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1. Innledning
Forord
Kjære kunde,
Takk for at du valgte PowerMaster-10 / PowerMaster-30, et meget avansert trådløst alarmsystem produsert av
Visonic Ltd.
Bemerk: Sørg for at du har navnet og telefonnummeret til alarmstasjonen systemet vil rapportere til. Om du
noensinne behøver å ringe alarmstasjonen for å stille spørsmål skal du ha tilgang til "KONTONUMMERET"
brukt for å identifisere alarmsystemet ditt til alarmstasjonen. Sørg for å motta denne informasjonen fra
installatøren din og skriv den ned.

Oversikt
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 er et trådløst alarmsystem for oppsporing og varsling i tilfelle innbrudd,
brann og et mangfold av andre sikkerhets- og trygghetsfarer. I tillegg kan det brukes til å overvåke aktiviteten til
handikappede eller eldre folk som er igjen hjemme. Informasjon om systemstatus blir presentert visuelt og
verbalt∗ og i de fleste tilfeller ber en innspilt stemme deg om å utføre rett handling.
Systemet inkluderer valgfrie områder∗∗ funksjon. Områder lar deg ha opp til tre uavhengige kontrollerbare
områder med forskjellige brukerkoder tildelt hvert område. Et område kan bli aktivert eller deaktivert uavhengig
av statusen til de andre områdene innen systemet (for en detaljert beskrivelse av områdefunksjonen, henvis til
tillegg A).
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 styres av et kontrollpanel (figur 1a og figur 1b) designet for å samle data fra
forskjellige sensorer som er strategisk plassert innen og langs perimeteret til det beskyttede området.
Alarmsystemet kan bli tilkoblet eller frakoblet av mange fjernkontroller og tastaturer ved bruk av spesielle koder.
I frakoblet tilstand gir systemet deg visuell statusinformasjon og starter en alarm om røyk blir oppdaget eller
etter forstyrrelse i en 24 timers sone (en sone som er aktiv 24 timer i døgnet).
I tilkoblet tilstand vil systemet starte en alarm etter oppdagelse av forstyrrelse i enhver av de tilkoblete sonene.
Adgangsbrikker lar autoriserte personer gå inn i avgrensede områder. Presentasjon av en gyldig adgangsbrikke
mens systemet er tilkoblet (og når område∗∗ er satt til deaktivert) medfører at systemet frakobles. Presentasjon
av en gyldig adgangsbrikke mens systemet er frakoblet medfører at systemet tilkobles til modusen BORTE
(alternativt HJEMME).
Systemet identifiserer et bredt spekter hendelser - alarmer, forsøk på sabotasje av sensorer og flere
problemtyper. 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 eiendommen din kan bli funnet i kapittel 2 og 3 av denne håndboken.
Om du ikke er fortrolig med noen av betegnelsene brukt her, henvises det til tillegg B på slutten av denne
veiledningen.
Bemerk: Dette systemet må bli sjekket av en kvalifisert tekniker minst én gang i året.

Systemfunksjoner
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 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) / 64 detektorsoner (PowerMaster-30): Hver detektorsone er
identifisert med sonenummer, plassering og navn.
∗

Refererer til PowerMaster-30 med bare stemmevalg

∗∗

Refererer til bare PowerMaster-30
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• Flere tilkoblingsmoduser: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMENTANT, HJEMME-MOMENTANT,
BARNEVAKT og OMGÅELSE.
• Flytende krystall display (LCD): Statusinformasjon på vanlig språk og påminnelser blir vist på frontpanelet i
stor, klar tekst.
• Sanntidsklokke: Den nåværende 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 etter ditt valg, til og med via SMS eller GSM om den er installert.
• 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
deaktivert av en "barnevakt"-bruker (for eksempel et yngre familiemedlem). (Se kapittel 2.)
• Muntlige meddelelser og instruksjoner∗: Statusavhengige verbale meldinger tatt opp på forhånd høres over
den innebygde høyttaleren (om stemmepåminnelser er aktivert - se kapittel 4).
• Meldingsveksling∗: Før du forlater premissene kan du spille inn en kort, tale melding for andre brukere av
systemet som kan komme senere. Etter ankomst kan du høre på meldingen etterlatt av andre for deg.
• Tilgang fra eksterne telefoner: Du kan gå inn i PowerMaster-10 / PowerMaster-30 fra en ekstern telefon og
aktivere / deaktivere denne eller motta informasjon om systemstatus. (Se kapittel 5).
Bemerk: Ekstern betjening blir utført per område eller per brukerkode definert for et bestemt område når
området er aktivert∗∗.
• Numeriske taster fungerer 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, probleminformasjon og inspisere alarmhendelser visuelt. (Se
kapittel 3).
• Hendelseslogg: Systemhendelser blir lagret i en hendelseslogg som lager de 1000 siste hendelsene, hver
merket med tiden og datoen til hendelsen. Du kan gå inn i denne loggen og inspisere historiske hendelser 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: Bærbare 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 ytre enheter innen det beskyttede området sender periodiske
oppsynsmeldinger om bevaring. Om en sånn melding er forsinket viser PowerMaster-10 / PowerMaster-30 en
"savnet" problemmelding. Installatøren kan deaktivere denne funksjonen om ønskelig.
• Batterioppsyn: PowerMaster-10 / PowerMaster-30 overvåker kontinuerlig 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 sirenealarmer før sirenen blir totalt inaktiv.

∗

Refererer til PowerMaster-30 med talemodul

∗∗
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Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel
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Figur 1a. Kontroller og indikatorer av PowerMaster-10

Lysdiode-indikasjoner
Nr.

Indikasjon

Funksjon

2

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

3

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

4

Ring (grønn): Ringesoner vil ringe når forstyrret (se kapittel 2).

5

Problem (oransje): Lyser når systemet er i en problemtilstand (se kapittel 3).

Kontrolltaster
Nr.

Indikasjon

Funksjon

7

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

8

TILBAKE: Flytter et steg tilbake innen en gitt meny.

9

OK: Inspiserer statusmeldinger en etter en / velger vist alternativ.

Tilkoblingsfunksjoner
Nr.

Indikasjon

Funksjon

12

BORTE: Tilkobling når ingen er hjemme

10

HJEMME: Tilkobling mens folk er hjemme.

14

MOMENTANT: Avbrytning av forsinkelsen etter tilkobling (BORTE eller HJEMME)

11

FRAKOBLE / AV: Frakobling av systemet og stopping av alarmer

16

OMRÅDE: Områdevalg (for fremtidig bruk)
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Andre taster
Nr.

Indikasjon

Funksjon

13

Ringeklokke PÅ / AV

15

Inspisering av hendelsesloggen

17

Nødsituasjon (hold i 2 sek.)

18

Brann (hold i 2 sek.)

19

Trykk begge knappene samtidig for panikkalarm
+

Indikator og kontroll av PowerMaster-30-panel

Figur 1b. Kontroller og indikatorer av PowerMaster-30

Lysdiode-indikasjoner
Nr.

Indikasjon

Funksjon

2

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

3

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

4

Dørklokke (grønn): Dørklokkesoner vil plinge når sonen åpnes (se kapittel 2).

5

Problem (oransje): Lyser når systemet er i problem tilstand (feil) (se kapittel 3).

Kontrolltaster
Nr.

6

Indikasjon

Funksjon

7

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

8

TILBAKE: Flytter et steg tilbake innen en gitt meny.

9

OK: Inspiserer statusmeldinger en etter en / velger vist alternativ.
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Tilkoblingsfunksjoner
Nr.

Indikasjon

Funksjon

12

BORTE: Tilkobling når ingen er hjemme

10

HJEMME: Tilkobling mens folk er hjemme.

14

MOMENTANT: Avbrytning av forsinkelsen etter tilkobling (BORTE eller HJEMME)

11

FRAKOBLE / AV: Frakobling av systemet og stopping av alarmer

16

OMRÅDE: Områdevalg

Andre taster
Nr.

Indikasjon

Funksjon

13

Ringeklokke PÅ / AV

15

Inspisering av hendelsesloggen

17

Nødsituasjon (hold i 2 sek.)

18

Brann (hold i 2 sek.)
Trykk begge knappene samtidig for panikkalarm

19
+

20

PGM-kontroll

21

PGM-utgang AV

22

PGM-utgang PÅ

23

Volum opp *

24

Volum ned *

25

Spill inn melding *

26

Spill av melding *

27

Demp høyttaler * / **

* Er ikke i funksjon på alle versjoner av PowerMaster-30.
** Demp høyttaler-knappen er aktiv kun om "sett talealternativ"-funksjonen er aktivert ("aktiver påminnelser" se kapittel 6 seksjon C.14).

Intern alarm sirene
PowerMaster-panelet har en kraftig innebygd sirene som signaliserer i tilfelle alarm, for å avskrekke inntrengere
og innkalle hjelp.
Alarmtype
Tyveri / 24
timers / panikk
Brann
Test*

Grafisk representasjon av signal
–––––––––––––––––––––––––––––––

Verbal beskrivelse av signal
PÅ kontinuerlig

– – – – – – – – – – – –.........
–– (Både eksterne og interne sirener)

PÅ - PÅ - PÅ - pause - PÅ - PÅ - PÅ - pause...
PÅ i 2 sekunder (én gang)
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* 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 returnering til normal driftsmodus (ved tidsavbrudd).
Tre bipper, indikerer en problemhendelse

♫☺

Glad melodi (- - - –––) indikerer vellykket fullføring av en operasjon.

♫

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

Talemeldinger∗
De forhånds innspilte talemeddelelsene svarer til kommandoene dine ved å meddele hva systemet gjør og ved
å minne deg på om å utføre visse handlinger. De meddeler også alarmer, problemer og identifiserer kilden til
hver hendelse.

LCD-display
Displayet er en bakgrunns belyst 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 påkrevd å gjemme statusindikasjonen (LCD og lysdiode-display) fra en
potensiell inntrenger. Om skjermsparer-alternativet er aktivert av installatøren, så om ingen taster blir trykket i
mer 30 sekunder, vil displayet vise "PowerMaster-10 / PowerMaster-30" og lysdiodene vil stoppe og indikere
noen status. Trykking på enhver tast vil gjenoppta det normale statusdisplayet. Trykking på brann eller nødtastene vil også starte brann eller nødalarmen.
Om konfigurert av installatøren for ytterligere sikkerhet vil systemet be deg om å skrive inn brukerkoden i tillegg
før gjenopptagelse av det normale displayet.

Adgangsbrikker/Prox tag
Systemet svarer til gyldige adgangsbrikker skrevet 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 og utføre den ønskede operasjonen
uten behovet for å taste inn brukerkoden.
Når systemet er frakoblet, etter fremvisning av en gyldig adgangsbrikke til kontrollpanelet blir meldingen "<OK>
for BORTE" vist. Nå kan du trykke
-knappen for og umiddelbart tilkoble kontrollpanelet eller vente 3
sekunder for at systemet automatisk tilkobler BORTE (meldingen "gå ut nå" vil bli vist). Fremvisning av
adgangsbrikken en gang til vil FRAKOBLE systemet.
I stedet for og trykk 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 brukerkode på 4 siffer for å mestre systemet (kode 0000 er
ikke tillatt). Du kan også autorisere 7 andre personer til å bruke systemet ved å gi dem deres egne brukerkoder
(se kapittel 6 C.4 Programmering av brukerkoder).
8

D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder

INNLEDNING
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 C.4 Programmering av brukerkoder).
Videre kan du få opp til 8 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 premissene (se kapittel
2 og 6 C.6 Legge til / slette fjernkontrollsendere).
Tvangskoden lar deg frakoble systemet med bruk av en spesiell kode som sender en lydløs alarm til
overvåkningsstasjonen (se kapittel 2).
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BETJENING AV POWERMASTER-SYSTEMET
2. Betjening av PowerMaster-systemet
For mer informasjon angående betegnelser brukt i dette kapittelet, henvis til ORDLISTE.
Bemerk: Bortsett fra spesifikke referanser til PowerMaster-30-funksjoner, gjelder knappene vist gjennom
brukerveiledningen PowerMaster-10-kontrollpanelet. Under bruk av PowerMaster-30-kontrollpanelet kan disse
knappene bli byttet.

Grunnleggende til- og frakobling
Følgende er et sett prosedyrer for utføring av grunnleggende tilkobling og frakobling av alarmsystemet.

Prosessen for å velge område∗
Tilgang til enhver ønsket område blir oppnådd ved å bruke en individuell kode eller adgangsbrikke. Det er ikke
mulig å gå inn i INSTALLATØRMENYEN om ett eller flere områder er i BORTE eller HJEMME-modus.
Før forsøk på å utføre enhver operasjon på ethvert gitt område er det nødvendig å utføre operasjonen nedenfor
som lar deg velge det ønskede / tillatte området ved bruk av den individuelle koden eller adgangsbrikken.
TRYKK

DISPLAYET VISER
VELG OMRÅDE

Skriv inn områdenr.
OMRÅDE 1
(1 - 3)
Bemerk: Den "triste melodien" vil høres om du forsøker å velge et område hvor ingen sensorer / ytre enheter er
skrevet inn.

Forberede tilkobling
Før tilkobling, sørg for at KLAR vises i displayet.
KLAR TT:MM
Dette betyr at alle soner er sikret og at du kan tilkoble systemet på hvilken måte du velger.
Om minst en sone er åpen (forstyrret) vil displayet vise:
IKKE KLAR TT:MM
Dette betyr at systemet ikke er klart for tilkobling før alle sonene er sikret (lukket).
For å inspisere åpne soner, klikk
. Detaljene og plasseringen til den første åpne sonedetektoren
(vanligvis en åpen dør eller vindussensor) blir vist.
For å fikse den åpne sonen, finn sensoren og sikre den (lukk den åpne døren eller vinduet) - se "enhetsfinner"
-knappen viser en annen åpen sone eller problemindikasjon.
nedenfor. Hvert klikk på
Bemerk: For å avslutte på ethvert steg i menyen og gå tilbake til "KLAR"-displayet, klikk
.
Enhetsfinner: PowerMaster-10- / PowerMaster-30-systemet har en kraftig enhetsfinner som hjelper deg med å
identifisere åpne eller urolige enheter indikert på LCD-displayet som drives som følger:
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.
Det er sterkt anbefalt og fikse de(n) åpne sonen(e) og på denne måten å gjenopprette systemtilstanden til
"KLAR". Om du ikke vet hvordan du gjør dette, konsulter installatøren.
VIKTIG! Alle tilkoblingsprosedyrene nedenfor er basert på antagelsen at hurtig tilkobling har blitt aktivert av
installatøren. Om hurtig tilkobling er deaktivert vil PowerMasster-10 / PowerMaster-30 minne deg på om å taste
∗

Refererer til bare PowerMaster-30
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inn brukerkodenn før tilkobling som følger:
SKRIV INN KODE

____

Tilkobling "BORTE"
Om systemet er KLAR og hurtig tilkobling er tillatt, fortsett som vist:
TRYKK

DISPLAYET VISER
TILKOBLER BORTE
VENNLIGST GÅ NÅ

Gå ut av huset

↓ (Ventetid for utgang) ↓
BORTE

TILKOBLET-indikator lyser jevnt så lenge alarmen er tilkoblet.

