
 

 

EITK2000 PIKAKÄYTTÖOHJE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Käynnistä laite painamalla lyhyesti OK painiketta (näytössä lukee Address 200)  

- Tässä tilassa voit antaa ID ja ED ilmaisimille ”kanta” numero osoitteen nuolilla valitsemalla. 

Tallenna osoite ilmaisimeen painamalla Esc painiketta pitkään ja hyväksy kirjoittaminen OK 

painikkeella (lukee osoitteen, lue uudelleen painamalla lyhyesti OK painiketta). 

 

2. Paina OK painiketta pitkään (yli 5sekuntia) jonka jälkeen toiminnoissa liikutaan nuolilla ja 

hyväksytään OK / Esc napilla 

A. Kiinnitä ilmaisin tai johtimilla vihreää riviliittimeen (LOOP OUT) muut tuotteet EC0020, 

EM312SR, ESB10xx,  ym.. 

B. Siirrä nuolista haluttu osoite näkyviin→ 

C. Paina pitkään Esc nappia -→ osoite ”kanta” numero kirjoitetaan ilmaisimeen / 

tuotteeseen 

D. Jos haluat lukea ilmaisimen tai tuotteen ”kanta” numeron paina OK nappia lyhyesti.  

 

3. Ilmaisimen ohjelmointi → kiinnitä ilmaisin→ paina OK nappia pitkään, n. 5 sekuntia. 

A. > Device Info – valikossa voit muuttaa ilmaisimen toimintoja mm. itsepalautuvuus, led-

indikointi, herkkyys, lämpöilmaisimen raja-arvot “A1R” (esiasetus); ilmaisin hälyttää, kun 

lämpötila saavuttaa yli 58°C tai kun se havaitsee nopean lämpötilan nousun, “BS” ilmaisin 

antaa hälytyksen, kun lämpötila ylittää 72°C ”A2S” ilmaisin antaa hälytyksen, kun 

lämpötila ylittää 58°C, “BR” ilmaisin antaa hälytyksen, kun lämpötila ylittää 72 ° tai kun se 

havaitsee nopean lämpötilan nousun. A2S ja BR toimintatiloja ei ole virallisesti 

sertifioitu.) 

B. B. Loop (käsitellään suursilmukkaa) 

C. ICP Port (kun liität USB-MICRO kaapelin ääni ja sireenien ohjaukseen) 

D. EDRV 2000 (Firmware, Battery, Drive, kielenvaihto ENGLISH/ITALIANO, ym.) 

EITK2000 laite on liitettävissä USBMINI-kaapelilla (alaosassa DC-pistokkeen vierellä) 
tietokoneeseen. Kirjaudu www.inim.biz sivustolle ASENTAJA tunnuksilla ja asenna sivustolta 
ohjelma https://www.inim.biz/it/antincendio/software/firegeniuspro-software?ref=128 
FiReGeniusPRO – Software (oletuskieli on Italia > kielenvaihto, rataskuvake/Impostazioni > 
Imposta Lingua > valitse alasvetovalikosta English > OK. 
Päivitä aina EITK2000 ohjelmisto uusimpaan versioon FireGeniusPro ohjelmistolla > Settings > 
Update EDRV2000 FW > Valitse oikea COM portti > Update 
Tällä ohjelmistolla voit ohjelmoida, muuttaa asetuksia ja hallita ilmaisimia / äänikantoja 
sekä sireeneitä ja tutkia ilmaisimen likaisuutta ja sen tapahtumamuistia. 

 

Laite sammuu automaattisesti, kun mitään painiketta ei kosketa. 

Laite on varustettu sisäisellä akulla ja mukana toimitetaan erillinen latauslaite/muuntaja. 
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