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VERKORT PROGRAMMEER OPSTART HANDLEIDING GALAXY G2-20 en G2-44+
CONCEPT 2010V07

Als u alles heeft aangesloten zoals bedienpanelen, draadloze ontvanger, bedraden melders, sirene,
flitser kunt u de centrale opstarten.
Toetsen gebruik in de programmering:
ent = ga verder of bevestig.
A toets loop verder door het menu.
B toets loop terug door het menu.
esc ga een programmeer stap terug.
0-9 ingeven functie of letters.
Als u niet meer weet waar u zit toets dan esc totdat er weer in het display staat installateursmode of de
tekst Galaxy 20 V1.5 (indien niet gewijzigd)
En begin dan opnieuw.

OPSTARTEN ALARMCENTRALE

-Sluit alle apparatuur aan op de centrale.
-Sluit alle zones die niet gebruik worden af met een weerstand van 1000ohm standaard bijgeleverd bij
de centrale.

-Schroef het bovenste schroefje van de deksel er tijdelijk even in voor de sabotage melding van de
centrale kast te overbruggen.

-Maak een draadbrug tussen de 0V en de T als deze er nog niet aanwezig is.
-Sluit de accu aan.
-Sluit de 230Volt stekker aan op de wandcontactdoos.
-De centrale start nu op.
-Het systeem zal nu opstarten de aangesloten bedienpanelen zullen gaan piepen.
-Als de bedienpanelen ophouden met piepen is de centrale goed opgestart en alles goed aangesloten.
-Als er waarschuwingsmeldingen in het display verschijnen bevestig deze dan en kijk wat er aan de
hand is en herstel de fouten.

1) IN DE INSTALLATEURSMODE GAAN

Toets de managercode in 1234 en ent.
Er verschijnt nu in het display status uitgeschakeld.
Als u even wacht verschijnt er 10=inschakel menu.
Ga naar menu 48 om de installateur toegang te geven tot het systeem.
Er verschijnt nu
INSTAL. TOEG, 0=UITGESCHAKELD
Toets nu een 1 in en daarna ent.
Er verschijnt nu 48 ent is selecteer.
Toets nu esc.
Er verschijnt nu 40 wijzig menu.
Toets nog een keer esc.
Er verschijnt nu de tekst Galaxy 20 V1,5 of anders indien andere versie.
Toets nu de installateurscode in standaard is deze 112233 en ent.
Er verschijnt nu status uitgeschakeld.
Als u even wacht verschijnt er in het display 10=inschakel menu.
U bent nu in de installateurs mode en kunt het systeem gaan programmeren.
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2) TELEFOONLIJN CONTROLE UITZETTEN

Als u geen telefoonlijn heeft aangesloten gaat u als eerste naar menu 56.
Ga als eerste de installateurs mode in zie 1, als u daar nog niet in bent.
Toets in 56 en dan ent.
Er verschijnt nu: enter = selecteer , 1 modem/kiezer
Toets ent.
Er verschijnt nu. enter = selecteer ,1=format.
Toets nu in 10 en ent.
Er verschijnt nu. Lijn fout, 1=aan
Toets nu 0 en ent
Er verschijnt nu. ENT = selecteer, 10=lijn fout
Toets nu is esc en esc.
In display staat nu 56=communicatie.
Nu kunt u verder gaan om het systeem verder te programmeren

3) DATUM TIJD WIJZIGEN

Ga als eerste in de installateurs mode zie 1, als u daar nog niet in bent.
Ga nu naar menu 41 datum tijd.
Toets is 41 ent
Er verschijnt nu 00:00 01/01/00, A=Tijd B=datum
Toets de A in voor wijzigen tijd en wijzig de tijd
Toets de B in voor de datum en wijzig de datum
De datum en tijd verschijnen nu gewijzigd op het display.
Toets nu esc en esc op dit menu te verlaten.
In het display verschijnt nu 40=wijzig menu.

4) INLEREN DRAADLOZE MELDERS

Ga als eerste in de installateurs mode zie 1, als u daar nog niet in bent.
Ga naar menu 52 voor inleren draadloze melders.
Zone 1001 t/m 1018 zijn standaard voor bedraden zones.
Indien u minder heeft dan 8 draadloze zone (G2-20)
Start dan bij zone 1021.
Toets nu in 52 en ent.
In display ziet u nu 1001 laatste dit is de eerste bedraden zone aansluiting op de print.
Toets in 21 en ent.
ENTER=selecteer
Er verschijnt nu 1=functie
Toets nu in een 5 (RF opties) of loop het menu door met de A en B toets totdat u optie 5 tegenkomt.
Toets dan ent.
Er verschijnt nu 1=serie nummer.
Toets nu ent.
Er verschijnt nu 1021 serienummer.
Toets nu *
Er verschijnt nu zone 1021, Open sabotage
Doe nu de batterij van de in te leren melder in de behuizing of open het sabotage contact.
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Als de melder is ingeleerd is verschijnt er nu een serie nummer is het display.
Dit kan een aantal seconden duren afhankelijk van het type melder.
De melder is nu ingeleerd.
Herhaal deze stappen voor het inleren van de ander melders.
Gebruik daar wel een ander zone nummer 1022, 1023 enz.

