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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 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 van-
ligt, 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.

Nattillkoppling (tillkoppling av larmet på alla dörrar)

För att slå på larmet på alla dörrar (nattdetektorer) slå din kod och tryck på [B]  

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

Tryck [2] nu påbörjas nattpåslaget och tiden räknar ner och 

displayen visar-------------------------------------------------------------

Vid nattpåslag är manöverpanelen tyst för att inte störa någon inne i huset eller   någon 
granne.

VIKTIGT
Kom ihåg att stänga av larmet innan ni går ut genom dörren när larmet är 
nattkopplat.

Avslag av larmsystemet

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

Återställning

Återställ utlöst larm genom att slå din kod och [ent], 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
Återställ fel genom att slå din kod och [ent] bläddra med [A] tills du ser vilket fellam det 
är som löst ut, tryck därefter [ent] direkt följt av [esc]. Felet måste naturligtvis vara 
åtgärdat när återställningen sker.

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

[ 1 ]  Del Påslag
[ 2 ]  Natt Påslag

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



Programmering/kontroll
Nya koder eller ändring av koder 
(använd ”säk” koden förinställd till 1234)

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

efter några sekunder kommer texten -------------------------------                                

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

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

tryck [ent], nu visas användarkod nummer 1-----------------------                               

bläddra med [A] framåt till den kodposition som skall ändras eller läggas till. Fylld 
fyrkant nere till höger betyder att det fi nns en kod på denna position. Tryck [ent], 
 

på den position som skall programmeras displayen visar nu--- 

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

(radera kod genom att trycka [*] ) 

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.

Status Avslaget 

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

42=KODER
[ent] = Välja

[ent] = Välja
1=Anv.Koder

[ent] = Välja
1=Kod

01 Kod
           >   _

01 Kod
           >   3535_

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

22=VISA HÄND.REG
[ent] = Välja

01 Anv 1
Nivå 1                  �  



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] 4 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] och [ent] igen. För att testa 
sirenerna tryck [ent] en gång till, sirenerna skall nu ljuda. Stäng av sirenerna ge-
nom 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



Överföring av larmsignaler till mobiltelefon

Programmering av mobilnummer 

För att programmera in nya eller byta telefonnummer till mottagare av SMS vid ut-
löst larm, gör följande:
Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar------------

tryck [44] och [ent], displayen visar nu ------------------------------

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

för att komma till telefonnummer 2 och 3, blädda med [A]. När du valt de nummer

som skall programmeras tryck [ent] displayen visar nu---------

tryck [ent], slå in det nya telefonnummret och tryck [ent] displayen visar återigen
Tryck [esc] 1 gång, displayen visar nu

bläddar med [A] 1 gång displayen visar nu ------------------------

programmera mobilnummer 2 på samma sätt som ovan eller gå tillbaka till normal 
meny genom att trycka [esc] 3 ggr. För att programmera vilka larm-        händelser 
som skall överföras skall ni göra enligt ovan, när ni kommer till 

[1=MOBILNUMMER] bläddar ni med [A] till------------------------
 
och trycker [ent]. Ni kan välja mellan följande:
- [1=ENBART LARM]
- [2=LARM. PÅ & AV]
- [3=LARM & FEL]
- [4=ALLA HÄNDELSER]

Vi rekommendera att ni väljer meny [1=ENBART LARM] då varje SMS kostar minst 
2 SEK. (gäller 2006-08-28). För att få mer information om SMS tjänster bör ni be-
söka www.genericmobile.se 
Generic Mobile är det företag som förser er med denna tjänst, på hemsidan kan se 
vilka villkor som gäller för tjänsten och hur den fungerar.

Övrigt:
- Bläddra med [A] framåt och [B] bakåt. Med [ent] går ni in i en meny   
 och med [esc] går ni tillbaka ett menysteg.
- Systemet bör testas regelbundet, testa utvalda larmpunkter 1 ggr per halvår
- Batteriet bör bytas efter cirka 3 år (typ 12 Vdc 7 Ah blyack CT Leader eller  
 liknande).
- Husdjurs immun rörelsedetektorer fi nns upp till 36 Kg typ Honeywell   
 IS2535T.

44=MOBIL NUMMER
[ent] = Välja

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

[ent] = Välja
1=Ring 1

[ent] = Välja
1=Mobil Nummer

[ent] = Välja
2=Ring 2

[ent] = Välja
2=Meddelande Typ

◄

◄



Indikeringar:

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

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 
kommer larm att utlösas.

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 väl skött säkerhetsinstallation kommer att ge er säkerhet och trygghet under många år till 
lägre kostnader.

Tillbehör

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

F1  500mA
F2 Batteri 1,6A
F3 Aux 1 1A
F4 Aux 2 1A

Support och frågor på systemet ring:



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

Programmering av nya koder

Kod 1._______________________Namn_________________________________

Kod 2._______________________Namn_________________________________

Kod 3._______________________Namn_________________________________

Kod 4._______________________Namn_________________________________

Kod 5._______________________Namn_________________________________

Kod 6._______________________Namn_________________________________

Kod 7._______________________Namn_________________________________

Kod 8._______________________Namn_________________________________

Kod 9._______________________Namn_________________________________

Kod 10.______________________Namn_________________________________

Kod 11.______________________Namn_________________________________

Kod 12.______________________Namn_________________________________

Kod 13.______________________Namn_________________________________

Kod 14.______________________Namn_________________________________

Kod 15.______________________Namn_________________________________

Kod 16.______________________Namn_________________________________

Kod 17.______________________Namn_________________________________

Kod 18.______________________Namn_________________________________

Kod 19.______________________Namn_________________________________

Kod 20.______________________Namn_________________________________

Kod 21.______________________Namn_________________________________

Kod 22.______________________Namn_________________________________

Kod 23.______________________Namn__SÄK__(Säkerhetsansvarig)__________

Kod 24.______________________Namn__SERVICE_______________________