Tilkobling "HJEMME"
Om perimetersoner er KLAR og hurtig tilkobling er tillatt, fortsett som vist:
TRYKK

DISPLAYET VISER
TILKOBLING HJEMME

Flytt til indre sone

↓ (Ventetid for utgang) ↓
BORTE TT:MM

TILKOBLET-indikator blinker jevnt under den tilkoblete tilstanden.

Frakoble og stoppe en alarm
Gå inn i det beskyttede området via en sone med inngangsforsinkelse. Etter at sonen er brutt og sentralen har
fått beskjed om dette vil systemet starte og signalisere inngangsforsinkelsen som varsler at du må frakoble
systemet før forsinkelsen er ute. For å frakoble systemet, fortsett som vist:
TRYKK

DISPLAYET VISER
KODE

[Skiv inn kode]

____

Kode
KLAR TT:MM

TILKOBLET-indikator slukkes under frakoblet tilstand.
Frakobling av systemet stopper også sirenealarmen uansett om hvorvidt alarmen ble startet under den
tilkoblede eller den frakoblede tilstanden.

Frakoble etter en alarm eller problem
Etter frakobling kan forskjellige displaymeldinger oppstå som indikerer at sentralen er i en tilstand av PROBLEM
(PRBL) eller alarm MINNE og vil også signalisere problembipper
én gang per minutt. For å finne
problemene som har blitt oppdaget eller hvilken sone som slo alarm, se kapittel 5. Inspisering av minne for
problemer og alarmer. Etter fjerning av årsaken til problemet vil feil i displayet forsvinne, FEIL-indikatoren
slukkes og problembippene stopper,
D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder

11

BETJENING AV POWERMASTER-SYSTEMET
MINNE-meldingen vil forsvinne kun etter til- og frakobling av systemet.
VIKTIG! Om problembippene plager deg, frakoble systemet igjen (selv om det allerede er frakoblet). Dette vil
utsette problembippene i 4 timer.

Spesielle alternativer for tilkobling og frakobling
I tillegg til grunnleggende tilkobling gir PowerMaster-10 / PowerMaster-30 deg flere avanserte alternativer for tilog frakobling:

Bytte fra "HJEMME" til "BORTE"
Ikke frakoble systemet - bare trykk
. Svaret vil være det samme som i TILKOBLING BORTE ovenfor. Gå
ut av huset før utgangsforsinkelsen utløper.

Bytte fra "BORTE" til "HJEMME"
Ikke frakoble systemet - bare trykk
. Siden denne operasjonen reduserer sikkerhetsnivået vil
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 be deg taste inn hovedbrukerkoden eller brukerkoden og på denne måte
sikre at du er en autorisert bruker.
TRYKK

[Skiv inn kode]

DISPLAYET VISER
SKRIV INN KODE
Kode

____

TILKOBLER HJEMME
Flytt til indre sone

↓ (Ventetid for utgang) ↓
TILKOBLET HJEMME
TT:MM

TILKOBLET-indikator blinker jevnt under den tilkoblete tilstanden.

Tilkobling av BORTE eller HJEMME "momentant"
-knappen i løpet av utgangsforsinkelsen vil systemet tilkobles "momentant", dvs. uten
Ved å trykke på
inngangsforsinkelse. Derfor vil enhver forstyrrelse i en sone utløse en umiddelbar alarm.
Om du ønsker å tilkoble BORTE-MOMENTANT, fortsett som følger:
TRYKK

DISPLAYET VISER
SKRIV INN KODE
Kode

____

TILKOBLER BORTE
TILKOBL MOMENTNT
(veksler)
VENNLIGST GÅ NÅ
Gå ut av huset

↓ (Ventetid for utgang) ↓
BORTE

TILKOBLET-indikator lyser jevnt under den tilkoblte tilstanden.
12
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Tvunget tilkobling av BORTE eller HJEMME
Tvunget tilkobling lar deg tilkoble systemet selv om en eller flere soner er forstyrret og "IKKE KLAR" meldingen
vises.
Automatisk tvunget tilkobling kjøres kun om dette alternativet ble aktivert av installatøren under
programmeringen av systemet. Alle forstyrrede soner vil automatisk bli utkoblet - de blir ikke aktivert. Det
beskyttede området vil ikke ha maksimal beskyttelse.
Bemerk: Når tvunget tilkobling blir utført, "protesterer" sentralen ved å avgi en kontinuerlig tone de siste 10
sekundene av utgangsforsinkelsen. Du kan dempe dette signalet ved å trykke på tilkoblingsknappen igjen.
Om tvunget tilkobling er aktivert og du ønsker å tilkoble systemet når IKKE KLAR vises, fortsett som vist:
TRYKK

[Skiv inn kode]

DISPLAYET VISER
SKRIV INN KODE
Kode

____

TILKOBLING BORTE
VENNLIGST GÅ NÅ
(for å dempe summeren)
Gå ut av huset

↓ (Utgangsforsinkelse) ↓
BORTE

TILKOBLET-indikator lyser så lenge alarmen er tilkoblet.
Husk: Tvunget tilkobling reduserer sikkerheten!!

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

[Skriv inn kode]

DISPLAYET VISER
SKRIV INN KODE
Kode

____

TILKOBLING HJEMME
VENNLIGST GÅ NÅ
(for å dempe summeren)
Flytt til indre sone

↓ (Utgangsforsinkelse) ↓
HJEMME TT:MM

TILKOBLET-indikator blinker når sentralen er tilkoblet.

Aktivering av barnevakt-modus
Denne modusen, om aktivert av installatøren, er nyttig for foreldre på arbeid som vil være sikker på at barnet sitt
har returnert fra skolen og har frakoblet systemet. En spesiell "barnevakt"-melding blir sendt ut når systemet blir
frakoblet av en "barnevaktbruker".
Barnevaktbrukere er innehavere av brukerkoder 5 til 8 (PowerMaster-10) / brukerkoder 23-32 (PowerMaster-30)
eller brukere av fjernkontrollsendere 5 til 8 (PowerMaster-10) / 23-32 (PowerMaster-30). Barnevaktmeldinger blir
betraktet som et varsel og ikke en alarm og blir derfor sendt til privattelefonene programmert av brukeren som
målet for varselmeldinger.
Aktivering av barnevakt er kun mulig når du tilkobler "BORTE". For å aktivere i barnevakt-modus, fortsett som
følger:
D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder
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TRYKK

DISPLAYET VISER
TILKOBLING BORTE

(Innen 2 sekunder)

AKTIVERING AV
BARNEVAKT
(veksler)
VENNLIGST GÅ NÅ

Gå ut av huset

↓ (Utgangsforsinkelse) ↓
BORTE
Bemerk: Barnevakt må aktiveres av installatøren.
TILKOBLET-indikator lyser når sentralen er tilkoblet.

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 lydløs alarm vil bli sendt til alarmstasjonen.

Bruk av fjernkontrollsendere
Ved bruk av bærbare fjernkontroller (KF-234 PG2) kan du tilkoble og frakoble systemet fra utsiden av
premissene, starte "panikkalarmer" og selvsagt bruke den som en fjernkontroll.- se figur 2.
KF-234 PG2-kommandoer blir verifisert og kryptert ved bruk av en sikker AES - 128 krypteringsstandard, derfor
er ondsinnet "kodesnapping" praktisk talt umulig.
Tilkobling og frakobling med fjernkontroller:
For å tilkoble eller frakoble systemet, trykk den respektive tasten (se figur 2). Fjernkontrollen vil bekrefte med et
rødt lysdiode-blink og summerbipp og vil sende ordren til panelet.
TILKOBLING
BORTE
TILKOBLING
HJEMME
FRAKOPLE


AUX

Figur 2. KF-234 PG2 fjernkontrollsender
Om operasjonen er avsluttet med godt resultat, lyser den grønne lysdioden et øyeblikk og en "glad melodi"
høres. Om operasjonen feiler eller ikke kan bli fullført, for eksempel når systemet er "ikke klart", lyser den røde
lysdioden fast og en "trist melodi" høres.
Tilkobling i barnevakt-modus (*):
Trykking på BORTE to ganger innen 2 sekunder starter barnevakt-aktivering om aktivert av installatøren.
Bruk av AUX-tasten ():
AUX () knappen på KF-234 PG2 fjernkontrollen kan bli konfigurert av installatøren til å gi deg hvilket som helst
av de følgende alternativene:
A. Tilkobling av systemet i MOMENTANT-modus (*): Dette er standardalternativet. Et trykk på AUX ()
knappen umiddelbart etter tilkobling og i løpet av utgangsforsinkelsen, vil tilkoble systemet i "momentant"modus. Dette betyr å avbryte inngangsforsinkelsen noe som fører til at systemet utløser en umiddelbar
alarm etter du går inn i det beskyttede området via enhver sone. For å forhindre falske alarmer må du og
andre fjernkontrollinnehavere frakoble systemet ved å trykke på FRAKOBLE ( ) knappen på
fjernkontrollen bør du går inn i de beskyttede premissene.
14
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B.
C.

D.
E.

Ikke i bruk: Ingen funksjon har blitt tildelt AUX () knappen
Stopp bipper: Trykk på AUX () knappen vil føre til at kontrollpanelet og andre enheter i systemet (sånn
som fjernkontroller, tastaturer, sirener osv.) stopper og bippe (for eksempel under utgangs- eller
inngangsforsinkelsen).
Hopp over utgangsforsinkelse: Trykk på AUX () knappen i løpet av utgangsforsinkelsen vil umiddelbart
stoppe bippene for utgangsforsinkelsen.
Kontroll av en port eller annen elektrisk enhet (PGM): Trykk på AUX () knappen åpner / lukker en
elektronisk kontrollert port eller kontrollerer en valgt elektronisk enhet via PGM-utgangen til systemet.

(*) For videre informasjon - se tillegg B.7

Start av alarmer
Følgende metoder kan brukes for å utløse alarmer.

Start av panikkalarm med fjernkontroller
Med bruk av KF-234 PG2 kan du utløse en PANIKK-alarm ved å trykke både BORTE
tastene samtidig i 2 sekunder.

og HJEMME

Indikasjon på lavt batteri
Om batteriet nærmer seg slutten av levetiden, indikerer fjernkontrollens lysdiode dette ved å blinke det gule lyset
på slutten av tilkobling av fjernkontroll. Den vil også sende et "lavt batteri" signal til sentralen som blir indikert på
LCD-displayet som en problemmelding (se kapittel 5. Inspisering av minne for problemer og alarmer). Når "lavt
batteri" oppstår må du erstatte batteriet innen 2-3 uker, ellers vil fjernkontrollen slutte å fungere.
Bekreftelse av tilstanden "lavt batteri"
I noen tilfeller kreves det at brukeren bekrefter når en fjernkontroll går inn i tilstanden "lavt batteri".
Bekreftelsesprosedyren beskrives i kapittel 6.

Start av panikkalarm
Du kan utløse en panikkalarm manuelt i både tilkoblet og frakoblet tilstand. 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.

Start av brannalarm
Du kan generere en brannalarm i tilkoblet og frakoblet tilstand som følger:
TRYKK

i 2 sekunder

DISPLAYET VISER
BRANNALARM
Så, om eller når systemet
er i frakoblet tilstand:
KLAR TT:MM
(veksler)
KLAR MINNE

D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder
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For å stoppe alarmen, trykk på

og så tast inn gyldig brukerkode.

Start av nødalarm
Du kan utløse en lydløs nødalarm manuelt i både frakoblet og tilkoblet modus som følger:
TRYKK

DISPLAYET VISER
NØDALARM
Så, om eller når systemet
er i frakoblet tilstand:
KLAR TT:MM
(veksler)
KLAR MINNE

i 2 sekunder

Lydløse alarmer
Maksimal driftstid på sirenen konfigureres av installatøren i henhold til lokale forskrifter.
Kontinuerlig PÅ når startet av en innbrudds sone 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 tilsvarende tidsvarigheten satt av installatøren - og vil så stoppe. Om aktivert vil strobelys fortsette å blinke til systemet er frakoblet,
ellers vil sirenen stoppe som konfigurert av installatøren.

Dørklokke PÅ / AV
Du kan frakoble / tilkoblee dørklokkesoner (se tillegg B) ved vekslende trykk på
nedenfor:
TRYKK

-tasten som vist

DISPLAYET VISER
DØRKLOKKE PÅ
DØRKLOKKE AV
↓
KLAR TT:MM

DØRKLOKKE-indikator lyser jevnt når "DØRKLOKKE PÅ" blir valgt.

Justering av volumet til bippene
- og
-tastene på tastaturet.
Du kan kontrollere volumnivået til signaliserte bipper ved å bruke
Det følgende diagrammet viser hvordan du øker lydstyrken til bippene ved å klikke på <1> tasten (forutsatt at
volumet var på minimum i utgangspunktet).
TRYKK

DISPLAYET VISER
VOLUM+
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VOLUM+
VOLUM+
(maks)

VOLUM+

Det følgende diagrammet viser hvordan du minker lydstyrken til bippene med <4> tasten (forutsatt at volumet
var på maksimum i utgangspunktet).
DISPLAYET VISER
TRYKK
(maks)

VOLUM–
VOLUM–
VOLUM–
VOLUM–

D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder
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3. Kontroll av stemme og lyd∗
Knapper for kontroll av stemme og lyd
Lyd- og stemmerelaterte funksjoner tilbudt av kontrollpanelet er kontrollert med tastaturet som detaljert i den
følgende listen.
Når områder er aktivert:
Lyd- og stemmerelaterte funksjoner gjelder kun område hvor kontrollpanelet er til stede. En aktivitet utført via
kontrollpanelet fra et annet område blir vist og lysdioden vil lyse. Operasjonen vil bli lagt til loggfilen, men vil ikke
bli hørt på kontrollpanelets høyttaler.
Tast

Funksjon
Øker lydstyrken til muntlige meldinger
Senker lydstyrken til muntlige meldinger
Aktiverer / deaktiverer høyttaleren
Spiller inn en muntlig melding for andre brukere av alarmsystemet
Tillater lytting til en innspilt melding etterlatt av en annen bruker av alarmsystemet
Aktiverer / deaktiverer dørklokkefunksjonen i dørklokkesoner

Justering av talevolumet
Det følgende diagrammet viser hvordan du øker lydstyrken ved å klikke på <1> tasten (forutsatt at volumet var
på minimum i utgangspunktet).
DISPLAYET VISER
TRYKK
VOLUM+
VOLUM+
VOLUM+
(maks)

VOLUM+

Det følgende diagrammet viser hvordan du minker lydstyrken med <4> tasten (forutsatt at volumet var på
maksimum i utgangspunktet).
TRYKK
DISPLAYET VISER
(maks)

VOLUM–
VOLUM–
VOLUM–
VOLUM–

Stemme PÅ/AV
Du kan slå muntlige meddelelser på å av ved og vekslende klikke på <7> tasten som vist nedenfor.

