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1. Innledning 

Forord 

PowerMaster-10 / 30 G2 er et avansert trådløst alarmkontrollsystem produsert av Visonic Ltd. 
Bemerk: Sørg for at du har navnet og telefonnummeret til alarmstasjonen systemet vil rapportere til. Når du ringer 
alarmstasjonen for å stille spørsmål, skal du ha tilgang til "KUNDENUMMERET" brukt for å identifisere 
alarmsystemet ditt på alarmstasjonen. Få denne informasjonen fra installatøren din og skriv den ned. 
Bemerk: "Pmaster" brukes som en forkortelse for "PowerMaster". 

Oversikt 

PowerMaster er et trådløst adresserbart alarmsystem for varsling i tilfelle innbrudd, brann og en rekke andre 
sikkerhets- og trygghetsfaktorer. I tillegg kan det brukes til å overvåke aktiviteten til handikappede eller eldre folk 
som er hjemme. Informasjon om systemstatus blir presentert visuely og talet1 og i de fleste tilfeller ber en 
talemelding deg om å utføre rett handling. 
Systemet inkluderer en valgfri områdefunksjon2 (for en beskrivelse av denne funksjonen, henvis til tillegg B).  
PowerMaster styres av et kontrollpanel (figur 1a og figur 1b) designet for å samle data fra forskjellige sensorer 
som er strategisk plassert innen et sikret området.  
Alarmsystemet kan bli tilkoblet og frakoblet av en rekke fjernkontrollere og tastaturer ved bruk av brukerkoder. 
I frakoblet tilstand gir systemet deg visuell statusinformasjon og starter en alarm om røyk blir oppdaget eller 
etter utløsning av alarm i en 24 timers sone (en sone som er aktiv 24 timer i døgnet). 
I tilkoblet tilstand starter systemet en alarm etter oppdagelse av alarm i enhver av de tilkoblete sonene. 
Adgangsbrikker lar autoriserte folk gå inn i avgrensede områder. 
Systemet identifiserer et bredt spekter hendelser – alarmer, forsøk på sabotasje av sensorer og flere feiltyper. 
Hendelser blir automatisk rapportert via PSTN (telefonlinje) eller alternativt GSM-kommunikasjon til alarmstasjon 
(i digitalt eller IP-format) og til privattelefoner (i toner og / eller SMS-meldinger). Personen som mottar en sånn 
melding forventes å undersøke hendelsen og opptre deretter. 
VIKTIG! Alt du trenger å vite for å sikre eiendelene dine kan bli funnet i kapittel 2 og 3 av denne håndboken. 
Om du ikke er fortrolig med noen av betegnelsene brukt her, se tillegg C på slutten av denne veiledningen. 
Bemerk: Dette systemet må bli sjekket av en kvalifisert tekniker minst én gang i året. 

Systemfunksjoner 

PowerMaster tilbyr et stort antall unike funksjoner: 
• Innstillinger for hoved / bruker: To brukernivåer tillater forskjellige tilgangstyper (se kapittel 6. Menyer og 

funksjoner, seksjon C.4 programmering av brukerkoder). 
• 30 detektorsoner (PowerMaster-10 G2) / 64 detektorsoner (PowerMaster-30 G2): Hver detektorsone er 

identifisert med sonenummer og navn (plassering). 
• Flere aktiveringsmoduser: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMENTAN, HJEMME-MOMENTAN, 

BARNEVAKT og FORBIKOBLING AV SONER. 
• Flytende krystall display (LCD): Statusinformasjon på Norsk språk og påminnelser blir vist på frontpanelet. 
• Sanntidsklokke: Den nåværede tiden er synlig på displayet. Denne funksjonen brukes også for loggfilen ved 

å gi dato og tid for hver hendelse. 
• Forskjellige rapporteringsmål: Hendelser kan bli rapportert automatisk til alarmstasjoner, privattelefoner og 

mobiltelefoner av ditt valg og til og med via SMS eller GSM om installert (se kapittel 6. Menyer og funksjoner). 
• Selektiv rapportering: Installatøren kan bestemme hvilke typer hendelser som blir rapportert til hvilke mål. 
• Barnevakt-modus: En automatisk "barnevakt"-melding blir sendt til valgte telefoner om systemet blir 

frakoblet av en "barnevakt"-bruker (for eksempel ett yngre familiemedlem). (Se kapittel 2.) 
• Talemeddelelser og instruksjoner1: Statusavhengige talemeldinger tatt opp på forhånd høres over den 

innebygde høyttaleren (om stemmepåminnelser er aktivert – se kapittel 3). 
• Meldingsveksling1: Før du forlater området kan du spille inn en kort tale melding for andre brukere av 

systemet som kan komme senere. Etter ankomst kan du høre på tale meldinger etterlatt av andre for deg. 
• Tilgang fra eksterne telefoner: Du kan gå inn i PowerMaster fra en ekstern telefon og aktivere / deaktiver 

det eller motta informasjon om systemstatus (se kapittel 7). 

                                                                    
1
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 med talealternativ 

2
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2  
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• Numeriske taster tjener som funksjonstaster: Når systemet er frakoblet blir de numeriske tastene også 
brukt for å kontrollere forskjellige systemfunksjoner. Et enkelt ikon på hver tast identifiserer oppgaven til den 
tasten. 

• Datahenting: Du kan få statusinformasjon, feilinformasjon og inspisere alarmhendelser visuelt (se kapittel 5). 
• Hendelseslogg: Systemhendelser blir lagret i en hendelseslogg som lager de 250 siste hendelsene, hver 

merket med tiden og datoen til hendelsen. Du kan gå inn i denne loggen og inspisere de tidligere hendelsene 
i tilfelle behov, sånn som etter et innbrudd (se kapittel 10. Vedlikehold). 

• Å ta vare på eldre, fysiske handikappede og uføre individer: Systemet kan programmeres til å overvåke 
menneskeaktivitet innen det beskyttede området og sende ut en varselsmelding om ingen bevegelse blir 
oppdaget i området i løpet av en forhåndsbestemt tidsperiode (se kapittel 6. Menyer og funksjoner).  

• Nødanrop: Bærbære sendere i miniatyr med trykknapp gitt til spesifikke individer kan bli brukt for å sende 
nødanrop for hjelp. 

• Frakobling under tvang: Om en bruker blir tvunget til å frakoble systemet kan han gjøre det med å bruke en 
spesiell kode ("tvangskode") som frakobler systemet som vanlig, men også sender en stille alarm til 
alarmstasjonen (se kapittel 2. Betjening av PowerMaster-systemet). 

• Systemoppsyn: Alle trådløse enheter innen det beskyttede området sender periodiske oppsynsmeldinger om 
bevaring. Om en sånn melding er forsinket viser PowerMaster en "savnet" feilmelding. Installatøren kan 
deaktivere denne funksjonen om ønskelig. 

• Batterioppsyn: PowerMaster overvåker kontiunerlig batteritilstanden til sensorene og enhetene i systemet og 
viser en "lavt batteri" melding når et batteri må byttes innen maksimalt 30 dager. Trådløse sirener kan 
fremdeles gi 2 alarmer før sirenen blir inaktiv og mister kontakt med sentralen. 

Indikator og kontroll av PowerMaster-10 G2-panel 

 

Figur 1a. Kontroller og indikatorer av PowerMaster-10 G2 

Lysdiode-indikasjoner 

Nr. Indikasjon Funksjon 

  
Driftspenning (grønn): Indikerer at systemet er riktig koblet til 230VAC. 

  
Tilkoblet (rød): Lyser når systemet er i tilkoblet tilstand. 

  
Dørklokke (grønn): Vil ringe når en dørkl. sone åpnet (se kapittel 2). 

  
Feil (oransje): Lyser når systemet er i en feiltilstand (se kapittel 3). 
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Kontrolltaster 

Nr. Indikasjon Funksjon 

  NESTE: Avanserer fra gjengstand til gjenstand i en gitt meny. 

  TILBAKE: Flytter ett steg tilbake innen en gitt meny. 

  OK: Viser statusmeldingene i systemet en etter en. 

Tilkoblingsvalg 

Nr. Indikasjon Funksjon 

  BORTE: Tilkobling når ingen er hjemme 

  HJEMME: Tilkobling mens folk er hjemme (Skallsikring/deltilkoblet)) 

  MOMENTANT: Avbryting av utpasseringstiden etter tilkobling (BORTE eller 
HJEMME) 

  FRAKOBLING / AV: Frakobling av systemet og stanse en alarm 

  OMRÅDE: Områdsvalg  

Andre taster 
Nr. Indikasjon Funksjon 

  Dørklokke PÅ / AV 

  Lese hendelsesloggen 

  Nødalarm/assistanse (hold i 2 sek.) 

  Brann (hold i 2 sek.) 

 +  Trykk begge knappene samtidig for panikkalarm 

Indikator og kontroll av PowerMaster-30 G2-panel 

 
Figur 1b. Kontroller og indikatorer av PowerMaster-30 G2 
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Lysdiode-indikasjoner 
Nr. Indikasjon Funksjon 

  
Driftspenning (grønn): Indikerer at systemet er riktig koblet til uttaket. 

  
Tilkoblet (rød): Lyser når systemet er i tilkoblet tilstand. 

  
Dørklokke (grønn): Dørklokkeesoner vil ringe når forstyrret (se kapittel 2). 

  
Feil (oransje): Lyser når systemet er i en feiltilstand (se kapittel 3). 

Kontrolltaster 
Nr. Indikasjon Funksjon 

  NESTE: Avanserer fra gjenstand til gjenstand i en gitt meny. 

  
TILBAKE: Flytter ett steg tilbake innen en gitt meny. 

  OK: Inspiserer statusmeldinger en etter en og også velg et vist alternativ. 

Tilkoblingsfunksjoner 
Nr. Indikasjon Funksjon 

  
BORTE: Aktivering når ingen er hjemme 

  
HJEMME: Tilkobling mens folk er hjemme. 

  
MOMENTANT: Avbryting av utpasseringstiden etter aktivering (BORTE eller 
HJEMME) 

  
FRAKOBLING / AV: Frakobling av systemet og stanse alarmer 

  
OMRÅDE: Områdevalg 

Andre taster 
Nr. Indikasjon Funksjon 

  
Dørklokke PÅ / AV 

  
Se hendelsesloggen 

  
Nødsituasjon (hold i 2 sek.) 

  
Brann (hold i 2 sek.) 

  +  
Trykk begge knappene samtidig for panikkalarm 

  
PGM-kontroll 

  
PGM-utgang AV  

  
PGM-utgang PÅ 

  
Volum opp * 

  
Volum ned * 

  
Spill inn melding * 

  
Spill av melding * 

  
Demp høytaler * / ** 

*  Kan ikke være funksjonelt på alle versjoner av PowerMaster-30 G2. 
** Demp høyttaler-knappen er aktiv kun om "sett talealternativ"-funksjonen er tilkoblet (se kapittel 6 seksjon C.15). 1 

                                                                    
1
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 med talealternativ 

2

3

4

5

7
8

9

12

10

14

11
16

13

15
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



INNLEDNING 

D-305348 PowerMaster-10/30 G2 brukerveiledning 7 

Innebygd alarmsirene 
PowerMaster-panelet har en kraftig innebygd sirene som signaliserer i tilfelle alarm, for å avskrekke inntrengere 
og til 
kalle hjelp.  
Maksimal driftstid av sirenen konfigureres av installatøren i henhold til lokale forskrifter. 
Kontinuerlig PÅ når startet av en innbruddssone eller en 24 timers sone og når brukeren starter en 
"panikkalarm". 
Når startet av en brannsone (røyk blir oppdaget) PÅ – PÅ – PÅ – pause – PÅ – PÅ – PÅ – pause -....og så videre. 
Om det ikke er noen i nærheten til å frakoble systemet etter alarm vil sirenen signalisere i tidsvarigheten satt av 
installatøren – og vil så stoppe. Om tilkoblet vil strobelys fortsette å blinke til systemet er frakoblet eller sirenen 
vil stoppe som konfigurert av installatøren. 
Alarmtype Grafisk presentasjon av signal Tale beskrivelse av signal 
Tyveri / 24 
timers / panikk 

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

Brann – – –  – – –   – – –   – – –......... PÅ – PÅ – PÅ – pause – PÅ – PÅ – PÅ – pause... 
Test* –– (Både eksterne og interne sirener) PÅ i 2 sekunder (én gang) 

* Ikke inkludert i alle modeller 

Generelle akustiske indikatorer 

Lydene du kommer til å høre under bruk av kontrollpanelet er: 

Lyd Definisjon 

 Enkelt bipp, hørt når en tast blir trykket. 

 Dobbelt bipp, indikerer automatisk retur til normal driftsmodus (ved tidsavbrudd). 

 Tre bipper, indikerer en feilhendelse 

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

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

Andre akustiske indikatorer1 

Forhåndsinnspilte talemeldinger gir deg kommandoer når du navigere i systemet, og ved å minne deg på om å 
utføre visse handlinger. De meddeler også alarmer, feil og identifiserer kilden til hver hendelse.Systemet er 
adressbart, slik at den sonen/detektoren det er hendelse med vil vises i dislplayet. 

LCD-display 

Displayet er en bakgrunnsbelyst LCD på 16 tegn med en enkelt linje brukt for å vise systemstatus og hendelser, 
tid og dato, programmeringsinstruksjoner og også en fil for hendelseslogger som kommer med datoen og tiden 
til hver hendelse. Det normale displayet veksler mellom tiden og systemstatusen, for eksempel: 

KLAR            TT:MM 

            (veksler)       
KLAR    MINNE 

Skjermsparermodus 

Av sikkerhetsgrunner er det noen ganger påkrevet å skjule statusindikasjonen (LCD og lysdiode-display) fra en 
potensiell inntrenger. Om skjermsparer-alternativet er aktivert av installatøren, så om ingen taster blir trykket i 
løpet av 30 sekunder, vil displayet vise "POWERMASTER-10 / POWERMASTER-30" og lysdiodene vil stoppe å 
indikere noen status. Trykking på enhver tast vil gjenoppta det normale statusdisplayet. Trykking på brann- eller 
nød-tastene vil også starte brann- eller nødalarmen. 
Hvis konfigurert av installatøren for ytterligere sikkerhet vil systemet be deg om å skrive inn brukerkoden i 
tillegg, før systemet returnerer til normal drift i displayet. 
Når område er tilkoblet, kan installatøren konfigurere systemet sånn at om ingen tast blir trykket i løpet av 30 
selunder, vil datoen og tiden vises på displayet. 

                                                                    
1
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 med talealternativ 
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Adgangsbrikker 

Systemet svarer til gyldige adgangsbrikker meldt inn i systemet. Adgangsbrikken lar deg utføre en rekke 
funksjoner uten å skrive inn brukerkode, for eksempel tilkobling, frakobling, lesing av hendelsesloggen,osv. Når 
brukerkoden kreves kan du simpelthen fremvise en gyldig adgangsbrikke på tastaturet og utføre den ønskede 
hendelsen uten behovet for å taste inn brukerkoden. 
Når systemet er frakoblet, etter fremvising av en gyldig adgangsbrikke til kontrollpanelet blir meldingen "<OK> 
for BORTE" vist. Nå kan du trykke -knappen for å umiddelbart aktivere kontrollpanelet eller vente 3 
sekunder for at systemet automatisk aktiverer BORTE (meldingen "gå ut nå" vil bli vist). Fremvising av 
adgangsbrikken en gang til vil FRAKOBLE systemet. 

I stedet for å trykke på -knappen (se ovenfor) kan du trykke på -knappen en gang / to ganger 

(meldingen "<OK> for HJEMME" / "<OK> for frakoble" blir vist følgelig) og så trykke på -knappen for 

tilkobling til HJEMME / frakobling. 

Brukere og koder 

Som en hovedbruker (bruker nr. 1) trenger du en sikkerhetskode/brukerkode på 4 siffer for å bruke systemet 
(kode 0000 er ikke tillatt). Du kan også autorisere 7 andre personer (PowerMaster-10 G2) / 47 andre personer 
(PowerMaster-30 G2) til å bruke systemet ved å gi dem deres egne sikkerhetskoder (se kapittel 6, B.4 
Programmering av brukerkoder). 
Sikkerhetskoder (brukerkoder) blir hovedsakelig brukt for å tilkoble og frakoble systemet eller for å få tilgang til 
informasjon som er begrenset kun til autoriserte brukere (se kapittel 6 B.4 Programmering av brukerkoder). 
Videre kan du få opp til 8 (PowerMaster-10 G2) / 32 (PowerMaster-30 G2) bærbare fjernkontrollere med flere 
funksjoner som lar deg og andre brukere lett tilkoble, frakoble og kontrollere systemet uten å gå bort til panelet, 
inkludert skallsikre bygget (se kapittel 2 og 6 B.7 Legge til / slette fjernkontrollere). 
Tvangskoden lar deg frakoble systemet med bruk av en spesiell kode som sender en stille alarm til 
alarmstasjonen (se kapittel 2). 
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2. Betjening av PowerMaster-systemet 

For mer informasjon angående betegnelser brukt i dette kapittelet, henvis til TILLEGG C. ORDLISTE. 

Bemerk: Denne håndboken viser kun panelknappene til PowerMaster-10 G2, selv når instruksjoner henviser til 
begge panelene. Når en instruksjon henviser kun til PowerMaster-30 G2, viser panelknappene til PowerMaster-
30 G2. 

Grunnleggende tilkobling og frakobling 
Følgende er et sett prosedyrer for uføring av grunnleggende tilkobling og frakobling av alarmsystemet. 

Før tilkobling 
Før Tilkobling, sørg for at KLAR blir vist. 

KLAR TT:MM Dette indikerer at alle soner er sikre og at du kan aktivere systemet som ønskelig. 

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

IKKE KLAR TT:MM Dette indikerer at systemet ikke er klart for aktivering og i de fleste tilfeller at én eller flere 
soner ikke er sikret. Likevel kan det også bety at en uløst tilstand eksisterer sånn som 
visse feiltilstander, blokkering osv., avhengig av systemkonfigurasjon. 

 

For å inspisere åpne soner, klikk . Detaljene og plasseringen til den første åpne sonedetektoren (vanligvis 
en åpen dør- eller vindusensor) blir vist. For å fikse den åpne sonen, finn sensoren og sikre den (lukk den åpne 
døren eller vinduet) – se "Soneindikator" nedenfor. Hvert klikk på  viser en annen åpen sone eller 
feilindikasjon. Det er sterkt anbefalt å fikse de(n) åpne sonen(e) og på denne måten gjenopprette 
systemtilstanden til "klar til å aktivere". Om du ikke vet hvordan du gjør dette, konsulter installatøren. 
Bemerk: For å avslutte på ethvert steg og gå tilbake til "KLAR"-displayet, klikk . 
Soneindikator: PowerMaster-systemet har en kraftig soneindikator som hjelper deg med å identifisere enheter 
som er åpne eller har feil indikert på LCD-displayet. Mens LCD-en viser en åpen eller defekt enhet blinker 
lysdioden på den respektive enheten for å indikere "det er meg". "Det er meg"-indikasjonen oppstår på enheten 
innen maks. 16 sekunder og vil vare så lenge LCD-en viser enheten. 

Tilkobling av "BORTE" / "HJEMME" 
Om systemet er KLAR og / eller tvunget tilkobling er aktivert, fortsett som vist nedenfor. For mer informasjon om 
tvunget tilkobling, se "tvunget tilkobling av BORTE eller HJEMME" nedenfor. 
Om systemet er IKKE KLAR og tvunget tilkobling ikke er tillatt, inspiser enhver åpen sone/detektor for å lokalisere og 
sikre dem. 
Om du vil aktivere med bruk av områder, se "prosess for valg av område"1 og så fortsett som vist nedenfor. 
Om brukeren har endret tilstanden til systemet fra en modus med høy sikkerhet til en modus med lavere sikkerhet, 
dvs. fra TILKOBLE til FRAKOBLE, eller fra TILKOBLE til HJEMME, vil han bli mint på om å skrive inn brukerkoder 
og dermed gå forbi alternativet HURTIGTILK. 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 /  TILK BORTE / HJEMME 

  
Om hurtig tilk er deaktivert PRESENTER BRIKKE 

ELLER SKRIV INN KODE 
 _ _ _ _ 

  
 VENNLIGST GÅ NÅ 
Forlat området (TILK BORTE) ELLER 
Flytt til en indre sone (TILK HJEMME) 

↓   (utgangsforsinkelse)   ↓ 

 BORTE / HJEMME 

 TILKOBLET-indikator lyser jevnt under den tilkoblete tilstanden. 

                                                                    
1
 Henviser kun til PowerMaster-30 
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Frakobling og stanse alarm 
Gå inn i de beskyttede områdene via en sone med forsinkelse. Etter innpassering, signaliserer systemet dette 
ved å starte å signalisere bippene/varsel for tiden for inngang som varsler at du må frakoble systemet før tiden 
utløper. 
Etter frakobling viser displayet opp ulike tilstander av alarm-MINNE. MINNE-meldigene vil forsvinne kun etter 
reaktivering av systemet. For å frakoble systemet, fortsett som vist: 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 PRESENTER BRIKKE 
ELLER SKRIV INN KODE  

 _ _ _ _ 

[Skriv inn kode] / 
[Presenter brikke]  

Kode / Presenter brikke 

 KLAR TT:MM 

 TILKOBLET-indikator slukkes under frakoblet tilstand. Frakobling av systemet stopper også sirenealarmen 
uansett om hvorvidt alarmem ble startet under den tilkoblete eller frakoblete tilstanden.  

Frakobling under tvang 
Om du blir tvunget til å frakoble systemet, skriv inn tvangskoden (2580 som standard) eller en annen kode satt 
av installatøren. Frakobling vil finne sted som vanlig, men en stille alarm vil bli sendt til alarmstasjonen. 

Prosessen for å velge område 
Tilgang til enhvert ønsket område blir oppnådd ved å bruke en individuell kode eller adgangsbrikke. Det er ikke 
mulig å gå inn i INNSTALLATØRMENYEN om en eller flere områder er i BORTE- eller HJEMME-modus. 
Før forsåk på å utføre enhver hendels på et eller fler områder er det nødvendig å utføre hendelsen nedenfor 
som lar deg velge den ønskede / tillatte området ved bruk av den individuelle koden eller adgangsbrikken. 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 VELG OMRÅDE 

  
Skriv inn områdsnr. (1 – 3) OMRÅDE 1    

Bemerk: Den "triste melodien" vil høres når du velger et området hvor ingen sensorer / enheter er meldt inn. 

Spesielle alternativer for tilkobling og frakobling 
I tillegg til grunnleggende tilkobling gir PowerMaster deg flere avanserte alternativer for tilkobling og frakobling: 

Tilkoble fra "HJEMME" til "BORTE" 

Du trenger ikke å frakoble systemet – trykk bare . Svaret vil være det samme som i TILKOBLING AV 
BORTE ovenfor. Gå ut av området før utpasseringstiden utløper. 

Tilkoble fra "BORTE" til "HJEMME"  

Du trenger ikke å frakoble systemet – trykk bare . Siden denne hendelsen reduserer sikkerhetsnivået vil 
PowerMaster be deg taste inn hovedbrukerkoden eller brukerkoden og på denne måte sikre at du er en autorisert 
bruker. 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 PRESENTER BRIKKE ELLER 
SKRIV INN KODE  _ _ _ _ 

[Skiv inn kode] / 
[Presenter brikke]  

Kode / Presenter brikke 

 TILK HJEMME 
Flytt deg til en indre sone ↓ (utgangsforsinkelse) ↓ 

 TILK HJEMME TT:MM  
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 TILKOBLET-indikator blinker jevnt under den tilkoblete tilstanden. 

Tilkobling av BORTE eller HJEMME "momentant" 

Trykke på  under utpasseringstiden for utgang vil aktivere systemet i "momentant"-modusen, dvs. uten 
forsinkelse for inngang. Derfor vil enhver oppdagelse i enhver sone utløse en umiddelbar alarm. For å aktivere 
BORTE MNT\0, fortsett som følger. 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 PRESENTER BRIKKE 
ELLER SKRIV INN KODE 

 _ _ _ _ 
 

Kode 
 TILK BORTE 
  

 TILK MOMENTANT 
     (veksler)    

VENNLIGST GÅ NÅ 

Gå ut av området ↓ (utgangsforsinkelse) ↓ 
 BORTE 

 TILKOBLET-indikator lyser jevnt under den tilkoblete tilstanden. 

