
Zmniejsza głośność lokalnych komunikatów KP-250 PG2 

 
Włącza / wyłącza głośnik1 

 
Nagrywa komunikat głosowy dla innych użytkowników systemu alarmowego 

 
Pozwala odsłuchać komunikat pozostawiony przez innego użytkownika systemu alarmowego. 

 
Włącza / wyłącza funkcję dźwięku w klawiaturze KP-250 PG2 

Glos ZAL./WYL.
2
 

Komunikaty głosowe w centrali sterowania PowerMaster można włączać i wyłączać, klikając klawisz <7> na klawiaturze 
KP-250 PG2, jak pokazano poniżej. 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 
  

 
WYCISZ. WŁ. 
 

  

 
WYCISZ. WYŁ. 
 

  
 GG:MM GOTOWY 

 
Uwaga: System zachowa stan „WYCISZ. WYŁ.” aż do wybrania stanu „WYCISZ. WŁ.”. 

Rejestrowanie wiadomości 

Wiadomość głosową dla innych użytkowników systemu alarmowego można zarejestrować w centrali systemu 

PowerMaster za pośrednictwem klawiatury KP-250 PG2. Spójrz na panel, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na 
klawiaturze KP-250 PG2. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat ZAPIS, możesz zacząć mówić. Zostanie 
wyświetlony wskaźnik postępu zwiększany co 25% w następujący sposób: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. 

                                                                                       

1 Nie dotyczy systemu PowerMaster-10 
2  Dotyczy wyłącznie systemu PowerMaster-30 G2 
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CZYNNOŚĆ W CELU NAGRANIA WIADOMOŚCI WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

 (naciśnij i przytrzymaj) 
ZAPIS 
(                   ) 

  
Zapis  ZAPIS 

(                   )   100% 
    Koniec zapisu KONIEC ZAPISU 

 
Gdy wskaźnik postępu osiągnie wartość 100%, zostanie wyświetlony komunikat KONIEC ZAPISU. 
Kiedy zwolnisz klawisz, wyświetlacz powróci do normalnego trybu wyświetlania statusu, ale jednocześnie będzie 
wskazywał na czekającą wiadomość. Na przykład: 

GG:MM GOTOWY 
WIADOMOŚĆ 

Uwaga: Na dole wyświetlacza będzie migać ikona komunikatu ( ). 

Odtwarzanie wiadomości 

Odtwarzanie wiadomości jest wykonywane za pośrednictwem centrali alarmowej. Aby odsłuchać wiadomość 
pozostawioną przez innego użytkownika systemu 

Kliknij przycisk  na klawiaturze KP-250 PG2 i odsłuchaj wiadomość. Zostanie wyświetlony komunikat 
ODTWARZANIE i wiadomość zostanie odtworzona za pośrednictwem wbudowanego głośnika systemu PowerMaster 
lub zewnętrznej poczty głosowej. Kiedy odtwarzanie zakończy się, wyświetlacz wróci do normalnego trybu wyświetlania 
statusu. 
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3. Załączanie i wyłączanie systemu 

Podstawowe uzbrajanie i rozbrajanie 

W dalszym toku instrukcji przedstawiony jest zestaw procedur dotyczących podstawowego uzbrajania i rozbrajania 
systemu alarmowego. 
Przygotowanie do uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do uzbrajania należy się upewnić, że na klawiaturze KP-250 PG2 wyświetlany jest komunikat 
GOTOWY. 

GG:MM GOTOWY 
 

Oznacza to, że wszystkie linie są zabezpieczone i można zgodnie załączyć system 
zgodnie z potrzebami. 

Jeśli co najmniej jedna linia jest otwarta (dotknięta awarią), na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: 

GG:MM NIEGOTOW 

 

Wskazuje to na to, iż system nie jest gotowy do uzbrajania i w większości przypadków 
również na to, że jedna lub więcej linii nie jest zabezpieczonych. Może to jednak 
również oznaczać istnienie nierozwiązanego problemu, takiego jak określony stan 
awaryjny, blokada radia itp., w zależności od konfiguracji systemu. 

Aby dokonać przeglądu otwartych linii, należy kliknąć przycisk  na klawiaturze KP-250 PG2. Zostaną 
wyświetlone szczegóły i lokalizacja pierwszego czujnika linii otwartej (zwykle czujnik otwartych drzwi lub okna). W celu 
naprawienia linii otwartej należy zlokalizować czujnik i zabezpieczyć go (zamknąć drzwi lub okno) – patrz „lokalizator 

urządzenia” poniżej. Po każdym kliknięciu przycisku  na klawiaturze KP-250 PG2 zostanie wyświetlony inny 
wskaźnik linii otwartej lub awarii. Zdecydowanie zaleca się naprawianie otwartych linii w celu przywrócenia systemu do 
stanu „gotowy - uzbr.”. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skonsultuj się z instalatorem. 

Uwaga: Aby zakończyć na dowolnym etapie i powrócić do wyświetlania komunikatu „GOTOWY”, kliknij przycisk  
na klawiaturze KP-250 PG2. 
Lokalizator urządzenia: System PowerMaster dysponuje rozbudowanym lokalizatorem urządzenia umożliwiającym 
identyfikację urządzeń otwartych lub z problemami poprzez ich wyświetlenie na wyświetlaczu LCD. Podczas gdy na 
ekranie LCD wyświetlana jest informacja na temat otwartego lub uszkodzonego urządzenia, ekran LED na danych 
urządzeniu miga wskazując "to ja". Wskaźnik „to ja” pojawia się na urządzeniu w ciągu maks. 16 sekund i pozostaje tak 
długo, jak długo ekran LCD wyświetla dane urządzenie. 



3. Załączanie i wyłączanie systemu 

8 D-307754 KP-250 PG2 Podręcznik użytkownika 

ZAL. CALKOWITE / ZAL. CZĘŚĆ 

Jeśli system jest GOTOWY i/lub uruchomiono załączanie wymuszone, należy postępować zgodnie z instrukcjami 
przedstawionymi poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat załączania wymuszonego, patrz „ZAL. WYMUSZONE 
CALKOWITE lub CZĘŚĆ” poniżej. 
Jeśli system jest NIEGOTOWY i załączanie wymuszone nie jest dozwolone, należy dokonać przeglądu czujników linii 
otwartych, zlokalizować je i zabezpieczyć. 
W przypadku chęci uzbrojenia przy użyciu partycji, należy zapoznać się z „Procesem wyboru partycji” i postępować 
zgodnie z poniższymi wskazówkami. 
Jeśli użytkownik zmienił stan systemu z trybu wysokiego bezpieczeństwa do trybu niższego bezpieczeństwa, tj. 
z ZAŁĄCZENIA do WYŁĄCZENIA lub z ZAŁĄCZENIA do CALK., zostanie wysłany monit dot. wprowadzenia kodu 
użytkownika lub zbliżenia tagu zbliżeniowego poprzez blokowanie opcji SZYBKIEGO ZAŁĄCZENIA. 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  

 /  

ZAL. CAKOWITE/ZAL. CZĘŚĆ 
 

  
Jeśli szybkie uzbr. jest wyłączone ZBLIŻ TAG LUB 

WPISZ KOD:     

  
 WYJDŹ TERAZ 

 

  Opuść teren (ZAL. CALKOW.) LUB 
przenieś się do linii wewnętrznej 
(ZAL. CZĘŚĆ.) 

     (Opóźnienie wyjścia)       

  
 CALKOWICIE, ZAL. CZĘŚĆ 

 

 Wskaźnik UZBROJENIA świeci światłem ciągłym w stanie uzbrojonym na klawiaturze KP-250 PG2 i w centrali 
systemu PowerMaster. Wskaźnik UZBROJENIA miga w stanie załączenia częściowego. 

Rozbrajanie systemu i zatrzymywanie alarmu 

Wejść na chronione tereny poprzez opóźnioną linię. Po wykryciu Twojego przybycia system zacznie wysyłać dźwięki 
typu „retardo entr”, ponaglając do rozbrojenia systemu, zanim opóźnienie wejścia się skończy. 
Po rozbrojeniu mogą być wyświetlane różne komunikaty wskazujące na to, że system znajduje się w stanie PAMIĘCI 
alarmowej. Komunikat PAMIĘCI zniknie jedynie po zresetowaniu systemu. Aby rozbroić system, należy postępować 
w następujący sposób: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  

 

ZBLIŻ TAG LUB 
WPISZ KOD:     

Wpisz kod / Zbliż tag Kod / Zbliż tag 

 Wskaźnik UZBROJENIA gaśnie w stanie rozbrojonym na klawiaturze KP-250 PG2 i w centrali systemu 
PowerMaster. Wyłączenie (rozbrojenie) pozwala wyłączyć alarm sygnalizatora niezależnie od tego, czy alarm został 
uruchomiony w stanie załączonym czy wyłączonym. 
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Rozbrajanie pod przymusem 

W przypadku zmuszenia do rozbrojenia systemu należy wprowadzić kod przymus (domyślnie 2580) lub inny kod 
ustawiony przez instalatora. Rozbrajanie odbędzie się w standardowy sposób, lecz do stacji monitorującej zostanie 
wysłany cichy alarm. 
Proces wyboru partycji 

Dostęp do pożądanej partycji można uzyskać poprzez indywidualny kod lub tag zbliżeniowy. Nie można uzyskać 
dostępu do MENU INSTALATORA, jeśli jedna lub kilka partycji są w trybie CALK. lub ZAL. CZĘŚĆ. 
Przed próbą podjęcia operacji na jakiejkolwiek partycji/jakichkolwiek partycjach konieczne jest wykonanie poniższych 
operacji, które pozwolą wybrać pożądaną(e)/partycje(ę), wykorzystując indywidualny kod lub tag zbliżeniowy. 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  
 

WYBIERZ PARTYCJĘ 
 

  Wprowadź nr partycji (1–3) PARTYCJA 1  
 

Uwagi: 
1. Po wybraniu partycji, w której nie zarejestrowano żadnych czujników ani urządzeń peryferyjnych, emitowany jest 
sygnał dźwiękowy niepowodzenia. 
2. Jeśli partycja jest włączona i nie przypisano do niej żadnych linii, na klawiaturze KP-250 PG2 zostanie wyświetlona 

ikona . 
 

Specjalne opcje uzbrajania i rozbrajania 

Oprócz podstawowego uzbrajania klawiatura KP-250 PG2 oferuje również kilka zaawansowanych opcji uzbrajania 
i rozbrajania: 

Przełączanie z ZAL. CZĘŚĆ do CALK 

Nie trzeba rozbrajać systemu — wystarczy nacisnąć przycisk . Odpowiedź będzie taka sama jak w przypadku 
ZAL. CAŁKOWITEGO powyżej. Opuść dany obszar, zanim upłynie czas na wyjście. 
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Przełączanie z załączania całkowitego do załączania częściowego 

Nie trzeba rozbrajać systemu — wystarczy nacisnąć przycisk . Ponieważ ta czynność obniża poziom 
bezpieczeństwa, klawiatura KP-250 PG2 poprosi o wprowadzenie kodu użytkownika głównego lub użycie tagu 
zbliżeniowego, aby upewnić się, że użytkownik jest autoryzowanym użytkownikiem. 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  

 

ZBLIŻ TAG LUB 
WPISZ KOD:     

Wpisz kod / Zbliż tag Kod / Zbliż tag 

 ZAL.CZĘŚCIOWO 
 

Przenieś się do linii 
wewnętrznej 

 (Opóźnienie wyjścia)  

 GG:MM ZAŁ. CZĘŚĆ. 
 

 Wskaźnik UZBROJENIA miga w stanie uzbrojonym na klawiaturze KP-250 PG2 i w centrali systemu 
PowerMaster. 

Załączenie całkowite lub załączenie częściowe „bez opoznien” 

Naciśnięcie przycisku  podczas trwania opóźnienia wyjścia spowoduje uzbrojenie system w trybie „Bez opóźnień”, 
tzn. bez opóźnienia wejścia. To właśnie dlatego każde wykrycie w dowolnej linii wywoła natychmiastowy alarm. W celu 
uzbrojenia w trybie załączenia całkowitego „bez opoznien” należy działać w następujący sposób: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  
 

ZBLIŻ TAG LUB 
WPISZ KOD:     

Wpisz kod / Zbliż tag Kod / Zbliż tag 

 ZAL.CALKOWITE 
 

  

 

ZAL. BEZ OPÓŹN. 
WYJDŹ TERAZ 

Opuść dany obszar  (Opóźnienie wyjścia)  
 CALK 

 

 Wskaźnik UZBROJENIA świeci światłem ciągłym w stanie uzbrojonym na klawiaturze KP-250 PG2 i w centrali 
systemu PowerMaster. 
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Wymuszone ZAL. CALKOWICIE lub CZĘŚĆ. 

Załączanie wymuszone pozwala uzbroić system nawet wtedy, gdy jest „NIEGOTOWY”. Na czas trwania uzbrajania 
dowolne linie otwarte zostaną zablokowane.  
Uwaga: W przypadku załączania wymuszonego brzęczyk „protestuje”, emitując ciągły sygnał dźwiękowy podczas 
opóźnienia wyjścia aż do ostatnich 10 sekund opóźnienia. Możesz wyciszyć ten sygnał, ponownie naciskając klawisz 
uzbrajania. 
Jeśli załączanie wymuszone jest włączone i zachodzi potrzeba uzbrojenia systemu w przypadku wyświetlania 
komunikatu NIEGOTOWY, należy postępować w następujący sposób: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  
 

ZBLIŻ TAG LUB 
WPISZ KOD:     

Wpisz kod / Zbliż tag Kod / Zbliż tag 

 ZAL.CALKOWITE 
 

  
 WYJDŹ TERAZ 

 

 (aby wyciszyć brzęczyk) 
Opuść dany obszar 

     (Opóźnienie wyjścia)       

CALK 
 

 Wskaźnik UZBROJENIA świeci światłem ciągłym w stanie uzbrojonym na klawiaturze KP-250 PG2 i w centrali 
systemu PowerMaster. 

Pamiętaj: Uzbrajanie wymuszone zmniejsza poziom bezpieczeństwa!! 

Uzbrajanie wymuszone „załączanie częściowe” odbywa się w podobny sposób, jak przedstawiono poniżej: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  
 

ZBLIŻ TAG LUB 
WPISZ KOD:     

Wpisz kod / Zbliż tag Kod / Zbliż tag 

 ZAL.CZĘŚCIOWO 
 

  
 WYJDŹ TERAZ 

 

 (aby wyciszyć brzęczyk) 
Opuść dany obszar 

     (Opóźnienie wyjścia)       

GG:MM        ZAŁ. CZĘŚĆ. 
 

 Wskaźnik UZBROJENIA miga w stanie uzbrojonym na klawiaturze KP-250 PG2 i w centrali systemu 
PowerMaster. 
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Uzbrajanie w trybie ZAL. POWROT 

Ten tryb, o ile został włączony przez instalatora, jest przydatny dla pracujących rodziców, którzy chcą być pewni, że 
dziecko wróciło ze szkoły i rozbroiło alarm. Specjalny komunikat „zal. powrot” zostanie wysłany, jeśli system zostanie 
rozbrojony przez „użytkownika zal. powrot”. 
Użytkownicy powracający to posiadacze kodów użytkownika lub użytkownicy nadajników pilota 5–8 (PowerMaster-10 
G2) / 23–32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). Komunikat „zal. powrot” jest uznawany za alert, nie zaś za 
alarm i dlatego przesyłany jest na prywatny telefon zaprogramowany przez użytkownika jako urządzenie docelowe do 
wysyłania wiadomości alertowych. 
Uzbrajanie w trybie „zal. powrot” jest możliwe tylko w przypadku załączenia całkowitego. W celu uzbrojenia w trybie 
POWRÓT, należy postąpić w następujący sposób: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  

 

ZAL.CALKOWITE 
 

  

 
ZALACZONY 
WYJDŹ TERAZ 

Opuść dany obszar      (Opóźnienie wyjścia)       

CALK 
 

Uwaga: Instalator musi włączyć opcję POWRÓT. 

 Wskaźnik UZBROJENIA świeci światłem ciągłym w stanie uzbrojonym na klawiaturze KP-250 PG2 i w centrali 
systemu PowerMaster. 

Inicjowanie alarmów 

Poniżej zaprezentowano różne metody inicjowania alarmów. 

Inicjowanie alarmu NAPAD 

Możesz wygenerować alarm napadowy ręcznie w stanie rozbrojonym i uzbrojonym. W tym wypadku obowiązuje 
następująca kolejność: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  

  równocześnie 
przez 2 sekundy 

NAPAD 
 

 
GG:MM        GOTOWY 
 

Aby zatrzymać alarm, naciśnij przycisk , a następnie wpisz ważny kod użytkownika. 
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Uruchamianie alarmu pożarowego lub alarmu wezwania pomocy 

Możesz uruchomić alarm pożarowy lub cichy alarm związany z wezwaniem pomocy w stanie uzbrojonym i rozbrojonym 
w następujący sposób: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  
 

POŻAR Z KLAWIAT. 
 

LUB  

 
WEZW. POMOCY 
 

przez 2 sekundy Jeśli lub kiedy system jest w stanie 
rozbrojonym: 

 GG:MM        GOTOWY 
 

      (zmienne)       

 GOTOWY - PAMIEC 
 

Aby zatrzymać alarm, naciśnij przycisk , a następnie wprowadź ważny kod użytkownika. 
Dźwięk WŁ./WYŁ. 

Włącz / wyłącz linie gongu, naprzemiennie klikając przycisk , jak pokazano poniżej: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

  
 

DZWIEK ZAL. 

  

 

DZWIEK WYL. 

  

 GG:MM        GOTOWY 
 

 W przypadku wyboru na klawiaturze KP-250 PG2 opcji „Dźwięk zal.” wskaźnik DŹWIĘKU świeci światłem ciągłym. 
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Dostosowywanie poziomu głośności dzięków klawiatury 

Następujące diagramy pokazują, w jaki sposób zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku przez kliknięcie przycisku 
<1> lub <4> na klawiaturze KP-250 PG2 (pod warunkiem, że poziom głośności był na początku 
minimalny/maksymalny). 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ  NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

     
 

POZIOM+ 
 

 

 
(maks.) 

GŁOŚNOŚĆ    
 

     

 
POZIOM+  
 

 

  
GŁOŚNOŚĆ   
 

     

 
POZIOM+   
 

 

 
GŁOŚNOŚĆ  
 

     

 (maks.) 
POZIOM+    
 

 

 

GŁOŚNOŚĆ 
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4. Status systemu i wskazania 

 
Uwaga: Ikony i oznaczenia prezentowane na rysunku klawiatury powyżej służą wyłącznie do celów informacyjnych. 

Podczas wykonywania polecenia wskaźnik LED na klawiaturze KP-250 PG2 mignie jeden raz na czerwono, co 
oznacza, że polecenie zostało przesłane do centrali alarmowej. W przypadku pomyślnego wykonania operacji 
wskaźnik LED zaświeci się przez chwilę na zielono oraz wygenerowany zostanie „dźwiękowy sygnał sukcesu”. Jeśli 
operacja nie powiedzie się lub nie może zostać ukończona, np. gdy system jest w stanie „NIE GOTOW”, wskaźnik 
LED będzie świecić światłem ciągłym na czerwono i zostanie wygenerowany „dźwięk niepowodzenia”. 

Wyświetlacz LCD i ogólne słyszalne wskaźniki 

Jest to dwuwierszowy wyświetlacz LCD używany do przekazywania takich informacji jak status systemu i zdarzenia, 
data i godzina, instrukcje dotyczące programowania oraz plik rejestru zdarzeń. 
Dźwięki słyszalne podczas korzystania z systemu: 

Dźwięk Definicja 

 
Pojedynczy dźwięk, słyszalny w przypadku naciskania przycisku 

 
Podwójny dźwięk, wskazuje na automatyczny powrót do zwykłego trybu pracy (po upłynięciu 
limitu czasu) 

 
Trzy dźwięki, wskazują na zdarzenie awaryjne 

♫ Dźwięk sukcesu (- - - –––), wskazuje na pomyślne ukończenie działania 
♫ Dźwięk niepowodzenia (–––––), wskazuje na zły ruch lub brak reakcji 
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Wskazania uzbrajania 

W tabeli poniżej przedstawiono przyciski wskazań uzbrajania i ich definicje. 

Wskazania ikon/przycisków Wskazanie uzbrajania 

 ZAL.CALKOWIT 

 
ZAL. CZESCI 

 
WYLACZENIE 

 Ikony są wyświetlane w kolejności 
OPÓŹNIENIE WYJŚCIA 
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Ogólne wskazania 

Wskazania Gotowy/Niegotowy, Pamięć alarmów, Awaria oraz Słabe zasilanie są prezentowane za pomocą wskazań 
przedstawionych w tej tabeli: 

Wskazanie Znaczenie  Wskazanie Znaczenie 

 

Zwiększenie głośności KP-250 PG2 
 

Słabe zasilanie KP-250 PG2. 

 

Nagraj wiadomość 

 
Awaria komunikacji: brak zasięgu 
klawiatury KP-250 PG2 centrali 

 

PGM ZAŁ. 
 

Pamięć / Alarm w partycji lub centrali 

 

Zmniejszenie głośności KP-250 
PG2  

Komunikat oczekujący w centrali 
systemu 

 

Odtwórz wiadomość 

 
System pracuje w trybie TRYB 
INSTAL. lub TRYB UŻYTKOW. 

 

PGM WYŁ. 

 
Prośba do użytkownika o użycie tagu 
zbliżeniowego (w miejscu tego 
wskazania). 

