
Handhavandebeskrivning
Säkerhetsansvarig nivå 3,6

Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3
larmsystem.  Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 
(larmklass 2) Miljöklass II.
Systemet kan på ett enkelt sätt anslutas till SOS Alarm, eventuella frågor besök 
www.sosalarm.se eller ring 020-240700.

               Levererad av



Dagligt handhavande av ert larmsystem.

Tillkoppling av larmsystemet (inställd på 30 sek utgångstid)

För tillkoppling av larmsystemet slå din kod och tryck [A], 

larmsystemet kopplas nu till. I displayen visas utgångstiden-- 

gå ut och stäng dörren, efter 30 sekunder kopplas larmet till. Om entré dörren är 
programmerad till Sista ut termineras utgångstiden när dörren stängs och larmet 
kopplas på inom 2-3 sekunder.

Om diplayen visar en öppen adress och pipet från manöverpanelen är tätare 
betyder det att en larmpunkt t.ex. en dörr är öppen eller att en rörelse 
detektor är påverkad.
Är det rörelsedetektorn i entrén som är påverkad kan ni fortsätta tillkopplingen 
som vanligt, är det däremot en dörr som är öppen avbryter ni tillkopplingen genom 
att trycka på [esc], tillkopplingen avbryts och ni kan gå och stänga den 
öppna dörren. När detta är åtgärdat kan ni göra ett nytt försök att koppla till larmet 
på samma sätt som tidigare.

Tillkoppling av larmsystemet med GRUPPER

Slå din kod och tryck [A], Dislpayen visar --------------------------

Välj den eller de grupper som skall kopplas till, ex. Grupp 1.

Tryck på siffran för gruppen ex. 1, displayen visar nu-----------
(Är det fl era grupper som skall tillkopplas, tryck då ex. 1,2,3 osv.)

därefter trycker ni [ent], nu kopplas valda grupper till.

Tillkoppling med adresser som är öppna (Felaktiga)

För att slå på larmet med felaktiga adresser slå din kod och tryck på [B]  

displayen visar nu:---------------------------------------------------------

Larmet kopplas nu till, antalet felaktiga adresser som kopplas bort visas i 
displayen, och tiden räknar ner som tidigare.

Avslag av larmsystemet

Avslag sker alltid på samma sätt, slå din kod  och tryck [A] 
larmet är nu avslaget.

Påslag                  27
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░

xx UTESLUTNA     27
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░

På          A12345678
Grupper    AAAAAAA

På          A12345678
Grupper    PAAAAAA



Avslag av larmsystem med GRUPPER

Slå din kod och tryck [A], om ni öppnat en larmad dörr för att komma till manöver-
panelen och den ex. är placerad i grupp 1

kommer displayen visa------------------------------------------------- 

om fl er grupper skall slås av slår ni siffran för gruppen (grupperna) och [ent].

Återställning av larmsystem vid utlöst larm.

Återställ systemet genom att slå din kod och [A], kontrollera vilken eller vilka 
detektorer som larmat genom att bläddra med [A] tryck därefter [esc] inom 
2 minuter. Går längre tid än 2 minuter, måste systemet återställas av 
säkerhetsansvarigs kod.

OBS! för att kvittera en larmhändelse bläddrar ni till larmhändelsen, läser av 
händelsen och trycker på [esc]. Händelsen är nu kvitterad.

På          A12345678
Grupper    APPPPPP



Programmering/kontroll
Nya koder eller ändring av koder 
(använd ”säk” koden förinställd till 12345)

För att programmera en ny kod, slå din kod, tryck därefter [ent], displayen visar nu 

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

Slå [42], displayen visar--------------------------------------------------                               
  

tryck [ent], displayen visar nu-------------------------------------------

tryck [ent], displayen visar nu-------------------------------------------                               

bläddra med [A] framåt till den kodposition som skall ändras eller läggas till. Fylld 
fyrkant uppe till höger betyder att det fi nns en kod på denna position. 
Om ni väljer att programmera om kod nummer 001 ser det ut enligt nedan.

Tryck [ent], på den position som skall programmeras 
displayen visar nu---------------------------------------------------------- 

tryck [ent] displayen visar -----------------------------------------------

(Om ni vill radera en kod tryck [*] ) 

slå därefter in en ny kod t.ex [3535], ---------------------------------                              

tryck därefter [ent], skall inga fl er koder programmras tryck [esc] 5 ggr för att 
komma tillbaka till normal läge.

Kontroll av händelser

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar------------

tryck 22, displayen visar--------------------------------------------------                             

tryck [ent], bläddra framåt i händelseloggen med [A] och bakåt med [B] och läs av 
loggen. Gå tillbaka till normal meny genom att trycka på [esc] 3 ggr.

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

42=KODER
[ent] = Välja

[ent] = Välja
1=Anv.Koder

[ent] = Välja
1=Kod Siffror

001 Kod
           >   _

001 Kod
           >   3535_

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

22=VISA HÄND.REG
[ent] = Välja

248 ”SÄK”    █
N3.6*                  �  



Gångtest av larmpunkter

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----------                                 

tryck 31, displayen visar-------------------------------------------------

och [ent] displayen visar nu---------------------------------------------

Test av alla adresser
Vill du testa alla adresser, tryck [1], testen startar och manöverpanelen kommer att 
ge en ljudsignal varje gång ni rör er framför en detektor eller öppnar en dörr som 
är larmad. Avbryt testen genom att trycka [esc], återgå till normal meny genom att 
trycka [esc] 2 ggr.