Tvunget tilkobling av BORTE eller HJEMME 
Tvunget tilkobling lar deg aktivere systemet, selv om systemet er "IKKE KLAR". Enhver åpen sone vil bli 
utkoplet for varigheten av tilkoblingen.  
Bemerk: Når tvunget tilkobling blir utført, "protesterer" summeren ved å avgi en kontinuerlig tone under 
utpasseringstiden for utgang til de siste 10 sekundene av utpasseringstiden. Du kan dempe dette signalet ved å 
trykke på tilkoblingsknappen igjen. 
 
Om tvunget tilkobling er tilkoblet og du ønsker å aktivere systemet når IKKE KLAR vises, fortsett som vist: 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 PRESENTER BRIKKE 
ELLER SKRIV INN KODE  
_ _ _ _ 

[Skiv inn kode] / 
[Presenter brikke]  

Kode / Presenter brikke 

 TILK BORTE 
  
 VENNLIGST GÅ NÅ 

 
(for å dempe summeren) 
 
Gå ut av området 

↓     (utgangsforsinkelse)   ↓ 
 

BORTE 

 TILKOBLET-indikator lyser jevnt under den tilkoblete tilstanden. 

Husk: Tvunget tilkobling kompromitterer sikkerhet!! 

Tvunget tilkobling av "HJEMME" blir utført på en lignende måte som følger: 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 PRESENTER BRIKKE ELLER 
SKRIV INN KODE  _ _ _ _ 

[Skriv inn kode] / 
[Presenter brikke]  

Kode / Presenter brikke 
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 TILK HJEMME 
  
 VENNLIGST GÅ NÅ 

 
(for å dempe summeren) 

Flytt til indre sone 

↓     (utgangsforsinkelse)   ↓ 
 

HJEMME TT:MM 

 TILKOBLET-indikator blinker jevnt under den tilkoblete tilstanden. 

Tilkobling av barnevakt-modus 
Denne modusen, om tilkoblet av installatøren, er nyttig for foreldre 
 på arbeid som vil være sikker på at barna har returnert fra skolen og har frakoblet systemet. En spesiell 
"barnevakt"-melding blir sendt ut når systemet blir frakoblet av en "barnevaktbruker".  
Barnevaktbrukere har brukerkoder 5 til 8 eller brukere av fjernkontrollere 5 til 8 (PowerMaster-10 G2) / 
brukerkoder 23-32 (PowerMaster-30 G2). Barnevaktmeldinger blir betraktet som et varsel og ikke en alarm og 
blir derfor sendt til privattelefonene programmert av brukeren som målet for varselmeldinger. 
Tilkobling av barnevakt er kun mulig når du aktiverer "BORTE". For å aktivere i barnevakt-modus, fortsett som 
følger: 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 TILK BORTE 

  
 TILK BARNEVAKT 

(Innen 2 sekunder)      (veksler)    

 VENNLIGST GÅ NÅ 
Gå ut av området ↓     (utgangsforsinkelse)   ↓ 

BORTE 
Bemerk: Barnevakt må aktiveres av installatøren. 

 TILKOBLET-indikator lyser jevnt under den tilkoblete tilstanden. 

Start av alarmer 
Følgende er forskjellige metoder som kan brukes for å starte alarmer. 

Start av panikkalarm 
Du kan generere en panikkalarm manuelt i både frakoblete og tilkoblete tilstander. Sekvensen vil være som vist: 

TRYKK DISPLAYET VISER 

  PANIKKALARM 
samtidig  
 KLAR TT:MM 

For å stoppe alarmen, trykk på -knappen og så tast inn gyldig brukerkode. 
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Start en brannalarm1 eller nødalarm 
Du kan starte en brannalarm eller en stille nødalarm i frakoblete og tilkoblete tilstander som følger: 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 BRANNALARM 
eller   

 NØDALARM 
i 2 sekunder Så, om eller når systemet er i 

frakoblet tilstand: 
 KLAR TT:MM 
      (veksler)    
 KLAR MINNE 

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

DØRKLOKKEFUNKSJON PÅ / AV 

Deaktiver / aktiver ringesonene (se tillegg C) ved vekslende trykking på -tasten som vist nedenfor: 

TRYKK DISPLAYET VISER 

 DØRKLOKKE PÅ 

  
 DØRKLOKKE AV 

 ↓ 
 KLAR TT:MM 

 DØRKLOKKE-indikator lyser når "dørklokke på" blir valgt. 

Justering av talevolumet2 og volumet til tastatur-bipper 
Det følgende diagrammet viser hvordan du øker eller senker lydstyrken ved å klikke på tasten <1> eller r<4> 
(forutsatt at volumet var på minimum / maksimum i utgangspunktet). 

TRYKK DISPLAYET VISER  TRYKK DISPLAYET VISER 
 

 VOLUM+    (maks) VOLUM–     

     
 VOLUM+     VOLUM–    

 VOLUM+      VOLUM–   

 
(maks) 

VOLUM+       VOLUM–  

                                                                    
1
 Denne funksjonen er deaktivert i ACPO-samsvarende versjon 

2
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 med talealternativ 
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3. Kontroll av stemme og lyd1 

Funksjonstaster for stemme og lyd 
Lyd- og stemmerelaterte funksjoner tilbudd av kontrollpanelet er kontrollert med tastaturet som detaljert i den 
følgende listen. 
Når område er tilkoblet: 
Lyd- og stemmerelaterte funksjoner gjelder kun der hvor kontrollpanelet/sentralen er til stede. En aktivitet utført 
via kontrollpanelet fra en annet område blir vist og lysdioden vil lyse. Hendelsen vil bli lagt til loggfilen, men vil 
ikke bli hørt på kontrollpanelets høyttaler. 

Tast Funksjon 

 
Øker lydstyrken av talemeldinger  

 
Senker lydstyrken av talemeldinger  

 Aktiverer / deaktiverer høyttaleren 

 
Spiller inn en muntlige melding for andre brukere av alarmsystemet 

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

 
Aktiverer / deaktiverer dørklokkefunksjonen i dørklokkesoner 

Stemme PÅ/AV 

Du kan slå talemeldinger på og av ved å vekslende taste på <7> tasten som vist nedenfor. 
TRYKK DISPLAYET VISER 

 TALE PÅ 

  
 TALE AV 

 ↓ 

 KLAR TT:MM 

Bemerk: Systemet vil opprettholde tilstanden "stemme AV" til påfølgende valg av "stemme PÅ". 

Meldingsutveksling 

For meldingsutveksling kan du spille inn en tale melding til andre brukere av alarmsystemet. Stå ovenfor 
panelet, trykk <2> og hold den inne. Når displayet viser SNAKK NÅ, start å snakke. De 5 mørke boksene vil 
sakte forsvinne én etter én fra høyre til venstre som vist i diagrammet nedenfor. 
HANDLING DISPLAYET VISER 

 (konstant) 
OPPTAKSBESKJED 

  
Snakk↓ SNAKK NÅ      

  
Snakk↓ SNAKK NÅ     
  
Snakk↓ SNAKK NÅ    
  
Snakk↓ SNAKK NÅ    
  
Snakk↓ SNAKK NÅ   
  
Stopp snakking OPPTAK AVSLUTTET 

                                                                    
1
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 med talealternativ 
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Når den siste boksen forsvinner blir OPPTAK AVSLUTTET vist.  
Når du frigir knappen vil displayet gå tilbake til normale status, men vil også indikere at en melding venter.  
For eksempel: 

KLAR TT:MM 

   (veksler)    
KLAR BESKJED 

For å sjekke dine egne meldinger, hør på den innen ett minutt fra endt innspillingen (se den neste seksjonen – 
avspilling av melding). På denne måten vil ikke BSJK -indikatoren bli slettet. 

Avspilling av beskjed 

For å høre på en melding etterlatt av en annen bruker av systemet:  

Klikk på  og hør. SPILL AV vil vises og meldingen blir avspilt over den innebygde høyttaleren. Når 

avspillingen slutter går displayet tilbake til den normale status-visende modusen. Om mer enn 1 minutt forløper 
etter innspilling vil BSJK-indikatoren forsvinne. 
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4. Kontroll av elektriske apparater 
Kontrollalternativer og knapper 
Systemet tillater manuell eller automatisk fjernkontroll av en enhet koblet til PGM-utgangen. 
Brukeren definerer PÅ- og AV-tidene via planleggeren (se kapittel 6 – B.14 Programmering av ). Installatøren 
avgjør hvilke sonesensorer som slår fjernkontrollerte apparater på og av. Imidlertid er avgjørelsen hvorvidt 
fjernkontrollerte apparater vil spare som programmert opp til deg (se neste tabell). 
Tast Funksjon 

 Manuell aktivering av lys eller andre elektriske apparater i husholdningen som er tilkoblet PGM-
utgang. 

 Manuell deaktivering av lys eller andre elektriske apparater i husholdningen som er tilkoblet PGM-
utgang. 

 Andre valg som kan gjøres med PGM-utgangen: 
� Sensorer: Apparatet blir kontrollert av sensorer (angitt av installatøren for dette).  
� Tidsstyrt: Apparatet er kontrollert av tidsstyrt (PÅ- og AV-tider defineres av installatøren). 
� Begge: Apparatet er kontrollert av sensorer i tillegg til en tidsmåler. 

Eksempler av fordeler tjent av automatisk fjernkontroll:  
• Kontroll av tidsstyring. Når du er borte, den tidsinnstilte aktiveringen / deaktiveringen av et elektrisk apparat. 
• Sonekontroll. Etter trigging av en perimetersone blir den elektriske enheten slått på. 
Bemerk: Automatisk aktivering og deaktivering av elektronisk apparat avhenger også på planleggeroppsettet 
(se kapittel 6 – B.14 Programmering av ). 

Automatisk kontroll av PÅ / AV 
Du kan velde to av fire alternativer:  
� Ved timer PÅ � Ved timer AV 
� Ved sensor PÅ � Ved sensor AV 

Det nåværende aktive alternativet blir vist med en mørk boks ( ) helt til høyre. For å se de 2 andre 
alternativene, klikk på -knappen.  
Et nåværende inaktive alternativ blir vist uten en mørk boks helt til høyre. Den mørke boksen vil oppstå om du 
klikker på  mens alternativet blir vist. En "glad melodi" indikerer vellykket lagring av et nytt alternativ.  
TRYKK DISPLAYET VISER 

  
VED TIMER PÅ    
  (om dette er standard) 

Om ikke fornøyd – 
trykk  

 
VED TIMER AV   
   

Om fornøyd –  
trykk  

 
VED TIMER AV    
 

  
VED TIMER AV    
 

   
VED SENSOR PÅ   
  (om dette er standard) 

Om ikke fornøyd – 
trykk  

 
VED SENSOR AV 
 Om fornøyd - 

 
 
VED SENSOR AV   
 

  
  

VED SENSOR AV   
 

  
KLAR TT:MM 
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5. Se minne for feil og alarmer 

Alarm- og sabotasjeminne indikasjon 

PowerMaster beholder alarm- og "sabotasje"-hendelser som oppsto under den forrige tilkoblete perioden i 
minnet.  
Bemerk: Alarmhendelser blir lagret kun etter "avbrytingsperioden" (se tillegg C). Dette betyr at om du frakobler 
systemet umiddelbart – før avbrytingsperioden går ut – er det ingen minne-indikasjon 

A. Indikasjon av tilstandene alarm og sabotasje 
Om systemet er frakoblet etter en alarmhendelse blir en blinkende MINNE-melding vist som følger: 

KLAR TT:MM 

   (veksler)    
KLAR MINNE 

B. Vising av informasjon om alarm og sabotasje 

For å inspisere minneinnhold, klikk på -knappen.  
EKSEMPEL: En alarm ble utløst fordi garasjedøren – sone 12 – ble åpnet, men så lukket. I tilleg sendte 
bevegelsesdetektoren i soverommet – sonenr. 7 – en "sabotasje"-melding fordi dekselet ble fjernet. 

TRYKK DISPLAYET VISER  TRYKK DISPLAYET VISER 
 

 POWERMASTER-101 

 

 S07 SAB ÅPEN 
        (veksler)    

 S12 ALARMERT  S06 BEVGSENS 
      (veksler)          (veksler)    
 S03 KONTAKT  SOVEROM 
      (veksler)     ↓ 
 GARASJEDØR  KLAR TT:MM 
Som svar på ytterligere klikke på -knappen viser displayet detaljer om andre hendelser neoldt i en åpen 
sabotasje (om noen), eller går tilbake til sin begynnende tilstand (se A ovenfor). 

Om systemet er IKKE KLAR vil displayet frst vise de åpne sonene og så alarmminne-hendelser. 

Sletting av minneindikasjonen 
For å slette "minne"-indikasjonen må du først inspisere årsaken til alarmen som beskrevet ovenfor. Når du 
returnerer til "klar"-skjermen, bare trykk borte  og skriv inn koden om forespurt, klikke så deaktiver 

 fulgt av koden. Minnemeldingen blir nå slettet. Ellers vil minneindikasjonen og innholdet bli slettet etter 
den neste aktiveringen av systemet. 

Feil 
A. Indikasjon på feiltilstand 

Om systemet oppdager en feiltilstand i en av de innmeldte detektorene, lyser FEIL-indikatoren,  
3 bipp signaliserer én gang per minutt og en blinkende FEIL-melding vises som følger. 

KLAR TT:MM 

 

IKKE KLAR TT:MM 
     (veksler)         (veksler)    

KLAR FEIL IKKE KLAR FEIL 
eller, om systemet ikke er klart for 
tilkobling 

 

B. Vising av feilinformasjon 
Alle feilmeldinger må bli inspisert og rettet som beskrevet nedenfor: 

EKSEMPEL: Kjøkken – sonenr. 9 – har rapportert lavt batteri – stue – sonenr. 15 – har vært inaktiv og ett forsøk 
på å kommunisere en melding til telefonen har feilet. Likevel hindrer ikke disse feilene systemet fra å være "klar 
til tilkobling". 

                                                                    
1
 Under arbeid fra PowerMaster-30 G2-kontrollpanelet, vil displayet vise "POWERMASTER-30" 
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For å inspisere kilden til de nåværende feilene en etter en, klikk på -knappen gjentatte ganger som vist 
nedenfor: 

TRYKK DISPLAYET VISER  TRYKK DISPLAYET VISER 
 

 POWERMASTER-101 

 

 S15 SAVNET 
        (veksler)    

 S09 LAVT BATTERI  S15 BEVGSENS 
      (veksler)          (veksler)    
 S09 KONTAKT  STUE 
      (veksler)     ↓ 
 KJØKKEN  KOMM FEIL 
   ↓ 
   KLAR TT:MM  
VIKTIG! Om feilbippene plager deg, deaktiver systemet igjen (selv om det allerede er frakoblet). Dette vil 
avbryte feilbippene i 4 timer. 

C. Se minne og feil samtidig 
Om alarmer / sabotasjehendelser blir beholdt i alarmminnet og en feiltilstand samtidig eksisterer vil displayet 
først vise alarmminnet fulgt av feilhendelser som beskrevet i seksjon A og B ovenfor. 

Generelle indikasjoner 

Etter alle pfeilmeldingene har blitt inspisert og om et SIM-kort er installert i kontrollpanelet, viser PowerMaster 
indikasjonen på GSM signalstyrken som følger: "GSM RSSI STERK" / "GSM RSSI GOD" / "GSM RSSI SVAK". 
Om et PIR-kamera blir meldt inn i systemet vil kontrollpanelet vise "GPRS start" for å indikere at modeme 
gjennomgår oppstart. Denne meldingen oppstår på slutten av alle feilmeldinger og umiddelbart etter 
indikasjonen på GSM signalstyrke (om et SIM-kort er installert). 

Retting av feilsituasjoner 

Feilindikasjonene (tent FEIL-indikator og blinkende FEIL-melding) er slettet med en gang du fjerner årsaken til 
feilen. Tabellen nedenfor beskriver systemfeilene og respektive handlinger for opprettelse. Om du ikke vet 
hvordan du retter en feilsituasjon, kontakt installatøren og be om råd. 

Feil Hva det betyr 
1-VEIS Enheten fungerer, men kan ikke "høre" panelet. Kontrollpanelet kan ikke konfigurere 

eller kontrollere enheten. Batteriforbruk økes. 
AC FEIL Det er ikke noe strøm til enheten. 
RENGJØR MEG Branndetektoren må bli rengjort. 
KOMM FEIL En melding kunne ikke bli sendt til alarmstasjonen eller til en privattelefon (eller en 

melding ble sendt, men ble ikke bekreftet) 
SA LAVT BATT Backup-batteriet i kontrollpanelet er svakt og må byttes (se kapittel 10. Vedlikehold – 

"Bytte av backup-batteri"). 
SA SAB. ÅPEN Kontrollpanelet ble fysisk sabotert eller dekselet ble åpnet eller det ble fjernet fra 

veggen. 
SIKRINGSFEIL PGM-utgangen er overbelastet. 
GASSFEIL Feil med gassdetektor 
GSM NETTFEIL GSM-senderen er ikke i stand til å koble til GSM nettverket. 
JAMMING Et radiosignal som blokkerer all kommunikasjon mellom sensorene og 

kontrollpanelet er oppdaget. 
LINJEFEIL Det er en feil med den analoge telelinjen (landlinje) 
LAVT BATT Batteriet til den indikerte enheten/detektoren er nær slutten av levetiden sin. 
MANGLER En enhet eller detektor har ikke rapportert til kontrollpanelet i løpet av en gitt 

tidsperiode. 
IKKE NETTVERK En enhet ble ikke installert eller ikke installert rett eller kan ikke etablere 

kommunikasjon med kontrollpanelet etter installasjon. 
RSSI LAV GSM-senderen har oppdaget at signalet til GSM-nettverk er svakt. 

                                                                    
1
 Under arbeid fra PowerMaster-30 G2-kontrollpanelet, vil displayet vise "POWERMASTER-30" 
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Feil Hva det betyr 
SIRENESTRØMFEIL Det er ikke noe strøm til sirenen/Lavt batteri i enhet 
SABOTASJE ÅPEN Sensoren har en åpen sabotasje 
SELVTEST Sensoren rapporterer feil 
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6. Menyer og funksjoner 
Dette kapittelet forklarer brukerens programmeringsfunksjoner til PowerMaster-systemet og lar deg avpasse 
PowerMaster-systemet etter dine spesifikke behov. Dette kapittelet er delt inn i tre seksjoner som følger: 
Del A – Gir deg en generell beskrivelse av tilgjengelige alternativer for brukerinnstillinger. 
Del B – Viser deg hvordan du går inn / ut av menyen Brukerprog.og hvordan du velger de ønskede 
alternativene for innstillinger. 
Del C – Viser deg hvordan du utfører de valgte innstillingene. 

A Innstillingene du trenger 

Installatøren gir deg et alarmsystem som er klart til bruk, men en rekke innstilinger kan fremdeles være 
nødvendig. Menyen for brukerinnstillinger gir deg vesentlige alternativer som lar deg tilrettelegge systemet etter 
dine spesifikke behov for å operere det som du ønsker og oppgradere det når nødvendig. 

Nedenfor er en liste over alternativene i menyen for brukerinnstillinger. En mer detaljert liste blir gitt i seksjon 
B.1. Detaljerte innstillingsinstruksjoner for alternativer 1 til 14 blir gitt i seksjon C.1 til C.15. 

1. Definere utkopling av soner(*)  
2. Se igjennom utkoplede soner(*) 
3. Tilbakekalling av utkoplede soner(*) 
4. Programmering av brukerkoder (**) 
5. Programmere overfallskoden (**) 
6. Legge til / slette adgangsbrikker (**) 
7. Legge til / slette fjernkontrollere (**) 
8. Definere formatet for tid og tid(**) 
9. Definere formatet for dato og dato(**) 
10. Aktivering / deaktivering av automatisk tilkobling(**) 
11. Definere tid for automatisk tilkobling(**) 
12. Programmering av private telefonnummer(**) 
13. Aktivering / deaktivering av kvitterings-bipp i sirenene(**) 
14. Programmering av planlegger/kalender(**) 
15. Aktivering / deaktivering av tale-alternativet(**) 
* Disse menyalternativene er kun tilgjengelige om utkoplingsalternativet ble aktivert av installatøren. 
** Dette alternativet kan kun bli åpnet av hovedbrukeren ved bruk av hovedbrukerkoden. 
Notater: 
Selv om brukerinnstillinger er ditt ansvar, kan du be installatøren utføre de for deg (med unntak av brukerkodene 
som du ønsker å holde hemmelig). 
Noen alternativer kan ikke være tilgjengelig på ditt PowerMaster-system. 

A.1 Gå inn i menyen bruker prog. og velg et innstillingsalternativ 

Den følgende prosedyren beskriver hvordan du går inn i og beveger deg innen menyen brukerinnstillinger.  
Detaljerte beskrivelser av alternativene brukerinnstillinger blir gitt på slutten av prosedyren. 
For å gå ut av menyen Brukerprog.- se seksjon B.2. 
� 1. Du kan kun gå inn i menyen "BRUKER PROG" når systemet er frakoblet. 

2. Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – 

se tabell på slutten av denne seksjonen. 
Bemerk: Denne håndboken viser kun knappene til kontrollpanelet til PowerMaster-10 G2, selv når instruksjoner 
henviser til begge kontrollpanelene. Når en instruksjon henviser kun til PowerMaster-30 G2, vises knappene til 
kontrollpanelet til PowerMaster-30 G2. 
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A. For å gå inn i menyen BRUKER PROG 

1. 
 

 

Sørg for at systemer er frakoblet og trykk så -knappen gjentatte 
ganger til displayet viser [BRUKER PROG]. 1 

2. 
 Trykk  

   

 

 
 

Skjermen vil nå minne deg på å skrive inn brukerkoden eller presentere din 
adgangsbrikke. 

3. KODE Skriv inn brukerkoden. 2 

 
 

Displayet viser det første innstillingsalternativer til menyen bruker prog. 
[PROG UTKOPLE]. 3  

 

B. For å velge et innstillingsalternativ 

4. 
 

 eller  

Klikk på - eller -knappen til displayet viser det ønskede 
innstillingsalternativet, for eksempel "TID OG FORMAT".  

5. 
 

 

Når det ønskede innstillingsalternativet oppstår på displayet, trykk på -
knappen for å gå inn i innstillingsprosessen. 

 Fortsett til det valgte 
innstillingsalternativet i B.1 
– B.16 

Resten av prosedyrene for de valgte innstillingsalternativet blir gitt i seksjon 
B.1 til B.16. 

 

 Ytterligere informasjon (seksjon B.1) 
1 

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

a. Om du ikke allerede har endret ditt personlige kodenummeret, bruk standardinnstillingen – 1111. 
b. Hovedbruker har tilgang til alle alternativene for brukerinnstillinger. Andre brukere har kun tilgang til 
alternativene for utkopling. 
d. Om du skriver inn en ugyldig intallatørkode 5 ganger, vil tastaturet automatisk bli deaktiver for en 
forhåndsdefinert tidsperiode og meldingen FEIL PASSORD vises. 

3 
Alternativene for utkopling blir kun vist i menyen bruker prog. om aktivert av installatøren. Ellers vil det første 
alternativet for brukerinnstillinger vist være [BRUKERKODER]. 

 

C. Meny for alternativer for brukerinnstillinger 

Klikk  til displayet viser det ønskede alternativet og trykk så . 

 
 

Bruk for å sette ordning for soneutkopling, dvs utkopling (ekskludering) av defekte 
eller usikre ("forstyrrede") soner eller for å fjerne en utkoplet sone (innkobling). For 
videre detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.1. 3 

 
 

Bruk for å kjapt inspisere utkoplingsordningen dvs. hvilke soner som blir utkoplet. 
For videre detaljer og inspiseringsprosedyre se seksjon C.2. 3 

 
 

Bruk for å tilbakekalle den forrige brukte ordningen for utkopling for gjenbruk i 
neste tilkoblingsperiode. For videre detaljer og tilbakekallingsprosedyre se 
seksjon C.3. 3 

 
 

Bruk for å programmere hovedbrukeren hemmelige adgangskode og de syv 
kodene til de andre brukerne. For videre detaljer og programmeringsprosedyre se 
seksjon C.4. 