5) PROGRAMMEREN TYPE ZONE (melder)

Ga als eerste in de installateurs mode zie 1, als u daar nog niet in bent.
Functie uitleg type zone:

Laatste heeft een inloopvertraging standaard 20 seconden na deze ingestelde tijd gaat deze in alarm dit
is voor b.v. een magneetcontact die de inlooptijd start van de voordeur.

Volgzone deze zone heeft een vertraging als er eerst een Laatste zone wordt geopend anders heeft
deze geen vertraging en gaat bij aktivatie direct af. (toepassing melder na de ingangsdeur)

Inbraak deze zone heeft geen vertraging gaat bij aktivatie direct af.

Sabotage deze zone werkt 24 uur per dag als deze geopend wordt zal deze een sabotage melding
geven (toepassing sirene of flitser sabotage)

Voor meer type zones ga naar de installateurs handleiding voor uitleg.
Ga naar menu 52 voor programmeren zones.
Toets nu in 52 en ent.
In display ziet u nu 1001 laatste dit is de eerste bedraden zone aansluiting op de print.
Toets bijvoorbeeld in 21 eerste draadloze zone en ent.
ENTER=selecteer
Er verschijnt nu 1=functie
Toets ent.
Er verschijnt nu in het display. 1021 Volledig in, 03=inbraak
Als u deze wilt wijzigen ga dan met de A en de B toets doorlopen totdat u de juiste type zone vindt.
B.v. 01=Laatste
Toets dan ent.
Er verschijnt nu in het display. 1021 Deelbeveiliging, 01=Laatste
Wilt u in deelbeveiliging dat deze melder anders reageert dan bij volledige inschakeling kunt u deze hier
wijzigen.
Toets daarna weer ent.
Er verschijnt nu in het display. 1021 Nachtstand, 01=Laatste
Wilt u in Nachtstand dat deze melder anders reageert dan bij volledige of deelbeveiliging kunt u deze
hier wijzigen.
Toets daarna ent.
Er verschijnt nu ENT = Selecteer, 1=Functie.
Doormiddel van de A en B toets kunt u nu ook b.v. de naam wijzigen van de zone.
Ga met de A toets naar 2=omschrijving en toets ent.
Er verschijnt nu voor tekst in.
D.m.v. de toetsen van het toetsen bord kunt u letters toevoegen zoals dit ook werkt op u mobiele
telefoon 1x 2 is een a, 2x 2 is een b enz. enz.
* is een letter wissen
A loopt u een letter verder.
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B loopt u een letter terug.
Als u klaar bent kunt u d.m.v. de esc toets uit het menu gaan.

6)VERLATEN INSTALLATEURSMODE.

Toets in esc totdat er in het display staat installateurs mode.
Als dit er staat toets dan de installateurscode in standaard 112233 en daarna esc.
In het display verschijnt er nu controleren sabotage lussen.
Daarna verschijnt er systeem modules was 2 is 2 of anders indien meer modules.
Dit kan even duren.
Als er geen sabotage meldingen zijn zal de standaard tekst verschijnen Galaxy 20 V1.5 of anders indien
de tekst is gewijzigd.

7) inleren afstandbediening TCM-800M

Toets in manager code standaard 1234 en ent en ent.
In het display verschijnt er nu 10 inschakel menu, ent + select.
Toets nu is 42, Er verschijnt nu 42=wijzig codes
Toets nu ent. Er verschijnt nu ent=selecteer, 1=gebr.code
Toets nu ent. Er verschijnt nu
01 Gebr 1, Gebr.(L2)
Als u de afstandbediening wilt programmeren als gebruiker 1 toets dan nu ent.
Er verschijnt nu. 1=wijzigcode.
Toets nu in 5, Er verschijnt nu 5=RF keyfob (dit is de afstandbediening)
Toets nu ent. Er verschijnt nu RF keyfob * =auto
Toets nu het * in. Er verschijnt nu leer keyfob.
Druk nu op de afstandbediening een toets in.
Als het goed is verschijnt er nu in het display keyfob ingeleerd.
De keyfob werk nu voor in en uitschakelen.

