Galaxy Flex V3
Verkorte gebruikershandleiding

A►
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Vooruit bladeren in een lijst of menu en het systeem volledig inschakelen
Achteruit bladeren in een lijst of menu en de deelbeveiliging inschakelen
De huidige instelling opslaan of de weergegeven opdracht activeren
Een bewerking afbreken of terugkeren naar de vorige menuoptie
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Systeem inschakelen – Volledig inschakelen
Zorg dat alle deuren en ramen zijn gesloten voordat u het systeem inschakelt.
Het systeem kan niet worden ingeschakeld als er een alarm wordt weergegeven dat niet is gereset.
Het systeem volledig inschakelen:
1. Voer de volgende stap uit:
•
Bediendeel: Voer uw pincode in en druk vervolgens op A.
De uitgangstijd van 30 seconden wordt gestart en u hoort een constante toon.

2. Verlaat de ruimte via de overeengekomen uitgangsroute en sluit de deur.
Wanneer de uitgangstijd is verlopen, volgt er een rustperiode van vijf seconden.
Daarna hoort u twee pieptonen die bevestigen dat het systeem is ingeschakeld.

3. Inschakelprocedure afbreken tijdens de uitgangstijd:
Voer de volgende stap uit:
•
Bediendeel: Druk op esc.

Systeem inschakelen – Deelbeveiliging
Het inschakelen van de deelbeveiliging is vergelijkbaar met het volledig
inschakelen van het systeem. Hierbij worden echter bepaalde detectors overbrugd,
zoals is overeengekomen met uw installateur. Bovendien kan het systeem door de
installateur zodanig worden geprogrammeerd dat het geluid van de uitgangstimer
tijdens het inschakelen niet wordt weergegeven (stille inschakeling).
Deelbeveiliging inschakelen:
1. Voer de volgende stap uit:
•
Bediendeel: Voer uw pincode in en druk vervolgens op B.
De uitgangstijd van 30 seconden wordt gestart.

2. Verlaat de beveiligde ruimte via de afgesproken route.
Aan het eind van de uitgangstijd hoort u twee pieptonen waarmee het inschakelen
wordt bevestigd.

Inschakelprocedure afbreken
Het inschakelen van de volledige of deelbeveiliging kan worden afgebroken
voordat het inschakelen voltooid is.
De inschakelprocedure afbreken:
Voer de volgende stap uit:
• Druk op esc op het bediendeel dat is gebruikt om de inschakelprocedure te starten.
Op elk ander bediendeel, voer uw pincode in en druk op ent..
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Inschakelen met fouten
Hoewel dit normaal gesproken niet toegestaan is, kunt u het systeem met foutmeldingen inschakelen als het systeem
daarvoor is geprogrammeerd en u over het juiste toegangsniveau beschikt.
Als er foutmeldingen zijn wanneer u het systeem wilt inschakelen via het bediendeel, wordt het onderdrukkingsbericht
weergegeven:

Het systeem inschakelen met foutmeldingen:
1. Blader door de fouten. Als u toestemming hebt om fouten te onderdrukken, wordt de optie Inschakelen
weergegeven, zoals u kunt zien in het voorbeeld hieronder.

2.

Druk op ent om de fout gedurende één instelperiode te onderdrukken en het systeem in te kunnen schakelen.
Als er meer dan één fout is, herhaalt u dit proces voor elke fout.

Systeem uitschakelen
Het systeem uitschakelen:
1. Betreed de beveiligde zone via de afgesproken route. Er begint een getimede entreeperiode en u hoort een
pulserende toon.
2. Voer de volgende stap uit:
• Bediendeel: Voer uw gebruikerscode in en druk op ent.

Alarmen herstellen
Alleen gebruikers met toegangsniveau 3 of hoger kunnen alarmen, fouten en sabotagemeldingen herstellen.
Als u meldingen niet kunt herstellen, kan het zijn dat u deze meldingen wel kunt onderdrukken wanneer u het paneel
inschakelt.
Alarmen, fouten en sabotagemeldingen herstellen:
1. Herstel de oorzaak van de fout.
2. Voer een geautoriseerde pincode in.
3. Bekijk en herstel de alarmmeldingen op het bediendeel. Als u niet over het juiste gebruikersniveau beschikt, vraagt
een andere gebruiker met een hoger niveau of deze de meldingen kan herstellen.
4. Als de fout is hersteld, kan deze worden gereset door op ent of esc te drukken.
Een fout kan niet worden gereset als deze niet is hersteld of niet door een gebruiker is bekeken.
5. Als u een fout niet zelf kunt herstellen, belt u de installateur voor advies.
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