∗

Refererer til PowerMaster-30 med bare stemmevalg
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TRYKK

DISPLAYET VISER
TALE PÅ
TALE AV

↓
KLAR TT:MM
Bemerk: Systemet vil opprettholde tilstanden "stemme AV" til påfølgende valg av "stemme PÅ".

Meldingsveksling
For meldingsveksling kan du spille inn en verbal 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 FERDIG

Når den siste boksen forsvinner blir INNSPILLING AVSLUTTET vist.
Når du frigir knappen vil displayet gå tilbake til den normale status-visende modusen, men vil også indikere at
en melding venter. For eksempel:
KLAR TT:MED MER
(veksler)
KLAR BESKJED
For å sjekke dine egne meldinger, hør på den innen ett minutt etter avsluttet innspilling (se den neste seksjonen
- avspilling av melding). På denne måten vil ikke MSG-indikatoren bli slettet.

Avspilling av melding
For å høre på en melding innspilt av en annen bruker av systemet:
Klikk på

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

avspillingen slutter går displayet tilbake til den normale status modusen. Om mer enn 1 minutt forløper etter
innspilling vil MSG-indikatoren forsvinne.

D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder
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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 - C.13 Programmering av kalenderen).
Installatøren avgjør hvilke sonesensorer som slår fjernkontrollerte apparater på og av. Imidlertid er
avgjørelsen hvorvidt fjernkontrollerte apparater vil reagere som programmert er opp til deg (se neste
tabell).
Tast
Funksjon
Manuell aktivering av lys eller andre elektriske apparater i husholdningen som er tilkoblet PGMutgang.
Manuell deaktivering av lys eller andre elektriske apparater i husholdningen som er tilkoblet PGMutgang.
Valg av den aktive automatiske kontrollmetoden:
 Sensorer: Apparatet blir kontrollert av sensorer (angitt av installatøren for dette).
 Tidsmåler: Apparatet er kontrollert av tidsmåler (PÅ- og AV-tider defineres av installatøren).
 Begge: Apparatet er kontrollert av sensorer i tillegg til en tidsmåler.
Eksempler på fordeler med automatisk fjernkontroll:
• Kontroll via tidsur. Når du er borte styres aktiveringen / deaktiveringen av et elektrisk apparat via et tidsur.
• Sonekontroll. Etter forstyrrelse av en perimetersone blir det elektriske apparatet slått på.
Bemerk: Automatisk aktivering og deaktivering av elektroniske apparater avhenger også av
planleggeroppsettet (se kapittel 6 - C.13 Programmering av kalenderen).

Automatisk kontroll av PÅ / AV
Du kan velge to av fire alternativer:
 Ved tidsur PÅ
 Ved tidsur 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 inaktivt alternativ blir vist uten en mørk boks helt til høyre. Den mørke boksen vil oppstå om du
mens alternativet blir vist. En "glad melodi" indikerer vellykket lagring av et nytt alternativ.
klikker på
TRYKK

DISPLAYET VISER
VED TIDSUR PÅ
(om dette er standard)

Om ikke fornøyd trykk
Om fornøyd trykk

VED TIDSUR AV

VED TIDSUR AV
VED TIDSUR AV
VED SENSOR PÅ
(om dette er standard)
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Om ikke fornøyd trykk

VED SENSOR AV

Om fornøyd VED SENSOR AV

VED SENSOR AV
KLAR TT:MM

D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder
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5. Inspisering av minne for problemer og alarmer
Alarm og sabotasjeminne Indikasjon
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 beholder alarm- og "sabotasje"-hendelser som oppsto under den forrige
tilkoblede perioden i minnet.
Bemerk: Alarmhendelser blir lagret kun etter "avbrytingsperioden" (se tillegg B). 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. Visning 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 tillegg sendte
bevegelsesdetektoren i soverommet - sonenr. 7 - en "sabotasje"-melding fordi dekselet ble fjernet.
TRYKK

DISPLAYET VISER

POWERMASTER-10∗
S12 ALARMERT
(veksler)
S03 KONTAKT
(veksler)
GARASJEDØR
S07 SABOTASJE-ÅPEN
(veksler)
S06 BEVEGELSESSENS
(veksler)
SOVEROM
↓
KLAR TT:MED MER
Som svar på ytterligere klikk på
-knappen viser displayet detaljer om andre hendelser holdt i en åpen
sabotasje (om noen), eller går tilbake til sin begynnende tilstand (se A ovenfor).
Om systemet er IKKE KLAR vil displayet først 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, trykk så frakoble
fulgt av koden. Minnemeldingen blir nå slettet. Ellers vil minneindikasjonen og innholdet bli slettet etter den
neste tilkoblingen av systemet.

∗

Når den jobber fra PowerMaster-30 kontrollpanelet, vil displayet vise “PowerMaster-30”
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Problemer
A. Indikasjon av problemtilstand
Om systemet oppdager en feiltilstand i en innmeldt enhet vil FEIL-indikatoren lyse, 3 bipper signaliserer én gang
per minutt og en blinkende FEIL-melding vises som følger.
KLAR TT:MM
(veksler)
KLAR FEIL
eller, om systemet ikke er klart for tilkoblingIKKE KLAR TT:MM
(veksler)
IKKE KLAR FEIL
B. Visning av feilinformasjon
Alle feilmeldinger må bli inspisert og rettet som beskrevet nedenfor:
EKSEMPEL: Sensor på kjøkkenet - sonenr. 9 - har rapportert lavt batteri – sone nr. 15 på stuen har vært inaktiv
og et forsøk på å kommunisere en melding til telefonen har feilet. Likevel hindrer ikke disse problemene
systemet fra å være "klar for tilkobling".
For å inspisere kilden til de nåværende problemene en etter en, klikk på
-knappen gjentatte ganger som
vist nedenfor:
TRYKK

DISPLAYET VISER
POWERMASTER-10∗
S09 LAVT BATTERI
(veksler)
S09 KONTAKT
(veksler)
KJØKKEN
↓
S15 SAVNET
(veksler)
S15 BEVEGELSESSENS.
(veksler)
STUE
↓
KOMM FEIL
↓
KLAR TT:MM

VIKTIG! Om feilbippene plager deg, frakoble systemet igjen (selv om det allerede er frakoblet). Dette vil avbryte
feilbippene i 4 timer.
C. Inspisering av minne og feil samtidig
∗

Når den jobber fra PowerMaster-30 kontrollpanelet, vil displayet vise “PowerMaser-30”
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Om alarmer / sabotasjehendelser blir beholdt i alarmminnet og en feiltilstand samtidig eksisterer vil displayet
først vise alarmminnet fulgt av feiltilstander som beskrevet i seksjon A og B ovenfor.

Generelle indikasjoner
Etter alle feilmeldingene har blitt inspisert og om et SIM-kort er installert i kontrollpanelet, viser PowerMaster-10
/ PowerMaster-30 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 modemet
gjennomgår oppstart. Denne meldingen oppstår på slutten av alle problemmeldinger og umiddelbart etter
indikasjon på GSM signalstyrke (dersom et SIM-kort er installert).

Retting av feilsituasjoner
Feilindikasjonene (lysende FEIL indikator og blinkende FEIL-melding) blir slettet med en gang du fjerner
årsaken til feilen. Tabellen nedenfor beskriver systemfeilene og respektive rettende handlinger. Om du ikke vet
hvordan du retter en feilsituasjon, rapporter den til 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 230V strøm til enheten.

RENGJØR MEG

Branndetektoren må rengjøres.

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 sentralen er svakt og må erstattes (se kapittel
10. Vedlikehold - "bytte ut backup-batteri").

SA SABOTASJE

Sentralen ble fysisk sabotert, dekselet ble åpnet eller det ble fjernet fra veggen.

SIKRINGSFEIL

PGM-sikringen er brent ut eller overbelastet.

GASSFEIL

Feil med gassdetektor

GSM NETTFEIL

GSM-senderen er ikke i stand til å koble til det mobile nettverket.

JAMMING

Et radiofrekvenssignal som blokkerer alle kommunikasjonsfrekvenser mellom
sensorene og sentralen er oppdaget.

LAVT BATT

Batteriet til den indikerte enheten nærmer seg slutten av levetiden.

MANGLER

En enhet eller detektor har ikke rapportert til sentralen i løpet av en viss tidsperiode.

IKKE NETTVERK

En enhet ble ikke installert eller ikke installert rett eller kan ikke etablere
kommunikasjon med sentralen etter installasjon.

RSSI LAV

GSM-senderen har oppdaget at signalet til GSM-nettverk er svakt.

SIRENESTRØMFEIL

Det er ikke noe strøm til sirenen

LINJEFEIL

Det er et problem med telefonledningen
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6. Menyer og funksjoner
Dette kapittelet forklarer brukerens programmeringsfunksjoner til PowerMaster-10- / PowerMaster-30-systemet
og lar deg tilpasse PowerMaster-10 / PowerMaster-30 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 brukerinnstillinger 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.14.
1. Definere utkobling av soner (*)
2. Se gjennom utkobling av soner (*)
3. Hente inn utkobling av soner (*)
4. Programmering av brukerkoder (**)
5. Legge til / slette proximity adgangsbrikker (**)
6. Legge til / slette fjernkontrollsendere (**)
7. Definere tid og formatet for tid (**)
8. Definere dato og formatet for dato (**)
9. Aktivering / deaktivering av automatisk tilkobling (**)
10. Definere tid for automatisk tilkobling (**)
11. Programmering av private telefonnummer (**)
12. Aktivering / deaktivering av squawk (**)
13. Programmering av planlegger (**)
14. Aktivering / deaktivering av tale (**)
*

Disse menyalternativene er kun tilgjengelige om utkobling av soner ble aktivert av installatøren.

** Dette alternativet kan kun bli åpnet av hovedbrukeren ved bruk av hovedbrukerkoden.
Bemerk 1: Selv om brukerinnstillinger er ditt ansvar kan du be installatøren utføre de for deg (med unntak av
brukerkodene som du bør holde hemmelig).
Bemerk 2: Noen alternativer kan ikke være tilgjengelig på ditt PowerMaster-10- / PowerMaster-30-system.
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B.1 Gå inn i menyen brukerinnstillinger og velg et innstillingsalternativ
Den følgende prosedyren beskriver hvordan du går inn i og beveger deg i menyen brukerinnstillinger.
Detaljerte beskrivelser av alternativene i brukerinnstillinger blir gitt på slutten av prosedyren.
For å gå ut av menyen brukerinnstillinger - se seksjon B.2.



1. Du kan kun gå inn i menyen "brukerinnstillinger" når systemet er frakoblet.
2. Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikerte referansene 1 osv. - se
tabell på slutten av denne seksjonen.

Bemerk: Bortsett fra spesifikke referanser til PowerMaster-30-funksjoner, gjelder knappene vist gjennom
brukerveiledningen PowerMaster-10 sentralen. Under bruk av PowerMaster-30-kontrollpanelet kan disse
knappene bli byttet.
A. For å gå inn i menyen
brukerinnstillinger
Sørg for at systemet er frakoblet og trykk så
-knappen gjentatte
ganger til displayet viser "BRUKERINNSTILLINGER". 1

1.

KLAR 00:00

2.

BRUKERINNSTL

Trykk

TAST KODE: 

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

KODE

Skriv inn brukerkoden. 2

PROG UTKOPLE

Displayet viser de første innstillingsalternativer til menyen brukerinnstillinger
[PROG UTKOBLE]. 3

3.

for å fortsette

B. For å velge et innstillingsalternativ
4.

PROG UTKOPLE
eller

5.

TID & FORMAT
Fortsett til det valgte
innstillingsalternativet
i C.1 - C.14

eller
-knappen til displayet viser det ønskede
Klikk på
innstillingsalternativet, for eksempel "TID OG FORMAT".
Når det ønskede innstillingsalternativet oppstår på displayet, trykk på
-knappen for å gå inn i innstillingsprosessen.
Resten av prosedyrene for de valgte innstillingsalternativene blir gitt i seksjon
C.1 til C.14.

Ytterligere informasjon (seksjon B.1)
1
2

3
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Display vist i frakoblet tilstand når alle soner er sikret (00:00 eller andre sifre viser nåværende tid).
a. Om du ikke allerede har endret din personlige kode, bruk standardkoden - 1111.
b. Hovedbrukeren har tilgang til alle alternativene for brukerinnstillinger. Alle andre brukere har kun
tilgang til alternativene for utkobling.
c Ikke sett noen brukerkoder til det samme som en installatørkode.
Alternativene for utkobling blir kun vist i menyen brukerinnstillinger om aktivert av installatøren. Ellers vil
det første alternativet for brukerinnstillinger være [BRUKERKODER].
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C. Meny for alternativer for
brukerinnstillinger
Klikk på
-knappen til displayet viser det ønskede innstillingsalternativet og så trykk på
knappen.
PRG SONEUTKOPL

REVISJ UTKOBLE
TILBAKE UTKOPLE

-

Bruk for å definere utkobling av soner, dvs utkobling av defekte eller usikrede
("åpnede") soner eller for å fjerne en utkoblet sone (innkobling). For videre
detaljer og programmeringsprosedyre
se seksjon C.1 3
Bruk denne menyen for kjapt inspisere hvilke soner som blir utkoblet. For
videre detaljer og inspiseringsprosedyre se seksjon C.2. 3
Bruk for å hente inn den forrige brukte utkoblingen og bruke denne i neste
tilkoblingsperiode. For videre detaljer og tilbakekallingsprosedyre se
seksjon C.3. 3

BRUKERKODER

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

PROKSIMTAGGER

Bruk for å legge til nye adgangsbrikker eller slette adgangsbrikker når tapt. For
videre detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.5.

