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Langattoman turvapaketin pikaohje, versio 1.0

ASENNA LANGATON TURVAPAKETTI  
HELPOSTI JA TURVALLISESTI

Käsilläsi oleva esiohjelmoitu 
langaton turvapaketti sisältää perus- 
kokoonpanon kodin tai toimiston 
suojaamiseen. Järjestelmää voit 
halutessasi laajentaa langattomilla 
ilmaisimilla tai lisäkäyttölaitteilla. 

Langaton turvapaketti  on Visonicin  
uusi luotettava hälytinjärjestelmä. 
Se on helppo asentaa ja jopa 
ohjelmoinnit on tehty valmiiksi. 

Hälytyksensiirto on tehty suoraan 
matkapuhelimeesi; sinun täytyy vain 
lisätä matkapuhelinnumerosi. 

Järjestelmää ohjataan kauko-
ohjaimella, mutta siihen on liitettävissä 
lisävarusteena langaton käyttölaite 
ja etälukutunnistimet. Toivotamme 
turvallisia vuosia sekä upeita 
käyttökokemuksia langattoman 
turvapaketin parissa. 

Kiitos loistavasta hankinnastasi!



2



3

Sisällysluettelo

YLEISTIETOA

1.1 Langattoman turvapaketin sisältö ........................................................ 4

1.2 Käyttäjätunnukset ................................................................................ 4

1.3 Silmukkaluettelo................................................................................... 4

1.4 Ohjaimet .............................................................................................. 4

1.5 Viiveajat ............................................................................................... 4

ASENNUS

2.1 Ilmaisimien asennus ............................................................................. 5

2.2 Akun ja SIM-kortin asennus .................................................................. 6

2.3 Keskuksen kiinnitys seinään ................................................................. 7

KÄYTTÖÖNOTTO

3.1 Ajan asettaminen ................................................................................. 8

3.2 Puhelinnumeron määrittäminen ........................................................... 9

3.3 Käyttäjätunnuksen vaihtaminen ......................................................... 10

3.4 Asentajatunnuksien vaihtaminen ....................................................... 10

3.5 Toimintatesti ....................................................................................... 11

KÄYTTÖ

4.1 Käyttöohje .......................................................................................... 12

LAAJENTAMINEN

5.1 Kauko-ohjaimen lisääminen ............................................................... 13

5.2 Näppäimistön lisääminen ................................................................... 13

5.3 Etätunnistimen lisääminen ................................................................. 14

5.4 Ilmaisimen/sireenin lisääminen .......................................................... 15

Langattoman turvapaketin pikaohje



1.1. Langattoman turvapaketin sisältö:

• 1 kpl murtohälytinkeskus (PMASTER-10)

• 1 kpl 1,3 Ah akku

• 1 kpl GSM/GPRS-modeemin (GSM-350)

• 1 kpl kauko-ohjain (KF-234)

• 1 kpl liikeilmaisin (NEXT+K9-85)

• 1 kpl magneettikosketin (MC-302)

• Hälytystarrat

• Pikaohje turvapaketin asennukseen ja käyttöönottoon

1.2. Käyttäjätunnukset

Pääkäyttäjätunnus:    

Tehdasasetuksena 1111. Vaihda tunnus asennuksen jälkeen 
kohdan 31 mukaisesti (Kappale 3.1. Järjestelmän käynnistys)

Pääsentajatunnus:      

Tehdasasetuksena 9999. Vaihda tunnus asennuksen jälkeen 
kohdan 32 mukaisesti (Kappale 3.1. Järjestelmän käynnistys)

Asentajatunnus:      

Tehdasasetuksena 8888. Vaihda tunnus asennuksen jälkeen 
kohdan 32 mukaisesti (Kappale 3.1. Järjestelmän käynnistys)

1.3. Silmukkaluettelo

Z01: Magneettikytkin, etuovi

- murtosilmukka, päällä järjestelmän tilan mukaan

- viiveellinen, tuloviive 30 s. / lähtöviive 60 s.

Z02: Liikeilmaisin, olohuone

- murtosilmukka, päällä järjestelmän tilan mukaan

- viiveetön

1.4 Ohjaimet

1. Kauko-ohjain

1.5 Viiveajat

Sisääntuloviive: 30 sekuntia. Kun ovi avataan, käyttäjällä on 
30 sekuntia aikaa kytkeä järjestelmä pois päältä näppäilemäl-
lä käyttäjätunnus käyttölaitteella.

Poistumisviive: 60 sekuntia. Kun järjestelmä kytketään päälle, 
käyttäjällä on 60 sekuntia aikaa poistua ja sulkea ovi.

Huom: Keskus on valmiiksi ohjelmoitu. Älä palauta laitetta tehdasasetuksiin,  
sillä silloin tämä ohje ei enää päde ja joudut ohjelmoimaan laitteet alusta alkaen.

YLEISTIETOA
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2.1. Ilmaisimien asennus

Magneettikosketin

1.  Avaa magneettikoskettimen ruuvi.

2.  Irrota pohja kansiosasta.

3.  Taivuta pidikettä ja irrota piirilevy.

4.  Merkitse ruuvipaikat ja kiinnitä pohja 3 ruuvilla ovenkar-
miin. Kytke paristo (huomioi napaisuus!) ja laita kansi takaisin 
paikoilleen.

* keskimmäinen ruuvi on kansisuoja.

