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GalaXy Gebruikershandleiding V2.00 en hoger

1.0 Voorwoord
De GalaXy is een uiterst moderne en flexibele alarmmeldcentrale die alle mogelijkheden biedt voor een
perfect ‘‘passend systeem’’.
Deze gebruikershandleiding vermeldt alle benodigde informatie, nodig om uw systeem te bedienen.
Wanneer het systeem niet geheel als in deze handleiding staat vermeld, is geprogrammeerd, vraag dan uw
installateur voor de eventuele wijzigingen.
Het GalaXy systeem is snel en gemakkelijk te gebruiken door middel van duidelijke Nederlandse teksten
in het display (uitleesvenster).
Bewaar deze handleiding op een plek die niet voor een ieder toegankelijk is!
2.0 Bediendeel informatie
2.1 Het LCD uitleesvenster
Het GalaXy bediendeel bestaat uit een 2x16 karakter LCD uitleesvenster. Dit LCD is van het type ‘‘Super
Twist’’ wat uitlezing ‘onder elke hoek’ mogelijk maakt. Ook instralen van zonlicht e.d. vormt geen
belemmering bij het aflezen.
2 x 16 karakter LCD

In dit LCD venster worden de diverse ‘boodschappen’ vermeldt. Wanneer de gehele centrale is
uitgeschakeld zal er een z.g. ‘‘bannertekst’’ verschijnen. Deze tekst is door uw installateur te
programmeren en zal in de meeste gevallen de naam van de installateur vermelden.
Is de gehele installatie ingeschakeld, dan is het scherm ‘blanco’:
Blanco LCD venster:
centrale is ingeschakeld.

2.2 De spannings- en accu LED.
Het MK2 bediendeel is voorzien van twee LED’s, een groene en een gele LED. Het MK3 (met deksel) is
voorzien van één LED. De LED’s hebben de volgende betekenis:
Status

MK2 bediendeel
groen geel

MK3 bediendeel

220VAC aanwezig
220VAC afwezig
Lage ACCU

AAN UIT
UIT AAN
UIT knipperend

AAN
langzaam knipperend
snel knipperend
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2.3 De toetsen op het bediendeel
Op het GalaXy bediendeel bevinden zich verschillende toetsen. De toetsen ‘0’ t/m ‘9’ worden o.a. gebruikt
voor het invoeren van uw persoonlijke code (PIN) om het systeem in/uit te schakelen.
Alle toetsen zijn ‘‘achtergrond verlicht’’ zodat deze ook in het donker goed zijn te vinden. Door de grootte
van de toetsen en de onderlinge afstand wordt het nagenoeg onmogelijk per ongeluk twee toetsen
tegelijkertijd in te drukken.
De verschillende toetsen hebben de volgende functies:
.......

De numerieke toetsen worden gebruikt bij invoeren van de diverse PIN codes.
De ‘enter’ toets wordt gebruikt om toegang te krijgen in de diverse menu’s.
De ‘esc’ toets beïndigd de opdracht voortijdig en brengt u één stap terug
in de diverse menu’s. Door diverse malen op de esc toets te drukken
1
komt het systeem terug in de z.g. ‘bannerstand’
De ‘ster’ toets wordt vooral gebruikt door uw installateur bij het
programmeren van het GalaXy systeem. Bij sommige menu’s van het
systeem wordt deze toets als ‘wis-toets’ gebruikt.
De ‘hekje’ toets wordt gebruikt om extra informatie op te vragen
bij gebruik van de verschillende ‘display-menu’s’ (zie verder in de
handleiding)
De ‘>A’ toets is een z.g ‘functietoets’. Achter deze functietoets is een opdracht
geprogrammeerd. In de meeste gevallen is dit de opdracht om het systeem
volledig in te schakelen. Invoeren van uw PIN code gevolgd door deze functietoets doet het systeem dan ook volledig inschakelen.
De ‘<B’ toets is ook een ‘functietoets’. Achter deze functietoets is een opdracht
geprogrammeerd. In de meeste gevallen is dit de opdracht om het systeem
deelbeveiligd in te schakelen. Invoeren van uw PIN code gevolgd door deze
functietoets doet het systeem dan ook deelbeveiligd inschakelen.
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3. Inschakelen van het systeem
Om het gehele systeem (alle vertrekken) in te schakelen is het belangrijk eerst te controleren of alle ramen
en deuren gesloten zijn en er niemand meer in het pand aanwezig is.
Wanneer u dat gecontroleerd heeft kan het systeem worden ingeschakeld.
Let op:

Wanneer u het systeem heeft ingeschakeld moet u deze eerst uitschakelen voordat u weer
vrij kunt rondlopen in uw pand/huis! Schakelt u niet eerst uit, is een alarm het gevolg.

Voer uw PIN code in op het bediendeel.

Na intoetsen van de >$@toets (na uw PIN code) zal de uitgangstijd starten. Het LCD laat de tijd zien die u
over heeft om het pand te verlaten:
Geeft aan dat het systeem ‘Volledig’ wordt ingeschakeld

Resterende ‘uitlooptijd’ in sec.

Tijdbalk voor ‘visuele’ tijdindicatie.

ª Een akoestisch signaal is hoorbaar tijdens deze ‘Uitgangstijd’. Wanneer alle ramen en deuren gesloten
2
zijn en alle bewegingsmelders zijn ‘in rust’ zal de toon continu klinken. Openen van een deur of raam of
het activeren van een bewegingsmelder resulteert in een pulserend signaal.
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Vervolg Inschakelen van het systeem...

$OVWLMGHQVGHXLWORRSWLMG]RQHVJHRSHQG]LMQ]DOGLWNHQEDDUJHPDDNWZRUGHQGRRUHHQVQHOSXOVHUHQGH
(QWU\([LW XLWJDQJ EHGLHQGHHO EX]]HU  +HW EHGLHQGHHO WRRQW DOOH RSHQVWDDQGH ]RQHV HQ YUDDJW GH
JHEUXLNHUKHWLQVFKDNHOHQWHRQGHUEUHNHQPEYGH>HVF@WRHWV
Zonenummer

Zonefunctie

Zone-omschrijving
Bij bovenstaand voorbeeld staat de zone ‘‘Entree Hal’’ open tijdens de uitlooptijd.
Noot: Wanneer er een zone is geopend wordt de ‘uitlooptijd’ gestopt. Pas wanneer alle open zones
gesloten zijn zal de ‘uitlooptijd’ weer verder gaan.
Een onderbroken rustige piep toon geeft aan dat alle zones gesloten zijn.
Staat er meer dan één zone open, dan geeft het LCD venster aan hoeveel zones er geopend zijn tijdens de
‘uitlooptijd’:
Er staan drie zones open.