FJ.KTR

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

TID & FORMAT
DATO & FORMAT

Bruk for å stille klokken til å vise rett tid og tidsformat. For videre detaljer og
programmeringsprosedyre se seksjon C.7.
Bruk for å stille kalenderen til å vise rett dato og datoformat. For videre detaljer
og programmeringsprosedyre se seksjon C.8.

AKTIVER AUTOTILK

Bruk for å aktivere eller frakoble alternativet automatisk daglig tilkobling på
forhåndsbestemte tidspunkt (se tids innstilling for automatisk tilkobling). For
videre detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.9.

AUTOTILK. TID

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.10.

PRIVATRAPP

Bruk for å programmere de fire private telefonnumrene for rapporteringsalarm
og andre hendelsesmeldinger til private abonnenter. For videre detaljer og
programmeringsprosedyre se seksjon C.11.

SQUAWK

Bruk for å aktivere eller deaktivere squawk, dvs. aktiver / deaktiver feedbackindikasjon. For videre detaljer og programmeringsprosedyre se seksjon C.12.

KALENDER

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.13.

TALEVALG

Bruk for å aktivere eller deaktivere talealternativet dvs. talepåminnelser som
blir hørt over den innebygde høyttaleren. For videre detaljer og
programmeringsprosedyre se seksjon C.14.

<OK> FOR AVSLUTT
Returnerer til
det første alternativet

Bruk for å gå ut fra menyen “BRUKERINNSTILLINGER” tilbake til
hovedmenyen. For videre detaljer se seksjon B.3.
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B.2 Retur til det forrige steget eller gå ut fra menyen
BRUKERINNSTILLINGER
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
deg ett nivå opp eller til det forrige innstillingssteget:

-knappen én gang eller mer. Hvert klikk vil ta

B. For å gå ut av menyen
BRUKERINNSTILLINGER
Enhver skjerm

For å gå ut av "BRUKERINNSTILLINGER", gå oppover menyen ved å trykke på
-knappen gjentatte ganger til displayet viser [<OK> FOR AVSLUTT] eller
fortrinnsvis
-knappen en gang som umiddelbart bringer deg til
utgangsskjermen [<OK> FOR AVSLUTT].

eller
<OK> FOR AVSLUTT

KLAR 12:00

Når displayet viser [<OK> FOR AVSLUTT], trykk

Systemet går ut av menyen "BRUKERINNSTILLINGER" og returnerer til den
normale frakoblet-tilstanden og viser KLAR-skjermen.

B.3 Knapper brukt for navigasjon og innstillinger
Tastaturets knapper brukes for forskjellige funksjoner under programmering. De følgende tabeller gir en detaljert
beskrivelse av funksjonen eller bruken av hver knapp.
Knapp

0-9
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Definisjon

Navigasjon / innstillingsfunksjon

NESTE

Brukt for å flytte / bla framover til de neste menyalternativene.

TILBAKE

Brukt for å flytte / bla bakover til de forrige menyalternativene.

OK

Brukt for å velge et menyalternativ eller for å bekrefte enn innstilling eller handling.

HJEMME

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

BORTE

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

AV

Brukt for å avbryte, rense eller slette innstilinger, data, osv.
Numerisk tastatur for å skrive inn numerisk data.
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C.1 Innstilling av soneutkobling
Utkobling tillater aktivering av kun deler av systemet mens det tillater fri bevegelse av folk innen visse soner når
systemet er tilkoblet.
Det blir også brukt for å midlertidig fjerne defekte soner som krever reparasjon eller for å deaktivere sensorer
om du for eksempel pusser opp et rom.
♦ Her kan du sette opp utkobling av soner dvs. for å bla gjennom listen av registrerte (innskrevne) sensorer til
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 systemet og å utkoble (deaktivere) defekte eller forstyrrede (åpne soner)
sensorer (enten KLAR eller IKKE-KLAR) eller for å slette (reaktivere) UTKOBLEDE soner (sensorer).
Når du har satt opp utkobling kan du bruke de 3 følgende alternativene:
>

For å raskt inspisere utkoblede soner - henvis til seksjon C.2.

>

For å raskt fjerne en utkoblet sone, dvs. reaktivere den utkoblede sonen - henvis til seksjon C.2.

>

For å gjenta (tilbakekalle) den forrige utkoblingen av soner - henvis til seksjon C.3.



1. Soner vil bli utkoblet gjennom kun en tilkoblings-frakoblings-periode. Frakobling av systemet etter
aktivering vil deaktivere hele utkoblingsfunksjonen, men du kan tilbakekalle og bruke den på nytt som
beskrevet i C.3.
2. Brannsoner kan ikke bli utkoblet.
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 - UTKOBLING AV SONER REDUSERER SIKKERHETEN!

A. For å utkoble en
sone
1.

PRG SONEUTKOPL

S01: KLAR

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER og velg alternativet [SETT
UTKOBLING AV SONE] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1
Den første sonen, S01, vises. 2

Stue
2.

eller
S04: IKKE KLAR

3.

Kjøkken

4.

<OK> FOR UTKOPL

5.

S04: UTKOBLET

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

Displayet viser nå [<OK> FOR UTKOPL]. 3
For å utkoble den valgte sonen trykk
En "glad melodi" ☺ signaliseres og den oppdaterte sonestatusen blir nå
vist dvs. [S04: UTKOBLET]. 5
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B. For å slette en utkoblet sone
6.

S04: UTKOBLET

7.

Kjøkken

<AV> FOR SLETTE
8.

Gjenta steg 1 og 2 ovenfor.
Når sonen du ønsker å fjerne omgåing for dukker opp på displayet (for
eksempel, "S04"), trykk
for å bekrefte. Du kan også identifisere
enheten ved å se etter "det er meg" indikasjonen fra lysdioden på den viste
enheten.
Displayet viser nå [<AV> FOR SLETTE]. 3
For å slette den utkoblede sonen, trykk på

S04: KLAR

-knappen.

En "glad melodi" ☺ høres og den oppdaterte sonestatusen blir nå vist dvs.
[S04: KLAR] eller [S04: IKKE KLAR]. 6

C.2 Inspisering av soneutkobling
♦ Her kan du raskt inspisere soneutkoblingen, dvs. sonene som har blitt utkoblet under den forrige
aktiveringsøkten.
1.

REVISJ UTKOBLE

2.

UTKOPLE LISTE
eller

3.

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER og velg alternativet [REVISJ
UTKOBLING] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1
Displayet viser [UTKOPLE LISTE]
Klikk på
eller
-knappene gjentatte ganger for å inspisere alle
utkoblede soner i stigende numerisk rekkefølge. Når ferdig, klikk på
knappen for å gå ut. 6

S04: OMGÅTT
Kjøkken

C.3 Tilbakekalling av soneutkobling
♦ Bruk dette alternativet for å hente inn (tilbakekalle) den siste soneutkoblingen for bruk under den neste
aktiveringsøkten.
1.

TILBAKE UTKOPLE

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet [TILBAKE
UTKOPLE] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1

2.

<OK>TILBAKESTILL

Displayet viser nå [<OK> TILBAKESTILL]. 4
For å tilbakekalle den forrige brukte soneutkoblingen, trykk

3.
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Utkobling
TILBAKEKALT
☺ Gå tilbake til steg 1.

.

En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet viser [utkobling
TILBAKEKALT] og så returnerer til “BRUKERINNSTILLINGER" steg 1. 6
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Ytterligere informasjon (seksjon C.1 - C.3)
1

2

3

4

5

6

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon B.1 og seksjon
B.2.
a. Statusen til høyre for sonenummeret indikerer hvorvidt sonen er KLAR, IKKE-KLAR eller UTKOBLET.
b. I eksempelet til venstre viser displayet [S01: KLAR] vekslende med [stue].
a. Om en sone du velger er "ikke utkoblet" minner displayet deg på om å trykke [<OK> FOR Å
UTKOPLE]. Imidlertid om en sone du velger er "utkoblet" minner displayet deg på om å trykke [<AV>
FOR Å SLETTE].
b. For å avbryte og returnere til det forrige steget, trykk
eller
Displayet minner deg nå på å trykke [<OK> FOR Å TILBAKEKALLE] dvs. å gjenta den forrige ordningen
for utkobling. Om du ønsker å avbryte og returnere til menyen brukerinnstillinger, trykk
.
Du kan nå gjenta steg 2 - 5 for å utkoble eller fjerne en annen sone. For å avslutte denne økten og velge
andre menyalternativer eller for å avslutte programmering - følg instruksjonene i seksjon B.2.
Du kan nå velge et annet alternativ i menyen brukerinnstillinger (se seksjon B.1) eller avslutte
programmering (se seksjon B.2).
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C.4 Programmering av brukerkoder
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 systemet lar deg autorisere opp til 8 personer (i PowerMaster-10-systemet)
/ 48 personer (i PowerMaster-30-systemet) til å tilkoble og frakoble systemet ved å gi hver bruker en unik
personlig brukerkode på 4 siffer og tildele dem forskjellige sikkerhetsnivåer og funksjonaliteter. Det er to typer
brukere: Hovedbruker og bruker, tabellen nedenfor oppsummerer de forskjellige operasjonene som kan bli
utført av forskjellige brukere:
Brukertype
Hovedbruker

Bruker

Funksjon
Tilkoble / frakoble
Utkobling av sone
Autorisere 7 andre
brukerkoder
Sette brukerkoder
Rapport til privat
Innmelding / sletting av
fjernkontroller
Automatisk tilkobling
Aktivering av squawk
Definere format for dato og tid
Lesing av hendelseslogg
Tilkoble / frakoble
Alternativ for utkobling 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 erstattes med en hemmelig kode så fort som mulig.
Brukerkoder 2-4 (PowerMaster-10) / brukerkoder 2-22 (PowerMaster-30) 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 "utkobling av sone" gitt at disse
alternativene er aktivert av installatør i installatørmenyen.
Brukerkoder 5-8 (PowerMaster-10) / brukerkoder 23-32 (PowerMaster-30) er det samme som brukerkoder
2-4 / 2
Områdealternativ (for informasjon om områdealternativ - se tillegg A) – ikke for PowerMaster-10.
PowerMaster-30-systemet kan dele soner inn i opp til 3 områder (grupper) via installatørmenyen. Disse
områdene blir betegnet som område O1, O2 og O3. Hvert område kan bli tilkoblet og frakoblet hver for seg og
gi beskyttelse til deler av bygget.
Hver bruker av de 48 system brukerne kan bli autorisert av hovedbrukeren til å tilkoble og frakoble enhver
kombinasjon av områder, inkludert alle 3 områdene.
♦ Her kan du programmere (eller endre) de 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-10- /
PowerMaster-30-systemer og er kjent for mange andre folk. Derfor anbefaler vi sterkt at du
umiddelbart erstatter den med en unik hemmelig kode. Aldri definer brukerkoder til det samme
som en installatørkode.
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 indikerte referansene 1 osv. se tabell på slutten av denne seksjonen.
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A. For å programmere en
brukerkode
1.

BRUKERKODER

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet
[BRUKERKODER] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1

2.

Bruker 01 kode 

Den første brukerkoden "bruker 01 kode" vises. 2

eller
3.

4.

Bruker 26 kode 

Bruker 26: 5327

5.
Bruker 26 5327

Ved den blinkende markørposisjonen, tast inn brukerkoden du ønsker å
programmere, for eksempel [2+6] for brukerkode 26 eller vekselvis klikk på
eller
knappen til displayet viser "bruker 26 kode".
Når brukerkodeplassen du ønsker å programmere vises på displayet, trykk
for å bekrefte.
For å programmere eller redigere koden, skriv inn koden på 4 siffer ved den
blinkende markørposisjonen, for eksempel “5327” ved bruk av det numeriske
tastaturet. 3, 4
Når ferdig, trykk på
for å bekrefte.
En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede koden. 5,
6

☺ Gå tilbake til steg 3.

B. For å sette områdeautorisasjon∗
6.

7.

INNST OMRÅDER

Displayet viser [SETT OMRÅDE] 7

B26: O1 O2 O3

Bruk tastaturtastene
,
,
henholdsvis område O1, O2 og O3. 8

B26: O1 O2 O3

Når du er ferdig med innstillingen, for eksempel bruker 4 er autorisert med
kun område 1 og 3, trykk

☺ Gå tilbake til steg 3.

∗

for å endre statusen til

for å bekrefte.

En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet bekrefter områdeinnstillingen. 9

Refererer kun til PowerMaster-30
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Ytterligere informasjon (seksjon C.4)
1

2

3

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger alternativene for innstillinger henvises det til seksjon B.1
og seksjon B.2.
Displayet viser den første brukerkoden (hovedbruker) i listen av 8 brukerkoder (I PowerMaster-10-system) /
48 brukerkoder (i PowerMaster-30). Om du fremdeles ikke har endret standardkoden 1111, anbefaler vi at
du endrer den nå.
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 bruk av (
/
-knappen 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.

) knappene. Trykk på

b. Om områder er aktivert, fortsett til steg 6.
6

Du kan nå gjenta steg 3 - 5 for å programmere eller redigere en annen brukerkode. For å avslutte denne
økten og velge 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 to for å programmere eller redigere en annen brukerkode.
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C.5 Legge til / slette adgangsbrikker
Hver av de 8 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 brukerne kan bli utstyrt med en adgangsbrikke som kan
brukes i stedet for brukerkoder for å utføre et mangfold funksjoner, for eksempel tilkobling, frakobling, lesing av
hendelsesloggen osv.
Når en brukerkode kreves kan du simpelthen presentere en gyldig adgangsbrikke i stedet for å skrive inn
brukerkoden. Hver brikke skal bli tildelt et serienr 1-8 (PowerMaster-10) / 1-32 (PowerMaster-30) som
samsvarer med brukerkodenr. 1-8 (PowerMaster-10) / 1-32 (PowerMaster-30) og følgelig skrives 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 (skrive inn) nye adgangsbrikker eller slette brikker som nødvendig.



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 legge til (skrive inn) en
adgangsbrikke
1.

PROXIMTAGGER

2.

TILF NY TAG

3.

ENHET MELDT
☺ Gå til steg 5.

5.

T01:Tag (Prox)

eller
T05:Brikke (Prox)

☺ Gå tilbake til steg 2.

∗

Displayet viser [TILF NY TAG]. 3
For å begynne prosessen av å skrive inn en ny proximity tag, trykk

.

MELDINN NÅ eller
INNG.ID:xxx-xxxx

4.

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet
[PROKSIMTAGGER] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1

Presenter adgangsbrikken til kontrollpanelet innen tidsavbruddsperioden.

