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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT 

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούµε ελέγξτε αν η συσκευασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
-  Μία κεντρική µονάδα ελέγχου -  Ένας φορτιστής για την κεντρική µονάδα 
-  Ένα ασύρµατο ραντάρ ανίχνευσης κίνησης PIR -  Οκτώ αντιστάτες 10ΚΩ 
-  Μία ασύρµατη µαγνητική επαφή -  Οδηγίες χρήσης 
-  ∆ύο τηλεχειριστήρια  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Το σύστηµα διαθέτει φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά που καθοδηγούν για όλες τις λειτουργίες και εφαρµογές του συστήµατος µε δυνατότητα 
ρύθµισης της έντασης του ήχου τους. 

2. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων δείχνει την κατάσταση που βρίσκεται το σύστηµα κάθε στιγµή. 
3. ∆ιατίθενται 32 ζώνες για ασύρµατους ανιχνευτές. Η κάθε µία ζώνη µπορεί να υποδεχθεί έναν ασύρµατο ανιχνευτή. Ο κάθε ένας από αυτούς 

µπορεί να προγραµµατιστεί είτε αυτόµατα είτε µε εισαγωγή του κωδικού του µέσω του πληκτρολογίου της κεντρικής µονάδας. Η κεντρική µονάδα 
είναι συµβατή µε όλες τις ασύρµατες συσκευές της σειράς M-Tech. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ανιχνευτές είτε µεµονωµένα είτε 
όλους µαζί ταυτόχρονα. 

4. ∆ιατίθενται 8 ζώνες για ενσύρµατους ανιχνευτές. Η κάθε µία µπορεί µε την κατάλληλη διάταξη και µε τη βοήθεια των αντιστατών που υπάρχουν 
στη συσκευαασία να συνδεθεί µε ένα ή και περισσότερους ανιχνευτές ώστε να επιτευχθούν έιτε N.O. είτε N.C. συνδεσµολογίες. 

5. Το σύστηµα µπορεί να υποστηρίξει µέχρι 8 τηλεχειριστήρια, 1 ασύρµατο κουδούνι, ενώ µπορεί να υποστηρίξει σειρήνες χωρίς περιορισµό στον 
αριθµό. 

6. Το σύστηµα είναι ήδη προγραµµατισµένο από τον κατασκευαστή. Παρέχεται όµως η δυνατότητα στον χρήστη να τροποποιήσει τις αρχικές 
εργοστασιακές ρυθµίσεις. 

7. Μπορούν να προγραµµατιστούν τέσσερις τηλεφωνικοί αριθµοί που θα κληθούν διαδοχικά σε περίπτωση διάρρηξης και επιπλέον δύο 
τηλεφωνικοί αριθµοί ειδικά για Κέντρα Λήψης Σηµάτων. 

8. Το σύστηµα διαθέτει ενσωµατωµένο ρολόι µε δυνατότητα ρύθµισης στην τοπική ώρα. 
9. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα για καταχώρηση και αποθήκευση µέχρι και 120 συµβάντων, όπως ενεργοποίηση ανιχνευτή, προσπάθεια 

παραβίασης του συστήµατος, διακοπή τηλεφωνικής γραµµής, όπλιση και αφόπλιση του συστήµατος, χαµηλό επίπεδο φόρτισης µπαταρίας κλπ. 
Στην καταγραφή των συµβάντων περιλαµβάνεται και η ώρα που συνέβη, ο αριθµός της ζώνης που παραβιάστηκε, ο τύπος της παραβίασης και το 
αντίστοιχο εικονίδιο. 

10. Το σύστηµα έχει κωδικούς πρόσβασης δύο ειδών. Ο ένας είναι ο κωδικός προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται από τον προγραµµατιστή του 
συστήµατος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προγραµµατίζει το σύστηµα. Ο δεύτερος (διαφορετικός) κωδικός πρόσβασης χρησιµοποιείται από 
τον χρήστη του συστήµατος, ο οποίος έχει πλήρη πρόσβαση στο σύστηµα για όπλιση, αφόπλιση και µερικές ρυθµίσεις του συστήµατος. Και οι 
δύο κωδικοί πρόσβασης µπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή θελήσετε. 

11. Το σύστηµα είναι συµβατό µε συσκευές λήψης σηµάτων (που υπάρχουν σε Κέντρα Λήψης Σηµάτων στα οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε για 
περισσότερες λεπτοµέρειες). 

12. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα για αποµακρυσµένο χειρισµό µέσω τηλεφώνου: όπλιση και αφόπλιση του συστήµατος, ενεργοποίηση σειρήνας 
κλπ. 

13. Προστασία εναντίον βανδαλισµού των καλωδίων του συστήµατος: Όταν κάποιος προσπαθήσει να κόψει τα καλώδια των ενσύρµατων 
ανιχνευτών ή να κόψει την τηλεφωνική γραµµή ή την τροφοδοσία του ρεύµατος στην οποία είναι συνδεδεµένη η κεντρική µονάδα, τότε ο 
συναγερµός θα ενεργοποιηθεί. Επιπλέον κάθε ανιχνευτής έχει ενσωµατωµένο σύστηµα εναντίον βανδαλισµού. Κάθε φορά που κάποιος θα 
προσπαθήσει να αφαιρέσει κάποιον ανιχνευτή, θα σηµάνει συναγερµός, άσχετα αν το σύστηµα είναι οπλισµένο ή όχι.  

14. Προστασία από βανδαλισµό της κεντρικής µονάδας: Όταν κάποιος προσπαθήσει να µετακινήσει την κεντρική µονάδα, τότε ο συναγερµός θα 
ενεργοποιηθεί. 

15. Χρονοπρογραµµατισµός όπλισης και αφόπλισης: Υπάρχει δυνατότητα για χρονοπρογραµµατισµό τεσσάρων αυτόµατων οπλίσεων και 
αφοπλίσεων του συστήµατος. 

16. Χρονοπρογραµµατισµός ελέγχου κατάστασης: Υπάρχει η δυνατότητα για αποστολή µηνυµάτων για έλεγχο της κατάστασης σε προκαθορισµένη 
περιοδικότητα σε κέντρο λήψης σηµάτων.  

 Εικόνα 1 
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17. Η κεντρική µονάδα έχει ενσωµατωµένη σειρήνα. Υπάρχει και η δυνατότητα για εγκατάσταση επιπλέον ασύρµατων ή ενσύρµατων σειρηνών 

εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Όλα τα είδη µπορούν να ρυθµιστούν να λειτουργούν ή όχι σε περίπτωση συναγερµού και ανάλογα µε τη ζώνη. 
18. ∆υνατότητα για επιθεώρηση των ασύρµατων και ενσύρµατων ζωνών σε πραγµατικό χρόνο: Με ενεργοποιηµένη τη λειτουργία αυτή, κάθε φορά 

που οπλίζεται ή αφοπλίζεται το σύστηµα και υπάρχει πρόβληµα σε κάποια ζώνη, τότε αυτό θα εµφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής µονάδας. 
19. Ασύρµατη αναµετάδοση αποµακρυσµένων σηµάτων: Αν κάποιος αισθητήρας είναι ιδιαιτέρως αποµακρυσµένος, υπάρχει η δυνατότητα 

ενίσχυσης και αναµετάδοσης του σήµατος προς την κεντρική µονάδα µέσω του αναµεταδότη (έξτρα αξεσουάρ). 
20. Ειδοποίηση για χαµηλή µπαταρία ανιχνευτή: Όταν η µπαταρία ενός ασύρµατου ανιχνευτή κοντεύει να αποφορτιστεί, τότε ο ανιχνευτής ειδοποιεί 

στην κεντρική µονάδα κάθε µία ή δύο ώρες ή σε κάθε περίπτωση συναγερµού. Η κεντρική µονάδα θα ηχεί δύο συνεχή “µπίπ” και στην οθόνη θα 
εµφανιστεί το εικονίδιο για χαµηλή µπαταρία και ο αριθµός της ζώνης. Επιπλέον η κεντρική µονάδα θα ειδοποιήσει το κέντρο λήψης σηµάτων και 
τους τηλεφωνικούς αριθµούς που έχουν καταχωρηθεί. 

21. ∆υνατότητα για ενεργοποίηση του συναγερµού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µε το κουµπί πανικού της κεντρικής µονάδας ή το αντίστοιχο του 
τηλεχειριστηρίου. 

22. Λειτουργία GSM: Αν είναι ενεργοποιηµένη η αντίστοιχη υπηρεσία, η κεντρική µονάδα θα στείλει µήνυµα SMS και θα τηλεφωνήσει τόσο στον 
ιδιοκτήτη του συναγερµού, όσο και στο κέντρο λήψης σηµάτων (εφόσον υπάρχει συµβόλαιο). 

23. Στις φωνητικές οδηγίες όταν αναφέρεται η λέξη “back key” αντιστοιχεί στο κουµπί [EXIT] και όταν αναφέρεται η λέξη “confirm” αντιστοιχεί στο 
κουµπί [#] ή στο κουµπί [ENTER]. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

 2.1 Ανοίξτε τη συσκευασία του startkit. Αυτή περιλαµβάνει: µία κεντρική µονάδα, µία µαγνητική επαφή (παγίδα), ένα ραντάρ ανίχνευσης κίνησης, δύο 
τηλεχειριστήρια, ένα φορτιστή για την κεντρική µονάδα, οκτώ αντιστάτες για την περίπτωση χρησιµοποίησης ενσύρµατων ανιχνευτών και τις οδηγίες 
εγκατάστασης και χρήσης. Σε περίπτωση που κάποιο αξεσουάρ απουσιάζει από τη συσκευασία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε το κατάστηµα 
που το προµηθευτήκατε. 