M.b.v. de functietoetsen ‘>A’ en ‘<B’
kunt u zien welke drie zones geopend zijn.
Wanneer (in dit voorbeeld) alle drie de zones worden gesloten tijdens de pulserende toon, zal de
‘uitgangstijd’ opnieuw starten.
Drukt u tijdens de pulserende toon op de ‘esc’ toets, zal de inschakeling worden gestopt en valt het LCD
venster terug in de z.g. bannerstand (zie § 2.1). U kunt dan in alle rust eventueel geopende zones sluiten.
Na sluiten van de laatste zone voert u nogmaals uw persoonlijke code in, gevolgd door functietoets ‘>A’.
De ‘uitlooptijd’ wordt gestart.
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Vervolg Inschakelen van het systeem...
Wanneer alle zones gesloten zijn en er is een aan/uit toon hoorbaar, verlaat u het pand via de afgesproken
uitlooproute.
Het systeem zal daadwerkelijk inschakelen nadat de gehele ‘uitlooptijd’ verstreken is, of wanneer voor het
verstrijken van de ‘uitlooptijd’ via de ‘‘Laatste Deur’’ het pand verlaat.
De ‘‘Laatste Deur’’ is in de meeste gevallen uw voordeur. Wanneer hier een magneetcontact in is geplaatst
krijgt deze deur een speciale ‘‘Laatste Deur’’ functie.
Zodra u de deur achter u sluit (na inschakelen van het systeem) zal de resterende ‘uitlooptijd’ direct
worden genegeerd en schakelt het systeem direct in. Na ca. vier seconden stilte zijn twee luide pieptonen
hoorbaar. Na de tweede pieptoon is het systeem volledig ingeschakeld.
U kunt het pand nu alleen binnentreden via de afgesproken ‘inlooproute’.
Betreed u het pand via een andere route is een volledig alarm het gevolg!
3.1 Deelbeveiligd inschakelen van het systeem
Wanneer u bij ‘thuisblijven’ uw systeem wilt inschakelen, waarbij bepaalde vertrekken niet worden
ingeschakeld (woonkamer-slaapkamer), gebruiken we functietoets ‘<B’ om in te schakelen.
Na invoeren van uw code gevolgd door functietoets ‘<B’ meldt het LCD venster het volgende:
Geeft aan dat het systeem ‘deelbeveiligd’
wordt ingeschakeld.

Resterende ‘uitlooptijd’ in sec.

Zie voor overige procedures ‘Inschakelen van het systeem’.
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3.2 Inschakelen met ‘blokkenkeuze’
3

Wanneer uw centrale is onderverdeeld in twee of meerdere blokken kan er voor het starten van de
uitlooptijd gevraagd worden welk blok of welke blokken u wilt inschakelen:
Bloknummer.


'2*,

Status van de bovenstaande blokken:
Wanneer u bijvoorbeeld de blokken
1,2 en 4 wilt inschakelen drukt u op
de toetsen ‘1’, ‘2’ en ‘4’.
Onder de gekozen nummers zal een
knipperende ‘I’ (bij volledig inschakelen met code + ‘>A’)
of een knipperende ‘D’ (bij deelbeveiligd inschakelen met code
+ ‘<B’) verschijnen:

I
D
G
O
U

: blok wordt volledig ingeschakeld
: blok is deelbeveiligd ingeschakeld
: blok is uitgeschakeld, alle zones
Zijn gesloten.
: Blok is uitgeschakeld, er zijn zones
geopend.
: Blok is niet bediendaar via dit code
bediendeel, of met uw code.
:Dit blok zal na het indrukken van
[ent] toets uitschakelen.

Wanneer u een onjuiste keuze heeft gemaakt kunt u deze corrigeren door nogmaals op het
betreffende bloknummer te drukken. De knipperende ‘I’ wordt dan weer een ‘U’ (toggle functie).
Staan de juiste blokken geselecteerd voor inschakelen, dan druk u op de ‘ent’ toets om uw keuze te
bevestigen.
Na ‘ent’ start de uitlooptijd.



%ORN(HQEHSDDOGHJHGHHOWHYDQKHWSDQGGDWRQDIKDQNHOLMNYDQGHUHVWNDQZRUGHQLQ HQXLWJHVFKDNHOG
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4. Uitschakelen van het systeem
4.1 Normale binnenkomst.
Nadat u de ‘‘Laatste Deur’’ (tevens eerste) heeft geopend om uw pand te betreden, zal een pulserend
4
signaal hoorbaar zijn om aan te geven dat de ‘ingangstijd’ is gestart.
Loop direct naar het bediendeel toe en voer rustig uw persoonlijke PIN code in gevolgd door toets ‘>A’,
om het systeem uit te schakelen.
Mocht u onverhoopt een onjuiste code ingevoerd hebben verschijnt de volgende melding:

Na deze melding probeert u het nogmaals.
Let op: Voor elke toets die u indrukt verschijnt er een * op het LCD.
Wanneer u meer dan 6 maal een onjuiste code heeft ingevoerd is een volledig alarm het gevolg!

4.3 Overschrijden van de ‘ingangstijd’.
Het systeem moet na binnenkomst binnen een bepaalde (afgesproken) tijd worden uitgeschakeld. Wanneer
de ‘ingangstijd’ is gestart en het systeem wordt binnen deze tijd niet uitgeschakeld, is een volledig alarm
het gevolg!
Noot: Om u er op te attenderen dat de ingangstijd bijna is verstreken zal de toon sneller gaan pulseren bij
het verstrijken van 75% van de geprogrammeerde ‘inlooptijd’.
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4.4 Uitschakelen met blokkenkeuze.
Wanneer uw centrale is onderverdeeld in twee of meerdere blokken kan er na invoeren van uw
persoonlijke PIN code gevraagd worden welk blok of welke blokken u wilt uitschakelen.
Bij uitschakelen verschijnt het volgende verschijnt op het LCD venster:
De in- of uitgeschakelde blokken.
Status van de bovenstaande blokken:
: blok is uitgeschakeld
U
: blok wordt volledig ingeschakeld
I
: blok wordt deelbeveiligd ingeschakeld
D
G
: blok is uitgeschakeld, alle zones
Zijn gesloten.
O
: Blok is uitgeschakeld, er zijn zones
geopend.
: Blok geblokkeerd
Wanneer u bijvoorbeeld blok 2 en 4 wilt uitschakelen drukt u op de toetsen ‘2’ en ‘4’. Onder de gekozen
nummers zal een knipperende ‘U’ verschijnen:

Wanneer u onverhoopt een onjuiste keuze heeft gemaakt, kunt u deze corrigeren door nogmaals op het
betreffende bloknummer te drukken. De knipperende ‘U’ wordt dan weer een ‘I’ (toggle functie).
Staan de juiste blokken geselecteerd voor uitschakelen, dan drukt u op de ‘ent’ toets om uw keuze te
bevestigen.
Indien u binnenkomt in een blok dat op scherp staat dan zal er een ingangstijd signaal klinken.
Door het invoeren van de code gevolgd door de A toetst wordt het blok waarin u binnenkomt direct
uitgeschakeld !
Hierna schakeld u eventueel de andere blokken uit.
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4.5 Wat te doen bij een alarmsituatie.
Om een alarmmelding uit te schakelen voert u uw persoonlijke code in gevolgd door toets ‘>A’, ‘<B’ of
‘ent’ (als bij normale in- of uitschakeling).
Heeft er één alarm plaatsgevonden meldt het LCD venster de melding. Als voorbeeld een melding van het
overschrijden van de ‘inlooptijd’:
Tijd & datum wanneer het alarm
is ontstaan.