Om innskriving ble fullført signaliseres en "glad melodi" ☺ og displayet
viser [ENHET MELDT] for en kort stund og så endres til å vise brikkens
detaljer. 4
Displayet viser det anviste serienr. til brikken (brukernr.) som alltid er det
første ledige nummeret, for eksempel:
[T01:Brikke (Prox)].
Om du ønsker å tildele brikken til en annen bruker, for eksempel "brukernr.
5", tast inn [0+5] eller vekselvis klikk på
eller
-knappen til
for å bekrefte.
displayet viser [T05:brikke (Prox)] og så trykk
Displayet viser [ENHET MELDT INN] en "glad melodi" ☺ signaliseres og
displayet endrer så til [T01:brikke (Prox)]. 7

Refererer til bare PowerMaster-30
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B. For å slette en adgangsbrikke
1.

PROXIMTAGGER

2.

TILF NY TAG

3.

SLETT TAG

T01:Brikke (Prox)
4.

eller

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet
[PROXIMTAGGER] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1

Displayet viser [TILF NY TAG].
Klikk på
Trykk

-knappen til displayet viser [SLETT TAG].
for å bekrefte.

Displayet vil vise [T01:Tag (prox)] vekslende med ID-nummeret til brikken. 2, 5
Tast inn brikkenummeret du ønsker å slette, for eksempel [0+6]eller
vekselvis klikk på
eller
-knappen til displayet viser
brikkenummeret "T06:brikke (prox)" og "ID-nr. 300-2564".

T06:Brikke (Prox)
Når brikken du ønsker å slette oppstår på displayet, trykk

.

5.
<AV> for slette
6.

Displayet viser nå [<AV> for slette].
For å slette brikken, trykk på

SLETT BRIKKE
☺ Gå til steg 3.

6

-knappen.

En "glad melodi" ☺ signaliseres og displayet viser [SLETT BRIKKE] og
returner til steg 3. 8

Ytterligere informasjon (seksjon C.5)
1
2

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2.
Displayet viser den første brikken (brikkenr. 1) av de 8 brikkene.

3

For å avbryte innmelding trykk på

4

Om brikken tidligere var skrevet inn i systemet viser PowerMaster-10- / PowerMaster-30-displayet
"ALLEREDE MELDTIN" og så endres til navnet til brikken vekslende med dens ID-nummer.

5

Om ingen adgangsbrikker ble skrevet inn i systemet viser displayet "INGEN EKS. ENHET".

6

Om du ønsker å avbryte prosedyren, trykk på
-knappen.
Du kan nå skrive inn en annen adgangsbrikke. Du kan også velge et annet alternativ i menyen
brukerinnstillinger (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte programmering (se seksjon B.3).

7

8
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-knappen.

Du kan nå legge til eller slette en annen adgangsbrikke. Du kan også velge et annet alternativ i menyen
brukerinnstillinger (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte programmering (se seksjon B.3).
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C.6 Legge til / slette fjernkontrollsendere
Hver av de 8 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 brukerne kan bli utstyrt med en bærbar fjernkontrollsender for
å utøve bedre, raskere og sikrere tilkobling / frakobling og andre kontrollfunksjoner. Hver fjernkontroll skal bli
tildelt med et serienr. 1-8 (PowerMaster-10) / 1-32 (PowerMaster-30) og meldes inn i systemet på tilsvarende
måte.
Områdealternativ∗ (for informasjon om områdealternativ - se tillegg A)
Om områdealternativet er aktivert i kontrollpanelet kan hver av de 32 fjernkontrollene bli autorisert av
hovedbrukeren for å tilkoble og frakoble enhver kombinasjon eller alle 3 områdene uten hensyn til dens
samsvarende brukerkode.
♦ Her kan du legge til (skrive inn) de 8 (PowerMaster-10) / 32 (Powermaster-30) fjernkontrollsenderne og
definere hvilke av de 3 områdene∗ hver av fjernkontrollene vil være autorisert til å tilkoble og frakoble, eller
slette fjernkontroller som nødvendig.



1. Før noe annet, samle alle fjernkontrollenhetene du akter å melde 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 indikerte referansene 1 osv. se tabell på slutten av denne seksjonen.

A. For å legge til (melde inn) en
fjernkontroll
1.

FJ.KTR

2.

TILF NY FJ.KTR

3.

4a.

.

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

INNG.ID:xxx-xxxx

A: INNMELDING NÅ: Trykk og hold AUX -knappen på den valgte
fjernkontrollen til lysdioden er konstant på. 1 Denne prosedyren fullfører
innmeldingen.

ENHET MELDT

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

ID Nr. 300-5786

B: SKRIV INN ID (forhåndsinnmelding): Skriv inn nummeret på 7 siffer
som finnes på fjernkontrollens merke og så trykk
for å fortsette. For
å fortsette innmeldingsprosedyren, se notat 6 i tabellen for ytterligere
informasjon nedenfor. 7

ID AKSEPTERT

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.

☺ Gå til steg 5.

∗

Displayet viser [TILF NY FJ.KTR]. 4
For å melde inn en ny fjernkontroll, trykk

SEND NÅ eller

☺ Gå til steg 5.
4b.

Gå inn i menyen BRUKERINNST, velg alternativet [FJ.KTR] og trykk
-knappen for å bekrefte. 2

Refererer til bare PowerMaster-30
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5.

F01:fjernkontroll

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

ID Nr. 300-5786
eller
F25:fjernkontroll

☺ Gå tilbake til steg 2.

Om du ønsker å tildele fjernkontrollen til en annen bruker, for eksempel
"brukernr. 5", tast inn [2+5] eller vekselvis klikk på
eller
knappen til displayet viser [F25:fjernkontroll] og så trykk
for å
bekrefte.
Displayet viser [ENHET MELDT 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:fjernkontroll]

B. For å slette en fjernkontroll
1.

FJ.KTR

2.

TILF NY FJ.KTR

3.

4.

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet
[FJERNKONTROLLER] og trykk
-knappen for å bekrefte. 2

Displayet viser [TILF NY FJERNKONTROLL].
Klikk på

-knappen til displayet viser [SLETT FJ.KTR].
for å bekrefte.

SLETT FJ.KTR

Trykk

F01:fjernkontroll

Displayet vil vise [F01:fjernkontroll] vekslende med ID-nummeret til
fjernkontrollen. 3
Tast inn fjernkontrollnummeret du ønsker å slette, for eksempel [0+6]eller
vekselvis klikk på
eller
-knappen til displayet viser nummeret
"F06:fjernkontroll" og "ID-nr. 300-5799".

eller

F06:fjernkontroll
Når fjernkontrollen du ønsker å slette oppstår på displayet, trykk

.5

ID Nr. 300-5799
5.
<AV> FOR SLETTE
6.

Displayet viser nå [<AV> for å slette]. 6
For å slette fjernkontrollen, trykk på

-knappen.

☺ Gå til steg 3.
SLETT FJ.KTR

38

En "glad melodi" ☺ signaliseres og displayet viser [SLETT FJ.KTR] og
returner til steg 3. 8
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Ytterligere informasjon (seksjon C.6)
1

2
3

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 deaktivert.
For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon B.1 og seksjon B.2.
Displayet viser den første fjernkontrollen (fjernkontrollnr.1) av de 8 fjernkontrollene.

4

For å avbryte innmelding trykk på

5

Om fjernkontrollen tidligere har blitt meldt inn i systemet viser PowerMaster-10- / PowerMaster-30displayet "ALLEREDE MELDT INN" og så endres til navnet til fjernkontrollen vekslende med dens IDnummer.

5

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 den riktige
fjernkontrollen du ønsker å slette.

6

Om du ønsker å avbryte prosedyren, trykk på
Prosedyre for forhåndsinnskriving:

7

-knappen.

-knappen.

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.
8

Du kan nå slette en annen fjernkontroll, velge et annet alternativ i menyen brukerinnstillinger (se seksjon
B.1 og seksjon B.2) eller avslutte programmering (se seksjon B.3).
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C.7 Definere tid og tidsformat
♦ 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 indikerte referansene 1 osv. - se
tabell på slutten av denne seksjonen.

A. For å sette tidsformatet
1.

TID OG FORMAT

2.

USA-FORMAT -12T

eller
EU-FORMAT -24T

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER og velg alternativet [TID OG
FORMAT] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1
Displayet viser det nåværende valgte tidsformatet. 2
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser det ønskede
tidsformatet, for eksempel "EU FORMAT-24T" og trykk
for å
fortsette.

3.
B. For å sette tiden 5
4.

TID 12:40P

Ved den blinkende markøren, skriv inn rett tid, for eksempel “8:55A” med bruk
av det numeriske tastaturet. 4
Når du er fornøyd med innstillingen, trykk
for å bekrefte.

TID 08:55A

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

5.

☺ Gå tilbake til steg 2.

Ytterligere informasjon (seksjon C.7)
1

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger henvises det til seksjon B.1 og seksjon B.2.

2

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

3

b. Du kan nå velge enten 12 timers eller 24 timers tidsformat med bruk av
eller
-knappene.
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

4
5

Du kan flytte markøren til det neste eller forrige sifferet ved bruk av

-knappen og "PM" med
eller

-knappene.

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

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 brukerinnstillinger (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte
programmering (se seksjon B.3).
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C.8 Definere dato og datoformat
♦ Her kan du programmere den innebygde kalenderen til å vise rett dato og 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 indikerte referansene 1 osv. - se
tabell på slutten av denne seksjonen.

A. For å sette datoformatet
1.

DATO & FORMAT

2.

DATO MM/DD/ÅÅÅÅ
eller
DATO DD/MM/ÅÅÅÅ

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER og velg alternativet [DATO OG
FORMAT] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1
Displayet viser det nåværende valgte datoformatet. 2
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser det ønskede
datoformatet, for eksempel "DD / MM / ÅÅÅÅ" og trykk
for å
bekrefte.

3.
B. For å sette datoen 7
4.

Dato: 20/04/2011

Ved den blinkende markøren, skriv inn rett dato, for eksempel “20.04.2011”
med bruk av det numeriske tastaturet. 3, 4, 5
Når du er fornøyd med innstillingen, trykk
for å bekrefte.

DATO 20/02/2008

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

5.

☺ Gå tilbake til steg 2.

Ytterligere informasjon (seksjon C.8)
1

2

3

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon B.1 og seksjon
B.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 bruk av
eller
-knappen.
Displayet viser datoen i det valgte datoformatet, for eksempel "30.12.2011" med markøren blinkende på
det første sifferet.

4

Du kan flytte markøren til det neste eller forrige sifferet ved bruk av

5

For året, skriv kun inn de to siste sifrene.

6

Du kan nå velge et annet alternativ i menyen brukerinnstillinger (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.8A.
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-knappen.
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C.9 Aktivering / deaktivering av automatisk tilkobling
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 systemet kan bli programmert til og automatisk aktivere seg selv på en
daglig basis og på et forhåndsbestemt tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig spesielt på kommersielle
installasjoner, sånn som i butikker, for å sørge for at systemet alltid er aktivert uten å måtte tildele brukerkoder
til ansatte.
♦ Her han du aktivere og deaktivere den automatiske tilkoblingen. For å sette tiden for automatisk tilkobling se seksjon C.10.


1.

Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikerte referansene 1 osv. - se
tabell på slutten av denne seksjonen.
Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet [AKTIVER
AUTOTILK] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1

AKTIVER AUTOTILK

2.

Displayet viser den nåværende valgte innstilingen. 2

deaktiver auto
eller

eller
-knappen til displayet viser det ønskede
Klikk på
tidsformatet, for eksempel "aktiver autotilk" og trykk
for å fortsette.

aktiver auto
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

C.10 Definere tid for automatisk tilkobling
♦ Her kan du programmere den eksakte tiden for automatisk aktivering.
1.

AUTOTILK. TID

2.

Aktiveringstid 12:00P

Displayet viser den nåværende innstillingen til tiden for automatisk aktivering.
Ved den blinkende markøren, skriv inn rett tid, for eksempel “08:30A” med
bruk av det numeriske tastaturet. 4
Når du er fornøyd med innstillingen, trykk
for å bekrefte.

TID 08:30A

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

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet [AUTOTILK.
TID] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1

3.
☺ Gå tilbake til steg 1.

Ytterligere informasjon (seksjon C.9 - seksjon C.10)
1

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger henvises det til seksjon B.1 og
seksjon B.2.

2

Displayet viser den nåværende innstillingen (indikert av et -symbol) for eksempel "deaktiver automatisk
tilkobling". 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 forklaring om hvordan du setter tiden - henvis til
seksjon C.7.B.

5

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

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

C.11 Programmering av privattelefon og SMS-rapportering
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 systemet kan bli programmert til å sende forskjellige hendelsesmeldinger
sånn som alarm, tilkobling eller problemhendelser til 4 private telefonabonnenter med bruk av akustisk signal.
Dersom GSM-sender er installert kan systemet også sende meldingene til 4 SMS-telefonnummer. Disse
rapportene kan programmeres enten i stedet 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 en enkelt bekreftelse vil
stoppe rapporteringsprosessen eller om bekreftelse fra alle telefonene 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 og SMS 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 hendelsen, betraktes som rapportert.



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

TALE RAPP
A. For å programmere hendelses som skal rapporteres via
privattelefon
1.

PRIVATRAPP

2.

TALE RAPP

3.

RAPP HISTORIE

rapportering av 
4.

eller
alarmer

5.
alarmer



Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER og velg alternativet
-knappen for å bekrefte. 1
[PRIVATRAPP] og trykk
Displayet vil vise [TALE RAPP] som er det første alternativet brukt for å
aktivere privat rapportering, for å bestemme hvilke hendelser som blir
rapportert og for å programmere private telefonnummer.
For å gå inn i dette alternativet trykk
.
Når displayet viser [RAPP HISTORIE], trykk
.2

Displayet viser det nåværende valgte alternativet.
eller
-knappen til displayet viser hendelsesgruppen
Klikk på
du ønsker å rapportere via privattelefoner, for eksempel [alarmer]. 3
Når du er fornøyd med innstillingen, trykk
for å bekrefte.
En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet bekrefter innstilte hendelser
som skal rapporteres og returnerer til steg 3. 4, 12

☺ Gå tilbake til steg 3.

∗

Refererer til PowerMaster-30 med bare stemmevalg
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B. For å programmere et privatnummer
6.

RAPP HISTORIE
eller

7.

8.

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

2. privat tlf.nr

032759333

9.

For å programmere eller redigere telefonnummeret, skriv inn telefonnummeret
ved den blinkende markørposisjonen, for eksempel “8032759333” ved bruk av
det numeriske tastaturet. 5, 6
Når ferdig, trykk på

8032759333
☺ Gå tilbake til steg 7.

for å bekrefte.

