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INNLEDNING
Alarmsystemet Galaxy Dimension er et mikroprosessorstyrt system som er utviklet med den
nyeste teknologien innen program- og maskinvare.

Først og fremst vil Galaxy Dimension oppfylle alle dine sikkerhetsbehov. Teknikeren vil
programmere systemet og sette det i drift nøyaktig etter dine krav og behov.

Advarsel:

Det er ingen interne komponenter som brukeren kan utføre service på. All service må utføres
av en kvalifisert installatør.

Standarder og godkjenninger
PSTN-godkjenning (Public Switched Telephone Network)
Utstyret er godkjent i henhold til EU-direktiv 98/482/EC for alleuropeisk
enkeltterminalforbindelse til det faste, analoge telefonnettet (PSTN - Public Switched Telephone
Network). På grunn av forskjeller mellom de analoge telenettene i ulike land gir imidlertid denne
godkjenningen ikke i seg selv en ubetinget garanti for vellykket funksjon i ethvert
tilknytningspunkt i alle telenett.

Ved eventuelle problemer må du i første omgang kontakte leverandøren av utstyret.

Galaxy er utviklet for å fungere med telenettene i følgende land:

Østerrike Frankrike Italia Norge Sveits

Belgia Hellas Liechtenstein Portugal Storbritannia

Danmark Island Luxembourg Spania * Tyskland

Finland Irland Nederland Sverige

* Kan ha problemer med å kommunisere i nettverket.

MERK: Kontakt leverandøren av utstyret før du bruker Galaxy i et land/en region som ikke er
oppført her.
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INFORMASJON OM TASTATUR
Generelt
Alarmsystemet Galaxy styres av Galaxy Mk7 Full Alpha LCD-tastatur eller TouchCenter grafisk
tastatur.

Mk7 LCD-tastatur

Talltaster (0 – 9)
Disse tastene brukes til å legge inn kode, samt velge og endre alternativer.

Før brukerne kan betjene systemet, må de identifisere seg med en PIN-kode. Denne koden
består av minst fire sifre som legges inn med tastene 0 - 9.

Talltastene brukes også når områder (hvis programmert på systemet) skal aktiveres eller
deaktiveres.

Visningstaster (A og B)
Disse tastene er programmert til å aktivere et av systemalternativene. Når du trykker på tasten
A> etter å ha tastet inn en gyldig kode, starter en full aktiveringsrutine. Når du trykker på tasten
<B etter å ha tastet inn en gyldig kode, starter en delvis aktiveringsrutine.

Når et systemalternativ er valgt, kan du bruke tastene A> og <B som navigasjonstaster, ved
å gå fremover (A>) eller tilbake (<B) gjennom lister med informasjon. Hvis du holder nede en
tast mens du viser et liste over alternativer, vil hver oppføring på listen vises i rask rekkefølge,
slik at du får rask tilgang til informasjonen.

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 ent

* 0 # esc

LCD-skjerm

Talltaster

Visningstaster

Enter-tast

Escape-tast

Firkant-tast

Nettlampe (LED)

Stjerne-tast

GALAXY  520  V5.00
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Enter-tast (ent)
Tasten ent brukes til å godta og behandle inntastede data. Gyldige handlinger utføres og det
neste alternativet åpnes.

Escape-tast (esc)
Tasten esc avbryter det aktive alternativet og går tilbake til forrige alternativnivå. Eventuelle
endringer i et alternativ som gjøres før alternativet avbrytes, vil bli opphevet. Hvis du trykker
gjentatte ganger på esc, kommer du tilbake til startbildet (som kalles BANNERET).

Tasten esc avbryter også påslaget hvis du trykker på den i utgangstiden.

Firkant-tast (#)
Tasten # brukes til å vise tilleggsvalg for noen alternativer, for eksempel skru tiden frem
og tilbake i alternativet Tid/dato.

Denne tasten brukes også som nødtast (ved å trykke den to ganger etter inntasting av en
gyldig kode).

Stjerne-tast (*)
Tasten * brukes til tilleggsfunksjoner for noen alternativer, for eksempel når du vil skrive
ut en hendelseslogg eller slette oppføringer.

Nettlampe (LED)
Den grønne nettlampen lyser når tastaturet er koblet til strømforsyningen. Ved et eventuelt
strømbrudd vil nettlampen blinke langsomt. Lampen blinker hurtig dersom spenningen
i batteriet faller under minstenivået eller ved brudd i en av sikringene på strømforsyningen
til kontrollpanelet.

Banner
Banneret er teksten som vises på tastaturet, for eksempel Galaxy 520 V5.50 (med klokke
og dato på nederste linje). Dette vises alltid når systemet er av, hvis ikke menyen er åpnet
eller skjermen viser en alarm eller hjelpemelding. Teksten kan endres av en tekniker. Når
systemet er på, er displayet vanligvis blankt.

Brukerkoder
Brukerkoden er en unik PIN-kode som består av minst 4, normalt 5, sifre. PIN-koden identifiserer
brukeren for Galaxys alarmpanel og gir tilgang til å betjene systemet.
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TouchCenter

TouchCenter er et tastatur på en berøringsskjerm som inkluderer lettfattelige instruksjoner på
skjermen. Følgende funksjoner er tilgjengelige:
• tydelige, navigeringsvennlige menyer
• tydelig tekst-/ikonbasert forklaring av systemhendelser
• fargeskjerm
• berøringsskjerm
• hjelp og veiledning ved feil og problemer
Selvdiagnose
Ved hjelp av en rekke diagnostiske tester kan brukeren verifisere at TouchCenter og dets
forbindelse til Galaxy-systemet fungerer som det skal. Det er tre diagnostiske tester:
• test av LCD-skjerm
• lydtest
• LED-test
Bruk
Bruk av TouchCenter er forklart i en egen hurtigveiledning for TouchCenter (IG1-0803).

Mk7-tastatur - grensesnittknapp NØDÅPNING-knapp
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ADGANGSKONTROLL
Adgangskontrollkort
Et adgangskontrollkort er et prox-kort som kan avleses av en berøringsfri leser for å:

• få adgang til adgangskontrollerte dører
• avbryte alarmer, feil og sabotasje
• slå systemet på og av
Slik ttilordner du et adgangskontrollkort til en bruker:
• Åpne menyvalget 42.1=Brukerkoder.
• Trykk på A > -tasten for å bla frem til riktig brukernummer, og trykk på ent.
• Trykk på A > inntil 07=Kortnr vises på tastaturets LCD-skjerm, og trykk på ent.
• Tast inn serienummeret for adgangskontrollkortet. Du kan bruke * (stjernetasten) til å slette

det siste sifferet som ble tastet inn.
• Trykk på ent for å lagre serienummeret.
• Trykk på esc for å gå tilbake til banneret.

Adgangskontrollkort - Batch-læring
Batch-lærefunksjonen gjør det mulig å tilordne ett eller flere adgangskontrollkort til brukere.
Dette gjøre med en bestemt berøringsfri leser som tilordnes når systemet installeres.

Slik starter og bruker du funksjonen for batch-læring:
1 Åpne menyvalget 42.3.4=Batch-start.
2 Tast inn det første brukernummeret som skal tilordnes et adgangskontrollkort.
3 Trykk på ent.
4 Åpne menyvalget 42.3.1=Legg til batch.
5 Les av det første adgangskontrollkortet som skal tilordnes på den berøringsfrie leseren.
6 Dette adgangskonrollkortet vil bli tilordnet brukeren som vises, og deretter vil LCD-skjermen

på tastaturet gå videre til neste bruker.
7 Gjenta trinn 5 til 6 for å tilordne flere adgangskontrollkort.
8 Trykk på esc for å avslutte og gå tilbake til banneret.

BRUKER- OG ADGANGSMALER
Hver bruker i systemet kan knyttes til en adgangsmal. En adgangsmal er en liste over områder
og tidsplaner som definerer hvilke områder en bruker kan få tilgang til, og i hvilke tidsrom
denne tilgangen blir gitt. På denne måten vil brukere kunne få adgang til alle like dører inn
i samme området ved hjelp av én programmeringsoperasjon. Dette gir mindre
programmeringstid og kompleksitet.
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SLÅ PÅ SYSTEMET
Før du slår på
Før du slår på systemet, må du kontrollere at alle dører og vinduer er
sikret, og at områdene som er beskyttet av bevegelsesdetektorer er fri
for hindringer.

Legge inn PIN-kode - brukertype 2.1 - 2.2
For hvert siffer du taster inn, svarer tastaturet med en pipetone og viser
en *. Når du har tastet inn alle sifrene, trykker du på tasten ent eller A >
for å starte tilkobling.

Legge inn PIN-kode - brukertype 2.3 - 3.6
For hvert siffer du taster inn, svarer tastaturet med en pipetone og viser
en *. Når du har tastet inn alle sifrene, trykker du på tasten A > for
å starte tilkobling.

Slå på områder
Dersom det er knyttet områdevalg til PIN-koden, velger du hvilke områder
som skal aktiveres. Status for hvert område vises på tastaturskjermen.
Mulige alternativer for status er:

K = Klar (områdene er av og alle sonene er lukket)
F = Feil (området er av og minst én sone er åpen)
P = På (området er på)
L = Låst (området er låst og kan ikke slås av)

Velg hvilke områder som skal slås på ved å legge inn nummeret på
områdene (hvis område 2 og 3 skal aktiveres, trykker du på tastene
2 og 3). Displayet viser hvilke områder som vil bli slått på. Når du
trykker på ent starter du tilkobling for de angitte områdene
Større Galaxy-systemer kan ha mer enn 8 områder. Hvis brukeren har
områdetilgang, vil de tilgjengelige områdene vises i displayet etter
inntasting av en gyldig kode + A >. Områdene vises som A1 til A8.
Bruk tastene A > og <B til å bla til de ulike settene med områder. Hvis
brukeren ikke har tilgang til noe område, vil inntasting av PIN-kode
og A > føre til at alle områdene som er tilordnet brukeren blir slått på.

