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urtigveiledning for Galaxy Dimension
elkommen til det integrerte sikkerhetssystemet Galaxy Dimension. Dette dokumentet er en hurtigveiledning

il de vanligste funksjonene du må kjenne til for å kunne bruke systemet til å beskytte eiendommen din. 
astatur 

Talltaster

Stjerne-tast

LCD-skjerm

Enter-tast

Visningstaster

Nettlampe (LED)

Escape-tast

Firkant-tast

Berøringsfri leser 
(tillegg)

GALAXY 520 
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            Galaxy MK7-tastatur 

lå systemet på og av 

lik slår du på systemet 
erk: Forsikre deg om at alle områder som 

er beskyttet av bevegelsesdetektor er fri 
for hindringer, og at alle dører og vinduer 
er sikret. 

år du skal slå systemet fullt på, taster du inn en 
yldig PIN-kode og trykker på A >. Deretter forlater 
u bygningen.  

vis du skal sette systemet delvis på, taster du inn 
n gyldig PIN-kode og trykker på < B. Deretter 
orlater du bygningen eller området.  

lternativt kan du holde frem et gyldig prox-kort 
ed en berøringsfri leser i tre sekunder. Det vil føre 
il at prox-kortets fullt på- eller delvis på-funksjon 
lir aktivert. Deretter forlater du bygningen eller 
mrådet. 

vis en alarm, feil eller sabotasje vises på LCD-
kjermen på tastaturet, må den overstyres før du kan 
lå på systemet. Se under Alarm, feil og sabotasje 
 denne hurtigveiledningen.   

Slik slår du av systemet 
Når du skal slå av systemet, taster du inn gyldig 
PIN-kode og trykker på ent.  
 
Alternativt kan du holde frem et gyldig prox-kort 
ved en berøringsfri leser. 

Slå på systemet for områder 
Hvis områdevalg er knyttet til denne PIN-koden, 
trykker du på de aktuelle talltastene og deretter på 
ent for å velge områdene som skal slås på eller av. 
 
Alarm, feil og sabotasje 

Avbryte 
Hvis du vil avbryte en alarm, feil eller sabotasje, 
taster du inn gyldig PIN-kode og trykker på ent. 
 
Du kan også avbryte en alarm, feil eller sabotasje 
ved å holde et gyldig prox-kort foran en berøringsfri 
leser. 

Tilbakestille 
Etter en alarm, feil eller sabotasje, må systemet 
tilbakestilles. Slik tilbakestiller du systemet: 
 

1. Fjern årsaken til alarmen, feilen eller 
sabotasjen.  

2. Tast inn gyldig PIN-kode og trykk på ent, 
eller hold et gyldig prox-kort foran en 
berøringsfri leser (for å avbryte alarmen, 
feilen eller sabotasjen). 

3. Se på alarmen, feilen eller sabotasjen på 
tastaturets LCD-skjerm. Hvis det er mer 
enn ett forhold der, trykker du på A > for 
å bla gjennom dem.  



 

Overstyre alarm, feil eller sabotasje 
når systemet slås på 
Hvis meldingen ent=FORTSETT PÅ vises på 
tastaturets LCD-skjerm, trykker du på ent for 
å overstyre den aktuelle alarmen, feilen eller 
sabotasjen. 
 
Hvis meldingen ent=FORTSETT PÅ ikke vises på 
tastaturets LCD-skjerm, må en tekniker ta seg av den 
aktuelle alarmen, feilen eller sabotasjen. 
 
Menyen 
 
Det er to menystrukturer, én komplett meny og én 
hurtigmeny.  

Den komplette menyen 
Den komplette menyen består av ulike alternativer 
som setter brukerne i stand til å modifisere 
funksjonene i systemet. Bare autoriserte brukere 
og teknikere har tilgang til den komplette menyen. 

Hurtigmenyen 
Hurtigmenyen inneholder ti av valgene fra 
hovedmenyen. Denne menystrukturen er standard 
for brukere på nivå 2.3 og høyere.   

Åpne menyen 
Slik åpner du menyen: 
 

1. Tast inn PIN-kode og trykk på ent 
(hvilken meny som åpnes avhenger 
av brukerens nivå og autorisasjon).  

2. Trykk på A > og < B for å bla gjennom 
menyvalgene.     

3. Trykk på ent for å åpne et menyvalg. 
 
Hvis en alarm, feil eller sabotasje vises på LCD-
skjermen på tastaturet, må den overstyres før du kan 
åpne menyen. Se under Alarm, feil og sabotasje i 
denne hurtigveiledningen.   