 
 

Bruk for å programmere overfallskoden. For videre detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon C.5. 

PRG SONEUTKOPL 

PROG UTKOPLE 

PROG UTKOPLE 

PRESENTER BRIKKE 
ELLER SLÅ KODE: � 

BRUKERINNSTL 

KLAR 00:00 

OVERFALLSKODE 

REVISJ UTKOBLE 

TILBAKE UTKOPLE 

BRUKERKODER 

TID & FORMAT 
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Bruk for å legge til nye adgangsbrikker eller slette adgangsbrikker når tapt. For 
videre detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.6. 

 
 

Bruk for å legge til nye fjernkontrollere eller slette fjernkontrollere når tapt. For 
videre detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.7. 

 
 

Bruk for å stille klokken til å vise rett tid og tidsformat. For videre detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon C.8. 

 
 

Bruk for å stille kalenderen til å vise rett dato og datoformat. For videre detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon C.9. 

 
 

Bruk for å aktivere eller deaktivere alternativet automatisk daglig aktivering på 
forhåndsbestemte tidspunkt (se tidsinnstilling for automatisk tilkobling). For videre 
detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.10. 

 
 

Bruk for å sette det forhåndsbestemte tidspunktet for automatisk daglig tilkobling 
om aktivert (se aktiveringsinnstilling for automatisk tilkobling). For videre detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon C.11. 

 
 

Bruk for å programmere de fire private telefonnummerne for rapporteringsalarm og 
andre hendelsesmeldinger til private abonnenter. For videre detaljer og 
programmeringsprosedyre se seksjon C.12. 

 
 

Bruk for å aktivere eller deaktivere skrikelyden dvs. aktiver / deaktiver feedback-
indikasjon. For videre detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.13. 

 
 

Bruk for å sette daglig / ukentlig tidsplan for start og stopp av aktivering av enheter 
koblet til PGM-utgangen. For videre detaljer og programmeringsprosedyre se 
seksjon C.14. 

 
 

 

 

 

Bruk for å aregulere volumnivået til de forskjellige bipelydene, ringesinglaene og 
talemeldingene på systemet, og aktivere eller deaktivere talealternativet. For videre 
detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.15. 
Bruk for å lese systemets serienummer og lignende data, se seksjon B.16. 
 

 
 Returnerer 

til det første 
alternativet 

Bruk for å gå ut fra menyen “BRUKERPROG.” tilbake til hovedmenyen. For videre 
detaljer se seksjon B.3. 

A.2 Returner til det forrige steget eller gå ut fra menyen BRUKERPROG. 

Under innstillingsprosessen er det ofte nødvendig å returnere til det forrige innstillingssteget eller alternativet 
(dvs. "å gå opp ett nivå") eller for å gå ut av menyen brukerinnstillinger.  

A. For å gå opp ett nivå 

For å gå opp ett nivå under innstillingsprosessen, klikk på  én gang eller mer. Hvert klikk vil ta deg ett 
nivå opp eller til det forrige innstillingssteget: 

B. For å gå ut av menyen BRUKERPROG. 

For å gå ut av [BRUKER PROG], gå oppover menyen ved å trykke på  
gjentatte ganger til displayet viser [<OK> FOR Å GÅ UT], eller fortrinnsvis trykk 

 én gang som umiddelbart bringer deg til utgangsskjermen[<OK> FOR Å 
GÅ UT]. 

 eller    

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

  

 
Systemet går ut av menyen [BRUKER PROG] og returnerer til normal-tilstanden 
og viser KLAR i skjermen. 

Enhver skjerm 

KLAR 12:00 

<OK> FOR AVSLUTT 

SQUAWK 

KALENDER 

VOLUMKONTROLL 

<OK> FOR AVSLUTT 

PRIVATRAPP 

AUTOTILK. TID 

AKTIVER AUTOTILK 

DATO & FORMAT 

TID & FORMAT 

ADGANGSBRIKKER 

FJ.KTR 

SERIENUMMER 
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A.3 Knapper brukt for navigasjon og innstillinger 

Tastaturets knapper brukes for forskjellige funksjoner under programmering. Tabellen under gir en detaljert 
beskrivelse av funksjonen eller bruken av hver knapp. 

Knapp Definisjon Navigasjon / innstillingsfunksjon 
 NESTE Bruk for å flytte / bla framover til de neste menyalternativene. 

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

 OK Brukt for å velge et menyalternativ eller for å bekrefte en innstilling eller 
handling. 

 HJEMME Brukt for å flytte ett nivå opp i menyen eller for å returnere til det forrige 
innstillingssteget. 

 BORTE Bruk for å hoppe tilbake til [<OK> FOR Å AVSLUTTE]-skjermen for å avslutte 
programmering. 

 AV Bruk for å avbryte, slette, rense eller slette inntasting, data, osv. 
0 – 9  Numerisk tastatur for å skrive inn tall. 

 OMRÅDEVALG Bruk for å endre statusen til områder ved programmering av brukerkoder. 

B.1 Innstilling av ordning for soneutkopling 

Utkopling tillater tilkobling av kun deler av systemet mens det tillater fri bevegelse av folk innen visse soner når 
systemet er aktivert. Det blir også brukt for å midlertidig fjerne defekte soner som krever reparasjon fra tjeneste 
eller for å deaktivere sensorer om du for eksempel dekorerer et rom. 
♦ Her kan du sette ordningen for utkopling av soner dvs. for å bla gjennom listen av registrerte (innskrevne) 

sensorer til PowerMaster-systemet og å omgå (frakoble) defekte eller forstyrrede sensorer (enten KLAR 
eller IKKE-KLAR) eller for å slette (reaktivere) UTKOPLETE soner (sensorer). 

Når du har satt en ordning for utkopling kan du bruke de 3 følgende alternativene: 
> For å raskt inspisere utkoplete soner – henvis til seksjon C.2. 
> For å rask fjerne en utkoplet sone, dvs. reaktivere den utkoplete sonen – henvis til seksjon C.1. 
> For å gjenta (tilbakekalle) den forrige ordningen for utkopling av soner – henvis til seksjon C.3. 
� 1. Soner vil bli utkoplet gjennom kun en tilkoblings-frakoblings-periode. Deaktivering av systemet etter 

tilkobling vil utsette hele ordningen for utkopling, men du kan tilbakekalle og bruke den på nytt som 
beskrevet i C.3. 

2. Brannsoner kan ikke bli utkoplet. 
3. Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikerte referansene 1 osv. – 

se tabell på slutten av seksjon C.3. 
 

HUSK - UTKOPLING AV SONER KOMPROMITTERER SIKKERHET! 

A. For å forbikoble en sone 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG] 1, velg alternativet [PRG 
SONEUTKBLING]2 og trykk . 

 Den første sonen, S01, vises. 3 

  
4 

  
 

2.  eller  

 

Klikk  eller  knappen til displayet viser sonen du ønsker 
å forbikoble (eller fjerne utkopling), for eksempel "S04" for sone 04. Etter 
flere sekunder starter lysdioden på den respektive enheten å blinke for å 
indikere "det er meg". 

   

Stue 

S01: O1� O2 O3 

S01: KLAR 

PRG SONEUTKOPL 

S04: IKKE KLAR 
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4 

  
 

3. 
 

 

Når displayet viser sonen du ønsker å forbikoble, trykk . 

4. 
 

 

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

For å forbikoble den valgte sonen trykk  

5. 

 

En "glad melodi" �☺ signaliseres og den oppdaterte sonestatusen 
blir nå vist dvs. [S04: UTKOPLET]. 8 

B. For å fjerne en utkoplet sone 

6. 
 

Gjenta steg 1 og 2 ovenfor. 

   

 4 

   

7. 

 
 

Når sonen du ønsker å fjerne utkopling for dukker opp på displayet 
(for eksempel, "S04"), trykk  for å bekrefte. Du kan også 
identifisere enheten ved så se etter "det er meg" indikasjonen fra 
lysdioden på den viste enheten. 

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

8.  For å fjerne den utkoplete sonen, trykk på -knappen. 

 

 

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

B.2 Se soneutkopling 

♦ Her kan du raskt inspisere ordningen for utkopling dvs. sonene som har blitt satt til utkopling under den 
forrige aktiveringsøkten. 

 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG] og velg alternativet [REVISJ UTKOBLE]1 
og trykk . 2 

2. 
 

Displaey viser [UTKOPLINGSLISTE] 

  eller  Klikk på - eller -knappene gjentatte ganger for å inspisere 
alle utkoplete soner i stigende numerisk rekkefølge. Når ferdig, trykk på 

 for å gå ut. 9 

3. 
 

 

   

 
 

4 

   

 
 

 

S04: KLAR 

<AV> FOR SLETTE 

Kjøkken 

S04: O1� O2 O3 

S04: UTKOPLET 

S04: UTKOPLET 

Kjøkken 

S04: O1� O2 O3 

S04: UTKOPLET 

UTKOPLE LISTE 

REVISJ UTKOBLE 

<OK> FOR UTKOPL 

Kjøkken 

S04: O1� O2 O3 
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B.3 Tilbakekalling av soneutkopling 

♦ Bruk dette alternativet for å gjenta (tilbakekalle) den nyeste ordningen for utkopling for bruk under den neste 
aktiveringsøkten. 

 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG] og velg alternativet [TILBAKE 
UTKOPLE] 1 og trykk . 2, 6 

2.  
 

Displayet viser nå [<OK> FOR Å TILBAKEKALLE]. 
7 

For å tilbakekalle den forrige brukte ordningen for utkopling, trykk . 

3. 
 

�☺ Gå tilbake til steg 1. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet viser [utkopling 
TILBAKEKALT] og så returnerer til “BRUKERPROG." steg 1. 9 

 
Ytterligere informasjon (seksjon C.1 – C.3) 

1 
For detaljerte instruksjon om hvordan du velger brukerinnstillinger – henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2. 

2 
Denne menyen vises kun om "FRAKOBLE" tidligere ble aktivert av installatøren. 

3 
a. Statusen til høyre for sonenummeret indikerer hvorvidt sonen er KLAR, IKKE-KLAR eller UTKOPLET. 
b. I eksempelet til venste viser displayet [S01: KLAR] vekslende med [stue]. 

4 
Dette displayet oppstår kun i PowerMaster-30 G2 og om OMRÅDE tidligere ble aktivert. 

5 a. Om en sone du velger er "ikke utkoplet", minner displayet deg på om å trykke [<OK> FOR UTKOPL]. 
Imidlertid om en sone du velger er "utkoplet" minner displayet deg på om å trykke [<AV> FOR Å FJERNE]. 

b. For å avbryte og returnere til det forrige steget, trykk  eller  
6 

Denne menyen vises ikke om område er aktivert. 
7 Displayet minner deg nå på å trykke [ <OK>TILBAKESTILL] dvs. å gjenta den forrige ordningen for 

utkopling. For å avbryte og returnere til menyen brukerinnstillinger, trykk . 
8 Du kan nå gjenta steg 2 – 5 for å forbikoble eller fjerne en annen sone. For å ende denne økten og velge 

andre menyalternativer eller for å avslutte programmering – følg instruksjonene i seksjon B.2. 
9 Du kan nå velge et annet alternativ i menyen Brukerprog. (se seksjon B.1) eller avslutte programmering 

(se seksjon B.2). 

B.4 Programmering av brukerkoder 

PowerMaster-systemet lar deg autorisere opp til 8 personer (PowerMaster-10 G2) / 48 personer (PowerMaster-
30 G2) til å aktivere og frakoble systemet ved å gi hver en unik personlig sikkerhetskode på 4 siffer og tildele 
dem forskjellige sikkerhetsnivåer og funksjonaliteter. Videre kan du få opp til 8 (PowerMaster 10 G2) / 32 
(powerMaster -30 G2) bærbare fjernkontrollsendere med flere funksjoner som lar deg og andre brukere lett 
tilkoble, frakoble og kontrollere systemet uten å gå inn i panelet, inkludert fra utsiden av områdene (se seksjon 
B.7 Legge til / slette fjernkontrollsendere). Tvangskoden lar deg frakoble systemet med bruk av en spesiell 
kode som sender en stille alarm til alarmstasjonen. Det er to typer brukere: Hovedbruker og bruker. Tabellen 
nedenfor oppsummerer de forskjellige hendelsene som kan bli utført av forskjellige brukere: 
 

Brukertype Funksjon 
Hovedbruker Tilkobling/frakobling 

Forbikobling av sone 
Autorisere 7 andre brukerkoder 
Sette brukerkoder 
Rapport til privat 
Melde inn / slett adgangsbrikke 
Innmelding / sletting av 
fjernkontroller 
Automatisk tilkobling 
Aktivering av kvitteringslyd (squak) 
Definere av format for dato og tid 
Lesing av hendelseslogg 
Programmere tvangskoden 
Programmere kalenderen 

TILBAKE UTKOPLE 

<OK>TILBAKESTILL 

TILBAKE UTKOPLE 
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A. For å programmere en brukerkode 

                                                                    

∗
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 

Aktivering / deaktivering av 
talealternativet 
Justere volumet på stemets bipper, 
ringesignal og talemeldinger. 

Bruker Tilkobling/frakobling 
Alternativ for utkopling av sone 

 
Brukerkodene blir tildelt som følger: 
Brukerkode 1 blir gitt til hovedbrukeren av systemet (dvs. eieren). Det er den eneste brukerkoden som tillater 
tilgang til menyen brukerinnstillinger. Standardinnstillingen til hovedbrukerkoden 1 er 1111. Denne koden kan 
ikke bli slettet og må bli erstattet med en hemmelig kode så fort som mulig.  
Brukerkoder 2-4 (PowerMaster-10 G2) / brukerkoder 2-22 (PowerMaster-30 G2) blir tildelt 
familiemedlemmer, medarbeidere osv. De muliggjør tilkobling og frakobling av systemet eller av valgte områder 
som definert av hovedbrukeren. De kan kun gå inn i menyen "brukerinnstillinger" for "utkopling av sone" gitt at 
dette alternativer er aktivert i installatørmenyen. 
Brukerkoder 5-8 (PowerMaster-10 G2) / brukerkoder 23-32 (PowerMaster-30 G2) er det samme som 
brukerkoder 2-4 / 222, men kan bli tildelt til "barnevakt" (barneovervåker) brukere. For en detaljert beskrivelse 
av barnevakt-programmet se kapittel 2 (tilkobling i barnevakt-modus) og tillegg C. 
Områdsalternativ∗ (for informasjon om områdsalternativ – se tillegg B) alarmsystemet kan dele soner inn i opp 

til 3 deler (grupper) via installatørmenyen. Disse delene blir betegnet som områder O1, O2 og O3. Hver 
område kan bli aktivert og frakoblet hver for seg og gi beskyttelse til valgte deler av området.  

Hver bruker av de 48 systembrukerne kan bli autorisert av hovedbrukeren til å aktivere og frakoble enhver 
kombinasjon av områder, inkludert alle 3 områdene. 
♦ Her kan du programmere (eller endre) de 8 / 48 brukerkodene og dermed definere hvilke av disse vil bli 

autorisert til tilkobling og frakobling. 

� 1.  Standardinnstillingen 1111 til hovedbrukerkode 1 er det samme for alle PowerMaster-systemer og er 
kjent for mange andre folk. Derfor anbefaler vi sterkt at du umiddelbart erstatter den med en unik 
hemmelig kode. Aldri sett noen brukerkoder til det samme som en Installerkode. 

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

brukerkode. Ethvert forsøk på å programmere den vil bli avslått av systemet. 
4.  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv 
5. se tabell på slutten av denne seksjonen. 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [BRUKERKODER] og 
trykk . 1  

2. 
 

Den første brukerkoden "bruker 01 kode" vises. 2 

  eller  Ved den blinkende markørposisjonen, tast inn brukerkoden du ønsker å 
programmere, for eksempel [06] for brukerkode 6, eller vekselsvis klikk på 

- eller knappen til displayet viser [bruker 06 kode]. 
3. 

 
 

Når brukerkoden du ønsker å programmere oppstår på displayet, trykk 
. 

4. 
 

For å programmere eller redigere koden, skriv inn koden på 4 siffer ved den 
blinkende markørposisjonen, for eksempel “1234” ved bruk av det numeriske 
tastaturet. 3, 4 

5.  Når ferdig, trykk . 
 

 
 

 �☺ Gå tilbake til steg 3. En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede koden. 5, 6 

Bruker 06 :  1234 

Bruker 06 :  �234 

Bruker 06    kode � 

Bruker 01  kode � 

BRUKERKODER 
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B. For å sette områdsautorisasjon∗ 

 
 

Ytterligere informasjon (seksjon C.4) 
1 For detaljerte instruksjonen om hvordan du velger alternativene for innstillinger – henvis til seksjon B.1 og 

seksjon B.2. 
2 Displayet viser den første brukerkoden (hovedbruker) i listen av 8 brukerkoder (I PowerMaster-10 G2-

system) / 48 brukerkoder (i PowerMaster-30 G2). Om du fremdeles ikke har endret standardkoden 1111, 
anbefaler vi at du endrer den nå. 

3 a. Displayet viser brukerkoden som er programmert i denne plasseringen nå (f.eks. 5327). 
b. Markøren blinker på det første sifferet av koden.  
c. Om plasseringen er ledig, vil displayet være tomt (- – - -). 

4 Du kan flytte markøren til det neste eller forrige sifferet ved å trykke  eller  Trykking på 
 sletter sifferet ved markøren + alle siffer til høyre for markøren. 

5 a. Den nye koden blir midlertidig vist uten markøren før den vender tilbake til steg 3. 
b. Om området er aktivert, fortsett til steg 6 (kun anvendelig for PowerMaster-30 G2). 

6 Du kan nå gjenta steg 3 – 5 for å programmere eller redigere en annen brukerkode. For å ende denne 
økten og velgte andre menyalternativer eller for å avslutte programmering – følg instruksjonene i seksjon 
B.2. 

7 Denne innstillingen kan kun bli utført etter fullføring av steg 1 – 5 av seksjon C.4A. 
8 Symbolet� oppstår nå ved siden av de nylig valgte områdene. 
9 Du kan nå gjenta steg 3 – 7 for å programmere eller redigere en annen brukerkode. 

B.5 Programmere overfallskoden 

A. Programmere en overfallskode 

 

                                                                    

∗
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 og etter OMRÅDE er aktivert. 

6. 
 

 

Displayet viser [INNST OMRÅDER] 7  

7. 
 

Bruk tastaturtastene , ,  for å endre statusen til henholdsvis 
områdene O1, O2 og O3. 8 

 
 

 

Når du er ferdig med innstillingen, for eksempel bruker 6 er autorisert med 
kun område 1 og 3, trykk  for å bekrefte. 

 �☺ Gå tilbake til steg 3. En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter områdeinnstillingen. 9 

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

1. 
 

 

Åpne menyen [BRUKER MODUS], velg alternativet [OVERFALLSKODE], og 
trykk på . 1  

2. 
 

Ved den blinkende markøren taster du inn overfallskoden du vil 
programmere, for eksempel 6973. 2, 3 

3. 
 

 

Når overfallskoden du vil programmere vises på displayet, trykker du på 
. 

 �☺ Gå tilbake til steg 1 En "glad melodi" �☺ spilles. Displayet bekrefter den lagrede koden.4 

U06:O1� O2   O3� 

U06:O1� O2   O3 

INNST OMRÅDER 

OVERFALLSKODE 6973 

OVERFALLSKODE 2580 

OVERFALLSKODE 
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 Ytterligere informasjon (seksjon B.5) 
1 For flere instruksjoner om hvordan du velger innstillingsalternativene – se seksjon A.1 og A.2. 
2 Displayet viser den detaljerte overfallskoden (2580). 
3 Ikke sett overfallskoden til det samme som en installerinstallerkode eller en brukerkode. 
4 For å avslutte denne økten og for å velge andre menyalternativer eller avslutte programmering, følg 

instruksjonene i seksjon A.2. 

B.6 Legge til / slette adgangsbrikker 

Hver av de 8 PowerMaster-10 G2-brukerne eller 32 PowerMaster-30 G2-brukerne kan bli utstyrt med en 
adgangsbrikke som kan brukes istedet for brukerkoder for å utføre en rekke funksjoner, for eksempel tilkobling, 
frakobling, lesing av hendelsesloggen osv. 
Når en brukerkode kreves kan du simpelthen presentere en gyldig adgangsbrikke istedet for å skrive inn 
brukerkoden. Gjelder ved bruk av tastatur med prox.Hver brikke skal bli tildelt et nr 1-8 (PowerMaster-10 G2) / 
1-48 (PowerMaster-30 G2) som samsvarer med brukerkodenr. 1-8 (PowerMaster-10 G2) / 1-32 (PowerMaster-
30 G2) og følgelig meldes inn i systemet. 
Område* autorisasjonen til brikkene er identisk med deres samsvarende brukerkoder. For eksempel 
adgangsbrikke 3 er tildelt brukerkode 3. 
♦ Her kan du legge til (melde inn) nye adgangsbrikker eller slette brikker som nødvendig. 

�  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – se 
tabell på slutten av denne seksjonen. 

 

A. For å legge til (skrive inn) en adgangsbrikke 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [ADGANGSBRIKKER] 
og trykk . 1 

2. 
 

 

Displayet viser [LEGG TIL NY BRIKKE]. 3 
For å begynne prosessen av å skrive inn en ny adgangsbrikke, trykk 
. 

3. 
 

 

   
 

 
Presenter adgangsbrikken til kontrollpanelet innen tidsavbruddsperioden. 

4. 
 

�☺ Gå til steg 5. 

Om innmelding ble fullført signaliseres en "glad melodi" �☺ og displayet 
viser [ENHET INNMELDT] for en kort stund og så endres til å vise 
fjernkontrollens detaljer. 4 

5. 
 

Displayet viser det anviste nummer til brikken (brukernr.) som alltid er det 
første ledige nummeret, for eksempel: [T01:Brikke (Prox)]. 

  eller  

 
 

For å tildele brikken til en annen bruker, for eksempel "brukernr. 5", tast inn 
[05] eller vekselsvis klikk på - eller -knappen til displayet 
viser [T05:Tag)] og så trykk  for å bekrefte. 

 �☺ Gå tilbake til steg 2. Displayet viser [ENHET MELDT INN] en "glad melodi" �☺ signaliseres og 
displayet endrer så til [T01:Tag]. 5, 6 

T05:tag 

T01:Tag (Prox) 

ENHET MELDT 

INNG.ID:xxx-xxxx 

MELDININ NÅ eller 

TILF NY BRIKKE 

ADGANGSBRIKKER 
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B. For å sette områdeautorisasjon∗ 

C. For å slette en adgangsbrikke 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [BRUKERKODER] og 
trykk . 1 

2. 
 

 

Displaey viser [LEGG TIL NY BRIKKE].  

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

3. 
 

Trykk . 

   

 
 

Displaey viser [T01:Tag ]. 2, 7 

4.  eller  Tast inn brikkenummeret du ønsker å slette, for eksempel [05] eller 
vekselsvis klikk på - eller -knappen til displayet viser 
brikkenummeret [T05:Tag (brikke)]. 

 
 

Når brikken du ønsker å slette oppstår på displayet, trykk . 

5.   

 
 

Displayet viser nå [<AV> for å slette].8 

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

 
 

�☺ Gå til steg 3. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres og displayet viser [SLETT BRIKKE] og 
returner til steg 3. 12 

 

Ytterligere informasjon (seksjon B.6) 
1 For detaljerte instruksjon om hvordan du velger brukerinnstillinger – henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2. 
2 Displayet viser den innmeldte brikken (tag nr. 1) av de 8 brikkene (PowerMaster-10 G2) / 32 brikkene 

(PowerMaster-30 G2). 
3 For å avbryte innmelding, trykk på -knappen. 
4 Om brikken tidligere var meldt inn i systemet, viser PowerMaster-displayet [ALLEREDE INNMLDT] og 

endres så til navnet til brikken vekslende med dens ID-nummer. 
5 Om område er aktivert, fortsett til steg 6 (kun for PowerMaster-30 G2). 
6 Du kan nå skrive inn en annen adgangsbrikke. Du kan også velge et annet alternativ i menyen Brukerprog. 