Utgangstid
Hvis alle systemsonene er lukket når tilkobling startes, vil skjermen
vise antall sekunder til rådighet for å forlate bygningen. Bygningen
må forlates via den avtalte ruten.

FORSINK PÅ         120

Kode + ent Kode + A

PÅ              A12345678 
Områder      AAA-----

PÅ              A12345678 
Områder    PAA-----

FORSINK PÅ         120

Kode + A

1

ent

PÅ            A12345678 
Områder    APP-----

PÅ            B12345678 
Områder    APP-----

FORSINK PÅ            60

Kode + A

A-tast

ent
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Lydsignal
I utgangstiden vil systemet gi et uavbrutt lydsignal hvis alle soner er
lukket. Hvis en sone åpnes under tilkoblingsperioden, begynner
lydsignalet å pulsere. Lydsignalet vil dessuten pulsere i de siste 25 %
av tilkoblingstiden, som et varsel om at det er kort tid igjen.

Åpne soner
Utgangstiden vil bli tilbakestilt hvis noen soner er åpne eller åpnes
under aktiveringen. Skjermen viser antall åpne soner og gir mulighet for
å vise dem. Når du lukker sonene starter nedtellingen av utgangstiden
på nytt. En alarm vil bli generert hvis aktiveringen ikke er fullført før
Påslagsfeil-perioden utløper. (Påslagsfeil er programmert av en tekniker).

Merk: Før du lukker den åpne sonen må du trykke på esc for å avbryte
påslagsrutinen. Meldingen ESC FOR Å STOPPE vil blinke
som en påminnelse.

Stopp av utgangstid
Utgangstiden kan avsluttes manuelt ved å lukke utgangsdøren eller
ved å trykke på impulsbryter for tilkobling.

Systemtilkobling
Når tiden er utløpt eller en manuell avslutning gjøres, venter systemet
i fire sekunder før det slår seg på. Du vil høre to lange lydsignaler som
bekrefter at systemet er på. Tastaturet viser meldingen SYSTEM PÅ et
øyeblikk før banneret vises igjen.

Deltilkobling
Hvis du vil slå systemet delvis på, trykker du på tasten <B etter PIN-
koden. Bare de sonene som har attributten Del på på blir slått på. Alle de
andre på-funksjonene er de samme.

Avbryte påslagsrutine
Påslagsrutinen kan avbrytes ved å trykke på tasten esc før systemet
slår seg på.

Områdenavn
Hvis du trykker på tastene * og # samtidig når områder vises på
tastaturet (for eksempel ved påslag) vil du vise navnet på området.
Områdenavnet skal programmeres av installatøren. Trykk på tastene *
og # for å gå tilbake til områdebildet.

INS            A12345678 
Områder   KKKKKKKK

A1 KONTOROMR A1 K 
[<] [>] #=ENDRE

* + #

3 soner åpne 
[<] [>] for å se

DEL PÅ                   120

PIN + B
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SLÅ PÅ MED MAX - VALG
Slå på med brukerkort/brikker
Det er mulig å slå på systemet med prox-brukerkort/brikker. Dette gjøres ved å tilordne en
bruker ett av disse påslagsalternativene. Når kortet holdes mot en MAX-modul eller keyprox
i fem sekunder, vil kortholdefunksjonen som er tilordnet kortbrukeren bli aktivert. Hvis den
tilordnede MAX-funksjonen for eksempel er Deltilkobling, vil aktivering av kortfunksjonen
føre til at systemet blir delvis slått på. For adgangskontroll-lesere kreves bruk av
funksjonsknapp eller tre kortinnlesinger for å aktivere kortfunksjonen.

Hvis en bruker er tildelt et områdevalg, må vedkommende ha tilgang til et tastatur for å velge
området som skal slås på etter at kortet er lest.

Dobbel betjening
Hvis en # er tilordnet PIN-koden og MAX-kortnummeret til en bestemt bruker, vil denne
brukeren ha såkalt dobbel betjening. Det betyr at man må taste inn PIN-koden før aktivering
med MAX-kortet, og omvendt.

Keyprox
En keyprox er et tastatur med innebygd kortleser. De installeres vanligvis på systemer der
dobbel betjening brukes for å slå på og av. En keyprox brukes som tastatur og MAX slik det er
beskrevet over, og kortet holdes mot det nedre høyre hjørnet av tastaturet som vist på denne
illustrasjonen:

1 2 3 A

4 5 6 B

7 8 9 ent

* 0 # esc
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SLÅ AV SYSTEMET
Normal inngang
Inngangstiden starter umiddelbart når den SISTE døren åpnes eller en
INNGANG-sone aktiveres. Lydsignalet pulserer langsomt, og brukeren må
gå direkte til leseren og holde frem en brikke eller et kort som er gyldig
i systemet for å slå det av.
Hvis et tastatur brukes, må en gyldig PIN-kode tastes inn, etterfuIgt av A>,
<B eller ent.
Brukere med områdevalg vil få opp AV-skjermbildet etterfulgt av
inntastingsbildet for PIN-kode. Dette gir brukeren mulighet til å slå av spesifikke
områder. Hvis du vil gå tilbake til PÅ-skjermbildet, kan du trykke på ent.

Avvik fra inngangsvei
Gå rett til tastaturet når du kommer inn i bygningen. Hvis brukeren går
inn i et beskyttet område og aktiverer en sone, vil en alarm bli utløst.
Politiet kan bli tilkalt og systemet må tilbakestilles.

Langsom inngang
Du må taste inn en gyldig PIN-kode før inngangstiden utløper. Hvis
inngangstiden utløper før en gyldig PIN-kode er angitt, vil en alarm bli
utløst. Lydsignalet begynner å pulsere hurtig når 75 % av inngangstiden
er gått, for å varsle om at det begynner å haste.

Stoppe alarmer
Hvis du skal stoppe en alarm, taster du inn en gyldig PIN-kode etterfulgt av
ent på tastaturet. Tastaturet viser detaljert informasjon om den aktiverte
sonen. Hvis mer enn én sone er aktivert, kan du se informasjon om disse
ved å bruke A> eller <B. Trykk på ent for å gå tilbake til banneret. Visse
typer alarmer krever en kode med høyere autorisasjon for tilbakestilling.
Systemet ber om en gyldig kode for tilbakestilling ved å vise Administrator-
reset kreves eller Tekniker-reset kreves på tastaturskjermen.

Administrator-tilbakestilling (master-reset)
Hvis du taster inn en PIN-kode for administrator etterfulgt av ent,
tilbakestilles systemet etter eventuell utløsing av alarm.

Tekniker-tilbakestilling (tekniker-reset)
Visse alarmtyper krever at en tekniker besøker, vurderer og tilbakestiller
systemet. I slike tilfeller kan ikke systemet benyttes før en tekniker har
tilbakestilt alarmen.

Slå av med Prox-kort
Hvis noen av områdene som er tilordnet kortet blir slått på, kan de slås av
ved å lese av et kort i MAX, keyprox-tastaturet eller adgangskontrolleseren.
Eventuelt områdevalg og dobbel betjening vil gjelde i henhold til
instruksjonene for å slå systemet på.

Galaxy  520  V5.00 
15.49  MAN 18 Nov

PIN + ent

4 ALARMER 
[<] [>] for å se

PIN + ent

RING ADMINISTRAT 
RESET KREVES

RING TEKNIKER 
RESET KREVES
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Registrere hendelser
I enhver gitt på-periode er det ingen grense for hvor mange signaler som kan sendes fra enkelte
aktiveringer. Imidlertid vil maskinalt tre hendelser fra hver kilde bli oppført i hendelsesloggen.

Feil og sabotasje
Hvis det inntreffer feil eller sabotasje når systemet er av, vil et varsel bli aktivert. Dette består
av et periodisk lydsignal og/eller et visuelt varsel fra tastaturet. En bruker bør da taste inn
koden sin og trykke på ent. Forholdet som forårsaker feil- eller sabotasjevarsel vil vises.
Bruk tastene A> og <B til å bla gjennom flere feil hvis det er aktuelt.

Hvis en feil- eller sabotasjetilstand inntreffer mens systemet er på, vil forholdet vises
på tastaturskjermen når en bruker slår av systemet.

Tilbakestille feil- og sabotasjemeldinger
Når et alarm-, feil- eller sabotasjeforhold genereres i systemet, må det tilbakestilles før vanlig
systemdrift kan gjenopprettes. Feil- og sabotasjemeldinger kan tilbakestilles forutsatt at:

1. årsaken er fjernet
2. en autorisert PIN eller mot-kode er lagt inn
3. forholdende er sett på tastaturskjermen av en bruker etter at punkt 1 og 2 over

er oppfylt

Hvis en bruker ikke har tilstrekkelig autorisasjon til å tilbakestille forholdet, vil en tekst vises
som indikerer at en administrator eller tekniker må tilbakestille forholdet.

På et system som er installert for å oppfylle EN50131 grad 3, vil de fleste feil- og
sabotasjemeldinger kreve at tekniker tilbakestiller systemet med PIN-kode. Alternativt kan
en antikode fra alarmsentralen brukes til å tilbakestille systemet, avhengig av årsaken og
systemets konfigurasjon.

Overstyre feil- og sabotasjemeldinger ved påslag
Hvis det ikke har vært mulig å tilbakestille utestående feil- eller sabotasjemeldinger, vil du
kanskje likevel kunne overstyre forholdet og slå på systemet. Dette avhenger av brukerens
autoritet og type feil.
Eventuelle feilmeldinger vil vises ved forsøk på å slå på systemet. Hvis feilmeldingene kan
overstyres midlertidig av brukeren, vil meldingen ent=FORTSETT PÅ vises. Hvis du trykker
på ent, vil forholdet bli overstyrt for én aktiveringsperiode, og overstyringen vil bli loggført
mot den aktuelle brukeren. Feilen vil fortsatt være der neste gang systemet slås av.
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MENYVALG
Galaxy Dimension har en rekke menyvalg for modifisering av systemet funksjonelle ytelse.