Als u de dubbelfunctie luid paniek wilt aktiveren moet u het volgende doen.
Ga in de installateurs mode zie optie 1.
Ga naar menu 51 optie 13 sneltoetsen en toets ent.
Ga naar 1=mode toets ent.
U ziet nu mode 0=uit
Ga met de A toets naar 2=aan+keyfob PA en druk op ent.
De functie luid paniek is nu geaktiveerd.
Ga nu uit de installateurs mode zie optie 6

8) inleren keyprox bedienpaneel

Ga in de installateurs mode zie optie 1.
Ga naar optie 63.2 max en toets ent.
Er verschijnt 1=max mode toets nu ent.
Er verschijnt nu 0=uitgeschakeld
Zet het op 1=ingeschakeld d.m.v. de A toets.
Ga nu uit de installateursmode zie optie 6.
Het systeem zegt nu als het goed is module toegevoegd.
De maxlezer in het keyprox bedienpaneel is nu ingeleerd.
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9) Inleren keytag en max kaart.

Doe eerst optie 8 dan deze.
Toets in manager code standaard 1234 en ent en ent.
In het display verschijnt er nu 10 inschakel men, ent + select.
Toets nu is 42
Er verschijnt nu 42=wijzig codes
Toets nu ent.
Er verschijnt nu ent=selecteer, 1=gebr.code
Toets nu ent.
Er verschijnt nu
01 Gebr 1, Gebr.(L2)
Als u de keytag wilt programmeren als gebruiker 1 toets dan nu ent.
Er verschijnt nu.
1=wijzigcode.
Ga naar optie 6 max kaart en toets ent.
Er verschijnt nu max kaart toets de 1 en de A toets tegelijkertijd in.
Houd nu de keytag recht onder tegen het bedienpaneel aan.
De keytag wordt nu automatisch ingeleerd.
Er verschijnt een code in het display.
Toets nu ent. de keytag is ingeleerd.
Ga nu naar optie 8 max functie en toets ent.
Er verschijnt is het dispay 0=alleen toegang
Wijzig deze d.m.v. de A toets in 2=in/uitschak en toets ent.
De keytag is nu klaar voor gebruik om in en uit te schakelen.
Verlaat het menu d.m.v 5x esc
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Handige weetjes Galaxy G2

Let Op!! Sommige instellingen hebben te maken met regelgeving. Controleer daarom of het
aanpassen van een instelling niet in strijd is met de regels waar uw installatie aan moet voldoen.

SMS Instellen
Het SMS Centrum nummer voor de Modem/Kiezer (56.1.17.2) is 0653141414.

Het SMS Centrum nummer voor de GSM module (56.5.17.2) is afhankelijk van de provider. Deze moet
in internationaal formaat worden ingevoerd, waarbij de + niet hoeft worden ingegeven. Dus voor
bijvoorbeeld KPN wordt 31653131313 ingevoerd.

IRX800GY PIR reageert niet of blijft in sabotage staan
De pir heeft na sabotage een testmode van 3 minuten (tot maximaal 10 minuten),
in deze testmode zendt de pir NIET! Ook de sabotage herstel niet.
Na de testmode zal de pir weer meldingen versturen en zal de status van de zone gewijzigd worden
zodra een detectie gedaan wordt.

Draadloze PIR IR800M gaat niet af na instellen alarm.
Een draadloze melder gaat in een slaapmode om batterijen te sparen. Daarom kan het zijn dat als u het
alarm in heeft geschakeld en u loopt door het bereik van de melder heen dat deze niet afgaat.
Wacht nu 5 minuten en loop er nog eens langs nu gaat de melder wel af.

Paniekknop op keyfob werkt niet
51.13.1 Snelknoppen Mode moet op 2 Aan+Keyfob PA staan

Alarm/Sabotage Meldingen blijven terugkomen
De status van de melding moet herstelt zijn voordat de melding kan worden bevestigd. Voor het
bevestigen toets een geldige code gevolgd door A, B of ent. Vervolgens toets de A toets om de
meldingen te bekijken (Elke melding moet bekeken worden) en bevestig de meldingen met ent.
Bij een Communicatiefout moet eerst een melding correct zijn verstuurd voordat de melding gereset kan
worden.

Bannertekst blijft zichtbaar bij ingeschakeld systeem
51.12.3 Bannertekst zichtbaar op 0=Uit zetten.

Paneel naar standaardwaarden
Het laden van de standaardwaarden kan niet hardwarematig. Dit wordt nu gedaan in menu 51.17.2

Kan niet uitschakelen op bediendeel tijdens inlooptijd
51.55.3 Bediendeel Restrictie staat ingeschakeld. Programmeer 0=Uit

Alarm gaat niet af na het binnenlopen en activeren van een Inbraak zone
Parameter 51.24.2 Afwijken Inlooproute staat Aan set deze uit.