5.  Kohdista magneettiosan kaksi ruuvia keskelle magneetti-
koskettimen merkittyä kohtaa. Kiinnitä magneettiosa oveen 
alle 2 senttimetrin etäisyydelle magneettikoskettimesta.

A.  Enroll-painike (ei tarvita, sillä magneettikosketin on jo 
valmiiksi yhdistetty keskukseen)

B.  Ovenkarmi

C.  Ovi

Liikeilmaisin

1.  Avaa liikeilmaisimen ruuvi ja irrota kansi.

2.  Taivuta pidikettä ja irrota piirilevy.

3.  Kytke paristo (huomioi napaisuus!). 

4.  Kiinnitä liikeilmaisin noin 2 metrin korkeudelle pois päin 
ikkunoista. 

A.  Kansisuojakosketin

B.  Pohjakosketin

C.  Seinäasennus

D.  Kulma-asennus

Kuva 1. Magneettikoskettimen asennus.

Kuva 2. Liikeilmaisimen asennus.

Langattoman turvapaketin pikaohje
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D-302412 MC-302 PG2 Installation Instructions 1 

 

MC-302 PG2 
PowerG, Wireless, Door/Window Contact 

 
Installation Instructions 

1. INTRODUCTION 
The MC-302 PG2 is a fully supervised, PowerG magnetic contact device. The device includes a built-
in reed switch (that opens upon removal of a magnet placed near it). The MC-302 PG sends the 
parameters of the specific alarm to the control panel using PowerG 2-way communications protocol. 
The MC-302 PG 2 tamper switch is activated when the cover is removed. 
A periodic supervision message is transmitted automatically. The control panel is thus informed, at 
regular intervals, of the unit’s active participation in the system. 
An LED lights whenever alarm or tamper events are reported. The LED does not light while a 
supervision message is being transmitted. 
Operating power is obtained from an on-board 3 V Lithium battery. When the battery voltage is low, a 
“low battery” message is sent to the receiver.  

BA

 
A. Transmission LED  
B. Magnet 

Figure 1: External View 

  

2. INSTALLATION 
2.1 Mounting (Fig. 3a and 3b) 
It is highly recommended to attach the transmitter to the top of the door/window on the fixed frame and the magnet to the movable part 
(door or window). Make sure that the magnet is located not more than 6 mm (0.25 in.) from the transmitter’s marked side.  
Note: Once the cover is removed, a tamper message is transmitted to the receiver. Subsequent removal of the battery prevents 
transmission of "TAMPER RESTORE", leaving the receiver in permanent alert. To avoid this, during the enrolling process, press the 
tamper switch while you remove the battery. 
Caution! 
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used battery according to manufacturer's instructions. 
Attention! The unit has a back tamper switch (optional) under the PCB. As long as the PCB is seated firmly within the base, the switch 
lever will be pressed against a special break-away base segment that is loosely connected to the base (Figures 2 and 3a). Be sure to 
fasten the break-away segment to the wall. If the detector unit is forcibly removed from the wall, this segment will break away from the 
base, causing the tamper switch to open. 
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A. Flexible Retainer 
B. Break-away base segment (for Back Tamper) 
C. P.C. board edge supports 
D. Mounting holes 
E. Wiring inlet 
F. Plastic standoff for case closure screw 

Figure 2. Base with P.C. Board Removed 
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Figure 3a. Mounting 

Note: 868 MHz device is illustrated in the above example. The 
same mounting procedure should be performed for 433 MHz and 
915 MHz devices. 
* This screw is used for back tamper only. 

WARNING! To comply with FCC and IC RF exposure compliance 
requirements, the magnet contact device should be located in a 
distance of at least 20 cm from all persons during normal operation. 
The antennas used for this product must not be co-located or 
operated in conjunction with any other antenna or transmitter. 

1. Remove screw 
2. Separate base from cover.  
3. Flex catch and remove P.C. board  
4. Mark & drill 2 holes in mounting 

surface. 
Fasten base with 2 countersunk 
screws. 

5. Mount the magnet near its location 
mark with 2 screws 

A. Enroll button 
B. Fixed frame 
C. Moving part 
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Figure 3b. Mounting 
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2.2 Mounting (see Fig. 3) 
Notes: 
1. Mount the detector so that its orientation is perpendicular to the expected intrusion path. 
2. For installations of detector at 2m high, Dead zone is 2ft at 0m high and 0.5ft at 1.5m high. 
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1. Release screw and remove cover. 
2. Push catch and remove board. 
3. Insert battery. 
4. Mounting 

A. Front Tamper switch 
B. Back Tamper switch. 
C. On surface 
D. In corner 

Caution! 
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used battery according to manufacturer's instructions. 

Note: Back Tamper must be enabled for UL installations.Figure 3. Mounting 
2.3. Enrollment 
Refer to the PowerMaster panel's Installer Guide and follow the procedure under the "02:ZONES/DEVICES" option of the Installer Menu. 
A general description of the procedure is provided in the following flow chart. 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4   Step 5 Step 6
Enter the Installer menu 

and select 
“02:ZONES/DEVICES” 

Select "ADD NEW  
DEVICE" Option  

See Note [1] 

Enroll the device or Enter 
the device ID 

Select the desired Zone 
Number 

Configure Location, 
Zone Type  & 

Chime Parameters 

Configure 
the 

Detector

   
 

 

     

 means scroll  and select  
     See Note 

[2] 
Notes:  
[1] If the detector is already enrolled you can configure the detector parameters via the “Modify Devices” option – see Step 2. 
[2] Select the "Device Settings" option and refer to section 2.4 to configure the detector parameters. 