Det finnes to menystrukturer:

Komplett meny
Kan bare brukes av autoriserte brukere med masterkode, samt av teknikeren.

Hurtigmeny
Er et utvalg av alternativene på den komplette menyen. Hurtigmenyen er standardmeny for alle
brukerkoder (type 2.3 og høyere), bortsett fra administrator og tekniker. Hvis brukeren ikke har
tillatelse til å åpne et menyvalg, vises meldingen Ugyldig valg på skjermen.

Tabell 1. Menyvalg

Brukertype Hurtigmeny
Komplett meny

Type 2.3 Type 2.4 Type 2.5 Type 3.6

2.3 0 = Utkoble soner 10 = Påslag-meny 20 = Display-meny 30 = Test-meny 40 = Endringsmeny

2.3 1 = Tvunget på 11 = Utkoble soner 21 = Vis soner 31 = Gang-test 41 = Tid/dato

2.3 2 = Dagvarsel 12 = Forsink på 22 = Vis logg 32 = Utganger 42 = Koder

2.4 3 = Vis soner 13 = Del på 23 = System 43 = Sommertid

2.4 4 = Vis logg 14 = Tvunget på 24 = Utskrift 44 = Siste alarmer

2.4 5 = Utskrift 15 = Dagvarsel 25 = Adgangsdører 45 = Ferier

2.5 6 = Gang-test 16 = Direkte på 46 = Utk områder

3.6 7 = Tid/dato 17 = Direkte delpå 47 = DLS adgang

2.1 8 = Koder 18 = Hjemme-påslag 48 = Adgangsautorisasjon

3.6 9 = Sommertid 19 = Alle på
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Åpne menyen
Når du skal åpne menyen taster du inn en gyldig kode og trykker på ent. Hvis det er noen
utestående systemfeil, vil de vises først. Hvis det er mer enn én feil, vil symbolet > vises,
og du kan bruke rulletastene til å vise dem. Når du trykker på ent på nytt, åpnes menyen.
Den komplette menyen eller hurtigmenyen åpnes, avhengig av brukertypen.

Merk: 1. Hvis brukeren ikke har områdevalg, må alle områdene som er tildelt brukerkoden
slås av.

2. Hvis brukeren har områdevalg, vil bare det området som har INNGANG-soner
tilordnet, bli deaktivert.

3. Hvis det ikke er noen områder, må systemet slås av.

Komplett meny
Den komplette menyen har et hierarki av fire strukturer. Hver struktur er tilgjengelig
av en høyere brukerkodetype.

Hurtigmeny
Hurtigmenyen gir brukere av type 2.3 og høyere tilgang til inntil 10 alternativer, nummerert fra
0 til 9. Du velger ønsket alternativ ved å taste inn alternativnummeret (0-9) eller ved å bruke
tastene A > og <B til å vise hvert alternativ.

Menyvalgene er fortløpende, slik at menyvalg 9 blir etterfulgt av menyvalg 0.

MERK: Brukertype 2.1 har bare tilgang til menyen 8 = Koder for å gjøre det mulig å endre PIN-kode.

Følgende hurtigmenyvalg viser fabrikkinnstillingene. Hvert alternativ er beskrevet
på de neste sidene.
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Utkoble soner (brukertype 2.3 og høyere)
Formål
Dette menyvalget gir brukeren mulighet til å utkoble soner før systemet
slås på. Du kan bare velge blant soner som er tilgjengelig i eget område.

Merk:  Sonene utkobles bare for én på-periode.

Velge Utkoble soner
Åpne HURTIGMENY. Alternativet 0=UTKOBLE SONER vises. Trykk på
ent for å velge dette alternativet.

Vise kvalifiserte soner
Når du velger alternativet Utkoble soner, vises den første sonen som
du kan koble ut. Du kan vise alle kvalifiserte soner ved å trykke på A>
eller <B. De kvalifiserte sonene kan vises i rask rekkefølge ved å holde
nede en av disse tastene.

Utkoble soner
Når sonen du vil koble ut vises på skjermen, trykk på #. Displayet
indikerer at sonen er utkoblet. Deretter kan du bruke A> og <B til å vise
andre soner som eventuelt skal utkobles, og gjenta ved å trykke #.

Merk: En sone kobles ut fra systemet så snart du trykker på #-tasten.
Det er ikke nødvendig å slå systemet på først.

Slå på med utkoblet sone
Når listen over utkoblede soner er fullført, kan du starte tilkobling ved
å trykke på ent. Systemet starter tilkoblingen, og displayet viser hvor
mange soner som er utkoblet. Du har mulighet til å gå tilbake til
menyvalgene ved å trykke på esc. Eventuelle utkoblede soner forblir
utkoblet også etter at du har brukt esc-tasten.

Merk: Alle utkoblede soner registreres i loggen sammen med
brukernavnet.

Vibrasjonssoner
Hvis den utkoblede sonen er en vibrasjonssone, vil alle soner av
denne typen (i alle områder) bli utkoblet som en blokk.
Vibrasjonssonene forblir utkoblet inntil de settes inn igjen manuelt.
Vibrasjonsdetektorene settes ikke inn igjen automatisk når systemet
deaktiveres.

SONER UTKOBLET 
14:35 TIR 17 DES

1 UTKOBLET   120

ent

#

esc

1004 SIKKERHET 
UTKOBL ENT=PÅ

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

PIN + ent

1003 A1 INNBRUDD 
#=UTKOBL ENT=PÅ

ent

1004 SIKKERHET 
#=UTKOBL ENT=PÅ

>A
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Atm 1/2/3/4-soner (minibank)
ATM-soner utkobles ved å legge inn en av de ti ATM-kodene (de 10 siste
brukerne). Hvis du vil velge dette alternativet, legger du inn en ATM-
kode etterfulgt av ent-tasten. Bruk A> til å bla gjennom de fire alternative
ATM-sonene (ATM1 til ATM4), og velg med ent-tasten.
En forhåndsprogrammert ATM-forsinkelse vil løpe før alle ATM-sonene
med den valgte ATM-sonetypen utløper. Sonene vil bli utkoblet så
lenge ATM-tidsavbruddsperioden varer, og den gjenværende tiden
i minutter vises på tastaturet som er brukt til å starte prosedyren. Et
varsel blir gitt ti og fem minutter før sonene settes inn igjen. ATM-
tidsavbruddsperioden kan utvides ved å legge inn en ATM-kode og
velge 1=Reset adgang. Hvis du vil sette inn igjen ATM-sonene manuelt,
kan du legge inn en ATM-kode og velge 2=Avbryt adgang.

Tvunget på (brukertype 2.3 og høyere)
Formål
Når alternativet Tvunget på er aktivt, kan brukeren automatisk koble ut
kvalifiserte soner som er åpne når systemets tilkoblingsrutine startes.
Soner som er utkoblet på denne måten forblir utkoblet i bare én
tilkoblingsperiode.

Velge Tvunget på
Åpne HURTIGMENY. Trykk på 1 etterfulgt av ent. Skjermen viser hvor
mange soner som er utkoblet, og antall sekunder som gjenstår før
systemet slås på.

Soner som ikke kan kobles ut
Noen åpne soner er muligens ikke kvalifisert for å bli utkoblet fra systemet.
I så fall vil displayet vise hvilke soner som er åpne, og utgangstiden blir
tilbakestilt. Disse sonene må lukkes før på-rutinen kan fortsette.

1=RESET ADGANG 
2=AVBRYT ADGANG

ATM PIN + ent

ADGANGSTID UTE 
ATM-2   10 min

[ent] Velge 
1=ATM-1

ATM PIN + ent

[ent] Velge 
2=ATM-2

>A

ent

FORSINKET ADGANG 
ATM-2   12 min

1

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

1

3 UTKOBLET       120

ATM PIN + ent

1 = TVUNGET PÅ 
[ent] Velge

ent

2 soner åpne 
[<] [>] for å se
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Dagvarsling (brukertype 2.3 og høyere)
Formål
Dette alternativet slår på og av Dagvarsling-modus. Når Dagvarsling-
modus er på, vil soner som er programmert for dagvarsling aktivere et
kort lydsignal når de aktiveres.

Merk: Systemet ditt har muligens ikke behov for noen soner
av denne typen.

Velge Dagvarsling
Åpne HURTIGMENY. Trykk på 2 etterfulgt av ent. Displayet viser sta-
tus for Dagvarsling-modus som PÅ eller AV. Trykk på >A for å veksle
mellom tilstandene, og trykk på ent for å godta.

Merk: Tastene 1 og 0 kan også brukes til å velge PÅ og AV.

Dagvarsling i drift
Når Dagvarsling-modus er PÅ, forblir den aktiv inntil den slås AV igjen.
Soner som er programmert av tekniker med attributten for dagvarsling,
fortsetter å bruke dagvarsling når de aktiveres.

Merk: Dagvarsling-modus har ingen innvirkning på systemet
og alarmfunksjonene.

Vis soner (brukertype 2.4 og høyere)
Formål
Dette menyvalget gir brukeren mulighet til å få tilgang til Vis soner-
modus og kontrollere hver sone for beskrivelse og gjeldende status.

Velge Vis soner
Åpne HURTIGMENY. Trykk på 3 etterfulgt av ent. Informasjon om den
første sonen (1001) vises.

Adresse
Soneadressen utgjør et unikt firesifret adressenummer som brukes til
identifikasjon og valg, f.eks. 1026 (linje 1, RIO 02, sone 6).