 
 

Εικονα 2  
Εικονα 3 

 2.2 Εγκατάσταση της κεντρικής µονάδας: Μετακινήστε τη βάση που υπάρχει στο κάτω µέρος της κεντρικής µονάδας, ωθώντας την, όπως δείχνουν τα 
βέλη στις παραπάνω εικόνες και ενώστε τα καλώδια που χρειάζονται στις υποδοχές που υπάρχουν στο κάτω µέρος. Ρυθµίστε τον κυκλικό διακόπτη 
σε θέση ώστε να ακούτε καθαρά τις φωνητικές οδηγίες του συστήµατος. 
Σε περίπτωση που τοποθετήσετε την κεντρική µονάδα στον τοίχο, ανοίξτε µε ένα τρυπάνι τις αντίστοιχες τρύπες για την στερέωσή του, βιδώστε τη 
βάση στον τοίχο και κρεµάστε πάνω της την κεντρική µονάδα. 
Καλό είναι να µην υπάρχουν µεγάλα µεταλλικά αντικείµενα, συστήµατα air-condition, καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερµότητας κοντά στην κεντρική 
µονάδα. Επιπλέον βεβαωθείτε ότι η απόσταση της κεντρικής µονάδας από τους ανιχνευτές είναι µέσα στα όρια των προδιαγραφών. 
 

 
Εικόνα 4 

 
Εικόνα 5 

 
 2.3 Συνδεσµολογία: Όπως στην εικόνα 6 
 2.4 Σύνδεση ενσύρµατων ανιχνευτών: 

 2.4.1 Οι ενσύρµατες ζώνες είναι απενεργοποιηµένες από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Αν χρειάζεστε να τις χρησιµοποιήσετε πρέπει 
πρώτα να τις ενεργοποιήσετε. Όταν κάποια ενσύρµατη ζώνη έχει κάποιο πρόβληµα και ο συναγερµός οπλιστεί, τότε θα ακουστεί από την 
κεντρική µονάδα το µήνυµα: “zone fault” και στην οθόνη θα εµφανιστεί ο αριθµός της ζώνης που έχει πρόβληµα. 
 2.4.2 Η κεντρική µονάδα δίνει στους ενσύρµατους ανιχνευτές παροχή 12V και µέγιστη ένταση ρεύµατος 100mA. Σε περίπτωση που χρειαστεί 
µεγαλύτερη ένταση ρεύµατος από 100mA, τότε θα πρέπει να συνδέσετε επιπλέον τροφοδοτικό 12V. 
 2.4.3 Το τροφοδοτικό πρέπει να έχει τάση εξόδου 12V µε ένταση τουλάχιστον 2000mA (σε περίπτωση που λειτουργεί µε κάρτα SIM), ή µε 
ένταση τουλάχιστον 500mA (σε περίπτωση που λειτουργεί χωρίς κάρτα SIM), 
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 2.5 Σύνδεση ασύρµατων ανιχνευτών: 
 2.5.1 Εγκαταστήστε τους ασύµατους ανιχνευτές µέσα στο εύρος της εµβέλειάς τους (50m χωρίς εµπόδια). Πριν θέσετε σε εφαρµογή το 
σύστηµα, θα πρέπει να ελέγξετε ότι οι ανιχνευτές δίνουν σήµα στην κεντρική µονάδα. 
 2.5.2 Αν κάποιος ανιχνευτής είναι πολύ αποµακρυσµένος από την κεντρική µονάδα, τότε επιλέξτε να εγκαταστήσετε ένα αναµεταδότη του 
σήµατος σε κάποιο ενδιάµεσο σηµείο. Ο αναµεταδότης θα παραλαµβάνει το σήµα του ανιχνευτή, θα το ενισχύει και θα το αποστέλλει στην 
κεντρική µονάδα κρατώντας την κωδικοποίηση του σήµατος. 

 

 
Εικόνα 6 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

3.1 ΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Παρακάτω αναφέρονται οι ρυθµίσεις που υπάρχουν από το εργοστάσιο (είναι οι πιο κοινές και φιλικές στο χρήστη). Παρέχεται η δυνατότητα να 
τροποποιήσετε όσες από αυτές επιθυµείτε: 
- Λειτουργία GSM: απενεργοποιηµένη 
- Κωδικός πρόσβασης προγραµµατισµού (administrator password) του συναγερµού: 9876 
- Κωδικός πρόσβασης χρήσης (user password) του συναγερµού: 1234 
- Καθυστέρηση όπλισης και αφόπλισης συναγερµού: 10 δευτερόλεπτα 
- Χρόνος επιτήρησης χώρου: 10 δευτερόλεπτα 
- Αριθµός κλήσεων σε περίπτωση συναγερµού: 5 φορές 
- Αριθµός κουδουνισµάτων µέχρι να σηκώσει η κεντρική µονάδα αυτόµατα το τηλέφωνο: 7  
- Έλεγχος για πρόβληµα στην τηλεφωνική γραµµή : Ενεργός 
- Αναφορά για όπλιση / αφόπλιση του συστήµατος σε κέντρο λήψης σηµάτων : Ανενεργό 
- Χρονοπρογραµµατισµός στην όπλιση και την αφόπλιση :Ανενεργός 
- Χρόνος αυτόµατης όπλισης / αφόπλισης : Μηδέν 
- Τύποι συναγερµού: συναγερµός διάρρηξης τύπου “AWAY”, συναγερµός περιµετρικής παραβίασης  τύπου “HOME”, συναγερµός φωτιάς, 

συναγερµός διαρροής αερίου και άλλοι τύποι οριζόµενοι από το χρήστη. 
- ∆εν υπάρχουν καταχωρηµένοι κωδικοί χρήσης & αριθµοί τηλεφώνων. 
- Η σειρήνα σε όπλιση συναγερµών πανικού είναι ανενεργή. 
- Οι ενσύρµατες ζώνες 33-40 είναι ανενεργές. 

3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Πώς έχουν οριστεί οι ζώνες από το εργοστάσιο: 

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΖΩΝΗ ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΖΩΝΗ ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 

1 Χρονοκαθυστέρησης Κανονικός 6 Πανικού Κανονικός 

2 Εσωτερική Κανονικός 7 Φωτιάς Κανονικός 

3 Εσωτερική Κανονικός 8 ∆ιαρροής αερίου Σίγαση 

4 Περιµετρική Κανονικός 9-32 Εσωτερικές Κανονικός 

5 Περιµετρική Κανονικός 33-40 (ΕΝΣΥΡΜ) Ανενεργές Σίγαση 
  
Ζώνες Εσωτερικές: Ενεργές όταν ο συναγερµός οπλίζεται στην κατάσταση «AWAY» και ανενεργές όταν ο συναγερµός οπλίζεται στην κατάσταση 
«HOME» και όταν αφοπλίζεται ο συναγερµός. 

Ζώνες Περιµετρικές και Χρονοκαθυστέρησης: Ενεργές όταν ο συναγερµός οπλίζεται είτε στην κατάσταση «AWAY» είτε στην κατάσταση «HOME» 
και ανενεργές µόνο στην αφόπλιση του συναγερµού 
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Ζώνες ∆ιαρροής αερίου/Φωτιάς /Κουδουνιού/Πανικού: Ενεργές σε κάθε περίπτωση, είτε ο συναγερµός είναι οπλισµένος είτε όχι. 

Ζώνες Κουδουνιού: Όταν ο συναγερµός είναι αφοπλισµένος δίνουν εντολή να ηχήσει κουδούνι. Όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο στην κατάσταση 
«AWAY» είτε στην κατάσταση «HOME» δίνουν εντολή για συναγερµό µε χρονοκαθυστέρηση. Στην περίπτωση που θέλετε να καταχωρήσετε ένα 
κουδούνι µε τη δυνατότητα κουδουνίσµατος είτε σε κατάσταση όπλισης είτε αφόπλισης, τότε καταχωρήστε τον ανιχνευτή αποκλειστικά στη ζώνη 32 
και στη συνέχεια, αφού βγείτε από τον προγραµµατισµό καταχωρήστε: 858511#. 

Οθόνη της κεντρικής µονάδας: Η οθόνη της κεντρικής µονάδας δείχνει την ηµεροµηνία και την ώρα όταν το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση 
αναµονής και στο κάτω µέρος θα εµφανίζεται το εικονίδιο της κατάστασής του (αφοπλισµένο ή οπλισµένο σε κατάσταση “HOME” ή οπλισµένο σε 
κατάσταση “AWAY”) 
Όταν έχει προηγηθεί συναγερµός, τότε στην οθόνη εµφανίζεται ο αριθµός της ζώνης που ενεργοποίησε το συναγερµό (01-32 για τους ασύρµατους 
ανιχνευτές, 33-40 για τους ενσύρµατους, ενώ 00 σηµαίνει ενεργοποίηση από τηλεχειριστήριο ή µπουτόν πανικού). Εµφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο 
(δες παρακάτω πίνακα) και ταυτόχρονα ανάβουν τα ενδεικτικά λαµπάκια που υποδεικνύουν την κατάσταση του συστήµατος (δες παρακάτω). 
Η κεντρική µονάδα επικοινωνεί αµφίδροµα µα τους ανιχνευτές, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να εµφανίζει στην οθόνη της διάφορα προβλήµατα που 
µπορούν να παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία τους, όπως φαίνεται παρακάτω:  

Ενδείξεις προβληµάτων ζωνών: 
Αριθµός ζώνης και c = Είναι ανοικτή µία κανονικά κλειστή ενσύρµατη ζώνη 
Αριθµός ζώνης και o = Είναι κλειστή (βραχυκυκλωµένη) µία κανονικά ανοικτή ενσύρµατη ζώνη 
Αριθµός ζώνης και εικονίδιο µπαταρίας = Αποφόρτιση µπαταρίας του ανιχνευτή στη συγκεκριµένη ζώνη. 
Αριθµός ζώνης και L = Πρόβληµα επικοινωνίας µε την κεντρική µονάδα σε κάποιον ασύρµατο ανιχνευτή στη συγκεκριµένη ζώνη (πιθανό πρόβληµα 
εµβέλειας). 
  