Soort alarm. (zie bijlage ‘alarmmelingen’ voor
een lijst met mogelijke LCD meldingen).
Wanneer er meerdere alarmen hebben plaatsgevonden meldt het LCD venster het aantal alarmen:
Het aantal alarmen.

Gebruik de functietoetsen om te
zien welke alarmen hebben
plaatsgevonden.
Tijd & datum van het
alarm

‘>A‘

‘>A’
Zonenummer en zonefunctie

Zone-omschrijving

Met de melding ‘BEGIN’ en ‘EINDE’ wordt de eerste en de laatste alarmmelding kenbaar gemaakt.
Wanneer u alle meldingen heeft gezien drukt u op de ‘esc’ toets om het LCD venster in de ‘bannerstand’
(zie §2.1) te zetten. Wanneer u na 2 minuten niet op ‘esc’ heeft gedrukt zal het LCD venster automatisch in
de ‘bannerstand’ vervallen.
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5.0 Het gebruikersmenu
Om functies als Tijd en Datum, PIN codes e.d. te wijzigen, is er een speciaal gebruikersmenu aanwezig. In
dit gebruikersmenu kunnen maximaal 10 menu’s worden opgenomen (afhankelijk van type centrale en het
nivo van de PIN code.
Na invoeren van uw PIN code, gevolgd door de ‘ent’ toets, is het eerste menu zichtbaar.
Hieronder volgt een uitleg van de meest belangrijke menu’s.
5.1 Overbrug zone (standaard menu 0).
Met deze optie is het mogelijk bepaalde zones (deuren, ramen e.d.) tijdelijk uit te schakelen voordat u het
systeem inschakelt.
Voer uw persoonlijke code in, gevold door de ‘ent’ toets.
U ‘staat’ nu in het gebruikersmenu. In het gebruikersmenu kunnen zich meerdere menu’s bevinden. Met de
twee cursortoetsen ‘>A’ en ‘<B’ kunt u naar de verschillende menu’s stappen. Om een menu te activeren
drukt u op de ‘ent’ toets.

Druk op ‘ent’ om in dit menu te stappen.
Het volgende venster verschijnt:

Op de eerste regel staat de zonefunctie, wisselend met de omschrijving. U kunt met de cursortoetsen naar
de gewenste zone(s) stappen. Druk op de ‘#’ toets om de zone te overbruggen.
Na het overbruggen met de ‘#’ toets is het volgende zichtbaar:

Desgewenst kunnen er meerdere zones worden overbrugd.
Met de ‘esc’ toets verlaat u dit menu.
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Wanneer u, na het overbruggen, op de ‘ent’ toets drukt zal het systeem inschakelen en er is een
uitgangstoon hoorbaar. Het display meldt het aantal overbrugde zones:

LET OP:

De overbrugde zones zijn niet actief en geven geen alarmmelding wanneer deze worden
geactiveerd!
Het kan zijn dat sommige zones niet overbrugd mogen worden. Deze ‘niet overbrugbare
zones’ moeten bij inschakelen dus altijd gesloten zijn.
Alle handelingen die u verricht worden in het interne geheugen van de GalaXy
geregistreerd.

Met de ‘esc’ toets verlaat u dit menu.
Na het in en uitschakelen van het systeem wordt de overbrugging automatisch opgeheven.
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5.2 Display Zones (standaard menu 3).
Met deze optie kunnen de diverse zones worden gecontroleerd/bekeken op hun functie, status en
omschrijving.
Voer uw persoonlijke code in, gevold door de ‘ent’ toets.
U ‘staat’ nu in het gebruikersmenu. In het gebruikersmenu kunnen zich meerdere menu’s bevinden. Met de
twee cursortoetsen ‘>A’ en ‘<B’ kunt u naar de verschillende menu’s stappen. Om een menu te activeren
drukt u op de ‘ent’ toets.
Stap met de ‘>A’ toets naar menu 3 (DISPLAY ZONES). Het volgende venster is zichtbaar:

Druk op de ‘ent’ toets om dit menu te selecteren.
Het volgende venster verschijnt:

Zonenummer

Status : GEOPEND/ GESLOTEN
Functie: INBRAAK, BRAND etc.
Zone-omschrijving

Met de ‘esc’ toets verlaat u dit menu.
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5.3 Display Geheugen (standaard menu 4).
Met deze optie kunnen de diverse gebeurtenissen worden bekeken die worden bewaard in het geheugen
van de GalaXy centrale. Een gebeurtenis is bijv. een in- of uitschakeling van het systeem, een
alarmmelding etc.

Voer uw persoonlijke code in, gevold door de ‘ent’ toets.
U ‘staat’ nu in het gebruikersmenu. In het gebruikersmenu kunnen zich meerdere menu’s bevinden. Met de
twee cursortoetsen ‘>A’ en ‘<B’ kunt u naar de verschillende menu’s stappen. Om een menu te activeren
drukt u op de ‘ent’ toets.
Stap met de ‘>A’ toets naar menu 4 (DISPLAY GEH). Het volgende venster is zichtbaar:

Druk op de ‘ent’ toets om dit menu te selecteren.

Op de eerste regel verschijnt de tijd en datum van de gebeurtenis, op de tweede regel de gebeurtenis zelf.
Met de cursortoetsen stapt u door de diverse gebeurtenissen. De ‘>A’ toets brengt u verder in tijd, de ‘<B’
toets terug in tijd.
Om snel naar een bepaalde datum de stappen houdt u de cursortoets langer ingedrukt. Op de bovenste regel
verschijnt versneld de datum. Bij de juiste datum aangekomen laat u de cursortoets los.