Funksjon
Sonefunksjonen vises og identifiserer sonens driftsstatus, for eksempel
med INNBRUDD eller BRANN.

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

2 = DAGVARSEL 
[ent] Velge

PIN + ent

>A

DAGVARSLING 
0 = AV

2

ent

DAGVARSLING 
1 = PÅ

ent

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

3 = VIS SONER 
[ent] Velge

PIN + ent

1001 INNBRUDD 
DATAROM

ent

3
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Status
Sonens gjeldende status vises som Åpen eller Lukket.
Denne informasjonen vises vekselvis med funksjonsinformasjon.

Beskrivelse
Hvis sonebeskrivelsen er programmert, vises den på nederste linje på
displayet. Teksten består av tall og bokstaver, og skal gi en detaljert
beskrivelse av sonen, for eksempel Kontordør vest.

Velge og vise
Når du velger alternativet Vis soner, vises den første tilgjengelige
soneadressen i systemet. Du kan vise andre soner i rekkefølge ved å trykke
på >A eller  <B. Du kan også vise en sone ved å legge inn sonens adresse:
Skriv inn linje, RIO og sonenummer (4 sifre). Trykk på # hvis du vil vise
kretsmotstanden i ohm og RIO-spenning (hvis fysisk koblet).

Escape
Hvis du trykker på esc avbrytes alternativet og menyen vises.

Vis logg (brukertype 2.4 og høyere)
Formål
Alternativet Vis logg gir brukeren mulighet til å vise systemhistorikk.
Systemhendelser registreres og lagres i minnet.

Velge Vis logg
Åpne HURTIGMENY. Trykk på 4 etterfulgt av ent. Informasjon om de
siste hendelsene som er loggført vises.
Hendelser
Hendelsene som vises kan blant annet være når systemet slås på og av,
og når alarmer utløses. Hver hendelse er stemplet med dato og klokkeslett.

Velge en dato
Hold nede en av visningstastene for å bla raskt gjennom datoene i loggen.
Du kan bla fremover gjennom datoene med A>, og bakover med  <B.
Når du stopper ved en dato, vises den første oppføringen for denne
datoen.

Vise hver hendelse
Alle hendelsene for en gitt dato kan vises ved å gå systematisk gjennom
hendelsene med visningstastene A> og  <B.

* Hvis brukeren har områdevalg aktivert, vil områdene vises. Hendelser
for hvert område kan vises ved å taste inn områdenummeret.

1001 INNBRUDD 
DATAROM

2+1

1021 SIKKERHET 
KASSERERDØR

esc

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

4

4 = VIS LOGG 
[ent] Velge

ent

PIN + ent

LOGG       A12345678 
Områder    JJ------

LOGG        A12345678 
Områder     NN------

1 + 2

ent

08:53 TIR 22 NOV 
AC-FEIL-RIO108

MAN 21 NOV 1999

B (hold)

MAN 20 NOV 1999

frigi B
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Tilleggsinformasjon
Tasten # kan brukes til å vise tilleggsinformasjon om visse typer
hendelser. Denne informasjonen vises på nederste linje. Informasjonen
kan blant annet være sonebeskrivelse, brukertyper og hvilket tastatur
som ble brukt.

Skrive ut
Hvis en seriell skriver er koblet til systemet, kan du skrive ut en
systemlogg ved å trykke på *. Systemet vil skrive ut fra hendelsen som
vises på skjermen frem til den siste hendelsen.

Utskrift (brukertype 2.4 og høyere)
Formål
Med valget Utskrift kan brukeren få en papirutskrift av informasjon
i systemet. Dette valget krever at en seriell skriver er koblet til systemet.

Velge Utskrift
Åpne HURTIGMENY. Trykk på 5 etterfulgt av ent. Systemets
utskriftsalternativer vises. Hvis du trykker på esc avbrytes
utskriftsfunksjonen.
Koder
Trykk på 1 for å starte utskrift av alle kodene, inkludert kodens
nummer, navn, nivå og lengde.

Soner
Velg Soner hvis du vil skrive ut informasjon om hver sone i systemet.
Soneadresse, funksjon og beskrivelse skrives ut. Trykk på 2 for
å velge dette alternativet.
Logg
Du kan skrive ut hele loggen ved å trykke på 3. Utskriften består av
inntil 1000 hendelser avhengig av sentraltype, og viser informasjon
om dato og klokkeslett når systemet er slått på og av, i tillegg til
eventuelle alarmer.
Alt
Du kan skrive ut alle valgene (KODER, SONER og LOGG) ved å velge
ALT. Ved å trykke på 4 får du en utskrift som starter med
brukerkodene.
Hjelpemelding
Hvis en utskrift startes uten at en skriver er koblet til og slått på,
vil skjermen vise at skriveren er frakoblet.

frigi <B

16:31 SØN 20 NOV 
FULLT PÅ  BRK 98

16:31 SØN 20 NOV 
KOO L6 A1-------

#

esc

*

Utskrift

8

8 = UTSKRIFT 
[ent] Velge

PIN + ent

ent

1 = KODER 2 = SONER
1 = LOGG 4 = ALLE

ent

SKRIVER SONER
ESC for å stoppe

ent

SKRIVER ALLE
ESC for å stoppe

SKRIVER KODER  
ESC for å stoppe

7

SKRIVER LOGG
ESC for å stoppe

ent

0 = UTKOBLE SONER
[ent] Velge

PRINTER off-line 
ESC for å stoppe



17

Gang-test (brukertype 2.5 og høyere)
Formål
Valget Gang-test gir mulighet til å teste sonene for å sikre at de
fungerer som de skal. Du kan velge mellom to alternativer:
1. Alle sonene kan testes
2. Utvalgte soner kan testes

I begge tilfellene indikerer et lydsignal (hvis gang-test med sirene er valgt)
en åpen sone. Testen vil bli registrert i loggen. Trådløse soner viser
dessuten mottatt signalstyrke som en prosentverdi.

Velge Gang-test
Åpne HURTIGMENY. Trykk på 6 etterfulgt av ent. Når Gang-test er
valgt, kan du velge 1=Vis eller 2 = Aktiver.

Hvis du velger 1=Vis, kan du vise utestede eller testede soner. Hvis du
velger 2=Aktiver, kan du velge om gang-testen skal være Stille eller
med Sirene. I begge tilfellene kan du velge mellom Test alle soner eller
Valgte soner.

Alle soner
Hvis du velger Alle soner (trykker på 1) starter testen umiddelbart. Det er
ikke nødvendig å gjøre flere valg, siden alle gyldige soner er med i testen.
Sirenen starter når en sone åpnes, og stopper når alle soner er lukket.

Merk: Valget Test alle soner tester bare soner som kan utkobles
fra systemet.

Valgte soner
Hvis du velger Valgte soner ved å trykke på 2, vises den første sonen
i systemet. Du kan vise andre soner i rekkefølge ved å trykke på A> eller
<B. Når sonen som skal inkluderes vises på skjermen, trykker du på #.
Andre soner kan inkluderes i testen på samme måte. Når alle ønskede
soner er valgt, trykker du på ent for å starte Gang-test.

Merk: Valget Valgte soner inkluderer soner som ikke kan kobles ut.

Avslutte Gang-test
Hvis du vil avbryte Gang-test-funksjonen, kan du trykke på esc. I motsatt
fall vil testen være aktiv i 20 minutter etter siste tastetrykk.

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

6

6 = Gang-test 
[ent] Velge

ent

PIN + ent

GANG-TEST AKTIV 
ESC for å stoppe

1=TEST ALLE SONER 
2=VALGTE SONER

1

1001 SISTE 
#=TEST ENT=START

INGEN DATA

2

>A

1002 UTGANG 
#=TEST  ENT=START

1002 UTGANG 
TEST ENT=START

#

ent
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Tid/dato (brukertype 3.6)
Formål
Gjennom valget Tid/dato kan brukeren endre klokkeslett (timer/minutter)
og dato (dag/måned/år).

Velge Tid/dato
Åpne HURTIGMENY. Trykk på 7 etterfulgt av ent. Når Tid/dato er
valgt, kan du velge klokkeslett eller dato ved å trykke på A> eller  <B.

Endre klokkeslettet
Trykk på A> hvis du vil endre klokkeslettet. Du blir bedt om å taste inn
nytt klokkeslett (Ny tid) i timer og minutter (TT:MM). Når du har tastet
inn klokkeslettet, vises valgbildet for klokkeslett eller dato igjen.
Systemet godtar ikke ugyldige klokkeslett (større enn 23 timer, større
enn 59 minutter). Hvis du trykker på esc avbrytes inntastingen.

Endre datoen
Trykk på <B hvis du vil endre datoen. Du blir bedt om å taste inn en ny
dato (Ny dato) i dager, måneder og år (DD/MM/ÅÅ). Når du har tastet
inn ny dato, vises ukedagen et kort øyeblikk før valgbildet for klokkeslett
elller dato vises igjen. Systemet godtar ikke ugyldige datoer (f.eks. 32/
13/99). Hvis du trykker på esc avbrytes inntastingen.

Fremskynde og forsinke
Det er mulig å fremskynde eller forsinke klokken for å kompensere for
eventuelle variasjoner i klokkefrekvensen. Trykk på # i klokke/dato-
modus for å velge økning av klokkefrekvens. Du kan velge fra 0 til 120
sekunder per uke. Hvis du trykker på * forsinkes klokken.

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

7

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

PIN + ent

ent

15:25 01/03/05
A=TID B=DATO

NY TID
--:--        TT:MM

NY DATO
--/--/--  DD/MM/ÅÅ

A> <B

tast inn dato

tast inn klokkeslett

15:25 01/03/05 
A=TID B=Dato

Juster pr uke   
010 (0-120) sek

#

(trykk på

*
for å forsinke klokken)*
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Koder (brukertype 2.1 og høyere)
Hver PIN-kodebruker kan endre sin egen PIN-kode. Brukere har ikke tilgang til andre
brukerkoder enn sin egen. Det eneste unntaket til dette er administratorkoden.