Επεξήγηση εικονιδίων που εµφανίζονται στην οθόνη: 

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

 
Συναγερµός 

 
Όπλιση τύπου ΗΟΜΕ  

 
Πρόβληµα τηλεφωνικής γραµµής 

 
Σε κατάσταση αφόπλισης 

 
Χρήση GSM 

 
Όπλιση τύπου AWAY 

 
Χαµηλή µπαταρία  

 

Αποστέλλονται πληροφορίες στο  
Κέντρο Λήψης Σηµάτων 

   
Επεξήγηση κωδικών κατάστασης (status) που εµφανίζονται στην οθόνη: 

01 Συναγερµός σε Ζώνη Χρονοκαθυστέρησης 06 Συναγερµός ∆ιαρροής αερίου 

02 Συναγερµός σε Περιµετρική Ζώνη 07 Συναγερµός Βανδαλισµού 

03 Συναγερµός σε Εσωτερική Ζώνη 08 Αφόπλιση Συστήµατος 

04 Συναγερµός Πανικού 09 Οπλιση "AWAY" 

05 Συναγερµός Πυρκαγιάς 10 Οπλιση "ΗΟΜΕ" 

 
Ενδεικτικά λαµπάκια: 
Λαµπάκι ‘ARM’: Ανάβει σταθερά όταν ο συναγερµός έχει οπλιστεί στην κατάσταση ‘AWAY’, αναβοσβήνει όταν έχει οπλιστεί στην κατάσταση ‘HOME’ 
και είναι σβηστό όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο. 
Λαµπάκι ‘POWER’: Ανάβει σταθερά όταν το σύστηµα τροφοδοτείται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και είναι σβηστό σε αντίθετη περίπτωση. 
Λαµπάκι ‘DISARM’: Ανάβει σταθερά όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο. 
Λαµπάκι ‘ALARM’: Αναβοσβήνει όταν σηµαίνει ο συναγερµός. 

Προγραµµατισµός: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανιχνευτές και τα τηλεχειριστήρια που περιέχονται στο startkit είναι ήδη ρυθµισµένα µε την κεντρική µονάδα από τον κατασκευαστή. 
Οι γενικές κατευθύνσεις για τον προγραµµατισµό του συστήµατος είναι: Πατήστε το κουµπί [*] για 3 δευτερόλεπτά και πληκτρολογείστε τον κωδικό 
διαχείρησης του συστήµατος [9][8][7][6] και [#] για να εισέλθετε στον προγραµµατισµό του συστήµατος. Για να εισέρχεστε σε κάθε υποµενού πατήστε 
[#] και για να εξέλθετε πατήστε [EXIT]. Όταν εισέλθετε στο κύριο µενού από την κεντρική µονάδα θα ακουστούν µία φορά όλες οι επιλογές του µενού 
και µπορείτε να πατήσετε το αντίστοιχο νούµερο ή να πατήσετε τα κουµπιά [UP] και [DOWN], ώστε να οδηγηθείτε στην επιλογή που επιθυµείτε, µετά 
πατήστε [#] για να εισέλθετε σ’ αυτήν, κάντε τη ρύθµιση που θέλετε και τέλος πατήστε [#] ή το κουµπί [ENTER] για να την αποθηκεύσετε. 
Αν η ρύθµιση αποθηκευτεί επιτυχώς ακούγεται η φράση «SETTING SAVED» ειδάλλως ακούγεται η φράση «SETTING FAILURE». 

Πληκτρολόγιο: 
∆εξιά από το αριθµητικό πληκτρολόγιο υπάρχουν 4 κουµπιά τα οποία έχουν τις εξής λειτουργίες: 
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ “STAND-BY” ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
EXIT Όπλιση τύπου AWAY Έξοδος από µενού ή µετακίνηση σε ανώτερο επίπεδο του µενού 
UP Όπλιση τύπου ΗΟΜΕ Μετακίνηση προς τα πάνω στις επιλογές κάθε µενού 
DOWN Αφόπλιση συναγερµού (µετά από  την καταχώρηση κωδικού) Μετακίνηση προς τα κάτω στις επιλογές κάθε µενού 
ENTER Έλεγχος τελευταίων συµβάντων Επιβεβαίωση κάποιας εντολής (λειτουργία ‘ENTER’) 

Τροφοδοσία του συστήµατος:  
Όταν η κεντρική µονάδα τροφοδοτείται από το δίκτυο, η µπαταρία αυτόµατα βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής. Αν η τροφοδοσία από το δίκτυο 
διακοπεί για πάνω από 20 δευτερόλεπτα, και εισάγετε τον κωδικό χρήσης για να αφοπλίσετε το σύστηµα, τότε µπορείτε να πατήσετε το κουµπί [#] και 
να το κρατήσετε πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να απενεργοποιήσετε τη µπαταρία, αποτρέποντας έτσι την άσκοπη αποφόρτιση της. Όταν η 
τάση της µπαταρίας ‘πέσει’ στα 5.5V, η κεντρική µονάδα θα σβήσει αυτόµατα για να προστατεύσει τη µπαταρία. 
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Αφόπλιση συστήµατος: 
Καταχωρήστε τον κωδικό χρήσης (από το εργοστάσιο είναι 1234)και µετά πατήστε [#] ή [DOWN]. Εναλλακτικά, µπορείτε να πατήσετε το κουµπί µε το 
ξεκλείδωτο λουκέτο στο τηλεχειριστήριο  

Όπλιση συστήµατος  σε κατάσταση “AWAY”: 
Στην κατάσταση “AWAY” όλοι οι ανιχνευτές (ζώνες) είναι ενεργοί και όταν ανιχνεύσουν παραβίαση δίνουν εντολή στην κεντρική µονάδα να σηµάνει 
συναγερµό. Για να οπλίσετε το σύστηµα σε κατάσταση “AWAY” πατήστε [EXIT] στο πληκτρολόγιο της κεντρικής µονάδας. Εναλλακτικά, µπορείτε να 
πατήσετε το κουµπί µε το κλειδωµένο λουκέτο στο τηλεχειριστήριο 

Όπλιση συστήµατος  σε κατάσταση “HOME”: 
Στην κατάσταση “HOME” οι ανιχνευτές των εσωτερικών ζωνών είναι ανενεργοί, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι ενεργοί και όταν ανιχνεύσουν παραβίαση 
δίνουν εντολή στην κεντρική µονάδα να σηµάνει συναγερµό. Για να οπλίσετε το σύστηµα σε κατάσταση “HOME” πατήστε [UP] στο πληκτρολόγιο της 
κεντρικής µονάδας. Εναλλακτικά, µπορείτε να πατήσετε το κουµπί µε το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο. 

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 
Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος και κάποιος ανιχνευτής ενεργοποιηθεί (π.χ. από διάρρηξη ή από διαρροή αερίου κ.λ.π), η κεντρική µονάδα θα 
ενεργοποιήσει το συναγερµό, η σειρήνα θα ηχήσει και στην οθόνη θα εµφανιστεί ο αριθµός της ζώνης και ο τύπος του συναγερµού. Ταυτόχρονα η 
κεντρική µονάδα θα καλέσει τους τηλεφωνικούς αριθµούς µε τη σειρά που έχουν καταχωρηθεί, εκτός και αν κάποιος χρήστης αφοπλίσει εν τω µεταξύ 
το συναγερµό.  
Η ακύρωση του συναγερµού µπορεί να γίνει από το τηλέφωνο που καλεί ο συναγερµός, ακολουθώντας τις φωνητικές οδηγίες (είναι στα Αγγλικά), 
πληκτρολογώντας τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234) και πατώντας τον αριθµό [1].  
Γενικά, όταν η κεντρική µονάδα καλέσει ένα καταχωρηµένο τηλεφωνικό αριθµό και αυτός που καλείται, σηκώσει το τηλέφωνο, τότε προτρεπόµενος 
από τις φωνητικές οδηγίες (είναι στα Αγγλικά) µπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες πληκτρολογώντας τους επόµενους αριθµούς: 

[0] Κλείνει το τηλέφωνο αφήνοντας το σύστηµα στην κατάσταση που βρίσκεται. 
[1] Ακυρώνει τον συναγερµό (το σύστηµα θα παραµείνει στην προηγούµενη κατάσταση. 
[2] Ακούει τον αριθµό της ζώνης που παραβιάστηκε.  
[3] Ακούει τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η κεντρική µονάδα. 
[4] Αφοπλίζει τον συναγερµό (αυτό συµβαίνει µετά από κάποια δευτερόλεπτα). 
[5] Οπλίζει τον συναγερµό (αυτό συµβαίνει µετά από κάποια δευτερόλεπτα). 
[6] Ενεργοποιεί τη σειρήνα. 
[7] «Παίζει» το ηχογραφηµένο µήνυµα 

3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει το σύστηµα µε τηλεφωνική κλήση. Μετά τον προκαθορισµένο αριθµό κουδουνισµάτων (από το εργοστάσιο είναι 7), η 
κεντρική µονάδα θα ανοίξει γραµµή επικοινωνίας και θα ακουστεί η προτροπή (στα Αγγλικά) για εισαγωγή του κωδικού χρήσεως. Αν ο χρήστης 
πληκτρολογήσει τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234), τότε το σύστηµα θα τον προτρέψει φωνητικά (στα Αγγλικά) να κάνει ένα 
από τα ακόλουθα: 
Να πατήσει το [1] για να οπλίσει το σύστηµα (αυτό συµβαίνει µετά από κάποια δευτερόλεπτα). 
Να πατήσει το [2] για να αφοπλίσει το σύστηµα (αυτό συµβαίνει µετά από κάποια δευτερόλεπτα). 
Να πατήσει το [3] για να µάθει την κατάσταση του συστήµατος. 
Να πατήσει το [4] για να ακούσει το χώρο που βρίσκεται το σύστηµα. 
Να πατήσει το [0] για να σταµατήσει την επικοινωνία, αφήνοντας το σύστηµα στην κατάσταση που βρίσκεται. 