 
Wycisz głośnik PowerMaster 

 
ZASILANIE WŁ. 
Brak obsługi w tej wersji 

 
DZWIEK ZAL. / WYL. 

 
Status dźwięku klawiatury ZAL. / 
WYL. 

 
Sterowanie PGM 

 
Awaria systemu 

 
Przycisk rejestru zdarzeń / 
rejestracji  

Ewakuacja  

 
BEZ OPÓŹNIEŃ 

 
Poprzedni 

 
Wybór partycji 

 
Informacje / OK 

 
Moduł wybierania numerów 
telefonów (do użytku w przyszłości)  

Następny  

 
BRAK AC 
Brak obsługi w tej wersji  

Porzuć / Przerwij 
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Sygnalizator alarmu 

Centrala PowerMaster jest wyposażona co najmniej jeden wbudowany sygnalizator emitujący dźwięk o wysokiej 
głośności w sytuacji alarmowej. Sygnalizator może wydawać z centrali systemu lub z urządzenia i może stanowić 
element systemu. 

Typ alarmu Graficzna reprezentacja sygnału Słowny opis sygnału 
Włamywacz / 24 
godziny / Napad 

––––––––––––––––––––––––––––––– Stałe WŁ. 

Pożar – – –    – – –     – – –     – – – ................. WŁ. - WŁ. - WŁ. - przerwa - WŁ. - WŁ. - WŁ. - 
przerwa..... 

Flood –    –    –    ................. WŁ. - przerwa - WŁ. - przerwa - WŁ. - przerwa..... 

Gas – – – –    – – – –     – – – –     – – – –    ........ WŁ. - WŁ. - WŁ. - WŁ. - przerwa - WŁ. - WŁ. - WŁ. 
- WŁ. - przerwa..... 

Test* –– (sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny 
generator dźwięków) 

WŁ. przez 2 sekundy (jednokrotnie) 

* Niedostępne we wszystkich modelach 
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5. Przegląd awarii i pamięci alarmów 

Wskazanie alarmu i pamięci sabotażu 

Klawiatura KP-250 PG2 przechowuje w swojej pamięci zdarzenia alarmowe i sabotażowe, które miały miejsce podczas 
ostatniego okresu uzbrojenia. 
Uwaga: Zdarzenia alarmowe są zapamiętywane tylko po „okresie odwołania” (patrz Załącznik C). Oznacza to, że jeśli 
niezwłocznie rozbroisz system, zanim wygaśnie okres odwołania, zdarzenie nie zostanie zapisane w pamięci. 

A. Wskazanie stanu alarmu i sabotażu 

Jeśli system jest rozbrojony po zdarzeniu alarmowym, zostanie wyświetlony migający komunikat PAMIĘĆ przyjmujący 
następującą formę: 

GG:MM GOTOWY 
PAMIEC 

B. Wyświetlanie informacji o alarmie i sabotażu 

Aby wyświetlić zawartość pamięci, kliknij przycisk . 
PRZYKŁAD: Alarm uaktywnił się, ponieważ korytarz drugi - linia nr 12 - został otwarty, lecz nie zostały później 
zamknięty. Dodatkowo czujnik ruchów w sypialni – linia nr 7 – wysłał wiadomość „sabotaż”, ponieważ usunięto jego 
obudowę. 

NACIŚNIJ WYNIKŁY 
WYŚWIETLACZ 

 NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

     
 

KP-250 
V 1.0.07 

 

 
SYPIALNIA 

L07 SABOTAŻ 

        (zmienne)       

 
KORYTARZ DRUGI 

ALARM Z12 
 Z06 CZ. RUCHU 

L07 SABOTAŻ 
      (zmienne)         

 Z03 KONTAKTRON 
ALARM Z12 

  

Po dodatkowym kliknięciu klawisza  na wyświetlaczu zostaną wyświetlone szczegóły zdarzeń przechowywanych 
w otwartym sabotażu (o ile takie wystąpiły) bądź też wyświetlacz powróci do pierwotnego stanu (patrz A powyżej). 

Jeśli system jest NIEGOTOWY, na wyświetlaczu najpierw pojawią się linie otwarte, a później zdarzenia pamięci alarmu. 

Oczyszczanie wskazania pamięci 

Aby oczyścić wskazanie pamięci, należy na początku przejrzeć przyczynę alarmu, zgodnie z powyższym opisem. Po 

powrocie do ekranu „Gotowy” wystarczy nacisnąć przycisk „CALK”  i, o ile jest to wymagane, wpisać kod, 

a następnie po wpisaniu kodu nacisnąć przycisk rozbrajania . Pamięć komunikatów zostanie oczyszczona. 
W innym wypadku wskazanie pamięci i treść zostaną oczyszczone po następnym uzbrojeniu systemu. 
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Awaria 

A. Wskazanie stanu awarii 
Jeśli system wykrył stan awarii w dowolnej z zarejestrowanych usług, wskaźnik AWARIA podświetla się, rozlegają się 
3 trwające 1 minutę dźwięki i wyświetla się migający komunikat TRBL w następujący sposób. 

GG:MM GOTOWY 
AWARIA 

 

GG:MM NIEGOTOW 
AWARIA 

lub jeśli system nie jest gotowy do 
uzbrojenia. 

 

B. Wyświetlanie informacji o awarii 
Należy przejrzeć i skorygować wszystkie komunikaty o awarii zgodnie z poniższym opisem: 
PRZYKŁAD: Urządzenie kuchenne – linia nr 9 – zgłosiło słabe zasilanie; urządzenie w salonie linia nr 15 zostało 
zdezaktywowane; próba przekazania komunikatu drogą telefoniczną zakończyła się niepowodzeniem. Te awarie nie 
stanowią jednak dla systemu przeszkody dla stanu „gotowy - uzbr.” 

Aby kolejno przejrzeć źródło bieżących awarii, kliknij przycisk , jak pokazano poniżej: 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ  NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 
 

 
KP-250 
V 1.0.07 

 

 
SALON 

BRAK NADZORU Z15 
        (zmienne)       

 
KUCHNIA 

Z09 SLABE ZASIL. 
 Z15 CZ. RUCHU 

BRAK NADZORU Z15 
      (zmienne)         

 Z09 KONTAKTRON 
Z09 SLABE ZASIL. 

  

 
WAŻNA UWAGA! Jeśli dźwięki awarii Ci przeszkadzają, rozbrój system ponownie (mimo iż jest już rozbrojony). 
Pozwoli to anulować dźwięki awarii na 4 godziny. 

C. Jednoczesne przeglądanie pamięci i awarii 
Jeśli alarmy / zdarzenia sabotażowe są przechowane w pamięci alarmu i jednocześnie utrzymuje się stan awarii, na 
wyświetlaczu najpierw wyświetli się pamięć alarmowa, a następnie zdarzenia awaryjne, jak opisano w częściach A i B 
powyżej. 

Wskazania połączenia komórkowego 

Po przejrzeniu wszystkich komunikatów o awariach i jeśli karta SIM jest zainstalowana w centrali, w urządzeniu 
PowerMaster wyświetlane są następujące wskazania: 

 Siła sygnału GSM: jako GSM SYGNAL SILNY / GSM SYGNAL DOBRY / GSM SYGNAL SLABY. 
 Typ sieci: wskazuje typ sieci, w której zarejestrowany jest modem GPRS/GSM. Reprezentowane przez dwa 

znaki, np. 2G lub 3G. 
 Operator GPRS/GSM: wskazuje na nazwę operatora GPRS/GSM, w którym zarejestrowany jest modem 

GPRS/GSM. Reprezentowane przez 13 znaków, np. Orange. 
Jeśli kamera PIR jest zarejestrowana w systemie, po włączeniu zasilania panelu zostanie wyświetlony komunikat „GPRS 
INICIALIZ.” w celu wskazania, że modem jest inicjalizowany. Ten komunikat jest wyświetlany na końcu wszystkich 
komunikatów AWARIE i bezpośrednio po wskazaniu siły sygnału GSM, jeśli karta SIM jest zainstalowana. 
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Wskazania awarii 

Wskazania awarii (podświetlony wskaźnik awarii i migający komunikat TRBL) zostaną oczyszczone po wyeliminowaniu 
przyczyny awarii. 

Awaria Znaczenie 
 
ŁACZN.1 KIER. 

Urządzenie działa, lecz nie „słyszy” centrali. Centrala systemu nie może 
skonfigurować lub kontrolować urządzenia Wzrasta zużycie baterii 

 
BRAK AC 

Urządzenie nie jest zasilane. 

 
WYCZYSC 

Czujnik pożaru wymaga wyczyszczenia 

 
AWARIA KOMUNIK 

Nie udało się wysłać wiadomości do stacji monitorującej lub na prywatny telefon 
(bądź wiadomość została wysłana, lecz nie została potwierdzona) 

 
CA SLABY AKUM 

Bateria zapasowa z centralą systemu jest słaba i należy ją wymienić (patrz 
Instrukcja instalacji systemu PowerMaster-10/30 G2, część 7.3 lub Instrukcja 
instalacji systemu PowerMaster-33 G2, część 5.2). 

 
SAB.OTW CENTRALA 

Centrala systemu uległa fizycznemu sabotażowi lub jej pokrywa została otwarta lub 
została usunięta ze ściany. 

 
GAZ AWARIA 

Awaria czujnika gazu 

 
GAZ SIEĆ AWARIA 

Komunikator GPRS/GSM nie może się połączyć z siecią GPRS/GSM. 

 
BLOKADA RADIA 

Wykryto sygnał częstotliwości radiowej, który blokuje wszystkie kanały 
częstotliwości komunikacyjnej pomiędzy czujnikami i centralą systemu. 

 
AWARIA LINII TEL 

Występuje problem z linią telefoniczną 

 
SLABE ZASIL 

Bateria wskazanego urządzenia jest bliska kresu żywotności. 

 
BRAK NADZORU 

Urządzenie lub czujnik przez pewien czas nie wysyłały już komunikatów do centrali 
systemu. 

 
BRAK USIECIOWIENIA 

Urządzenie nie zostało zainstalowane, zostało zainstalowane w nieprawidłowy 
sposób lub po instalacji nie może ustanowić komunikacji z centralą systemu 

 
NISKIE RSSI 

Komunikator GSM wykrył, że sygnał sieci GSM jest słaby 

 
BRAK AC SYRENY 

Sygnalizator nie jest zasilany 

 
AWARIA SABOTAŻ 

Czujnik ma otwarty sabotaż. 

 
AWARIA 

Czujnik raportuje awarię 

 
ALARM - TEST 

Czujnik wysyła alarm, kiedy jest w trybie testu 
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6. Konfiguracja systemu 

W tym rozdziale wyjaśniono elementy programowania przez użytkownika systemu PowerMaster za pomocą klawiatury 
KP-250 PG2. 
Aby uzyskać dostęp do menu TRYB UŻYTKOW., należy najpierw zarejestrować klawiaturę KP-250 PG2 w systemie. 
Instrukcje dotyczące rejestracji klawiatury KP-250 PG2 można znaleźć w Instrukcji instalacji klawiatury KP-250 PG2, 
część 11.4. 
Użytkownik główny ma dostęp do wszystkich menu TRYB UŻYTKOW., a użytkownik ma dostęp wyłącznie do menu 
blokady (patrz część B.4 w tym rozdziale, w której szczegółowo omówiono definicję kodów użytkownika i użytkownika 
głównego). 

A.1 Wejście do menu trybu użytkownika i wybór opcji ustawień 

Poniższa procedura opisuje, w jaki sposób wejść do menu trybu użytkownika i poruszać się w nim. 
Szczegółowy opis opcji trybu użytkownika znajduje się na końcu procedury. 
Aby opuścić menu trybu użytkownika – patrz część A.2. 

 1.  Wejście do menu „TRYBU UŻYTKOWNIKA” jest możliwe tylko w przypadku, jeśli system jest rozbrojony. 
2.  Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 

niniejszej części. 

A. Wejście do menu trybu użytkownika 

1. GG:MM     GOTOWY 
 

Upewnij się, że system jest rozbrojony, a następnie wielokrotnie naciskaj przycisk 

 na klawiaturze KP-250 PG2, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlony 
komunikat [TRYB UŻYTKOW.].1 

 
  

2. TRYB 
UŻYTKOW. Naciśnij przycisk  

 
  

 ZBLIŻ TAG LUB 
WPISZ KOD:     

Następnie urządzenie poprosi o wpisanie kodu użytkownika lub zbliżenie tagu 
zbliżeniowego. 

3.  KOD Wpisz kod użytkownika.2 

 USTAW BLOKADE Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pierwsza opcja ustawień menu trybu 
użytkownika [USTAW BLOKADE].3  

B. Aby wybrać opcję ustawień 

4. USTAW BLOKADE Kliknij przycisk  lub , aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona 
pożądana opcja ustawień, np. „FORMAT CZASU”.  

 
 lub   

5. FORMAT CZASU 
 

Kiedy pożądana opcja ustawień zostanie wyświetlona na wyświetlaczu, przyciśnij 

klawisz , aby przejść do procesu ustawień. 
 

 
 

 Kontynuuj do wybranej 
opcji ustawień w B.1 – 
B.16 

Przypomnienie o procedurach dla wybranych opcji ustawień znajduje się 
w częściach od B.1 do B.16. 
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C. Menu trybu użytkownika 

Kliknij , aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pożądana opcja ustawień, a następnie naciśnij . 

USTAW BLOKADE 
 

Wykorzystaj tę opcję, aby ustawić schemat blokady strefy, czyli zablokować 
(wykluczyć) uszkodzone lub niezabezpieczone („naruszone”) strefy lub wyczyścić 
zablokowaną strefę (odblokowanie). Więcej informacji oraz procedurę programowania 
można znaleźć w części B.1. 

  

POKAZ ZABLOKOW. 
 

Wykorzystaj tę funkcję, aby szybko przejrzeć schemat strefy, tzn. które strefy zostały 
zablokowane. Więcej informacji oraz procedurę przeglądania można znaleźć w części 
B.2. 

  

PRZYWROC BLOK. 
 

Wykorzystaj tę funkcję, aby przywrócić ostatnio używany schemat strefy w celu 
ponownego użycia w następnym okresie uzbrajania. Więcej informacji oraz procedurę 
przywracania można znaleźć w części B.3. 

  

WPISZ KODY UZYTK 
 

Wykorzystaj tę funkcję do zaprogramowania własnego sekretnego kodu dostępu 
użytkownika głównego oraz siedmiu kodów innych użytkowników. Więcej informacji 
oraz procedurę programowania można znaleźć w części B.4. 

  

PRZYMUS ALARM 
KOD 2580 

System umożliwia wysyłanie wiadomości alarmu przymusu (napaści) do stacji 
monitorowania w przypadku wymuszenia rozbrojenia systemu z użyciem przemocy lub 
groźby. Więcej informacji oraz procedurę programowania można znaleźć w części 
B.5. 

  

TAGI ZBLIZENIOWE 
 

Wykorzystaj tę funkcję, aby dodać nowe tagi zbliżeniowe lub usunąć tagi zbliżeniowe 
w przypadku utraty. Więcej informacji oraz procedurę programowania można znaleźć 
w części B.6. 

  

 Informacje dodatkowe (część A.1) 

1 
W stanie rozbrojonym na wyświetlaczu widać, kiedy wszystkie linie są zabezpieczone (00:00 lub inne cyfry 

wskazujące bieżący czas). 
2 

a. W przypadku braku zmiany osobistego kodu ustawienie domyślne, z którego należy skorzystać, to 1111. 

b. Główny użytkownik ma dostęp do opcji trybu użytkownika. Inni użytkownicy mają dostęp wyłącznie do 

opcji blokady. 

c. W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu użytkownika pięciokrotnie klawiatura zostanie 

automatycznie unieruchomiona na predefiniowany okres i zostanie wyświetlony komunikat ZLE HASLO. 
3 

Opcje blokady zostaną wyświetlone w menu trybu użytkownika, tylko jeśli zostaną włączone przez 
instalatora. W innym wypadku pierwszą wyświetloną opcją trybu użytkownika będą [WPISZ KODY UŻYTK]. 
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PILOT 
 

Wykorzystaj tę funkcję, aby dodać nowe nadajniki pilotów lub usunąć nadajniki pilotów 
w przypadku utraty. Więcej informacji oraz procedurę programowania można znaleźć 
w części B.7. 

  

FORMAT CZASU 
 

Użyj tej opcji, aby skonfigurować poprawną godzinę i format godziny. Więcej informacji 
oraz procedurę programowania można znaleźć w części B.8. 

 
 

FORMAT DATY 
 

Użyj tej opcji, aby skonfigurować poprawną datę i format daty. Więcej informacji oraz 
procedurę programowania można znaleźć w części B.9. 

  

OPCJA AUT.ZAŁ. 
WYŁĄCZONE 

Użyj tej opcji, aby włączyć lub wyłączyć opcję Automatyczne uzbrajanie codzienne 
o wstępnie zdefiniowanych godzinach (patrz ustawienie CZAS AUT.ZAL.). Więcej 
informacji oraz procedurę programowania można znaleźć w części B.10. 

  

CZAS AUT.ZAŁ. 
12:00P 

Użyj tej opcji, aby ustawić wstępnie zdefiniowaną godzinę opcji automatycznego 
uzbrajania codziennego, jeżeli jest włączona (patrz ustawienie OPCJA AUT.ZAL.). 
Więcej informacji oraz procedurę programowania można znaleźć w części B.11. 

  

RAPORT PRYW. 
 

Użyj tej opcji, aby zaprogramować cztery numery telefonu używane do zgłaszania 
alarmu i innych wiadomości o zdarzeniach do abonentów prywatnych. Więcej 
informacji oraz procedurę programowania można znaleźć w części B.12. 

  

POTW. DZWIĘK. 
WŁ. 

Użyj tej opcji, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy, tj. wskazanie 
uzbrojenia/rozbrojenia. Więcej informacji oraz procedurę programowania można 
znaleźć w części B.13. 

  

PGM SCHEMAT Użyj tej opcji, aby ustawić dzienny/tygodniowy harmonogram aktywacji i dezaktywacji 
urządzeń podłączonych do wyjścia PGM. Więcej informacji oraz procedurę 
programowania można znaleźć w części B.14. 

  

GLOSNOSC 
 

Wybierz jedną z poniższych opcji: 
 Regulacja poziomu głośności sygnału gongu. Więcej informacji można 

znaleźć w części B.16. 
 Włączanie / wyłączanie opcji głosowych. Więcej informacji można 

znaleźć w części B.15.  
Uwaga: W zależności od konfiguracji, ta opcja może być niedostępna. 

 Regulacja poziomu głośności głośnika centrali lub zewnętrznej poczty 
głosowej. Więcej informacji oraz procedurę programowania można 
znaleźć w części B.16. 
Uwaga: W zależności od konfiguracji, ta opcja może być niedostępna. 
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NR. SERYJNY 
 

Użyj tej opcji, aby odczytać numer seryjny systemu i podobne dane. Więcej informacji 
można znaleźć w części B.17. 

 
 

Bież. param. PLINK Użyj tej opcji, aby wyświetlić bieżący adres IP PowerLink. 
  

<OK> WYJŚCIE 
 

Użyj tej opcji, aby zamknąć menu „TRYB UZYTK.” i wrócić do menu głównego. Więcej 
informacji można znaleźć w części A.2. 

 
Powrót do pierwszej opcji 

 

A.2 Powrót do poprzedniego kroku lub zamykanie menu TRYB UZYTK. 

W trakcie procesu konfiguracji często trzeba wracać do poprzedniego kroku procesu konfiguracji lub opcji (tj. 
„przechodzić o jeden poziom wyżej”) albo zamykać menu ustawień użytkownika. 

1. Przechodzenie o jeden poziom wyżej 

Aby w trakcie procesu konfiguracji przejść o jeden poziom wyżej, kliknij co najmniej raz przycisk . Każde 
kliknięcie spowoduje przejście o jeden poziom w górę lub do poprzedniego kroku konfiguracji. 

2. Zamykanie menu TRYB UZYTK. 

1. Dowolny 
ekran 

Aby zamknąć menu [OPCJE UZYTK.], przechodź do poprzednich menu, 

naciskając wielokrotnie przycisk  (patrz wyżej), aż zostanie wyświetlony 
komunikat [<OK> WYJŚCIE]. Alternatywnie można też nacisnąć raz przycisk 

, co spowoduje wyświetlenie ekranu końcowego [<OK> WYJŚCIE]. 
2.  lub   

 <OK> WYJŚCIE 
 

Kiedy na ekranie wyświetlany jest komunikat [<OK> WYJŚCIE], naciśnij przycisk 

 

3.   

 12:00   GOTOWY 
 

Menu [TRYB UZYTK.] zostanie zamknięte i zostanie wyświetlony ekran zwykłego 
stanu rozbrojenia z komunikatem GOTOWY. 
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A.3 Przyciski używane do nawigacji i konfiguracji 

Przycisków klawiatury numerycznej można używać do różnych funkcji w trakcie programowania. W poniższej tabeli 
przedstawiono szczegółowy opis funkcji lub użycia poszczególnych przycisków. 

Przycisk Definicja Funkcja nawigacji / konfiguracji 

 DALEJ Przycisk umożliwia przejście / przewijanie do następnych pozycji 
menu. 

 WSTECZ Przycisk umożliwia przejście / przewijanie do poprzednich pozycji 
menu. 

 OK Przycisk umożliwia wybór pozycji menu albo potwierdzenie 
ustawienia lub czynności. 

 Ewakuacja Przycisk umożliwia przejście o jeden poziom menu w górę lub 
powrót do poprzedniego kroku konfiguracji. 