(se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte programmering (se seksjon B.3). 
7 Om ingen adgangsbrikker ble meldt inn i systemet viser displayet [INGEN EKSIST ENH.]. 
8 For å avbryte prosedyren, trykk -knappen. 
9 Denne innstillingen kan kun bli utført etter fullføring av steg 1 – 5 av seksjon C.6A 

                                                                    

∗
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 og etter OMRÅDE er aktivert. 

6. 
 

 

Displaey viser [T05:OMRÅDER]. 9  

7. 
 

Bruk tastaturtastene , ,  for å endre statusen til henholdsvis 
områdene O1, O2 og O3. 10 

 
 

 

Når du er fornøyd med innstillingen, for eksempel bruker 5 er autorisert med 
kun område 1 og 3, trykk  for å bekrefte. 

 �☺ Gå tilbake til steg 2 En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter områdsinnstillingen. 11 

<OFF> for slette 

SLETT TAG 

T05:Tag (Brikke) 

T01:Tag  

SLETT BRIKKE 

TILF NY TAG 

PROXTAGGER 

T05:O1� O2   O3� 

T05:O1� O2� O3� 

T05: OMRÅDER 
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10 Symbolet � oppstår nå ved siden av de nylig valgte områdene. 
11 Du kan nå gjenta steg 2 – 7 to for å programmere eller redigere en annen adgangsbrikke. 
12 Du kan nå legge til eller slette en annen adgangsbrikke. Du kan også velge et annet alternativ i menyen 

Brukerprog. (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte programmering (se seksjon B.3). 

B.7 Legge til / slette fjernkontrollere 

Hver av de 8 PowerMaster-10 G2-brukerne og 48 PowerMaster-30 G2-brukerne kan bli utstyrt med en bærbar 
fjernkontroller for å bedre, raskere og sikrere tilkobling / frakobling og andre kontrollfunksjoner. Hver 
fjernkontroll skal bli tildelt med et nummer 1-8 (PowerMaster-10 G2) / 1-32 (PowerMaster-30 G2) og skrives inn 
i systemet på tilsvarende måte. 
Områdsalternativ∗ (for informasjon om områdsalternativ – se tillegg B) 
Om områdsalternativet er aktivert i kontrollpanelet kan hver av de 32 fjernkontrollene bli autorisert av 
hovedbrukeren for å aktivere og frakoble enhver kombinasjon eller alle 3 områder uten hensyn til dens 
samsvarende brukerkode. 
♦ Her kan du legge til (skrive inn) de 8 (PowerMaster-10 G2) / 32 (PowerMaster-30 G2) fjernkontrollerne og 

definere hvilke av de 3 områdene hver av fjernkontrollene vil være autorisert til å aktivere og frakoble, eller 
slette fjernkontroller som nødvendig. 

� 1. Før noe annet, samle alle fjernkontrollenhetene du akter å skrive inn og sørg for at alle har batterier 
installert og at de er aktive (lysdioden blinker etter trykking på enhver av knappene). 

2.  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – 
se tabell på slutten av denne seksjonen. 

A. For å legge til (skrive inn) en fjernkontroll 
 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [FJ.KTR] og trykk 
. 1 

2. 
 

 

Displayet viser [LEGG TIL NY FJERNKONTROLL]. 4 
For å skrive inn en ny fjernkontroll, trykk . 

3. 
 

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

   
 

 

A: MELDINN NÅ: Trykk og hold AUX �-knappen på den valgte 
fjernkontrollen til lysdioden er konstant på. 2 Denne prosedyren fullfører 
innmeldingen. 

4a. 
 

�☺ Gå til steg 5. 

Om innmelding ble fullført signaliseres en "glad melodi" �☺ og displayet 
viser [ENHET INNMELDT] for en kort stund og så endres til å vise 
fjernkontrollens detaljer. Fortsett til steg 5. 

4b. 
 

 

B: MELDE INN MED ENHETS-ID: Skriv inn nummeret på 7 siffer som finnes 
på fjenkontrollens merke og så trykk  for å fortsette. For å fullføre 
innmeldingsprosedyren, se notat 9 i tabellen ytterlige informasjon nedenfor. 

 
 

�☺ Gå til steg 5. 

Om en gyldig ID ble skrevet inn signaliseres en "glad melodi" �☺ og 
displayet viser [ID AKSEPTERT] for en kort stund og så endres til å vise 
fjernkontrollens detaljer. Fortsett til steg 5. 

5. 
 

 

 

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

  eller  

 

 

For å tildele fjernkontrollen til en annen bruker, for eksempel "brukernr. 5", 
tast inn [05] eller vekselsvis klikk på - eller -knappen til 
displayet viser [F05:fj.ktr] og så trykk  for å bekrefte. 

                                                                    

∗
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2  

ID Nr. 300-5786 

F01:fjernkontroll 

F05:fj.ktr. 

ID AKSEPTERT 

ID Nr. 300-5786 

ENHET MELDT 

INNG.ID:xxx-xxxx 

MELDININ NÅ eller 

TILF NY FJ.KTR 

FJ.KTR 
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 �☺ Gå tilbake til steg 2 Displayet viser [ENHET SKREVET INN] eller [ID akseptert] om 
fjernkontrollen ble skrevet inn manuelt ved å skrive inn ID-nummeret, en 
"glad melodi" �☺ signaliseres og displayet endres så til [F01:fj.ktr.]. 5, 6 

B. For å programmere områder∗ 

6. 

 

Displaey viser [F05:OMRÅDER]. For å gå inn i menyen, trykk . 10 

7. 
 

Bruk tastene , ,  for å endre statusen til henholdsvis 
områdene O1, O2 og O3. 11 

 

 

Når du er fornøyd med innstillingen, for eksempel bruker 5 er autorisert med 
kun område 1 og 3, trykk  for å bekrefte. 

 �☺ Gå tilbake til steg 2 En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter områdsinnstillingen. 12 

C. For å slette en fjernkontroll 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [FJ.KTR] og trykk 
. 1 

2. 
 

 

Displaey viser [LEGG TIL NY FJERNKONTROLL].  

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

3. 
 

Trykk . 

   

 
 

Displayet vil vise [F01:fjernkontroll] vekslende med ID-nummeret til 
fjernkontrollen. 3 

4.  eller  Tast inn fjernkontrollnummeret du ønsker å slette, for eksempel [06] eller 
vekselsvis klikk på - eller -knappen til displayet viser 
brikkenummeret "F06:fj.ktr." og "ID-nr. 300-5799". 

 
 

 

  

 

Når fjernkontrollen du ønsker å slette oppstår på displayet, trykk . 7 

5.   

 
 

Displayet viser nå [<AV> for å slette]. 8 

6.  
�☺ Gå til steg 3. 

For å slette fjernkontrollen, trykk på -knappen. 13 

 
 

En "glad melodi" �☺ signaliseres og displayet viser [SLETT 
FJERNKONTROLL] og returner til steg 3. 14 

 

Ytterligere informasjon (seksjon C.7) 
1 

For detaljerte instruksjon om hvordan du velger brukerinnstillinger – henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2. 
2 Lysdioden slukkes etter flere sekunder. I tilfelle vanskeligheter i kommunikasjon med kontrollpanelet kan 

lysdioden blinke i flere sekunder mens den prøver å etablere kommunikasjon. Under denne tidsperioden er 
fjernkontrollens taster frakoblet. 

3 
Displayet viser den første innmeldte fjernkontrollen (Fj.ktr. nr. 1) av de 8 fjernkontrollene (PowerMaster-10 G2 
/ 32 fjernkontrollene (PowerMaster-30 G2). 

4 
For å avbryte innmeldingen trykk på -knappen. 

5 Om område er aktivert, fortsett til steg 6 (kun PowerMaster-30 G2). 
6 Du kan nå melde inn en fjernkontroll. Du kan også velge et annet alternativ i menyen Brukerprog. (se 

                                                                    

∗
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 og etter OMRÅDE er aktivert. 

FJ.KTR 

TILF NY FJ.KTR 

SLETT FJ.KTR 

F01:fjernkontroll 

F06:fjernkontroll 

ID Nr. 300-6108 

<OFF> for slette 

SLETT FJ.KTR 

F05: OMRÅDER 

F05:O1� O2� O3� 

F05:O1� O2   O3� 
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seksjon B.1) eller avslutte programmering (se seksjon B.2). 
7 Om fjernkontrollen tidligere var skrevet inn i systemet, viser PowerMaster-displayet "ALLEREDE 

INNMLDT" og endres så til navnet til fjernkontrollen vekslende med dens ID-nummer. 
8 Før du sletter en fjernkontroll, identifiser fjernkontrollen enten med fjernkontrollnr. for eksempel F06 eller med ID-

nummeret til fjernkontrollen som oppstår på displayet og så sørg for at det er fjernkontrollen du ønsker å slette.  
9 Melde inn med enhets-ID: 

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

10 Denne innstillingen kan kun bli utført etter fullføring av steg 1 – 5 av seksjon C.7A. 
11 Symbolet� oppstår nå ved siden av de nylig valgte områdene. 
12 Du kan nå gjenta steg 2 – 7 to for å programmere eller redigere en annen fjernkontroll. 
13 

For å avbryte prosedyren, trykk -knappen. 
14 Du kan nå legge til eller slette en annen fjernkontrollm, velge et annet alternativ i menyen Brukerprog eller 

avslutte programmering (se seksjon B.1, B.2). 

B.8 Definere av format for tid og tid 

♦ Her kan du programmere eller justere den innebygde klokken til å vise rett tid i det ønskede tidsformatet. 
♦ Du kan velge mellom et format på 24 timer eller 12 timer (AM / PM). 
�  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – se 

tabell på slutten av denne seksjonen. 

A. For å sette tidsformatet 

1. 
 

 

Gå inn i menyen[BRUKER PROG] og velg alternativet [TID & FORMAT] og 
trykk . 1 

2. 
 

Displayet viser det nåværende valgte tidsformatet. 2 

  eller  

 

Klikk - eller -knappen til displayet viser det ønskede 
tidsformatet, for eksempel "EU FORMAT-24T" og trykk  for å 
bekrefte. 

3.   

B. For å sette tiden 5 

4.  Ved den blinkende markøren, skriv inn rett tid, for eksempel “8:55A” med bruk 
av det numeriske tastaturet. 3 4 

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

 
 

�☺ Gå tilbake til steg 2 

En "glad melodi" �☺ signaliseres, displayet viser den satte tiden, returnerer 
til steg 2 og så vises det valgte tidsformatet. 6, 7 

 

Ytterligere informasjon (seksjon C.8) 
1 

For detaljerte instruksjonen om hvordan du velger brukerinnstillinger – henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2. 
2 

Displayet viser det nåværende valgte formatet (indikert av et �-symbol) for eksempel "24 timers". 

b. Du kan nå velge enten 12 timers eller 24 timers tidsformat med bruk av - eller -knappene. 
3 Displayet viser tiden i det valgte tidsformatet, for eksempel "12:40 PM" med markøren blinkende på det 

første sifferet "1". Bokstaven som følger den viste tiden indikerer ett av det følgende: 
"A" = AM; "P" = PM og "ingen" for 24 timers tidsformat. 
Når markøren er plassert på AM / PM-sifferet kan du sette til "AM" med -knappen og "PM" med 

-knappen 
4 

Du kan flytte markøren til det neste eller forrige sifferet ved bruk av - eller -knappene. 
5 Denne innstillingen kan kun bli utført etter fullføring av steg 1 – 3 av seksjon C.8A. 
6 Tiden lagret blir vist uten markøren, for eksempel "08:55 A" fulgt av det valgte tidsformatet. 
7 Du kan nå velge et annet alternativ i menyen Brukerprog. (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte 

programmering (se seksjon B.3). 

TID & FORMAT 

USA FORMAT -12T � 

EU  FORMAT -24T 

TID    12:40P 

TID    08:55A 
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B.9 Definere av formatet for dato og dato 

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

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

�  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – se 
tabell på slutten av denne seksjonen. 

  
A. For å sette datoformatet 

1. 
 

 

Gå inn i menyen[BRUKER PROG] og velg alternativet [DATO & FORMAT] 
og trykk . 1  

 
 

Displayet viser det nåværende valgte datoformatet. 2 

2.  eller  

 

Klikk - or -knappen til displayet viser det ønskede 
tidsformatet, for eksempel "DD/MM/ ÅÅÅÅ " og trykk  for å bekrefte. 

3.   

B. For å sette datoen 7 

4. 
 

Ved den blinkende markøren, skriv inn rett dato, for eksempel “20/04/2011” 
med bruk av det numeriske tastaturet. 3, 4, 5 

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

 
 

�☺ Gå tilbake til steg 2 

En "glad melodi" �☺ signaliseres, displayet viser den satte datoen og 
returnerer til steg 2 og viser det valgte datoformatet. 6 

   
Ytterligere informasjon (seksjon B.9) 

1 
For detaljerte instruksjonen om hvordan du velger brukerinnstillinger – henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2. 

2 
Displayet viser det nåværende valgte formatet (indikert av et �-symbol) for eksempel "MM / DD / ÅÅÅÅ". 

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

3 Displayet viser datoen i det valgte datoformatet, for eksempel “30.12.2007" med markøren blinkende på det 
første sifferet. 

4 
Du kan flytte markøren til det neste eller forrige sifferet ved bruk av - eller -knappen. 

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

6 
Du kan nå velge et annet alternativ i menyen bruker prog. (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte 
programmering (se seksjon B.3). 

7 
Denne innstillingen kan kun bli utført etter fullføring av steg 1 – 3 av seksjon C.9A. 

B.10 Aktivering / frakobling av automatisk tilkobling 

PowerMaster-systemet kan bli programmert til å automatisk aktivere seg selv på en daglig basis på et 
forhåndsbestemt tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig spesielt i kommersielle anvendelser, sånn som i 
butikker, for å sørge for at systemet alltid er aktivert uten å måtte tildele sikkerhetskoder til ansatte. 
♦ Her han du koble inn (aktivere) og koble ut (stoppe) den automatiske tilkoblingen. For å sette tiden for 

automatisk tilkobling – se seksjon C.11. 
♦ Automatisk tilkobling kan kun aktivere et "IKKE KLAR" system om tvunget tilkobling er aktivert av 

installatøren under programmering av systemet.  

�  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – se 
tabell på slutten av denne seksjonen. 

 

  

DATO & FORMAT 

DATO MM/DD/åååå � 

DATO DD/MM/ åååå � 

DATO 20/04/2011 

DATO 20/04/2011 
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1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [AKTIVER AUTOTILK] 
og trykk . 1  

 
 

Displayet viser den nåværende valgte innstilingen. 2 

2.  eller  Klikk - eller -knappen til displayet viser den ønskede 
innstillingen, for eksempel [deaktiver auto] og trykk  for å bekrefte. 

 
 

 

3.  

�☺ Gå tilbake til steg 1 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede 
innstillingen og returnerer så til steg 1 av menyen brukerinnstillinger. 3 

B.11 Definere av tiden for automatisk tilkobling 

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

1. 
 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [AUTOTILK. TID] og 
trykk . 1  

   
2. 

 

Displayet viser den nåværende innstillingen til tiden for automatisk tilkobling. 
Ved den blinkende markøren, skriv inn rett tid, for eksempel “8:30A” med 
bruk av det numeriske tastaturet. 4 

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

 
 

�☺ Gå tilbake til steg 1 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede tiden og 
returnerer så til steg 1 av menyen brukerinnstillinger. 5, 6  

 
Ytterligere informasjon (seksjon B.10 – seksjon B.11) 

1 
For detaljerte instruksjonen om hvordan du velger brukerinnstillinger – henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2. 

2 
Displayet viser det nåværende innstillingen (indikert av et �-symbol) for eksempel [aktiver auto]. Du kan nå 
velge enten å aktivere eller deaktivere automatisk tilkobling med bruk av - eller -knappen. 

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

4 Displayet viser den nåværende innstillingen av tid for automatisk tilkobling, for eksempel "12:00 PM" med 
markøren blinkende på det første sifferet "1". For detaljert forklaing om hvordan du setter tiden – henvis til 
seksjon C.8.B. 

5 Den lagrede tiden for automatisk tilkobling vises uten markøren, for eksempel "08:30 A". 
6 

Du kan nå velge et annet alternativ i menyen Brukerprog. (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte 
programmering (se seksjon B.3). 

AKTIVER AUTOTILK 

aktiver auto� 

deaktiver auto 

AUTOTILK. TID 

tilk.tid   : 12:00P 

TID    08:30A 
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B.12 Programmering av privattelefon. e-post, MMS- og SMS-rapportering 

PowerMaster-systemet kan bli programmert til å sende forskjellige hendelsesmeldinger sånn som alarm, 
tilkobling eller feilhendelser til 4 private telefonabonnenter med bruk av akustisk signal og om et GSM-
alternativet er aktivert kan systemet også sende meldingene til 4 SMS-telefonnummer. I tillegg, for brukere som 
er koblet til PowerManage-serveren, kan hendelsesvarsler sendes til 4 private e-postadresser, så vel som til 4 
private MMS og SMS telefonnumre via serveren.Disse rapportene kan programmeres enten istedet for eller i 
tillegg til rapportene sendt til alarmselskapet. Videre detaljer om hendelsesvarsling via telefon og SMS blir gitt i 
kapittel 7. Hendelsesrapportering og kontroll via telefon og SMS.  
Du kan også bestemme antall ganger det private telefonnummeret blir ringt og hvorvidt et enkelt 
bekreftelsessignal vil stoppe rapporteringsprosessen eller om et bekreftelsessignal fra hver telefon kreves før 
den nåværende hendelsen betraktes som rapportert. 
Her kan du programmere:  

♦ De spesifikke hendelsene du ønsker å rapportere. 
♦ Det første, andre, tredje, og fjerde nummeret for privattelefon, MMS SMS og e-post for rapportering 

av alarm og andre hendelsesmeldinger til private abonnenter. 
♦ Antall forsøk på å ringe igjen, toveis talekommunikasjon∗, og hvorvidt et enkelt bekreftelsessignal eller 

bekreftelsessignal fra hver telefon brukes før den nåværende hendeles betraktes som rapportert. 

�  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – se 
tabell på slutten av denne seksjonen. 

TALE RAPP 

A. For å programmere hendelses som skal rapporteres til privattelefon 

1. 
 

 

Gå inn i menyen[BRUKER PROG] og velg alternativet [PRIVAT RAPP TLF] 
og trykk . 1  

2. 
 

 

Displayet viser [TALE RAPPORT]. For å gå inn i dette alternativet trykk 
. 

3. 
 

 

Når displayet viser [RAPPORT], trykk . 2 

 
 

Displayet viser det nåværende valgte alternativet.  
 

4.  eller  

 

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

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

 
 

�☺ Gå tilbake til steg 3. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter setter hendelser som 
skal rapporteres og returnerer til steg 3. 5, 15  

B. For å programmere et privatnummer 

6. 
 

 eller  

Klikk på - eller -knappen til displayet viser det ønskede 
telefonnummeret du ønsker å programmere eller redigere, for eksempel "2. 
private tlf nr." og trykk . 

7. 
 

 

   
8. 

 
For å programmere eller redigere telefonnummeret, skriv inn telefonnummeret 
ved den blinkende markørposisjonen, for eksempel “8032759333” ved bruk av 
det numeriske tastaturet. 6, 7 

                                                                    

∗
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 med talealternativ 

PRIVAT RAPP TLF 

TALE RAPP 

RAPPORT 

rapportering av � 

alarmer 

alarmer        � 

RAPPORT 

2. privat tlf nr 

�032759333 
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9.   Når ferdig, trykk på  for å bekrefte. 
 

 
�☺ Gå tilbake til steg 7. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres, displayet bekrefter telefonnummeret og 
returnerer til steg 7. 8, 15 

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

10. 
 

 eller  

Klikk på - eller -knappen til displayet viser [Gjenring.forsøk] 
og trykk . 

11. 
 

 

   

 
 

Displayet viser det nåværende valgte alternativet.  

12.  eller  

 

Klikk på - eller -knappen til displayet viser det ønskede antall 
forsøk på å ringe igjen, for eksempel "4 forsøk". 9 

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

 
 

�☺ Gå tilbake til steg 11. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter det satte antall forsøk 
på å ringe igjen og returnerer til steg 11- 5, 15 

D. For å programmere toveis talekommunikasjon∗ 

14. 
 

 eller  

Klikk på - eller -knappen til displayet viser [tale<- ->privat] og 
trykk . 

 
 

 

15.   
 

 
Displayet viser det nåværende valgte alternativet. 

16.  eller  

 

Klikk på - eller -knappen til displayet viser den ønskede 
metoden for talekommunikasjon, for eksempel "deaktiver toveis". 10 

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

 
 

�☺ Gå tilbake til steg 15. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den ønskede metoden 
for toveis talekommunikasjon og returnerer til steg 15. 5, 15 

E. For å programmere bekreftelsesmetoden 

18. 
 

 eller  

Klikk på - eller -knappen til displayet viser [tlf. bekreftelse] og 
trykk  for å bekrefte. 12 

 
 

 

19.   
 

 
Displayet viser det nåværende valgte alternativet. 

20.  eller  

 

Klikk på - eller -knappen til displayet viser den ønskede 
bekreftelsesmetoden, for eksempel "Alle bekrefter". 11 

21.   
 

 
�☺ Gå tilbake til steg 19. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den ønskede 
bekreftelsesmetoden og returnerer til steg 19. 5, 15 

                                                                    

∗
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 med talealternativ 

8032759333 

2. privat tlf nr 

Gjenring.forsøk 

3 forsøk    � 

4 forsøk 

4 forsøk  � 

Gjenring.forsøk 

Tale<- ->privat 

toveis tale på � 

toveistale av 

toveistale av � 

Tale<- ->privat 

Tlf.bekreft 

En enkelt bekrf    � 

ved bekrf alle 

 alle bekrefter        � 
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RAPP SMS 

A. For å programmere hendelser som skal rapporteres via SMS 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [PRIVATRAPP] og trykk 
. 1  

2. 
 

 

Når displayet viser [TALERAPPORTER], trykk .  

3. 
 

 

Displaey viser [RAPP SMS]. For å gå inn i dette alternativet, trykk   

4. 
 

 

Når displayet viser [RAPPORT], trykk .  
 

 
 

Displayet viser det nåværende valgte alternativet.  
 

5.  eller  

 

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

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

 
 

�☺ Gå tilbake til steg 4. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter setter hendelser som 
skal rapporteres og returnerer til steg 4. 5, 15  

B. For å programmere SMS-telefonnummer 

7. 
 

 eller  

Klikk på - eller -knappen til displayet viser det ønskede SMS-
telefonnummeret du ønsker å programmere eller redigere, for eksempel “2. 
SMS nummer" og trykk . 

8. 
 

 

   
9. 

 
For å programmere eller redigere telefonnummeret, skriv inn SMS-
telefonnummeret ved den blinkende markørposisjonen, for eksempel 
“5080168593” ved bruk av det numeriske tastaturet. 6, 7 

10.   Når ferdig, trykk på  for å bekrefte. 

 
 

�☺ Gå tilbake til steg 8. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres, displayet bekrefter SMS-telefonnummeret 
og returnerer til steg 8. 8, 15 

 

POST VIA SERVER 

A. For å programmere hendelser som skal rapporteres via e-post via serveren  

1. PRIVATRAPP. Gå inni menyen [BRUKERINNSTILLINGER], velg alternativet 
[PRIVATRAPP] og trykk på . 1 

 

2. TALERAPPORT Når displayet viser [TALERAPPORT, trykk på  gjentatte ganger, til 
displayet viser [E-POST VIA SERVER]. 

 

3. E-POST VIA SERVER For å gå inn I dette alternativet, trykk på . Displayet viser [1. E-POST]. 

 

PRIVATRAPP 

TALE RAPP 

RAPP SMS 

RAPPORT 

rapportering av � 

alarmer 

alarmer        � 

RAPP HISTORIE 

2. SMS tel nr 

�080168593 

8032759333 
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4. 1. E-POST Klikk på  eller  til displayet viser e-psoten du vil 
programmere, for eksempel, [2. E-POST] og trykk deretter .   eller  

 2. E-POST  

 
  

 Adresse Displayet viser [Adresse].  