2.4. Configuring the Detector Parameters 
Enter the  menu and follow the configuration instructions for the Next PG2 / Next-K9 PG2 PIR detector as described in the 
following table. 

Option Configuration Instructions 

 
 

Here you determine whether or not the alarm LED indication will be activated. 

Optional settings:  LED ON (default) and LED OFF. 
   

   

 
 

Here you determine whether an alarm will be activated upon continued motion (low sensitivity) or upon a single 
alarm event (high sensitivity).. 

Optional settings: LOW sensitive (default) and HIGH sensitive. 
   

   

 Here you determine whether or not to set the activity time during disarm. 

 
Optional settings: NOT Active (default), YES – no delay, YES + 5s delay, YES + 15s delay, YES + 30s 
delay, YES + 1m delay, YES + 2m delay, YES + 5m delay, YES + 10m delay, YES + 20m delay and 
YES + 60m delay. 

   

   

DISARM Activity 

Event Counter 

Alarm LED 

DEVICE SETTINGS 

Z14.DEV SETTINGS 

Z14.SET CHIME 

Z14.ZONE TYPE 

Z14.LOCATION 

ID No. 120-XXXX 

Z14:Motion Sens 

ENTR ID:XXX-XXXX 

ENROLL NOW or 

MODIFY DEVICES 

ADD NEW DEVICES 02.ZONES/DEVICES 
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2.2. Akun ja SIM-kortin asennus

Avaa keskus
1.   Löysää ruuvit. 

2.   Irrota etukansi. 

Kiinnitä akku
1.  Varmista, että akku on paikoillaan.

2.  Kytke akku liittimeen.

Poista SIM-kortin PIN-koodikysely käytöstä käyttämällä 
SIM-kortti matkapuhelimessasi.

Kiinnitä SIM-kortti
1.  Liu’uta kantta.

2.  Avaa kansi.

3.  Aseta SIM-kortti kannen suuntaisesti (huomaa kannen 
suunta).

4.  Liu’uta SIM-kortti kanteen.

5.  Käännä kansi kiinni.

6.  Lukitse kansi.

ASENNUS

3. POWERMASTER-10 G2:N ASENNUS 
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3.3 Järjestelmän suunnittelu ja ohjelmointi 

Ohjelmoi järjestelmä tässä vaiheessa Ohjelmointi-osassa esitettyjä ohjeita noudattaen. 

LIITTEESSÄ C olevat taulukot auttavat suunnittelemaan ja merkitsemään kunkin tunnistimen ja pidikkeen paikan ja 
kunkin lähettimen määrityksen.  

3.4 GSM-moduulin asentaminen 
Sisäisen GSM 350 -moduulinsa ansiosta PowerMaster-10 G2 toimii GSM- tai GPRS-matkapuhelinverkossa (katso 
lisätietoja GSM 350 PG2:n asennusohjeista). 
Automaattisen GSM-modeemin tunnistustoiminnon ansiosta GSM-modeemi voidaan rekisteröidä automaattisesti 
PowerMaster-10 G2 -keskuslaitteen muistiin. Automaattinen GSM-modeemin tunnistus voidaan aktivoida kahdella eri 
tavalla: peukalointisuojauksen jälkeisen kuittauksen ja resetoinnin avulla (virran uudelleenkäynnistyksellä tai 
asennusvalikosta poistumalla). Tämän seurauksena PowerMaster-10 G2 tarkastaa automaattisesti GSM COM -
liitännät saadakseen selville, onko niihin kytketty GSM-modeemia. 

Mikäli automaattinen GSM-modeemin tunnistus epäonnistuu ja modeemi on aikaisemmin rekisteröity PowerMaster-10 
G2 -keskuslaitteeseen, näyttöön ilmestyy ilmoitus Puh poiston vahv. Ilmoitus katoaa näytöstä vasta, kun käyttäjä 

painaa  -painiketta. Modeemia pidetään tällöin rekisteröimättömänä, eikä näyttöön tule GSM-häiriöilmoitusta.  
Huomautukset:  

1) Näyttöön tulee ilmoitus vain siinä tapauksessa, että PowerMaster-10 G2:n hälytysjärjestelmä on poiskytkettynä. 

2) GSM-hälytysviestintäjärjestelmä on testauksessa todettu noudatttavan standardeissa EN 50136-1-1:1998/A2: 2008, 
EN 50136-2-1:1998/A1: 2001, EN50136-2-2: 1998 annettuja signalointiturvallisuusvaatimuksia D2, M2, T3, S1 ja 
I2” standardin EN 50131-1 ATS4 mukaisesti. 

 

 

Kytke GSM-moduuli ja kiinnitä se yllä olevassa piirroksessa 

esitetyllä tavalla. 

A. GSM 

B. Etuosa 

Ole varovainen! Kytke irti molemmat akut ja 

vaihtovirtajohto ennen GSM-moduulin tai SIM-kortin 

asentamista tai poistamista. 

Aseta SIM-kortti GSM-moduuliin yllä olevassa kuvassa 

esitetyllä tavalla. 

1. Liu’uta kantta. 

2. Avaa kansi. 

3. Aseta SIM-kortti kannen suuntaisesti (huomaa kannen 

suunta). 