 Usuń / Przerwij Przycisk umożliwia edycję pola lub powrót do ekranu [<OK> 
WYJŚCIE] w celu zakończenia programowania. 

 -   Klawiatura numeryczna służąca do wprowadzania wartości 
liczbowych. 

 Wybór partycji Umożliwia zmianę stanu partycji podczas programowania kodów 
użytkownika. 

B.1 Konfiguracja schematu blokady strefy 

Blokada umożliwia uzbrojenie tylko części systemu, a równocześnie pozwala na swobodne poruszanie się osób 
w niektórych liniach, gdy system jest załączony. Funkcja ta jest również używana do tymczasowego wyłączania 
z eksploatacji stref z błędami, które wymagają napraw, lub dezaktywacji czujnika, na przykład w celu zmiany wystroju 
pomieszczenia. 
 Na tym ekranie można skonfigurować schemat blokady strefy, tj. przewinąć listę czujników zarejestrowanych 

w systemie PowerMaster i zablokować (dezaktywować) uszkodzone lub działające nieprawidłowo czujniki (ze 
stanem GOTOWY lub NIE GOTOW) albo wyczyścić (aktywować ponownie) strefy ze stanem ZABLOKOW. 
(czujniki). 

Po skonfigurowaniu schematu blokady można wykonać następujące trzy opcjonalne czynności: 
> Szybki przegląd zablokowanych stref — patrz część B.2. 
> Szybkie wyczyszczenie zablokowanej strefy, tj. ponowne aktywowanie zablokowanej strefy — patrz część B.1. 
> Powtórzenie (przywrócenie) ostatnio używanego schematu blokady strefy — patrz część B.3. 

 
1. Strefy będą blokowane tylko na jeden okres rozbrojenie-uzbrojenie. Rozbrojenie systemu po jego 

uzbrojeniu spowoduje zawieszenie całego schematu blokady, ale można przywrócić go i użyć ponownie 
zgodnie z opisem w części B.3. 

2. Nie można blokować stref pożarowych. 
3. Należy uważnie zapoznać się z treścią części „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli 

na końcu części B.3.  

UWAGA — BLOKADA STREFY POWODUJE NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA. 
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A. Blokowanie strefy 

1. USTAW BLOKADE 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.]1, wybierz pozycję [USTAW BLOKADE]1 

i naciśnij przycisk . 

 
 

 

 Z01: GOTOWY 
SALON 

Zostanie wyświetlona pierwsza strefa Z01.3 

 
 

 
Z01: P1   P2   P3 

4 

2. 
 lub  Klikaj przycisk  lub , aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona strefa, 

która ma być zablokowana lub odblokowana, np. „Z04” w przypadku strefy 04. Po 
kilku sekundach na odpowiednim urządzeniu zaczną migać diody LED, wskazując 
docelowe urządzenie. 

 Z04: NIE GOTOW 
Z04: P1   P2   P3 

 

 
 

 

3. 
KUCHNIA 

 
Kiedy na wyświetlaczu jest widoczna strefa, która ma być zablokowana, naciśnij 

przycisk . 

 
  

4. <OK> DLA BLOKADY 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [<OK> DLA BLOKADY].5 

Aby zablokować wybraną strefę, naciśnij przycisk  

 
 

 

 Z04: ZABLOKOW. 
 

Zostanie wyemitowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ i na ekranie będzie 
wyświetlany zaktualizowany status strefy, tj. [Z04: ZABLOKOW.].8 
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B. Wyczyszczenie zablokowanej strefy 

5. Z04: ZABLOKOW. 
Z04: P1   P2   P3 

Powtórz kroki 1 i 2 powyższej procedury.4 

 
 

 

 

6. KUCHNIA 
 

Kiedy na wyświetlaczu zostanie wyświetlona strefa, która ma być odblokowana, 

(np. „Z04”), naciśnij przycisk , aby potwierdzić. Urządzenie można też 
zidentyfikować za pomocą diody LED wskazującej urządzenie docelowe. 

 
 

 <OFF> USUWANIE 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [<OFF> USUWANIE].5 

7. 

 Aby wyczyścić zablokowaną strefę, naciśnij przycisk . 

 Z04: GOTOWY 
 

Zostanie wyemitowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺  i na ekranie będzie 
wyświetlany zaktualizowany status strefy, tj. [Z04: GOTOWY] lub [Z04: NIE 
GOTOW].9 

B.2 Przeglądanie schematu blokady strefy 

 Na tym ekranie można szybko przeglądać schemat blokady, tzn. strefy, które mają być zablokowane w trakcie 
następnego uzbrajania. 

1. POKAZ ZABLOKOW. Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [POKAZ 

ZABLOKOW.]1 i naciśnij przycisk .2 

 
 

 

2. LISTA ZABLOKOW. 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [LISTA ZABLOKOW.] 

  lub  Klikaj przycisk  lub  , aby przejrzeć wszystkie zablokowane strefy 
w kolejności rosnącej numerów. Po zakończeniu przeglądania kliknij przycisk 

, aby zakończyć.9 

3. Z04: ZABLOKOW. 
Z04: P1   P2   P3 

 

  
 

 KUCHNIA 
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B.3 Przywracanie schematu blokady strefy 

 Użyj tej opcji, aby powtórzyć (przywrócić) najnowszy schemat blokady w trakcie następnego uzbrajania systemu. 

1. PRZYWROC BLOK. 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [PRZYWROC BLOK.]1 i 

naciśnij przycisk .2, 6 

 
 

 

2. <OK> PRZYWRÓĆ 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [<OK> PRZYWROC].7 

Aby przywrócić ostatnio używany schemat blokady, naciśnij przycisk . 

 
 

 

 BLOKADA 
PRZYWROCONA 

 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlony komunikat [BLOKADA PRZYWROCONA], a następnie 
nastąpi powrót do ekranu „TRYB UŻYTKOW.”, krok 1.9 

 
☺   Powrót do kroku 1 

 

 

Informacje dodatkowe (część B.1 – B.3) 

1 
Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 
To menu jest wyświetlane tylko, jeżeli funkcja „BLOKADA” została wcześniej włączona przez instalatora. 

3 
Pole STATUS po prawej stronie numeru strefy wskazuje, czy strefa ma status GOTOWY, NIE GOTOW lub 

ZABLOKOW. 
4 

Ten ekran jest wyświetlany tylko, jeżeli wcześniej włączono funkcję PARTYCJE. 
5 a. Jeżeli wybrana strefa „nie jest zablokowana”, zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie przycisku [<OK> DLA 

BLOKADY]. Jeżeli jednak wybrana strefa jest już „zablokowana”, zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie 
przycisku [<OFF> USUWANIE]. 

b. Aby przerwać czynność i wrócić do poprzedniego kroku, należy nacisnąć przycisk  lub  
6 

To menu nie jest wyświetlane, jeżeli włączona jest funkcja partycji. 
7 Na ekranie zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie przycisku [<OK> PRZYWROC], tj. powtórzenie ostatnio 

używanego schematu blokady. Aby przerwać i wrócić do menu TRYB UŻYTKOW., należy nacisnąć przycisk 

. 
8 Można teraz powtórzyć kroki 2–4, aby zablokować lub wyczyścić inną strefę. Aby zakończyć tę sesję i wybrać 

inne pozycje menu lub zakończyć programowanie, należy wykonać instrukcje opisane w części A.2. 
9 Teraz można wybrać inną pozycję z menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1) lub zakończyć programowanie 

(patrz część A.2). 
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B.4 Programowanie kodów użytkownika 

System PowerMaster umożliwia przyznanie maksymalnie 8 osobom (PowerMaster-10 G2) lub 48 osobom 
(PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) uprawnień do uzbrajania i rozbrajania systemu przez udostępnienie im 
unikatowego czterocyfrowego osobistego kodu zabezpieczeń (użycie kodu 0000 jest niedozwolone) oraz przydzielenie 
im różnych poziomów zabezpieczeń i funkcji. Ponadto można uzyskać do 8 (PowerMaster-10 G2) lub 32 (PowerMaster-
30 G2 / PowerMaster-33 G2) wielofunkcyjnych przenośnych pilotów (nadajników podręcznych), które pozwalają 
operatorowi i innym użytkownikom na łatwe uzbrajanie, rozbrajanie i kontrolowanie systemu bez dostępu do klawiatury 
KP-250 PG2 lub centrali, w tym spoza lokalizacji (patrz część B.7 Dodawanie/usuwanie nadajników podręcznych). 
Funkcja kodu przymusu umożliwia rozbrajanie systemu za pomocą specjalnego kodu, który powoduje wysłanie cichego 
alarmu do stacji monitorowania. 
W systemie są dwa rodzaje użytkowników: użytkownik główny i użytkownik. W poniższej tabeli przedstawiono różne 
czynności, które mogą wykonywać użytkownicy poszczególnych rodzajów: 

Rodzaj użytkownika Funkcja 

Użytkownik główny  Uzbrajanie/rozbrajanie 
 Blokada strefy 
 Autoryzowanie innych kodów użytkownika 
 Ustawianie kodów użytkownika 
 Zgłaszanie do osób prywatnych 
 Rejestracja/usuwanie tagów zbliżeniowych 
 Rejestracja/usuwanie pilotów 
 Automatyczne uzbrajanie 
 Włączanie sygnału dźwiękowego 
 Ustawianie formatu daty i godziny 
 Odczytywanie rejestru zdarzeń 
 Programowanie kodu przymusu 
 Programowanie harmonogramu 
 Włączanie/wyłączanie poleceń głosowych 
 Regulacja głośności 

Użytkownik  Uzbrajanie/rozbrajanie 
 Opcje blokady strefy 

Kody użytkownika są przydzielane w sposób następujący: 
Kod użytkownika 1 jest przydzielany do użytkownika głównego systemu (tj. właściciela). To jedyny kod użytkownika, 
który zapewnia dostęp do menu TRYB UZYTKOW. Domyślne ustawienie kodu użytkownika głównego to 1111. Tego 
kodu nie można usunąć i należy go jak najszybciej wymienić na kod tajny. 
Kody użytkownika 2–4 (PowerMaster-10 G2) oraz kody użytkownika 2–22 i 33–48 (PowerMaster-30 G2 / 
PowerMaster-33 G2) są przydzielane członkom rodziny, współpracownikom itp. Umożliwiają one uzbrajanie 
i rozbrajanie systemu lub wybranych partycji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez użytkownika głównego. 
Użytkownicy z tymi kodami mogą uzyskiwać dostęp do menu „TRYB UZYTKOW.” tylko w celu „blokowania strefy”, o ile 
funkcja ta została włączona w menu instalatora. 
Kody użytkownika 5–8 (PowerMaster-10 G2) oraz kody użytkownika 23–32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-
33 G2) są takie same, jak kody użytkownika 2–4 (PowerMaster-10 G2) oraz 2–22 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-
33 G2), ale można je przydzielać użytkownikom „Powrót” (monitorowanie dzieci). Więcej informacji o zastosowaniu 
trybu Powrót można znaleźć w rozdziale 3. 
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A. Programowanie kodu użytkownika 

 

 

Opcja PARTYCJA (więcej informacji o opcji PARTYCJA można znaleźć w ZAŁĄCZNIKU B) 
System alarmowy umożliwia dzielenie stref na maksymalnie trzy części (grupy) za pośrednictwem menu 
instalatora. Te części są wyznaczone jako partycje P1, P2 i P3. Poszczególne partycje można uzbrajać 
i rozbrajać osobno, zapewniając ochronę wybranych części lokalizacji. 
Każdy z 8 (PowerMaster-10 G2) lub 48 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) użytkowników systemu 
może otrzymać od użytkownika głównego uprawnienia do uzbrajania i rozbrajania dowolnej kombinacji partycji, 
w tym wszystkich trzech. 
 Na tym ekranie można programować (lub edytować) 8 (PowerMaster-10 G2) lub 48 (PowerMaster-30 G2 / 

PowerMaster-33 G2) kodów użytkownika i w rezultacie definiować, które z nich będą mieć uprawnienia do 
uzbrajania i rozbrajania. 

1.  Domyślne ustawienie kodu użytkownika głównego (1111 ) jest takie samo we wszystkich systemach 
PowerMaster i jest znane wielu osobom. W związku z tym zaleca się natychmiastową jego zmianę na 
unikatowy kod tajny. 

2.  Kod „0000” jest nieprawidłowy. Nie używać go. 
3. Nie można wybierać kodu przymusu (domyślnie 2580), który jest ustawiany w menu instalatora, jako 

zwykłego kodu użytkownika. Wszelkie takie próby zaprogramowania zostaną odrzucone przez system. 
4.  Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 

niniejszej części. 

1. WPISZ KODY UZYTK 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [WPISZ KODY UZYTK] 

i naciśnij przycisk .1  
 

 
 

2. UZYTK. 01: 1111 
 

Zostanie wyświetlony pierwszy kod użytkownika „UZYTK. 01: 1111”.2 

  lub  W pozycji migającego kursora wprowadź kod użytkownika, który ma być 
zaprogramowany, np. [06] w przypadku kodu użytkownika 6, lub klikaj przycisk 

 lub , aż zostanie wyświetlony komunikat [UZYTK. 06: 0000]. 

3. UZYTK. 06: 0000 
 

Po wyświetleniu na ekranie kodu użytkownika, który ma być zaprogramowany, 

naciśnij przycisk . 
 

  

4. UZYTK. 06: 0000 
 

Aby zaprogramować lub zmienić kod, w pozycji migającego kursora wprowadź 
czterocyfrowy kod, np. „1234”, używając klawiatury numerycznej.3,4 

5. 
 Po zakończeniu naciśnij przycisk . 

 UZYTK. 06: 1234 
 

 

 
☺   Powrót do kroku 3 Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 

zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania kodu.5,6 
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B. Ustawianie uprawnień do partycji  

 

Informacje dodatkowe (część B.4) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru opcji ustawień można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Na ekranie zostanie wyświetlony pierwszy kod użytkownika (użytkownika głównego) z listy 8 kodów użytkownika 
(system PowerMaster-10 G2) lub 48 kodów użytkownika (system PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). 
Jeżeli domyślny kod 1111 nie został jeszcze zmieniony, zaleca się jego zmianę w tym momencie. 

3 a. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony aktualnie zaprogramowany kod użytkownika (np. 5327). 
b. Kursor miga na pierwszej cyfrze kodu. 
c. Jeżeli kod użytkownika jest wolny, na wyświetlaczu będzie wyświetlany kod (0000). 

4 
Kursor można przesunąć na następną lub poprzednią cyfrę, naciskając przycisk  lub . Naciśnięcie 

przycisku  spowoduje usunięcie cyfry w pozycji kursora oraz wszystkich cyfr na prawo od kursora. 

5 a. Przed przejściem do kroku 3 na chwilę zostanie wyświetlony nowy kod bez kursora. 
b. Jeżeli włączona jest funkcja PARTYCJE, przejdź do kroku 6. 

6 Można teraz powtórzyć kroki 3–5, aby zaprogramować lub zmienić inny kod użytkownika. Aby zakończyć tę 
sesję i wybrać inne pozycje menu lub zakończyć programowanie, należy wykonać instrukcje opisane w części 
A.2. 

7 Tę procedurę ustawiania można wykonać tylko po zakończeniu czynności 1–5 z części B.4A. 

8 
Na tym etapie ciągłe naciskanie przycisku  powoduje przełączanie między pierwszym a drugim wierszem. 

9 Można teraz powtórzyć kroki 3–7, aby zaprogramować lub zmienić inny kod użytkownika. 

                                                                                       

 Dotyczy, jeżeli włączona jest funkcja PARTYCJE. 

6. UZYTK. 06: 1234 
1   2   3 

Na wyświetlaczu teraz będzie możliwe ustawienie partycji.7  

   

7. UZYTK. 06: 1234 
1   2   3 

Naciśnij przycisk  i użyj przycisków klawiatury numerycznej , , 

, aby odpowiednio zmienić status partycji 1, 2 i 3.8 

 
 

Po zakończeniu konfiguracji ustawień, np. przyznaniu użytkownikowi 6 

uprawnień tylko do partycji 1 i 3, naciśnij przycisk , aby potwierdzić. 

 ☺    Powrót do kroku 

3 
Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawień partycji.9 
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B.5 Programowanie kodu przymusu 

System umożliwia wysyłanie wiadomości alarmu przymusu (napaści) do stacji monitorowania w przypadku wymuszenia 
rozbrojenia systemu z użyciem przemocy lub groźby. Aby zainicjować wysłanie wiadomości przymusu, należy rozbroić 
system przy użyciu kodu przymusu (domyślnie 2580). 
 Tutaj można zaprogramować kod przymusu. 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

 

1. PRZYMUS 
KOD 2580 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [KOD PRZYMUS] 

i naciśnij przycisk .1  
 

 
 

2. PRZYMUS 
KOD 2580 

W pozycji migającego kursora wprowadź kod przymusu, który ma być 
zaprogramowany, na przykład 6973.2, 3 

   

 PRZYMUS 
KOD 6973 

Po wyświetleniu na ekranie kodu przymusu, który ma być zaprogramowany, 

naciśnij przycisk . 
3. 

 
 

 ☺   Powrót do kroku 1 Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ , a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia.4 

 

Informacje dodatkowe (część B.5) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony domyślny kod przymusu (2580). 

3 Nie należy ustawiać kodu przymusu takiego samego, jak kod instalatora lub użytkownika. 

4 Teraz można wybrać inną pozycję z menu TRYB UŻYTKOW. lub zakończyć programowanie (patrz część A.1 i 
A.2). 
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B.6 Dodawanie/usuwanie tagów zbliżeniowych 

Użytkownikom systemu alarmowego można przydzielić tagi zbliżeniowe, które można używać zamiast kodów 
użytkowników podczas wykonywania różnych czynności, np. uzbrajania, rozbrajania, odczytu rejestru zdarzeń itd. 
W sytuacjach, w których wymagany jest kod użytkownika, wystarczy zbliżyć zarejestrowany tag zbliżeniowy zamiast 
wprowadzać kod użytkownika. 
 Na tym ekranie można dodawać (rejestrować) nowe tagi zbliżeniowe lub usuwać je w razie potrzeby. 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

A. Dodawanie (rejestrowanie) tagów zbliżeniowych 

1. TAGI ZBLIZENIOWE 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [TAGI ZBLIZENIOWE] 

i naciśnij przycisk .1 
 

 
 

2. DODAJ NOWY 
TAG 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [DODAJ TAG].3 

Aby rozpocząć rejestrowanie nowego tagu zbliżeniowego, naciśnij przycisk . 
 

 
 

3. WYSLIJ SYGNAL lub 
WPROW. ID:xxx-xxxx 

Zbliż tag zbliżeniowy do klawiatury KP-250 PG2 w zdefiniowanym okresie. 

   

4. URZ. ZAPISANO! 
T01: Tag (Pobliz.) 

Jeżeli rejestrowanie zostanie zakończone pomyślnie, zostanie wygenerowany 
„dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ i przez chwilę na ekranie będzie wyświetlany 
komunikat [URZ. ZAPISANO!], a potem zostaną wyświetlone szczegóły tagu.4 
Na ekranie zostanie wyświetlony przydzielony numer seryjny tagu (nr 
użytkownika), który jest zawsze pierwszym wolnym numerem, np.: [T01: Tag 
(Pobliz.)]. 

☺  Przejdź do kroku 5 

5. 
 lub  Aby przydzielić tag do innego użytkownika, np. „Użytkownik nr 5”, wprowadź [05] 

albo klikaj przycisk  lub , aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlony 

komunikat [T05: Tag (Pobliz.)], a następnie naciśnij przycisk  w celu 
potwierdzenia. 

URZ. ZAPISANO! 
T05: Tag (Pobliz.) 

 
 

 

 ☺   Powrót do kroku 2 Na ekranie zostanie wyświetlany komunikat [URZ. ZAPISANO!], zostanie 
wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu zostanie 
wyświetlony komunikat  [T01: Tag (Pobliz.)].5,6 
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B. Ustawianie uprawnień do partycji  

C. Usuwanie tagów zbliżeniowych 

1. TAGI ZBLIZENIOWE 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [TAGI ZBLIZENIOWE] 

i naciśnij przycisk .1 
 

 
 

2. DODAJ NOWY 
TAG 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [DODAJ TAG].  

  Klikaj przycisk , aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [USUN TAG]. 

3. USUN 
TAG Naciśnij przycisk . 

 
  

 T01: Tag (Pobliz.) 
 

Na ekranie zostanie wyświetlona pozycja [T01: Tag (Pobliz.)].2, 7 

4.  Wprowadź numer tagu, który ma być usunięty, np. [05], lub klikaj przycisk  

lub , aż na ekranie zostanie wyświetlony żądany numer tagu, [T05: Tag 
(pobliz.)]. 

5. 
 Po wyświetleniu na ekranie tagu, który ma być usunięty, naciśnij przycisk . 

 <DEL> USUŃ 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [<DEL> USUŃ].8 

6. 
 Aby usunąć tag, naciśnij przycisk . 

 USUN 
TAG 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlona pozycja [USUN TAG] i nastąpi powrót do kroku 3.11 

 ☺   Przejdź do kroku 3  

 

                                                                                       

 Dotyczy, jeżeli włączona jest funkcja PARTYCJE. 

6. T05: PARTYCJE 
1   2   3 

 Użyj przycisków klawiatury numerycznej , , , aby odpowiednio 
zmienić status partycji 1, 2 i 3.9  

   
7. T05: PARTYCJE 

1   2   3 

Po zakończeniu konfiguracji ustawień, np. przyznaniu użytkownikowi 

5 uprawnień tylko do partycji 1 i 3, naciśnij przycisk , aby potwierdzić. 
 