Indien uw systeem in blokken geschakeld wordt heeft u de mogelijkheid om het geheugen per blok uit te
lezen.
Hierbij handelt u hetzelfde als bij het uitschakelen van uw systeem ( pagina 6 ).
U geeft zelf aan welke blok u uit wenst te lezen, gevolgd door de toetst > END in te drukken.
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De ‘#’ toets kan bij sommige meldingen worden gebruikt om extra informatie te verkrijgen. Zo is het bijv.
mogelijk om bij zones de omschrijving te zien:

Bij in- en uitschakelmeldingen is tevens extra informatie verkrijgbaar:

Nivo van de PIN code
Bediendeelnummer

Het bloknummer (alleen
indien centrale in secties is
verdeeld)

De omvang van het geheugen is afhankelijk van uw systeem:
GalaXy 60
GalaXy 500

:
:

300 gebeurtenissen
500 gebeurtenissen

Met de ‘esc’ toets stapt u uit dit menu.
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5.4 Looptest (standaard menu 6).
Met deze optie kunt u de aangesloten zones testen op hun juiste werking zonder dat de centrale
ingeschakeld hoeft te worden.
Voer uw persoonlijke code in, gevold door de ‘ent’ toets.
U ‘staat’ nu in het gebruikersmenu. In het gebruikersmenu kunnen zich meerdere menu’s bevinden. Met de
twee cursortoetsen ‘>A’ en ‘<B’ kunt u naar de verschillende menu’s stappen. Om een menu te activeren
drukt u op de ‘ent’ toets.
Stap met de ‘>A’ toets naar menu 6 (LOOPTEST). Het volgende venster is zichtbaar:

Druk op de ‘ent’ toets om dit menu te activeren.

Wanneer u alle aangesloten zones wilt testen druk u op toets ‘1’.

Wanneer u een aantal zones wilt selecteren drukt u op toets ‘2’.

Met de cursortoetsen stapt u naar de zone die u wilt testen. Aangekomen bij de gewenste zone(s) drukt u
op de ‘#’ toets om de desbetreffende zone voor de looptest te selecteren:

Herhaal dit voor eventuele overige zones.
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Druk op de ‘ent’ toets om de looptest te starten.
Wanneer u de diverse zones heeft getest, drukt u op de ‘#’ toets om de geteste zones te bekijken:

Met de cursortoetsen stapt u langs de geteste zones:

Met de ‘esc’ toets verlaat u het menu.
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5.6 Tijd en Datum (standaard menu 7).
Met deze optie kunt u de tijd en datum van de GalaXy instellen.
Voer uw persoonlijke code in, gevold door de ‘ent’ toets.
U ‘staat’ nu in het gebruikersmenu. In het gebruikersmenu kunnen zich meerdere menu’s bevinden. Met de
twee cursortoetsen ‘>A’ en ‘<B’ kunt u naar de verschillende menu’s stappen. Om een menu te activeren
drukt u op de ‘ent’ toets.
Stap met de ‘>A’ toets naar menu 7 (TIJD EN DATUM). Het volgende venster is zichtbaar:

Druk op de ‘ent’ toets om dit menu te selecteren.

Druk op toets ‘>A’ om de tijd te wijzigen:

Druk op toets ‘<B’ om de datum te wijzigen:

Na invoer ca. 3 seconden wachten. Hierna is de invoer verwerkt.
De ‘esc’ toets brengt u uit dit menu.
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5.7 Wijzigen PIN codes (standaard menu 8).
Met deze optie kunt u de diverse gebruikerscodes van de GalaXy programmeren en/of wijzigen.
Voer de manager code in, gevold door de ‘ent’ toets.
U ‘staat’ nu in het gebruikersmenu. In het gebruikersmenu kunnen zich meerdere menu’s bevinden. Met de
twee cursortoetsen ‘>A’ en ‘<B’ kunt u naar de verschillende menu’s stappen. Om een menu te activeren
drukt u op de ‘ent’ toets.
Stap met de ‘>A’ toets naar menu 8 (WIJZIG CODES). Het volgende venster is zichtbaar:

Druk op de ‘ent’ toets om dit menu te selecteren.
codenaam
codeplaats

zwart vakje
wit vakje

: code is in gebruik
: code is vrij

Blok waarin code is
geprogrammeerd (optie)

codenivo

Na indrukken van de ‘ent’ toets verschijnt de eerste codeplaats (zie boven).
Afhankelijk van het type centrale kan de volgende hoeveelheid codes worden geprogrammeerd:
GalaXy 60
GalaXy 500

28 gebruikerscodes, incl. de Managercode
98 gebruikerscodes, incl. de Managercode

Stap met de cursortoetsen naar de gewenste codeplaats en druk op de ‘ent’ toets.
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Na indrukken van de ‘ent’ toets komt u in het submenu van de gekozen code. In dit submenu vindt u
verschillende selecties:
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

WIJZIG CODE
WIJZIG NV
WIJZIG NAAM
WIJZIG TIJDZONE
WIJZIG BLOK

.

Wijzig Code

voor het wijzigen van de PIN code zelf.
voor het wijzigen van het code NIVO
voor het toekennen van een 6-karakter naam
voor het toekennen van een tijdzone (vanaf GalaXy 60)
voor het toekennen van het blok (optie vanaf GalaXy 60)

Stap met de cursortoets naar WIJZIG CODE (optie 1)

Voer de PIN code in (4, 5 of 6 cijferig) en sluit af met ‘ent’:
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2. Wijzigen NIVO
Stap met de cursortoets naar optie 2 (WIJZIG NV) en druk op ‘ent’:

Voer het gewenste codenivo in (zie tabel 1) gevolgd door ‘ent’. Standaard gebruikt men nivo 4

De nivo’s voor de codes hebben de volgende betekenissen:
Nivo 0
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3

:
:
:
:

Nivo 4 :
Nivo 5 :
Nivo 6 :

Geen toegang tot de verschillende opties, alleen registratie in het geheugen
Alleen inschakelen met de ‘ent’ toets mogelijk (geen uitschakelen mogelijk!)
In- en uitschakelen mogelijk met de ‘ent’ toets
In- en uitschakelen met de ‘>A’ en ‘<B’ toets mogelijk,
toegang tot de INSCHAKEL menu’s (hoofdmenu 11 t/m 18)
In- en uitschakelen met de ‘>A’ en ‘<B’ toets mogelijk,
toegang tot de INSCHAKEL en DISPLAY menu’s (hoofdmenu 11 t/m 24)
In- en uitschakelen met de ‘>A’ en ‘<B’ toets mogelijk,
toegang tot de INSCHAKEL, DISPLAY en TEST menu’s (hoofdmenu 11 t/m 32)
In- en uitschakelen met de ‘>A’ en ‘<B’ toets mogelijk,
toegang tot de INSCHAKEL, DISPLAY, TEST en WIJZIG
menu’s (hoofdmenu 11 t/m 46)
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3. Wijzigen NAAM
Naast de PIN code en het nivo kan er per code een 6 karakter naam worden ingevoerd. Dit is vooral
gemakkelijk bij het terugzoeken van de diverse in- en uitschakelmeldingen in het gebeurtenissengeheugen
van de GalaXy.
Stap met de cursortoets naar optie 3 (WIJZIG NAAM) en druk op ‘ent’:

Er verschijnt nu een alfanumerieke balk op de tweede regel. Met de cursortoetsen kiest u het gewenste
karakter. Met ‘ent’ selecteert u het karakter (aangegeven door knipperende cursor).
Met de ‘*’ toets kunt u gekozen karakters eventueel wissen.
Met de ‘#’ toets kiest u voor grote / kleine letters.