4. Liu’uta SIM-kortti kanteen. 

5. Käännä kansi kiinni. 

6. Lukitse kansi painamalla sitä. 

TÄRKEÄÄ! Älä aseta paikoilleen tai poista SIM-korttia 

keskuslaitteen ollessa virroitettuna vaihtovirtajohdon tai 

akun kautta. 
Kuva 3.4 – Valinnaisen GSM-moduulin asentaminen ja SIM-kortin asettaminen 

3. POWERMASTER-10 G2:N ASENNUS 
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3.8 Virran kytkeminen laitteeseen 
Kytke virta PowerMaster-10 G2:een väliaikaisesti (katso kuvaa 3.7a). Virta voidaan ottaa myös vara-akusta, kuten 
näkyy kuvasta 3.8. 
Jätä huomiotta kaikki virheilmoitukset, jotka näyttävät johtuvan akun tai puhelinyhteyden puuttumisesta.  

Eurooppalaisten turvallisuusnormien noudattaminen:  
a. Laite on asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti. 
b. Sähkökatkaisimen on oltava hyvin esillä olevassa paikassa. 
c.  Ulkoisen sähkökatkaisimen arvon tulee olla korkeintaan 16 A. 
d. Vaihtovirtaliitäntään kytkettävien johtojen kokonaisläpimitan tulee olla 13 mm ja johtokanavan läpimitan tulee olla 

16 mm. 
Katso lisätietoja kuvasta 3.7a Virtajohdon kytkentä. 

 
3.8 – Virran kytkeminen keskuslaitteeseen 

Vara-akun asettaminen 
paikoilleen:  
Kytke akku kuvassa 3.8 esitetyllä 
tavalla. 
1. Aseta akku paikoilleen. 

2. Kytke akku. 

3.9 PowerMaster-10 G2 -keskuslaitteen sulkeminen 

Keskuslaitteen lopullinen sulkeminen on esitetty alla. 

 
Kuva 3.9 – Lopullinen sulkeminen 

Keskuslaitteen sulkeminen:  

1. Sulje etukansi. 

2. Kiinnitä ruuvit. 
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3. POWERMASTER-10 G2:N ASENNUS 
Vaadittava työkalu: Philips-ruuvitaltta nro 2. 
PowerMaster-10:n asennusprosessi on esitetty kuvissa 3.1–3.9. 

3.1 PowerMaster-10 G2:n keskuslaitteen avaaminen ja kannattimen 
asentaminen 

 
Kuva 3.1 – Takaosan asennus 

Laitteen asentaminen:   

1.Löysää ruuvit. A. Asennuspinta 
2.Irrota etukansi. B. Takaosa 
3.Merkitse asennuspintaan neljä porauskohtaa.  
4.Poraa neljä reikää ja työnnä seinäkiinnikkeet paikoilleen.  
5.Kiinnitä takaosa neljällä ruuvilla.  

VAROITUS! SIREENIN ja SILMUKAN liittimet on asetettava samaan linjaan piirilevyn pinnien kanssa, kun ne kytketään 
takaisin paikoilleen. Liittimien väärä asento tai päinvastainen järjestys voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita PowerMaster-10 G2 -
laitteeseen! 

Kuva 3. Avaa keskus.

Kuva 4. Kiinnitä paristo.

Kuva 5. Kiinnitä SIM-kortti.
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d. Vaihtovirtaliitäntään kytkettävien johtojen kokonaisläpimitan tulee olla 13 mm ja johtokanavan läpimitan tulee olla 

16 mm. 
Katso lisätietoja kuvasta 3.7a Virtajohdon kytkentä. 

 
3.8 – Virran kytkeminen keskuslaitteeseen 

Vara-akun asettaminen 
paikoilleen:  
Kytke akku kuvassa 3.8 esitetyllä 
tavalla. 
1. Aseta akku paikoilleen. 

2. Kytke akku. 

3.9 PowerMaster-10 G2 -keskuslaitteen sulkeminen 

Keskuslaitteen lopullinen sulkeminen on esitetty alla. 

 
Kuva 3.9 – Lopullinen sulkeminen 

Keskuslaitteen sulkeminen:  

1. Sulje etukansi. 

2. Kiinnitä ruuvit. 
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3. POWERMASTER-10 G2:N ASENNUS 
Vaadittava työkalu: Philips-ruuvitaltta nro 2. 
PowerMaster-10:n asennusprosessi on esitetty kuvissa 3.1–3.9. 

3.1 PowerMaster-10 G2:n keskuslaitteen avaaminen ja kannattimen 
asentaminen 

 
Kuva 3.1 – Takaosan asennus 

Laitteen asentaminen:   

1.Löysää ruuvit. A. Asennuspinta 
2.Irrota etukansi. B. Takaosa 
3.Merkitse asennuspintaan neljä porauskohtaa.  
4.Poraa neljä reikää ja työnnä seinäkiinnikkeet paikoilleen.  
5.Kiinnitä takaosa neljällä ruuvilla.  

VAROITUS! SIREENIN ja SILMUKAN liittimet on asetettava samaan linjaan piirilevyn pinnien kanssa, kun ne kytketään 
takaisin paikoilleen. Liittimien väärä asento tai päinvastainen järjestys voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita PowerMaster-10 G2 -
laitteeseen! 
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KYTKE JÄNNITE VASTA KUN ETUKANSI ON KIINNITETTY!