Formål
Med menyvalget Koder kan administrator (brukertype 3.6) tilordne, endre
og slette kodene som gir brukerne tilgang til å betjene systemet.
Dette menyvalget er inndelt i to undermenyer:

1. Brukerkoder
Menyen er inndelt i ti undermenyer, avhengig av om områder og
MAX Modus er aktivert. Undermenyene knytter koden sammen med
all informasjon, som PIN, nivå, område, navn o.l. I denne menyen
tildeles også eventuell MAX-informasjon til koden.

2. PIN-advarsel

Dette valget viser antall tilgjengelige dager brukeren har til å endre
den midlertidige koden (PIN Endre).

Merk: Gyldighetsperioden for PIN Endre-kodene programmeres
av tekniker.

Administratorkode
Administrator har masterkoden, med autorisasjon til å:
• programmere alternativet BRUKERKODER
• tilordne andre koder til administratortype 3.6.
• endre master-PIN (master-PIN kan ikke slettes)
• tildele koden MAX-modusfunksjon
Masterkoden har som standard tilgang til områdevalg, dersom dette er
aktivert. Masterkoden kan slå områdevalget på og av (med tasten *) etter
behov.
Masterkoden gir som standard tilgang til hurtigmenyen.

Merk: MAX er berøringsfrie lesere som kan kobles
til Galaxy-systemet. Dette gjelder også for
MAX3, den oppgraderte versjonen av MAX.

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

8

8 = KODER 
[ent] Velge

PIN + ent

ent

KODER 
1 = Brukerkoder

>A

KODER 
2 = PIN Advarsel

Tabell 2. Standardkoder

Galaxy Ant. koder
Master

Standard PIN Brukernr.

GD-48 100 12345 98

GD-96 250 12345 248

GD-264 1000 12345 998

GD-520 1000 12345 998
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Velge Koder
Åpne HURTIGMENY. Trykk på 8 etterfulgt av ent.

Brukerkoder
Når du har valgt Koder, trykker du på 1 for å åpne Brukerkoder. Du
kan vise hvert kodenummer med tasten A>. For hvert kodenummer kan
du angi PIN, type, navn og eventuelt tidssoner og områder.
Når kodenummeret som skal endres vises, trykker du på ent for å åpne
valget Endre PIN.

Endre PIN
Med valget Endre PIN kan du tildele eller endre PIN-koden. PIN-koden
må være et fire-, fem- eller sekssifret tall som er unikt for systemet
(antallet er satt av tekniker). Hvis du forsøker å definere en PIN-kode
som allerede finnes, vises meldingen Kopiere inntasting. Hvert siffer
vises på skjermens nederste linje etter hvert som du taster inn koden.
Hvis du trykker på * slettes det siste sifferet. Hvis du holder inne *
slettes alle sifrene. Når du har tildelt riktig PIN-kode, trykker du på ent
for å godta programmeringen og gå tilbake til forrige menynivå.

Når et kodenummer er tildelt en PIN-kode, vises en fylt firkant ( )
på øverste linje av skjermbildet med kodeinformasjon.

• Slette en PIN-kode
Eksisterende PIN-koder kan slettes fullstendig ved å bruke
tasten * i stedet for å skrive tall. Hvis et kodenummer ikke har
noen tildelt PIN-kode, vises en tom firkant ( ) på øverste linje
av skjermbildet med kodeinformasjon.
• Tildele dobbel kode
Hvis du skal programmere en brukerkode med Dobbel kode,
trykker du på # etter at Endre PIN er valgt. Tegnet # vises foran
den tildelte PIN-koden, for eksempel #5678. Når en PIN-kode er
tildelt som dobbel kode, vises to fylte firkanter ( ) på øverste
linje av skjermbildet med brukerinformasjon.
• Bruke dobbel kode
Når dobbel kode er tildelt er det ikke mulig å få tilgang til menyen
eller aktivere/deaktivere systemet med én kode. Da vil meldingen
INGEN ADG – EKSTRA KODE vises. Du må taste inn den andre
dobbeltkoden innen 60 sekunder for å få tilgang til menyen eller
slå på/av systemet. Doble koder kan være av ulike nivåer.
Det høyeste kodenivået avgjør tilgangsnivået til systemet.
Hvis bare den ene koden av en dobbel kode tastes inn, uten den
andre koden innen 60 sekunder, vil det bli registrert som et tilfelle
av ulovlig kode (Illegal kode) i hendelsesloggen. Alle utganger
som er programmert som Illegal Code blir aktivert.

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

8

8 = KODER 
[ent] Velge

PIN + ent

ent

KODER 
1 = Brukerkoder

ent

001 BRK
L3

ent

[ent] Velge 
1 = Endre PIN

ent

001 PIN
      >    5678

ent

Indikerer 
dobbel kode

001 BRK
L3

   

001 PIN
          >   #5678
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Endre type
Hver bruker blir tilordnet en kodetype som avgjør hvilke menyvalg
som er tilgjengelige for vedkommende (se Tabell 1: Menyvalg). Når du
har valgt dette alternativet, angir du hvilken type som skal tildeles den
aktuelle brukeren. Deretter trykker du på ent for å godta
programmeringen og gå tilbake til forrige menynivå. Se Tabell 3.
Tilgangsnivåer for brukerne hvis du vil vite mer om tilgangsmuligheter.

• Tvangskode
Hvis du holder inne # mens du åpner Endre nivå, vil den aktuelle
koden bli tilordnet som en nødkode. Det er ingen begrensning på hvor
mange koder som kan fungere som nødkoder. Du kan når som helst
taste inn en nødkode, som vil utløse hendelsene som er programmert
under Nød eller PA [nødsituasjon eller personlig angrep].

Enhver gyldig PIN-kode som etterfølges av # # ent (ent kan erstattes
av A> eller  <B) kan brukes som nødkode. Denne funksjonen er
deaktivert i Storbritannia for å overholde gjeldende lovbestemmelser.

Tabell 3. Tilgangsnivåer for brukerne

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

8

8 = KODER 
[ent] Velge

PIN + ent

ent

KODER 
1 = Brukerkoder

ent

[ent] Velge 
1 = Endre PIN

ent

>A

[ent] Velge 
2 =  Endre nivå

ent

001 Nivå
                 >_3

ent

   

001 BRK
L3

EN50131-1
Nivå

Nivå

Legges inn i hendelsesminnet – ingen andre valg

Kan bare slå systemet på

Kan bare slå systemet på og av

Menyvalg 11-19

Menyvalg 11-25

Menyvalg 11-32

Menyvalg 11-48

Menyvalg 11-71

Menyvalg 11-71

†
‡

Ingen tilgang til menyfunksjoner

Adgang

Administrator, tekniker og eksterne koder (de tre siste kodene i systemet) 
har faste typer som ikke kan omprogrammeres.

Vakt

Rengjører

Vaktmester

Brukere

Brukere

Brukere

Master

Tekniker

Ekstern

1.0†

2.2†

2.1†

2.4

2.5

2.3

3.6‡

3.7‡

3.8‡

1

2

2

2

2

2

2

3

3
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• Hurtigmeny
Alle brukerkoder gir som standard tilgang til hurtigmenyen. Denne
menyen består av et utvalg av ti menyvalg (0-9) fra menyvalgene
11-49. Typen brukerkode bestemmer tilgangen til hurtigmenyen.
Enhver bruker kan oppgraderes fra hurtigmeny til full meny ved
å merke vedkommende med en * når menyvalget Endre nivå er åpent.
En bruker med type *2.5 vil derfor ha tilgang til den komplette menyen
fra menyvalgene 11-32. Ingen kode kan ha tilgang til begge menyene.

Merk: Masterkoden for administratoren gir som standard tilgang til
den komplette menyen.

Endre navn
Dette gjør det mulig å tildele brukeren et navn (maksimalt seks tegn).
Standardnavnet for alle brukerkoder er BRK, og standardnavnet for
administratoren er MASTER. Administratorens navn kan ikke endres.
Når du velger Endre navn, vises alfanumeriske tegn som kan brukes til
brukernavnet nederst på skjermen. Markøren blinker på bokstaven L.
Trykk på * hvis du vil slette bokstavene i standardnavnet eller det
forrige navnet. Når det forrige navnet er slettet, bruker du A> eller  <B til
å flytte markøren til den første bokstaven i navnet, og trykker på ent.
Det valgte tegnet vises på øverste linje. Fortsett denne prosessen inntil
navnet er ferdig. Tasten # skifter mellom små og store bokstaver og
systembiblioteket. Trykk på esc for å lagre navnet og avslutte.
Tidssone
En administrator kan tidsbegrense brukernes PIN-koder (når TIMERE
er programmert av teknikeren). Tidssonene kan da brukes til å slå PÅ
og AV brukerens PIN-kode, i de tidsrommene som er programmert
i TIMER A og B.

Plan
Dette menyvalget gir brukerens PIN-kode adgang til systemets
menyvalg for på- og avslag. PIN-koden fungerer bare i AV-perioden til
en tilordnet ukeplan.

Hvis en bruker forsøker å bruke PIN-koden sin i PÅ-periodene i henhold
til sin tilordnede plan, vil en ulovlig kodehendelse bli logget og
eventuelle utganger som er programmert for ulovlig kode blir aktivert.

Hvis dette menyvalget settes til 00=Ingen, betyr det at PIN-kodene
alltid vil være operasjonelle.

MERK: Dette menyvalget kontrollerer ikke kortadgang gjennom
dørene. Dette kontrolleres via maler, og tilordnes en bruker
i menyvalg 42.11=Mal.