 
 

 
☺   Powrót do kroku 2 Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 

zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawień partycji.10 
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Informacje dodatkowe (część B.6) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Na ekranie zostanie wyświetlony pierwszy tag (tag nr 1) z 8 zarejestrowanych tagów (PowerMaster-10 G2) lub 32 

zarejestrowanych tagów (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). 
3 

Aby przerwać rejestrowanie, należy nacisnąć przycisk . 
4 Jeśli tag był już wcześniej rejestrowany w systemie, na wyświetlaczu KP-250 PG2 zostanie on wyświetlony wraz 

z numerem identyfikacyjnym tagu, np. „JUZ ZAPISANE T01:Tag (Pobliz.)”. 

5 Jeżeli włączona jest funkcja PARTYCJE, przejdź do kroku 6. 

6 Teraz można zarejestrować kolejny tag zbliżeniowy. Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję 
z menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) lub zakończyć programowanie (patrz część A.3). 

7 Jeśli w systemie nie są zarejestrowane żadne tagi zbliżeniowe, wówczas na wyświetlaczu jest wyświetlany 

komunikat [BRAK URZADZENIA]. 
8 

Aby przerwać procedurę, należy nacisnąć przycisk . 
9 Tę procedurę ustawiania można wykonać tylko po zakończeniu czynności 1–5 z części B.6A. 

10 Można teraz powtórzyć kroki 2–7, aby zaprogramować lub zmienić inny tag zbliżeniowy. 

11 Można teraz dodać lub usunąć kolejny tag zbliżeniowy. Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję 
z menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) lub zakończyć programowanie (patrz część A.3). 

B.7 Dodawanie/usuwanie nadajników podręcznych 

Przenośny pilot (nadajnik podręczny) można przydzielić każdemu z 8 użytkowników (PowerMaster-10 G2) lub 
32 użytkowników (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), aby umożliwić lepsze, szybsze i bezpieczniejsze 
uzbrajanie/rozbrajanie i wykonywanie innych funkcji kontrolnych. Każdemu pilotowi należy przydzielić numer seryjny  
1–8 (PowerMaster-10 G2) lub 1–32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), a następnie zarejestrować go 
w systemie. 
Opcja PARTYCJA (więcej informacji o opcji PARTYCJA można znaleźć w ZAŁĄCZNIKU B). 
Jeżeli na klawiaturze KP-250 PG2 włączono funkcję PARTYCJA, użytkownik główny może przyznać każdemu 
z 8 (PowerMaster-10 G2) lub 32 pilotów (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2) uprawnienia do uzbrajania 
i rozbrajania dowolnej kombinacji partycji lub wszystkich trzech partycji, bez względu na uprawnienia odpowiadającego 
mu kodu użytkownika. 
 Na tym ekranie można dodać (zarejestrować) 8 pilotów (PowerMaster-10 G2) lub 32 (PowerMaster-30 G2 / 

PowerMaster-33 G2) piloty i przyznać pilotom uprawnienia uzbrajania i rozbrajania do trzech partycji strefy albo 
usunąć piloty w razie potrzeby. 

 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania tych czynności należy zebrać wszystkie piloty, które mają być 

zarejestrowane, i upewnić się, że są w nich sprawne baterie i piloty są aktywne (dioda LED miga po 
naciśnięciu dowolnego z przycisków). 

2. Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 
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A. Dodawanie (rejestrowanie) pilota 

1. PILOT 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [PILOT] i naciśnij 

przycisk .1 
 

 
 

2. DODAJ NOWY  
PILOT 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [DODAJ PILOTA].4 

Aby zarejestrować nowego pilota, naciśnij przycisk . 

 
 

 

3. WYSLIJ SYGNAL lub 
WPROW. ID:xxx-xxxx  

Menu umożliwia rejestrację pilota dwiema alternatywnymi metodami: 

 
 

A: WYSLIJ SYGNAL: Naciśnij i przytrzymaj przycisk AUX  na wybranym 
pilocie, aż wskaźnik LED będzie świecić światłem ciągłym. 2 Wykonanie tej 
czynności powoduje zakończenie rejestrowania. 

4a. URZ. ZAPISANO! 
ID nr 300-5786 

Jeżeli rejestrowanie zostanie zakończone pomyślnie, zostanie wygenerowany 
„dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ i przez chwilę na ekranie będzie wyświetlany 
komunikat [URZ. ZAPISANO!], a potem zostaną wyświetlone szczegóły pilota. 
Przejdź do kroku 5.  

 
 URZ. ZAPISANO! 

F01: PILOT 
 

 ☺  Przejdź do kroku 5  

4b. ID nr 300-5786 
 

B: REJESTROWANIE WG ID URZADZENIA: Wprowadź 7-cyfrowy numer, który 

znajduje się na naklejce pilota, a następnie naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić. Aby zakończyć procedurę rejestrowania, patrz uwaga 9 w poniższej 
tabeli Informacje dodatkowe.  

 URZ. ZAPISANO! 
 

Jeżeli wprowadzony identyfikator jest prawidłowy, zostanie wygenerowany 
„dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ i przez chwilę na ekranie będzie wyświetlany 
komunikat [URZ. ZAPISANO!], a potem zostaną wyświetlone szczegóły pilota.  
Przejdź do kroku 5. ☺  Przejdź do kroku 5 

5. 
F01: pilot 
ID nr 300-5786 

Na ekranie zostanie wyświetlony przydzielony numer seryjny pilota (nr 
użytkownika), który jest zawsze pierwszym wolnym numerem, a także numerem 
identyfikacyjnym pilota, na przykład: 
[F01: Pilot] naprzemiennie z [ID nr 300-5786]. 

  lub  
Aby przydzielić pilota do innego użytkownika, np. „Użytkownik nr 5”, wprowadź 

[05] albo klikaj przycisk  lub , aż na wyświetlaczu zostanie 

wyświetlony komunikat [F05: Pilot], a następnie naciśnij przycisk  w celu 
potwierdzenia. 

F05: pilot 
 

 
 

 

 ☺  Powrót do kroku 2 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [URZ. ZAPISANO!] lub [URZ. 

ZAPISANO!], jeżeli pilot został zarejestrowany ręcznie przez wprowadzenie 
numeru identyfikacyjnego, zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” 
☺  i na ekranie będzie wyświetlana pozycja [F01: Pilot].5,6 
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B. Ustawianie uprawnień do partycji  

6. F05: PARTYCJE 
 Naciśnij przycisk , aby uruchomić tryb PARTYCJE. 

 
  

7. F05: PARTYCJE 
1   2   3 Użyj przycisków klawiatury numerycznej , , , aby odpowiednio 

zmienić status partycji 1, 2 i 3.10 
   

8. F05: PARTYCJE 
1   2   3 

Po zakończeniu konfiguracji ustawień, np. przyznaniu użytkownikowi 5 uprawnień 

tylko do partycji 2 i 3, naciśnij przycisk , aby potwierdzić.11 

   

 
☺  Powrót do kroku 2 Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 

zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawień partycji.12 

C. Usuwanie pilota 

1. PILOT Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [PILOT] i naciśnij przycisk 

.1 
 

 
 

2. 
DODAJ NOWY 
PILOT 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [DODAJ PILOTA].  

Klikaj przycisk , aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [USUN 
PILOTA]. 

   

3. USUN 
PILOTA  Naciśnij przycisk . 

  
 

 F01: Pilot 
ID nr 300-5786 

Na ekranie będzie wyświetlana pozycja [F01: Pilot] oraz numer identyfikacyjny 
pilota.3 

4. 
 lub  Wprowadź numer pilota, który ma być usunięty, np. [06], lub klikaj przycisk  

lub , aż na wyświetlaczu będzie wyświetlany numer pilota, np. „F06: Pilot” 
i „ID nr 300-5799”. 

 F06: Pilot 
ID Nr 300-5799 

Po wyświetleniu na ekranie pilota, który ma być usunięty, naciśnij przycisk 

.7 

                                                                                       

 Dotyczy, jeżeli włączona jest funkcja PARTYCJE. 



6. Konfiguracja systemu 

D-307754 KP-250 PG2 Podręcznik użytkownika 39 

5. 
 

 

  
<DEL> USUŃ 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [<DEL> USUŃ].8 

6. 
 

☺ Przejdź do kroku 

3 

Aby usunąć pilota, naciśnij przycisk .13 

 USUN 
PILOTA 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlona pozycja [USUN PILOTA]. Nastąpi powrót do kroku 3.14 

 

Informacje dodatkowe (część B.7) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Dioda LED zgaśnie po kilku sekundach. W przypadku problemów z komunikacją z panelem sterowania dioda 
LED może migać przez kilka sekund w trakcie próby nawiązania połączenia. W tym czasie klucze pilotów są 
wyłączone. 

3 Na ekranie zostanie wyświetlony pierwszy pilot (pilot nr 1) z 8 zarejestrowanych pilotów (PowerMaster-10) lub 

32 zarejestrowanych pilotów (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2). 
4 

Aby przerwać rejestrowanie, należy nacisnąć przycisk . 
5 Jeżeli włączona jest funkcja PARTYCJE, przejdź do kroku 6. 

6 Teraz można zarejestrować kolejnego pilota. Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję z menu 
TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) lub zakończyć programowanie (patrz część A.3). 

7 Jeśli pilot był już wcześniej rejestrowany w systemie, na wyświetlaczu KP-250 PG2 zostanie on wyświetlony 
wraz z numerem identyfikacyjnym pilota, np. „JUZ ZAPISANE T01: PILOT”. 

8 Przed usunięciem pilota należy zidentyfikować pilota za pomocą numeru pilota, na przykład F06, lub numeru 
identyfikacyjnego pilota, który jest wyświetlany na ekranie, a następnie upewnić się, że na pewno jest to pilot do 
usunięcia.  

9 Rejestrowanie wg identyfikatora urządzenia: 
Krok 4b umożliwia zarejestrowanie identyfikatora urządzenia i zakończenie programowania bez posiadania 
urządzenia (czynność może być też wykonana zdalnie przez instalatora). Rejestrowanie można potem 
dokończyć w późniejszym czasie, wykonując procedurę rejestrowania opisaną w kroku 3 bez przechodzenia do 
menu TRYB UZYTKOW. 

10 Tę procedurę ustawiania można wykonać tylko po zakończeniu czynności 1–5 z części B.7A. 

11 Obok nowo wybranych partycji zostanie wyświetlony symbol . 

12 Można teraz powtórzyć kroki 2–8, aby zaprogramować lub zmienić innego pilota. 

13 Aby przerwać procedurę, należy nacisnąć przycisk . 

14 Teraz można dodać lub usunąć innego pilota, wybrać inną pozycję z menu TRYB UŻYTKOW. lub zakończyć 
programowanie (patrz części A.1 i A.2). 
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B.8 Ustawianie godziny i formatu godziny 

 Na tym ekranie można zaprogramować lub dostosować wbudowany zegar, tak aby pokazywał godzinę w żądanym 
formacie godziny. 

 Dostępny jest format 24-godzinny i 12-godzinny. 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

A. Ustawianie formatu godziny 

1. FORMAT CZASU 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.] i wybierz pozycję [FORMAT CZASU] 

i naciśnij przycisk .1 
 

 
 

2. UE FORMAT-24 
CZAS: 19:22 

 

 

 

 

 

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany format godziny.2 

 
 lub  Klikaj przycisk  lub , aż na ekranie zostanie wyświetlony żądany format 

godziny, np. „US FORMAT-24H”, a następnie naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić. 

US FORMAT-12H 
CZAS: 03:15P 

3. 
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B. Ustawianie godziny 5 

4. US FORMAT-12H 
CZAS: 03:15P 

W pozycji migającego kursora wprowadź żądaną godzinę, 
np. „8:55A”, używając klawiatury numerycznej. 3 4 

5.  Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij 
przycisk  w celu potwierdzenia. 

 US FORMAT-12H 
CZAS: 08:55A 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlona ustawiona godzina i nastąpi powrót do kroku 1.6, 7 

 ☺  Powrót do kroku 1  

 

Informacje dodatkowe (część B.8) 

1 
Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 
a. Na wyświetlaczu wyświetlany jest aktualnie ustawiony format, np. „24 godz.”. 

b. Teraz można wybrać format godziny 12- lub 24-godzinny, używając przycisków  lub . 
3 

Na ekranie wyświetlana jest godzina w wybranym formacie, np. „12:40 PM”, z kursorem migającym na pierwszej 

cyfrze godziny „1”. Litera wyświetlana po wartości godziny wskazuje następujące: 

„A” = AM; „P” = PM i „brak” oznacza format 24-godzinny. 

Po umieszczeniu kursora na literze AM/PM można wybrać ustawienie „AM”, używając przycisku , oraz 

ustawienie „PM”, używając przycisku . 
4 

Kursor można przesunąć na następną lub poprzednią cyfrę, używając przycisku  lub . 
5 

Tę procedurę ustawiania można wykonać tylko po zakończeniu czynności 1–3 z części B.8A. 
6 

Zapisana godzina jest wyświetlana bez kursora, np. „08:55 A”. Po godzinie jest wskazany format godziny. 
7 Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję w menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) albo 

zakończyć programowanie (patrz część A.3). 
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B.9 Ustawianie daty i formatu daty 

 Na tym ekranie można zaprogramować lub dostosować wbudowany kalendarz, tak aby pokazywał datę w żądanym 

formacie daty. 
 Można wybrać jeden z następujących formatów daty: „mm/dd/rrrr” i „dd/mm/rrrr”. 

 
Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

A. Ustawianie formatu daty 

1. FORMAT DATY 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.] i wybierz pozycję [FORMAT DATY] 

i naciśnij przycisk .1  
 

 
 

 DATA DD/MM/RRRR 
DATA: 01/01/2012 

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany format daty.2 

2. 
 lub  Klikaj przycisk  lub  , aż na ekranie zostanie wyświetlony żądany 

format daty, np. „DD/MM/RRRR”, a następnie naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić. 

DATA DD/MM/RRRR 
DATA: 01/01/2012 

3. 
 

 

B. Ustawianie daty 7 

4. DATA DD/MM/RRRR 
DATA: 20/04/2012 

W pozycji migającego kursora wprowadź żądaną datę, np. 
„20/04/2012”, używając klawiatury numerycznej.3, 4, 5 

5.  Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij 
przycisk  w celu potwierdzenia. 

 DATA DD/MM/RRRR 
DATA: 20/04/2012 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlona ustawiona data i nastąpi powrót do kroku 1.6 

 ☺  Powrót do kroku 1  
 

Informacje dodatkowe (część B.9) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Na wyświetlaczu wyświetlany jest aktualnie ustawiony format, np. „DD/MM/RRRR”. 

Teraz można wybrać format daty „MM/DD/RRRR” lub „DD/MM/RRRR”, naciskając przycisk  lub . 
3 Na ekranie wyświetlana jest data i wybrany jest format daty, np. „30.12.2012”, z kursorem migającym na 

pierwszej cyfrze. 

4 
Kursor można przesunąć na następną lub poprzednią cyfrę, używając przycisku  lub . 

5 W przypadku roku należy wprowadzić tylko dwie ostatnie cyfry. 

6 Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję w menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) albo 
zakończyć programowanie (patrz część A.3). 

7 Tę procedurę ustawiania można wykonać tylko po zakończeniu czynności 1–3 z części B.9A. 
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B.10 Włączanie i wyłączanie automatycznego uzbrajania 

System PowerMaster można zaprogramować tak, aby był automatycznie uzbrajany codziennie o wyznaczonej godzinie. 
Ta funkcja jest szczególnie przydatna w placówkach handlowych, np. sklepach, aby zagwarantować codzienne 
uzbrajanie systemu bez potrzeby przydzielania kodów zabezpieczeń pracownikom. 

 Na tym ekranie można włączyć (aktywować) i wyłączyć (zatrzymać) automatyczne uzbrajanie. Więcej informacji 
o ustawianiu godziny automatycznego uzbrajania można znaleźć w części B.11. 

 Funkcja automatycznego uzbrajania może uzbrajać tylko systemy o statusie „NIE GOTOW” i wyłącznie 
w przypadku, gdy instalator włączył uzbrajanie wymuszone podczas programowania systemu. 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu niniejszej 
części. 

 

1. OPCJA AUT.ZAŁ. 
WŁĄCZONE 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [OPCJA AUT.ZAŁ.] 

i naciśnij przycisk .1  
 

 
 

 OPCJA AUT.ZAŁ. 
WŁĄCZONE  

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie.2 

2. 
 lub  Klikaj przycisk  lub , aż na ekranie zostanie wyświetlone żądane 

ustawienie, np. [AUTOZAL.-WYL], a następnie naciśnij przycisk , aby 
potwierdzić. 

 OPCJA AUT.ZAŁ. 
WYŁĄCZONE 

 

3. 
  

 OPCJA AUT.ZAŁ. 
WYŁĄCZONE  

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia.3 

 ☺  

B.11 Ustawianie godziny automatycznego uzbrajania 

 Na tym ekranie można zaprogramować dokładną godzinę automatycznego uzbrojenia. 

1. CZAS AUT.ZAŁ. 
12:00 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [CZAS AUT.ZAŁ.] 

i naciśnij przycisk .1  
 

 
 

2. CZAS AUT.ZAŁ. 
12:00 

Na wyświetlaczu zostanie pokazane bieżące ustawienie CZAS AUT.ZAL. 
W pozycji migającego kursora wprowadź żądaną godzinę, np. „8:30”, używając 
klawiatury numerycznej.4 

3. 
 Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij przycisk  w celu 

potwierdzenia. 

 CZAS AUT.ZAŁ. 
08:30 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania godziny, a następnie nastąpi powrót do 
kroku 1 menu TRYB UŻYTKOW.5, 6  

 ☺  Powrót do kroku 1  
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Informacje dodatkowe (część B.10 – B.11) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Na ekranie zostanie wyświetlone bieżące ustawienie, np. [OPCJA AUT.ZAŁ.]. Teraz można włączyć lub 

wyłączyć automatyczne uzbrajanie za pomocą przycisku  lub . 
3 

Obok nowo wybranej opcji zostanie wyświetlony symbol . 

4 Na ekranie zostanie wyświetlone bieżące ustawienie funkcji CZAS AUT.ZAL., np. „12:00 PM”, z kursorem 
migającym na pierwszej cyfrze godziny „1”. Szczegółowe informacje na temat ustawiania godziny można znaleźć 
w części B.8 B.  

5 Zapisana godzina automatycznego uzbrojenia jest wyświetlana bez kursora, np. „08:30 A”. 

6 Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję w menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) albo 
zakończyć programowanie (patrz część A.3). 
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B.12 Programowanie zgłaszania telefonicznego oraz za pośrednictwem wiadomości SMS 

System PowerMaster można zaprogramować tak, aby różne powiadomienia o zdarzeniach, takich jak alarmy, 
uzbrojenia lub problemy, były wysyłane do czterech prywatnych abonentów przez sygnały dźwiękowe i, jeżeli 
zainstalowano opcję GSM, na cztery numery SMS. Te raporty można włączyć albo zamiast, albo jako dodatek do 
raportów wysyłanych do firmy monitorującej. Więcej informacji o powiadomieniach o zdarzeniach wysyłanych 
telefonicznie i w wiadomościach SMS można znaleźć w rozdziale 7. Zgłaszanie zdarzeń i sterowanie za pomocą 
telefonu oraz wiadomości SMS Instrukcji obsługi systemu PowerMaster-10/30 G2. 
Możliwe jest też określenie liczby prób wybierania prywatnego numeru telefonu, a także czy pojedynczy sygnał 
potwierdzenia ma powodować przerwanie procesu zgłaszania, czy też niezbędny będzie telefoniczny sygnał 
potwierdzenia, aby bieżące zdarzenie zostało uznane za zgłoszone. 
Na tym ekranie można programować: 
 konkretne zdarzenia, które mają być zgłaszane; 
 Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty numer telefonu, numer telefonu do wiadomości MMS i SMS oraz adresy e-mail do 

wysyłania powiadomień o alarmach i innych zdarzeniach do prywatnych abonentów. 
 Liczbę ponownych prób wybierania prywatnego numeru telefonu, komunikację głosową dwukierunkową i czy ma 

być pojedynczy sygnał potwierdzenia, czy też do uznania zdarzenia za zgłoszone wymagane jest potwierdzenie 
z każdego telefonu. 

 Rodzaj uprawnienia SMS określa, czy akceptowane mają być tylko polecenia SMS z czterech numerów telefonu 
zdefiniowanych w systemie, czy z dowolnego numeru telefonu. 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

RAPORT DZWIEK 

A. Programowanie zdarzeń, które mają być zgłaszane na prywatne numery telefonu 

1. RAPORT PRYW. Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.] i wybierz pozycję [RAPORT PRYW.] 

i naciśnij przycisk .1  
 

 
 

2. RAPORT GŁOS. 
 

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pozycja [RAPORT GŁOS.]. Aby przejść do 

tej opcji, naciśnij przycisk . 

 
 

 

3. RAPORT 
BRAK RAPORTU 

Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [RAPORT], naciśnij przycisk 

.2 

 
 

 

 RAPORT 
BRAK RAPORTU 

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualnie wybrana opcja. 
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4. 
 lub  Klikaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona grupa zdarzeń, która ma 

być zgłaszana na prywatne numery telefonu, np. [Alarmy].3 
RAPORT 

Alarmy 

5. 
 Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij przycisk  w celu 

potwierdzenia. 