2.3. Keskuksen kiinnitys seinään

Jos järjestelmää käytetään keskuksen omalta näppäimistöltä, 
keskus on sijoitettava kulkuoven läheisyyteen. 

Järjestelmään on saatavana lisävarusteena erillinen näp-
päimistö, jota voidaan ohjata etätunnisteilla.

Kiinnitä keskus seinään
1. Merkitse asennuspintaan 

neljä porauskohtaa.

2. Poraa neljä reikää ja työnnä 

seinäkiinnikkeet paikoilleen.

3.  Kiinnitä takaosa neljällä ruuvilla.

A.  Asennuspinta

B.  Takaosa

Sulje keskus
1.   Sulje etukansi. 

2.   Kiinnitä ruuvit. 

Kiinnitä sähköjohto pistorasiaan.

Kuva 6. Merkitse porauskohdat.

Kuva 7. Poraa reiät. Kuva 8. Kiinnitä ruuveilla.

Kuva 9. Sulje keskus.
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3.3 Järjestelmän suunnittelu ja ohjelmointi 

Ohjelmoi järjestelmä tässä vaiheessa Ohjelmointi-osassa esitettyjä ohjeita noudattaen. 

LIITTEESSÄ C olevat taulukot auttavat suunnittelemaan ja merkitsemään kunkin tunnistimen ja pidikkeen paikan ja 
kunkin lähettimen määrityksen.  

3.4 GSM-moduulin asentaminen 
Sisäisen GSM 350 -moduulinsa ansiosta PowerMaster-10 G2 toimii GSM- tai GPRS-matkapuhelinverkossa (katso 
lisätietoja GSM 350 PG2:n asennusohjeista). 
Automaattisen GSM-modeemin tunnistustoiminnon ansiosta GSM-modeemi voidaan rekisteröidä automaattisesti 
PowerMaster-10 G2 -keskuslaitteen muistiin. Automaattinen GSM-modeemin tunnistus voidaan aktivoida kahdella eri 
tavalla: peukalointisuojauksen jälkeisen kuittauksen ja resetoinnin avulla (virran uudelleenkäynnistyksellä tai 
asennusvalikosta poistumalla). Tämän seurauksena PowerMaster-10 G2 tarkastaa automaattisesti GSM COM -
liitännät saadakseen selville, onko niihin kytketty GSM-modeemia. 

Mikäli automaattinen GSM-modeemin tunnistus epäonnistuu ja modeemi on aikaisemmin rekisteröity PowerMaster-10 
G2 -keskuslaitteeseen, näyttöön ilmestyy ilmoitus Puh poiston vahv. Ilmoitus katoaa näytöstä vasta, kun käyttäjä 

painaa  -painiketta. Modeemia pidetään tällöin rekisteröimättömänä, eikä näyttöön tule GSM-häiriöilmoitusta.  
Huomautukset:  

1) Näyttöön tulee ilmoitus vain siinä tapauksessa, että PowerMaster-10 G2:n hälytysjärjestelmä on poiskytkettynä. 

2) GSM-hälytysviestintäjärjestelmä on testauksessa todettu noudatttavan standardeissa EN 50136-1-1:1998/A2: 2008, 
EN 50136-2-1:1998/A1: 2001, EN50136-2-2: 1998 annettuja signalointiturvallisuusvaatimuksia D2, M2, T3, S1 ja 
I2” standardin EN 50131-1 ATS4 mukaisesti. 

 

 

Kytke GSM-moduuli ja kiinnitä se yllä olevassa piirroksessa 

esitetyllä tavalla. 

A. GSM 

B. Etuosa 

Ole varovainen! Kytke irti molemmat akut ja 

vaihtovirtajohto ennen GSM-moduulin tai SIM-kortin 

asentamista tai poistamista. 

Aseta SIM-kortti GSM-moduuliin yllä olevassa kuvassa 

esitetyllä tavalla. 

1. Liu’uta kantta. 

2. Avaa kansi. 

3. Aseta SIM-kortti kannen suuntaisesti (huomaa kannen 

suunta). 

4. Liu’uta SIM-kortti kanteen. 

5. Käännä kansi kiinni. 

6. Lukitse kansi painamalla sitä. 

TÄRKEÄÄ! Älä aseta paikoilleen tai poista SIM-korttia 

keskuslaitteen ollessa virroitettuna vaihtovirtajohdon tai 

akun kautta. 
Kuva 3.4 – Valinnaisen GSM-moduulin asentaminen ja SIM-kortin asettaminen 
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KÄYTTÖÖNOTTO

3.1. Ajan asettaminen

Aseta kello oikeaan aikaan. 

1.  Selaa  painikkeella KÄYTTÄJÄHALLINTA ja paina 
      painiketta.

2.  Anna koodi 1111.

3.  Selaa  painikkeella ASETA AIKA ja paina 
      painiketta.

4.  Valitse 24t kello painamalla  painiketta.

5.  Aseta kellonaika numeronäppäimillä ja paina 
      painiketta.

6.  Palaa edelliseen valikkoon painamalla  painiketta.

7.  Selaa  painikkeella ASETA PVM MUOTO ja paina 
      painiketta.

8.  Valitse pp.kk.vvvv-muoto painamalla  painiketta.

9.  Aseta päivämäärä numeronäppäimillä ja paina 
      painiketta.

10.  Palaa kotivalikkoon painamalla   ja sitten 
      painiketta.

5. OHJELMOINTI 
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5. OHJELMOINTI 
5.1 Yleisohjeet 
Tässä luvussa selitetään PowerMaster-laitteen asennustilassa suoritettava ohjelmointi (konfigurointi) sekä annetaan 
ohjeet laitteen toiminnan käyttäjäkohtaiseen mukauttamiseen. 
Keskuslaitteessa on jakotoiminto1. Alueisiin jakaminen merkitsee sitä, että käytettävissä on jopa kolme erikseen 
hallittavaa aluetta, joille on määritetty erilliset käyttäjäkoodit. Alue voidaan virittää tai sen viritys voidaan kytkeä pois 
riippumatta järjestelmään kuuluvien muiden alueiden tilasta.  