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

8

PIN + ent

8 = KODER 
[ent] Velge

ent

KODER 
1 = Brukerkoder

ent

ent

001 BRK
L3A1_______

[ent] Velge 
3 = Endre PIN

3

001 NAVN BRK_
EFG HIJKLMNØö0 P

ent

   [ent] Velge 
4 = Plan

[ent] Velge 
3 =  Endre navn

ent

ent

[ent] Velge  
00 = Ingen

ent

>A
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Midlertidig kode
Ved å bruke en midlertidig kode [Midl. kode]kan en PIN-kode tildeles
en bruker på midlertidig basis. Når du velger dette alternativet, må du
angi hvor mange dager (0-99) koden skal være aktiv.
Standardinnstillingen 0 gjør koden permanent. En midlertidig kode
utløper og fjernes fra kodelisten ved midnatt etter det valgte antallet
dager. En kode som er tildelt som Midl. kode er merket på
brukerkodebildet med en ̂  mellom brukernummeret og brukernavnet,
for eksempel 001^ BRK.

Merk: Administratoren, teknikeren og eksterne koder kan ikke
tildeles en midlertidig kode [Midl. kode].

PIN Endre
Hvis du skal programmere en brukerkode som PIN Endre-kode,
velger du Midl. kode og trykker på * i stedet for et antall dager for
midlertidig kode. Trykk på ent for å godta programmeringen og gå
tilbake til forrige menynivå. En kode som er angitt som PIN Endre-
kode er merket på brukerkodebildet med en * mellom brukernummeret
og brukernavnet, for eksempel 001 * BRK. Hvis en bruker får angitt
PIN Endre-funksjonen under menyvalget Midl. kode, må denne
brukeren velge en ny PIN-kode innen et forhåndsdefinert tidsrom.
Hvis ikke dette gjøres vil PIN-koden utløpe og slutte å fungere.
Et varsel (1-28 dager) om at PIN-koden må endres kan settes opp
gjennom alternativet PIN Advarsel. Da vil brukeren bli bedt om
å velge en ny kode hver gang han/hun taster inn koden i PIN
Advarsel-perioden (bortsett fra når systemet slås av). Den nye PIN-
koden må bestå av mellom fire og seks sifre og må være forskjellig
fra alle eksisterende PIN-koder. Den nye PIN-koden må legges inn
og bekreftes, og hvis den er godtatt vil banneret vises igjen.
Hvis brukeren trykker på esc eller hvis den inntastede PIN-koden er
ugyldig, kan brukeren fortsette å bruke panelet på vanlig måte.
Neste gang PIN-koden legges inn, vil brukeren igjen bli bedt om
å endre PIN-kode.

Merk:  Hvis brukeren ikke har lagt inn ny PIN-kode innen slutten av
PIN Advarsel-perioden, vil PIN-koden bli slettet neste gang
systemet slås av.

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

8

8 = KODER 
[ent] Velge

PIN + ent

ent

KODER 
1 = Brukerkoder

ent

[ent] Velge 
1 = Endre PIN

ent

Midl. kode 
00 (0-99) dager

001 BRK
L3

ent

   Midl. kode 
25 (0-99) dager

5

[ent] Velge 
5 = Midl. kode

ent

2+5

Midl. kode  
(0-99) dager

ent

PIN Endring-kode

*
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Endre område
Dette alternativet bestemmer hvilke områder brukeren har tilgang til.
Alternativet Endre område er bare tilgjengelig når Område-modus er
aktivert av teknikeren. Standard er at områder er deaktivert.
Når du velger Endre område vises områder som er tildelt brukeren.
Alle brukere er som standard knyttet til område 1. Når du trykker på
områdenummeret, endrer du området som er tildelt brukeren. Eksempel:
Hvis du trykker på 2 og 3, tildeles område 2 og 3 til brukeren. Hvis du
trykker på 1 når område 1 allerede er tildelt, fjernes område 1 fra den
aktuelle brukerkoden. Hvis du vil tilordne områdevalg til brukeren, trykker
du på *. Når du har tildelt ønskede områder til brukeren, trykker du på ent
for å godta programmeringen og gå tilbake til forrige menynivå.

• Flere områdeblokker
Større Galaxy-systemer kan ha mer enn 8 områder. Områdene vises
på tastaturet i blokker på åtte områder hver, som er merket med A,
B, C og D.

Bruk A> eller  <B til å bevege deg mellom områdeblokkene.
Trykk på 1-8 for å tildele områder i hver blokk til brukeren.

• Enkeltområde
En bruker kan tilordnes et enkeltområde. Da vil brukeren bare
ha tilgang til og kunne aktivere/deaktivere dette ene området.

• Flere områder
En bruker kan tilordnes mer enn ett område, og vil da ha samlet
adgang til de tilordnede områdene. Brukeren kan betjene de
tilordnede områdene enkeltvis, men ikke i en valgfrie
kombinasjoner.

8

PIN + ent

ent

ent

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

ent

ent

8 = KODER 
[ent] Velge

KODER 
1 = Brukerkoder

001 BRK
L3     A ________

[ent] Velge 
1 = Endre PIN

6

[ent] Velge 
6 = Endre områder

Omr A 1_______
      >A 1_______

   Omr B 1_______
      >B 1_______

Omr B 1_______
      >B _23_____

1+2+3

>A

8-1 8A -1

8-1 6B 1-9

8-1 4C 2-71

8-1 2D 3-52

Områdeblokk Fysiske områder
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• Områdevalg
En bruker kan tilordnes mer enn ett område, og kan også velge
hvilke områder vedkommende skal vise, aktivere og deaktivere.
Hvis man trykker på * mens områder blir tilordnet en bruker, vil
vedkommende få aktivert områdevalgfunksjonen.

Merk: 1. Administratoren har fast tilgang til alle systemområder.
Dette kan ikke omprogrammeres.

2. Administratoren får tildelt områdevalg som standard, men
denne funksjonen kan fjernes.

3. Brukere med autorisasjon til Koder-valget, kan tilordne
områder som er tilordnet deres egen brukerkode. En bruker
som ikke har tilgang til område 4, kan ikke tilordne område
4 til en annen brukerkode.

Kortnummer
Hvert adgangskort/brikke har et unikt tisifret nummer som er lasergravert.
Et kort/en brikke tilordnes en bruker ved å taste inn dette nummeret
under menyvalget Kortnr. Dette nummeret identifiserer kortet/brikken
i systemet og knytter det til den aktuelle brukeren.

1. Tast inn det tisifrede nummeret som er lasergravert på kortet, eller
les inn id-koden for RF-brikken som genereres av RF RIO, eller trykk
inn A og 1 samtidig på KeyProx-tastaturet og hold kortet/brikken opp
mot KeyProx-leseren innen fem sekunder. ID-nummeret dekrypteres,
registreres og vises på displayet på KeyProx.

2. Trykk på ent for å lagre programmeringen og gå tilbake til forrige
menynivå.

Merk: Et kortnummer kan også tilordnes et brukernummer som ikke
har noen PIN-kode. Alle andre alternativer for denne brukeren
gjelder for kortet/brikken.

Når et kortnummer er tildelt et brukernummer, vises en liten (m) på øverste
linje av skjermbildet med brukerinformasjon.

Hvis en # står ved siden av MAX-nummeret, betyr det at MAX-
funksjonen har dobbel betjening, det vil si at brukeren også må taste inn
PIN-kode. Hvis en stjerne * står ved siden av MAX-nummeret, betyr det
at kortet har såkalt dobbel tilgang, det vil si at det trengs et kort til for
å åpne dører.

ent

*
Omr B 1_______

 Ú23_____>B

8

8 = KODER 
[ent] Velge

PIN + ent

ent

KODER 
1 = Brukerkoder

ent

[ent] Velge 
1 =  Endre PIN

ent

Kortnr
>

001 BRK
L3     A ________
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7

[ent] Velge 
7 = Kortnr

ent

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge

Legg inn nytt 
kortnummer
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MAX Funksjon
MAX-kortet kan tilordnes ett enkelt menyvalg. Brukeren må være
autorisert for å få tilgang til menyvalget, enten gjennom det tildelte
brukernivået eller ved at teknikeren endrer tilgangstypen for menyvalg.

Standardinnstillingen er Ikke i bruk. En ny innstilling tildeles ved å
bla med A> eller <B inntil ønsket alternativ vises, eller taste inn
nummeret på innstillingen direkte med talltastene. Velg funksjonen
ved å trykke på ent.

MAX Tastatur
Menyvalget begrenser MAX-kortet/brikken til å fungere på bare ett
tastatur. Når du velger dette alternativet, viser displayet **. Det betyr at
et tastatur ikke er angitt ennå. Trykk på # hvis du vil angi et tastatur.
Adressen til det første tastaturet i systemet vises. Bruk A> eller  <B til
å finne ønsket tastatur, og trykk på ent for å godta programmeringen.

Merk: En svart blinkende firkant over det første sifferet i tastatur-
adressen betyr at tastaturets adresse for øyeblikket er i bruk.

• Berøringsfri MAX-kortleser
MAX-funksjonen aktiveres når kortet holdes foran en MAX-leser
i tre sekunder. MAX-leseren må være tilordnet et område som
også MAX-brukeren er tilordnet. Tastaturet som er angitt i
innstillingen Max Tastatur viser den tilordnede MAX-funksjonen.

Merk: Hvis det angitte tastaturet er i bruk, vil innstillingen ikke vises.
Hvis MAX-funksjonen er et “handling”-menyvalg, f.eks.
12 = Forsinket på, vil funksjonen bli utført.

Hvis det ikke er angitt noe tastatur (**), vil MAX-menyvalget fungere
på alle tastaturer som deler MAX-brukerens områder. Hvis det er mer
enn ett tastatur, vil meldingen Trykk en tast vises på alle gyldige
tastaturer. Trykk en vilkårlig tast hvis du vil aktivere funksjonen på det
tastaturet. Hvis du ikke trykker noen tast innen fem sekunder, vil
funksjonen automatisk bli aktivert på alle tastaturer.