Menyvalg 
Menyvalgene brukes til å modifisere bestemte 
funksjoner i systemet. De viktigste menyvalgene er: 

• Meny 11 – Utkoble soner  
• Meny 22 – Vis logg 
• Meny 42 – Koder 
• Meny 47 – DLS-adgang 
• Meny 48 – Adgangsautorisasjon 

 
Merk: Hvis du vil vite mer om alle 

menyvalgene, viser vi til den komplette 
brukerhåndboken. 

Meny 11 – Utkoble soner  
Med dette menyvalget kan en bruker, på nivå 2.3 eller 
høyere, velge soner i systemet som de ikke vil slå på. 

Meny 22 – Vis logg 
Med dette menyvalget kan en bruker, på nivå 2.4 
eller høyere, se en historikklogg av systemets 
hendelser. 

Meny 42 – Koder 
Med dette menyvalget kan en administrator, på nivå 
3.6 eller høyere, modifisere eller slette innstillingene 
for en bruker. 

Meny 47 – DLS-adgang 
Med dette menyvalget kan en administrator, på nivå 
3.6 eller høyere, kontrollere forbindelsene for 
fjernservice. 

Meny 48 – Adgangsautorisasjon 
I dette menyvalget kan Tekniker-adgang aktiveres 
slik at en tekniker får tilgang til å programmere 
systemet.  
 

Brukeradministrasjon 
 
Hvis du vil legge til en ny bruker i systemet eller 
endre de gjeldende brukerinnstillingene, kan du 
bruke menyvalget 42.1=Brukerkoder. 
Hovedmenyen kan brukes til å tilordne eller endre 
følgende for en bruker: 
 

• PIN-kode  
• nivå 
• tilordnede grupper 
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Slik kan du tilordne eller endre brukerinnstillinger i 
menyvalget 42.1=Brukerkoder:  
 

1. Åpne menyvalget 42.1=Brukerkoder. 
2. Trykk på A > for å gå til riktig 

brukernummer og trykk på ent. 
3. Trykk på A > for å bla gjennom 

menyvalgene for brukerkode. 

Endre kode 
PIN-koden for en bruker er en unik 4-6-sifret kode 
som identifiserer brukeren i systemet. 
 
Slik kan du tilordne eller endre PIN-kode til en 
bruker:  
 

1. Trykk på A > inntil 01=Endre PIN vises 
på tastaturets LCD-skjerm, og trykk 
deretter på ent. 

2. Tast inn brukerens nye 4-6-sifrede PIN-
kode. Stjerne-tasten (*) sletter det sist 
inntastede sifferet. 

3. Trykk på ent for å lagre PIN-koden. 
4. Trykk på esc for å gå tilbake til banneret. 

Endre nivå 
Nivået en bruker har bestemmer hvilke funksjoner 
og menyvalg som er tilgjengelige for denne 
brukeren.  
 
Slik kan du tilordne eller endre nivå for en bruker:  

 
1. Trykk på A > inntil 02=Endre nivå vises 

på tastaturets LCD-skjerm, og trykk på 
ent. 

2. Trykk på A > og < B for å bla opp eller 
ned til ønsket nivå. 

3. Trykk på ent for å lagre nivået.  
4. Trykk på esc for å gå tilbake til banneret. 

 
Merk: Standardnivået for brukere er 2.3. Hvis 

du vil vite mer om de ulike 
brukernivåene, viser vi til den komplette 
brukerhåndboken. 

Endre område 
Områdene som er tilordnet en bruker bestemmer 
hvilke områder brukeren har adgang til og kontroll 
over. 
 
Slik kan du tilordne eller endre områder for en 
bruker: 
  

1. Trykk på A > inntil 06=Endre grupper 
vises på tastaturets LCD-skjerm, og trykk 
på ent. 

2. Tast inn gruppenumrene du vil tilordne 
brukeren. 

3. Hvis du vil definere områdevalg for en 
bruker, trykker du på * (stjerne-tasten) 
etter å ha tastet inn områdenumrene. 

4. Trykk på ent for å lagre brukerens 
områdetilordninger.  

5. Trykk på esc for å gå tilbake til banneret. 

MAX-kort 
Et MAX-kort er et prox-kort som kan brukes 
sammen med berøringsfrie lesere til å slå systemet 
på og av, og avbryte alarmer, feil og sabotasje.  
 