En "glad melodi" ☺ signaliseres, displayet bekrefter telefonnummeret og
returnerer til steg 7. 7, 12

C. For å programmere antall forsøk på å ringe på
nytt
10.

2. privat tlfnr
eller

11.

eller

-knappen til displayet viser [forsøk på å ringe
for å bekrefte.

Gjenring.forsøk

3 forsøk
12.

Klikk på
igjen] og trykk



eller
4 forsøk

13.

Displayet viser det nåværende valgte alternativet.
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser det ønskede antall
forsøk på å ringe igjen, for eksempel "4 forsøk". 8
Når du er fornøyd med innstillingen, trykk

4 forsøk 
☺ Gå tilbake til steg 11.

for å bekrefte.

En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet bekrefter det satte antall forsøk
på å ringe igjen og returnerer til steg 11- 4, 12

D. For å programmere toveis talekommunikasjon∗
14.

Gjenring.forsøk
eller

15.

eller
toveistale av

∗

eller
for å bekrefte.

-knappen til displayet viser [tale<- ->privat] og

Tale<- ->privat

toveis tale på 
16.

Klikk på
trykk

Displayet viser det nåværende valgte alternativet.
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser den ønskede
metoden for talekommunikasjon, for eksempel "toveistale av". 9

Refererer til PowerMaster-30 med bare stemmevalg
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17.

for å bekrefte. 4

Når du er fornøyd med innstillingen, trykk
deaktiver toveis
☺ Gå tilbake til steg 15.

En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet bekrefter den ønskede
metoden for toveis talekommunikasjon og returnerer til steg 15. 4, 12

E. For å programmere bekreftelsesmetoden
18.

Tale<- ->privat
eller

19.

Klikk på
trykk

eller
-knappen til displayet viser [tlf. bekreftelse] og
for å bekrefte. 11

Tlf.bekreft

ved enkeltbekrf
20.



eller
ved bekrf alle

Displayet viser det nåværende valgte alternativet.
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser den ønskede
bekreftelsesmetoden, for eksempel "ved bekrf alle". 10

21.
alle bekrefter



☺ Gå tilbake til steg 19.

En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet bekrefter den ønskede
bekreftelsesmetoden og returnerer til steg 19. 4, 12

RAPP SMS
A. For å programmere hendelser som skal
rapporteres via SMS
1.

PRIVATRAPP

2.

TALE RAPP

Når displayet viser [TALE RAPP], trykk

3.

RAPP SMS

Displayet vil vise [RAPP SMS] som er det andre alternativet brukt for å
aktivere privat rapportering, for å bestemme hvilke hendelser som blir
rapportert og for å programmere SMS-telefonnummer. For å gå inn i dette
alternativet trykk
.
Når displayet viser [RAPP HISTORIE], trykk
.

4.

RAPP HISTORIE

rapportering av 
5.

eller
alarmer

6.
alarmer



☺ Gå tilbake til steg 4.

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER og velg alternativet
[PRIVATRAPP] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1
.

Displayet viser det nåværende valgte alternativet. 3
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser hendelsesgruppen
du ønsker å rapportere via SMS, for eksempel [alarmer]. 4
Når du er fornøyd med innstillingen, trykk
for å bekrefte.
En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet bekrefter hvilke hendelser som
skal rapporteres og returnerer til steg 4. 4, 12
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B. For å programmere SMS-telefonnummer
7.

RAPP HISTORIE
eller

8.
9.

2. SMS telnr

080168593

10.

For å programmere eller redigere telefonnummeret, skriv inn SMStelefonnummeret ved den blinkende markørposisjonen, for eksempel
“080168593” ved bruk av det numeriske tastaturet. 5, 6
Når ferdig, trykk på

080168593
☺ Gå tilbake til steg 8.

46

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

for å bekrefte.

En "glad melodi" ☺ signaliseres, displayet bekrefter SMS-telefonnummeret
og returnerer til steg 8. 7, 12
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Ytterligere informasjon (seksjon C.11)
1

2

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger brukerinnstillinger - henvis til seksjon B.1 og seksjon
B.2.
Dette alternativet lar deg programmere hendelser som skal rapporteres. Om du ønsker å programmere
eller
-knappen til displayet viser alternativet
telefonnummer eller SMS-nummer, klikk på
du ønsker.

3

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
privattelefoner eller SMS-nummer i henhold til alternativene gitt i tabellen nedenfor.
Alternativ for
Hendeles som skal rapporteres
hendelesgruppe
rapportering av
Ingen melding 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
Notater:
“alle” betyr at alle hendelser inkludert lavt batteri og AC-feil problemmeldinger (kun PowerMaster-30).
Når talerapport er aktivert kan alarmer og varsler kun bli rapportert i PowerMaster-10-kontrollpanelet.

4

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

5

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 (- - - -).

6

Du kan flytte markøren til den neste eller forrige plasseringen (siffer) ved bruk
av
eller
-knappen.

7

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.
For å avslutte denne økten og returnere til forrige menyalternativer, trykk på

8

Du kan velge mellom: "1 forsøk"; "2 forsøk"; "3 forsøk"; "4 forsøk".

9

Du kan velge mellom:

-knappen.

"aktiver toveis" - aktiverer toveis talekommunikasjon med privattelefoner.
"deaktiver toveis" - deaktiverer toveis talekommunikasjon med privattelefoner.
10

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

11

12

Om kontrollpanelet er PowerMaster-10 eller PowerMaster-30 uten talealternativ viser displayet
"oppringingsforsøk"
Du kan nå velge andre alternativer, avslutte denne økten – (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller avslutte
programmering (se seksjon B.3).
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C.12 Aktivering / deaktivering av squawk alternativet
PowerMaster-10- / PowerMaster-30-systemet (og dets trådløse sirener) kan bli satt til å fremstille korte,
akustiske "varselsignal" for å assistere deg når du bruker fjernkontrollen for å aktivere (1 bipp) og deaktivere (2
bipper) PowerMaster-10- / PowerMaster-30-systemet (betjenes på en lignende måte som en bilalarm).
♦ Her kan du aktivere / deaktivere squawk.



1.

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

Squawk PÅ
2.

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet
[SQUAWK] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1

SQUAWK



eller
Squawk AV

Displayet viser den nåværende valgte innstilingen. 2
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser det ønskede
tidsformatet, for eksempel "SQUAWK AV" og trykk
-knappen for
å bekrefte.

3.
SQUAWK AV 
☺ 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.12)
1

For detaljerte instruksjoner 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) squawkalternativet med bruk av
knappen.

eller

3

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

4

Du kan nå velge et annet alternativ i menyen brukerinnstillinger (se seksjon B.1 og seksjon B.2) eller
avslutte programmering (se seksjon B.3).
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C.13 Programmering av kalenderen
PowerMaster-10- / PowerMaster-30-systemet inkluderer en PGM-utgang som kan brukes til å åpne og lukke en
elektrisk kontrollert port eller for å kontrollere en elektrisk enhet via en fjernkontroll (henvis til "bruk av
fjernkontrollsendere" i kapittel 2) eller etter en programmerbar, ukentlig kalender.
♦ 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 sette opp en "daglig" plan som gjelder hver dag i uken. Det anbefales at du
fullfører kalendertabellen (plassert på slutten av denne seksjonen) før programmering av kalenderen.



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 velge enhetsnr.
1.

KALENDER

2.

PGM

Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet
[KALENDER] og trykk
-knappen for å bekrefte. 1
Når displayet viser [PGM], trykk

.

B. For å sette dagen 2
Søndag
3.

eller

Den første dagen i kalenderen vises.
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser dagen du ønsker å
planlegge eller "daglig", for eksempel "Tirsdag". 2

Tirsdag
4.

Når "dagen" du ønsker å planlegge oppstår på displayet, trykk
bekrefte.

for å

C. For å velge aktiveringsnr. 3
hendelse nr 1
5.

eller

Den første operasjonen (aktivering av PGM-utgang) av kalenderen vises. 3
Klikk på
eller
-knappen til displayet viser operasjonen du
ønsker å planlegge, for eksempel "hendelse nr. 3".

hendelse nr 3
6.

Når "hendelsesnr." du ønsker å planlegge vises i displayet, trykk
å bekrefte.

for

D. For å sette PÅ (start) tiden 4
7.

Start- TT:MM

Skjermen "START TT:MM" vises på displayet. 4
For å sette starttiden til den valgte hendelsen, trykk på
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8.

Start-07:30

Displayet viser den nåværende innstillingen til starttiden. 5
Bruk det numeriske tastaturet for å sette eller endre operasjonens PÅ (start)
tid, for eksempel “21:30”. 6

Start-21:30

Når du er fornøyd med innstillingen, trykk

for å bekrefte.

9.
☺ 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.

Start-TT:MMP

Klikk på

eller

-knappen til displayet viser "stopp-TT:MM".

eller
11.

Stopp-TT:MM

Når displayet viser den ønskede innstillingen, trykk

Stopp-01:30

"Stopptiden" til den valgte operasjonen vises. 5

for å bekrefte.

Bruk det numeriske tastaturet for å sette eller endre operasjonens AV
(stopp) tid, for eksempel “22:45”. 6

12.
Stopp-22:45
☺ Gå tilbake til steg 5.

Når du er fornøyd med innstillingen, trykk

for å bekrefte.

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

Ytterligere informasjon (seksjon C.13)
1

2

3

4

5

6
7

For detaljerte instruksjoner om hvordan du velger alternativene for innstillinger - henvis til
seksjon B.1 og seksjon B.2.
Om du ønsker 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.
Displayet viser "operasjonsnr. 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 aktiveringene på den
valgte dagen om ønsket.
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.
Displayet viser den nåværende innstillingen for start (eller stopp)-tiden av den valgte aktiveringen med
markøren blinkende på det første sifferet. Om ingen tid er programmert, vil displayet være tomt (- - - -).
For detaljert forklaring om hvordan du setter tiden - henvis til seksjon C.7.B.
For å avslutte denne økten og returnere til forrige "operasjons"meny, trykk på

-knappen.

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

Operasjon 2

Operasjon 3

Operasjon 4

PGM

Enhetsbeskrivelse

Dag
MANDAG

Operasjon 1
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:

_ _: _ _
_ _: _ _
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C.14 Aktivering / deaktivering av talealternativet∗
Systemet lar deg aktivere eller deaktivere statusavhengige, forhåndsinnspilte verbale meldinger som høres
over den innebygde høyttaleren.
♦ Her kan du aktivere / deaktivere talealternativet.


1.

Les seksjonen med tittelen "ytterligere informasjon" nøye i henhold til de indikerte referansene 1 osv. - se
tabell på slutten av denne seksjonen.
Gå inn i menyen BRUKERINNSTILLINGER, velg alternativet [TALEVALG]

TALEVALG

-knappen for å bekrefte. 1

og trykk
2.

Displayet viser den nåværende valgte innstilingen. 2

talemelding PÅ
eller

Klikk på
eller
-knappen til displayet viser den ønskede
innstillingen, for eksempel "talemelding AV" og trykk
for å
bekrefte. 3

talemelding AV 
3.
☺ Gå tilbake til steg 1.

En "glad melodi" ☺ signaliseres. Displayet bekrefter den lagrede
innstillingen og returnerer så til steg 1. 4, 5

Ytterligere informasjon (seksjon C.14)
1

For detaljerte instruksjoner 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 "aktiver
påminnelser".
b. Du kan nå aktivere (talepåminnelser) eller deaktivere (ingen talepåminnelser) talealternativet med
bruk av

-knappen.

-symbolet vises nå ved siden av det nylig valgte alternativet.

4

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

5

Om du har valgt "aktiver påminnelser", sørg for at talepåminnelser kan høres over høyttaleren ved å
trykke på

∗

eller

3

-tasten på sentralens tastatur.

Refererer til PowerMaster-30 med bare stemmevalg
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7. Hendelsesrapportering og kontroll via telefon og SMS
Hendelsesvarsel via telefon
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 kan programmeres for selektiv varsling av hendelsemeldinger til private
telefonabonnenter - se kapittel 6, C.11 Programmering av privattelefon og SMS-rapportering.
I tilfelle alarm blir det følgende talesignalet 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.
Mottaker av alarmen 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-10 / PowerMaster-30 frakoble linjen og ringe det neste private telefonnummeret på listen.
Mottaker av alarmen må bekrefte meldingen med å presse "2"-tasten på telefontastaturet. Som et resultat kan
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 fortsette med å varsle til det neste programmerte telefonnummeret, eller om
programmert til det, betrakte hendelsen som rapportert (en bekrefter eller alle bekrefter) - se kapittel – 4, C.10.

Hendelsesvarsel via SMS
PowerMaster-10- / PowerMaster-30-systemet kan, når ustyrt med en GSM-enhet, programmeres til å sende
SMS-meldinger med hendelsesvarsler til 4 forhåndsvalgte telefonnummer - se kapittel – 4, C.10. Meldingen kan
bli merket med et "hus-ID"-navn, for eksempel "JOHNS HUS", se fjernkontroll via SMS seksjon, kommando nr.
9.
Eksempel på rapportert SMS-meldinger:
• JOHNS HUS
** BORTE **
• JOHNS HUS
**FRAKOPLE**
• JOHNS HUS
POWERMASTER-10 / POWERMASTER-30: LAVT BATT
GARASJE: LAVT BATT
• JOHNS HUS
STATUSMELDING 01
(hendelsesliste vises)
Bemerk: Statusmeldinger kan kun bli sendt til en ringende telefon hvis identitetsnummer ikke er blokkert av
brukeren!

Ekstern kontroll via telefon
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 lar deg starte anrop fra din private telefon til PowerMaster-10- /
PowerMaster-30-kontrollpanelet via PSTN (fasttelefon) eller GSM og utføre et mangfold aktiveringskommandoer
eksternt ved bruk av telefonens tastatur.
For å koble til PowerMaster-10 / PowerMaster-30 via PSTN:
1. Ring PowerMaster-10 / PowerMaster-30 PSTN-tlf.nr.
2. Vent på 2-4 ring og legg så på røret. 1
3. Vent 12-30 sek.
4. Ring PowerMaster-10 / PowerMaster-30 tlf.nr. igjen (lyd vil høres i 10 sek.).
5.

[*] (for å stoppe lyden)

6.

[Brukerkode], [nr.] 2

7.
[Ønsket kommando, se neste tabell] 3
For å koble til PowerMaster-10 / PowerMaster-30 via GSM:
D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder
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1.
2.
3.
4.

Ring PowerMaster-10 / PowerMaster-30 GSM-tlf.nr.
Vent på 2-4 ring og legg så på røret. 1
Vent 12-30 sek.
Ring PowerMaster-10 / PowerMaster-30 GSM-tlf.nr igjen.