Tilgi antipassback
Når funksjonen Antipassback er aktivert, kan ikke et bestemt kort
brukes mer enn én gang per leser innen et gitt tidsrom. Dette for
å forhindre at flere personer får adgang samtidig med det samme
kortet. Tilgi-funksjonen angir hvor ofte hele eller deler av
begrensningen oppheves.

[ent] Velge 
9 = MAX-tastatur

[ent] Velge 
1 = Endre PIN
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      = IKKE I BRUK
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PIN-advarsel
Dette alternativet bestemmer hvor mange dager i forveien det skal varsles
om utløpsdato for brukerkoder med PIN Endre-status. I varselperioden
vil brukeren bli bedt om å velge ny kode hver gang vedkommende taster
inn PIN-koden som er i ferd med å utløpe. Standardperioden er 99 dager,
men du kan velge fra området 1-99. Hvis en bruker ikke har valgt en ny
kode når PIN Advarsel-perioden er over, vil koden bli slettet neste gang
systemet slås av.

Merk: Hvis PIN Advarsel-perioden slutter den siste dagen i en
måned, utløper PIN-koden den første dagen i neste måned.

Den første dagen hvert år settes den sommertidens startdato [Start] til
den siste søndagen i mars, og sluttdatoen [Slutt] settes til den siste
søndagen i oktober.

Alternativet for Sommertid fungerer slik: Klokken 01: 00 på
startdatoen [Start] hopper systemklokken frem til 02: 00. Klokken
02: 00 på sluttdatoen [Slutt] hopper systemklokken tilbake til 01: 00.

Merk: Klokkeslettet endres alltid i forhold til GMT.
I Norge, som ligger i den sentraleuropeiske tidssonen
(GMT+1), blir det:

Siste søndag i mars stilles klokken fra 02.00 til 03.00
Siste søndag i oktober stilles klokken fra 03.00 til 02.00.

Datoinnstillingene for Start og Slutt kan omprogrammeres av brukere
med autoriserte koder. Trykk på A> hvis du vil endre Start-datoen, eller
<B hvis du vil endre Slutt-datoen for sommertid. Den nye datoen må
være et gyldig firesifret tall på dag/måned-format (dd/mm).

8 = KODER 
[ent] Velge

PIN + ent

KODER 
1 = Brukerkoder

PIN Advarsel 
28 (1-28) dager

KODER 
2 = PIN Advarsel

0 = UTKOBLE SONER 
[ent] Velge
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PIN + ent

9 = SOMMERTID 
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A=START
B=SLUTT

26. MAR
29. OKT

A=START
B=SLUTT

NY DATO
--/-- DD/MM

23. MAR
29. OKT

esc
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B=SLUTT

26. MAR
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Sommertid (brukertype 3.6)
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Siste alarmer (brukertype 3.6)
Dette alternativet viser en oversikt over de siste alarmene som er blitt
utløst. Menyvalget Siste alarmer registrerer informasjon om aktivering
og deaktivering av systemet før og etter alarmaktivering, og de fem
første hendelsene som inntreffer når alarmen utløses. Denne
informasjonen forblir lagret frem til neste gang en alarm utløses. Åpne
menyvalget og trykk på A og B for å bla gjennom de syv oppføringene
under dette valget.

Hvis du trykker på # mens menyvalget Siste alarmer er åpent, vises
tilleggsinformasjon om visse hendelser (tastatur, brukernivå og
gjeldende område for brukerhendelser, eventuell sonebeskrivelse for
alarmhendelser).

Informasjonen som vises, kan du skrive ut ved å trykke på *. Du kan
avbryte en pågående utskrift ved å trykke på esc.

Ferier (brukertype 3.6)

1=Se
Denne funksjonen gjør det mulig å se ukeplanene som
er programmert av tekniker:
1 = Ukeplan
Bruk tastene A og B til å bla gjennom de programmerte på/av-tidene.
2 = Timer-utganger
Dette menyvalget viser utgangene Timer-A og Timer-B med på/av-tider.
3 = Auto på
Bruk tastene A og B til å bla gjennom områdene for å velge ett (valgfritt)
og for å se tidsplanen som er tilordnet hvert område.
4 = Utlåsing
Bruk tastene A og B til å bla gjennom områdene for å velge ett (valgfritt)
og for å se tidsplanen som er tilordnet hvert område.

01:04        Søn 01 Jan 
1064         Innbrudd

PIN + ent

09:30       Søn 01 Jan 
AV           MASTER

44 = SISTE ALARMER 
[ent] Velge

[ent] Velge 
1=Se

PIN + ent

45 = FERIER 
[ent] Velge

[ent] Velge 
1 = Ukeplan

[ent] Velge 
2 = Timer-utganger

[ent] Velge 
1=Timer A,  2=Timer B

[ent] Velge 
3 = Auto-på

[ent] Velge 
4 = Utlåsing
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[ent] Velge 
2=Ferier

PIN + ent

45 = FERIER 
[ent] Velge

[ent] Velge 
1 =  Endre datoer

01:START  >DD/MM
01:SLUTT    DD/MM

2=Ferier
Med denne funksjonen kan du definere inntil 32 ferieperioder. En Start-
og Slutt-dato legges inn for hver ferieperiode gjennom alternativet
1=Endre datoer. Når du velger dette alternativet, vises Start- og Slutt-
dato for ferieperiode 01. Hvis det ikke er angitt noen datoer for denne
perioden, viser skjermen **/**. Når du skal programmere Start-dato
trykker du på ent-tasten. Datovisningen endres til >DD/MM<. Tast inn
en gyldig firesifret dato og trykk på ent for å godta valget. Det er ikke
nødvendig å angi året, bare dag og måned.

Trykk på # for å gå til Slutt-datoen, og bruk samme fremgangsmåte som
for Start-datoen.

Hvis du vil fjerne en programmert dato, trykker du på *. Datovisningen
går da tilbake til **/**.

MERK: Ferieperiodene kan bare programmeres
av administratorer og teknikere.

[ent] Velge 
2=Ferier

PIN + ent

45 = FERIER 
[ent] Velge

[ent] Velge 
2=Tildel områder

STATUS A12345678 
Områder     JNJJJJJN

Områdene som påvirkes av den programmerte ferieperioden tildeles med
funksjonen 2=Tildel områder.

Når du velger alternativet Tildel områder, er områdene som allerede er
koblet til de programmerte ferieperiodene merket med en J under området.
Områder som ikke er tildelt ferie er merket med en N. Standardverdien for
alle områder er J. Du kan endre status for et område ved å trykke på
områdenummeret. Når du har tilordnet ønskede områder ferieperioder,
trykker du på ent for å godta programmeringen og gå tilbake til forrige
menynivå.

MERK: Større Galaxy-systemer har mer enn åtte områder
som vises på tastaturet i blokker på åtte. Trykk på
A eller B for å vise hver av områdeblokkene.
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3=Tidlig AV
Hvis alternativet Tidlig av (45.3.2) er aktivert, vil Lås avslag-tiden for
den påfølgende dagen bli fremskjøvet det antallet minutter (0-240) som
teknikeren har programmert. Dette gjør det mulig å deaktivere systemet
manuelt tidligere enn normalt. Det er to funksjoner i dette alternativet:

Funksjonen 1=Tidlige tider viser når systemet kan slås av manuelt dagen
etter. Klokkeslettet som vises er Låst Avslag-tiden minus Tidlig
Av-perioden, og vises på 24-timers format.

Områder som er aktivert med Tidlig Av, kan vise åpningstiden for hvert
av områdene som er aktivert ved å trykke på A eller B.

Denne funksjonen viser bare den tidlige tiden hvis alternativet Tidlig Av
er aktivert. Hvis dette alternativet er deaktivert eller ingen områder er
aktivert, vises meldingen INGEN DATA.

Funksjonen 2=Tidlig Av gjør det mulig å deaktivere eller aktivere tidlig
åpning.

Hvis områder er aktivert, kan områdene aktiveres individuelt for å tillate
tidlig avslag.

4=Timere
Dette menyvalget gjør det mulig å slå på og av hver av de programmerte
ukentlige timeplanene etter behov. Hvis en timeplan er slått av, blir
timerensatt ut av drift. Dette alternativet kan ikke brukes til å endre de
programmerte tidene. Alle timeplaner har standardverdien 0 = Av. Hvis du vil slå
timeplanen på, velger du ønsket timer og endrer innstillingen til 1 =På.

[ent] Velge 
3 = Tidlig åpen

PIN + ent

45 = FERIER 
[ent] Velge

[ent] Velge 
1 = Tidlig tider

Tidlig AV
TT:MM
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5=Overtid
Alternativet Overtid autoriserer en forsinkelse av Automatisk på i forkant
av forvarselperioden.

6=Helgearbeid
Alternativet Helgearbeid slår av systemet i helgen. Hvis innstillingen
for Helgedag er noe annet enn 0 = AV (standard), vil neste forekomst av
programmert Helgedag føre til at Timere antar de tidene de har for den
tilordnede Tidsmal-innstillingen. Dette vil for eksempel gjøre det mulig å
bruke mandagsinnstillingene for Auto-på og Låst av timere på en søndag.

MERK: Parameteren 41 = Helgearbeid må være på
(standard er av) før Helgedag kan velges av
brukeren.

Når du velger alternativet 1=Program Dager, vises innstillingen for
Helgedag. Standard er 0 = AV. Bruk A eller B til å velge ønsket dag eller
dager, og trykk på ent for å godta programmeringen og gå tilbake til det
forrige menynivået:

0 = AV
1 = LØR
2 = SØN
3 = BEG (lørdag og søndag)

Innstillingen for Helgedag forblir aktiv i bare én helg. Helgedag går tilbake
til standardinnstillingen AV umiddelbart etter den aktuelle dagen.
Helgedag må tildeles på nytt hver gang funksjonen skal brukes.