Slik tilordner du et MAX-kort til en bruker: 
 

1. Trykk på A > inntil 07=Kortnr. vises på 
tastaturets LCD-skjerm, og trykk på ent. 

2. Tast inn serienummeret for MAX-kortet. 
Stjerne-tasten (*) sletter det sist 
inntastede sifferet. 

3. Trykk på ent for å lagre serienummeret. 
4. Trykk på esc for å gå tilbake til banneret. 

 
Alternativt, hvis dere har en keyprox:  
 

1. Trykk på A > inntil 07=Kortnr. vises på 
tastaturets LCD-skjerm, og trykk på ent. 

2. Hold inne tastene 1 og A > inntil du hører 
et dobbelt pipesignal. 

3. Hold MAX-kortet foran den berøringsfrie 
leseren nede på keyprox-tastaturet. MAX-
kortets serienummer vises på keyprox-
tastaturets LCD-skjerm.  

4. Trykk på ent for å lagre serienummeret. 
5. Trykk på esc for å gå tilbake til banneret. 
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Adgangskontroll 

Adgangskontrollkort  
Et adgangskontrollkort er et prox-kort som kan 
brukes med en berøringsfri leser for å: 

• gi adgang til adgangskontrollerte dører 
• avbryte alarmer, feil og sabotasjer 
• slå systemet på og av 

 
Slik tilordner du et adgangskontrollkort til en bruker: 
 

1. Åpne menyvalget 42.1=Brukerkoder. 
2. Trykk på A > for å gå til riktig 

brukernummer, og trykk på ent. 
3. Trykk på A > inntil 07=Kortnr. vises på 

tastaturets LCD-skjerm, og trykk på ent. 
4. Tast inn serienummeret for 

adgangskontrollkortet. Stjerne-tasten (*) 
sletter det sist inntastede sifferet. 

5. Trykk på ent for å lagre serienummeret. 
6. Trykk på esc for å gå tilbake til banneret. 

Adgangskontrollkort – batch-
innlesing  
Med funksjonen for batch-innlesing, eller satsvis 
innlesing, kan ett eller flere adgangskort tilordnes 
brukere. Dette gjøres med en bestemt berøringsfri 
leser som defineres når systemet installeres. 
 
Slik starter og bruker du batch-innlesing: 
 

1. Åpne menyvalget 42.3.4=Batch Start. 
2. Tast inn den første brukerkoden som skal 

knyttes til et adgangskontrollkort. 
3. Trykk på ent. 
4. Åpne menyvalget 42.3.1=Legg til batch. 
5. Bruk den berøringsfrie leseren til 

å tilordne det første adgangskontrollkortet. 
6. Dette adgangskontrollkortet vil bli 

tilordnet brukeren som vises, og deretter 
viser tastaturskjermen neste bruker. 

7. Gjenta trinn 5 og 6 hvis du vil tilordne 
flere adgangskontrollkort. 

8. Trykk på esc for å avslutte og gå tilbake 
til banneret. 

Maler 
Før en bruker kan få adgang gjennom dørene i 
bygningen, må brukeren tilknyttes en adgangsmal. 
En adgangsmal inneholder områder og tidsplaner. 
De definerer hvor og når en bruker kan få adgang.  
Adgangsmalene blir opprettet når systemet 
installeres. En adgangsmal kan tilordnes en bruker 
i menyvalget 42.1.11=Mal. 
 
Ordliste  
 
Banner – Startskjermbildet for Galaxy MK7 tastatur 
eller keyprox. 
Fullt på – Slå på / armere hele systemet.  
Områder – Definerte områder der systemet er i drift.  
Keyprox – Et Galaxy MK7-tastatur med integrert 
berøringsfri leser.  
Delvis på – Slå på / armere soner i systemet som er 
definert til på når en del(vis) på-operasjon utføres.  
Prox-kort – Et berøringsfritt kort som kan leses av  
en berøringsfri leser eller en MAX-leser.  
Berøringsfri leser – En kortleser eller MAX-modul 
som kan lese prox-kort. 
Slå av – Dearmere systemet.  
Soner – Individuelle deteksjonskretser i systemet. 
 
Informasjon om installatør 
 
Navn  

Telefon  

Kontonummer  

 
Honeywell Security (UK64) 
Newhouse Industrial Estate 
Motherwell 
Lanarkshire 
ML1 5SB 
Storbritannia 
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