 RAPORT 
Alarmy  

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie ustawienia zdarzeń przeznaczonych do 
zgłaszania. 5,12  

 ☺  

B. Programowanie prywatnego numeru telefonu 

6. RAPORT 
Alarmy  

Klikaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlony numer telefonu, który 
ma być zaprogramowany lub zmieniony, np. „NR TEL. PRYW. 2” i naciśnij 

przycisk . 
 

 lub   

7. NR TEL. PRYW. 2 
 

 

 
  

8. NR TEL. PRYW. 2 
8032759333 

Aby zaprogramować lub zmienić numer telefonu, w miejscu migającego kursora 
przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź numer telefonu, np. 
„8032759333”.6,7 

9. 
 Po zakończeniu naciśnij przycisk , aby potwierdzić. 

 NR TEL. PRYW. 2 
8032759333 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ , a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie numeru telefonu.8, 12 
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C. Programowanie liczby ponownych prób wybierania 

10. NR TEL. PRYW. 2 
 

Klikaj przycisk  lub  , aż na ekranie zostanie wyświetlona pozycja 

[PRÓBY WYB. NRU] i naciśnij przycisk . 
 lub  

11. PRÓBY WYB. NRU 
3 alarmy 

 

 
 

 

 PRÓBY WYB. NRU 
3 alarmy  

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualnie wybrana opcja.  

12.  lub  Klikaj przycisk  lub , aż na ekranie zostanie wyświetlona żądana 
liczba ponownych prób wybierania numeru, np. „4 RAZY”.9 

PRÓBY WYB. NRU 
4 alarmy 

13. 
 Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij przycisk  w celu 

potwierdzenia. 

 PRÓBY WYB. NRU 
4 alarmy  

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na wyświetlaczu 
zostanie pokazany komunikat potwierdzający ustawioną liczbę ponownych prób 
wybierania.5,12 

D. Programowanie komunikacji głosowej dwukierunkowej  

14. PRÓBY WYB. NRU 
4 RAZY 

Klikaj przycisk  lub , aż na ekranie zostanie wyświetlona pozycja 

[GŁOŚ 2-KIER.] i naciśnij przycisk . 
 lub  

 GŁOŚ 2-KIER. 
WŁĄCZONE  

 

15. 
 

 

 GŁOŚ 2-KIER. 
WŁĄCZONE     

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualnie wybrana opcja. 

16. 
 lub  Kliknij przycisk  lub , aby wybrać metodę komunikacji głosowej, np. 

„WYŁĄCZONE”.10 
GŁOŚ 2-KIER. 

WYŁĄCZONE 

17. 
 Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij przycisk  w celu 

potwierdzenia.  

 GŁOŚ 2-KIER. 
WYŁĄCZONE     

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺. Na ekranie zostanie 
wyświetlony komunikat potwierdzający żądaną metodę komunikacji głosowej 
dwukierunkowej.5,12 

                                                                                       

 Dotyczy systemu podłączonego do poczty głosowej 



6. Konfiguracja systemu 

48 D-307754 KP-250 PG2 Podręcznik użytkownika 

E. Programowanie metody potwierdzania 

18. GŁOŚ 2-KIER. 
WYŁĄCZONE 

Klikaj przycisk  lub  do momentu wyświetlenia opcji [POTW. 

TEL.] i naciśnij przycisk , aby potwierdzić. 
 lub  

 POTW. TEL. 
WG POJED. POTW. 

 

19. 
 

 

 POTW. TEL. 
WG POJED. POTW. 
 

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualnie wybrana opcja. 

20. 
 lub  Klikaj przycisk  lub , aż na ekranie zostanie wyświetlona żądana 

metoda potwierdzania, np. „WG WSZ. POTW.”.11 
POTW. TEL. 

WG WSZ. POTW. 

21. 
 

 

 POTW. TEL. 
WG WSZ. POTW.  

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ , a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie ustawionej metody potwierdzania.5,12 

RAPORTY SMS 

A. Aby zaprogramować zdarzenia, które mają być zgłaszane przy pomocy wiadomości SMS 

1. RAPORT PRYW. 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [RAPORT PRYW.] 

i naciśnij przycisk .1  

 
2. RAPORT GŁOS. 

 
Gdy na ekranie zostanie wyświetlona opcja [RAPORT GŁOS.], naciśnij 

przycisk .  

 
3. RAPORTY SMS 

 
Gdy na ekranie zostanie wyświetlona opcja [RAPORTY SMS], naciśnij 

przycisk .1  
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4. RAPORT 
 

Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [RAPORT], naciśnij przycisk 

.  

 
 
 

5. 

RAPORT 
WYŁĄCZONE  

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualnie wybrana opcja. 
 

 lub  Klikaj przycisk  lub  do momentu wyświetlenia grupy zdarzeń, która 
być powiadamiana za pomocą wiadomości SMS, np. [Alarmy].4 

 
6. 

RAPORT 

Alarmy  
Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij przycisk  w celu 
potwierdzenia.  

 RAPORT 
Alarmy  

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ , a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie ustawionych zgłoszeń zdarzeń.5, 12  

B. Aby zaprogramować numery telefonów do przesyłania wiadomości MMS i SMS 

5. RAPORT 
WYŁĄCZONE  

Klikaj przycisk  lub przycisk  do momentu wyświetlenia numeru 
telefonu, na który mają być przesyłane wiadomości SMS/MMS i który ma zostać 
zaprogramowany lub zmieniony, np. „2NR SMS”, a następnie naciśnij przycisk 

. 
 lub  

6. 2NR SMS 
 

 

 
 

 

7. 2NR SMS 
 

Aby zaprogramować lub zmienić numer telefonu, w miejscu migającego kursora 
za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer telefonu, na który mają być 
wysyłane wiadomości SMS — np. „5080168593”.6, 7 

8. 
 Po zakończeniu naciśnij przycisk , aby potwierdzić. 

 2NR SMS 

5080168593 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ , a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie numeru telefonu do przesyłania wiadomości 
SMS.8, 12 
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C. Programowanie zezwoleń SMS 

 Zezwolenie SMS 
Klikaj przycisk  lub , aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pozycja 

Zezwolenie SMS, a następnie naciśnij przycisk .  lub  

 Z dowolnego 
 

Na ekranie zostaną wyświetlone aktualnie wybrane ustawienia. Klikaj przycisk 

 lub  do momentu wyświetlenia żądanej opcji na ekranie. 

  Gdy wybierzesz opcję „Z dowolnego”, wówczas polecenia SMS będą 
akceptowane z dowolnego numeru. 

   

 Z nr prywatnego 
 

W przypadku wybrania tej opcji polecenia przez SMS będą akceptowane tylko 
z czterech numerów zdefiniowanych w prywatnym raporcie SMS.  

 
 Po zakończeniu naciśnij przycisk , aby potwierdzić. 

 

Informacje dodatkowe (część B.12) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Ta opcja umożliwia zaprogramowanie zdarzeń, które będą zgłaszane przez system. Aby zaprogramować numery 

telefonów, klikaj przycisk  lub  do momentu wyświetlenia odpowiedniej opcji. 

3 
Na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualnie ustawiona opcja (wskazywana przez symbol ), np. „BRAK 

RAPORTU”. Za pomocą przycisków  i  można wybrać zdarzenia, które będą zgłaszane na numery 

telefonów prywatnych z użyciem opcji podanych w poniższych tabelach: 
Opcja grupy zdarzeń Zgłaszane zdarzenia 

BRAK RAPORTU Żadne komunikaty nie będą zgłaszane 
Alarmy Tylko komunikaty o alarmach 
Alerty Tylko komunikaty o alertach 
Wszystkie - Z/W Wszystkie komunikaty z wyjątkiem komunikatów o załączeniu i wyłączeniu systemu 
Zal/Wyl Tylko komunikaty o załączeniu i wyłączeniu (otwarciu/zamknięciu) systemu 
Wszystkie-alrt Wszystkie komunikaty z wyjątkiem komunikatów o alertach 
Ws Wszystkie komunikaty 

Uwaga: Opcja „Ws” oznacza wszystkie zdarzenia, również komunikaty o awariach SŁABE ZASIL oraz BRAK AC. 
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4 
Na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualnie ustawiona opcja (wskazywana przez symbol ), np. „BRAK 

RAPORTU”. Za pomocą przycisków  i  można wybrać zdarzenia, które będą zgłaszane za pomocą 

wiadomości SMS z użyciem opcji podanych w poniższych tabelach: 
Opcja grupy zdarzeń Zgłaszane zdarzenia 

BRAK RAPORTU Żadne komunikaty nie będą zgłaszane 
Alarmy Tylko komunikaty o alarmach 
Alerty Tylko komunikaty o alertach 
Wszystkie - Z/W Wszystkie komunikaty z wyjątkiem komunikatów o załączeniu i wyłączeniu 

systemu 
Zal/Wyl Tylko komunikaty o załączeniu i wyłączeniu (otwarciu/zamknięciu) systemu 
Wszystkie-alrt Wszystkie komunikaty z wyjątkiem komunikatów o alertach 
Ws Wszystkie komunikaty 

 

5 
Obok nowo wybranej opcji zostanie wyświetlony symbol . 

6 a. Na wyświetlaczu wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany w tym miejscu numer telefonu (np. 
1032759641). Kursor miga na pierwszej cyfrze kodu. 

b. Jeżeli kod użytkownika jest wolny, na wyświetlaczu nie będzie żadnych cyfr ( - - - - ). 

7 Kursor można przesunąć do kolejnej lub poprzedniej pozycji za pomocą przycisku  lub . 

8 W menu telefonu prywatnego można teraz powtórzyć kroki 7–9, aby zaprogramować lub zmienić kolejny numer 
telefonu. W menu SMS można teraz powtórzyć kroki 6–8, aby zaprogramować lub zmienić kolejny numer telefonu 
do przesyłania wiadomości SMS. 

W celu zakończenia bieżącej sesji i powrotu do poprzednich opcji menu należy nacisnąć przycisk . 

9 Można wybrać następujące opcje: „1 RAZ”; „2 RAZY”; „3 RAZY”; „4 RAZY”. 

10 Można wybrać następujące opcje: 
„WŁĄCZONE” — umożliwia 2-stronną komunikację głosową z telefonami prywatnymi. 
„WYŁĄCZONE” — wyłącza 2-stronną komunikację głosową z telefonami prywatnymi.. 

11 Można wybrać następujące opcje: 
„WG POJED. POTW.” — sygnał potwierdzenia z jednego telefonu zatrzymuje procedurę zgłaszania. 
„WG WSZ. POTW.” — do zatrzymania zgłaszania wymagane są sygnały potwierdzenia ze wszystkich telefonów. 

12 Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję, zakończyć tę sesję (zob. część A.1 i część A.2) lub 
zakończyć programowanie (zob. część A.3). 
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B.13 Włączanie/wyłączanie opcji potwierdzenia dźwiękowego 

System PowerMaster (i sygnalizatory bezprzewodowe) można zaprogramować, by wydawały krótki sygnał 
potwierdzenia dźwiękowego, gdy system PowerMaster jest załączany (1 sygnał) lub wyłączany (2 sygnały) przy pomocy 
pilota (funkcja działa podobnie do alarmu samochodowego). 
 W tym miejscu można włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzenia dźwiękowego. 

 
Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

 

1. POTW. DZWIĘK. 
WŁ. 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję 

[OPC.POTW.DŹWIĘK.] i naciśnij przycisk .1  
 

 
 

 POTW. DZWIĘK. 
WŁ.  

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie.2 

2. 
 lub  Klikaj przycisk  lub w  , aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlone 

żądane ustawienie — np. „WYŁ.”, a następnie naciśnij przycisk  w celu 
potwierdzenia. 

POTW. DZWIĘK. 
WYŁ. 

3. 
 

 

 POTW. DZWIĘK. 
WYŁ.  

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ , a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia.3, 4 

 

Informacje dodatkowe (część B.13) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru ustawień użytkownika można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 a. Na wyświetlaczu będzie wyświetlana aktualnie ustawiona opcja (oznaczona symbolem ), np. 

[POTW.AKUS.ZAL.]. 

b. Teraz można wybrać włączenie (WŁ.) lub wyłączenie (WYŁ.) opcji potwierdzenia dźwiękowego z użyciem 

przycisku  lub . 
3 Obok nowo wybranej opcji zostanie wyświetlony symbol . 

4 Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję w menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) albo 
zakończyć programowanie (patrz część A.3). 
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B.14 Programowanie harmonogramu zadań 

Wyjścia PGM zarejestrowane w systemie mogą być używane do otwierania i zamykania sterowanej elektrycznie bramy 
lub sterowania innym urządzeniem elektrycznym za pomocą pilotów albo według programowalnego tygodniowego 
harmonogramu. 
 W tym miejscu można zaprogramować harmonogram zadań wyjścia PGM na maksymalnie 4 różne czasy aktywacji 

załączenia/wyłączenia w dowolnym dniu lub dniach tygodnia. Ponadto można zaprogramować harmonogram 
dzienny stosujący się do każdego dnia tygodnia. Przed zaprogramowaniem funkcji harmonogramu zalecane jest 
wypełnienie tabeli harmonogramu (znajdującej się na końcu tej części). 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

A. Aby przejść do menu PGM SCHEMAT 

1. PGM SCHEMAT 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz pozycję [PGM SCHEMAT] 

i naciśnij przycisk .1 

 
 

 

A.1 Wybór urządzenia podłączonego do modułu wyjściowego PGM znajdującego się w centrali systemu 

1. P01: Wyjście PGM na 
płycie 
 

Gdy zostanie wyświetlony komunikat [P01: Wyjście PGM na płycie], naciśnij 

przycisk . 

 
 

 

A.2 Wybór urządzenia podłączonego do modułu ioXpander-8 znajdującego się w centrali systemu 

1. PGM NA MODULE 
ROZSZERZAJĄCYM 
 

Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [PGM NA MODULE 

ROZSZERZAJĄCYM], naciśnij przycisk . 

 
 

 

2. P0X: PGM PIN X 
Gdzie X reprezentuje 
numer wyjścia PGM z 
zakresu możliwych 
wartości od 1 do 8 

Gdy zostanie wyświetlony komunikat [P0X: PGM PIN X], naciśnij przycisk 

. 
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A.3 Wybór urządzenia znajdującego się w bezprzewodowym urządzeniu nadawczo-odbiorczym WL-IOG 
z ogólnymi wejściami/wyjściami 

1. WYJŚCIE PGM NA 
KONTAKTRONACH 

Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat [WYJŚCIE PGM NA 

KONTAKTRONACH], naciśnij przycisk . 

 
 

 

2. Z0X: 
KONTAKTRON+WE/WY 
Nr ID 105-XXXX 

Gdy zostanie wyświetlony komunikat [P0X: PGM PIN X], naciśnij przycisk 

. 

 
 

 

3. P0X: PGM PIN X 
Gdzie X reprezentuje 
numer wyjścia PGM z 
zakresu możliwych 
wartości od 1 do 2 

Gdy zostanie wyświetlony komunikat [P0X: PGM PIN X], naciśnij przycisk 

. 

 
 

 

B. Ustawianie dnia 2 

4. NIEDZIELA Wyświetlony zostaje 1. dzień harmonogramu. 

 
 lub  Klikaj przycisk  lub przycisk  do momentu wyświetlenia dnia, który ma 

zostać zaplanowany, lub do momentu wyświetlenia opcji „CODZIENNIE”. 

 

 
 

C. Aby wybrać numer aktywacji 
5. SCHEMAT NR 1  

 
Wyświetlony zostanie Schemat nr 1 (aktywacja wyjścia PGM) harmonogramu.3 

 
 lub  Klikaj przycisk  lub przycisk  do momentu wyświetlenia schematu, 

który ma zostać zaplanowany, np. „SCHEMAT NR 3”. 

6.  Powtórz kroki 3–5, aż wszystkie dni będą przypisane do określonego numeru PIN 
lub numeru schematu. 

Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pozycja „SCHEMAT NR” dotycząca 

operacji do zaplanowania, naciśnij przycisk . 
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D. Ustawianie czasu włączenia (czasu początkowego) 
7. CZ.START- GG:MM 

 :  
Wyświetlony zostanie ekran „czas początkowy”.4 

 
 Aby ustawić czas początkowy wybranego schematu, naciśnij przycisk . 

8. CZ.START- GG:MM 
10:30 

Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawiony czas początkowy.5  

   
 CZ.START- GG:MM 

00:30  

Za pomocą klawiatury numerycznej ustaw lub zmień czas włączenia 
(początkowy), np. „00:30”.6 

9.  Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij przycisk  w celu 
potwierdzenia. 

 ☺  Przejdź do kroku 10 Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ , a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania czasu włączenia. 
Aby ustawić czas zakończenia, przejdź do kroku 10. 

E. Aby ustawić czas wyłączenia (zatrzymania) 
10. CZ.START- GG:MM 

00:30 Klikaj przycisk  lub  do momentu wyświetlenia opcji „CZ.STOP- 

GG:MM”  

 
 lub   

 CZ.STOP- GG:MM 
11:45  

5 

   

11. CZ.STOP- GG:MM 
16:00   

Za pomocą klawiatury numerycznej ustaw lub zmień czas wyłączenia 
(zatrzymania) schematu, np. „16:00”.6 

 
 Jeśli uzyskane ustawienie jest zadowalające, naciśnij przycisk  w celu 

potwierdzenia. 
  Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺ , a na wyświetlaczu 

zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania czasu wyłączenia.7 
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Informacje dodatkowe (część B.14) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru opcji ustawień można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Aby uruchomiać wybrane urządzenie każdego dnia tygodnia o tej samej porze lub porach, należy użyć opcji 

„Codziennie”. W przeciwnym razie należy użyć przycisku  lub , aby wybrać konkretny dzień 

(niedzielę, poniedziałek, wtorek itd.), w którym ma zostać aktywowane wyjście PGM. W razie potrzeby można 

w przyszłości powtórzyć tę procedurę dla innych dni tygodnia. 
3 Na ekranie będzie wyświetlany komunikat „SCHEMAT NR 1”, czyli pierwszy z 4 schematów czasu aktywacji 

włączenia/wyłączenia, które można zaplanować na dzień wybrany w poprzednim kroku. W przyszłości można 

powtórzyć tę procedurę dla pozostałych 3 aktywacji w wybranym dniu. 
4 

W tym momencie można za pomocą przycisku  lub  ustawić „czas początkowy” lub „czas 

zakończenia”. Możliwe jest ustawienie czasu w odstępach 10-minutowych. Aby wymazać wyświetlany czas, 

naciśnij przycisk  lub . 

Na wyświetlaczu pojawia się również wybrany format czasu. 
5 Wyświetlane jest aktualne ustawienie czasu rozpoczęcia lub zakończenia wybranej aktywacji z kursorem 

migającym na pierwszej cyfrze godziny. Jeśli czas nie został zaprogramowany, na wyświetlaczu będą 

wyświetlane zera (00:00). 
6 Szczegółowe informacje na temat ustawiania godziny można znaleźć w części B.8 B. 

7 
Aby zakończyć tę sesję i wrócić do poprzedniego menu „schematu”, naciśnij przycisk . 

Aby wybrać inne opcje menu lub zakończyć programowanie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami 
w punktach A.2 i A.3.. 
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Tabela harmonogramu z modułem rozszerzającym 

Urządzenie Nr PIN 

wyjścia 

PGM <X>1 

Dzień SCHEMAT NR 

1 

SCHEMAT NR 

2 

SCHEMAT NR 

3 

SCHEMAT NR 

4 

WYJSCIE 

PGM 

<X> NIEDZIELA ZAŁ.: _ _: _ _  

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

WYJSCIE 

PGM 

<X> PONIEDZIALEK ZAŁ.: _ _: _ _  

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

WYJSCIE 

PGM 

<X> WTOREK ZAŁ.: _ _: _ _  

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

WYJSCIE 

PGM 

<X> SRODA ZAŁ.: _ _: _ _  

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

WYJSCIE 

PGM 

<X> CZWARTEK ZAŁ.: _ _: _ _  

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

WYJSCIE 

PGM 

<X> PIATEK ZAŁ.: _ _: _ _  

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

WYJSCIE 

PGM 

<X> SOBOTA ZAŁ.: _ _: _ _  

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

WYJSCIE 

PGM 

<X> Codziennie ZAŁ.: _ _: _ _  

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

ZAŁ.: _ _: _ _ 

WYŁ.: _ _: _ _ 

 
1 Gdzie X reprezentuje numer wyjścia PGM z zakresu możliwych wartości od 1 do 8. 
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B.15 Włączanie/wyłączanie poleceń głosowych  

Istnieje możliwość włączania i wyłączania różnych zależnych od statusu, wstępnie zarejestrowanych komunikatów 
głosowych, które są generowane przez podłączony moduł poczty głosowej. 
 W tym miejscu można włączyć lub wyłączyć opcję poleceń głosowych. 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

 

1. OPCJA GŁOSU 
aktywne monity 

Przejdź do menu [TRYB UZYTKOW.], wybierz pozycję [GLOSNOSC], 

a następnie wybierz opcję [OPCJA GŁOSU] i naciśnij przycisk .1 
Uwaga: W zależności od konfiguracji, ta opcja może być niedostępna. 

 
 

 

2. OPCJA GŁOSU 
aktywne monity    

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie.2 

 
 lub  Klikaj przycisk  lub , aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądane 

ustawienie, np. „WYŁĄCZ MONITY”, a następnie naciśnij przycisk  w celu 
potwierdzenia.3 

 OPCJA GŁOSU 
WYŁĄCZ MONITY   
 

 

3. 
 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia.4, 5 

 

Informacje dodatkowe (część B.15) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru opcji ustawień można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 a. Na wyświetlaczu będzie wyświetlana aktualnie ustawiona opcja (oznaczona symbolem ), np. 