Når du velger alternativet 2 = Tidsmal vises de programmerte timerene
som er i drift når alternativet Helgedag velges. Timerene for valgt Tidsmal
(man til fre) tas i bruk for de dagene som er valgt for helgearbeid.

MERK: Tidsmal kan bare velges av teknikeren.

7 = Adgangsmal
Dette alternativet viser en mal over ukentlige tidsplaner for hver bruker
i systemet. Dette menyvalget har to undervalg:

1 = Navn
Et malnavn for en bruker på inntil 12 tegn kan angis her.

2 = Plan
Planene som er programmert i menyvalg 65, Timere, tilordnes hvert område
med den valgte adgangsmalen under dette alternativet. Områdemodus
må være aktivert i menyvalg 63.1 for å tilordne en ukeplan til et område.

[ent] Velge 
6 = Helgearbeid

PIN + ent

45 = FERIER 
[ent] Velge

[ent] Velge 
1 =  Progr. dager

[ent] Velge 
1 = Ukedag

[ent] Velge 
1=LØR  A for å se
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Område-utkobling (brukertype 3.6)
Med dette alternativet kan en bruker med kode av type 3.6 utkoble alle
soner som kan kobles ut, i ett eller flere områder. Alle soner i de aktuelle
områdene som kan utkobles, blir utkoblet når dette alternativet velges.
Områder kan kobles ut og settes i drift igjen uten å slå på og av systemet.

Når du velger alternativet Område-utkobling, vises områdene som er
tildelt brukerkoden og tastaturet, i tillegg til utkoblingsstatus for hvert
område (J under området indikerer at den er utkoblet, N indikerer at den
ikke er utkoblet). Hvis du vil koble ut et område, kan du trykke på den
tilhørende tasten. Bokstaven under områdenummeret endres fra N til J.
Hvis du vil sette området i drift igjen, trykker du på den samme tasten slik
at J endres til N.

MERK: En bruker av type 3.6 må ha rettighet til
å åpne Område-utkobling.

MERK: Sonene i de valgte områdene kobles ut
fra systemet så snart området er valgt.

Når banneret vises på tastaturet igjen, vises meldingen SONER
UTKOBLET. Utkoblede soner forblir utkoblet bare i én aktiveringsperiode
eller til de settes i drift igjen i systemet manuelt.
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DLS-adgang (brukertype 3.6)
Dette menyvalget gir kontroll over eksterne serviceforbindelser. Ekstern
service er en prosedyre som gir installatøren mulighet til å utføre ekstern
service på alarmsystemet via en telefonlinje eller lignende forbindelse.

Alternativet 1=Service gir brukeren mulighet til å kontrollere
adgangsmodus for den eksterne servicepakken. Det finnes fire
tilgjengelige kommunikasjonsenheter.

0=INT TELEKOM
1=ISDN
2=ETHERNET
3=EXT TELEKOM

Velg en passende enhet i henhold til systemoppsettet. Brukeren kan
velge mellom ytterligere to alternativer:

0=Direkte adgang - Hvis du velger dette alternativet, starter en
40 minutters tilgang på Galaxy-panelet, og ekstern serviceprogramvare
har direkte tilgang til systemet i denne perioden. Når det er opprettet
tilgang til panelet, er det ingen begrensning på hvor lenge den kan vare.
Når serviceforbindelsen til panelet avsluttes, holdes tilgangen åpen
i 15 minutter til.

1=Tilbakering-1-5

Når brukeren velger ett av tallene (1-5) etterfulgt av ent, ringer Galaxy-
panelet til det forhåndsprogrammerte telefonnummeret som er knyttet
til Tilbakering-nummeret.

Hvis det valgte nummeret ikke har et forhåndsprogrammert
telefonnummer, blir du bedt om å taste inn et nummer 1. Tast inn ønsket
telefonnummer og trykk på ent. Panelet ringer dette nummeret.

MERK: PC-en som sentralen ringer til må kjøre
programvaren for fjernservice i Venter
tilbakering-modus.

[ent] Velge 
1=Service

PIN + ent

47 = DLS ADGANG 
[ent] Velge

[ent] Velge 
0=INT TELEKOM

[ent] Velge 
0=Direkte adgang

[ent] Velge 
1=Service

PIN + ent

47 = DLS ADGANG 
[ent] Velge

[ent] Velge 
0= INT TELEKOM

[ent] Velge 
1=Tilbakering-1

C >_
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 Tekniker-adgang (brukertype 3.6)
For å gi teknikeren tilgang til systemet, må teknikerkoden autoriseres på
nytt med denne menyen. Når meny 48.1.1 settes til 1 = på, vil
teknikerkoden bli aktivert.

Administratorkoden bør alltid være aktivert via meny 48.1.2.
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UNNGÅ UØNSKEDE ALARMER
Uønskede alarmer er ubeleilige og kan være kostbart.

Her er ni punkter som forebygger uønsket alarm.

1. Forsikre deg om at du forstår fullt ut hvordan alarmsystemet skal betjenes. Når du ikke er til
stede bør det alltid være noen tilgjengelig med grundig opplæring som kan betjene systemet.

2. Før du forlater bygningen bør du sjekke at alle dører og vinduer er skikkelig lukket.

3. Hvis passive infrarøde detektorer eller bevegelsesdetektorer er installert, bør du sørge
for at ingen dyr eller fugler kan komme inn på de aktuelle områdene. Vær også spesielt
oppmerksom på svingende skilt, lysstoffrør, juledekorasjoner, elektriske vifter, ovner
og ventilasjonssystemer. Dette bør slås av hvis det er mulig.

4. Følg alltid den ruten og prosedyren for utgang og inngang som er avtalt med
alarminstallatøren.

5. Behandle alarmkomponentene forsiktig, slik at de ikke blir skadet.

6. Rådfør deg med alarminstallatøren om eventuelle endringer av bygning og interiør hvis
du tror dette kan påvirke alarmen eller dens funksjon.

7. Rapporter alle utløste alarmer til alarminstallatøren. Om nødvendig vil en tekniker komme
for å kontrollere systemet.

8. Hvis åpne- eller lukketider overvåkes av en vaktsentral, må du huske å varsle dem om
eventuelle avvik fra avtalte tider eller passord.

9. Systemet er utstyrt med et reservebatteri som kan drive systemet i en begrenset periode
ved et eventuelt strømbrudd. Sørg om mulig for at strømmen kobles til igjen så snart som
mulig slik at reservebatteriet kan lades opp igjen.
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SONEREFERANSER

1001

2001

3001

4001
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6101

7101

8101

1
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5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Sone Funksjon Beskrivelse Dagvarsel Utkobling Del

Sone Funksjon Beskrivelse Dagvarsel Utkobling DelRIO

Sone Funksjon Beskrivelse Dagvarsel Utkobling DelRIO
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ALARM OG HJELPEMELDINGER

Alarm er utløst
Systemet er i alarmtilstand og må avstilles med en gyldig PIN-kode eller
nøkkelbryter.

PA-reset kreves
Etter at en PA-sone (“personangrep”) er blitt utløst, må systemet tilbakestilles
med en kode på et høyere nivå (administrator eller tekniker, avhengig av
innstillingen for tilbakestillingsnivå).

Administrator-reset kreves
Etter en utløst alarm må systemet tilbakestilles med en kode på administratornivå.
Denne meldingen vises når en sabotasjealarm utløses.

Tekniker-reset kreves
System er programmert slik at en tekniker må tilbakestille det etter utløst alarm.
Teknikeren må tilkalles for å tilbakestille systemet før en bruker kan slå det på
igjen. Sabotasje krever vanligvis besøk av en tekniker som sjekker alle modulene
i systemet og utbedrer feilen.

Alarm-årsakskode
Etter utløsing av alarm må systemet tilbakestilles ved at en bruker angir passende
årsakskode for alarmen.

Ingen data
Denne meldingen vises hvis en bruker forsøker å vise eller se på loggen og det ikke
er noen informasjon i loggen, eller når utkobling er valgt og det ikke er noen
soner som kan kobles ut i systemet.

Ugyldig valg
Alternativet eller verdien du har valgt er ulovlig eller ugyldig.

Ugyldig kode
Den angitte koden er ikke en gyldig kode som er registrert i systemminnet.

Funksjon ikke tilgjengelig
Dette alternativet legges inn av teknikeren etter behov. Det vises hvis du forsøker
å velge en funksjon eller et alternativ som ikke er definert.

Technistore-reset
Ring alarmsentralen og oppgi det femsifrede tallet på skjermen. Tast inn nummeret
du får fra alarmsentralen for å tilbakestille systemet.

Ingen ny modul
Vises når du avslutter teknikermodus [Program-modus] og panelet ikke registrerer
noen endring i antall moduler. Trykk på esc for å fortsette.

INGEN NY MODUL 
ESC = GÅ VIDERE

ALARM ER UTLØST

PA-RESET KREVES

RING ADMINISTRAT 
RESET KREVES

RING TEKNIKER 
RESET KREVES

INGEN DATA

UGYLDIG 
VALG

RING ALARMFIRMA. 
OPPGI KODE XXXXX

ALARM ÅRSAKSKODE
>

FUNKSJON IKKE 
TILGJENGELIG.

UGYLDIG KODE
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INFORMASJON OM INSTALLATØR

Navn: ------------------------------------------------------------------------------------

Adresse: --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon: ----------------------------------------------------------------------------------

Åpningstider: ---------------------------------------------------------------------------

Andre tider: -----------------------------------------------------------------------------

Kontonummer: --------------------------------------------------------------------------
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