Nogmaals ‘#’ brengt u in de 500-woorden bibliotheek. Deze bibliotheek wordt door uw installateur
gebruikt bij het programmeren van de diverse zone-omschrijvingen.
Druk nogmaals op ‘#’.
Wanneer de complete naam is ingevoerd drukt u op de ‘esc’ toets.
De naam kan maximaal uit 6 karakters bestaan.
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Wanneer uw centrale in één of meerdere blokken (secties) is verdeeld, moet u per code aangeven welk
blok deze mag in/uit schakelen.
Elke code, behalve de MANAGER kan in één of meerdere blokken worden geprogrammeerd.
Wanneer een code meerdere blokken mag in- en uitschakelen, maar bij het schakelen moet kunnen kiezen
uit de geselecteerde blokken, dan programmeert u een ‘*’ voor de geprogrammeerde blokken.
Een aantal voorbeelden:
Blok
Blok
Blok
Blok

1
12
3 5
*4 67

Code schakelt blok 1 in en uit.
Code schakelt blok 1 en 2 tegelijkertijd in en uit.
Code schakelt blok 3 en 5 tegelijkertijd in en uit.
Code mag een keuze maken uit de blokken 4, 6 en 7 bij in- en uitschakelen.

Stap met de cursortoetsen naar optie 5 (4 bij de GalaXy 18) en druk op ‘ent’:

Voor meer informatie verwijs ik u naar uw installateur.
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Wijzigen ZOMERTIJD ( standaard menu 9).

Met deze optie kunt u de zomertijd van het komende jaar van te voren aangeven zodat de interne klok van
de GalaXy op de aangegeven datum de klok om 02:00 automatisch een uur terug/vooruit zal zetten.
Voer uw persoonlijke code in, gevold door de ‘ent’ toets.
U ‘staat’ nu in het gebruikersmenu. In het gebruikersmenu kunnen zich meerdere menu’s bevinden. Met de
twee cursortoetsen ‘>A’ en ‘<B’ kunt u naar de verschillende menu’s stappen. Om een menu te activeren
drukt u op de ‘ent’ toets.
Stap met de ‘>A’ toets naar menu 9 (ZOMERTIJD). Het volgende venster is zichtbaar:

Voor het wijzigen van de BEGIN datum drukt u op toets ‘>A’ :

Voer de BEGIN datum in.
Voor het wijzigen van de EIND datum drukt op toets ‘<B’.
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6. Voorkomen van onnodig alarm
Onnodig alarm, het woord zegt het al, is vaak onnodig en kan meestal worden voorkomen wanneer u zich
aan de volgende punten houdt:
x Lees de handleiding eerst nauwkeurig na voordat u het systeem gaat gebruiken.
x Voordat u het pand verlaat moeten alle ramen en deuren gesloten zijn.

x Wanneer er ‘drukgevoelige’ matten worden gebruikt, wees er dan zeken van dat er geen zware objecten
op staan, of op kunnen vallen.
x Bij gebruik van warmtegevoelige bewegingsmelders (PIR’s) is het van groot belang dat de bewaakte
ruimte vrij is van huisdieren, ratten, muizen e.d.
x Ook andere objecten als uithangborden of ander reclamemateriaal dat kan gaan bewegen moet worden
vastgezet. Alle onnodige verwarmingssystemen moeten worden uitgezet.
x Verlaat het pand altijd via de afgesproken ‘uitlooproute’. Dit geldt ook voor binnenkomst.
x Wees voorzichtig met de apparatuur en zorg dat deze niet beschadigen kan.

x Houdt uw installateur op de hoogte van interne verhuizingen wanneer u ook maar enigszins het
vermoeden heeft dat dit invloed kan hebben op het GalaXy systeem.

x Bij alarmmeldingen e.d. altijd uw installateur in kennis stellen zodat deze, indien nodig, aanpassingen
kan aanbrengen.
x Wanneer de in- en uitschakelmeldingen worden bewaakt door een meldkamer, vergeet deze dan niet
voortijdig in te lichten wanneer u over gaat werken.
x Het GalaXy systeem is voorzien van een back-up accu die de GalaXy van stroom voorzien bij een
uitval van de netspanning (220VAC). De accu gaat echter niet eeuwig mee en het is daarom zeer
belangrijk dat de netspanning zo snel mogelijk weer wordt teruggezet op het systeem.
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7. Alarm- en helpberichten
5(6(7*(95$$*'
+$$/0$1$*(5

(ULVHHQVDERWDJHDODUPDFWLHIRIHU]LMQPHHUGHUHDODUPPHOGLQJHQWHJHOLMN
DFWLHI8NXQW QXDOHHQUHVHWWHQPHWGHPDQDJHUFRGH

&(175$/(,6
,1$/$50

De centrale bevindt zich in een alarmtoestand. Voer uw code in + ‘ent’
3$1,(.5(6(7
*(95$$*'

Het paniekalarm moet met een juiste code worden gereset.
6$%27$*(5(6(7
*(95$$*'

Het sabotage-alarm moet met een juiste code worden gereset.
*((172(*$1*

Geen toegang tot dit menu of deze optie.
2QJHOGLJHRSWLH
JHNR]HQ

U heeft een foute invoer gedaan, probeer het opnieuw.
2QJHOGLJHFRGH

U heeft een onjuiste PIN code ingevoerd, probeer het opnieuw.
'H]H RSWLHLV
QLHWDDQZH]LJ

U heeft een optie gekozen die niet aanwezig is.
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*HHQWRHJDQJ
NORNDDQ

Uw code staat in een tijdzone, u heeft geen toegang!
*HHQWRHJDQJ
SULQWHU2Q/LQH

U kunt niet uitprinten want u printer staat ONLINE.
*HHQWRHJDQJ
YRHUHFRGHLQ

Er is een DUAL code ingevoerd. Voer de tweede code in.
1LHWYROGRHQGH
WRHJDQJVUHFKWHQ

Uw heeft niet het juiste nivo om deze optie te selecteren.
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$OJHPHHQ