5.

[Brukerkode], [nr.] 2

6.

[Ønsket kommando, se neste tabell] 3

Notater:
(1) Alternativ til steg 2 – 4: PowerMaster-10 / PowerMaster-30 svarer på en lignende måte om du kun ringte
én gang og venter til du hører telefonen ringe (i USA for eksempel, 11 ring).
(2) Innskriving av brukerkode kreves kun én gang.
(3) Om du venter mer enn 50 sekunder (kan endres etter oppsett / bruk) uten å taste en kommando vil
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 frakoble linjen.
B. Kjørbare kommandoer
Kommando

Tastesekvens for enkelt
område / PowerMaster-10

Tastesekvens for enkelt
område (PowerMaster-30)

1
2
3

Frakobling
TILK HJEMME
TILK HJEMMEmomentant

[][1][#]
[][2][#]

[][0][område][1][#]
[][0][ område][2][#]

[][2][1][#]

[][0][ område][2][1]
[#]

4
5

Aktivert borte
Aktivering bortemomentant

[][3][#]
[][3][1][#]

[][0][ område][3][#]
[][0][ område][3][1]
[#]

6

Aktivering borte[][4][#]
barnevakt
Aktivering borte[][4][1][#]
momentant-barnevakt

[][0][ område][4][#]

7

Notater

[][0][ område][4][1]
[#]

8

Inspiser status av
spesifikt område (kun
taleversjon)

9

Aktivering av PGMutgang

10

Deaktivering av PGM- [][5][0] [0][0][#]
utgang

11

Toveis
talekommunikasjon
(kun taleversjon) (se
par. C)

[][7][#]

[][7][#]

Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.

12

Avspilling av innspilt
melding
Start innspilling av
innspilt melding

[][8][1] [#]

[][8][1] [#]

[][8][2] [#]

[][8][2] [#]

Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.
Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.

14

Stopp innspilling av
innspilt melding

[][8][3] [#]

[][8][3] [#]

Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.

15

Innspilt melding slett
melding
Undersøk
systemstatus (kun
taleversjon)
Avslutt

[][8][4] [#]

[][8][4] [#]

[][9][#]

[][9][#]

Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.
Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.

[][9][9][#]

[][9][9][#]

13

16

17
54

[][0][ område][9][#]

[][5][0] [0][1][#]

Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.
Betjenes på ALLE
tilatte områder.
[][5][enhetsnr.][1] [#] Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.
[][5][enhetsnr.][0] [#] Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.
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Kommando

Tastesekvens for enkelt
område / PowerMaster-10

Tastesekvens for enkelt
område (PowerMaster-30)

Notater

kommunikasjon

Ekstern kontroll via SMS
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 system med GSM-enhet kan svare på SMS-kommandoer fra enhver
mobiltelefon.
De forskjellige SMS-kommandoene er detaljert forklart i tabellen under.
I denne tabellen betyr “<kode>” en brukerkode på 4 siffer og
betyr bare et tomt mellomrom (se notat).
SMS-kommandoliste
Kommando

Individuelt område SMSformat / PowerMaster-10
“BORTE <kode>” eller
“BO <kode>”

Alle områder SMS-format
(PowerMaster-30)
“O# BORTE <kode>” eller
“O# BT <kode>”

“BORTE MOMT <kode>”
eller
“BOI <kode>”
“BARNEVAKT <kode>”
eller
“BV <kode>”

“O# BORTE
MOMT <kode>” eller
“O# BTM <kode>”

1

TILK BORTE

2

Tilkoble BORTEmomentant

3

Tilkoble BORTEbarnevakt

4

Tilkoble BORTEbarnevakt momentant

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

“O# BARNEVAKT
MOMT <kode>” eller
“O# BVM <kode>”

5

TILK HJEMME

“HJEMME <kode>”eller
“HJ <kode>”

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

6

Tilkoble HJEMME
momentant.

“HJEMME MOMT
eller
“HJI <kode>”

“O# HJEMME
MOMT <kode>” eller
“O# HJI <kode>”

7

Frakoble

“FRAKOBLE <kode>”
eller
“DA <kode>”

8

Slå PGM på

“PGM PÅ

<kode>”

“O# PGM PÅ

<kode>”

9

Slå PGM av

“PGM AV

<kode>”

“O# PGM AV

<kode>”

10

Definer tilpasset
husnavn (se notat)

11

Status for
forespørselssystem

“HUSNAVN <kode> <husID>”eller
“HN <kode> <hus-ID>”
“STATUS <kode>”
eller
“ST <kode>”

<kode>”

“O# BARNEVAKT
eller
“O# BV <kode>”

Notater

<kode>”

“O# FRAKOBLE <kode>”
eller
“O# FK <kode>”

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

Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.
Ikke tilgjengelig for
PowerMaster-10.
Hus-ID inkluderer
opp til 16 tegn, for
eks. JOHNS HUS

Bemerk:
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 kan reagere med en forsinkelse på mottakelse av SMS-meldinger om en
GPRS-økt pågår samtidig.
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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-10 / PowerMaster-30 også brukes til å overvåke
bevegelsen til folk gjemme når systemet er i frakoblet tilstand (eller når aktivert 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 trekket må du be installatøren om å programmere inn en spesifikk tidsfrist der mangel på
bevegelse innen denne fristen blir rapportert som et “ikke aktiv” varsel.
For å klargjøre, la oss si 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 timevis men forventes å
vandre inn i kjøkkenet for å spise eller drikke eller til toalettet for andre nødvendigheter. Etter han gjør det vil
detektorene i soverommet, toalettet og kjøkkenet oppdage hans bevegelser.
Viktig!
For å aktivere at bevegelsessensorene fungerer i frakoblet tilstand må alle bevegelsesdetektorer bli konfigurert
av installatøren til å oppdage aktivitet i frakoblet tilstand (dvs. "FRAKOBLE aktivitet" anbefalt innstilling "JA + 5m
ventetid").
Om, for eksempel tidsfristen "mangel på bevegelse" blir satt til 6 timer av installatøren vil en virtuell 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 som programmert av installatøren.

Bekreftelse av tilstanden "lavt batteri" i fjernkontroller
Noen reguleringer og institusjoner 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 sentralen igjen (for
sentralen kreves en brukerkode) for å frakoble systemet. Om du utfører denne handlingen inne 15 sekunders
perioden vil en bekreftelsesmelding på lavt batteri lages i hendelsesloggen.
Om frakoblingsknappen ikke trykkes igjen i løpet av 15 sekunders perioden vil du ikke være i stand til å tilkoble
systemet med mindre du utfører en av de følgende handlingene:
A Trykk BORTE to ganger for å tilkoble systemet.
B. Trykk BORTE og så trykk frakobleknappen.
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 anbefalt å teste systemet én gang i uken og etter en alarmhendelse for å bekrefte at alle systemsirenene,
detektorene, fjernkontrollene, tastaturene og andre ytre enheter fungerer. Fortsett som beskrevet i denne
seksjonen og om det er noen problemer, ta kontakt med installatøren med en gang.
Testen blir utført i tre deler.
Sirenetest: Hver sirene i systemet blir automatisk aktivert i 3 sekunder (sirener utendørs med lavt volum).
Test av temperatursensor: Når temperatursensorer blir meldt inn i systemet viser sentralen temperaturen til
hver sone i Celsius eller Fahrenheit.
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 å identifisere de utestede
enhetene om nødvendig: En teller indikerer også antall enheter som forblir utestet.


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 gå inn i menyen periodisk test
1.

KLAR 00:00

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

1

PERIODISK TEST
2.
3.

SLÅ KODE: 
KODE

Skjermen vil nå minne deg på om å skrive inn brukerkoden. 2
Skriv inn brukerkoden. 2 3

☺ Gå til steg 4.
B. For å teste sirenene
4.

SIRENETEST

5.
SIRENENR

6.

SLUTT PÅ
SIRENETEST
eller

Displayet viser nå [SIRENETEST].
For å starte sirenetesten, trykk
. Umiddelbart etter trykking på
skal alle 4 lysdiodene på panelet lyse (test av lysdiode). 4
Displayet viser nå [SIRENENR N], hvor "N" indikerer soneplasseringen gitt til
sirenen som blir testet nå. 5
Først signaliserer panelsirenen i 3 sekunder, etter det vil PowerMaster-10- /
PowerMaster-30-systemet automatisk gjenta prosedyren for den neste
sirenen som er meldt inn i systemet til alle sirenene har blitt testet. 6
Du skal høre på sirenelydene og være sikker på at alle sirenene fungerer.
Når alle sirenene har blitt testet viser displayet [SLUTT PÅ SIRENETEST].
Trykk på
eller
-knappen for å bekrefte testen og så gå til det
neste steget for visning av sonetemperatur.

C. For å teste temperaturens nøyaktighet
7.
8.

TEMPERATURTEST

Displayet viser nå [TEMPERATURTEST].
For å vise temperaturen til soner på kontrollpanelet trykk
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S01 24,5°C
S01:Temp. Sensor

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
(av temperatursensor).

Gjesterom
9.

ENHETTESTSLUTT
eller

Når temperaturen til alle sonene har blitt inspisert viser displayet
[ENHETTESTSLUTT]. 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
"TEST ALLE ENHTR
10.
11.

IKKE AKTIV NNN

S01 IKKE AKTIV
S01 KONTAKT

Displayet viser nå [TEST ALLE ENHTR].
For å starte enhetstesten, trykk
.
Displayet viser nå [IKKE AKTIV NNN]. NNN indikerer antall innskrevene
enheter i kontrollpanelet som ikke har blitt testet. Dette antallet går
automatisk ned ett tall for hver testede enhet.
.
For å starte enhetstesten, 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 tabellen nedenfor. 9

INNGANGSDØR
12.
13.

Klikk
ENHETTESTSLUTT

for å bla gjennom listen over alle utestede enheter. 10

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

KLAR 00:00
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Ytterligere informasjon (periodisk test)
1
2
3

4
5
6

7
8

9

10

Display vist i frakoblet tilstand når alle soner er sikret (00:00 eller andre sifre viser nåværende tid).
Om du ikke allerede har endret din personlige kode, bruk standard kode - 1111.
Om INSTALLATØRKODEN brukes for å gå inn i den periodiske testen i stedet for BRUKERKODEN vil
enhetens lysdiode også gi indikasjon på forbindelseskvalitet - se installatørhåndbok for PowerMaster-10 /
PowerMaster-30.
For å hoppe over TEST AV SIRENER og velge TEST av andre enheter, trykk
.
Om panelets display viser "SIRENE P", indikerer dette at kontrollpanelets sirene blir testet nå.
Den periodiske testen kan utføres på maksimalt tre sirener inkludert én intern sirene. Sirener utendørs
aktiveres med lavt volum.
Om ingen temperatursensor ble meldt inn i systemet viser displayet "INGEN EKSISTERENDE ENHET.".
Den viste temperaturen kan være i Celsius eller Fahrenheit etter de programmerte innstillingene til
temperatursensoren.
Hvordan aktivere systemenheter under den "periodiske testen". Sørg for at lysdioden på enheten lyser når
aktivert som følger:
Magnetkontakt:
Åpne eller lukk døren eller vinduet beskyttet av magnetkontakten.
BevegelsesUtfør en "gangtest" av detektoren som beskrevet i detektorens dataark.
sensorer:
Røyksensorer:
Utfør en "diagnostisk test" som forklart i detektorens dataark.
Fjernkontroll:
Aktiver enhver av fjernkontrollens knapper.
Tastaturer:
Utfør en frakobling eller tilkobling, eller trykk enhver annen knapp som aktiverer
lysdioden.
Signalforsterker: Følg de "diagnostiske testene" beskrevet i signalforsterkerens dataark.
Andre enheter:
Generelt sett følg de "diagnostiske testene" beskrevet i enhetens dataark for
aktivering av enhver av dens funksjoner.
a. Tre sekunder etter enheten vises, blinker enhetens lysdiode kontinuerlig for å hjelpe deg å identifisere
("det er meg").
b. For å avslutte økten, trykk

-knappen til displayet viser [<OK> FOR Å GÅ UT] trykk så
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10. Vedlikehold
Erstatning av backupbatteriet
PowerMaster-10 / PowerMaster-30 bruker vanlig strømtilførsel, men inkorporerer oppladbare 4,8V batteripakke
som reserve for å sikre drift under strømbrudd (se merke på batterideksel). Etter strømbrudd lades batteriet til
full kapasitet.
Etter du mottar CPU LAVT BATTERI problemmeldingen på LCD-displayet når det ikke er strømbrudd eller
umiddelbart etter strømbrudd indikerer dette en mulig feil i batterier som kan kreve umiddelbar utskifting av
batteri. Du skal kontakte installatøren for å utføre denne servicen.

Erstatning av batterier til trådløse enheter
De trådløse enhetene tilhørende 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 sentralen og en
problemmelding om lavt batteri vises sammen med soneinformasjonen (se kapittel 5 - informasjon om utbedring
av problemsituasjoner).
De respektive håndbøkene til disse sensorene eller enhetene gir veiledning om riktig erstatning av batteri som
utføres av installatøren.

Få tilgang til 24 timers soner
Om du ønsker å få tilgang til en sensor definert som en 24-timers sone uten å forårsake en alarm:
•

Klikk

- displayet vil vise: BRUKERINNSTILLING.

• 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 gis 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 stund. 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. Disse vil ødelegge den eksterne finishen og skade gjennomsiktigheten til det øverste
vinduet.

Hendelseslogg
Alle hendelser blir lagret i en hendelseslogg som inneholder opp till 1000 oppføringer. Du kan gå inn i denne
loggen, inspisere hendelsene en etter en og trekke funksjonelle konklusjoner.
Om hendelsesloggen fylles fullstendig fortsetter den å akseptere nye hendelser på bekostning av gamle
hendelser - den eldste hendelsen blir slettet etter registrering av hver nye hendelse.
Datoen og tiden for forekomst 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 helhetssyn av bruk av loggen, henvis til prosedyren nedenfor.
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Lesing av hendelsesloggen
For å lese hendelsesloggen, fortsett som følger:
KLAR 00:00
1.
SLÅ KODE: _
2.

Når PowerMaster-10- / PowerMaster-30-displayet viser [SLÅ KODE: _],
skriv inn den nåværende hovedbrukerkoden.

KODE
LOGGLISTE

3.

Den "glade melodien" høres og PowerMaster-10- / PowerMaster-30displayet viser [LOGGLISTE]. (se viktig notat!)

S13 alarm

Klikk
-knappen. Den siste hendelsen blir vist.
Hendelsen blir vist i to deler, for eksempel "S13 alarm" så "09/02/10 3:37
P".

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

4.

