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3.0 Deelbeveiligd inschakelen van uw

systeem bij thuisblijven

2

Controleer of alle ramen en deuren goed geslo-
ten zijn.
Toets rustig uw persoonlijke code in, gevolgd
door toets.
Er klinkt een continutoon.

Wanneer u langs een ruimtelijke melder loopt,
zal de toon pulserend klinken.
Begeef u naar de slaapkamer of het vertrek
waarin u wilt verblijven.
Twee luide pieptonen geven de correcte
inschakeling aan.
Uw systeem is nu ingeschakeld in
"DEELBEVEILIGING" .
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3.1 Uitschakelen van uw systeem

2

Loop direct naar het bediendeel toe en voer uw
persoonlijke code in gevolgd door toets
Uw systeem is nu uitgeschakeld.

3.2 Uitschakelen na een alarm

2

Loop direct naar het bediendeel toe en voer
rustig uw persoonlijke code in gevolgd door

toets.
Het display geeft het alarm en de omschrijving
weer.

Bij meerdere alarmen kan met de en
toetsen worden gekeken om welke alarmen
het ging.
Druk op de
resetten.

Uw systeem is uitgeschakeld en gereset, tenzij
het display anders vermeldt.
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4 toets om het systeem te laten
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ijzigingen en/ of drukfouten
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1.0 Algemene informatie

De GalaXy inbraakmeldcentrale kenmerkt zich door haar gebruikersvriendelijkheid,
zonder dat daarbij de mogelijkheden van moderne technieken het u als gebruiker moei-
lijk maken. Om het voor u nóg makkelijker te maken bevinden zich op het bediendeel
twee functietoetsen, De twee functietoetsen zijn respectievelijk. en. genoemd en
bevinden zich rechtsboven op het toetsenbord.
Om uw beveiligingssysteem ontoegankelijk te maken voor onbevoegden wordt er
gebruik gemaakt van een persoonlijke toegangscode.
Deze code, ook wel PINcode genoemd, gebruikt u iedere keer wanneer u het systeem
wilt in- of uitschakelen.
De status van uw beveiligingssysteem wordt middels het bedienpaneel van de centra-
le in duidelijke bewoordingen weergegeven. Bijvoorbeeld: Als er tijdens het inschakelen
een "beveiligde" meterkastdeur open staat zou het systeem kunnen melden;

Wanneer er één of meerdere zones open staan, schakelt het systeem niet in en laat u
het aantal open zones zien (een zone is een deurcontact of een ruimtelijke melder, aan-

gesloten op de centrale). De tweede regel geeft aan dat u met de pijltjestoetsen. en
. kunt kijkenom welkezone(s)het gaat;

Druk, na het bekijken van de open zones, op de. toets om de inschakel procedure te
stoppen. Na het sluiten van de zone(s) die open stonden tijdens de inschakelprocedure
kunt u uw persoonlijke code nogmaals invoeren (gevolgd door een van de functietoet-
sen) en het pand rustig verlaten via de zg. uitlooproute. Vier seconden na het sluiten
van de 'laatste' deur (uw voordeur bijv.) geven twee luide pieptonen aan dat uw
systeem juist is ingeschakeld.

Wanneer u de twee luide pieptonen hoort, hoeft u dus niet te twijfelen of u misschien
iets fout heeft gedaan waardoor het systeem niet is ingeschakeld.

2.0 Volledig inschakelen van uw systeem

2

Controleer of alle ramen en deuren goed geslo-
ten zijn.
Toets uw persoonlijke code in, gevolgd door

toets.
Er klinkt een continue toon.

Wanneer u naar de uitgangsdeur toe loopt en
daarbij langs een ruimtelijke melder loopt, zal
de toon pulserend klinken om aan te geven dat
de betreffende melder is geactiveerd.
Open de deur en verlaat het pand/vertrek.
Na circa 4 seconden geven twee luide piep-
tonen de correcte inschakeling aan.
Uw systeem is nu ingeschakeld.
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2.1 Uitschakelen van uw systeem

2

Bij binnenkomst zal er een pulserende toon
hoorbaar zijn.
Loop direct naar het bediendeel toe en voer
rustig uw persoonlijke code in gevolgd door
toets

Uw sy;teem is nu uitgeschakeld.3

2.2 Uitschakelen na een alarm

2

Bij binnenkomst is er een pulserende toon
hoorbaar.

Loop direct naar het bediendeel toe en voer
rustig uw persoonlijke code in gevolgd door

toets.
Het display meldt het alarm en de omschrijving.

Bij meerdere alarmen kan met de . en .
toetsen worden gekeken om welke alarmen en
hun omschrijvingen het ging.

Druk op de .toets om het systeem te resetten,
.Uw systeem is uitgeschakeld en gereset tenzij
het display anders vermeld,
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