5.   Klikk på . Displayet viser [E-POST Hendelser].  

6. E-POST Hendelser Trykk på . 

   
 Deaktiver rapport ���� Displayet viser det alternativet som er valgt.  

7.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser hendelsesgruppen du vil 
rapportere via e-post, for eksempel, [alarm]. 13 

alarm 

8.  Når du er fornøyd med innstillingen trykker du på  for å bekrefte.   

 alarm ���� En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter innstilte hendelser som skal 
rapporteres og returnerer til steg 6. 5, 15 

�☺ Returner til steg 6 

B. For å programmere e-poster 

9. 1. E-POST Fortsett fra steg 4 I forrige seksjon. 

 or  

10. 2.E-POST Klikk på  eller  til displayet viser den e-posten du vil 
programmere eller redigere, for eksempel "2. E-post", og trykk på . 

   

11. Adresse Når dipslayet viser [Adresse], trykk på  

   
12. ����info@visonic.com For å programmere eller redigere e-posten program tast inn e-posten ved 

den blinkende markøren, for eksempel, “info@visonic.com”, ved å bruke 
de alfabetiske tastene. 6, 7  

13.  Når du er ferdig trykker du på  for å bekrefte. 

 info@visonic.com En "Glad melodi" �☺ høres, displayet bekrefter e-posten og returnerer til 
steg 11. 8, 15 

�☺ Returner til trinn 11 

MMS/SMS VIA SERVER 

A. For å prgrammere hendelser som skal rapporteres via SMS via serveren 

1. PRIVATRAPP Gå inn i menyen [BRUKERINNSTILLINGER], velg alternativet 
[PRIVATRAPP] og trykk på . 1 

 

2. TALERAPPORT Når displayet viser [TALERAPPORTER], trykk på  gjentatte ganger 
til displayet viser [SMS/MMS VIA SRVR]. 

 

3. SMS/MMS VIA SRVR For å gå inn i dette alternativet trykker du på . Displayet viser [1. 
SMS/MMS]. 
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4. 1. SMS/MMS Klikk på  eller  til displayet viser det SMS-telefonnummeret 
du vil programmere, for eksempel [2. SMS/MMS], og trykk .   eller  

 2. SMS/MMS  

 
 

5. Telefonnr. Displayet viser [Telefonnr.]. 

   Klikk på . Displayet viser [SMS Hendelser].  

6. SMS Hendeler Trykk på . 

   
 deaktiver rapport ���� Displayet viser det alternativet som er valgt for øyeblikket.  

7.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser den hendelsesgruppen du vil 
skal rapporteres via SMS, for eksempel, [alarm]. 13 

alarm 

8.  Når du er fornøyd med innstillingen trykker du på  for å bekrefte. 

 alarm ���� En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede innstillingen og 
returnerer så til steg 6. 5, 15 

�☺ Returner til steg6 

B. For å porgrammere hendelser som skal rapporteres via MMS via serveren 

9. PRIVATRAPP Gåinn I menyen [BRUKERINNSTILLINGER], velg alternativet 
[PRIVATRAPP] og trykk på . 1 

 

10. TALERPPORT Når displayet viser [TALERPPORTER], trykk på  gjentatte ganger, til 
displayet viser [SMS/MMS VIA SRVR]. 

 

11. SMS/MMS VIA SRVR For å gå inn I dette alternativet, trykk på . Displayet viser [1. SMS/MMS]. 

 
12. 1. SMS/MMS Klikk på  eller  til displayet viser MMS telefonnummeret du vil 

programmere, for eksempel, [2. SMS/MMS], og trykk på .   eller  

 2. SMS/MMS  

 
 

13. Telefonnum. Displayet viser [Telefonnum.].  

   Klikk på  gjentatte ganger til displayet viser [MMS hendelser].  

14. MMS hendelser Trykk på . 

   
 Deaktiver raport ���� Displayet viser det alternativet som er valgt for øyeblikket.  

15.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser den hendelsesgruppen du vil 
skal rapporteres via MMS, for eksempel, [alarm]. 14 

alarm 

16.  Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på  for å bekrefte. 

 alarm ���� En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede innstillingen og 
returnerer så til steg 14. 5, 15 
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C. For å programmere MMS og SMS telefonnumre 

17. 1. SMS/MMS Fortsett fra steg 4 i seksjon A. “For å programmere hendelser som skal 
rapporteres via SMS via serveren”  eller  

18. 2. SMS/MMS  Klikk på  eller  til displayet viser det SMS/MMS 
teefonnummeret du vil porgrammere eller redigere, for eksempel "2. 
SMS/MMS", og trykk på . 

   
19. Telefonnr. Når displayet viser [Telefonnr.], trykk på  

   
20. ����895283584 For å programmere eller redigere MMS/SMS -nummeret, legg inn nummeret 

ved en blinkende markøren, for eksempel “895283584”, ved hjelp av det 
alfanumeriske tastaturet. 6, 7 

 

21.  Når du er ferdig, trykk på  for å bekrefte. 
 895283584 En "Glad melodi" �☺ høres, displayet bekrefter MMS/SMS-telefonnummeret 

og returner til steg19. 8, 15 
 

Ytterligere informasjon (seksjon C.12) 
1 For detaljerte instruksjonen om hvordan du velger brukerinnstillinger – henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2. 
2 Dette alternativet lar deg programmere hendelser som skal rapporteres. For å programmere telefonnummer, 

klikk - eller -knappen til displayet viser det ønskede alternativet. 
3 Displayet viser det nåværende alternativet (indikert av et �-symbol) for eksempel "rapportering av ". Med bruk 

av - eller -knappene kan du nå velge hendelsene du ønsker å rapportere til 
privattelefonnummer i henhold til alternativene gitt i tabellene nedenfor: 
PowerMaster-10 G2 

Alternativ for hendelesgruppe Hendeles som skal rapporteres 
varsling+alarm Alarm- og varselmeldinger 
alarmer Alarmer (Brann, innbrudd, sabotasje og panikk) 
varslinger Varselmeldinger (Barnevakt, nødalarm,gass, 

vann og temperatur) 
rapportering av Ingenting blir rapportert 

 
PowerMaster-30 G2 

Alternativ for hendelesgruppe Hendeles som skal rapporteres 
rapportering av Ingen melding blir rapporteres 
alt Alle meldinger 
alt (-f/t) Alle meldinger, unntatt tilkobling og frakobling 
alt (-varsling) Alle meldinger unntatt varsler 
alarmer Kun alarmmeldinger (Brann, innbrudd, 

sabotasje og panikk) 
varslinger Kun varselmeldinger (Barnevakt, 

nødalarm,gass, vann og temperatur) 
f/t Kun tilkobling og frakobling (åpne / lukke) 

Bemerk:“alle” betyr at alle hendelser inkludert L. BAT og AC FEIL feilmeldinger (kun PowerMaster-30 G2). 
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4 Displayet viser det nåværende alternativet (indikert av et �-symbol) for eksempel "deaktiver rapport". Med 
bruk av - eller -knappene kan du nå velge hendelsene du ønsker å rapportere til eller SMS-
nummer i henhold til alternativene gitt i tabellen nedenfor. 

Alternativ for hendelsesgruppe Hendelser som skal rapporteres 
rapportering av Ingenting blir rapportert 
alt Alle meldinger 
alt (-f/t) Alle meldinger, unntatt tilkobling og frakobling 
alt (-varsling) Alle meldinger unntatt varsler 
alarmer Kun alarmmeldinger 
varslinger Kun varselmeldinger 
f/t Kun tilkobling og frakobling (åpne / lukke) 

 

5 
�-symbolet oppstår nå ved siden av det nye valgte alternativet. 

6 a. Displayet viser telefonnummeret som er programmert i denne plasseringen nå (for eksempel 
1032759641). Markøren blinker på det første sifferet av koden.  

b. Om plasseringen er ledig, vil displayet være tomt (- – - -). 
7 Du kan flytte markøren til den neste eller forrige plasseringen (siffer) ved bruk av - eller -

knappen. 
8 Innen menyen privattelefon kan du nå gjenta steg 7 – 9 for å programmere eller redigere et annet telefonnummer. 

Innen SMS-menyen privattelefon kan du nå gjenta steg 8 – 10 for å programmere eller redigere et annet SMS-
telefonnummer. 

Inne i e-postmenyen kan du nå gjenta trinn 10 – 13 for å programmere eller redigere en annen e-post. 

For å avslutte denne økten og returnere til forrige menyalternativer, trykk på -knappen. 
9 Du kan velge mellom: "1 forsøk"; "2 forsøk"; "3 forsøk"; "4 forsøk". 
10 Du kan velge mellom: 

"aktiver toveis" – aktiverer toveis talekommunikasjon med privattelefoner. 
"deaktiver toveis" – deaktiverer toveis talekommunikasjon med privattelefoner. 

11 Du kan velge mellom: 
"med enkel bkr" – et bekreftelsessignal fra kun en telefon vil stoppe rapportertingsprosessen. 
"med alle bkr" – et bekreftelsessignal fra alle telefoner kreves for å stoppe rapportertingsprosessen. 

12 Om kontrollpanelet er PowerMaster-10 G2 eller PowerMaster-30 G2 uten talealternativ, viser displayet 
"gjenring.forsøk". 

13 Displayet viser alternativet som er valgt for øyeblikket (indikert av et � symbol), for eksempel, "deaktiver 
rapport". Ved å bruke  eller  -tastene kan du nå velge hendelsene du vil skal rapporteres til 
e-post eller SMS via server i henhold til alternativene gitt i tabellen under: 

Alternativ for hendelsesgruppe Hendelser som skal rapporteres 
dekativer rapport Ingen meldinger vil rapporteres 
alle Alle meldinger 
alarm Kun alarmmeldinger 
alarm+feil Alarm- og feilmeldinger 
alarm+f/t Alarmmeldinger, inkludert aktivering & deaktivering 
alarm+vrsl Alarm- og varselmeldinger 
alarm+vrsl+feil Alarm, varsel- og feilmeldinger 
alarm+vrsl+f/t Alarm- og varselmeldinger, inkludert aktivering & dekativering 
alarm+feil+f/t Alarm-og feilmeldinger, inkludert aktivering & deaktivering 
varsel Kun varselmeldinger 
varsel+f/t Varselmeldinger, inkludert aktivering & deaktivering 
varsel+f/t+feil Varsel- og feilmeldinger, inkludert aktivering & deaktivering 
varsel+feil Varsel- og feilmeldinger 
feil Kun feilmeldinger 
feil+f/t Feilmeldinger, inkludert aktivering & dekativering 
Tilkoble/frakoble Kun aktivering og deaktivering (tilkoble/frakoble) 
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14 The display shows the currently selected option (indikert av et � symbol), for eksempel, "deaktiver rapport". 
Ved å bruke tastene  eller  kan du nå velge hendelsene du ønsker å rapportere til MMS 
telefnnumre i henhold til alternativene gitt i tabellen under: 

Alternativ for hendelsesgruppe Hendelser som skal rapporteres 
alarms+varsl Alarm- og varselmeldinger 
alarm Alarmmeldinger 
varsel Varselmeldinger 
Deaktiver rapport Ingen medlinger vil rapporteres 

 

15 Du kan nå velge andre alternativer, avslutte denne økten – (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte 
programmering (se seksjon B.3). 

B.13 Aktivering / deaktivering av kvitterigssignal i sirenene(SQUAWK) 

PowerMaster-systemet (og dets trådløse sirener) kan bli satt til å fremstille korte bipp, akustisk kvittering for å 
assistere deg når du bruker fjernkontrollen for tilkobling (1 bipp) og frakoble (2 bipp) PowerMaster-systemet 
(betjenes på en lignende måte som en bilalarm). 
♦ Her kan du aktivere / deaktivere squawk 

�  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – se 
tabell på slutten av denne seksjonen. 

 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [SQUAWK] og trykk 
. 1  

 
 

Displayet viser den nåværende valgte innstilingen. 2 

2.  eller  

 

Klikk på - eller -knappen til displayet viser det ønskede 
tidsformatet, for eksempel "Squawk AV" og trykk -knappen for å 
bekrefte. 

3.   
 

 
�☺ Gå tilbake til steg 1. 

En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede 
innstillingen og returnerer så til steg 1 av menyen brukerinnstillinger. 3, 4 

 

Ytterligere informasjon (seksjon C.13) 
1 For detaljerte instruksjon om hvordan du velger brukerinnstillinger – henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2. 
2 a. Displayet viser den nåværende valgte innstillingen (indikert av et �-symbol) for eksempel [Squawk PÅ]. 

b. Du kan nå aktivere (PÅ) eller deaktivere (AV) kvitteringssignal med bruk av - eller -
knappen. 

3 
�-symbolet oppstår nå ved siden av det nye valgte alternativet. 

4 Du kan nå velge et annet alternativ i menyen bruker prog. (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte 
programmering (se seksjon B.3). 

SQUAWK 

Squawk PÅ    � 

Squawk AV 

Squawk AV   � 
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B.14 Programmering av kalender (planlegger) 

PowerMaster-systemet inkluderer en PGM-utgang som kan brukes til å åpne og lukke en elektrisk kontrollert 
port eller for å kontrollere en foretrukken elektrisk enhet via fjernkontroller (henvis til "bruk av 
fjernkontrollere" i kapittel 2) eller etter en programmerbar ukentlig tidsplan. 

♦ Her kan du planlegge PGM-utgangen for opp til 4 forskjellige AV / PÅ tidsaktiveringer hver ønskede dag 
eller dager i uken. I tillegg kan du planlegge en "daglig" plan som gjelder hver dag hele uken. Det anbefales 
at du fullfører planleggertabellen (plassert på slutten av denne seksjonen) før programmering av 
planleggeren. 

�  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikarte referansene 1 osv. – se 
tabell på slutten av denne seksjonen. 

A. For å velge enhetsnr 

1. 
 

 

Gå inn i menyen [BRUKER PROG], velg alternativet [KALENDER] og trykk 
. 1 

2. 
 

 

Når displayet viser [PGM], trykk . 

B. For å sette dagen 2 

 
 

Den første dagen av planleggeren vises. 
 

3.  eller  Klikk på - eller  knappen til displayet viser dagen du ønsker å 
planlegge eller "daglig", for eksempel "tirsdag". 2 

 
 

 

4.  Når "dag" å planlegge oppstår på displayet, trykk . 

C. For å velge aktiveringsnr3 

5. 
 

Den første hendelsen (aktivering av PGM-utgang) av planleggeren vises. 3 

  eller  Klikk på - eller  -knappen til displayet viser hendelsen du 
ønsker å planlegge, for eksempel hendelse nr. 3". 

 
 

 

6.  Når "hendelse nr" å planlegge oppstår på displayet, trykk . 

D. For å sette PÅ (start) tiden 4 

7. 
 

Skjermen "starttid" vises på displayet. 4 

  For å sette starttiden av den valgte hendelsen, trykk på -knappen. 
8. 

 
Displayet viser den nåværende innstillingen til starttiden. 5  
 

 
 

Bruk tastaturet for å sette eller endre hendelsens PÅ (start) tid, for eksempel 
“00:30P”. 6 

9.  Når du er fornøyd med innstillingen, trykk  for å bekrefte. 
 �☺ Gå til steg 10. En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede starttiden 

og returnerer til skjermen "starttid" som i steg 7.  
For å sette stopptiden, fortsett til steg 10. 

E. For å sette AV (stopp) tid 

10. 
 

 eller  

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

Søndag 

Tirsdag 

hendelse nr 1 

hendelse nr 3 

Start- TT:MM 

TID    10:00A 

TID        12:30P 

Start-TT:MMP 

KALENDER 

PGM 
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 Når displayet viser den ønskede innstillingen, trykk  for å bekrefte. 

11.   
 

 
"Stopptiden" til den valgte hendelsen vises. 5 

12. 
 

Bruk det numeriske tastaturet for å sette eller endre hendelsens AV (stopp) 
tid, for eksempel “04:00P”. 6 

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

�☺ Gå tilbake til steg 5 En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede stopptiden 
og returnerer til skjermen "hendelssnr." som i steg 5. 7 

 

Ytterligere informasjon (seksjon C.14) 
1 For detaljerte instruksjonen om hvordan du velger alternativene for innstillinger – henvis til seksjon B.1 og 

seksjon B.2. 
2 For å aktivere den valgte enheten hver dag i uken på samme tid(er), bruk alternativet "daglig". Ellers bruk 

- eller -knappene for å velge de spesifikke dagene (søndag, mandag, tirsdag.osv.) du 
ønsker å aktivere PGM-utgangen. Du kan senere gjenta prosessen for de andre dagene i uken om ønsket. 

3 Displayet viser "hendelsenr. 1" som er det første av 4 AV / PÅ tidsaktiveringer du kan planlegge for dagen 
valgt i det forrige steget. Du kan senere gjenta prosessen for de andre 3 aktivasjonene på den valgte dagen 
om ønsket. 

4 Her kan du velge enten "starttiden" eller "stopptiden" med bruk av - eller -knappen. Velg 
tiden kun i 10 minutters intervaller. For å slette en vist tid, trykk på -knappen. 
Skjermen viser også det valgte tidsformatet. 

5 Displayet viser den nåværende innstillingen for start- eller stopptiden av den valgte aktiveringen med 
markøren blinkende på det første sifferet. Om ingen tid er programmert, vil displayet være tormt (- – - -). 

6 For detaljert forklaing om hvordan du setter tiden – henvis til seksjon C.8.B. 
7 

For å avslutte denne økten og returnere til forrige "hendelses"meny, trykk på  -knappen. 

For å velge andre menyalternativ eller for å avslutte programmering, følg instruksjonene i seksjonene B.2 
og B.3. 

Tabell for planlegger 

Enhet Enhetsbeskrivelse Dag Hendelse 1 Hendelse 2 Hendelse 3 Hendelse 4 

PGM  Mandag PÅ:    _ _: _ _  

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 

PGM  Tirsdag PÅ:    _ _: _ _  

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 

PGM  Onsdag PÅ:    _ _: _ _  

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 

PGM  Torsdag PÅ:    _ _: _ _  

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 

PGM  Fredag PÅ:    _ _: _ _  

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 

PGM  Lørdag PÅ:    _ _: _ _  

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 

PGM  Søndag PÅ:    _ _: _ _  

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 

PGM  Daglig PÅ:    _ _: _ _  

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 
PÅ:    _ _: _ _ 

AV:   _ _: _ _ 

Stopp-TT:MM 

TID        01:30P 

TID        04:00P 
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B.15 Volumkontroll 

Systemet lar deg regulere volumet på de forskjellige bipelydene, ringesignalene og talemeldingene I systemet, 
og til å aktivere eller deaktivere statusavhengige, forhåndsopptatte talemeldinger (talevalg) som høres over den 
innebygde høytaleren. 
Her kan du aktivere/deaktivere talevalget og endre volumet på følgende: 

♦ Tastatur-bipper 

♦ Dørklokkesignal 

♦ Utgang-/inngangsbipper 

♦ Bekreftelsesbipper 

♦ Feilbipper 
♦ Talemeldinger 

�  Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikerte referansene 1 osv. – se 
tabell på slutten av denne seksjonen. 

 

A. For å regulere volumet på KP bipper 

 

1. VOLUMKONTROLL Åpne menyen [BRUKER MODUS], velg alternativet 
[VOLUMKONTROLL] og trykk på 1  

2. KP bipper vol. 

 

Displayet viser [KP bipper vol.]. For å gå inn i dette alternativet trykker du 
på . 

 

 MID  ���� Displayet viser det alternativet som er valgt for øyeblikket. 2 

3.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser det ønskede volumnivået 
for tastaturbippene, for eksempel [MAX]. 

MAX 

4.  Når du er fornøyd med innstillingen trykker du på  for å bekrefte. 6 

 MAX  ���� En "glad melodi" �☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede 
innstillingen og returnerer så til steg 2. 4, 7, 8 

�☺ Gå tilbake til steg 2 

 

B. For å regulere volumet på dørklokkesignalet 

5.  eller  Klikk på  eller  til dispalyet viser [Dørklokkesignal vol], og 
trykk på . 

6. Dørklokkesignal vol  

   
 MID  ���� Dispalyet viser det alternativet som er valgt for øyeblikket. 2 

7.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser det ønskede volumnivået 
for dørklokkesignalet, for eksempel [MAX]. 3 MAX 

8.  Når du er fonrøyd med innstillingen trykker du på  for å bekrefte. 6 

 MAX  ���� En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede innstillingen, 
og returnerer deretter til steg 6. 4, 8 

�☺ Returner til steg 6 
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C. For å regulere volumnivået på Utgangs-/inngangsbippene 
 

9.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser [Utgang inngang bip], og 
trykk på . 

10. Utgangs-/inngangsbip  

   
 MID  ���� Displayet viser det alternativet som er valgt for øyeblikket. 2 

11.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser det ønskede volumnivået 
for Utgangs-/inngangsbippene, for eksempel [MAX]. 3 MAX 

12.  Når du er fornøyd med innstillingen trykker du på  for å bekrefte. 6 

 MAX  ���� En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede innstillingen, 
og returnerer deretter til steg 10. 4, 8 

�☺ Returner til steg10 
 

D. For å regulere volumnivået på bekreftelsesbippene 
 

13.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser [Berk. bip v.], og trykk på 

. 

14. Bekr. bipp v.  

   

 MID  ���� Displayet viser det alternativet som er valgt for øyeblikket. 2 

15.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser det ønskede nivået for 
bekreftelsesbipper, for eksempel, [MAX]. 3 MAX 

16.  Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på  for å bekrefte. 6 

 MAX  ���� En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede innstillingen, 
og returnerer deretter til steg 14. 4, 8 

�☺ Returner til steg 14 
 
 

E. For å regulere volumnivået på feilbippene 
 

17.  eller  Klikk på  elle  til displayet viser [Feilbipper v.], og trykk på 

. 

18. Feilbipper v.  

   

 MID  ���� Displayet viser det alternativet som er valgt for øyeblikket. 2 

19.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser det ønskede volumnivået 
feilbipper, for eksempel, [MAX]. 3 MAX 

20.  Når du er fornøyd med innstillingen trykker du på  for å bekrefte. 6 

 MAX  ���� En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede innstillingen, 
og returnerer deretter til steg 18. 4, 8 

�☺ Returner til steg18 
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F. For å regulere volumnivået på talemeddelser 
5 

 

21. 
 eller  Klikk på  eller  til displayet viser [Stemmevolum], og trykk på 

. 

22. Stemmevolum  

   
 MID  ���� Displayet viser det alternativet som er valgt for øyeblikket. 2 

23.  eller  Klikk på  eller  til displayet viser det ønskede volumnivået for 
talemeddelelser, for eksempel, [MAX]. 3 MAX 

24.  Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på  for å bekrefte. 6 

 MAX  ���� En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede innstillingen, 
og returnerer deretter til steg 22. 4, 7, 8 

�☺ Returner til steg 22 
 

G. For å aktivere / deaktivere talevalg 
5 

 

25. 
 or  Klikk på  eller  til dispalyet viser [Talevalg], og trykk på 

. 

26. Talevalg  

   
 talemelding PÅ ���� Dsipalyet viser den innstillingen some r valgt for øyeblikket.  

27.  or  Klikk på  eller  til dispalyet viser den ønskede innstillingen, for 
eksempel, "talemelding AV" og trykk på  for å bekrefte. 6 talemelding AV 

 

 talemelding AV ���� A "En "Glad melodi" �☺ høres. Displayet bekrefter den lagrede 
innstillingen, og returnerer deretter til steg 26. 4, 8 

�☺ Returner til steg 26 
 

Ytterligere informasjon (seksjon C.14) 
1 For detaljerte instruksjon om hvordan du velger alternativene for innstillinger – henvis til seksjon B.1 og 

seksjon B.2. 
2 a. Displayet viser den nåværende valgte innstillingen (indikert av et �-symbol) for eksempel "MID �". 
3 a. Velg mellom MAX, MID, MIN eller OFF. 

b. Når du velger et nivå vil du høre et tilsvarende,signal (bipp, dørklokke, påminnelse, “1, 2, 3”) med styrke 
tilsvarende det volumnivået du har valgt. 