3.5 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
Σηµείωση1: Οι περιµετρικές  ζώνες και οι ζώνες χρονοκαθυστέρησης ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται µε όπλιση και αφόπλιση του 
συναγερµού, είτε στην κατάσταση ‘AWAY’, είτε στην κατάσταση ‘HOME’. Οι εσωτερικές ζώνες δεν ενεργοποιούνται µε όπλιση του συναγερµού στην 
κατάσταση ‘HOME’. Οι άλλες ζώνες (π.χ. φωτιάς, διαρροής αερίου κ.λ.π.) είναι ενεργές ανεξάρτητα αν το σύστηµα είναι οπλισµένο ή όχι. 
Όταν ο συναγερµός ενεργοποιηθεί από σήµα κάποιου ανιχνευτή τότε θα ηχήσει η σειρήνα και η κεντρική µονάδα θα αρχίσει να καλεί διαδοχικά τους 
καταχωρηµένους τηλεφωνικούς αριθµούς. 
Σηµείωση2: Η οθόνη δείχνει τον αριθµό της ζώνης που παραβιάστηκε και έδωσε εντολή 

3.6 ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 
Το σύστηµα µπορεί να επικοινωνεί µε κέντρο λήψης σηµάτων. Για το σκοπό αυτό επικοινωνήστε µε το κέντρο λήψης σηµάτων που έχετε επιλέξει. 
Γενικά, ο συναγερµός χρησιµοποιεί το σύστηµα επικοινωνίας “Ademco Contact ID” για τη µετάδοση και λήψη εντολών από το κέντρο λήψης σηµάτων 
(προαιρετική υπηρεσία). Η κεντρική µονάδα στέλνει το σήµα στο κέντρο λήψης σηµάτων, το οποίο αφού κάνει επιβεβαίωση σταµατά να το καλεί 
τηλεφωνικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η κεντρική µονάδα θα καλέσει µέχρι και πέντε φορές το κέντρο. Οι πληροφορίες για το συναγερµό θα µεταδοθούν 
στο κέντρο, το οποίο θα αναλάβει τις επόµενες ενέργειες ανάλογα µε τη σύµβαση που έχει συµφωνηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε µε το κέντρο λήψης σηµάτων που έχετε κλείσει συµφωνία. 
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3.7 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
Όταν η λειτουργία ελέγχου της τηλεφωνικής γραµµής είναι ενεργή και ο συναγερµός είναι οπλισµένος, τότε η 
σειρήνα θα ηχήσει µόλις κοπεί η τηλεφωνική γραµµή. Αν ο συναγερµός είναι αφοπλισµένος, τότε η κεντρική 
µονάδα θα εκφωνήσει προειδοποιητικό µήνυµα για να σας ενηµερώσει για τη διακοπή της τηλεφωνικής 
γραµµής. Αν η τηλεφωνική γραµµή επανέλθει µέσα σε 60 δευτερόλεπτα, η προειδοποίηση σταµατάει. Σε 
διαφορετική περίπτωση η σειρήνα θα ηχήσει για 5 λεπτά. 

3.8 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΕΙ (ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ) 
Όταν η κεντρική µονάδα λάβει ένα σήµα ότι ένας ανιχνευτής έχει βανδαλιστεί, τότε θα ενεργοποιήσει συναγερµό βανδαλισµού (tamper-alarm). Στο 
εσωτερικό κάθε ανιχνευτή υπάρχουν ελατήρια που δίνουν σήµα σε περίπτωση που ανοιχτεί το κουτί τους. Το ίδιο θα συµβεί και στην περίπτωση που 
γίνει προσπάθεια για µετακίνηση της κεντρικής µονάδας. 
Σε περίπτωση συναγερµού βανδαλισµού, η οθόνη θα δείχνει τον αριθµό της ζώνης, τον κωδικό κατάστασης 07 και το εικονίδιο του βανδαλισµού. 

3.9 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 
1. Καταγραφή γεγονότων 

Η πλήρης όπλιση (ΑWAY), η µερική όπλιση (HOME), η αφόπλιση, η διακοπή της τηλεφωνικής γραµµής, η κατάσταση χαµηλής µπαταρίας καθώς 
και άλλες πληροφορίες µπορούν να καταγραφούν στην κεντρική µονάδα. Επιπλέον, όταν η µπαταρία ενός ασύρµατου ανιχνευτή 
(συµπεριλαµβανοµένων των µαγνητικών επαφών) είναι χαµηλή, ο ανιχνευτής στέλνει σήµα στην κεντρική µονάδα. Τότε η κεντρική µονάδα 
αναφέρει φωνητικά (στα αγγλικά) ότι ο ανιχνευτής έχει χαµηλή µπαταρία και στην οθόνη εµφανίζεται το εικονίδιο της χαµηλής µπαταρίας, ο 
αριθµός της ζώνης και ο κωδικός κατάστασης 17. Π.χ. αν εµφανιστούν στην οθόνη οι αριθµοί 16 17, αυτό σηµαίνει ότι ο ανιχνευτής της ζώνης 16 
έχει χαµηλή µπαταρία. 

2. Ανάκληση γεγονότων 
Αν πατήσετε το κουµπί [ENTER], η οθόνη θα δείξει το τελευταίο καταγεγραµµένο γεγονός. Αν συνεχίσετε και πατάτε το ίδιο κουµπί, τότε θα 
εµφανίζεται καθένα από τα προηγούµενα καταγεγραµµένα γεγονότα µε χρονολογική σειρά. Πατήστε το κουµπί [EXIT] για να εξέλθετε από αυτό το 
µενού. 

3. Αναφορά διακοπής και επαναφοράς ρεύµατος 
Αν η παροχή ρεύµατος διακοπεί, τότε το λαµπάκι POWER στην κεντρική µονάδα θα αναβοσβήσει και θα αποσταλλεί σήµα στο Κέντρο Λήψης 
Σηµάτων (αν είστε συµβεβληµένοι). Όταν το ρεύµα θα επανέλθει, η κεντρική µονάδα θα αποστείλει νέο σήµα αναφοράς στο Κέντρο Λήψης 
Σηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MT-DST-IV 

1. ΟΠΛΙΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  
Πατάµε το κουµπί µε το κλειστό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή το κουµπί [EXIT] στο πληκτρολόγιο. Τότε (αν δεν έχουµε απενεργοποιήσει τις 
φωνητικές οδηγίες) ακούµε τη φράση: “the system is arming” και το σύστηµα θα αρχίσει την αντίστροφη µέτρηση (ανάλογα µε τον 
προκαθορισµένο χρόνο αναµονής) για την όπλιση του συστήµατος, ενώ ταυτόχρονα θα ακούγονται διαδοχικά µπιπ. Όταν περάσει ο 
προκαθορισµένος χρόνος αναµονής το σύστηµα θα οπλίσει και στην οθόνη θα εµφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο. 
Μπορούµε να οπλίσουµε το σύστηµα και τηλεφωνικώς. Αν πάρουµε τηλέφωνο τον αριθµό που είναι συνδεδεµένος ο συναγερµός µπορούµε να 
πληκτρολογήσουµε τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234) και µετά να πατήσουµε τον αριθµό [1]. 

2. ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ: 
Πατάµε το κουµπί µε το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο ή το κουµπί [UP] στο πληκτρολόγιο. Τότε (αν δεν έχουµε απενεργοποιήσει τις φωνητικές 
οδηγίες) ακούµε τη φράση: “the system is home arming” και το σύστηµα θα οπλίσει αµέσως και στην οθόνη θα εµφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο. 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ: 
Πατάµε το κουµπί µε την αστραπή στο τηλεχειριστήριο ή το κουµπί [DOWN] στο πληκτρολόγιο για τρία δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εµφανιστεί 
το αντίστοιχο εικονίδιο και µετά από 10 δευτερόλεπτα το σύστηµα θα αρχίσει να τηλεφωνεί διαδοχικά στους αριθµούς τηλεφώνου που έχουν 
καταχωρηθεί. Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη σειρήνα, αυτή θα ηχήσει. Σηµ: Μετά µπορείτε να αφοπλίσετε το σύστηµα. 

4. ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Πατάµε το κουµπί µε το ανοικτό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή πληκτρολογούµε τον κωδικό αριθµό και µετά το κουµπί [DOWN] ή το κουµπί [#] στο 
πληκτρολόγιο. Τότε ακούγονται δύο µπιπ και (αν δεν έχουµε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούµε τη φράση: “the system disarmed”, το 
σύστηµα θα αφοπλιστεί και στην οθόνη θα εµφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο. 
Μπορούµε να αφοπλίσουµε το σύστηµα και τηλεφωνικώς. Αν πάρουµε τηλέφωνο τον αριθµό που είναι συνδεδεµένος ο συναγερµός µπορούµε να 
πληκτρολογήσουµε τον κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234) και µετά να πατήσουµε τον αριθµό [2]. 
Αν ο συναγερµός µπει σε λειτουργία και µας καλέσει στο τηλέφωνο, µπορούµε να τον απενεργοποιήσουµε πατώντας στη συσκευή του τηλεφώνου 
µας τον αριθµό [4] (Προσοχή! Είναι άλλος κωδικός όταν µας καλεί το σύστηµα και άλλος όταν εµείς το καλούµε). 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ: 
Πατάµε στο πληκτρολόγιο το κουµπί µε την ένδειξη [ENTER] και στην οθόνη θα εµφανιστεί το τελευταίο συµβάν. Αν ξαναπατήσουµε το κουµπί µε 
την ένδειξη [ENTER] θα εµφανιστεί το αµέσως προηγούµενο κ.ο.κ. Αν θέλουµε να βγούµε έξω από αυτό το µενού, πατάµε το κουµπί [EXIT]. 

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 
Πατάµε τον κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), µετά το κουµπί [ENTER], µετά το 1, µετά το κουµπί [#], τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, τα 
δύο ψηφία του µήνα, τα δύο ψηφία της ηµέρας, τα δύο ψηφία της ώρας, τα δύο ψηφία των λεπτών και τέλος πάλι µετά το κουµπί [#]. Τότε (αν δεν 
έχουµε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούµε τη φράση: “setting is saved”. 
Αν π.χ. θέλουµε να καταχωρήσουµε την ηµεροµηνία 6 Απριλίου 2009 και ώρα 13:10 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234, πατάµε: 1234- ENTER -1- 
# - 0904061310 - #. 

7. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
Πατάµε τον κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), µετά το κουµπί [ENTER], µετά το 2, το κουµπί [#], τότε (αν δεν έχουµε απενεργοποιήσει τις 
φωνητικές οδηγίες) ακούµε τη φράση: “enter 4-digit user password, press back key to exit, press confirm key to confirm”, εισάγουµε τον νέο 
τετραψήφιο κωδικό που επιθυµούµε και τέλος πατάµε το κουµπί [#]. 
Αν π.χ. θέλουµε να καταχωρήσουµε σαν νέο κωδικό το 6789 και εφόσον ο υπάρχων κωδικός είναι 1234, πατάµε: 1234-ENTER-2-#-6789-#. 

8. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ. 
Πατάµε τον κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), µετά το κουµπί [ENTER], µετά το 3, το κουµπί [#], τον αριθµό 1, το κουµπί [ENTER], τότε (αν 
δεν έχουµε απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούµε τη φράση: “enter first voice alarm receiving phone number”, εισάγουµε τον πρώτο 
αριθµό της επιλογής µας, ξανά το κουµπί [ENTER]. Τότε, είτε εισάγουµε τον δεύτερο αριθµό της επιλογής µας µε τον ίδιο τρόπο ή πατάµε 
διαδοχικά το κουµπί [EXIT] για να βγούµε από το µενού. 
Π.χ. αν θέλουµε να καταχωρήσουµε σαν 1ο αριθµό τον 1234567890 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234,τότε πατάµε: 1234- ENTER -3-ENTER-1- 
ENTER-1234567890-ENTER-EXIT-EXIT. 
Π.χ. αν θέλουµε να καταχωρήσουµε σαν 3ο αριθµό τον 1112223334 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234,τότε πατάµε: 1234-BYPASS-3-ENTER-3-
ENTER-1112223334-ENTER-EXIT-EXIT. 

9. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
Μπορούµε να απενεργοποιήσουµε παροδικά ή µόνιµα κάποιους από τους ανιχνευτές, ώστε ακόµα και αν ανιχνεύσουν παραβίαση να µην 
΄σηµάνουν συναγερµό 
Πατάµε τον κωδικό (από το εργοστάσιο είναι 1234), µετά το κουµπί [ENTER], µετά το 6, ξανά το κουµπί [ENTER], τότε (αν δεν έχουµε 
απενεργοποιήσει τις φωνητικές οδηγίες) ακούµε τη φράση: “enter the zone number from 1 to 40 to modify, press back key to exit, press confirm 
key to confirm”, µετά πληκτρολογούµε τον αριθµό του ανιχνευτή που µας ενδιαφέρει, τον αριθµό [0] για απενεργοποίηση ή [1] για ενεργοποίηση 
και τέλος ξανά το κουµπί [ENTER]. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Κάθε φορά που θα πατάτε ένα κουµπί στο πληκτρολόγιο, θα ακούγονται φωνητικές οδηγίες (στα Αγγλικά) για τις δυνατές επιλογές στο µενού που 
βρίσκεστε. Επιπλέον, κάθε φορά που θα ολοκληρώνεται µία ρύθµιση, θα ακολουθεί φωνητική επιβεβαίωση για το αν η ρύθµιση έγινε σωστά ή 
λανθασµένα. Αν βρίσκεστε σε κάποιο επίπεδο του µενού, µπορείτε πατώντας το πλήκτρο [EXIT] να επιστρέψετε στο προηγούµενο επίπεδο, ή 
µπορείτε πατώντας το πλήκτρο [EXIT] δια δεύτερη φορά να µεταβείτε 2 επίπεδα πίσω κ.ο.κ. ώστε να κάνετε άλλη ρύθµιση. Να χρησιµοποιείτε το 
πλήκτρο [#] για να επιβεβαιώσετε κάποια επιλογή. 
Η είσοδος στον προγραµµατισµό του συστήµατος γίνεται κρατώντας το πλήκτρο [∗] πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα κι ενώ το σύστηµα είναι αφοπλι-
σµένο. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι ο [9][8][7][6]) και τη δίεση [#].  
Κάθε φορά που θέλετε να εισέλθετε σε µία εντολή, θα πρέπει να εισάγετε τον αριθµό της εντολής αυτής (σύµφωνα µε τη λίστα που παρέχεται στο 
παρόν εγχειρίδιο) και µετά πατήστε τη δίεση [#] για επιβεβαίωση.  
Κάθε φορά που εισέρχεστε σε κάποιο µενού προκειµένου να καταχωρήσετε µία νέα ρύθµιση, η οθόνη δείχνει την ρύθµιση που είχε καταχωρηθεί 
τελευταία. Αν αυτή η ρύθµιση είναι η επιθυµητή, µπορείτε απλά να πατήσετε το πλήκτρο [#] για να επιβεβαιώσετε την ήδη καταχωρηµένη ρύθµιση, 
ειδάλλως πληκτρολογήστε τη νέα σύµφωνα µε τις οδηγίες.  
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Μετά την επιτυχή καταχώρηση της ρύθµισης, η οθόνη θα επανέλθει στην επόµενη θέση του ίδιου υποµενού ώστε να καταχωρήσετε την επόµενη 
ρύθµιση.  
Αφού τελειώσετε µε όλες τις ρυθµίσεις, πατήστε το πλήκτρο [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πάνω στο µενού, ή πολλές φορές για να 
εξέλθετε από το µενού.  
Αν για 5 λεπτά καµία καταχώρηση δεν πραγµατοποιηθεί, το σύστηµα θα επανέλθει στο προηγούµενο µενού αυτόµατα. 

5.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 

   1 Για αλλαγή κωδικού 
   2 Για σύνδεση µε Κέντρο Λήψης Σηµάτων 
   3 Για καταχώρηση τηλεφωνικών αριθµών 

4 Για διάφορες ρυθµίσεις του συστήµατος 
→ → → 

5 Για προγραµµατισµό ανιχνευτών 
   6 Για προγραµµατισµό των ζωνών 
   7 Για χρονοπρογραµµατισµό  

Πατήστε το 
πλήκτρο µε το 

[*] για  
3 δευτερόλεπτα 

 

Ακούγεται το 
µήνυµα: “Please 

enter 
administrator 

password” 

 

Πληκτρολογήστε τον 
κωδικό 

προγραµµατισµού 
(από το εργοστάσιο  

είναι 9876) 
και τη δίεση [#] 

 

Πληκτρολο-
γήστε έναν από 

τους 
ακόλουθους 

αριθµούς   

8 Για έλεγχο, εισαγωγή και διαγραφή δεδοµένων 

5.3 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
Στο σύστηµα υπάρχουν δύο κωδικοί: ο κωδικός του χρήστη (user password) και ο κωδικός προγραµµατισµού (administrator password). Με βάση τον 
κωδικό του χρήστη (από το εργοστάσιο είναι 1234) µπορείτε να οπλίσετε, να αφοπλίσετε το σύστηµα και να κάνετε µερικές ρυθµίσεις. Με βάση τον 
κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) µπορείτε να κάνετε όλες τις ρυθµίσεις στο σύστηµα, αλλά δεν µπορείτε να αφοπλίσετε το 
σύστηµα. 
Σηµείωση 1: Συνιστούµε να αλλάξετε οπωσδήποτε τον κωδικό του χρήστη, ενώ καλό είναι να τροποποιήσετε και τον κωδικό του προγραµµατισµού. 
Σηµείωση 2: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ∆ΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
Πατήστε το πλήκτρο [∗]  για 3 δευτερόλεπτα Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 

↓ 
Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [1] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε:  “1 modify administrator password” – “2 modify user password” 

����      ���� 
Πατήστε τον αριθµό [1] και τη δίεση [#] για αλλαγή του κωδικού 

προγραµµατισµού - Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
ή 

Πατήστε τον αριθµό [2] και τη δίεση [#]  για αλλαγή του κωδικού χρήστη 
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter new four-digit administrator password. 
Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press 

[*] to delete” 
 

Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter new four-digit user password. Press 
back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to 

delete” 
↓  ↓ 

Πληκτρολογήστε το νέο 4ψήφιο αριθµό προγραµµατισµού και µετά τη 
δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” και 

αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. 
Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος 

µπήκατε σε αυτό το µενού, πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να 
µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο 

επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Πληκτρολογήστε το νέο 4ψήφιο αριθµό χρήστη και µετά τη δίεση [#] για 
επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα 

µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. 
Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος 

µπήκατε σε αυτό το µενού, πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να 
µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο 

επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και επιθυµείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε τον 1111. 
Θα ενεργήσετε ως εξής: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[1][#]-[1][#]-[1][1][1][1][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της αλλαγής κωδικού. 
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
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5.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 
Πριν προχωρήσετε στη ρύθµιση αυτή, σας συνιστούµε πρώτα να έρθετε σε επαφή µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων που επιθυµείτε και να 
συµβουλευτείτε για τις διάφορες επιλογές. 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα - Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
 ↓  

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού - Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

 ↓  
Πατήστε τον αριθµό [2] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε: 
"One - Set number one 
CMS phone number" 

  
"Two - Set number two 
CMS phone number" 

  
"Three - Set free arm 

number" 
  

"Four - Set free disarm 
number" 

  
"Five - Set number 

one user code" 
  

"Six - Set number two 
user code" 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

Πατήστε τον αριθµό  
[1] και τη δίεση [#] για 

να καταχωρήσετε τον 1ο 
αριθµό τηλεφώνου του 

ΚΛΣ 

 

Πατήστε τον αριθµό 
[2] και τη δίεση [#] για 
να καταχωρήσετε τον 
2ο αριθµό τηλεφώνου 

του ΚΛΣ.  

 
Αυτή η εντολή δεν έχει 

εφαρµογή στην 
Ελληνική Επικράτεια.  

 
Αυτή η εντολή δεν έχει 

εφαρµογή στην 
Ελληνική Επικράτεια.  

 

Πατήστε τον αριθµό 
[5] και τη δίεση [#] για 
να καταχωρήσετε τον 

1ο κωδικό αριθµό 
χρήστη για το ΚΛΣ του 

συστήµατος. 
Σηµείωση: Μόνο 4 ή 6 
ή 8 αριθµητικά ψηφία. 

 

Πατήστε τον αριθµό 
[6] και τη δίεση [#] για 
να καταχωρήσετε τον 

2ο κωδικό αριθµό 
χρήστη για το ΚΛΣ του 

συστήµατος. 
Σηµείωση: Μόνο 4 ή 6 
ή 8 αριθµητικά ψηφία. 

Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

Ακούγεται το µήνυµα "Enter phone number - Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key 
[#] to save. Press [*] to delete” 

 
Ακούγεται το µήνυµα "Enter 4-8digit user's code 

- Press back key [EXIT] to exit setting. Press 
confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

Πληκτρολογείστε τον αντίστοιχο αριθµό τηλεφώνου και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί 
ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] 

µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
 

5.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι και τέσσερις τηλεφωνικούς αριθµούς ώστε να κληθούν διαδοχικά σε περίπτωση παραβίασης, είτε χρησιµοποιώντας 
το δίκτυο της σταθερής είτε το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που έχετε κάνει στο σύστηµα. 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  - Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [3] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε: 
"One - Set first voice alarm 
receiving phone number" 

  
"Two - Set second voice alarm 

receiving phone number" 
  

"Three - Set third voice alarm 
receiving phone number" 

  
"Four - Set fourth voice alarm 

receiving phone number" 
↓  ↓  ↓  ↓ 

Πατήστε τον αριθµό [1] και τη 
δίεση [#] για να καταχωρήσετε 

τον 1ο αριθµό τηλεφώνου. 
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του 

µενού 

 

Πατήστε τον αριθµό [2] και τη 
δίεση [#]  για να καταχωρήσετε 

τον 2ο αριθµό τηλεφώνου. 
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του 

µενού 

 

Πατήστε τον αριθµό [3] και τη 
δίεση [#] για να καταχωρήσετε 

τον 3ο αριθµό τηλεφώνου.  
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του 

µενού 

 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη 
δίεση [#] για να καταχωρήσετε 

τον 4ο αριθµό τηλεφώνου. 
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του 

µενού 
↓  ↓  ↓  ↓ 

Ακούγεται το µήνυµα: "Enter phone number - Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓  ↓  ↓  ↓ 

Πληκτρολογείστε τον αντίστοιχο αριθµό τηλεφώνου και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα 
µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε 

το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
 
Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε τον τηλεφωνικό 
αριθµό 2105543222 σαν πρώτο τηλεφωνικό αριθµό κλήσης. Θα ενεργήσετε ως εξής: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[3][#]-[1][#]-[2][1][0][5][5][4][3][2][2][2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της 
καταχώρησης του τηλεφωνικού αριθµού. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
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5.6 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθµίσεις στο σύστηµά σας, όπως αναφέρονται παρακάτω: 
 

   1 Για ρύθµιση του ρολογιού 

   2 Για ρύθµιση του χρόνου καθυστέρησης κατά την είσοδο 

   3 Για ρύθµιση του χρόνου καθυστέρησης κατά την έξοδο 

4 Για ρύθµιση του χρόνου που θα ηχεί η σειρήνα 
→ → → 

5 Για ρύθµιση του αριθµού των κουδουνισµάτων του τηλεφώνου 

   6 Για ρύθµιση της συχνότητας του ελέγχου των ανιχνευτών 

   7 Για ρύθµιση του χρόνου µεταξύ δύο σηµάτων επικοινωνίας ελέγχου 

   8 Για ρύθµιση του ήχου για την όπλιση και την αφόπλιση του συστήµατος 

Πατήστε το 
πλήκτρο [*] 
για 3 δευ-
τερόλεπτα. 

Ακούγεται το 
µήνυµα: 

“Please enter 
administrator 

password” 

 

Πληκτρολογήστε 
τον κωδικό 

προγραµµατι-
σµού (από το 
εργοστάσιο  
είναι 9876) 

και τη δίεση [#]. 
Ακούγεται το 
µήνυµα µε τις 
επιλογές που 

έχετε 
 

Πληκτρολο- 
γήστε τον 
αριθµό [4] 

 και τη  
δίεση [#]. 

Ακούγεται το 
µήνυµα µε τις 
επιλογές που 

έχετε 

 

Πληκτρολο-
γήστε έναν 
από τους 

ακόλουθους 
αριθµούς και 
τη δίεση [#]   

9 Για ρύθµιση των αναφορών για την όπλιση/αφόπλιση του συστήµατος 

5.6.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Η καταχώρηση της τρέχουσας ηµεροµηνίας και ώρας είναι σηµαντική στην αναφορά των γεγονό-των (π.χ. πότε οπλίστηκε, πότε ενεργοποιήθηκε 
εξαιτίας παραβίασης κλπ) και γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] - Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού - Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [1] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. - Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter year, month, date, hour, minute - Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 
Πληκτρολογείστε τα δύο τελευταία ψηφία του τρέχοντος έτους, δύο ψηφία για τον τρέχοντα µήνα (π.χ. 01 για τον Ιανουάριο), δύο ψηφία για την 

τρέχουσα ηµέρα (π.χ. 02 για τη δεύτερη ηµέρα του µήνα), δύο ψηφία για την ώρα (είναι ρυθµισµένο σε 24ωρη βάση, π.χ. για τις 8 η ώρα το 
βράδυ πρέπει να πληκτρολογήστε 20), δύο ψηφία για τα λεπτά και τέλος τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” 

και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µε-
νού, πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε την ηµεροµηνία 1 
Ιουνίου 2009 και ώρα 20:09: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4]][#]-[2][#]-[0][9][0][6][0][1][2][0][0][9][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της 
καταχώρησης της ηµροµηνίας και ώρας. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.6.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 

Όταν θέλετε να εισέλθετε στο χώρο που προστατεύεται από το σύστηµα, χρειάζεται να έχετε κάποιο χρόνο για να αφοπλίσετε το σύστηµα. Έτσι 
πιθανόν να προγραµµατίσετε κάποιους ανιχνευτές να ενεργοποιούν το σύστηµα µε κάποια χρονοκαθυστέρηση (αυτό συνηθίζεται στον ανιχνευτή της 
κεντρικής εισόδου) Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 10 δευτερόλεπτα. Οι επιλογές σας είναι από 0 δευτερόλεπτα (άµεση όπλιση του 
συστήµατος) µέχρι 255 δευτερόλεπτα (δηλ. πάνω από 4 λεπτά). Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σηµείο που θα καταχωρήσετε τη 
χρονοκαθυστέρηση, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τρία ψηφία, πχ αν θέλετε καθυστέρηση 9 δευτερολέπτων πρέπει να πληκτρολογήσετε 009. Η 
ρύθµιση γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] - Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [2] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τη χρονοκαθυστέρηση εισόδου. 
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter the delay time - Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τα δευτερόλεπτα της καθυστέρησης εισόδου σε µορφή τριών ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: 
“Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος 

µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε 
δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε 89 δευτερόλεπτα 
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τη καθυστέρηση εισόδου: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4][#]-[2][#]-[0][8][9][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης της 
χρονοκαθυστέρησης εισόδου. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.6.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 

Όταν θέλετε να εξέλθετε από το χώρο που προστατεύεται από το σύστηµα πιθανόν να επιθυµείτε να υπάρχει κάποια χρονική καθυστέρηση από τότε 
που θα δώσετε εντολή µέχρι τη στιγµή που θα οπλιστεί το σύστηµα, ώστε να έχετε χρόνο να εξέρχεστε χωρίς να δηµιουργούνται ψεύτικοι συναγερµοί. 
Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 10 δευτερόλεπτα. Οι επιλογές σας είναι από 0 δευτερόλεπτα (άµεση όπλιση του συστήµατος) µέχρι 255 
δευτερόλεπτα (δηλ. πάνω από 4 λεπτά). Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σηµείο που θα καταχωρήσετε τη χρονοκαθυστέρηση, θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε τρία ψηφία, πχ αν θέλετε καθυστέρηση 9 δευτερολέπτων πρέπει να πληκτρολογήσετε 009. Η ρύθµιση γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού - Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [3] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τη χρονοκαθυστέρηση εξόδου  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter the exit delay time - Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 
Πληκτρολογείστε τα δευτερόλεπτα της καθυστέρησης εξόδου σε µορφή τριών ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: 

“Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος 
µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε 

δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε 16 δευτερόλεπτα 
τη καθυστέρηση εξόδου: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4][#]-[3][#]-[0][1][6][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης της 
χρονοκαθυστέρησης εξόδου. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.6.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΗΧΕΙ Η ΣΕΙΡΗΝΑ 

Μπορείτε να ρυθµίσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα από τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερµός. Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 
5 λεπτά. Οι επιλογές σας είναι από 0 λεπτά (η σειρήνα θα είναι σε κατάσταση σίγασης – θα σας είναι χρήσιµο όταν κάνετε τις δοκιµές) µέχρι 30 
λεπτά. Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σηµείο που θα καταχωρήσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο 
ψηφία, πχ αν θέλετε χρόνο 2 λεπτών πρέπει να πληκτρολογήσετε 02. Η ρύθµιση γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter 0 to 30 minutes siren time - Press back key [EXIT] to exit setting.  

Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τα λεπτά του χρόνου που θα ηχεί η σειρήνα σε µορφή δύο ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: 
“Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος 

µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε 
δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε 3 λεπτά το χρόνο 
που θα ηχεί η σειρήνα: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4][#]-[[0][3][ #]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης του χρόνου 
που θα ηχήσει η σειρήνα. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.6.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Μπορείτε να καλείτε τον τηλεφωνικό αριθµό που είναι συνδεδεµένο το σύστηµα συναγερµού και να το ελέγχετε από µακριά. Όταν καλείτε το σύστηµα 
θα ανατποκρίνεται (θα «σηκώνει» το τηλέφωνο) µετά από κάποιο καθορισµένο αριθµό κουδουνισµάτων. Μπορείτε να ρυθµίσετε τον αριθµό των 
κουδουνισµάτων αυτών. Από το εργοστάσιο ο αριθµός των κουδουνισµάτων µετά από τα οποία το σύστηµα θα ανταποκριθεί είναι 7 κουδουνίσµατα. 
Οι επιλογές σας είναι από 0 κουδουνίσµατα (το σύστηµα του συναγερµού δεν θα αποκρίνεται) µέχρι 99 κουδουνίσµατα. Σε κάθε περίπτωση όταν θα 
φτάσετε στο σηµείο που θα καταχωρήσετε τον αριθµό των κουδουνισµάτων, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε 9 
κουδουνίσµατα πρέπει να πληκτρολογήσετε 09. Η ρύθµιση γίνεται ως εξής: 
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Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον αριθµό των κουδουνισµάτων µετά από τα οποία θα ανταποκριθεί το σύστηµα 
του συνααγερµού.  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter ringing times. If set as 0, system won’t take the phone - Press back key [EXIT] to exit setting.  
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 
Πληκτρολογείστε τον αριθµό των κουδουνισµάτων σε µορφή δύο ψηφίων και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is 
saved” και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό 
το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω 

κ.ο.κ. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε 8 κουδουνίσµατα 
και µετά θα ανταποκρίνεται το σύστηµα: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4][#]-[5][#]-[0][8][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης του του 
αριθµού των κουδουνισµάτων µετά από τα οποία το σύστηµα θα ανταποκριθεί. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού 
πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.6.6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

Η κεντρική µονάδα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί αµφίδροµα µε τους ανιχνευτές ώστε να ελέγχει την κατάστασή τους, δηλαδή αν βρίσκονται εντός 
εµβέλειας και κυρίως αν οι µπαταρίες των ανιχνευτών έχουν επαρκή ισχύ ή έχουν χαµηλό επίπεδο ισχύος. Μπορείτε να ρυθµίσετε το χρόνο µεταξύ 
δύο τέτοιων διαδοχικώνελέγχων. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγµένο να µην υπάρχει επικοινωνία (είναι καταχωρηµένος ο αριθµός 00). Οι επιλογές 
σας είναι από 00 (η κεντρική µονάδα δεν επικοινωνεί µε τους ανιχνευτές) µέχρι 24 ώρες. Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σηµείο που θα 
καταχωρήσετε τον αριθµό των ωρών µεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε 9 ώρες πρέπει να 
πληκτρολογήσετε 09. Η ρύθµιση γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [6] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον αριθµό των ωρών µεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων των ανιχνευτών από την 
κεντρική µονάδα.  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter 0-24 hours interval on detector loss inspection, [0] for not inspect - Press back key [EXIT] to exit setting.  
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 
Πληκτρολογείστε τον αριθµό των ωρών µεταξύ δύο διαδοχικών σηµάτων επικοινωνίας ελέγχου των ανιχνευτών σε µορφή δύο ψηφίων και τη 
δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού 

µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα 
επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Σηµείωση: Ο κάθε ανιχνευτής θα πρέπει να απαντά σε κάθε σήµα επικοινωνίας ελέγχου που δέχεται. Αυτό απαιτεί κατανάλωση ενέργειας. 
Συνιστούµε ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών σηµάτων επικοινωνίας ελέγχου να µην είναι πολύ µικρός, γιατί η συχνή επικοινωνία θα µειώνει τη 
µακροζωία της µπαταρίας των ανιχνευτών. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε η κεντρική µονάδα θα ελέγχει µε τους 
ανιχνευτές κάθε 18 ώρες: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4][#]-[6][#]-[1][8][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης του 
χρόνου που θα επικοινωνεί αµφίδροµα µε τους ανιχνευτές ώστε να ελέγχει την κατάστασή τους. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα 
του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.6.7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΥΟ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πριν προχωρήσετε στη ρύθµιση αυτή, σας συνιστούµε πρώτα να έρθετε σε επαφή µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων που επιθυµείτε να συµβληθείτε και 
να συµβουλευτείτε για τις διάφορες επιλογές. 
Η κεντρική µονάδα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί αµφίδροµα µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων που πιθανόν να είστε συµβεβληµένοι. Μπορείτε να 
ρυθµίσετε το χρόνο µεταξύ δύο τέτοιων σηµάτων επικοινωνίας ελέγχου. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγµένο να µην υπάρχει επικοινωνία (είναι 
καταχωρηµένος ο αριθµός 00). Οι επιλογές σας είναι από 00 (το σύστηµα του συναγερµού δεν επικοινωνεί µε τους ανιχνευτές) µέχρι 24 ώρες. Σε κάθε 
περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σηµείο που θα καταχωρήσετε τον αριθµό των ωρών µεταξύ δύο διαδοχικών σηµάτων επικοινωνίας, θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε 9 ώρες πρέπει να πληκτρολογήσετε 09. Η ρύθµιση γίνεται ως εξής: 
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Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα . Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [7] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε τον αριθµό των ωρών µεταξύ δύο διαδοχικών σηµάτων επικοινωνίας  
ελέγχου από το ΚΛΣ.  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter 0-24 hours interval on communication  inspection, 0 for not inspect - Press back key [EXIT] to exit setting.  
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 

Πληκτρολογείστε τον αριθµό των ωρών µεταξύ δύο διαδοχικών σηµάτων επικοινωνίας ελέγχου των ανιχνευτών σε µορφή δύο ψηφίων και τη 
δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού 

µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα 
επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε ότι το σύστηµα θα 
επικοινωνεί µε το ΚΛΣ κάθε 18 ώρες:  Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4][#]-[7][#]-[1][8][#]. Θα ακουστεί η φωνητική 
επιβεβαίωση της καταχώρησης του χρόνου µεταξύ δύο σηµάτων επικοινωνίας ελέγχου µε το ΚΛΣ. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα 
του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.6.8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υπάρχει η δυνατότητα το σύστηµα να σας ειδοποιεί ηχητικά (µε ένα βραχύ ήχο) όταν το σύστηµα οπλίζεται ή αφοπλίζεται. Από το εργοστάσιο είναι 
επιλεγµένο να µην υπάρχει ηχητική ειδοποίηση (είναι καταχωρηµένος ο αριθµός 1). Οι επιλογές σας είναι ή 1 (να µην υπάρχει ηχητική ειδοποίηση) ή 
2 (να υπάρχει ηχητική ειδοποίηση). Η ρύθµιση γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού - Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [8] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε την επιλογή σας  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα:  "Choose arm/disarm indication voice. One, no voice, two, short sound - Press back key [EXIT] to exit setting.  

Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τον τον αριθµό [1] (καθόλου ειδοποίηση) ή [2] (να υπάρχει ηχητική ειδοποίηση) και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί 
το µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά 
λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να 

µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε να υπάρχει 
ηχητική ειδοποίηση για την όπλιση/αφόπλιση: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4][#]-[8][#]-[2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης για ηχητική 
ειδοποίηση για την όπλιση/αφόπλιση του συστήµατος. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.6.9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΤΟ ΚΛΣ 

Υπάρχει η δυνατότητα το σύστηµα σας να επικοινωνεί µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων που πιθανόν να έίστε συµβεβληµένοι και να στέλνει αναφορές 
για την όπλιση και αφόπλιση του συστήµατος. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγµένο να µην υπάρχει επικοινωνία (είναι καταχωρηµένος ο αριθµός 1). 
Οι επιλογές σας είναι ή 1 (να µην υπάρχει επικοινωνία) ή 2 (να υπάρχει επικοινωνία). Η ρύθµιση γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [9] και τη δίεση [#] για να καταχωρήσετε την επιλογή σας  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα:  "Please choose arm/disarm report. One, no report, two, report - Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] 

to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τον τον αριθµό 1 (καθόλου επικοινωνία) ή 2 (να υπάρχει επικοινωνία) και τη δίεση [#] για επιβεβαίωση. Θα ακουστεί το 
µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος 

µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε 
δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
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Πριν προχωρήσετε στη ρύθµιση αυτή, σας συνιστούµε πρώτα να έρθετε σε επαφή µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων που επιθυµείτε να συµβληθείτε και 
να συµβουλευτείτε για τις διάφορες επιλογές. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε να υπάρχει 
επικοινωνία µε το ΚΛΣ για την όπλιση/αφόπλιση: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[4][#]-[9][#]-[2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης της 
αποστολής αναφορών για την όπλιση και αφόπλιση του συστήµατος στο ΚΛΣ. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε 
το κουµπί [EXIT]. 

5.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Μπορείτε να προγραµµατίσετε ή να διαγράψετε ασύρµατους ανιχνευτές καθώς και άλλες ασύρµατες συσκευές στο σύστηµά σας, όπως αναφέρονται 
παρακάτω: 
 

   1 
Για αυτόµατο προγραµµατισµό επιπλέον 
τηλεχειριστηρίων 

   2 Για αυτόµατο προγραµµατισµό επιπλέον ανιχνευτών 

   3 
Για προγραµµατισµό µέσω κωδικού επιπλέον 
τηλεχειριστηρίων  

4 
Για προγραµµατισµό µέσω κωδικού επιπλέον 
ανιχνευτών 

→ → → 
5 Για διαγραφή τηλεχειριστηρίων 

   6 Για διαγραφή ανιχνευτών 

Πατήστε το 
πλήκτρο [*] για 
3 δευτερόλεπτα. 

Ακούγεται το 
µήνυµα: “Please 

enter 
administrator 

password” 

 

Πληκτρολογή-στε τον 
κωδικό προγραµµατι-

σµού (από το 
εργοστάσιο  
είναι 9876) 

και τη δίεση [#]. 

Ακούγεται το µήνυµα 
µε τις επιλογές που 

έχετε 

 

Πληκτρολογήστε 
τον αριθµό [5] 

 και τη  
δίεση [#]. 