Test av utvalda adresser.
Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar------------

tryck [31] och [ent], displayen visar nu--------------------------------

tryck [2], displayen visar-------------------------------------------------

första adressen visas nu i displayen, bläddra framåt med [A] från 1001,1002 osv.

välj adress genom att trycka [#], i displayen står det nu---------

fortsätt att markera alla de adresser som skall testas, tryck därefter [ent], adresser 
är nu i test och ni testar adresserna genom att röra er framför rörelsedetektorer 
eller öppna larmade dörrar. Manöverpanelen kommer att ge ifrån sig ett dubbel 
pip när en detektor påverkas. Tryck [#] och blädda med [A] för att kontrollera vilka 
adresser som har testats. Avsluta genom att trycka [esc] 3 ggr. 

Test av sirener

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----------

tryck [32], displayen visar------------------------------------------------

och [ent], displayen visar------------------------------------------------

tryck [ent]. För att testa sirenerna tryck [ent] en gång till, sirenerna skall nu ljuda. 
Stäng av sirenerna genom att trycka [ent], gå ur testen genom att trycka [esc] 4 
ggr.

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

31=GÅNGTEST
[ent] = Välja

1=TESTA ALLA ADR
2=VÄLJ ADRESSER

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

1=TESTA ALLA ADR
2=VÄLJ ADRESSER

1001           Sista Ut
#=TEST ENT=START

1001           Sista Ut
TEST   ENT=START

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

32=UTGÅNGAR
[ent] = Välja

[ent] = Välja
1=Siren



Programmering av ny tid

Tid och datum 

För att programmera ny tid, slå din kod och tryck [ent].

Displayen visar-------------------------------------------------------------

tryck [41] och [ent], displayen visar nu ------------------------------

tryck [ent]  displayen visar nu------------------------------------------

Välj [A] för eller [B] för datum. 
Välj t.ex [A] för tid, displayen visar nu--------------------------------

Programmera ny tid genom att slå in siffrorna för timmar och minuter.

Välj [B] för att programmera in nytt datum, displayen visar----

Slå siffrorna för ny datum t.ex. [10] för dag [11] för månad och [06] för år. Displayen 
kommer för ett kort ögonblick visa vilken veckodag det är, därefter går den tillbaka 

och visar----------------------------------------------------------------------

Gå tillbaka till normal meny genom att trycka på [esc] 3 ggr.

Koder i systemet.
Siffrorna 0-9 används för att skapa användarkoder. Längden på koden bestäms av det antal kodpoi-
tioner/användare som är inprogrammerade i systemet. Det fi nns inga otillåtna koder. Detta är enligt 
EN 50131.

4 siffror  1-10 använader
5 siffror  10-100 använadre
6 siffror  100-1000 använadre

Automatisk uteslutning av adresser

Efter 3 st aktiveringar av en adress utesluts den automatiskt när siréntiden är slut.

Fel kod
Manöverpanelen låser sig i 2 min om fel kod slås in mer an 10 gånger i rad. Efter 2 min kan kan ett 
nytt försök göras, slår man fel kod låser sig manöverpanelen i ytterligare 2 min. Efter 10 försök kom-
mer larm att utlösas.

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

08:30 10/11/2006
A=TID B=DATUM

ANGE NY TID
−−:−−         TIM:MIN

ANGE NY DATUM
−−/−−/−−DA/MÅ/ÅR

08:30 10/11/2006
A=TID B=DATUM

41=TID OCH DATUM
[ent]  =  Välja



Indikeringar:

- Om lampan på manöverpanelen blinkar betyder att 230 VAC saknas eller    
att det är batteri/säkringsfel.

Tillbehör

172-16  Manöverpanel MK7
171-96  Smart Power RIO
171-98  Adressenhet RIO

AUX 1  S1 Amp 
AUX 2   S1 Amp 
BELL   S1 Amp
BATT  S1,6 Amp

Drift instruktioner
Tack för att ni har valt Galaxy säkerhetssystem, ett av marknadens bästa system.

Ni kommer som ägare till systemet få den trygghet som systemet erbjuder under många år.

Ni bör dock följa vissa instruktioner se nedan.

- Provlarm regelbundet för att säkerställa överföringen till alarmeringscentralen.
- Kontroll av larmpunkter såsom larmade dörrar, volymskydd mm. Bör göras minst 1 ggr   
 per år.
- Batterikontroll 1 gång per år. Normalt är livslängden på ett batteri mellan 3-5 år, tiden kan  
 variera beroende på vilken miljö (temperatur) batteriet är monterat.

Dessa åtgärder kan ni göra själva eller via en utbildad servicetekniker.

En säkerhetsanläggning behöver som allt annat servas med jämna mellanrum, ni kan därför med 
fördel teckna ett service avtal med en säkerhetsinstallatör som då kommer en eller 2 gånger per 
år för att utföra service och underhåll av er säkerhetsinstallation.

En välskött säkerhetsinstallation kommer att ge er säkerhet och trygghet under många år till lägre 
kostnader.

Support och frågor på systemet

Är er larmanläggning registrerad hos Safety Line Security AB kan frågor även 
besvaras under dagtid på telefon: 031-652285
För att registrera er larmanläggning hos Safety Line AB skicka in uppgifter här nedan till:

Safety Line Security AB 
Tillgängligheten 3 
417 01 Göteborg