%HWURXZEDUHVWDDW



OQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHPHQPRHWHQLQEHWURXZEDUHVWDDWZRUGHQJHKRXGHQ+LHUWRHLVWHQPLQVWHKHW
YROJHQGHQRRG]DNHOLMN
(HQJRHGEHKHHUGRRUGHJHEUXLNHU
3HULRGLHNHFRQWUROHHQSUHYHQWLHIRQGHUKRXGGRRUGHJHEUXLNHU
3HULRGLHNHFRQWUROHLQVSHFWLHHQSUHYHQWLHIRQGHUKRXGGRRUKHWEHYHLOLJLQJVEHGULMIRIGLHQV
JHPDFKWLJGH



2QGHUKRXGVRYHUHHQNRPVW

D
E
&



(HQHQDQGHUGLHQWJHUHJHOG WHZRUGHQLQHHQWXVVHQRQGHUKRXGHUHQJHEUXLNHUWHVOXLWHQ
RYHUHHQNRPVW,QGLHQGHRQGHUKRXGHUHHQDQGHULVGDQKHWHUNHQGHEHYHLOLJLQJVEHGULMIGDWGHLQVWDOODWLH
OHYHUGHGLHQWGHJHEUXLNHUELMKHWVOXLWHQYDQGHRYHUHHQNRPVWDDQGHRQGHUKRXGHUEHKDOYH KHW
LQVWDOODWLHDWWHVWRRNGHEHVFKHLGHQWHUEHVFKLNNLQJWHVWHOOHQGLHGRRUKHWEHYHLOLJLQJVEHGULMI]LMQYHUVWUHNW
RYHUHHQNRPVWLJGH9RRUVFKULIWHQYRRULQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHPHQDUW'H]HEHVFKHLGHQPRHWHQ
WHDOOHQWLMGHQDOVYHUWURXZHOLMNHJHJHYHQV GRFKEHVFKLNEDDUYRRUGHRQGHUKRXGHUZRUGHQEHZDDUG
$OOHRQGHUKRXGVZHUN]RDOVSUHYHQWLHIRQGHUKRXGLQVSHFWLHHQUHSDUDWLHPRHWDOVJHEHXUWHQLVLQKHW
ORJERHNZRUGHQYHUPHOG



%HKHHUGRRUJHEUXLNHU



6\VWHHPEHKHHUGHU



'HJHEUXLNHUGLHQWHHQRIPHHUSHUVRQHQDDQWHZLM]HQGLHYROGRHQGHJHVFKRROGLV]LMQRPWHIXQJHUHQ
DOV V\VWHHPEHKHHUGHU 6% 'HRQGHUKRXGHUJHHIWGH6%GHQRGLJHLQVWUXFWLH'H6%LVEHODVWPHWGH
EHGLHQLQJGHSHULRGLHNHFRQWUROHHQKHWSUHYHQWLHYHRQGHUKRXGVZHUNDOVR PVFKUHYHQRQGHU'H6%
GLHQWGHRQGHUKRXGHUWHLQIRUPHUHQRYHUZLM]LJLQJHQLQGHDODUPRUJDQLVDWLH ELMYRRUEHHOGZLM]LJLQJYDQ
WHOHIRRQQXPPHUV GLHYDQLQYORHGNXQQHQ]LMQRSKHWJRHGIXQFWLRQHUHQYDQKHW
LQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHP'H6%GLHQWYRRUWVGH EHWURNNHQHQWHLQVWUXHUHQWHU]DNHLQEUDDNSUHYHQWLH
HQKHWYRRUNRPHQYDQRQHFKWHRQJHZHQVWHHQQRGHOR]HDODUPPHOGLQJHQ



,QIRUPHUHQYDQGHEHYRHJGHDXWRULWHLWHQ



,QGLHQGHLQVWDOODWLHLVYRRUJHVFKUHYHQGRRUHHQEHYRHJGHDXWRULWHLWGLHQWGH]HW HZRUGHQJHwQIRUPHHUG
RYHUHONHJHGHHOWHOLMNHRIYROOHGLJHEXLWHQEHGULMIVWHOOLQJYDQHHQGHWHFWLHJURHS'LWJHOGWYRRUHONH
RQGHUEUHNLQJYDQGHZHUNLQJYDQGHLQVWDOODWLHYROJHQVHQHONHZLM]LJLQJRIXLWEUHLGLQJYROJHQV
'H]HPHOGLQJPRHWRQPLGGHOOLMNSODDWVYLQGHQRI LQGLHQGHEXLWHQEHGULMIVWHOOLQJWLMGLJLVWHYRRU]LHQ 
PLQVWHQVGULHGDJHQYDQWHYRUHQ
'HEHYRHJGHDXWRULWHLWGLHJHZDDUVFKXZGLVELMKHWXLWEHGULMIQHPHQYDQGHGHWHFWLHJURHSHQPRHWRRN
ZRUGHQLQJHOLFKWDOVGHLQVWDOODWLHZHHULQ ZHUNLQJZRUGWJHVWHOG



2QGHUEUHNLQJYDQGHV\VWHHPZHUNLQJ
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,QGLHQGHIXQFWLRQHULQJYDQKHWLQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHPZRUGWRQGHUEURNHQWHQJHYROJHYDQ
RQGHUKRXGVZHUNHQRIVWRULQJHQGLHQWGHJHEUXLNHUWHKDQGHOHQRYHUHHQNRPVWLJ



0DDWUHJHOHQWHUYRRUNRPLQJYDQQRGHORRVDODUP



'HJHEUXLNHUGLHQWHUYRRUWH]RUJHQGDWQRGHORRVDODUPDOGDQQLHWWHQJHYROJHYDQVLPXOHUHQGH
JHEHXUWHQLVVHQ]RYHHOPRJHOLMNDFKWHUZHJHEOLMIW