„WŁĄCZONE”. 

b. Teraz można wybrać włączenie lub wyłączenie opcji z użyciem przycisku  lub . 
3 Obok nowo wybranej opcji zostanie wyświetlony symbol . 

4 Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję w menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) albo 
zakończyć programowanie (patrz część A.3). 

5 W przypadku wybrania opcji „WŁĄCZONE” należy sprawdzić, czy komunikaty głosowe są słyszalne przez głośnik 

centrali. W tym celu należy nacisnąć przycisk  na klawiaturze KP-250 PG2. 

                                                                                       

 Dotyczy systemu podłączonego do poczty głosowej 
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B.16 Dostosowywanie poziomu głośności centrali lub modułu zewnętrznego 

Klawiatura KP-250 PG2 umożliwia regulację poziomu głośności głośnika centrali PowerMaster lub zewnętrznego 
modułu poczty głosowej. 
 Tutaj można zwiększyć lub zmniejszyć głośność. 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

 

1. POTW.GLOS.DZWIEK 
 

Przejdź do menu [TRYB UZYTKOW.], wybierz pozycję [GLOSNOSC], 
a następnie wybierz opcję [POTW.GLOS.DZWIEK] i naciśnij przycisk 

.1 
Uwaga: W zależności od konfiguracji, ta opcja może być niedostępna. 

 
 

 

2. POTW.GLOS.DZWIEK 
SREDNI     

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie.2 

 
 lub  Klikaj wielokrotnie przycisk  lub , aby przewijać dostępne opcje 

SREDNI, MIN, WYŁ. lub MAX.  

 POTW.GLOS.DZWIEK 
MAX 

3 

3. 
 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia. 

 

Informacje dodatkowe (część B.16) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru opcji ustawień można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Na wyświetlaczu będzie wyświetlana aktualnie ustawiona opcja (oznaczona symbolem ). 

4 Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję w menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) albo 
zakończyć programowanie (patrz część A.3). 
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Aby wybrać głośność dźwięków klawiatury KP-250, należy wykonać następujące czynności: 

1. KLAW. DŹWIĘK 
 

Przejdź do menu [TRYB UZYTKOW.], wybierz pozycję [GLOSNOSC], 

a następnie wybierz opcję [KLAW. DŹWIĘK] i naciśnij przycisk . 
Uwaga: W zależności od konfiguracji, ta opcja może być niedostępna. 

 
 

 

2. KLAW. DŹWIĘK 
SREDNI     

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie.  

 
 lub  Klikaj wielokrotnie przycisk  lub , aby przewijać dostępne opcje 

SREDNI, MIN, WYŁ. lub MAX.  

 KLAW. DŹWIĘK 
MAX 

3 

3. 
 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia. 

 
Aby wybrać głośność sygnału gongu, należy wykonać następujące czynności: 

1. DŹWIĘK 
 

Przejdź do menu [TRYB UZYTKOW.], wybierz pozycję [GLOSNOSC], 

a następnie wybierz opcję [DŹWIĘK] i naciśnij przycisk .  
 

 
 

2. DŹWIĘK 

 SREDNI     

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie. 

 
 lub  Klikaj wielokrotnie przycisk  lub , aby przewijać dostępne opcje 

SREDNI, MIN, WYŁ. lub MAX.  

 DŹWIĘK 
MAX 

 

3. 
 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia. 
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Aby wybrać głośność sygnałów dźwiękowych wejścia/wyjścia, należy wykonać następujące czynności: 

1. WEJ/WYJ DŹWIĘK 
 

Przejdź do menu [TRYB UZYTKOW.], wybierz pozycję [GLOSNOSC], 

a następnie wybierz opcję [WEJ/WYJ DŹWIĘK] i naciśnij przycisk .  
Uwaga: W zależności od konfiguracji, ta opcja może być niedostępna. 

 
 

 

2. WEJ/WYJ DŹWIĘK 

 SREDNI     

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie. 

 
 lub  Klikaj wielokrotnie przycisk  lub , aby przewijać dostępne opcje 

SREDNI, MIN, WYŁ. lub MAX.  

 WEJ/WYJ DŹWIĘK 
MAX 

 

3. 
 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia. 

 
Aby wybrać głośność dźwięków potwierdzania, należy wykonać następujące czynności: 

1. POTW. DZWIEK 
 

Przejdź do menu [TRYB UZYTKOW.], wybierz pozycję [GLOSNOSC], 

a następnie wybierz opcję [POTW. DZWIEK] i naciśnij przycisk .  
Uwaga: W zależności od konfiguracji, ta opcja może być niedostępna. 

 
 

 

2. POTW. DZWIEK 

 SREDNI     

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie.   

 
 lub  Klikaj wielokrotnie przycisk  lub , aby przewijać dostępne opcje 

SREDNI, MIN, WYŁ. lub MAX.  

 POTW. DZWIEK 
MAX 

 

3. 
 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia. 
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Aby wybrać głośność dźwięków awarii, należy wykonać następujące czynności: 

1. AWARIA DZWIEK 
 

Przejdź do menu [TRYB UZYTKOW.], wybierz pozycję [GLOSNOSC], 

a następnie wybierz opcję [AWARIA DZWIEK] i naciśnij przycisk .  
Uwaga: W zależności od konfiguracji, ta opcja może być niedostępna. 

 
 

 

2. AWARIA DZWIEK 

 SREDNI     

Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie.   

 
 lub  Klikaj wielokrotnie przycisk  lub , aby przewijać dostępne opcje 

SREDNI, MIN, WYŁ. lub MAX.  

 AWARIA DZWIEK 
MAX 

 

3. 
 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu” ☺, a na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania ustawienia. 

 

B.17 Numer seryjny 

Menu NR. SERYJNY umożliwia odczyt numeru seryjnego menu oraz podobnych danych, ale wyłącznie w celach 
związanych ze wsparciem. 
 W tym menu można odczytać numer seryjny systemu, a także inne istotne dane. 

 Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

 
Aby wyświetlić szczegóły numeru seryjnego centrali: 

1. NR. SERYJNY 
 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz opcję [NR SERYJNY] 

i naciśnij przycisk .1 
 

 
 

2. SYSTEM Wybierz opcję [SYSTEM] i naciśnij przycisk . 
 

 
 

3. KLUCZ PROD. 
0907030000. 

Na wyświetlaczu widoczny jest numer seryjny centrali sterowania. 

 
  

  

4. KAT.SW & KLUCZ 
JS702275 K19.412 

Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie wersji oprogramowania centrali. 

 
  

  

5. KLUCZ KAT.LCD 
JS700421 v1.0.02 

Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie wersji oprogramowania klawiatury 
centrali sterowania.2 
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6. ID CENTR. 
100005 

Na wyświetlaczu widoczny jest identyfikator centrali sterowania przeznaczony do 
połączeń za pośrednictwem funkcji PowerManage. 

 
  

  

7. WERSJA PYTHON 
FFFFFFFFF 

Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie wersji oprogramowania 
przeznaczonego do przesyłania obrazów przez sieć GSM. 

 
  

  

8. KAT.EE & KLUCZ 
J-702271 K18.022 

Na wyświetlaczu widoczne jest domyślne oznaczenie wersji centrali. 

 
  

  

   

9. WERSJA RSU 
7S702415 JS702415 
K01K02.0364 

Na wyświetlaczu widoczna jest wersja do aktualizacji oprogramowania 
komunikatora 

 
  

  

10. WERSJA URUCH. 
7S702412 K01.022 

Na wyświetlaczu widoczna jest wersja oprogramowania startowego 
programatora 

 
  

  

 Powrót do kroku 2 3,4 

Aby wyświetlić szczegóły numeru seryjnego klawiatury KP-250: 
1. NR. SERYJNY 

 

Przejdź do menu [TRYB UŻYTKOW.], wybierz opcję [NR SERYJNY] 

i naciśnij przycisk .1 
 

 
 

2. LOKAL. KP-250 Wybierz opcję [LOKAL. KP-250] i naciśnij przycisk . 
 

 
 

8. KP250 SW VER 
2.1.09-001 

Na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie wersji oprogramowania klawiatury 
KP-250 PG2. 

 
  

  

9. KP250 KAT.NR 
70245100 

Na wyświetlaczu widoczny jest numer katalogowy klawiatury KP-250 GP2. 

 
  

  

 Powrót do kroku 2 3,4 
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Informacje dodatkowe (część B.17) 

1 Szczegółowe informacje na temat wyboru opcji ustawień można znaleźć w części A.1 i A.2. 

2 Dotyczy wyłącznie systemu PowerMaster-30 G2. 

3 

W celu zakończenia bieżącej sesji i powrotu do poprzednich opcji menu należy nacisnąć przycisk . 
4 Po wykonaniu tych czynności można wybrać inną opcję w menu TRYB UZYTKOW. (patrz część A.1 i A.2) albo 

zakończyć programowanie (patrz część A.3). 
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7. Opcje zaawansowane 

Opcje sterowania i przyciski 

System umożliwia ręczne lub automatyczne zdalne sterowanie urządzenia podłączonego do wyjścia PGM. 
Użytkownik definiuje czasy WŁ. i WYŁ. za pomocą harmonogramu zadań (patrz rozdział 6, B.14 Programowanie 
harmonogramu zadań). Instalator ustala, które czujniki linii będą włączały i wyłączały sterowane zdalnie urządzenia. 
Jednakże należy pamiętać o tym, że decyzja odnośnie do tego, czy sterowane zdalnie urządzenie odpowie 
zgodnie z tym, jak jest to zaprogramowane, zależy od użytkownika (patrz następna tabela). 

Klawisz Funkcja 

 
Ręczna aktywacja światła lub innego elektrycznego urządzenia domowego, które jest podłączone do 
wyjścia PGM. 

 
Ręczna dezaktywacja światła lub innego elektrycznego urządzenia domowego, które jest podłączone 
do wyjścia PGM. 

 
Wybór aktywnej metody automatycznego sterowania: 
 Czujniki: Urządzenie jest sterowane przez czujniki (przypisane w tym celu przez instalatora). 
 Zegar: Urządzenie jest sterowane przez zegar (czasy WŁ. oraz WYŁ. są zdefiniowane przez 

instalatora). 
 Oba: Urządzenie jest sterowane przez czujniki i przez zegar. 

Przykłady zalet zdalnego sterowania: 
 Kontrola zegara. Czasowa aktywacja/dezaktywacja urządzenia elektrycznego podczas nieobecności 

użytkownika. 
 Sterowanie linią Po zakłóceniu strefy obwodowej urządzenie elektryczne jest włączane. 
Uwaga: Automatyczna aktywacja i dezaktywacja urządzenia elektrycznego zależy również od konfiguracji PGM 
schematu (patrz rozdział 6, B.14 Programowanie harmonogramu zadań). 

Automatyczne sterowanie WŁ./WYŁ. 

Można wybrać dwie z czterech opcji:  
 ZAŁ. ZEGAREM   WYŁ.ZEGAREM 
 ZAŁ.CZUJKA   WYŁ.CZUJKA 

Obecnie aktywne opcje są wyświetlone z ciemnym pudełkiem ( ) po prawej stronie. Aby przeglądać dwie pozostałe 

opcje, kliknij przycisk . 
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Obecnie nieaktywne opcja jest wyświetlona bez ciemnego pudełka daleko po prawej stronie. Jeśli klikniesz  
podczas wyświetlania opcji, zostanie wyświetlone ciemne pudełko. „Dźwiękowy sygnał sukcesu” wskazuje na pomyślne 
zapisywanie nowej opcji. 

NACIŚNIJ WYNIKŁY WYŚWIETLACZ 

 

 
ZAŁ. ZEGAREM  
 
 

 (o ile jest to ustawienie 
domyślne) 

Jeśli nie jest to zadowalające 

— naciśnij przycisk  

 
WYL.ZEGAREM 
 
 

  

Jeśli jest to zadowalające —  

naciśnij przycisk  

 

WYL.ZEGAREM  
 
 

 

 
WYL.ZEGAREM  
 
 

  

 
ZAŁ.CZUJKA  
 
 

 (o ile jest to ustawienie 
domyślne) 

Jeśli nie jest to zadowalające 

— naciśnij przycisk  

 
WYL.CZUJKA 
 
 

Jeśli jest to zadowalające —  

 

 

WYL.CZUJKA  

 
 

  

 

 
WYL.CZUJKA  
 
 

 

 

GG:MM GOTOWY 
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8. Test okresowy według kodu użytkownika 

Komponenty omawianego systemu zabezpieczeń zaprojektowano w taki sposób, aby były w możliwie największym 
stopniu bezobsługowe. Mimo to obowiązkowe jest testowanie systemu co najmniej raz na tydzień oraz po każdym 
zdarzeniu alarmowym w celu sprawdzenia, czy wszystkie sygnalizatory, czujniki, piloty, klawiatury i inne urządzenia 
peryferyjne systemu funkcjonują prawidłowo. Należy postępować zgodnie z opisem zawartym w tym punkcie, 
a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek problemu należy natychmiast poinformować instalatora. 

Test jest wykonywany w trzech etapach: 
Test sygnalizatora: Każdy sygnalizator w systemie zostanie automatycznie aktywowany na 3 sekundy 
(sygnalizatory zewnętrzne z niską głośnością). Ponadto system testuje sygnalizator zarejestrowanych czujników 
dymu. 
Test czujnika temperatury/światła: W przypadku urządzeń z wykrywaniem temperatury centrala wyświetla 
temperaturę każdej linii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. W przypadku urządzeń z wykrywaniem temperatury 
i światła na wyświetlaczu centrali będzie wyświetlana temperatura oraz natężenie światła w każdej linii. 
 
Test innych urządzeń: Każde z pozostałych urządzeń w systemie zostanie aktywowane przez użytkownika, a na 
wyświetlaczu będą wskazywane urządzenia, które nie zostały jeszcze przetestowane. Wskazanie „TO JA” pomaga 
w razie potrzeby zidentyfikować nieprzetestowane urządzenia. Liczba urządzeń, które jeszcze nie zostały 
przetestowane, jest też podawana na liczniku. 

 
Należy uważnie przeczytać część „Informacje dodatkowe” zgodnie z odnośnikami1 itp. w tabeli na końcu 
niniejszej części. 

A. Aby przejść do menu Test okresowy 

1. 
GG:MM GOTOWY 

 
Należy upewnić się, że system jest wyłączony, a następnie naciskać przycisk 

, aż na ekranie zostanie wyświetlona opcja „TEST OKRESOWY”, 

a następnie nacisnąć przycisk .1 

 
 

 

 
OKRESOWY 

TEST 

 

2.   

 ZBLIŻ TAG LUB 
WPISZ KOD: 

Następnie urządzenie poprosi o wpisanie kodu użytkownika lub zbliżenie tagu 
zbliżeniowego. 

3.  KOD/TAG Wprowadź kod użytkownika lub użyj tagu zbliżeniowego.2,3 

 ☺  Przejdź do kroku 
4 
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B. Aby przetestować sygnalizatory 

4. TEST SYGNALIZAT. 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [TEST SYGNALIZAT.].  

5. 
 Aby zainicjować test sygnalizatorów, należy nacisnąć przycisk . 

Natychmiast po naciśnięciu przycisku  powinny zaświecić się wszystkie 
4 wskaźniki LED centrali i wszystkie 5 wskaźników LED klawiatury KP-250 PG2 
(test wskaźników LED).4 

 SYGNALIZ. P 
<DALEJ> lub <OK> 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [SYGNALIZ. P], gdzie „P” oznacza 
sygnalizator centrali, który jest aktualnie testowany. 

Pierwszy sygnalizator centrali będzie słyszalny przez 3 sekundy, po których system 
PowerMaster automatycznie powtórzy procedurę dla następnego sygnalizatora 
zarejestrowanego w systemie, aż wszystkie sygnalizatory zostaną przetestowane.5 
Należy posłuchać dźwięków sygnalizatorów i upewnić się, że wszystkie działają. 

Po przetestowaniu wszystkich sygnalizatorów centrala przetestuje sygnalizatory 
czujników dymu, które zostały zarejestrowane w systemie alarmowym. 
W pierwszym wierszu na ekranie będzie wyświetlany komunikat „[Lxx: 
SYGNALIZATOR DYM]”, a w drugim wierszu będzie wyświetlany komunikat 
[<DALEJ> lub <OK>], gdzie „Lxx” wskazuje numer linii czujnika dymu. W tym 
czasie sygnalizator każdego testowanego czujnika dymu zostanie włączony na 
maksymalnie 1 minutę. 

Aby przetestować sygnalizator następnego czujnika dymu, naciśnij przycisk . 

 

6. TEST SYGNAŁ.ZAK. 
 

Po zakończeniu testu wszystkich sygnalizatorów na ekranie zostanie wyświetlony 

komunikat [TEST SYGNAŁ.ZAK.]. Naciśnij przycisk  lub , aby 

potwierdzić test, a następnie przejść do kolejnego kroku w celu wyświetlenia 

temperatur linii. 
 lub  
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C. Aby wyświetlić temperaturę i natężenie światła 

7. TEST TEMPERATURY/ 
ŚWIATŁA 

 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [TEST TEMPERATURY/ŚWIATŁA]. 

8. 
 Aby wyświetlić temperatury linii na ekranie klawiatury KP-250 PG2, naciśnij 

przycisk .6 

 Z01 +19,5C 
Z01:Temp. Typ 

Na ekranie klawiatury KP-250 PG2 będzie wyświetlana temperatura oraz 
natężenie światła w każdej linii. Na ekranie będzie kolejno wyświetlana 
temperatura, natężenie światła, numer czujnika i jego położenie.7 

Kolejne naciśnięcia przycisku  pozwalają sprawdzić temperaturę i natężenie 
światła w każdej linii. 

 

Z01 +19,5C 
SALON 

   

9. KONIEC TESTU 
 

Gdy zostanie sprawdzona temperatura wszystkich linii, na ekranie zostanie 

wyświetlony komunikat [KONIEC TESTU]. Naciśnij przycisk  lub , aby 

potwierdzić test, a następnie przejść do następnego kroku w celu przetestowania 
innych urządzeń. 

 lub  

D. Aby przetestować wszystkie inne urządzenia 

 TST WSZ. URZADZ 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [TST WSZ. URZADZ]. 

10. 
  Aby zainicjować procedurę testu urządzeń, naciśnij przycisk . 

11. NIE AKTYWNY NNN 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [NIE AKTYWNY NNN]. NNN oznacza 
liczbę zarejestrowanych w centrali urządzeń, które nie zostały jeszcze 
przetestowane. Ta liczba automatycznie zmniejsza się o jeden po przetestowaniu 

kolejnego urządzenia. Aby zainicjować test urządzeń, naciśnij przycisk . 
 

 Z01 NIE AKTYWNY 
Z01 KONTAKTRON 

Wyświetlacz pokazuje 1. urządzenie na liście nieprzetestowanych urządzeń. 
Wskazanie wyświetlacza będzie się przełączać między numerem 
urządzenia,rodzajem urządzenia (np. kontaktron, pilot, klawiatura, itd.) oraz 
lokalizacjąurządzenia. 
Test jest wykonywany przez aktywowanie każdego urządzenia zgodnie z opisem 
w punkcie 8 poniższej tabeli. 

 

Z01 NIE AKTYWNY 
DRZWI FRONTOWE 

   

 
Z01 URZ. AKTYW. 
Z01 KONTAKTRON 

Informacje na ekranie zostaną odpowiednio zmienione po aktywowaniu 
urządzenia. 
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12. 
 Klikaj przycisk , aby przewijać listę wszystkich nieprzetestowanych 

urządzeń.9 
13. KONIEC TESTU 

 
Gdy wszystkie urządzenia zastaną aktywowane, na ekranie zostanie wyświetlony 
komunikat [KONIEC TESTU], po którym zostaje wyświetlony komunikat [GG:MM 
GOTOWY]. GG:MM GOTOWY 

 

 

Informacje dodatkowe (test okresowy) 

1 W stanie rozbrojonym na wyświetlaczu widać, kiedy wszystkie linie są zabezpieczone (00:00 lub inne cyfry 

wskazujące bieżący czas). 

2 W przypadku braku zmiany osobistego kodu ustawienie domyślne, z którego należy skorzystać, to 1111. 

3 Jeśli w celu wykonania testu okresowego zostanie wprowadzony KOD INSTALATORA zamiast KODU 

UŻYTKOWNIKA, wskaźniki LED urządzenia zapewnią również wskazanie dotyczące jakości łącza — patrz 

rozdział 4 Instrukcji instalacji klawiatury KP-250 PG2, test okresowy z użyciem kodu instalatora. 

4 
Aby pominąć TEST SYGNALIZATORÓW i wybrać TEST innych urządzeń, należy nacisnąć przycisk . 

5 Test okresowy można wykonać dla maksymalnie dwóch sygnalizatorów bezprzewodowych (w tym jednego 
sygnalizatora wewnętrznego) oraz dla sygnalizatorów zarejestrowanych czujników dymu. Sygnalizatory 
zewnętrzne są aktywowane z niską głośnością. 

6 Jeśli w systemie nie są zarejestrowane żadne czujniki temperatury, wówczas na wyświetlaczu zostanie 
wyświetlony komunikat „BRAK URZADZENIA”. 

7 Temperatura może być wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita odpowiednio do 

zaprogramowanych ustawień czujnika temperatury. 