4 
�-symbolet oppstår nå ved siden av det nylig valgte alternativet. 

5 Referer kun til PowerMaster-30 G2 med talevalg. 
6 Om du har valgt "aktiver påminnelser", sørg for at talepåminnelser kan høres over høyttaleren ved å trykke 

på -tasten på kontrollpanelets tastatur. 
7 Du kan også regulere volumnivået på talepåminnelsene ved å trykke på  eller , (se Kapittel 2 

– Regulere talevolum og volumet på tastaturbippene). 
8 Du kan nå velge et annet alternativ i menyen bruker prog. (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte 

programmering (se seksjon B.3). 
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B.16 Serienummer 

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

♦ Her kan du lese systemets serienummer og annen relevant data. 

� Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikerte referansene -se 
tabell på slutten av denne seksjonen.  

 

1. SERIENUMMER Gå inn i menyen [BRUKERINNSTILLINGER] velg alternativet 
[SERIENUMMER] og trykk på . 1  

2. 090703000 

 

Viser kontrollpanelets serienummer. 

  

3. 
JS702271 I18.040 

Viser kontrollpanlets PowerMaster-10 G2 panel 
software.programvareversjon. 

eller  

JS702275 I18.040 Viser kontrollpanlets PowerMaster-30 G2 panel 
software.programvareversjon 

 
 

4. JS700421 v1.0.02 Viser tastaturet på kontrollpanelets sin prgramvareversjon 2 

 
 

5. Panel ID: xxxxxx Viser kontrollpanel ID for PowerManage-tilkobling. 

 
 

6. PYTHON: 2.0.6 Viser Programvareversjon for bildeoverføring via GSM. 

 
 

7. J-702xxx I18.040 Viser kontrollpanelets PowerMaster-10 G2 standardversjon. 

eller  

J-702xxx K18.040 Viser kontrollpanelets PowerMaster-30 G2 standardversjon. 

 
 

8. JS702412 K01.022 Viser kontrollpanelets boot-versjon. 

 
 

9. JS702415 K02.000 Viser kontrollpanelets fjernkontroll programvareoppdatering nedlastet 
versjon.  

 

�☺ Returner til steg2 

3, 4 

 

Ytterligere informasjon (seksjon B.16) 
1 For flere instruksjoner om hvordan du velger innstillingsalternativene – se seksjon A.1 og A.2. 
2 Gjelder kun for PowerMaster-30 G2 
3 For å avslutte denne seksjonen og returnere til tidligere menyvalg, trykk på . 
4 Nå kan du velge et annet alternativ i menyen Bruker modus (se seksjon A.1 og A.2), eller avslutt 

programmering (se seksjon A.3). 
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7. Hendelsesrapportering og kontroll via telefon og SMS 
Hendelsesvarsel via telefon 
PowerMaster kan programmeres for selektiv varsling av hendelsemeldinger til private telefonabonnenter – se 
kapittel – 6, B.12 Programmering av privattelefon. e-post, MMS- og SMS-rapportering. 
I tilfelle alarm blir det følgende talesignalet bli sendt til privattelefoner etter hendelsesrapportering: 
* BRANN: PÅ – PÅ – PÅ – pause. (- – -  – - -...). 
**  INNBRUDD: PÅ kontinuerlig( …) 
*** NØDALARM: Totoners sirene som en ambulanse. 

For å stoppe alarmvarslingen – trykk "2"-tasten på telefontastaturet. Alarmlyden vil stoppe umiddelbart. 

Den oppringte mottakeren må bekrefte meldingen (som forklart senere). Likevel, om det ikke er noe svar vil 
meldingen bli gjentatt så mange ganger som mulig innen en 45-sekunders tidsfrist. Når de 45 sekundene er ute 
vil PowerMaster frakoble linjen og ringe det neste private telefonnummeret på listen. 
Den oppringte mottakeren må bekrefte meldingen med å presse "2"-tasten på telefontastaturet. Som et resultat 
kan PowerMaster fortsette å underrette det neste programmerte telefonnummeret, eller om programmert til det, 
betrakte hendelsen som rapportert – se kapittel – 6, C.12. 

Hendelsesvarsel via SMS  
PowerMaster-systemet, når utstyrt med en GSM-enhet, kan programmeres til å sende SMS-meldinger med 
hendelsesvarsel til 4 forhåndsvalgte telefonnummer – se kapittel – 6, C.12. Meldingene kan merkes med et 
"Hus-ID navn" for eksempel "JOHNS HUS", se seksjonen ekstern kontroll med SMS, kommando nr. 10. 
Eksempel på rapportert SMS-meldinger: 
• JOHNS HUS 

** BORTE ** 
• JOHNS HUS 

**FRAKOPLE** 
• JOHNS HUS 

POWERMASTER: LAVT BATT 
GARASJE: LAVT BATT 

• JOHNS HUS 
STATUSMELDING 01 
(hendelsesliste vises) 

Bemerk: Statusmeldinger kan kun bli sendt til en oppringt telefon hvis identitetsnummer ikke er blokkert av bukeren! 

Ekstern kontroll via telefon 
PowerMaster lar deg starte anrop fra din private telefon til PowerMaster-kontrollpanelet via PSTN (fasttelefon) 
eller GSM og utføre et mangfold aktiveringskommandoer eksternt ved bruk av telefonens tastatur.  
For å koble til PowerMaster når powermaster er koblet til PSTN: 
1. Ring PowerMasters PSTN-tlf. Nr. 
2. Vent 2-4 ring og så legg på røret. 1 
3. Vent 12-30 sek. 
4. Ring PowerMaster-30 tlf nr. igjen (lyd vil høres i 10 sek.). 

5.  [*] (for å stoppe lyden) 

6.  [Brukerkode], [nr.] 2 

7.  [Ønsket kommando]  
For å koble til PowerMaster når powermaster er koblet til GSM: 
1. Ring PowerMasters GSM-tlf nr. (lyd vil høres i 10 sek.). 
2.  [*] (for å stoppe lyden) 

3.  [Brukerkode], [nr.] 2 

4.  [Ønsket kommando] 
 
Notater: 
(1) Innskriving av brukerkode kreves kun én gang. 
(2) Om du venter mer enn 50 sekunder (kan endres etter oppsett / bruk) uten å taste en kommando vil PowerMaster 

frakoble linjen. 
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A. Kjørbare kommandoer 
 Kommando Tastesekvens for et område / 

PowerMaster-10 G2 
Tastesekvens for alle områder 1 

1 Frakobling [�]�[1]�[#] [�]�[0]�[område]�[1]�[#] 

2 TILK HJEMME [�]�[2]�[#] [�]�[0]�[område]�[2]�[#] 

3 TILK HJEMME-momentant [�]�[2]�[1]�[#] [�]�[0]�[område]�[2]�[1]�[#] 

4 Tilkoblet borte [�]�[3]�[#] [�]�[0]�[område]�[3]�[#] 

5 Tilkobling borte-momentant [�]�[3]�[1]�[#] [�]�[0]�[område]�[3]�[1]�[#] 

6 Tilkobling borte-barnevakt [�]�[4]�[#] [�]�[0]�[område]�[4]�[#] 
7 Tilkobling borte-momentant-

barnevakt 
[�]�[4]�[1]�[#] [�]�[0]�[område]�[4]�[1]�[#] 

8 Inspiser status av spesifikk 
område (kun taleversjon)2, 3 

 [�]�[0]�[område]�[9]�[#] 

9 Tilkobling av PGM-utgang 1 [�]�[5]�[0]� [0]�[1]�[#] [�]�[5]�[enhetsnr.]�[1] �[#] 
10 Frakobling av PGM-utgang 1 [�]�[5]�[0]� [0]�[0]�[#] [�]�[5]�[enhetsnr.]�[0] �[#] 
11 Toveis talekommunikasjon 1 (se 

underpar. C) 
[�]�[7]�[#] [�]�[7]�[#] 

12 Avspilling av innspilt melding 1  [�]�[8]�[1] �[#] [�]�[8]�[1]
 
�[#] 

13 Start innspilling av innspilt 
melding 1 

[�]�[8]�[2] �[#] [�]�[8]�[2]
 
�[#] 

14 Stop innspilling av innspilt 
melding 1 

[�]�[8]�[3] �[#] [�]�[8]�[3]
 
�[#] 

15 Innspilt melding slett melding 1 [�]�[8]�[4] �[#] [�]�[8]�[4]
 
�[#] 

16 Undersøk systemstatus (kun 
taleversjon) 1 

[�]�[9]�[#]  [�]�[9]�[#]  

17 Avslutt (end kommunikasjon) 1 [�]�[9]�[9]�[#] [�]�[9]�[9]�[#] 
 
B. Toveis talekommunikasjon2 
Utfør steg 1-6 i "for å koble til PowerMaster når powermaster er koblet til PSTN" eller steg 1-3 "for å koble til 
PowerMaster når powermaster er koblet til GSM" ovenfor og fortsett som følger: 
1.  [�]�[7]�[#] 
2. Vent på 2 bipper 
3.  [3] eller [1] eller [6] (se nedenfor) 
Systemet vil starte å fungere i "LYTTE PÅ"-modus, noe som lar deg høre lydene innen boligen din i 50 sekunder. 
Om personen under overvåkning skulle snakke eller skrike, vil du høre dette. Du kan endre systemet til Lytte på, 
snakke ut eller todelt, som vist i den neste tabellen. 

Kommando Tast 
Lytte på (å høre på personen som er hjemme) (*) [3] 
Snakke ut (å snakke til personen som er hjemme) (*) [1] 
Todelt (lytting og snakking) (*)  [6] 
Bemerk: For å forlenge kommunikasjonsøkten med 50 sekunder, trykk [3], [1] eller [6] igjen som nødvendig. 
* Toveis kommunikasjon kan bli avsluttet av enhver som er i nærheten av PowerMaster ved å deaktivere 

systemet. 
Bemerkninger angående modusene lytte på og snakke ut 
Modusende lytte på og snakke ut tillater enveis tale av gangen. Utvekslinger frem og tilbake med uavbrutt tale mellom 
to parto er en metode vanligvis brukt i kommunikasjon for militæret og kommersiell og amatør-radio. Når du er ferdig 
med å snakke, skal du si "ferdig" og så endre fra snakke ut til lytte på. Når personen hjemme er ferdig med å snakke, 
skal han også si "ferdig" som et klarsignal for deg til å bytte tilbake fra lytte på til snakke ut. 

                                                                    
1
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 

2
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 med talealternativ 

3
 Betjenes på ALLE tilltatte områder 
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EKSEMPEL: 
Du (ved ekstern telefon):  [1], “Hei, George, kan du høre meg? Har du problemer? Over”.  [3] 
Person hjemme: "Ja, det er jeg. Jeg ble svimmel da jeg prøvde å gå ut av sengen og falt på gulvet. Jeg er ikke i 
stand til å komme meg opp og jeg har vondt i låret. Kan du hjelpe meg? Over”. 

Du (ved ekstern telefon):  [1], “Klart, jeg vil sende noen med en gang, bli hvor du er – Over".  [3]. 
Person hjemme: "Takk, skynd deg, Over". 

Du (ved ekstern telefon):  [1], “Helt greit, over og ut".  [�]�9]�[9] (SLUTT PÅ ØKT) 
VIKTIG! Om du ønsker å få ut av modusen toveis kommunikasjon og utføre en annen kommando, bare trykk 
[�] og så tast inn brukerkoden din fulgt av kommandoen (se "tastesekvenser" i tabellen kjørbare kommandoer 
ovenfor). 

Ekstern kontroll via SMS 
PowerMaster-system med GSM-enhet kan svare til SMS-kommandoer fra enhver mobiltelefon (en detaljert 
sendeprosess for sending av SMS-melding blir beskrevet i brukerveiledningen for mobiltelen). 
De forskjellige SMS-kommandoene er detaljert i den følgende tabellen.  
I denne tabellen betyr “<kode>” en brukerkode på 4 siffer og  betyr bare et tomt rom (se notat).  
 
SMS-kommandoliste 
 Kommando Individuell område SMS-format  Alle Områder SMS-format1 
1 TILK BORTE “BORTE <kode>”  

eller  
“BO <kode>”  

“P# BORTE <kode>”  
eller  
“P# BT <kode>” 

2 Aktiver BORTE-momentant  “BORTE MOMT <kode>” 
eller  
“BOI <kode>”  

“P# BORTE MNT <kode>”  
eller  
“P# BMNT <kode>” 

3 Aktiver BORTE-barnevakt “BARNEVAKT <kode>”  
eller  
“BV <kode>”  

“P# BARNEVAKT <kode>”  
eller  
“P# BV <kode>” 

4 Aktiver BORTE-barnevakt 
momentant 

“BARNEVAKT MOMT <kode>”  
eller  
“BVI <kode>”  

“P# BARNEVKT MNT <kode>”  
eller  
“P# VMNT <kode>” 

5 TILK HJEMME “HJEMME <kode>” 
eller  
“HJ <kode>”  

“P# HJEMME <kode>”  
eller  
“P# HJ <kode>” 

6 TILK HJEMME MNT. “HJEMME MOMT <kode>” 
eller  
“HJI <kode>”  

“P# HJEMME MNT <kode>”  
eller  
“P# HMNT <kode>” 

7 Deaktiver “DEAKTIVER <kode>”  
eller  
“DA <kode>”  

“P# FRAKOPLE <kode>”  
eller  
“P# FK <kode>” 

8 Slå PGM på1 “PGM PÅ <kode>” “P# PGM PA <kode>” 
9 Slå PGM av1 “PGM AV <kode>” “P# PGM AV <kode>” 
10 Definer valgfri husidentitet2 “HUSNAVN <kode> <hus-ID>” 

eller  
“HN <kode> <hus-ID>” 

“P# HUSNAVN <kode>” <hus-ID>” 
eller 
“P# HN <kode> <hus-ID>” 

11 Status på alarmsentralen “STATUS <kode>” 
eller  
“ST <kode>”  

“P# STATUS <kode>”  
Eller 
“P# ST <kode>” 

    
Bemerk: PowerMaster kan reagere med en forsinkelse på mottakelse av SMS-meldinger om en GPRS-økt pågår 
samtidig. 

 

                                                                    
1
 Henviser kun til PowerMaster-30 G2 

2
 Hus-ID inkluderer opp til 16 tegn, for eksempel JOHNS HUS 
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8. Spesielle formål og funksjoner 

Se etter folk som er igjen hjemme 

I tillegg til å fungere som et alarmsystem kan PowerMaster også brukes til å overvåke bevegelsen til folk 
gjemme når systemet er i frakoblet tilstand (eller når tilkoblet som "HJEMME" med kun perimeterbeskyttelse) og 
rapportere mangel på bevegelse i indre soner om det ikke oppdages noen bevegelse innen forhåndsbestemte 
tidsfrister. 

For å bruke dette må du be installatøren om å programmere en spesifikk tidsfrist hvor mangel på bevegelse blir 
rapportert som et “ikke aktiv” varsel. For eksempel, la oss anta at en eldre, syk eller handikappet person er uten 
tilsyn i et beskyttet område. Denne personen, handikappet eller syk som han kan være, vil ikke være fullstendig i 
ro i timesvis og forventes å vandre inn i kjøkkenet for å spise eller drikke eller til toalettet. Etter han gjør det vil 
detektorene i soverommet, toalettet og kjøkkenet registere hans bevegelser. 
Viktig! 
For å aktivere at bevegelsessensorer fungerer under frakoblet tilstand må alle bevegelsesdetektorer bli konfigurert 
av installatøren til å oppdage aktivitet under frakoblet tilstant (dv.s "DEAKTIVER aktivitet" anbefalt innstilling “JA + 
5m forsinkelse"). For videre detaljer, henvis til installasjonsinstruksjonene til bevegelsesdetektorene.  

Om, for eksempel tidsfristen "mangel på bevegelse" blir satt til 6 timer av installatøren vil en virtuell 6 timers 
klokke utføre en 6 timers "nedtelling". 

Om bevegelse oppdages innen tidsrammen på 6 timer starter nedtellingen på nytt fra begynnelsen (den virtuelle 
6-timers klokken blir "tilbakestilt") og ingen varselmeldinger blir sendt ut. 
Om ingen bevegelse oppdages innen tidsrammen på 6 timer i en indre sone vil kontrollpanelet sende en “ikke 
aktiv” varselmelding til alarmstasjonen eller til privattelefoner angitt av installatøren. 

Bekreftelse av tilstanden "lavt batteri" i fjernkontroller 

Noen installasjoner krever at brukeren bekrefter når en fjernkontroll går inn i tilstanden "lavt batteri". I slike 
tilfeller vil installatøren programmere systemet til å operere som følger: 
Om du prøver å frakoble systemet med en fjernkontroll med lav batterispenning vil et protestbipp bli hørt i 15 
sekunder. I løpet av denne perioden skal du trykke frakoblingsknappen til fjernkontrollen eller kontrollpanelet 
igjen (for kontrollpanelet kreves en brukerkode) for å frakoble systemet. Om du utfører denne handlingen inne 
15 sekunders perioden vil en bekreftelsesmelding på lavt batteri lagres i hendelsesloggen. 
Om frakoblingsknappen ikke trykkes igjen i løpet av 15 sekunders perioden vil du ikke være i stand til å 
reaktivere systemet med mindre du utfører en av de følgende handlingene: 
A Trykk BORTE to ganger for å aktivere systemet. 
B. Trykk BORTE og så trykk frakoblingsknappen. 
Utføring av hvilken som helst av disse to handlingene vil også lagre bekreftelsesmeldingen i hendelsesloggen. 
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9. Testing av systemet 

Periodisk test 
Komponentene til sikkerhetssystemet er designet for å være så vedlikeholdsfrie som mulig. Ikke desto mindre er 
det påkrevd å teste systemet minst én gang i uken og etter en alarmhendelse for å bekrefte at alle 
systemsirenene, detektorene, fjernkontrollene, tastaturene og andre enheter fungerer. Fortsett som beskrevet i 
denne seksjonen og om det er noen problemer, underrett installatøren med en gang. 

Testen blir utført i tre deler.  
Sirenetest: Hver sirene i systemet er automatisk aktivert i 3 sekunder (sirener utendørs med lavt volum). 
I tillegg tester systemet sirenen til innmeldte røykvarslere. 
Test av temperatursensor: Når temperatursensorer blir meldt inn i systemet viser kontrollpanelet 
temperaturen til hver sone i celsius. 
Test av andre enheter: Hver av de andre enhetene i systemet blir aktivert av brukeren og displayet indikerer 
hvilke enheter som ikke har blitt testet enda. "Det er meg" indikasjonen hjelper deg identifisere de utestede 
enheten om nødvendig: En teller indikerer også antall enheter som forblir utestet. 
� Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikerte referansene1 osv. – se 

tabell på slutten av denne seksjonen. 

A. For å gå inn i menyen periodisk test 

1. 
 

 

Sørg for at systemer er frakoblet og trykk så -knappen gjentatte 
ganger til displayet viser "PERIODISK TEST" og trykk . 1 

 
 

 

2.   
 

 
Skjermen vil nå minne deg på om å skrive inn brukerkoden. 

3. KODE Skriv inn brukerkoden. 2 3 
 �☺ Gå til steg 4.  

B. For å teste sirenene 

4. 
 

Displayet viser nå [TEST AV SIRENER].  

5.  For å starte sirenetesten,rykk . Umiddelbart etter trykking på  
skal alle 4 lysdiodene på panelet lyse (test av lysdiode). 4 

 
 

Displayet viser nå [SIRENE N], hvor "N" indikerer soneplasseringen gitt til 
sirenen som blir testet nå. 5 
Først signaliserer panelsirenen i 3 sekunder, etter det vil PowerMaster-
systemet automatisk gjenta prosedyren for den neste sirenen skrevet inn i 
systemet til alle sirenene har blitt testet. 6 
Du skal høre på sirenelydene og være sikker på at all sirenene signaliserer. 
Når alle sirenene har blitt testet, vil kontrollpanelet nå teste sirenene til 
røykdetektorer som er innmeldt i alarmsystemet. Displayet viser nå [Sxx: 
RØYKSIRENE", hvor "Sxx" indikerer sonenummeret til røykvarsleren og 
veksler med [<OK> FORTSETT]. I løpet av denne tiden vil sirenen til den 
testede røykvarsleren signalisere i opp til ett minutt. 
Trykk  for å teste sirenene til den neste røykvarsleren. 

6. 
 

 eller  

Når alle sirenetestene er fullført, viser displayet [SIRENE TEST SLUTT]. 
Trykk på - eller -knappen for å bekrefte testen og så gå til det 
neste steget for visning av sonetemperatur. 

C. For å vise temperaturen 

7. 
 

Displayet viser nå [TEMPERATUR TEST]. 

8.  For å vise temperaturen til soner på kontrollpanelet trykk . 7 

 
 

 

Kontrollpanelet viser temperaturen til hver sone. Displayet veksler mellom 
temperaturen, sensornummeret og sensorplasseringen. 8 
Gjentatte klikk på  tasten for å inspisere temperaturen til hver sone 

S01 24,5°C 

KLAR 00:00 

PERIODISK TEST 

SLÅ  KODE: � 

SIRENETEST 

SIRENENR 

SLUTT PÅ SIRENETEST 

TEMPERATURTEST 
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(av temperatursensor). 

9. 
 

 eller  

Når temperaturen til alle sonene har blitt inspisert viser displayet [SLUTT PÅ 
ENHETSTEST]. Trykk på - eller -knappen for å bekrefte testen 
og så gå til det neste steget for å teste de andre enhetene. 

D. For å teste alle andre enheter 

 
 

Displayet viser nå [TEST ALLE ENHETER]. 

10.   For å starte enhetstestprosedyren,trykk . 
11. 

 
 

Displayet viser nå [IKKE AKTIV NNN]. NNN indikerer antall innskrevene enheter i 
panelet som ikke har blitt testet. Dette antallet går automatisk ned ett tall for hver 
testede enhet. For å starte enhetstest, trykk . 

 
 

 

 

 

 

Displayet viser den første enheten på listen over utestede enheter. Displayet 
veksler mellom enhetsnummeret, enhetstypen (dvs. magnetkontakt, 
fjernkontroll, tastatur osv.) og enhetsplasseringen. 
Testen blir utført ved å aktivere hver enhet som forklart i punkt 9 i tabellen 
Ytterligere informasjon nedenfor. 

12.  Klikk  for å bla gjennom listen over alle utestede enheter. 10 
13. 

 

 

Når alle enheter har blitt aktivert viser displayet [SLUTT PÅ ENHETSTEST] 
fulgt av [KLAR 00:00]. 

 
Ytterligere informasjon (periodisk test) 

1 Display vist i frakoblet tilstand når alle soner er sikret (00:00 eller andre sifre viser nåværende tid). 
2 Om du ikke allerede har endret ditt personlige brukerkode, bruk standardinnstillingen – 1111. 
3 Om installatørkoden brukes for å gå inn i den periodiske testen istedet for brukerkoden vil enhetens lysdiode 

også gi indikasjon på forbindelseskvalitet – se installatørhåndbok for PowerMaster. 
4 For å hoppe over TEST AV SIRENER og velge TEST av andre enheter, trykk . 
5 Om panelets display viser "SIRENE P", indikerer dette at kontrollpanelets sirene blir testet nå. 
6 Den periodiske testen kan utføres på maksimalt to trådløse sirener (inkludert en intern sirene) og sirenene 

til innskrevene røykvarsleren. Sirener utendørs aktiveres med lavt volum. 
7 Om ingen temperatursensor ble skrevet inn i systemet viser displayet "INGEN EKSISTERENDE ENHET.". 
8 Den viste temperaturen kan være i Celsius eller Fahrenheit etter de programmerte innstillingene til 

temperatursensoren. 
9 For å aktivere systemet under den "periodiske testen" sørg for at enhetens LED lyser når den aktiveres: 

Magnetkontakt:  Åpne eller lukk døren eller vinduet beskyttet av kontakten. 
Bevegelsessensorer: Utfør en "gangtest" av detektoren som beskrevet i detektorens dataark. 
Røykvarslere: Utfør en "diagnosetest" som forklart i detektorens dataark. 
Fjernkontroll: Aktiver enhver av fjernkontrollens knapper. 
Tastaturer: Utfør en frakoblings- eller aktiveringsrutine eller trykk enhver annen knapp som 

aktiverer lysdioden.  
Signalforsterker: Følg "diagnosetestene" beskrevet i signalforsterkerens dataark. 
Andre enheter: Generelt sett følg "diagnosetestene" beskrevet i enhetens dataark for aktivering av 

hver av dens funksjoner. 
10 a. Tre sekunder etter enheten vises, blinker enhetens lysdiode for å hjelpe deg å identifisere ("det er 

meg"). 
b. For å avslutte økten, trykk -knappen til displayet viser [<OK> FOR AVSLUTT] trykk så . 