:LM]LJLQJHQHQXLWEUHLGLQJHQ








'HJHEUXLNHUPRHWELMHONHYHUDQGHULQJWHQDDQ]LHQYDQKHWJHEUXLNYDQEHYHLOLJGRSSHUYODNHQUXLPWHV
HQGHSODDWVLQJYDQDSSDUDWXXUHYHQDOVELMHONHXLWEUHLGLQJRIZLM]LJLQJYDQKHWEHYHLOLJGRSSHUYODN
JHSODQGGRRUGHJHEUXLNHURIYDVWJHVWHOGWLMGHQVHHQFRQWUROHYR OJHQVHHQGDDUPHH
RYHUHHQVWHPPHQGHDDQSDVVLQJHQXLWEUHLGLQJYDQKHWLQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHPODWHQGRRUYRHUHQ
2PHHQMXLVWHDDQSDVVLQJYDQGHLQVWDOODWLHWHZDDUERUJHQPRHWGHJHEUXLNHUGHYROJHQGHPDDWUHJHOHQ
ODWHQ QHPHQ
+HWHUNHQGHEHYHLOLJLQJVEHGULMIPRHWGHDDQVOXLWVFKHPD VHQOLMVWHQGHLQVWDOODWLHSODWWHJURQGHQHQ
EHGLHQLQJVYRRUVFKULIWHQDDQSDVVHQDDQGHQLHXZHQRPLQDOHVWDDW7HYHQVGLHQWKLMGHJHEUXLNHUWH
ZLM]HQRSHHQPRJHOLMNHDDQSDVVLQJYDQGHDODUPRUJDQLVDWLH
'HRQGHUKRXGHUHQGHJHEUXLNHUPRHWHQLQGHRQGHUKRXGVRYHUHHQNRPVWGHEHVFKULMYLQJYDQGH
RPYDQJYDQKHWLQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHPHQRIGHWLMGVLQWHUYDOOHQYRRUGH
RQGHUKRXGVZHUN]DDPKHGHQDDQSDVVHQDDQGHQLHXZHQRPLQDOHVWDDW
'DDUQDPRHWHQGHRQGHUKRXGHUHQ GHJHEUXLNHUKHWJHZLM]LJGHRIXLWJHEUHLGHGHHOYDQKHW
LQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHPRSQHPHQLQKHWRQGHUKRXGVSURJUDPPDLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWGH
QLHXZHQRPLQDOHVWDDW
,QIRUPHUHQYDQGHRQGHUKRXGHU



6WRULQJHQGLHQLHWGRRUGH6%YHUKROSHQNXQQ HQZRUGHQGLHQWGHJHEUXLNHURQYHUZLMOGDDQGH
RQGHUKRXGHUWHPHOGHQ



5HJLVWUDWLHLQORJERHN



$OOHJHEHXUWHQLVVHQVDPHQKDQJHQGPHWKHWIXQFWLRQHUHQYDQKHWLQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHPPRHWHQ
LQHHQORJERHNZRUGHQELMJHVFKUHYHQ+HWELMKRXGHQ YDQHHQORJERHNLVQRGLJWHUYHUNULMJLQJYDQHHQ
GRRUORSHQGHGRFXPHQWDWLHEHWUHIIHQGHGHZHUNHOLMNHVWDDWHQGHEHGULMIVWRHVWDQGHQYDQHHQ
LQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHP



3HULRGLHNHFRQWUROHHQSUHYHQWLHIRQGHUKRXGGRRUGHJHEUXLNHU



3HULRGLHNHFRQWUROHHQSUHYHQWLHIRQGHUKRXGRPYDWWHQGHPDDWUHJHOHQGLHYHUHLVW]LMQRPKHW
LQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHPLQGHEHGULMIVYDDUGLJHVWDDWWHKRXGHQ
2PYDQJHQIUHTXHQWLHYDQKHWRQGHUKRXG]LMQDIKDQNHOLMNYDQKHWWRHJHSDVWH
LQEUDDNVLJQDOHULQJVV\VWHHPHQGHEHGULMIVRPVWDQGLJKHGHQWHUSODDWVH%HLGHPRHWHQZRUGHQ
YDVWJHOHJGHQRQGHUGHHOXLWPDNHQYDQGHRQGHUKRXGVRYHUHHQNRPVWYDQGHIDEULNDQW



3HULRGLHNHFRQWUROHGRRUGHV\VWHHPEHKHHUGHU 6%



1RRG]DDNHQIUHTXHQWLH
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'RRUGH6%NXQQHQFRQWUROHVZRU GHQXLWJHYRHUGZDDUELMGHZHUNRPYDQJHQGHKHUKDOLQJVIUHTXHQWLH
GRRUGHRQGHUKRXGHUHQRIGHEHYRHJGHDXWRULWHLWZRUGHQYDVWJHOHJG

'H6%FRQWUROHHUWRIKHWDODUPRUJDQLVDWLHSODQQRJRYHUHHQVWHPWPHWGHEHGULMIVYDDUGLJHVWDDWYDQGH
EHVWDDQGHYRRU]LHQLQJHQLQGH]RQHV
3UHYHQWLHIRQGHUKRXGGRRUGHV\VWHHPEHKHHUGHU 6%

'RRUHHQ6%YDQGHJHEUXLNHUNXQQHQDDQGHLQVWDOODWLHGHYROJHQGHZHUN]DDPKHGHQZRUGHQYHUULFKW
PHWLQDFKWQHPLQJYDQGHYRRUVFKULIWHQYDQGHIDEULNDQW  XLWZHQGLJUHLQLJHQYDQGHDSSDUDWXXU
0HOGNDPHU

%LMGHLQVWDOODWLHYDQXZV\VWHHPNULMJWXDOVXDDQJHVORWHQEHQWRSHHQPHOGNDPHUHHQDDQWDO
PHOGNDPHUSDVMHV'H]HSDVMHV]LMQYRRUGHVOHXWHOKRXGHUV+HWLVGHEHGRHOLQJGDWXWHQPLQVWHGULH
VOHXWHOKRXGHUVDDQVWHOW$OVVOHXWHOKRXGHUNXQWXELMYRRUEHHOGGLHJHQHQDDQVWHOOHQGLHWRFKDOHHQ
VOHXWHOKDGGHQX]HOIGHDGMXQFW GLUHFWHXUHQGHJHQHGLH VPRUJHQVKHWHHUVWHELQQHQPRHW
8JHHIWELMRQVGHVOHXWHOKRXGHUVPHWGHMXLVWHSDVQXPPHUVRS GPY KHWGDDUYRRUEHVWHPGHIRUPXOLHU
DFKWHULQGLWERHNMH HQYDQDIGDWPRPHQWDFFHSWHUHQZLMHHQLQ  HQXLWVFKDNHOIRXWYDOVDODUPDOOHHQ
YDQGLHSHUVRQHQ+HWPHOGNDPHUSDVMHLVVWULNWSHUVRRQOLMNOHGHU PRHW GDQRRN]LMQRIKDDUHLJHQ SDVMH
JHEUXLNHQZDQWDOVGHQDDPQLHWFRUUHVSRQGHHUWPHWKHWSDVQXPPHUZRUGWXZPHOGLQJQLHW
JHDFFHSWHHUG
(HQVOHXWHOKRXGHUPRHWGHSROLWLHWRHJDQJNXQQHQYHUVFKDIIHQWRWKHWULVLFR DGUHV'DWZLOGXV]HJJHQ
GDWKLMRI]LMGHVOHXWHOYDQGHWRHJDQJVGHXUHQHQGHVOHXWHO HQ RIFRGH YDQKHWDODUPV\VWHHPPRHW
KHEEHQ
'HYROJRUGHZDDULQXXZVOHXWHOKRXGHUVRSJHHIWLVDXWRPDWLVFKGHYROJRUGHZDDULQGHVOHXWHOKRXGHUV
ZRUGHQJHEHOG'HHHUVWHRSKHWOLMVWMHZRUGWKHWHHUVWHJHEHOG$OVGLHQLHWWKXLVLVZRUGWQXPPHUWZHH
JHEHOGHQ]RYRRUW
2PGDWHULHGHUHGDJKRQGHUGHQV\VWHPHQYHUNHHUGZRUGHQLQ  RIXLWJHVFKDNHOGLVKHWWHFKQLVFKQLHW
PRJHOLMNRPYDQXLWGHPHOGNDPHUPHWXFRQWDFWRSWHQHPHQRQGDQNVGHH[WUDEH]HWWLQJYDQKHWDDQWDO
FHQWUDOLVWHQHQGHSULRULWHLWVVWHOOLQJYDQ GHDODUPPHOGLQJHQ2PGDWPHQRYHUKHWDOJHPHHQKHW
SDVQXPPHUQLHWYRRUKDQGHQKHHIWHQKHW]RHNHQRIYUDJHQQDDUKHWSDVQXPPHU]RYHHOWLMGVEHVODJ
QHHPWGDWGHHFKWHDODUPPHOGLQJHQQLHWPHHUVQHORSJHYROJGNXQQHQZRUGHQ7HPHHUGDDUGH]H
PHOGLQJHQ]LFKJHFRQFHQWUHHUGYRRUGRHQWLMGHQVVSLWVXUHQGLWZLO]HJJHQ VPRUJHQVWXVVHQXHQ
XHQ VPLGGDJVWXVVHQXHQX'H]HSUREOHPHQNXQQHQZRUGHQYRRUNRPHQDOVXKHW
RQGHUVWDDQGHRSYROJW
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+RHWHKDQGHOHQLQJHYDOYDQHHQYDOVDODUP
3DNXZPHOGNDPHUSDVMH