8 Aby aktywować urządzenia systemu w czasie „Testu okresowego” (upewnij się, że lampki LED urządzenia 

świecą się): 

Kontaktron:  Otwórz lub zamknij drzwi lub okno zabezpieczone przy pomocy kontaktronu. 

Czujniki ruchu: Wykonaj test przejścia czujnika zgodnie z opisem w arkuszu danych czujnika. 

Czujniki dymu: Wykonaj test diagnostyczny czujnika zgodnie z opisem w arkuszu danych czujnika. 

Pilot: Aktywuj dowolny przycisk pilota. 

Klawiatury: Naciśnij przycisk   na klawiaturze.  

Inne urządzenia: Ogólnie rzecz biorąc należy przeprowadzić testy diagnostyczne przedstawione 
w arkuszach danych urządzeń lub uruchomić dowolne funkcje urządzeń. 

9 a. Trzy sekundy po wyświetleniu nazwy urządzenia na wyświetlaczu lampka LED zaczyna migać, co pomaga 

w identyfikacji (tak jakby urządzenie mówiło „to ja”). 

b. Aby zakończyć sesję, naciskaj przycisk  do momentu wyświetlenia komunikatu [<OK> WYJŚCIE], 

a następnie naciśnij przycisk . 
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Test okresowy poszczególnych partycji 

Obok standardowego testu okresowego można również wykonywać testy linii pod kątem zarejestrowanych czujników 
(z wykluczeniem czujników i sygnalizatorów temperatury), które są przypisane do wybranej partycji. 

Aby wykonać test okresowy poszczególnych partycji1 

1. 
GG:MM GOTOWY 

AWARIA 

Upewnij się, że wybrana partycja jest rozbrojona, a inne partycje nie działają 
w trybie wyjścia lub opóźnienia wejścia, a następnie naciśnij przycisk partycji 

( ). 

 
 

 

2. 
WYBIERZ PARTYCJĘ 

 
Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat [WYBIERZ PARTYCJĘ], 

naciśnij numery partycji linii przeznaczonych do testowania, np.  (Partycja 1). 

  

3. 
PARTYCJA 1 

PAMIĘĆ NIE GOT. 

 

 
 

 
PARTYCJA 1 

NIE GOT. AWARIA 

4.  
Naciskaj przycisk  do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu [TEST 

OKRESOWY], a następnie naciśnij przycisk . 

 
TEST OKRESOWY 

 

 

5.  
 

 
ZBLIŻ TAG LUB 

WPISZ KOD 
Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności wprowadzenia 
głównego kodu użytkownika.2 

6.  Wprowadź kod 
użytkownika głównego. 

 

 P1 TEST URZ. 
 

3 

7.   
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8. NIE AKTYWNY NNN 
 

Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [NIE AKTYWNY NNN]. NNN oznacza 
liczbę zarejestrowanych w centrali urządzeń, które nie zostały jeszcze 
przetestowane. Ta liczba jest automatycznie zmniejszana o jeden po 
przetestowaniu każdego urządzenia.  

Test poszczególnych partycji jest wykonywany poprzez aktywowanie każdego 
urządzenia zgodnie z opisem w punkcie 4 poniższej tabeli zatytułowanej 
Informacje dodatkowe. 

Po aktywowaniu urządzenia na wyświetlaczu centrali zostanie wyświetlony 
komunikat [Lxx URZ. AKTYW.], a wartość „N” zmniejszy się o jeden. 

Po przetestowaniu wszystkich urządzeń na wyświetlaczu centrali zostanie 
wyświetlony komunikat [KONIEC TESTU]. 

 

KONIEC TESTU 
 

 

9.  Naciśnij przycisk .5 

 ☺  Powrót do kroku 3  
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Informacje dodatkowe (test okresowy poszczególnych partycji) 

1 Partycjonowanie musi zostać włączone przez instalatora. 

2 W przypadku braku zmiany osobistego kodu ustawienie domyślne, z którego należy skorzystać, to 1111. 

3 
Aby przerwać, naciśnij przycisk ; na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [<OK> WYJŚCIE]. 

Naciśnij przycisk . 

4 Aby aktywować urządzenia systemu w czasie „Testu okresowego” (upewnij się, że lampki LED urządzenia 

świecą się): 

Kontaktron:  Otwórz lub zamknij drzwi lub okno zabezpieczone przy pomocy kontaktronu. 

Czujniki ruchu: Wykonaj test przejścia czujnika zgodnie z opisem w arkuszu danych czujnika. 

Czujniki dymu: Wykonaj test diagnostyczny czujnika zgodnie z opisem w arkuszu danych czujnika. 

5 W przypadku dowolnego z poniższych zdarzeń test okresowy poszczególnych partycji zostanie przerwany 
(centrala powróci do wyświetlania wybranej partycji): 1) Zdarzenie wyłączenia przy użyciu pilota, klawiatury lub 
nadajnika przenośnego przypisanego do wybranej partycji; 2) Zdarzenie NAPAD, POŻAR lub WEZW. 
POMOCY. 



9. Konserwacja 

74 D-307754 KP-250 PG2 Podręcznik użytkownika 

9. Konserwacja 

Wymiana baterii urządzeń bezprzewodowych 

Urządzenia bezprzewodowe dostarczone wraz z systemem są zasilane z baterii, które w warunkach normalnej 
eksploatacji działają kilka lat. 
Gdy jednak nastąpi zużycie baterii danego urządzenia, urządzenie automatycznie wyśle do centrali alarmowej 
komunikat „słabe zasilanie”, a komunikat awarii zostanie wyświetlony razem z danymi o linii (patrz rozdział 5 — 
Wskazania awarii). 
W celu prawidłowego przeprowadzenia procedury wymiany baterii czujników lub innych urządzeń przez instalatora 
konieczne jest zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami obsługi. 

Dostęp do linii 24-godzinnych 

Aby uzyskać dostęp do czujnika zdefiniowanego jako linia 24-godzinna bez wywoływania alarmu: 

 Kliknij przycisk  — na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: TRYB UŻYTKOW. 

 Kliknij przycisk  — na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: ZBLIŻ TAG LUB WPISZ KOD: ___. 
Wprowadź swój poufny 4-cyfrowy <kod użytkownika> lub użyj tagu zbliżeniowego — odtworzony zostanie „dźwiękowy 
sygnał sukcesu” (- - - ––––). 

Od tego momentu czujnik 24-godzinny jest dostępny przez 4 minuty — w tym czasie można go otworzyć i uzyskać do 
niego dostęp. Po upływie tych 4 minut system automatycznie powraca do zwykłego trybu pracy. 

Rejestr zdarzeń według kodu użytkownika 

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w rejestrze zdarzeń, który może zawierać maksymalnie 100 pozycji. Można 
uzyskać dostęp do tego rejestru, kolejno sprawdzić poszczególne zdarzenia, a następnie na tej podstawie wyciągnąć 
wnioski dotyczące działania systemu. 
Uwaga: W rejestrze zdarzeń może być zapisanych maksymalnie 250 zdarzeń (PowerMaster-10 G2) lub 1000 zdarzeń 
(PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2), które można przeglądać w programie Remote Programmer lub za 
pośrednictwem zdalnego serwera PowerManage. 

Jeśli rejestr zdarzeń zostanie całkowicie zapełniony, najstarsze zdarzenia będą usuwane w chwili rejestracji 
poszczególnych nowych zdarzeń. 

Dla każdego zdarzenia zapisywane są data i godzina jego wystąpienia. Podczas czytania rejestru zdarzeń są 
prezentowane w kolejności chronologicznej — od najnowszych do najstarszych. Opis zdarzenia jest wyświetlany wraz 

z datą i godziną jego wystąpienia. Komunikaty są wyświetlane naprzemiennie do momentu kliknięcia przycisku  
w celu przejścia do kolejnego, starszego zdarzenia lub do momentu, gdy upłynie 4-minutowy limit bezczynności, co 
spowoduje powrót systemu do zwykłego trybu pracy. 

Dostęp do rejestru zdarzeń jest możliwy po kliknięciu przycisku  i wprowadzeniu kodu użytkownika głównego. 

Ogólne informacje dotyczące korzystania z rejestru można znaleźć w procedurze przedstawionej poniżej. 
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W celu zapoznania się z zawartością rejestru zdarzeń należy wykonać poniższe czynności: 

 GG:MM GOTOWY 
 

 

1. 
 

 

 ZBLIŻ TAG LUB 
WPISZ KOD:  

 

2.  KOD Gdy na wyświetlaczu klawiatury KP-250 PG2 zostanie wyświetlony komunikat 
[ZBLIŻ TAG LUB WPISZ KOD: ], należy wprowadzić kod użytkownika 
głównego. 

 KP-250 
LISTA ZDARZEŃ 

Zostanie wygenerowany „dźwiękowy sygnał sukcesu”, a na ekranie zostanie 
wyświetlony komunikat [KP-250 LISTA ZDARZEŃ] (patrz Ważna uwaga!). 

3. 
 Kliknij przycisk . Zostanie wyświetlone najnowsze zdarzenie. 

 CA SLABY AKUM 
12/04/11 15:14 

Zdarzenie zostanie wyświetlone w dwóch wierszach, np. „CA SLABY AKUM”, 
a następnie „12/04/11 15:14”.  

  
Oba komunikaty są wyświetlane do momentu ponownego kliknięcia przycisku 

 w celu przejścia do kolejnego zdarzenia lub do momentu upływu  
4-minutowego limitu bezczynności. 

F03 WYŁĄCZENIE 
15/03/11 08:37 

4.  Klikaj przycisk  tyle razy, ile jest konieczne w celu zapoznania się ze 
wszystkimi potrzebnymi danymi. 

 
 Ważna uwaga! Wprowadzenie błędnego kodu 5 razy z rzędu spowoduje 

włączenie blokady klawiatury na 30 sekund. 

Uwaga: The system will not allow you to erase the event log. Czynność tę może 
wykonać wyłącznie instalator uprawniony do przeglądania informacji. 

Zakończenie pracy z rejestrem zdarzeń 

1.  Z dowolnego miejsca rejestru zdarzeń kliknij przycisk . 
Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [KP-250 <OK> WYJŚCIE]. 

 KP-250 
<OK> WYJŚCIE 

 

2.  Kliknij przycisk . 

 GG:MM GOTOWY 
 

 

  System powróci do normalnego trybu pracy. 
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ZAŁĄCZNIK A: Dane techniczne 

Pasmo częstotliwości (MHz) Europa i reszta świata: 433–434, 868–869 USA: 912–919 
Protokół komunikacyjny PowerG 
Typ baterii Cztery baterie alkaliczne AA 1,5 V 
Oczekiwany czas pracy baterii 3 lata (w przypadku typowego użytkowania). 
Próg słabego zasilania z baterii 4,4 V 
Źródło zasilania Bateria: 4,8–6 V DC 
Podświetlenie Niebieskie (klawiatura) / białe (ekran) 
Temperatura robocza 0C do 55C (32F do 131F) 
Wilgotność Średnia wilgotność względna do około 75% bez kondensacji. Przez 30 dni w roku 

wilgotność względna może wahać się od 85% do 95% bez kondensacji. 
Wymiary (szer. X dług. x głęb.) 150×100×20 mm (5-7/8 × 3-7/8 × 13/16 cala) 
Masa (z baterią i uchwytem) 379 g (13 uncji). 
Montaż Na ścianie lub blacie 
Kolor Biały 
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ZAŁĄCZNIK B: Partycjonowanie 

Klawiatura KP-250 PG2 jest wyposażona w opcjonalną funkcję partycji. Funkcja partycjonowania jest dostępna tylko 
wtedy, gdy zostanie włączona przez instalatora. Po włączeniu funkcji partycjonowania do systemu zostanie dodane 
menu Partycje, które można wyświetlić na wyświetlaczu LCD. 
Każdy kod użytkownika można zostać przypisany do kombinacji maksymalnie 3 partycji, a każda partycja może zostać 
załączona lub wyłączona bez względu na stan innych partycji systemu. Na przykład, można zdefiniować garaż jako 
partycję 1, piwnicę jako partycję 2 oraz dom jako partycję 3. Każda partycja jest niezależna od innych partycji, dlatego 
można załączać lub wyłączać każdą partycję według potrzeby bez zmiany stanu innych partycji. 
Ponadto system obsługuje konfiguracje, w których jeden obszar jest obsługiwany przez co najmniej dwie partycje. 
Przykładem może być teren recepcji wspólnej dla dwóch biur (z których każde jest przypisane do oddzielnej partycji), 
który zostanie załączony tylko wtedy, gdy załączone zostaną oba biura (partycje). Teren recepcji zostaje wyłączony, gdy 
wyłączone zostanie którekolwiek z biur (partycji), co umożliwia użytkownikom danego biura korzystanie z terenu 
recepcji bez wywoływania alarmu. Obszar taki nazywany jest „obszarem wspólnym”. 
Uwaga: Operacja zdalna wykonywana jest dla partycji lub w oparciu o kod użytkownika zdefiniowany dla konkretnej 
partycji, gdy partycja jest włączona. 

B1. Wybieranie partycji 

Gdy system pracuje w trybie partycji, na wyświetlaczu najpierw wyświetlany jest następujący komunikat: 

P1: R    P2:   N    P3: R 
 

Naciśnij przycisk  — na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat: 

WYBIERZ PARTYCJĘ 
 

Naciśnij przyciski ,  i , aby wybrać żądaną partycję. 
Uwaga: Jeżeli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi upływ limitu czasu, a na wyświetlaczu 
będą wyświetlane wszystkie partycje. 

B2. Załączanie / wyłączanie systemu 

Przed wykonaniem dalszych czynności należy upewnić się, że funkcja partycji została aktywowana przy pomocy trybu 
instalatora. 

Załączanie/wyłączanie wszystkich partycji 

Aby załączyć/wyłączyć wszystkie partycje w trybie GOTOWY, naciśnij przycisk  /  lub . 

Załączanie/wyłączanie pojedynczej partycji 

Aby załączyć/wyłączyć jedną partycję, naciśnij przycisk  na klawiaturze KP-250 PG2, a następnie naciśnij numer 

partycji: 1; 2; lub 3. Następnie naciśnij przycisk  /  lub . 
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B3. Funkcja Pokaż 

Funkcja Pokaż jest aktywna w trakcie przeglądania stanu pojedynczej / stanu wszystkich partycji i wyświetla informacje 
istotne dla wybranej lub wszystkich partycji.  
Funkcja Pokaż w odniesieniu do wszystkich partycji 

W trybie Gotowy naciśnij przycisk , aby wyświetlić na ekranie informacje dotyczące wszystkich partycji. Naciskaj 

wielokrotnie przycisk , aby wyświetlić zawartość pamięci / status. 
Funkcja Pokaż w odniesieniu do jednej partycji 

W trybie Gotowy naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk numeru partycji. Na wyświetlaczu pojawią się 

informacje istotne dla wybranej partycji. Naciskaj wielokrotnie przycisk , aby wyświetlić zawartość pamięci / 
status. 
Uwaga: Jeżeli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi upływ limitu czasu, a na wyświetlaczu 
będą wyświetlane wszystkie partycje. 

B4. Sygnalizator 

Partycja znajduje się w stanie alarmu po otrzymaniu sygnału o zdarzeniu z urządzenia przypisanego do danej partycji. 
Urządzenia będące w stanie alarmu w żaden sposób nie wpływają na partycje, do których nie są przypisane. 
Sygnalizator jest wspólny dla wszystkich partycji; dlatego alarm z którejkolwiek lub którychkolwiek partycji spowoduje 
uruchomienie sygnalizatora. 
Funkcjonowanie sygnalizatora 
 Sygnalizator zostaje uruchomiony po otrzymaniu sygnału zdarzenia od urządzenia znajdującego się w stanie 

alarmu. 
 Nałożenie się aktywacji sygnalizatora z różnych partycji nie powoduje przedłużenia działania sygnalizatora. 
 Gdy sygnalizator działa, nie wyłącza się aż do momentu wyłączenia wszystkich partycji w stanie alarmu. Jeśli 

jednak sygnalizator został uruchomiony z powodu alarmu z linii obszaru wspólnego, a jedna z partycji 
przypisanych do tego obszaru zostanie wyłączona, to sygnalizator również przestanie działać. Jeśli alarm został 
zainicjowany w obszarze wspólnym, ale jest kontynuowany z linii, które nie są przypisane do obszaru 
wspólnego, sygnalizator nie wyłączy się aż do momentu wyłączenia wszystkich partycji przypisanych do linii 
w stanie alarmu. 

 W przypadku, gdy w partycji 1 wystąpi pożar, a w partycji 2 wystąpi włamanie, sygnalizator będzie emitować 
sygnał POŻAR. Gdy partycja 1 zostanie wyłączona, sygnalizator zacznie emitować dźwięk WŁAMANIA przez 
okres pozostały do upływu limitu czasu sygnalizatora. 

B5. Wyświetlanie stanu partycji 

Stan partycji jest wskazywany w następujący sposób: 

P1:X P2:X P3:X 

Każda wartość X wskazuje odmienny stan partycji, a mianowicie: 

R Gotowy 
N Nie gotowy 
A Zał. całkowite 
H Zał. częściowe 
E Opóźnienie wyjścia 
D Opóźnienie wejścia 
- Partycja nieaktywna 
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B6. Obszary wspólne 

Gdy partycje przenikają się, należy przypisać linię do obszaru wspólnego partycji. Taka linia wspólna jest przypisana do 
wielu partycji i mogą ją przekraczać wszyscy użytkownicy, którzy są przypisani do partycji. 
W pojedynczej instalacji może być więcej obszarów wspólnych w zależności od rozkładu obiektów. Obszar wspólny nie 
jest tożsamy z partycją; nie można go bezpośrednio załączyć/wyłączyć. Obszary wspólne są tworzone podczas 
przypisywania jednej lub większej liczby linii do 2 lub 3 partycji. W tabeli A1 podsumowano działanie różnych typów linii 
w obszarze wspólnym. 

Tabela A1 — definicje obszarów wspólnych 

Rodzaje linii w obszarach 
wspólnych 

Definicja 

Linia zewnętrzna  Działa zgodnie z definicją, tylko gdy ostatnio przypisana partycja jest załączona 
całkowicie lub częściowo. 

 Jeśli ta partycja jest wyłączona, alarm zainicjowany z tej linii jest ignorowany dla 
wszystkich przypisanych partycji. 

Linie opóźnione  Linie opóźnione nie uruchamiają opóźnienia wejścia, chyba że wszystkie 
przypisane partycje są załączone. Z tego względu nie zaleca się definiowania 
linii opóźnionych jako obszarów wspólnych. 

Dostęp zewnętrzny 
(śledzenie obwodu) 

 Działa zgodnie z definicją, tylko gdy ostatnio przypisana partycja jest załączona 
całkowicie lub częściowo. 

 Jeśli ta partycja jest wyłączona, alarm zainicjowany z tej linii jest ignorowany dla 
wszystkich przypisanych partycji. 

 Jeśli ta partycja przypisana do obszaru wspólnego jest opóźniona (a inne 
partycje są załączone), wówczas alarm będzie zgodny z procedurą dla linii 
zewnętrznej 2 tylko dla tej partycji. Zdarzenie zostanie zignorowane dla innych 
przypisanych załączonych partycji. 

Linia wewnętrzna  Działa zgodnie z definicją tylko wtedy, gdy partycja przypisana jako ostatnia jest 
załączona całkowicie. 

 Jeśli ta partycja jest wyłączona lub załączona częściowo, alarm zainicjowany 
z tej linii jest ignorowany dla wszystkich przypisanych partycji. 

Linia wewnętrzna — 
opóźnienie 

 Działa jak Linia wewnętrzna, gdy system jest uzbrojony częściowo, oraz jak linia 
Opóźnienie, gdy system jest uzbrojony całkowicie. 

Dostęp wewnętrzny 

(śledzenie wewnętrzne) 

 Działa zgodnie z definicją tylko wtedy, gdy partycja przypisana jako ostatnia jest 
załączona całkowicie. 

 Jeśli ta partycja jest wyłączona lub załączona częściowo, alarm zainicjowany 
z tej linii jest ignorowany dla wszystkich przypisanych partycji. 

 Jeśli ta partycja przypisana do obszaru wspólnego jest opóźniona (a inne 
partycje są załączone), wówczas alarm będzie zgodny z procedurą dla linii 
wewnętrznej 2 tylko dla tej partycji. Zdarzenie zostanie zignorowane dla innych 
przypisanych załączonych partycji. 

DOM E/E 

(Dom/Opóźnienie) 

 Pełni funkcję linii zewnętrznej 2, gdy wszystkie przypisane partycje są załączone 
całkowicie. 

 Działa jak linia typu opóźnionego, gdy co najmniej jedna z przypisanych partycji 
jest załączona częściowo. 

 Ustawienie to będzie ignorowane, jeśli co najmniej jedna z przypisanych partycji 
jest wyłączona. 

Wezwanie pomocy; Zalanie; 
Pożar; Gaz; Temperatura; 
24-godzinna cicha; 24-
godzinna głośna 

 Te funkcje są zawsze załączone. 
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Rodzaje linii w obszarach 
wspólnych 

Definicja 

Bez alarmów  Ten obszar jest zawsze ignorowany. Dla linii typu „bez alarmów” nie ma żadnych 
alarmów. 
Funkcja może być używana np. do aktywacji PGM bez alarmów we wszystkich 
trybach. 

Na zewnątrz  Działa zgodnie z definicją, tylko gdy ostatnio przypisana partycja jest załączona 
częściowo lub całkowicie. 

Klucz uzbrajania  Załączanie wszystkich przypisanych partycji. 