KLAR 00:00 

ENHETTESTSLUTT 

INNGANGSDØR 

S01 KONTAKT 

S01 IKKE AKTIV 

Gjesterom 

S01:Temp. Sensor 

ENHETTESTSLUTT 

TEST ALLE ENHTR 

IKKE AKTIV NNN 
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Periodisk test per område 
I tillegg til den vanlige periodiske testen kan du også teste soner for innmeldte sensorer (eunntatt 
temperatursensorer og serener) som er tildelt et valgt område. 

A. For å foreta den periodiske testen per område1 

1. O1:R   O2:N   O3:- Kontroller at det valgte området er deaktivert og at de andre områdene ikke 
er i utgangs- eller inngangsforsinkelse og trykk deretter på ormådets 
( )-tast.  

 MINNE  

   

 FEIL  

   

2. VELG OMRÅDE Når displayet viser [VELG OMRÅDE], trykk på områdenummeret til sonene 

du vil teste, for eksempel,  (Område 1).  
 

3. Område 1    ����  

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

 PERIODISK TEST  

5.   
 ANGI KODE: ���� Skjermbildet vil nå be deg om å taste inn din Master brukerkode. 

6. KODE Angi din Master brukerkode. 2 

 O1 SENSORER TEST 3 

7.  For å gå inn i prosedreyn for test per område, trykk på . 

8. IKKE AKTIV NNN Displayet viser [IKKE AKTIV NNN]. NNN indikerer antallet innmeldte enheter I 
panelet som ennå ikke er testet. Dette nummeret faller automatisk med ett tall for 
hver enhet som testes.  

Test per område utføres ved å aktivere hver enhet som forklart i punkt 4 i 
tabellen Ytterligere informasjon under. 

Etter at en enhet er aktivert viser displayet [Sxx ER AKTIVERT] og"N" indikatoren 
faller et tall. 

Etter at alle enheter er testet viser kontrollpanelet, the [ENHETSTESTER SLUTT]. 

↓↓↓↓ 

ENHETSTESTER SLUTT 

 

 

9.  Trykk på . 5 
 �☺ Returner til steg 3  
 

Ytterligere informasjon (Periodisk test per område) 
1 Områder må være aktivert av installatøren din. 
2 Om du ikke allerede har endret det personlige kodenummeret, bruk standardinnstillingene – 1111. 
3 Trykk på  for å avbryte; displayet viser [<OK> TO END]. Trykk på . 
4 For å aktivere systemenhetene under "Periodisk test", påse at LED-lampene på enheten lyser når aktivert: 

Magnetkontakt:  Åpne eller lukk døren eller vinduet som er beskyttet av kontakten. 
Bevegelsessensorer: Utfør en "gangtest" av detektoren som beskrevet i detektorens dataark 
Røykvarslere: Utfør en "diagnosetest" som forklart i detektorens dataark. 

5 Periodisk test per område vil bli avbrutt (panelet returner til displayet for valgt ormåde) når ett av følgende 
skjer: 1) Deaktiver hendelse fra fjernkontroll, tastatur, eller venter på tildeling til et valgt område; 2) 
PANIKK, BRANN eller NØD-hendelse. 
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10. Vedlikehold 

Bytte av backup-batteriet 

Det er generelt sett ingen behov for å bytte batteriet siden batteriet er oppladbart. Om en SA LAVT BATTERI 
feilmelding mottas når kontrollpanelet er koblet til vekselstrøm og denne feiltilstanden fortsetter i mer enn et par 
timer, må muligens batteriet byttes. Et originalt Visonic batteri må brukes og det er et antall typer av de. For 
assistanse med bytting av batteri, kontakt teknisk støtte. 

Bytte av batterier til trådløse enheter 

De trådløse enhetene gitt med systemet er drevet av batterier som varer flere år med normal bruk. 
Imidlertid om og når et batteri blir svakt sender enheten en melding om "lavt batteri" til kontrollpanelet og en 
feilmelding om lavt batteri vises sammen med soneinformasjonen (se kapittel 5 – fiksing av feilsituasjoner). 
De respektive håndbøkene til disse sensorene eller enhetene skal bli konsulert for veiledning om riktig 
erstatning av batteri som utføres av installatøren. 
NB! Er det fler enn et batteri i den trådløse enheten, MÅ alle byttes. 

Få tilgang til 24 timers soner 

For å få tilgang til en sensor definert som en 24 timers sone uten å forårsake en alarm: 

• Klikk  – displayet vil vise: BRUKERINNSTL.  

• Klikk  – displayet vil vise: SKRIV INN KODE ____. 
Tast inn din hemmelige <brukerkode> på 4 siffer – summeren vil spille av den "glade melodien" (- – - ––––). 
Du har 4 minutter der 24 timers sensoren kan bli åpnet og fåes tilgang til. Når de 4 minuttene er over går 
systemet automatisk tilbake til normal modus. 

Rengjøring av kontrollpanelet 

Kontrollpanelet kan av og til få flekker om rørt med fettede fingre eller kan samle støv etter en lang 
bruksperiode. Rengjør det kun med en myk klut eller svamp som er lett fuktet med en blanding av vann og mildt 
vaskemiddel og tørk det så tørt. 

Bruken av slipemiddel av enhver type er strengt forbudt. Bruk heller aldri løsemiddel sånn som alkohol, parafin, 
aceton eller tynner. Slipemidler vil ødelegge den eksterne finishen og skade gjennomsiktigheten til det øverste 
vinduet. 

Hendelseslogg 

Alle hendelser blir lagret i en hendelseslogg som inneholder opp til 100 oppføringer. Du kan gå inn i denne 
loggen, inspisere hendelsene en etter en og trekke funksjonelle konklusjoner. 
Bemerk: Opp til 250 hendelser (PowerMaster-10 G2) / 1000 hendelser (PowerMaster-30 G2) lagres i 
hendelsesloggen som kan inspiseres via programmet ekstern programmerer av programvare for PC eller med 
den eksterne PowerManage-serveren. 
Om hendelsesloggen fylles fullstendig opp blir de eldste hendelsene slettet etter registrering av nye hendelser. 
Datoen og tid lagres for hver hendelse. Under lesing av hendelsesloggen blir hendelser vist i kronologisk 
rekkefølge – fra de nyeste til de eldste. Hendelsesbeskrivelsen vises først, så datoen og tiden. De to displayene 
vises vekslende flere ganger til du klikker  for å flytte til en eldre hendelse eller til tidsavbrudd for "ingen 
aktivitet" gjenoppretter systemet til normal driftsmodus etter 4 minutter. 

Tilgang til hendelsesloggen blir gitt ved å klikke på  knappen og så taste inn hovedbrukerkoden.  
Skulle du ønske å få et innblikk i bruk av loggen, henvis til prosedyren nedenfor. 
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Lese hendelsesloggen 

For å lese hendelsesloggen, fortsett som følger: 

  
 

1.  
 

 
 

 

2. KODE Når PowerMaster-displayet viser [TAST KODE: _], skriv inn den nåværende 
hovedbrukerkoden. 

 
 

Den "glade melodien" høres og PowerMaster-displayet viser [LOGGLISTE]. 
(se viktig notat!) 

3.  Klikk -knappen. Den siste hendelsen blir vist. 

 
 

Hendelsen blir vist i to deler, for eksempel "S13 alarm" så "09/02/10 3:37 
P".  

  

 

De to displayene blir vist vekslende til du klikker  igjen for å flytte til 
neste hendelse eller til tidsavbrudd for hendelsesloggen (4 minutter). 

4.  
Klikk -knappen så mange ganger som nødvendig for å lese all 
nødvendig data. 

  Viktig notat! Innskriving av feil kode 5 ganger på rad vil starte en 30 
sekunders låsing av tastaturet. 
Viktig melding: Systemet vil ikke la deg slette hendelsesloggen. Kun 
installatøren er autorisert til å se og utføre dette alternativet. 

Gå ut av hendelsesloggen 

1.  eller  Klikk på - eller -knappen fra hvor som helst i 
hendelesesloggen. 
PowerMaster-displayet viser [<OK> FOR AVSLUTT]. 

 
 

 

2.  Klikk -knappen. 

 
 

 

  Systemet går tilbake til normal driftsmodus. 

 

 

KLAR 00:00 

SLÅ  KODE: _ 

LOGGLISTE 

S13 alarm 

09/02/10 3:37 P 

<OK> FOR AVSLUTT 

KLAR 00:00 
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TILLEGG A. FUNKSJONER TIL KONTROLLENHETER  

A1. KP-160 PG2 

Tilkobling og frakobling av systemet 

Skritt Drift Brukerhandlinger Tastatur og 
panelrespons 

V
al

g
fr

i 1 Velg et OMRÅDE 

(om område er tilkoblet) 
Enhver kombinasjon av  

   
De valgte tastene 
blinker. 

 2 
 

TILK BORTE  + [ ]  Den valgte tasten og 
"Send adgangsbrikke"-

ikon ( ) begynner å 
blinke og be deg 
presentere brikken. 
Keyprox' lysdiode blinker 
rødt en gang for å 
indikere sending av 
tilkoblingsordren til 
kontrollpanelet.  
Lysdioden og dørklokken 
indikerer så 
kontrollpanelets svar – se 
KP-160 PG2 
brukerveiledning, 
“Systemstatus og 
indikasjoner" seksjon 3.3. 

 TILK HJEMME  + [ ]  
 Frakobling (AV) + [ ]  

V
al

g
fr

i 3 
 

Hurtig tilkobling BORTE  
(om hurtig tilkobling er tilkoblet) 

 (≈ 2 sek.) 

Hurtig tilkobling HJEMME  
(om hurtig tilkobling er tilkoblet) 

 (≈ 2 sek.) 

V
al

g
fr

i 

4 MOMENTANT (Etter tilkobling HJEM/  

BORTE)   
BARNEVAKT 

(Etter tilkobling BORTE)   

Start av alarmer 

Alarmer Handlinger Svar Notater 

Nødalarm   
 (≈ 2 sek.) 

Se seksjon 3.3. i 
brukerveiledningen 
til KP-160 PG2 

Når brann- eller nød-ikonene trykkes, starter 
KP-160 PG2 å bippe. Etter å ha trykt på tasten 
omtrent 2 sekund sender KP-160 PG2 
kommandoen. 

Brannalarm   
 (≈ 2 sek.) 

Panikkalarm 
 

 (≈ 2 sek.) 

Når brann- eller nød-ikonene trykkes sammen, 
starter KP-160 PG2 å bippe. Etter å ha trykt på 
tasten omtrent 2 sekund sender KP-160 PG2 
panikkommandoen. 

Sonestatus 

Alarmer Svar Notater 

For IKKE KLAR ( ) / 

UTKOBLET ( ) 
 Etter hvert trykk på -tasten, oppstår det neste 

sonenummeret på skjermen sonenr. . 

Sonestatus under arbeid med områder 

Alarmer Svar Notater 

For IKKE KLAR ( ) / 

UTKOBLET ( ) 
 /  / 

  

Etter hvert trykk på -tasten oppstår det neste 
sonenummeret til det trykte områdenummeret på  

sone nr. . 
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A2. KP-140 PG2 

Aktivering og frakobling av systemet 

Skritt Gunnleggende 
tilkobling Brukerhandlinger Tastatur og panelrespons 

1  
Val av et OMRÅDE 
(Område tilkoblet)  eller  eller 

 

Den valgte knappen lyser. 

2 

TILK BORTE    
Den valgte knappen starter og blinker 
og ver deg skrive inn "brukerkode" og 
vise brikken din. Se steg 3. TILK HJEMME   

Frakobling (AV)  

Rask tilkobling BORTE   (≈ 2 sek.) 
Tastaturets lysdiode blinker rødt en 
gang for å indikere sending av 
tilkoblingsordren til kontrollpanelet. 
Kontrollpanelets svar blir så indikert på 
tastaturet via LED-en og summeren – 
se KP-140 PG2s brukerveiledning, 
"Panelsvar til kommandoer fra 
tastatur" seksjon 3.5  

Rask tilkobling 
HJEMME   (≈ 2 sek.) 

3 

Skriv inn 
BRUKERKODE eller vis 
adgangsbrikke.  

[BRUKERKODE] or  [vis 
BRIKKE] 

 [OVERFALLSKODE ] (2580 
som standard) 

4 

MOMENTANT 
(Etter tilkobling HJEMME / BORTE) 

  

Tastaturets lysdiode blinker rødt en 
gang for å indikere sending av 
kommandoen til kontrollpanelet. 
Kontrollpanelets svar blir så indikert på 
tastaturet via LED-en og summeren – 
se KP-140 PG2s brukerveiledning, 
"Panelsvar til kommandoer fra 
tastatur" seksjon 3.5.  

BARNEVAKT 
(Etter tilkobling BORTE)  

 

Automatisering 

Utgangsfunksjon Handlinger Svar 

X-10- eller PGM-enhet PÅ   [PGM � 00]  
Tastaturets lysdiode blinker rødt en 
gang for å indikere sending av 
kommandoen til kontrollpanelet. 
Kontrollpanelets svar blir så indikert på 
tastaturet via LED-en og summeren – 
se KP-140 PG2s brukerveiledning, 
"Panelsvar til kommandoer fra 
tastatur" seksjon 3.5.  

X-10- eller PGM-enhet AV    [PGM � 00]  

X-10- eller PGM-enhet PÅ 
/ AV    [PGM � 00]  

 

Start av alarmer  Andre funksjoner 
Alarm Handlinger Svar  Funksjon Brukerhandlinger Svar 

Nødalarm 
 (≈ 2 sek.) 

Se KP-140 
PG2s 
brukerveilednin
g, “Panelsvar 
til 
kommandoer 
fra tastatur” 
seksjon 3.5 

AUX-funksjon 
(se notat)  

Se seksjon 3.5 av 
KP-140 PG2s 
brukerveiledning  

Brannalarm 
 (≈ 2 sek.) 

Indikasjon på 
STATUS  

Se seksjon 3.6 av 
KP-140 PG2s 
brukerveiledning 

Panikkalarm  (≈ 2 sek.)
 

 Bemerk: For konfigurasjon av AUX-knappen, se KP-
140 PG2s installasjonsinstruksjoner. 
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A3. KF-234 PG2 

Funksjonalitet til fjernkontroll 

Skritt Funksjoner Brukerhandlinger Svar 

1 

TILK BORTE    Under utførelse av en kommando, blinker 
fjernkontrollens lysdiode rødt én gang for å indikere 
sending av kommandoen til kontrollpanelet. Om 
hendelsen er fullført med godt resultat, lyser den 
grønne lysdioden et øyeblikk og en "glad melodi" 
høres. Om hendelsen feiler eller ikke kan fullføres, for 
eksempel når systemet er "ikke klar", lyser den røde 
lysdioden jevnt og en "trist melodi" høres, se KF-234 

PG2s brukerveiledning, “panelsvar til 
kommandoer fra fjernkontroll” seksjon 3.2. 

TILK HJEMME 
  

Frakobling (AV) 
 

2 BARNEVAKT    

3 Panikkalarm 
 (≈ 2 sek.) 

4 AUX 
 

Se seksjon 2.2 av KF-234 PG2s brukerveiledning 
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TILLEGG B. OMRÅDE 

Systemet inkluderer en valgfri områdefunksjon. Område er kun tilgjengelig om installatøren har tilkoblet 
funksjonen. Når område er tilkoblet blir områdemenyen synlig i systemet som kan bli sett på kontrollpanelets 
LCD-display. Områder lar deg dele systemet inn i tre uavhengig kontrollerbare områder med forskjellige brukere 
tildelt hver område hvor hver bruker kan tilkoble områder de er tildelt. 
Hver brukerkode kan bli tildelt en kombinasjon av opp til 3 områder og hvert område kan tilkobles eller frakobles 
uavhengig av statusen til de andre områdene innenfor systemet. For eksempel kan du definere garasjen som 
område 1, kjelleren som område 2 og huset som område 3. Siden hvert område er uavhengig av andre områder  
kan du tilkoble eller frakoble hvert område som ønsket uten å endre tilstanden til de andre områdene. 
Systemet støtter også en situasjon hvor et område brukes av to eller flere områder. For eksempel et 
resepsjonsområde som er felles for to kontorer, som hver er tildelt to forskjellige områder, vil kun bli tilkoblet 
etter begge kontorene (områder) blir tilkoblet. I tilkoblet tilstand vil resepsjonsområdet frakobles etter det ene 
kontoret (områder) har blitt frakoblet for å tillatte at brukeren av det kontoret kan bruke resepsjonsområdet uten 
å utløse en alarm. Et sånt område kalles et "fellesområde". 
Bemerk: Ekstern betjening blir utført per. område eller per brukerkode definert for en bestemt område når 
områder er tilkoblet. 

B1. Valg av et område 

Under hendels i områdesmodus vil det første displayet vise: 

O1: K  O2: N  O3: K   

Klikk ; displayet vil vise: 

VELG OMRÅDE 

Trykk ,  og  for å velge det ønskede område. 
Bemerk: Etter 5 sekunder med ingen tastetrykk vil det bli et tidsavbrudd og displayet vil gå tilbake til displayet 
alle områder. 

B2. Tilkobling / frakobling av systemet 

Før fortsettelse, sørg for at områder har blitt tilkoblet via installatørmodusen. 

Tilkobling / frakobling av alle områder 

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

Tilkobling / frakobling av en enkelt område 

For å tilkoble / frakoble et enkelt område, trykk på -knappen på kontrollpanelet og så trykk 

områdenummeret: 1; 2; eller 3. Trykk så - / - eller -knappen. 

B3. Visningsfunksjonen 

Visningsfunksjonen tilkobles under statusen enkel / alle område (r) og viser informasjon som er relevant for den 
valgte eller alle områder.  

Vis alle områder 

I klarmodus trykk , displayet vil vise informasjon om alle områder. Trykk  gjentatte ganger for å 
se minne- / status-innhold.  

Vis enkelt område 

I normalmodus trykk  og så trykk områdenummeret. Displayet viser informasjon relevant for det valgte 
område. Trykk  gjentatte ganger for å se minne- / status-innhold. 
Bemerk: Etter 5 sekunder med ingen tastetrykk vil det bli et tidsavbrudd og displayet vil gå tilbake til displayet 
alle områder. 
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B4. Sirene 

Området går i alarm når den mottar en hendelse fra en alarmenhet tildelt i samme område. Alarmerte enheter 
påvirker ikke områder som de ikke er tildelt. En sirene er felles for alle områder, derfor vil en alarm fra en eller 
flere område er aktivere sirenen.  
Sireneaktivitet 
• Sirenen blir aktivert når den mottar en hendelse fra en alarmert enhet.  
• Overlappende sireneaktiveringer fra forskjellige områder vil ikke føre til at varigheten til sirenen blir 

forlenget. 
• Når sirenen signaliserer vil den ikke stoppe før alle alarmerte områder blir frakoblet. Imidlertid om sirenen 

er aktiv på grunn av en alarm fra en sone i et fellesområde og en av områdene tildelt dette området 
frakobler systemet vil sirenen også stoppe. I tilfelle alarmen startes fra et fellesområde, men fortsetter med 
soner som ikke er tildelt et fellesområde vil ikke sirenen stoppe før alle områdene tildelt alarmsonene blir 
frakoblet. 

• I tilfelle det er en brann i område 1 og et innbrudd i område 2 vil sirenen signalisere BRANN. Når område 1 
er frakoblet vil sirenen signalisere INNBRUDD for resten av sirenens tidsavbruddsperiode. 

B5. Display for område status 

Område status indikeres på den følgende måten: 

O1:X O2:X O3:X 

Hver X-verdi indikerer en forskjellig områdetilstand som følger: 
K Klar 
I Ikke klar 
B Borte 
H Hjemme 
U Utpasseringstid 
F Innpasseringstid 
- Ikke brukt 

B6. Fellesområder 

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



TILLEGG 

D-305348 PowerMaster-10/30 G2 brukerveiledning 63 

Tabell A1 – Definisjoner på fellesområder 

Fellesområde sonetyper Definiisjon 

Perimeter • Fungerer som definert kun etter det siste tildelte området er aktivert til BORTE 
eller HJEMME. 

• I tilfelle et av områdene er frakoblet, blir en alarm startet fra denne sonen 
ignorert for alle tildelte områder. 

Forssinkelsessoner • Forsinkelsessoner utløser ikke en forsinkelse for inngang med mindre alle 
tildelte områder er aktivert. Det er derfor ikke anbefalt å definere 
forsinkelsessoner som fellesområder. 

Perimeter-følger • Fungerer som definert kun etter den siste tildelte område er aktivert til BORTE 
eller HJEMME. 

• I tilfelle et av områdene er frakoblet blir en alarm startet fra denne sonen 
ignorert for alle tildelte områder. 

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

Indre • Fungerer som definert kun etter at det siste tildelte området er aktivert til 
BORTE. 

• I tilfelle et av områdene er deaktivert eller aktivert til HJEMME blir en alarm 
startet fra denne sonen ignorert for alle tildelte områder. 

Indre følger • Fungerer som definert kun etter at det siste tildelte området er aktivert til 
BORTE. 

• I tilfelle et av områdene er deaktivert eller aktivert til HJEMME blir en alarm 
startet fra denne sonen ignortert for alle tildelte områder. 

• I tilfelle et av fellesområdene tildelt områder er i en forsinkelsestilstand (og de 
andre områdene er tilkoblet) vil alarmen oppføre seg som en indre følger kun 
for dette området. 

Hjemme / Forsinkelse • Fungerer som en perimeter-følger-type når alle tildelte områder er tilkoblet 
som BORTE. 

•  Fungerer som en forsinkelsestype når minst et av de tildelte områdene er 
tilkoblet som HJEMME. 

• Blir ignorert når minst et av de tildelte områdene er frakoblet. 

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

• Alltid tilkobet. 
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TILLEGG C. ORDLISTE 

Listen over betegnelser er arrangert i alfabetisk rekkefølge. 

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

Alarm: Det er 2 typer alarm: 
Høy alarm – både interne innebygde og eksterne sirener larmer ut konstant og kontrollpanelet rapporterer 
hendelsen via telefon eller til alarmmottak. 
Stille alarm – sirenene forblir stille, men kontrollpanelet rapporterer hendelsen via telefon eller ellers. 
En alarmtilstand er forårsaket av: 
• Bevegelse oppdaget av en bevegelsesdetektor 
• Endring av tilstand oppdaget av en magnetkontakt – et lukket vindu eller dør blir åpnet 
• Oppdagelse av røyk i en av røykvarslerne 
• Sabotasje i en av detektorene 
• Trykke inn de to nødknappene samtidig på panelets tastatur, fjernkontroll eller tastatur. 

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

Tildelt: Henviser til soner. 

Assosierte: Henviser enheter. 

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

Utkople: Utkoplete soner er soner som ikke aktiveres under tilkobling av systemet. Utkopling tillater tilkobling av 
kun deler av systemet mens det tillater fri bevegelse av folk innen visse soner når systemet er tilkoblet. 

Dørklokkesoner: Lar deg holde styr på aktivitet i det beskyttede områder mens alarmsystemet er i frakoblet 
tilstand. Når en ringesone blir "åpnet" bipper summeren to ganger. Summeren bipper dog ikke etter lukking av 
sonen (retur til normal). Boliger kan bruke denne funksjonen for å annonsere besøkende. Foretninger kan bruke 
det for å signalisere når en kunde kommer inn i området eller når ansatte går inn i avgrensede områder.  