Uusi testitoiminto mahdollistaa valittujen alueiden testaamisen etukäteen määritellyn ajanjakson ajan. Testitilassa 
oltaessa alueen virittäminen ei aiheuta hälytystä ja sireeniä ja valomerkkiä ei käynnistetä. Alueen virittäminen kirjataan 
tapahtumalokiin, ja sitä ei raportoida seuranta-asemalle. Alue pysyy testitilassa, kunnes etukäteen määritelty aika on 
kulunut loppuun ilman hälytystä. Alue poistuu sitten automaattisesti testitilasta. 

Ohjelmistopäivitys mahdollistaa hallintapaneelin ohjelmiston päivittämisen PowerManage-etäpalvelimelta. 
Ohjelmistopäivityksen aikana PowerMaster-laite näyttää viestiä ”Päivittää...”, joka näkyy koko päivitystoiminnon ajan. 

Huomautus: Ohjelmistopäivitystä ei voida suorittaa hallintapaneelin ollessa POISSA-tilassa tai virtakatkon aikana. 

Tekninen neuvo :  

PowerMaster kannattaa ohjelmoida työpöydällä ennen varsinaista asennusta. Laitteeseen voidaan syöttää virta vara-
akusta tai vaihtovirtaa antavasta pistorasiasta. 

5.1.1 Navigointi 
Ohjelmoinnin aikana navigointiin ja asetusten valitsemiseen käytetään näppäimistön painikkeita. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty tarkka kuvaus kunkin painikkeen toiminnosta. 

Painike Määritelmä Navigointi- tai asetustoiminto 
 SEURAAVA Siirtyminen tai vieritys seuraavaan valikkovaihtoehtoon 

 TAKAISIN Siirtyminen tai vieritys taaksepäin edelliseen valikkovaihtoehtoon 

 OK Valikkovaihtoehdon valitseminen tai asetuksen tai toimenpiteen vahvistaminen 

 KOTI Siirtyminen yhden tason ylemmäs valikossa tai palaaminen edelliseen 
asetusvaiheeseen 

 POISSA Hyppääminen takaisin [<OK> poistu] -näyttöön ohjelmoinnin lopettamiseksi 

 PERUUTA Asetuksen, tiedon jne. peruuttaminen, poistaminen, tyhjennys tai eliminointi 
0 – 9  Numeerinen näppäimistö, jolla syötetään tarvittavat numerot 

Kun haluat tarkastella keskuslaitteen valikkojen vaihtoehtoja ja valita vaihtoehdon, paina Seuraava-painiketta  tai 

Takaisin-painiketta , kunnes näyttöön tulee haluamasi vaihtoehto (tässä oppaassa myös -painike). Valitse 
sitten haluamasi vaihtoehto painamalla OK-painiketta  (tässä oppaassa myös -painike). Kun haluat palata 

edelliseen vaihtoehtoon, paina toistuvasti Koti-painiketta , ja kun haluat sulkea ohjelmointivalikon, paina Poissa-
painiketta . 

Menettelyä voidaan yksinkertaistaa käyttämällä vain kahta peruspainiketta koko keskuslaitteen ohjelmointiin: 
Seuraava-painiketta  ja OK-painiketta . -painikkeella voidaan selata vaihtoehtoja ja -
painikkeella voidaan valita haluttu vaihtoehto. 

5.1.2 Kuittausäänimerkit 
Seuraavat äänimerkit kuuluvat keskuslaitteen käytön ja asetustenteon aikana:  

Äänimerkki Määritelmä 
 Yksittäinen piippaus, joka kuuluu aina painikkeen painamisen yhteydessä 

 Kaksi piippausta, jotka kuuluvat palattaessa normaaliin käyttötilaan (aikakatkaisun yhteydessä) 

 Kolme piippausta, jotka kuuluvat ongelman yhteydessä 

 
Iloinen melodia (- - - –––), joka osoittaa toimenpiteen onnistumisen 

                                                                    
1
 Koskee ainoastaan PowerMaster-30 G2:ta. 
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KÄYTTÖÖNOTTO

3.2. Puhelinnumeron määrittäminen

1.  Selaa  painikkeella KÄYTTÄJÄHALLINTA ja paina 
      painiketta.

2.  Anna koodi 1111.

3.  Selaa  painikkeella Kotisoitto ja paina 
      painiketta.

4.  Valitse ääniviestien vastaanottonumeron valinta 
      painikkeella.

5.  Valitse hälytysviestien raportointi 
      painikkeella.

6.  Valitse hälytys+viestit hälytyksestä 
      painikkeella.

7.  Selaa  painikkeella 1. puh.nro ja paina 
      painiketta.

8.  Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä ja paina 
      painiketta.