Sabotaż, awaria linii, awaria 
zasilania, napad 

 Te funkcje są zawsze załączone. 
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ZAŁĄCZNIK C: Glosariusz 

Lista terminów została zorganizowana w kolejności alfabetycznej. 

Alarm: Istnieją 2 rodzaje alarmów. 
Alarm głośny — zarówno sygnalizatory wbudowane, jak i zewnętrzne działają ciągle z pełną mocą i centrala zgłasza 
zdarzenie przez telefon lub w inny sposób. 
Alarm cichy — sygnalizatory pozostają ciche, ale centrala zgłasza zdarzenie przez telefon lub w inny sposób. 

Stan alarmu jest powodowany przez: 
 Ruch wykryty przez czujnik ruchu  
 Zmianę stanu wykrytą przez kontaktron — otwarcie drzwi lub okna 
 Wykrycie dymu przez czujnik dymu 
 Sabotaż któregokolwiek czujnika 
 Jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków na klawiaturze centrali alarmowej. 
Bez opóźnień: System można załączyć w trybie załączenia całkowitego bez opóźnienia lub załączenia częściowego 
bez opóźnienia, co skutkuje zniesieniem opóźnienia wejścia dla wszystkich linii opóźnienia na czas jednego okresu 
załączenia. 
Przykładowo można załączyć centralę w trybie załączenia częściowego bez opóźnienia i pozostawać w chronionym 
obszarze. Aktywna jest tylko ochrona linii zewnętrznej, a jeśli użytkownik nie spodziewa się gości, gdy system jest 
załączony, wówczas korzystny jest alarm uruchamiany przy wchodzeniu przez drzwi główne. 
Aby wyłączyć system bez powodowania alarmu, należy użyć klawiatury sterującej (która jest normalnie dostępna bez 
naruszania linii zewnętrznej) lub nadajnika pilota. 
Blokada: Linie zablokowane to takie linie, które nie są załączane podczas załączania systemu. Blokada umożliwia 
uzbrojenie tylko części systemu, pozwalając na swobodne poruszanie się osób w niektórych strefach, gdy system jest 
uzbrojony. 
Centrala systemu: Centrala systemu to szafka zawierająca obwody elektroniczne i mikroprocesor, sterujące systemem 
alarmowym. Gromadzi ona informacje z różnych czujników, przetwarza je i reaguje na różne sposoby. Zawiera również 
interfejs użytkownika — klawisze sterujące, klawiaturę numeryczną, wyświetlacz, generator dźwięku i głośnik. 
Czujnik dymu, bezprzewodowy: Zwykły czujnik dymu i bezprzewodowy nadajnik-odbiornik PowerG we wspólnej 
obudowie. Po wykryciu dymu czujnik przesyła swój unikalny kod identyfikacyjny wraz z sygnałem alarmu i różnymi 
innymi sygnałami stanu do centrali. Ponieważ czujnik dymu jest połączony ze specjalną linią pożaru, zostanie 
zainicjowany alarm pożarowy. 
Czujnik ruchu. Pasywny czujnik ruchu na podczerwień. Po wykryciu ruchu czujnik przesyła sygnał alarmu do centrali. 
Po zakończeniu transmisji czujnik czeka na wykrycie dalszych ruchów. 
Czujnik: Element wykrywający: czujnik piroelektryczny, fotodioda, mikrofon, optyczny czujnik dymu itp. 
Czujnik: Urządzenie (aparat) wysyłające alarm, które komunikuje się z centralą (na przykład NEXT PG2 to czujnik 
ruchu, SMD-426 PG2 to czujnik dymu). 
Kody użytkownika: Klawiatura KP-250 PG2 została zaprojektowana do wykonywania poleceń użytkownika pod 
warunkiem ich poprzedzenia poprawnym kodem dostępu. Osoby nieuprawnione nie znają tego kodu, więc jakakolwiek 
próba z ich strony wyłączenia lub obejścia systemu jest skazana na niepowodzenie. Jednak niektóre operacje mogą 
zostać wykonane bez użycia kodu użytkownika, ponieważ nie zmniejszają one poziomu bezpieczeństwa systemu 
alarmowego. 
Kontraktor magnetyczny: Sterowany magnesem przełącznik i bezprzewodowy nadajnik we wspólnej obudowie. 
Czujnik jest montowany na drzwiach i oknach w celu wykrycia zmian stanu (z zamkniętego na otwarty i na odwrót). Po 
wykryciu otwarcia drzwi lub okna czujnik przesyła sygnał alarmu do centrali. Centrala, jeśli nie była wtedy załączona, 
będzie uważała system za niegotowy do załączenia do momentu zabezpieczenia drzwi lub okna, chyba że odbierze 
sygnał przywrócenia stanu z tego samego czujnika. 
Linia bez alarmu: Instalator może przeznaczyć linię na cele niezwiązane z alarmami, Na przykład czujnik ruchu 
zainstalowany na ciemnych schodach może automatycznie włączać światło, gdy ktoś przejdzie przez ciemny obszar. 
Innym przykładem jest miniaturowy nadajnik bezprzewodowy powiązany z linią sterującą mechanizmem otwierania 
bramy. 
Linia naruszona: Linia w stanie alarmu (który może być spowodowany przez otwarcie okna lub drzwi albo ruch w polu 
widzenia czujnika ruchu). Naruszona linia jest uważana za niezabezpieczoną. 
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Linia: Linia to obszar w ramach chronionego obiektu nadzorowany przez konkretny czujnik. Podczas programowania 
instalator umożliwia rozpoznanie kodu identyfikacyjnego czujnika w centrali i łączy czujnik z żądaną linią. Ponieważ linie 
są wyróżniane na podstawie numeru i nazwy, centrala może zgłosić status linii użytkownikowi i zarejestrować w swojej 
pamięci wszystkie zdarzenia zgłaszane przez czujnik linii. Linie natychmiastowe i opóźnione czuwają tylko wtedy, gdy 
centrala jest załączona, a inne (24-godzinne) linie czuwają bez względu na to, czy system jest załączony, czy też nie. 
Linie gongu: Umożliwiają śledzenie działań w chronionym obszarze, gdy system alarmowy jest w stanie wyłączonym. 
Gdy linia gongu jest otwarta, brzęczyk generuje dwukrotny sygnał dźwiękowy. Sygnał nie jest jednak generowany po 
zamknięciu linii (przywróceniu stanu normalnego). W rezydencjach można użyć tej funkcji w celu zapowiadania gości. 
W firmach można jej użyć do sygnalizacji wejścia klientów do obiektu lub wejścia personelu do obszarów 
z ograniczonym dostępem. 

Uwaga: Linia 24-godzinna ani linia pożarowa nie może zostać zdefiniowana jako linia gongu, ponieważ oba typy linii 
wszczynają alarm w razie wyzwolenia, gdy system jest wyłączony. 

Nawet jeżeli jedna lub więcej linii zostaną przypisane jako linie gongu, nadal można włączyć lub wyłączyć funkcję gongu 

za pomocą przycisku włączenia/wyłączenia  i wskaźnika LED . 
Odbiorca zdalny: Odbiorcą może być zarówno profesjonalny usługodawca, u którego właściciel domu lub firmy wykupił 
abonament (stacja monitorująca), lub członek rodziny/przyjaciel, który się zgodził pilnować chronionego obiektu 
podczas nieobecności jego mieszkańców. Centrala zgłasza zdarzenia przez telefon do obu rodzajów odbiorców. 
Okres opóźnienia: Gdy alarm zostanie zainicjowany, wewnętrzne wbudowane urządzenie dźwiękowe zostanie 
najpierw aktywowane na ograniczony czas, który jest okresem opóźnienia ustawionym przez instalatora. W razie 
przypadkowego wywołania alarmu można wyłączyć system w okresie opóźnienia, zanim zostaną uruchomione 
prawdziwe sygnalizatory i zanim alarm zostanie zgłoszony odbiorcom zdalnym. 
Powiązane: Dotyczy urządzeń. 
Powrót: Tryb powrotu jest specjalnym trybem załączenia, w którym wyznaczeni „użytkownicy powracający” 
uruchamiają „wiadomość o powrocie” wysyłaną na telefon przy wyłączaniu przez nich systemu. 
Ten tryb jest użyteczny na przykład, gdy rodzice chcą mieć pewność, że dziecko wróciło ze szkoły i wyłączyło system. 
Załączenie w trybie powrotu jest możliwe tylko wtedy, gdy system został załączony w trybie załączenia całkowitego. 
Przypisane: Dotyczy linii. 

Przywrócenie: Gdy stan czujnika zmienia się ze stanu alarmu na normalny stan gotowości, można stwierdzić, że 
czujnik został „przywrócony”. 
Przywrócenie czujnika ruchu następuje automatycznie po wykryciu ruchu i wówczas czujnik staje się gotowy do 
ponownego wykrywania. Przywrócenie kontraktora magnetycznego następuje tylko po zamknięciu chronionych drzwi 
lub chronionego okna. 
Stan: ZAL.CALK, ZAL.CZĘŚĆ, BEZ OPÓŹNIEŃ, POWRÓT, ZAL.WYMUSZONE, BLOKADA 
Status: Brak AC, słabe zasilanie, awaria, stan systemu itd. 
Szybkie załączenie: Załączenie bez użycia kodu użytkownika. Centrala nie wymaga kodu użytkownika po naciśnięciu 
jednego z przycisków załączania. Uprawnienie do korzystania z tej metody załączania jest nadawane lub odbierane 
przez instalatora podczas programowania systemu. 
To ja: Klawiatura KP-250 PG2 silny lokalizator urządzenia, który pomaga zidentyfikować rzeczywiste urządzenie 
wyświetlane na ekranie LCD w następujący sposób: 
Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest linia (urządzenie), na odpowiadającym jej urządzeniu zapala się migająca 
dioda LED oznaczająca „to ja”. Wskazanie „to ja” pojawi się na urządzeniu po pewnym czasie opóźnienia (maksymalnie 
16 sekund) i będzie ono sygnalizowane przez cały czas wyświetlania się urządzenia na wyświetlaczu LCD (do upływu 
limitu czasu, który wynosi 2 minuty). 
Ustawienia domyślne: Ustawienia mające zastosowanie do konkretnej grupy urządzeń. 
Wyłączenie: Czynność odwrotna do załączenia — czyli czynność przywracająca normalny stan gotowości centrali. 
W tym stanie tylko linie pożaru i 24-godzinna będą powodować alarm w razie naruszenia, ale można również 
zainicjować alarm wezwania pomocy. 
Załączenie (uzbrojenie): Załączenie systemu to czynność przygotowująca go do uruchomienia alarmu dźwiękowego, 
jeśli linia zostanie naruszona przez ruch albo otwarcie drzwi lub okna. Centrala może zostać załączona w różnych 
trybach (patrz Załączenie całkowite, Załączenie częściowe, Załączenie bez opóźnień albo Załączenie z opcją powrotu). 
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Załączenie całkowite: Ten typ załączenia jest używany, gdy w obiekcie chronionym nie ma żadnych osób. Chronione 
są wszystkie linie wewnętrzne oraz zewnętrzne. 
Załączenie częściowe: Ten typ załączenia jest używany, gdy w chronionym obiekcie są ludzie. Klasycznym 
przykładem jest noc w domu, gdy rodzina zamierza położyć się spać. W przypadku załączenia częściowego linie 
zewnętrzne są chronione, ale linie wewnętrzne nie. W efekcie ruch na liniach wewnętrznych jest ignorowany, ale 
naruszenie linii zewnętrznej powoduje alarm. 
Załączenie wymuszone: Gdy któraś z linii systemu zostanie naruszona (otwarta), systemu alarmowego nie można 
załączyć. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest znalezienie i wyeliminowanie przyczyny naruszenia linii 
(zamknięcie drzwi lub okien). Innym sposobem jest wymuszenie załączenia — automatyczne dezaktywowanie linii, 
które są nadal naruszone po upływie opóźnienia wyjścia. Zablokowane linie nie są chronione w okresie załączenia. 
Nawet w przypadku przywrócenia stanu normalnego (zamknięcia) zablokowane linie nadal pozostaną niechronione aż 
do chwili wyłączenia systemu. 
Uprawnienie do wymuszania załączenia jest nadawane lub odbierane przez instalatora podczas programowania 
systemu. 
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ZAŁĄCZNIK D: Zgodność z normami 

 
 
 

 
 

Europa: 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.  
Firma Visonic Ltd. deklaruje niniejszym, że urządzenie radiowe typu KP-250 jest 
zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny 
pod następującym adresem: http://www.visonic.com/download-center. 
 
 
 
Urządzenia peryferyjne Power G oferują dwukierunkową komunikację i dodatkowe korzyści opisane 
w broszurze technicznej. Komunikacja ta nie została przetestowana pod kątem zgodności z odpowiednimi 
wymogami technicznymi, a więc nie jest ona objęta zakresem certyfikacji produktu. 
 
Certyfikacja Applica T&C zgodnie z normą EN 50131.  
 
Zjednoczone Królestwo: Ten produkt nadaje się do użytku w zainstalowanych 
systemach zgodnych z normą PD6662:2010, stopień 2, klasa środowiskowa II. DD243 
i BS8243 
 
Stopień bezpieczeństwa: 2 
Klasa środowiskowa: II 
 
USA: CFR 47 część 15 
Kanada: RSS 210 

 

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz z normą (normami) organizacji Industry Canada dla urządzeń nieobjętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może 
powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować 
niepożądane działanie urządzenia. 
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. 

OSTRZEŻENIE! Aby spełnić wymagania przepisów FCC i IC dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe, przenośna wersja urządzenia 
podczas normalnego trybu pracy powinna znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od jakichkolwiek osób. Anteny używane z tym 
produktem nie mogą być umieszczone w tym samym miejscu lub w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami. 
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. 
Obwody cyfrowe niniejszego urządzenia zostały przetestowane, a testy potwierdziły jego zgodność z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego 
klasy B zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zagwarantowanie uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami 
występującymi w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli zostanie 
zamontowane i będzie używane niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze transmisji radiowych i telewizyjnych. 
Jednakże nie ma żadnych gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to spowoduje tego typu zakłócenia, 
co można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik powinien spróbować wyeliminować takie zakłócenia, wykonując 
przynajmniej jedną z poniższych czynności: 
– zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej; 
– zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem; 
– podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż to, które zasila odbiornik; 
– zasięgnięcie porady sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. 
Zmiany lub modyfikacje urządzenia dokonane bez wyraźnej zgody strony firmy Visonic Ltd. mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania 
z urządzenia. 
 

 

Dyrektywa WEEE Deklaracja recyklingowa produktu 
W celu uzyskania informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z firmą, od której go 
zakupiono. W razie zaprzestania korzystania z produktu i nieprzekazywania go do naprawy należy upewnić się, że produkt 
zwracany jest w sposób określony przez dostawcę. Produktu tego nie należy wyrzucać z codziennymi odpadkami. 
Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). 

 
  

http://www.visonic.com/download-center
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GWARANCJA 
Firma Visonic Limited (zwana dalej „Producentem”) udziela 
gwarancji wyłącznie na niniejszy produkt (zwany dalej „Produktem”) 
wyłącznie pierwotnemu nabywcy (zwanemu dalej „Nabywcą”); 
gwarancja ta obejmuje wady wykonania i wady materiałowe 
ujawnione w trakcie normalnego użytkowania Produktu przez okres 
dwunastu (12) miesięcy od daty wysyłki przez Producenta. 
Niniejsza Gwarancja jest całkowicie uzależniona od prawidłowego 
zainstalowania, konserwacji i obsługi Produktu w warunkach 
normalnego użytkowania zgodnie z zaleceniami instrukcji 
Producenta dotyczących montażu i eksploatacji. Produkty, które 
stały się wadliwe z jakiegokolwiek innego powodu, zależnie od 
uznania Producenta, takiego jak niewłaściwy montaż, 
nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji dotyczących montażu 
i eksploatacji, zaniedbanie, rozmyślne uszkodzenie, niewłaściwe 
użytkowanie lub wandalizm, przypadkowe uszkodzenie, przeróbka 
lub zmiana, a także naprawa przez stronę inną niż producent, nie 
podlegają niniejszej Gwarancji. 
Producent nie oświadcza, że nie dojdzie do skutecznego ataku na 
niniejszy Produkt i/lub nie da się go obejść, ani że Produkt 
zapobiegnie śmierci, obrażeniom ciała i/lub uszkodzeniom mienia 
wskutek włamania, napadu, pożaru lub innych zdarzeń, ani że we 
wszystkich tych przypadkach Produkt zapewni odpowiednie 
ostrzeżenie lub ochronę.   Właściwie zainstalowany i konserwowany 
Produkt zmniejsza jedynie ryzyko wystąpienia takich zdarzeń bez 
ostrzeżenia — nie stanowi to gwarancji ani ubezpieczenia, że takie 
zdarzenia nie nastąpią. 
NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI WYŁĄCZNĄ GWARANCJĘ 
W MIEJSCE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH GWARANCJI, 
ZOBOWIĄZAŃ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYRAŻONYCH 
PISEMNIE LUB USTNIE, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, 
W TYM GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU, LUB W INNY SPOSÓB. W ŻADNYM 
PRZYPADKU PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WOBEC KOGOKOLWIEK ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY 
WYNIKOWE LUB UBOCZNE Z POWODU NARUSZENIA 
NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH 
GWARANCJI, JAK WSKAZANO POWYŻEJ. 
PRODUCENT W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB 
STRATY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYNIKOWE 
LUB ODSZKODOWANIA ZA STRATY MORALNE, LUB ZA 
STRATY, SZKODY LUB KOSZTY, W TYM ZA UTRATĘ 
UŻYTKOWANIA, ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB WARTOŚCI 
FIRMY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z 
UŻYTKOWANIA PRODUKTU PRZEZ NABYWCĘ LUB BRAKU 
MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU, LUB ZA UTRATĘ 
LUB ZNISZCZENIE INNEGO MAJĄTKU LUB 
Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO POWODU, NAWET JEŚLI 
PRODUCENT ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI 
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 
PRODUCENT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
EWENTUALNĄ ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA I/LUB 
USZKODZENIA MIENIA LUB INNĄ STRATĘ, BEZPOŚREDNIĄ, 
POŚREDNIĄ, UBOCZNĄ, WYNIKOWĄ LUB INNĄ, W OPARCIU O 
ROSZCZENIE, ŻE ZAWIODŁO FUNKCJONOWANIE PRODUKTU.  

Jednakże, jeżeli Producent zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności, pośrednio lub bezpośrednio, z tytułu 
jakiejkolwiek straty lub szkody wynikającej z niniejszej 
ograniczonej gwarancji, MAKSYMALNA (EWENTUALNA) 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA W ŻADNYM 
PRZYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU 
PRZEDMIOTOWEGO PRODUKTU, która zostanie wyznaczona 
jako odszkodowanie umowne, a nie jako kara, i stanowić będzie 
pełne i jedyne zadośćuczynienie ze strony Producenta. 
Przyjmując dostawę Produktu, Nabywca wyraża zgodę na 
powyższe warunki sprzedaży i gwarancji i oświadcza, że został 
o nich poinformowany.
Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie 
odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, więc 
powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania 
w określonych okolicznościach. 
Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej 
z zepsucia i/lub wadliwego działania wszelkiego sprzętu 
telekomunikacyjnego lub elektronicznego lub jakichkolwiek 
programów. 
Zobowiązania Producenta na mocy niniejszej Gwarancji 
ograniczone są wyłącznie do naprawy i/lub wymiany, zależnie od 
uznania Producenta, dowolnego Produktu lub jego części, które 
mogą okazać się wadliwe. Wszelka naprawa i/lub wymiana nie 
przedłuża okresu pierwotnej Gwarancji. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za koszty demontażu i/lub ponownego 
montażu. Aby skorzystać z niniejszej Gwarancji, należy odesłać 
Produkt Producentowi w opłaconej i ubezpieczonej przesyłce. 
Wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia leżą w gestii Nabywcy 
i nie są objęte niniejszą Gwarancją. 
Niniejsza gwarancja nie może być modyfikowana, zmieniana lub 
rozszerzana, zaś Producent nie upoważnia jakiejkolwiek osoby do 
działania w jego imieniu w zakresie modyfikowania, zmieniania lub 
rozszerzania niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja ma 
zastosowanie jedynie do Produktu. Wszelkie produkty, akcesoria 
lub doposażenia innych stron zastosowane w połączeniu 
z Produktem, w tym baterie, objęte są wyłącznie właściwą im 
gwarancją, jeśli ma ona zastosowanie. Producent nie odpowiada 
za jakiekolwiek szkody lub straty, pośrednie lub bezpośrednie, 
uboczne, wynikowe lub inne, spowodowane wadliwym działaniem 
Produktu wynikającym z użytkowania produktów, akcesoriów, 
doposażeń innych stron, w tym baterii, w połączeniu z Produktami. 
Niniejsza Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku 
pierwotnego Nabywcy i nie podlega cesji. 
Niniejsza gwarancja jest uzupełnieniem Państwa praw i nie wpływa 
na te prawa. Wszelki zapis niniejszej Gwarancji sprzeczny 
z Prawem stanu lub kraju, do którego dostarczany jest Produkt, nie 
ma zastosowania. 
Ostrzeżenie: Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji 
Producenta dotyczących montażu i eksploatacji, w tym testowania 
Produktu oraz całego systemu co najmniej raz w tygodniu oraz 
podejmować wszelkie niezbędne środki ostrożności dla swojego 
bezpieczeństwa i ochrony swojego majątku. 

info@visonic.com 
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