Bemerk: En 24 timers sone eller brannsone som en ringesone siden begge sonetypene aktiverer en alarm om 
forstyrret mens systemet er i frakoblet tilstand. 
Selv om en sone eller flere er angitt som dørklokkesoner kan du fremdeles aktivere eller deaktivere 

ringefunksjonen med bruk av dørklokke PÅ / AV-knappen  og .LED 

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

Standardinnstillinger: Innstillinger som er anvendelige for en spesifikk enhetsgruppe. 

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

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

Forstyrret sone: En sone i alarmtilstand (dette kan være forårsaket av et åpent vindu eller dør eller av 
bevegelse i synsfeltet til en bevegelsesdetektor). En forstyrret sone er betraktet som "ikke sikret". 
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Tvunget tilkobling: Når enhver av systemsonene blir forstyrret (åpnet) kan ikke systemet bli tilkoblet. En måte 
å løse dette problemet på er å finne og fjerne grunnen til soneforstyrrelsen (lukking av dører og vinduer). En 
annen måte er å pålegge tvunget tilkobling – automatisk frakobling av soner som fremdeles er forstyrret etter 
utløpet av utpasseringstiden for utgang. Utkoplete soner blir ikke beskyttet gjennom tilkoblingsperioden. Selv om 
gjenopprettet til normal (frakoblet) vil utkoblete soner forbli ubeskyttet til systemet blir frakoblet.  
Tillatelse til "tvungen tilkobling" blir gitt eller nektet av installatøren under programmering av systemet. 

HJEMME: Denne typen tilkobling brukes når folk er til stede innen det beskyttede området. Et klassisk 
eksempel er kveldstid hjemme når familien er på vei til sengs. Med HJEMME-tilkobling blir perimetersoner 
beskyttet, men indre soner blir ikke beskyttet. Følgelig vil bevegelsessensorer innen indre soner bli ignorert av 
kontrollpanelet, men forstyttelser av en perimetersone vil forårsake en alarm. 

Momentant: Du kan aktivere systemet til BORTE-MOMENTANT eller HJEMME-MOMENTANT og derfor 
avbryte utpasseringstiden for inngang for alle forsinkelsessoner for varigheten av en tilkoblingsperiode.  
For eksempel kan du aktivere kontrollpanelet i HJEMME-MOMENTANT-modus og forbli i det beskyttede 
området. Kun perimeterbeskyttelse er aktiv og om du ikke forventer at noen stikker innom mens systemet er 
aktivt er alarm etter inngang via hoveddøren en fordel.  
For å frakoble systemet uten å forårsake en alarm, bruk kontrolltastaturet (som vanligvis er tilgjengelig uten å 
forstyrre en perimetersone) eller bruk en fjenkontrollsender. 

Det er meg: PowerMaster-systemet inkluderet en kraftig Soneindikator som hjelper deg med å identifisere den 
faktiske enheten vist på LCD-en som følger: 
Mens LCD-en viser en sone (enhet) blinker lysdioden på den respektive enheten for å indikere "det er meg". 
"Det er meg"-indikasjonen oppstår etter en viss tidsforsinkelse (maks. 16 sekunder) og vil vare så lenge LCD-en 
viser enheten med et tidsavbrudd på 2 minutter. 

Barnevakt: Barnevakt-modus er en spesiell aktiverinsmodus hvor utpekte "barnevaktbrukere" vil utløse en 
"barnevaktmelding" som sendes til en telefon når de frakobler systemet. 
For eksempel om foreldre vil være sikker på at barnet deres har kommet tilbake fra skolen og frakoblet 
systemet. Barnevakt-tilkobling er kun mulig når systemet er tilkoblet i BORTE-modus. 

Magnetkontakt: En magnetkontrollert bryter og en trådløs sender i et delt hus. Sensoren er montert på dører og 
vinduer for å oppdage endinger i tilstand (fra frakoblet til tilkoblet og omvendt). Etter observering av at en dør 
eller vindu er åpen sender sensoren et "alarm"-signal til kontrollpanelet. Kontrollpanelet, viss det ikke er tilkoblet 
på det tidspunktet, vil betrakte alarmsystemet som "ikke klart for tilkobling" til døren eller vinduet er sikret og 
panelet mottar et "gjenopprettet"-signal fra den samme sensoren. 

Bevegelsessensor: En passiv infrarød bevegelsessensor. Etter observering av bevegelse sender sensoren et 
alarmsignal til kontrollpanelet. Etter sending holder den seg klar til å observere videre bevegelse.  

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

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

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

GJENOPPRETT: Når en detektor går tilbake fra alarmtilstanden til normal beredskapsstatus, sier vi at den har 
blitt "gjenopprettet".  
En bevegelsesdetektor gjenoppretter automatisk etter observasjon av bevegelse og blir klar til å observere 
igjen. En magnetkontakt gjenoppretter kun etter lukking av den beskyttede døren eller vinduet. 

Sensor: Sanseelementet: Pyroelektrisk sensor, fotodiode,mikrofon, optisk sensor for røyk osv. 

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

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

Brukerkoder: PowerMaster er designet til å adlyde kommandoene dine, gitt at de blir innledet av en gyldig 
sikkerhetskode. Uautoriserte folk kjenner ikke denne koden, så forsøk fra deres siden på å frakoble eller 
overvinne systemet blir nødt til å feile. Noen hendelser kan imidlertid bli utført uten en brukerkode ettersom de 
ikke forringer sikkerhetsnivået til alarmsystemet.  

Sone: En sone er et område innen det beskyttede området som overbåkes av en spesifikk detektor. Under 
programmering lar installatøren kontrollpanelet lære detektorens identitetskode og kobler den til den ønskede 
sonen. Siden sonen er adskilt ved nummer og navn kan kontrollpanelet rapportere sonestatusen til brukeren og 
registrere alle hendelser rapportert frå dektoren i panelets minnet. Momentant og forsinkede soner er "på vakt" kun 
når kontrollpanelet er tilkoblet og andre (24 timers) soner er "på vakt" uavhengig av om systemet er tilkoblet eller 
ikke. 
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TILLEGG D. PLANLEGGING FOR RØMNINGSVEI FOR BRANN I 

HJEMMET 

Brann kan spre seg hurtig gjennom hjemmet ditt, noe som gir deg kort tid til å rømme. Evnen din til å komme 
deg ut avhenger av forhåndsvarsel fra røykdetektorer og forhåndsplanlegging – en plan for rømningsvei i tilfelle 
brann som alle i familien er kjent med og har øvd. 
• Samle alle i husholdningen og gjør i stand en evakueringsplan. 
• Tegn en planløsning av hjemmet ditt som viser to veier ut av hvert rom, inkludert vinduer. Ikke glem å 

markere plasseringen til hver røykdetektor. 
Test alle røyktdetektorene periodisk for å sikre at deg at systemet fungerer. Erstatt batterier om nødvendig. 

• Sørg for at alle forstår rømningsplanen og kjenner igjen lyden av røykalarmen. Bekreft at rømningsruter er 
klare og at dører og vinduer kan åpnes lett. 

• Om vinduer eller dører i hjemmet ditt har sikkerhetsstolper sørg for at stolpene har en mekanisme for rask 
utløsning på innsiden sånn at de kan åpnes umiddelbart i nødstilfeller. Mekanisme for rask utløsning vil ikke 
kompromittere sikkerheten, men de vil øke sjansene dine for å rømme fra en brann i huset. 

• Øv på rømningsplanen minst to ganger i året og sørg for at alle er involvert – fra barn til besteforeldre. La 
barn mestre planlegging av rømning fra brann og øve før du holder en brannøvelse på natten når de sover. 
Hensikten er å øve, ikke å skremme, så å fortelle barn at det vil være en øvelse før de sover kan være like 
effektivt som en overraskelsesøvelse. Om barn eller andre ikke våkner lett til lyden av røykalarmen eller om 
det er spedbarn eller familiemedlemmer med begrenset bevegelighet, sørg for at noen er utpekt til å 
assistere de i en brannøvelse og i tilfelle en nødsituasjon. 

• Avtal på et møteområde på utsiden hvor alle kan møtes etter de har rømt. Husk å komme deg ut ført og så 
ringe etter hjelp. Aldri gå tilbake inn før brannvesenet sier at det er OK. 

• Få alle til å memorere nødnummeret til brannvesenet. Sånn kan ethvert medlem av husholdningen ringe fra 
en mobiltelefon eller fra en nabo. 

• Vær fullstendig forberedt på en ekte brann: når en røykalarm signaliserer, kom deg ut umiddelbart og når du 
er ute, hold deg ute – overlat brannslukking til de profesjonelle! 

• Om du bor i en boligblokk, sørg for at du er fortrolig med bygningens evakueringsplan. I tilfelle brann, bruk 
trappene, aldri heisen. 

Fortell gjester eller besøkende om familiens rømingsplan i tilfelle brann. Når du besøker andre folks hjem, spør 
etter deres rømingsplan. Om de ikke har en plan, tilby å hjelpe de med å lage en. Dette er spesielt viktig når 
barn får lov til å være på overnattingsbesøk hos venner. 
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TILLEGG E. SPESIFIKASJONER 

E1. Funksjonelle 

 PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2 
Sonenummer 30 trådløse soner (inkludert 1 kablet inngang). Opp til 64 trådløse soner (inkludert 2 kablet 

inngang). 
Krav for fastkablede 
soner 

2,2 kΩ linjesluttmotstand (maks. motstand til 
kabler 220 Ω). 

2,2 kΩ linjesluttmotstand (maks. motstand til 
kabler 220 Ω). 

Installatør- og 
brukerkoder 

• 1 hoverinstallatør (9999 som standard)* 
• 1 installatør (8888 som standard)* 
• 1 hovedbruker, nr. 1 (1111 som standard) 
• Brukere nr. 2 – 8 
* Koder må ikke være identiske 

• 1 hoverinstallatør (9999 som standard)* 
• 1 installatør (8888 som standard)* 
• 1 hovedbruker, nr. 1 (1111 som standard) 
• Brukere nr. 2 – 48 
* Koder må ikke være identiske 

Kontrollfasiliteter - Integrert tastatur, trådløse fjernkontroller og 
trådløse tastatur 

- SMS-kommandoer via valgfri GSM / GPRS-
modul. 

- Ekstern kontroll via telefon. 

- Integrert tastatur, trådløse fjernkontroller og 
trådløse tastatur 

- SMS-kommandoer via valgfri GSM / GPRS-
modul. 

- Ekstern kontroll via telefon. 
 

Display LCD med enkel linje, bakgrunnsbelyst og 16 
store tegn. 

LCD med enkel linje, bakgrunnsbelyst og 16 
store tegn. 

Tilkoblingsmoduser BORTE, HJEMME, BORTE-MOMENTAN, 
HJEMME-MOMENTAN, BARNEVAKT, 
TVUNGET, FORBIKOBLING. 

BORTE, HJEMME, BORTE-MOMENTAN, 
HJEMME-MOMENTAN, BARNEVAKT, 
TVUNGET, FORBIKOBLING. 

Alarmtyper Stille, personlig panikk/nød, innbrudd, gass, 
brann og vann. 

Stille, personlig panikk/nød, innbrudd, gass, 
brann og vann. 

Sirenesignal Kontinuerlig (inntrenging / 24 timers / panikk); 
trippel puls – kort pause – trippel puls.. (brann);  
fire puls – lang pause – fire puls.. (gass); 
lang puls – lang pause – lang puls.. (vann). 

Kontinuerlig (inntrenging / 24 timers / panikk); 
trippel puls – kort pause – trippel puls.. (brann);  
fire puls – lang pause – fire puls.. (gass); 
lang puls – lang pause – lang puls.. (vann). 

Tidsavbrudd for 
sirene (klokke) 

Programmerbar (4min. som standard) Programmerbar (4min. som standard) 

Utgang for 
innebygd sirene 

Minst 85 dBA ved 3 m (10 fot) Minst 85 dBA ved 3 m (10 fot) 

oppsyn Programmerbar tidsramme for inaktivt varsel Programmerbar tidsramme for inaktivt varsel 
Spesielle 
funksjoner 

- Dørklokkesoner 
- Diagnostikktest og hendelseslogg. 
- Lokal og ekstern programmering over telefon, 

GSM/GPRS-koblinger. 
- Trygghetsalarm ved hjelp av en nødsender. 
- Sporing av inaktivitet til eldre, fysisk 

handikappede og uføre personer. 

- Dørklokkesoner 
- Diagnostikktest og hendelseslogg. 
- Lokal og ekstern programmering over telefon, 

GSM/GPRS-koblinger. 
- Trygghetsalarm ved hjelp av en nødsender. 
- Sporing av inaktivitet til eldre, fysisk 

handikappede og uføre personer. 
- Meldingssenter (innspilling og avspilling) 
- Toveis talekommunikasjon 

Datahenting Alarmminne, feil, hendelseslogg Alarmminne, feil, hendelseslogg 
Sanntidsklokke 
(RTC) 

Kontrollpanelet bipper og viser tid og dato. Denne 
funksjonen brukes også for loggfilen ved å gi dato 
og tid for hver hendelse 

Kontrollpanelet bipper og viser tid og dato. Denne 
funksjonen brukes også for loggfilen ved å gi dato 
og tid for hver hendelse 

Batteritest En gang hvert 10. sekund En gang hvert 10. sekund 

E2. Trådløs 

 PowerMaster-10 G2  PowerMaster-30 G2 
RF-nettverk PowerG – toveis synkronisert frekvenshopping 

(TDMA / FHSS) 
PowerG – toveis synkronisert frekvenshopping 
(TDMA / FHSS) 

Frekvensbånd 
(MHz) 

433 – 434 868 – 869  433 – 434 868 – 869  

Hoppfrekvenser 8 4  8 4  
Region Global  Europa   Global  Europa   
Kryptering AES-128 AES-128 
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E3. Elektrisk 
 PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2 
Eksternt AC / AC-
adapter 

230VAC 50Hz inngang, 9VAC 700mA 
utgang. 
 

NA 

Eksternt AC / DC-
adapter 

NA Eksternt (veggmontert) vekslende strømtilførsel 
100VAC til 240VAC, 50 / 60 Hz, 0,5A / 12,5 VDC, 
1,2A 

Intern AC / DC  Intern veklsende strømforsyning: 
Inngang: 100-240VAC, 0,12 A Maks. 
Utgang: 7,5VDC, 1,2A Maks. 

Intern veklsende strømforsyning: 
Inngang: 100-240VAC, 0.75A 
Utgang: 12,5 VDC, 1,6A. 

Strømforbruk Omtrent 240 mA i standby i starten (strøm 
PÅ), går deretter ned til 90 mA i hvilemodus, 
1200 mA maks ved full belastning. 

Omtrent 260 mA i standby i starten (strøm PÅ), går 
deretter ned til4 0 mA i hvilemodus, 1400 mA ved full 
belastning under alarm. 

Lav batteriterskel 4,8 V 7,2 V (6-cellers batteripakke) 
9.6 V (8-cellers batteripakke) 

Backup-batteri 4,8V 1300 mAh oppladbar NiMH-
batteripakke, p/n GP130AAM4YMX  
4,8V 1800 mAh oppladbar NiMH-
batteripakke, p/n GP180AAM4YMX  
4,8V 2200 mAh oppladbar NiMH-
batteripakke, p/n GP220AAM4YMX  
Forsiktig! Fare for eksplosjon om batteri blir 
erstattet med feil type. Kast brukt batteri i 
henhold til produsentens anvisninger. 
Bemerk: For overholdelse med CE-
standarder må batterikapasiteten være minst 
1300 mAh. 
For bestilling: se www.batteriavtalen.no 

Alternativ for backup-batteri:  

R
es

er
v-

ep
er

io
de

 Strøm til maksimalt antall eksterne enheter (1) 
1300 mAh 
6-Batteri 
pakke (2) 

1800 mAh  
8-Batteri 
pakke (3) 

2200 mAh 8-
Batteripakke (4) 

4 t 180mA 300mA 380 mA 
8 t 70 mA 125 mA 160 mA 
12 t 35 mA 70 mA 195 mA 
24 t 0 max reserve 

uten 
belastning 22 
timer 

12 mA 25 mA 

32 t  0 mA 10 mA 
39 t  (ingen 

reserve) 
0 mA 

1 De eksterne enhetene må kobles mellom 12V 
og jording. Strømmen for hver spesifiserte 
reserveperiode kan trekkes fra batteriene med 
den interne GSM og nøkkelbrikkeleseren 
koblet til Powermaster-33 G2. 

2 7.2V 1300 mAh oppladbar NiMH-batteripakke, 
p/n GP130AAH6BMX  

3 9.6V 1800 mAh oppladbar NiMH-batteripakke, 
p/n GP180AAH8BMX  

4 9,6 2200 mAh oppladbar NiMH-batteripakke  
Merk: noen panelvarianter bruker 7,2 V 1800 mAh 

oppladbar NiMH batteripakke, p/n, 
GP180AAH6BMX, produsert kun av GP 
(tilgjengelig ved spasialbestilling)  

Forsiktig! Fare for eksplosjon om batteri blir erstattet 
med feil type. Kast brukt batteri i henhold til 
produsentens anvisninger. 
Bemerk: Minst 12 timer for overholdelse med CE-
standarder. 

Tid for ladding 80 % (∼ 13 timer) 80 % (∼ 30 timer) for alle batterityper 

Valgfri pakke til 
bakcup-batteri 

Se "alternativ for backup-batteri" ovenfor Se tabell "alternativ for bakcup-batteri" ovenfor 

Tid for lading (valgfri 
pakke for backup-
batteri) 

80 % (∼ 24 timer) NA 

Total (sum) strøm til 
kablede detektorer 

NA 36* mA maks. 

Strøm til sirene 
utenfor område 
(EXT) 

NA 450* mA maks ved 12,5 VDC med strøm fra AC / DC 
(10,5 VDC når i beredskapsmodus) 
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 PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2 
Strøm til sirene 
innenfor område 
(INT) 

NA 450* mA maks ved 12,5 VDC med strøm fra AC / DC 
(10,5 VDC når i beredskapsmodus) 
*  Totalt strømforbruk fra PowerMaster-30 G2 (av 
INT- og EXT-sirener, PGM-utgang og detektorer) kan 
ikke overskride 550 mA. 

PGM Programmerbar utgang, maks belastning til 
GND maks. 100 mA 
Maks. ekstern DC-spenning +30 VDC 

Programmerbar utgang, maks belastning til GND 
maks. 100 mA 
Maks. ekstern DC-spenning +15 VDC 

Beskyttelse for 
høystrøm / 
kortslutning 

NA Alle utganger er beskyttet (sikring med automatisk 
tilbakestillelse) 

E4. Kommunikasjon 

 PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2 

Kommunikasjon PSTN; GSM; GPRS; IP (for framtidig bruk) PSTN; GSM; GPRS; IP (for framtidig bruk) 
Innebygs modem 300 baud, Bell 103-protokoll 300 baud, Bell 103-protokoll 
Dataoverføring til 
lokal datamaskin 

Via RS-232 seriell port Via RS-232 seriell port 

Rapportmål 2 alarmstasjoner, 4 privattelefoner 2 alarmstasjoner, 4 privattelefoner 
Alternativ for 
rapporteringsformat 

SIA, Kontakt-ID, Scancom, SIA IP, Visonic-
PowerNet. 

SIA, Kontakt-ID, Scancom, SIA IP, Visonic-PowerNet. 

Pulsfrekvens 10, 20, 33 og 40 pps – programmerbar 10, 20, 33 og 40 pps – programmerbar 
Melding til 
privattelefoner 

Tone Tone eller tale 

Oppdagelse av ring Enheten støtter ikke oppdagelse av ring uten 
DC-spenning til stede på telefonlinjene. 

Enheten støtter ikke oppdagelse av ring uten DC-
spenning til stede på telefonlinjene 

E5. Fysiske egenskaper 
 PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2 
Driftstemp. 
rekkevidde 

-10 ° C ttil 49 ° C  -10 ° C ttil 49 ° C  

Lagringstemp. 
rekkevidde 

-20 ° C til 60 ° C  -20 ° C til 60 ° C 

Fuktighet 85 % relativ fuktighet ved 30 ° C  85 % relativ fuktighet ved 30 ° C  
Størrelse 196 x 180 x 55 mm  266 x 206 x 63 mm  
Vekt 658 g (med batteri) 1,44 kg (med batteri) 
Farge Hvit Hvit 

E6. Tilbehør og tilleggsutstyr 

 PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2 

Moduler GSM / GPRS, IP (framtidig bruk) GSM / GPRS, IP (framtidig bruk) 

Ytterligere trådløse 
enheter 

30 detektorer, 8 fjernkontroller, 8 tastatur, 2 
sirener, 4 signalforsterkere, 8 
adgangsbrikker 

64 detektorer, 32 fjernkontroller, 32 tastatur (10 KP-
250 PG2), 8 sirener, 4 signalforsterkere, 32 
adgangsbrikker 

Trådløse enheter og 
tilbehør (*): 
 

Magnetkontakt: MC-302 PG2, MC-302E 
PG2, MC-302EL PG2, MC-302V PG2  
Bevegelsesdetektorer: Next PG2; Next K9 
PG2, TOWER-30AM PG2, TOWER-30AM 
K9 PG2, CLIP PG2, TOWER CAM PG2 
PIR-kameradetektorer: Next CAM PG2; 
Next CAM-K9 PG2 
Røykdetektor: SMD-426 PG2, SMD-427 
PG2  
GSM-modul: GSM-350 PG2 
Fjernkontroll: KF-234 PG2, KF-235 PG2 
Tastatur: KP-140 PG2/KP-141 PG2 (med 
adgangsbrikke), KP-160 PG2, KP-250 PG21  
Innendørs sirene: SR-720 /720B  PG2 
Utendørs sirener: SR-730 PG2, SR-740 
PG2, SR-740 HEX PG2 
Signalforsterker: RP-600 PG2 
Gass: GSD-441 PG2, GSD-442 PG2 
Glassbrudd: GB-501 PG2 
Temperatur: TMD-560 PG2 
Vann: FLD-550 PG2 

Magnetkontakt: MC-302 PG2, MC-302E PG2 MC-
302EL PG2, MC-302V PG2 
Bevegelsesdetektorer: Next PG2; Next K9 PG2, 
TOWER-30AM PG2, TOWER-30AM K9 PG2, CLIP 
PG2, TOWER CAM PG2 
PIR-kameradetektorer: Next CAM PG2; Next CAM-
K9 PG2 
Røykdetektor: SMD-426 PG2, SMD-427 PG2  
GSM-modul: GSM-350 PG2 
Fjernkontroll: KF-234 PG2, KF-235 PG2 
Tastatur: KP-140 PG2/KP-141 PG2 (med 
adgangsbrikke), KP-160 PG2 KP-250 PG21 
Innendørs sirene: SR-720B PG2 
Utendørs sirener: SR-730 PG2, SR-740 PG2, SR-
740 HEX PG2 
Signalforsterker: RP-600 PG2 
Gass: GSD-441 PG2, GSD-442 PG2 
Glassbrudd: GB-501 PG2 
Temperatur: TMD-560 PG2 
Vann: FLD-550 PG2 
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TILLEGG F. SAMSVAR MED STANDARDER 
Overholdelse 
med 
standarder 

       

Herved erklærer Visonic Group at PowerG-seriens sentrale enheter og tilbehør er designet for å etterkomme: 
• European CE Standards 
PowerMaster overholder RTTE-kravene. Direktiv 1999/5/EF av Europaparlamentet og Rådet av 9. mars 1999. 
Ifølge den europeiske standarden EN-50131-1,  EN 50131-3 og  EN 50131-4 Type Z er PowerMaster 
sikkerhetsgrad 2 "lav til medium risiko" og miljøklassifisering er II – "generell innendørs" og strømtilførselstypen er 
A. EN 50131-6. 
• GSM-standarder: 
Europa: Overholder CE-standarder 3GPP TS 51.010-1, EN 301 511, EN301489-7 

 

 

 

W.E.E.E. Erklæring om produktresirkulering 
For informasjon angående resirkulering av dette produktet må du kontakte firmaet du opprinnelig kjøpte det fra. Om du kasserer dette 
produktet og ikke returnerer det for reparasjon må du sørge for at det blir returnert som fastsatt av leverandøren. Dette produktet skal ikke bli 
kastet i daglig avfall. 
Direktiv 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment.     
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