Uitgang 1002 geeft “Geblokkeerd” aan
Uitgang 1002 staat geprogrammeerd als luidspreker uitgang. Voor het gebruik als open collector uitgang
programmeer menu 51.15 Speaker Mode op 0=Open Collector Uitgang.
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Uitlooptijd wordt niet beëindigd door Laatste Deur
Standaard werkt de zone Laatste Deur als een In/Uitgang zone. De uitlooptijd zal volledig verlopen
voordat de centrale inschakelt. Programmeer 51.04 Uitgangstijd op 0 seconden om de uitlooptijd te
beëindigen met de Laatste Deur zone. De uitlooptijd wordt hiermee oneindig.

Uitlooptijd gaat oneindig door
1) De uitgangstijd (menu 51.04) staat geprogrammeerd op 0 seconden. Open en sluit een zone met
Laatste functie of programmeer een uitgangstijd.
2) Parameter 51.08 Puls Aan Opties staat niet op 0 geprogrammeerd. De centrale verwacht een
inschakeling met een Puls Aan zone. Programmeer 0=Uit.

Alle meldingen worden verstuurd via SMS
1) 56.1.17.1.1.2 Melding Type staat geprogrammeerd op 4=Alle Meldingen
2) 56.1.17.5 UCP Opties staat geprogrammeerd op 3=SMS Bericht of heeft op deze instelling
gestaan. Programmeer 1=Bel Ingang en configureer d.m.v. menu 51.17.1 Configureer.

Een alarm door tijdsoverschrijding wordt niet meteen doorgemeld
1) 51.26 Verleng Inlooptijd staat aan. Hiermee wordt een timeout alarm met 30sec verlengd.
2) 56.7.01 Herstel Vertraging staat ingesteld. De doormelding wordt vertraagd met de
geprogrammeerde tijd. Programmeer 00sec voor een directe doormelding.

Rookmelders worden niet gereset via Geschakeld DC uitgang
De G2 centrale kan niet inschakelen met een geopende Brand zone. Hierdoor zal de Geschakeld DC
uitgang niet geactiveerd worden en zullen de sokkels van de rookmelders niet gereset worden. Gebruik
autoreset sokkels of gebruik een drukknop om tijdelijk de spanning van de sokkels te verbreken.
Vanaf V1.4 wordt de Geschakeld DC uitgang wel geactiveerd.

Systeem zegt sabotage sirene maar er is geen sirene met sabotage aangesloten.
Lusje tussen 0V en T is niet aangesloten.

U heeft vergeten wat de installateurs code van het systeem is:
Maak de kast open haal de spanning van het systeem af dus de accu en de 230Volt.
Open de aux sabotage, sluit zone 01 kort d.m.v. een draadbrug.
Sluit de spanning weer aan, centrale gaat in alarm toets de standaard installateurs code in 112233 ent.
Installateurs code is nu 112233 en manager code is nu 1234.
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Kleine probleempjes

1.0) Probleem Inleren draadloze melder gaat niet:
Oplossing:
Controleer het volgende:
Kijk in menu 61 diagnose test optie 3 RF en ziet u of de RF module communiceerd.
Is dit niet zo dan is deze niet goed aangesloten of de instelschakelaar staat niet op 5 of 6.

1.1)Probleem:
Inleren magneetcontact:
Oplossing:
Een draadloze magneetcontacten moet ingeleerd worden in menu 52 zone’s.
Kies een vrije zone bv 21 ga dan naar optie 5 RF optie.
Kies dan optie 1 serienummer toets dan een * in.
Het systeem vraagt open sabotage kontakt u opend het sabotage kontakt.
Er verschijnt nu een serie nummer melder in het display het contact is ingeleerd.
Als hij dit niet doet is de RF module niet goed aangesloten of niet ingeleerd.
Ga dan naar 1.0) Probleem Inleren draadloze melder gaat niet:

1.2)Probleem: Melding sabotage sirene en de sirene is goed aangesloten:
Oplossing:
Tussen de – en de T op de printplaat moet een overbrugging gemaakt worden met een draadje.

1.3)Probleem: Keyprox bedienpaneel keytag werkt niet:
Oplossing:
Ga naar menu 63 en zet optie max aan.
Verlaat nu de installateurs mode en de module wordt toegevoegd.
En nu werk het wel.

1.4)Probleem: RF code fout
Dit wordt veroorzaakt door andere signalen van draadloze handzenders.
De draadloze ontvanger kan dit als een sabotage zien.
Als dit vaak gebeurd kunt u dit uitzetten.
Oplossing:
Ga naar menu 51 en optie 14=Lockouts.
0=Uit 1=Bediendeel 2=Keyfob+Kaart 3=Alles
Standaard staat die op alles zet deze dan op 1=bedienpaneel.
Verlaat nu de installateurs.