%HOKHWWHOHIRRQQXPPHUDDQGHDFKWHUNDQWYDQKHWSDVMH
*HHIXZQDDPHQXZSDVQXPPHUGRRU

*HHIGRRUGDWHUHHQYDOVDODUPLVJHZHHVWHQHYHQWXHHOGHUHGHQGDDUYDQ
+RHWHKDQGHOHQDOVGHVOHXWHODGUHVVHQVOHXWHOKRXGHUVYHUDQGHUHQ
0DDNHHQNRSLHYDQKHWIRUPXOLHUDFKWHULQGLWERHNMH
9XOGHQLHXZHOLMVWYDQVOHXWHOKRXGHUVLQRSGHNRSLH

=HQGGHNRSLHSHUID[QDDU%OLFRQWH7LOEXUJID[QXPPHU RIDOVXQLHWLQKHW
EH]LWEHQWYDQHHQID[SHUEULHIQDDU%OLFRQ%HYHLOLJLQJHQ3RVWEXV=+*LO]H
8NXQWRRNGHZLM]LJLQJHQPDLOHQQDDU PHOGNDPHU#EOLFRQQO
3ULRULWHLWVVWHOOLQJPHOGLQJHQ

%UDQGDODUP
3DQLHNRQGHUVWHXQLQJVDODUP
,QEUDDNDODUP
6WURRPXLWYDO
7HFKQLVFKDODUP

3ULRULWHLW
3ULRULWHLW
3ULRULWHLW
3ULRULWHLW
3ULRULWHLW
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9RRUNRPHQYDQRQQRGLJDODUP
2QQRGLJDODUPLVYDDNGHRRU]DDNYDQYHHOHUJHUQLV'HSROLWLHHQGHVOHXWHOKRXGHUVVWDDQYRRUQLHWVR SGH
VWRHSHWF0HHVWDONDQHHQRQQRGLJDODUPZRUGHQYRRUNRPHQZDQQHHUX]LFKDDQGHYROJHQGHSXQWHQKRXGW
/HHVGH]HKDQGOHLGLQJHHUVWQDXZNHXULJGRRUYRRUGDWXKHWV\VWHHPJDDWJHEUXLNHQ


=RUJHUYRRUGDWDOOHUDPHQHQGHXUHQ]LMQJHVOR WHQYRRUGDWXKHWSDQGYHUODDW



%LMJHEUXLNYDQEHZHJLQJVPHOGHUVLVKHWYDQJURRWEHODQJGDWGHUXLPWHYULMLVYDQKXLVGLHUHQPXL]HQ
UDWWHQHG2RNDQGHUHREMHFWHQ]RDOVXLWKDQJERUGHQRIDQGHUUHNODPH PDWHULDDOGDWNDQJDDQEHZHJHQ
PRHWZRUGHQYHUZLMGHUGRIYDVWJH]HW$OOHRQQRGLJHYHUZDUPLQJVV\VWHPHQPRHWHQZRUGHQ
XLWJHVFKDNHOG



9HUODDWKHWSDQGDOWLMGYLDGHDIJHVSURNHQXLWJDQJVURXWH'LWJHOGWRR NYRRUGHELQQHQNRPVW



:HHVYRRU]LFKWLJPHWGHDSSDUDWXXUHQ]RUJGDWGH]HQLHWEHVFKDGLJHQNDQ



=RUJHUYRRUGDWHUJHHQ]ZDUHREMHFWHQVWDDQ RINXQQHQYDOOHQ RS GUXN JHYRHOLJHPDWWHQ 



+RXGWXZLQVWDOODWHXURSGHKRRJWHYDQLQWHUQHYHUKXL]LQJHQZDQQHHUXRRNPDDUHQLJV]LQVKHW
YHUPRHGHQKHHIWGDWGLWLQYORHGNDQKHEEHQRSGHZHUNLQJ YDQKHW*DOD;\V\VWHHP



%LMDODUPPHOGLQJHQHGDOWLMGXZLQVWDOODWHXULQNHQQLVVWHOOHQ]RGDWGH]H LQGLHQQRGLJ DDQSDVVLQJHQ
NDQDDQEUHQJHQ



:DQQHHULQ HQXLWVFKDNHOWLMGHQZRUGHQJHFRQWUROHHUGGRRUHHQDODUPFHQWUDOHYHUJHHWGH]HGDQQLHWLQ
WHOLFKWHQZDQQHHUXDIZLMNWYDQGH]HWLMGHQ ELMYELMRYHUZHUN 



+HWV\VWHHPLVYRRU]LHQYDQHHQEDFN XSDFFXGLHGH*DOD;\YDQVWURRPYRRU]LHWZDQQHHUGH
QHWVSDQQLQJXLWPRFKWYDOOHQ'HDFFXJDDWHFKWHUQLHWHHXZLJPHHHQKHWLVGDDURP]HHUEHODQJ ULMNGDW
GHQHWVSDQQLQJ]RVQHOPRJHOLMNWHUXJZRUGWJH]HWRSKHWV\VWHHP]RGDWGHDFFXZHHURSNDQODGHQ
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