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

Gå ut av hendelsesloggen
1.

eller

eller
-knappen fra hvor som helst i
Klikk på
hendelsesloggen.
PowerMaster-10- / PowerMaster-30-displayet viser [<OK> FOR Å GÅ
UT].

<OK> FOR AVSLUTT
Klikk

2.

-knappen.

KLAR 00:00
Systemet går tilbake til normal driftsmodus.
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TILLEGG A. OMRÅDER∗
Systemet inkluderer en valgfri områdefunksjon. Områder er kun tilgjengelig om installatøren har aktivert
funksjonen. Når områder er aktivert blir områdemenyer lagt til systemet som kan bli sett på sentralens LCDdisplay. Områder lar deg dele systemet inn i tre uavhengig kontrollerbare områder med forskjellige brukere
tildelt hvert område hvorved hver bruker kan aktivere det området 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 innen 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 aktivere eller deaktivere 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 aktivert etter
begge kontorene (områdene) blir tilkoblet. I tilkoblet tilstand vil resepsjonsområdet deaktiveres etter det ene
kontoret (området) har blitt frakoblet for å tillate at brukeren av det kontoret kan bruke resepsjonsområdet uten å
utløse en alarm. Et sånt område kalles et "fellesområde".

Valg av et område
Under operasjon i områdemodus vil det første displayet vise:
O1: R O2: N O3: R
Klikk

; displayet vil vise:

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

Tilkobling / frakobling av systemet
Før du fortsetter, sørg for at områder har blitt aktivert via installatørmodusen.
Tilkobling / frakobling av alle områder
For å tilkoble / frakoble alle områder i KLAR-modus, trykk

-/

eller

-knappen.

Tilkobling / frakobling av et 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.

Visningsfunksjonen
Visningsfunksjonen aktiveres under statusen enkel / alle områder og viser informasjon som er relevant for det
valgte eller alle områder.
Vis alle områder
I klarmodus trykk
, displayet vil vise informasjon om alle områder. Trykk
ganger for å se minne- / status-innhold.

∗

gjentatte

Refererer til bare PowerMaster-30
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Vis enkelt område
I klarmodus trykk

og så trykk områdenummeret. Displayet viser informasjon relevant for det valgte

området. 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 partisjoner.

Sirene
Et område blir alarmert når den mottar en hendelse fra en alarmenhet tildelt det aktuelle området. Alarmerte
enheter påvirker ikke områder som de ikke er tildelt. En sirene er felles for alle områder, derfor vil en alarm fra et
eller flere områder 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 et 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 området
er frakoblet vil sirenen signalisere INNBRUDD for resten av sirenens tidsavbruddsperiode.

Display for områdestatus
Områdestatus indikeres på den følgende måten:
O1:X O2:X O3:X
Hver X-verdi indikerer en forskjellig områdetilstand som følger:
K
I
B
H
V
F
-

Klar
Ikke klar
Borte
Hjemme
Utgangsforsinkelse
Inngangsforsinkelse
Ikke brukt

KP-140 PG2/ KP-141 PG2
Det trådløse tastaturet brukes for å kontrollere et område.
Tilkobling / frakobling av et område
Bemerk: Før bruk av område sørg for at det er aktivert i sentralen (se installatørveileder for PowerMaster-10 /
PowerMaster-30).
For å tilkoble / frakoble et område, trykk på det ønskede områdenummeret (
tilkoblingshandlingen ved å trykke
- (HJEMME) /
en tidsavbruddsperiode fulgt av brukerkoden.

- (BORTE) /

D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder
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) og så utfør

- (FRAKOBLE) knappen innen
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Trådløst Tastatur PG2
Det trådløse tastaturet PG2s virtuelle tastatur brukes for å kontrollere et eller flere områder.
Tilkobling / frakobling av områder∗
Bemerk: Før bruk av områder, sørg for at områdefunksjonen er aktivert i sentralen (se installatørveileder for
PowerMaster-30).
For å aktivere / deaktivere områder, trykk på det ønskede områdenummeret (
aktiveringshandlingen ved å trykke
- (HJEMME) /
en tidsavbruddsperiode og så fremvis adgangsbrikken.

∗

- (BORTE) /

/

/

) og så utfør

- (FRAKOBLE) knappen innen

Refererer til bare PowerMaster-30
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Listen over betegnelser er arrangert i alfabetisk rekkefølge. Enhver betegnelse indikert i kursive (italiske)
bokstaver innen forklaringsteksten kan bli funnet separat.
Avbrytelsesperiode: Når en alarm startes er den interne 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 rapporter til alarmmottak eller
private telefoner.
Alarm: Det er 2 typer alarm:
Høy alarm - både interne og eksterne sirener larmer ut konstant og kontrollpanelet rapporterer hendelsen via
telefonlinjen eller GSM.
Lydløs alarm - sirenene forblir stille, men kontrollpanelet rapporterer hendelsen via telefonlinjen eller GSM.
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 av en røykdetektor
• Sabotasje av en av detektorene
• Trykking på de to nødknappene samtidig på panelets tastatur.
Tilkobling: Tilkobling av alarmsystemet er en handling som forbereder det til å avgi en alarm om en sone blir
"forstyrret" ved bevegelse, åpningen av en dør eller et vindu, som tilfellet kan være. Sentralen kan bli tilkoblet i
forskjellige moduser (se BORTE, HJEMME, MOMENTANT og BARNEVAKT).
Tildelt: Henviser til soner.
Assosierte: Henviser til enheter.
BORTE: Denne typen tilkobling brukes når det beskyttede området er fullstendig tomt. Alle soner, interiør og
perimeter blir beskyttet.
Utkoblet: Utkoblede soner er soner som ikke aktiveres under tilkobling av systemet. Utkobling tillater tilkobling
av kun deler av systemet mens det tillater fri bevegelse av folk innen visse soner når systemet er tilkoblet.
Ringeklokkesone: Lar deg holde styr på aktivitet i det beskyttede området mens alarmsystemet er i frakoblet
tilstand. Når en ringeklokkesone blir åpnet bipper ringeren to ganger. Ringeren bipper dog ikke etter lukking av
sonen (returnering til normal). Boliger kan bruke denne funksjonen for å annonsere besøkende. Forretninger
kan bruke det for å signalisere når en kunde kommer inn i butikken eller når ansatte går inn i avgrensede
områder.
Bemerk: En 24 timers sone eller brannsone kan ikke settes som en ringeklokkesone siden begge sonetypene
aktiverer en alarm om forstyrret mens systemet er i frakoblet tilstand.
Selv om en sone eller flere er angitt som ringeklokkesoner kan du fremdeles aktivere eller deaktivere
ringeklokkefunksjonen ved hjelp av ring PÅ / AV-knappen

og

LED.

Sentral: Sentralen er et kabinett som inneholder 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 sentralen til den normale
ventetilstanden. I denne tilstanden vil kun brann og 24 timers soner signalisere alarm om krenket, men en
“nødalarm” kan også bli aktivert.
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".
D-303223 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveileder
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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 vei å takle det på er å pålegge tvunget tilkobling - automatisk utkobling av soner som fremdeles er
forstyrret etter utløpet av utgangsforsinkelsen. Utkoblede soner blir ikke beskyttet gjennom aktiveringsperioden.
Selv om gjenopprettet til normal (lukket) vil utkoblede 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 mens interiørsoner ikke blir beskyttet. Følgelig vil bevegelsessensorer definert som interiørsone bli
ignorert av sentralen, mens forstyrrelser av en perimetersone vil forårsake en alarm.
Momentant: Du kan tilkoble systemet til BORTE-MOMENTANT eller HJEMME-MOMENTANT og derfor avbryte
inngangsforsinkelsen for alle forsinkede soner for varigheten av en tilkoblingsperiode.
For eksempel kan du aktivere sentralen 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 tastaturet (som vanligvis er tilgjengelig uten å forstyrre
en perimetersone) eller bruk en fjernkontrollsender.
Det er meg: PowerMaster-10- / PowerMasterl-30-systemet inkludert en kraftig enhetsfinner 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 aktiveringsmodus hvor utpekte "barnevaktbrukere" vil utløse en
"barnevaktmelding" som sendes til en telefon eller en personsøker når de frakobler systemet.
For eksempel om foreldre vil være sikker på at barnet deres har kommet tilbake fra skolen og frakoblet alarmen.
Barnevakt-tilkobling er kun mulig når systemet tilkobles i BORTE-modus.
Magnetkontakt: En magnetkontakt bryter og en trådløs sender i en felles kapsling. Sensoren er montert på
dører og vinduer for å oppdage endringer i tilstand (fra lukket til åpent og omvendt). Etter observering av at en
dør eller vindu er åpen sender sensoren et "alarm"-signal til sentralen. Sentralen, om ikke aktivert på det
tidspunktet, vil betrakte alarmsystemet som "ikke klart for tilkobling" til døren eller vinduet er sikret og sentralen
mottar et "gjenopprettet"-signal fra den samme sensoren.
Bevegelsessensor: En passiv infrarød bevegelsessensor. Etter observering av bevegelse sender sensoren et
alarmsignal til sentralen. 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 beveger seg i det mørke
området. Et annet eksempel er en miniatyr trådløs sender koblet til en sone som kontrollerer en mekanisme for
åpning av en port.
Hurtig tilkobling: Tilkobling uten en brukerkode. Sentralen ber ikke om brukerkoden når du trykker på en av
tilkoblingsknappene (hjemme eller borte). Tilgang til denne tilkoblingen kan gis av installatøren under
programmering av systemet.
Ekstern svarer: En svarer kan være enten profesjonell tjenesteleverandør som hjemmet eller forretningen
abonnerer på (en alarmsentral) eller et familiemedlem / venn som godtar å se etter det beskyttede området når
beboerne er borte. Sentralen rapporterer hendelser via telefon til begge typer svarere.
Gjenopprett: Når en detektor går tilbake fra alarmtilstanden til normal beredskapsstatus, sier det at den har blitt
"gjenopprettet".
En bevegelsesdetektor gjenopprettes 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 felles kapsling. Etter deteksjon
av røyk sender detektoren dens unike identifikasjonskode etterfulgt av et alarmsignal og forskjellige andre
statussignaler til sentralen. Siden røykdetektoren er koblet til en spesiell brannsone, blir en brannalarm startet.
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Tilstand: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMENTANT, HJEMME- MOMENTANT, BARNEVAKT, TVUNGET,
UTKOBLING.
Status: AC-feil, lavt batteri, problem, systemtilstand osv.
Brukerkoder: PowerMaster-10 / PowerMaster-30 er designet til å adlyde kommandoene dine, gitt at de blir
innledet av en gyldig brukerkode. Uautoriserte folk kjenner ikke denne koden, så forsøk fra deres side på å
frakoble eller overliste systemet blir nødt til å feile. Noen operasjoner 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 overvåkes av en spesifikk detektor. Under
programmering lar installatøren sentralen lære detektorens identitetskode og kobler den til den ønskede sonen.
Siden sonen er adskilt ved nummer og navn kan sentralen rapportere sonestatusen til brukeren og registrere
alle hendelser rapportert fra sonedetektoren i minnet. Momentant og forsinkedessoner er "på vakt" kun når
sentralen er tilkoblet og andre (24 timers) soner er "på vakt" uavhengig av om systemet er tilkoblet eller ikke.
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TILLEGG C. PLANLEGGING AV 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 røykdetektorene periodisk for å sikre deres funksjon. Erstatt batterier dersom 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 nødtilfeller. 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 brannøvelse og i tilfelle av en nødsituasjon.

•

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

•

Få alle til å lære seg 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, bli godt kjent med bygningens evakueringsplan. I tilfelle brann, bruk trappene,
aldri heisen.
Fortell gjester eller besøkende til hjemmet om familiens rømningsplan i tilfelle brann. Når du besøker andre folks
hjem, spør etter deres rømningsplan. Om de ikke har en plan, tilby å hjelpe de med å lage en. Dette er spesielt
viktig når barn får lov til å gå på "overnattinger" hos venner.

•
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915 MHz-modellen av denne sensoren overholder del 15 av FCC-reglene. Betjening er underlagt de følgende to
betingelsene: (1) Denne sensoren kan ikke forårsake skadelig interferens og (2) denne sensoren må akseptere
enhver interferens som kan bli mottatt, inkludert interferens, som kan forårsake uønsket drift.
Digitalkretsene til denne sensoren har blitt testet og funnet å overholde grensene for klasse B digitale sensor, i
overensstemmelse med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er bestemt for å gi rimelig beskyttelse mot
skadelig interferens i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi og, om
ikke installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan forårsake skadelig interferens til mottak for radio og
fjernsyn. Dog er det ingen garanti for at sånn interferens ikke vil oppstå i et bestemt anlegg. Om denne
sensoren forårsaker sånn interferens som kan bli bekreftet ved å slå sensoren av og på, er brukeren oppmuntret
til å fjerne interferensen på en av de følgende måtene:
- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom sensoren og mottakeren.
- Koble sensoren til et uttak på en annen krets enn den som gir strøm til mottakeren.
- Rådspør forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker.
Ved 95 MHz overholder dette produktet FCC-krav.
BEMERK: PRODUSENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN RADIO eller TV-INTERFERENS
FORÅRSAKET AV UAUTORISERTE MODIFISERINGER AV DETTE UTSTYRET. SLIKE MODIFISERINGER
KAN ANNULLERE BRUKERENS FULLMAKT TIL Å OPERERE UTSTYRET.
ADVARSEL! Instruksjonsmelding til eier: "Skal ikke fjernes av noen andre enn beboer".
Om "PowerMaster-10 / PowerMaster-30" forårsaker skade på telefonnettverket vil telefonselskapet underrette
deg før en midlertidig innstilling av services kan kreves. Om forhåndsvarsel ikke er praktisk blir du underrettet så
fort som mulig. Du vil også bli underrettet om retten din til å klage til FCC om det er nødvendig.
Telefonselskapet kan gjøre endringer i sine fasiliteter, utstyr, operasjoner eller prosedyrer som kan påvirke
driften av utstyret. Om dette skjer vil telefonselskapet gi forhåndsvarsel for å la deg gjøre de nødvendige
modifiseringene for å opprettholde uavbrutt service.
Om problem oppleves med "PowerMaster-10 / PowerMaster-30" kontakt Visonic Inc USA for reparasjon og
garantiinformasjon. 65 West Dudley Town Road, Bloomfield, CT 06002, telefonnummer: 8 602 430 833, URL:
www.visonic.com. Om utstyret forårsaker skade på telefonnettverket kan telefonselskapet be deg frakoble
utstyret til problemet er løst

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 med dagligdags avfall.
Direktiv 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment.
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