9.  Jos haluat antaa toisen puhelinnumeron, selaa  
painikkeella 2. puh.nro ja paina  painiketta.

10.  Palaa ääniviesti-valikkoon painamalla  painiketta. 

11.  Selaa  painikkeella SMS puh.nro ja paina 
      painiketta.

12.  Valitse hälytysviestien raportointi 
      painikkeella.

13.  Valitse kaikki viestit hälytyksestä 
      painikkeella.

14.  Selaa  painikkeella 1. SMS nro ja paina 
      painiketta.

15.  Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä ja paina 
      painiketta.

16.  Jos haluat antaa toisen puhelinnumeron, selaa  
painikkeella 2. SMS nro ja paina  painiketta.

17.  Palaa kotivalikkoon painamalla   ja sitten 
      painiketta.



3.3. Käyttäjätunnuksen vaihtaminen
 

1.  Selaa  painikkeella KÄYTTÄJÄHALLINTA ja paina 
      painiketta.

2.  Anna koodi 1111.

3.  Selaa  painikkeella ASETA KÄYT.TUNN. ja paina 
      painiketta.

4.  Valitse Käyt X01tunnus painamalla  
      painiketta.

5.  Syötä uusi pääkäyttäjätunnus numeronäppäimillä ja paina 
      painiketta.. Pidä uusi tunnus hyvässä tallessa!

6.  Palaa kotivalikkoon painamalla   ja sitten 
      painiketta.

3.4. Asentajatunnuksien vaihtaminen

1.  Selaa  painikkeella ASENTAJATILA ja paina 
      painiketta.

2.  Anna koodi 9999.

3.  Valitse 01:TUNNUKSET ja paina 
      painiketta.

4.  Valitse UUSI PÄÄKOODI ja paina 
      painiketta.

5.  Syötä uusi pääasentajatunnus numeronäppäimillä ja paina 
      painiketta. Pidä uusi tunnus hyvässä tallessa!

6.  Selaa  painikkeella UUSI ASEN. koodi ja paina 
      painiketta.

7.  Syötä uusi asentajatunnus numeronäppäimillä ja paina 
      painiketta. Pidä uusi tunnus hyvässä tallessa!

8.  Palaa kotivalikkoon painamalla   ja sitten 
      painiketta.

KÄYTTÖÖNOTTO

1010

Järjestelmä on nyt asennettu ja valmiina käytettäväksi. Voit testata järjestelmän  
seuraavalla sivulla olevan ohjeen mukaisesti.
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3.5. Toimintatesti

1.  Viritä hälytysjärjestelmä päälle kauko-ohjaimen lukko 
kiinni-painikkeella.

2.  Odota poistumisviiveen ajan 60 sekuntia, jotta hälytysjär-
jestelmä virittyy päälle. 

- Viritystieto lähetetään käyttäjälle.

3.  Aiheuta hälytys avaamalla ovi, ja odota sisääntuloviiveen 
ajan 30 sekuntia, jonka jälkeen keskuksen sireeni alkaa soida. 

- Hälytysviesti lähetetään käyttäjälle (etuovi).

4.  Mene liikeilmaisimen tunnistusalueelle, jolloin varmiste-
taan myös liikeilmaisimen toiminta.

- Hälytysviesti lähetetään käyttäjälle (olohuone).

5.  Poiskytke järjestelmä kauko-ohjaimen lukko auki-painik-
keella.

- Poiskytkentätieto lähetetään käyttäjälle.

60 s

30 s
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KÄYTTÖ

4.1. Käyttöohje

1.  Järjestelmän viritys

Lepotilassa keskuksen näytöllä lukee VALMIS ja kellonaika. 
Voit tällöin virittää järjestelmän joko kauko-ohjaimella tai 
keskuksen näppäimistöllä. Jos ovi on auki, näytöllä lukee EI 
VALMIS ja järjestelmää ei voida virittää.

1.1.  Poissa-viritys

Järjestelmä viritetään kauko-ohjaimella painamalla kauko-
ohjaimen  painiketta.

Kauko-ohjaimen LED-merkkivalo näyttää ensin pu-
naista ja sitten vihreää merkkinä siitä, että keskus on 
saanut viritys-käskyn. Jos vihreä LED-merkkivalo ei syty, 
kantama ei riitä eikä keskus saanut viritys-käskyä.

Järjestelmä viritetään keskuksen näppäimistöllä painamalla 
keskuksen  painiketta ja näppäilemällä käyttäjätunnus.

Kun järjestelmä viritetään, näytölle tulee teksti POISTUISIT-
KO NYT poistumisviiveen ajaksi. Tämän jälkeen järjestelmä 
virittyy päälle.

Voit perua järjestelmän virityksen painamalla kauko-ohjaimen 
 painiketta tai painamalla keskuksen  painiketta ja 

näppäilemällä käyttäjätunnuksesi.

1.2.  Kotona-viritys

Jos olet jäämässä kotiin, voit virittää keskuksen kotona-tilaan 
painamalla kauko-ohjaimen  painiketta tai painamalla kes-
kuksen  painiketta ja näppäilemällä käyttäjätunnuksesi.

Tällöin sisätiloissa voidaan kulkea vapaasti, mutta oven 
aukaisu aloittaa tuloviiveen, jona aikana järjestelmä on kyt-
kettävä poispäältä painamalla kauko-ohjaimen  painiketta 
tai painamalla keskuksen  painiketta ja näppäilemällä 
käyttäjätunnuksesi.

2.  Järjestelmän poiskytkentä

Jos järjestelmä on viritettynä poissa- tai kotona-tilaan, se 
voidaan kytkeä poispäältä painamalla kauko-ohjaimen  
painiketta tai painamalla keskuksen  painiketta ja 
näppäilemällä käyttäjätunnuksesi. 

Järjestelmä ollessa poissa-tilassa, oven aukaisu aloittaa tulo-
viiveen, jonka aikana järjestelmä on kytkettävä pois päältä.
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Langattoman turvapaketin pikaohjeLAAJENTAMINEN

5.1. Kauko-ohjaimen lisääminen

1.  Selaa  painikkeella KÄYTTÄJÄHALLINTA ja paina 
      painiketta.

2.  Anna pääkäyttäjätunnuksesi.

3.  Selaa  painikkeella OHJAIMET ja paina 
      painiketta.

4.  Valitse ohjaimen lisääminen 
      painikeella.

5.  Paina kauko-ohjaimen  painiketta 2 - 5 sekunnin ajan ja 
vapauta painike. Odota, kunnes keskuksesta kuuluu ääni-
merkki ja näytölle tulee teksti laite lisätty.

6.  Jos 30 sekunnin jälkeen keskus ei tunnista ohjainta, toista 
edellinen kohta.

7.  Paina  painiketta hyväksyäksesi.

8.  Palaa kotivalikkoon painamalla   ja sitten 
      painiketta.

5.2. Näppäimistön lisääminen

1.  Selaa  painikkeella ASENTAJATILA ja paina 
      painiketta.

2.  Anna pääasentajatunnuksesi.

3.  Selaa  painikkeella 02:SILM/LAIT ja paina 
      painiketta.

4.  Valitse näppäimistön lisääminen 
      painikeella.

5.  Paina näppäimistön  painiketta 2 - 5 sekunnin ajan ja 
vapauta painike. Odota, kunnes keskuksesta kuuluu ääni-
merkki ja näytölle tulee teksti laite lisätty.

6.  Jos 30 sekunnin jälkeen keskus ei tunnista ohjainta, toista 
edellinen kohta. 

7.  Paina  painiketta hyväksyäksesi.

8.  Palaa kotivalikkoon painamalla   ja sitten 
      painiketta.
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LAAJENTAMINEN

5.3. Etätunnistimen lisääminen

1.  Selaa  painikkeella KÄYTTÄJÄHALLINTA ja paina 
      painiketta.

2.  Anna pääkäyttäjätunnuksesi.

3.  Selaa  painikkeella ETÄTUNNISTIMET ja paina 
      painiketta.

4.  Valitse etätunnistimen lisääminen 
      painikeella.

5.  Paina näppäimistön  painiketta lyhyesti, kunnes painike 
alkaa vilkkua. Kosketa etälukutunnistetta näppäimistön luki-
jassa, kunnes näppäimistö antaa äänimerkin.

6.  Keskus ilmoittaa että laite lisätty, paina  painiketta 
hyväksyäksesi. Jos keskus ei tunnista etätunnistetta, palaa 
edelliseen vaiheeseen.

7.  Palaa kotivalikkoon painamalla   ja sitten 
      painiketta.

14



Langattoman turvapaketin pikaohjeLAAJENTAMINEN

15

5.4. Ilmaisimen/sireenin lisääminen

1.  Selaa  painikkeella ASENTAJATILA ja paina 
      painiketta.

2.  Anna pääasentajatunnuksesi.

3.  Selaa  painikkeella 02:SILM/LAIT ja paina 
      painiketta.

4.  Valitse ilmaisimen lisääminen 
      painikeella.

5.  Paina ilmaisimen piirikortilla olevaa ENROL-painiketta 2 - 5 
sekunnin ajan ja vapauta painike. Odota, kunnes keskuksesta 
kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee teksti laite lisätty.

6.  Jos 30 sekunnin jälkeen keskus ei tunnista ilmaisinta, 
toista edellinen kohta. 

7.  Kun keskus on tunnistanut ilmaisimen, paina  paini-
ketta hyväksyäksesi.

8.  Tämän jälkeen määritellään ilmaisimen tiedot tarkemmin. 
Paina  painiketta määritelläksesi ilmaisimen sijainnin. 

9.  Selaa  painikkeella sopiva sijainti ja paina  
painiketta.

10.  Paina  painiketta määritelläksesi ilmaisimen 
tyypin. Sis/ulos 1 on normaali silmukkatyyppi, joka toimii 
kuten pakkauksen mukana olevat ilmaisimet. Kotiviive-
silmukkatyyppiä käytetään ilmaisimissa, jotka eivät hälytä 
kotona-tilassa. Selaa  painikkeella tyyppi ja hyväksy 

 painikeella.

11.  Paina  painiketta määritelläksesi ovikellotoimin-
non. Kun keskus ei ole viritettynä, keskus voidaan määritellä 
antamaan äänimerkki kun ilmasimen anturi laukeaa. Ole-
tuksena ovikello on pois käytöstä. Selaa  painikkeella 
ovikellotoiminto ja hyväksy  painikeella.

12.  Palaa kotivalikkoon painamalla   ja sitten 
      painiketta.

Katso tarkemmat tiedot ilmasimen määrittelystä keskuksen asennusohjeesta kohdasta Silmukat/laitteet.
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