Ακούγεται το 
µήνυµα µε τις 

επιλογές που έχετε 

 

Πληκτρολο-γήστε 
έναν από τους 
ακόλουθους 

αριθµούς  και τη 
δίεση [#]  

7 Για προγραµµατισµό ασύρµατων σειρηνών ανιχνευτών 

5.7.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Τα τηλεχειριστήρια που υπάρχουν µέσα στο κιτ είναι ήδη προγραµµατισµένα (είναι καταχωρηµένα µε τους σειριακούς αριθµούς 1 και 2). Αν θέλετε να 
προγραµµατίσετε επιπλέον τηλεχειριστήρια (το σύστηµα µπορεί να δεχτεί µέχρι 8 τηλεχειριστήρια) ή να διαγράψετε κάποιο ενεργείστε όπως 
υποδεικνύεται παρακάτω. Να έχετε υπόψη σας ότι τα τηλεχειριστήρια που θα προγραµµατίσετε στο σύστηµα θα πρέπει να έχουν κάποιο αριθµό 
σειριακής θέσης (από 1 έως 8), τον οποίο θα πρέπει να τον καταχωρήσετε σε κάθε προγραµµατισµό ή σε κάθε διαγραφή. Αν καταχωρήσετε κάποιο 
νέο τηλεχειριστήριο σε αριθµό σειριακής θέσης που είναι ήδη καταχωρηµένο κάποιο άλλο τηλεχειριστήριο, τότε το παλαιό θα διαγραφεί αυτόµατα και 
αν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε κάποιο τηλεχειριστήριο που είναι ήδη καταχωρηµένο, τότε η προσπάθεια θα είναι ανεπιτυχής. 
 
1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
Μπορείτε να καταχωρήσετε κάποιο νέο τηλεχειριστήριο µε αυτόµατο τρόπο, απλώς πατώντας ένα οποιοδήποτε κουµπί. Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού  - Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [1] και τη δίεση [#] για να προγραµµατίσετε αυτόµατα κάποιο τηλεχειριστήριο  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter serial number of No 1 to 8 remote - Press back key [EXIT] to exit setting.  
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 

Πληκτρολογείστε τον αριθµό της σειριακής θέσης του τηλεχειριστηρίου (από 1 έως 8) και τη δίεση [#]. 
Ακούγεται το µήνυµα:  "Trigger the remote- Press back key to exit setting. - Press confirm key to save. Press [*] to delete” 

↓ 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πατήσετε ένα οποιοδήποτε κουµπί του τηλεχειριστηρίου. Θα ακουστεί το µήνυµα: “Enroll successfully” και 

αυτόµατα θα µεταβεί στον επόµενο αριθµό σειριακής θέσης και θα είναι έτοιµο για καταχώρηση νέου τηλεχειριστηρίου. Αν η καταχώρηση είναι 
ανεπιτυχής το σύστηµα θα παραµείνει στον αριθµό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα µεταβαίνει στον επόµενο. Για να βγείτε από 
το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε 

ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε αυτόµατα ένα νέο 
τηλεχειριστήριο στη σειριακή θέση 3: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[5][#]-[1][#]-[3][#]. Σε αυτό το σηµείο, πατήστε ένα οποιοδήποτε κουµπί του 
τηλεχειριστηρίου. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης του νέου τηλεχειριστηρίου και το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στον 
αριθµό της επόµενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού 
πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
 
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
Στο πίσω µέρος κάθε τηλεχειριστήριου υπάρχει κάποιος κωδικός αριθµός, τον οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε προκειµένου να το καταχωρήσετε στο 
σύστηµα. Η διαδικασία γίνεται ως εξής: 
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Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [3] και τη δίεση [#] για να προγραµµατίσετε κάποιο τηλεχειριστήριο µέσω του κωδικού του. 
Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter serial number of No 1 to 8 remote - Press back key [EXIT] to exit setting.  
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 
Πληκτρολογείστε τον αριθµό της σειριακής θέσης του τηλεχειριστηρίου (από 1 έως 8) και τη δίεση [#]. 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter address code of remote» 
↓ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον εννιαψήφιο κωδικό που υπάρχει στο πίσω µέρος του τηλε-χειριστηρίου. Θα ακουστεί το 
µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί στον επόµενο σειριακό αριθµό και θα είναι έτοιµο για καταχώρηση νέου τηλεχειριστηρίου. Αν 

η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστηµα θα πα-ραµείνει στον αριθµό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα µεταβαίνει στον 
επόµενο. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] 

µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε στη σειριακή θέση 
3 ένα νέο τηλεχειριστήριο που στο πίσω µέρος του υπάρχει ο εννιαψήφιος κωδικός «243222432»: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[5][#]-[3][#][3][#]-[2][4][3][2][2][2][4][3][2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της 
καταχώρησης του νέου τηλεχειριστηρίου και το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στον αριθµό της επόµενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση 
δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
 

3) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
Μπορείτε να διαγράψετε ένα τηλεχειριστήριο από αυτά που είναι ήδη προγραµµατισµένα (θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο τον 
αριθµό της σειριακής του θέσης), είτε όλα τα τηλεχειριστήρια που είναι ήδη προγραµµατισµένα στο σύστηµα συναγερµού (θα πληκτρολογήσετε στο 
αντίστοιχο πεδίο τον αριθµό 0). Η διαδικασία γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#] για να διαγράψετε κάποιο τηλεχειριστήριο  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter number 1 to 8 serial number of remote to delete separately. Enter 0 to delete all –  
Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθµό 1 ή 2 ή...ή 8 της σειριακής θέσης του τηλεχειριστηρίου και τη δίεση [#] αν θέλετε να 
διαγράψετε ένα συγκεκριµένο τηλεχειριστήριο, είτε τον αριθµό 0 και τη δίεση [#] αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα τηλεχειριστήρια. Θα ακουστεί το
µήνυµα “- Press back key to exit setting. Press confirm key to save”. Αν πατήσετε τη δίεση [#] για επιβεβαίωση, θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is 
saved” και αυτόµατα θα µεταβεί στον επόµενο σειριακό αριθµό και θα είναι έτοιµο για διαγραφή νέου τηλεχειριστηρίου. Αν η καταχώρηση είναι 

ανεπιτυχής το σύστηµα θα παραµείνει στον αριθµό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα µεταβαίνει στον επόµενο. Για να βγείτε από το 
µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο 

πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να διαγράψετε το τηλεχειριστήριο που 
είναι καταχωρηµένο στη σειριακή θέση 3: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[5][#]-[5][#]-[3][#]-[#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της διαγραφής του 
τηλεχειριστηρίου και το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στον αριθµό της επόµενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η διαγραφή δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε 
να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.7.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

Οι ανιχνευτές που υπάρχουν µέσα στο κιτ είναι ήδη προγραµµατισµένοι (είναι καταχωρηµένοι µε τους αριθµούς σειριακής θέσης 1 και 2). Αν θέλετε 
να προγραµµατίσετε επιπλέον ασύρµατους ανιχνευτές (το σύστηµα µπορεί να δεχτεί µέχρι 32 ασύρµατους ανιχνευτές) ή να διαγράψετε κάποιον 
ενεργείστε όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Να έχετε υπόψη σας ότι οι ανιχνευτές (ραντάρ, µαγνητικές επαφές, ανιχνευτές καπνού κλπ) που θα 
προγραµµατίσετε στο σύστηµα θα πρέπει να έχουν κάποιο αριθµό σειριακής θέσης (από 1 έως 32), τον οποίο θα πρέπει να τον καταχωρήσετε σε 
κάθε προγραµµατισµό ή σε κάθε διαγραφή. Αν καταχωρήσετε κάποιον νέο ανιχνευτή σε αριθµό σειριακής θέσης που είναι ήδη καταχωρηµένος 
κάποιος άλλος ανιχνευτής, τότε ο παλαιός θα διαγραφεί αυτόµατα και αν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε κάποιον ανιχνευτή που είναι ήδη 
καταχωρηµένος, τότε η προσπάθεια θα είναι ανεπιτυχής. 
 
 
1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
Μπορείτε να καταχωρήσετε κάποιο νέο ανιχνευτή µε αυτόµατο τρόπο, απλώς ενεργοποιώντας τον πατώντας το ελατήριο προστασίας του που 
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βρίσκεται στο εσωτερικό του (θα πρέπει πρώτα να του έχετε βάλει τις µπαταρίες του). Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [2] και τη δίεση [#] για να προγραµµατίσετε αυτόµατα κάποιο τηλεχειριστήριο.Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού  -   
Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter 1 to 32 serial number of detector - Press back key [EXIT] to exit setting.  

Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 
Πληκτρολογείστε τον αριθµό της σειριακής θέσης του ανιχνευτή (από 01 έως 32) και τη δίεση [#]. 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Trigger the detector- Press back key to exit setting. - Press confirm key to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πατήσετε το ελατήριο προστασίας του ανιχνευτή για 3sec που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Αν ο προγραµµατι-
σµός είναι επιτυχής, θα ακουστεί το µήνυµα: “Enroll successfully” και αυτόµατα θα µεταβεί στον επόµενο αριθµό σειριακής θέσης και θα είναι 

έτοιµο για καταχώρηση νέου ανιχνευτή. Αν η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστηµα θα παραµείνει στον αριθµό σειριακής θέσης που κατα-
χωρήσατε και δεν θα µεταβαίνει στον επόµενο. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το 
µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω 

κ.ο.κ. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε αυτόµατα ένα νέο 
ανιχνευτή στη σειριακή θέση 3: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[5][#]-[2][#]-[0][3][#]. Σε αυτό το σηµείο θα πρέεπει να πατήστε για 3sec το ελατήριο 
που υπάρχει στο εσωτερικό του ανιχνευτή (το προστατεύει από απόπειρες βανδαλισµού) και θα ακουστεί η φωνητική επιβεβααίωση της 
καταχώρησης του ανιχνευτή και το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στον αριθµό της επόµενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει 
επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
 
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
Στο εσωτερικό µέρος κάθε ανιχνευτή υπάρχει κάποιος κωδικός αριθµός, τον οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε προκειµένου να τον καταχωρήσετε στο 
σύστηµα. Η διαδικασία γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#] 
Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού   -   Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [4] και τη [#] για να προγραµµατίσετε κάποιον ανιχνευτή µέσω του κωδικού του - Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα:  " Enter 1 to 32 serial number of detector - Press back key [EXIT] to exit setting.  

Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τον αριθµό της σειριακής θέσης του τηλεχειριστηρίου (από 01 έως 32) µε τη µορφή διψήφιου αριθµού ακόµα κι αν είναι 
µονοψήφιος (πχ 03 και όχι 3) και τη δίεση [#]. 

Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter address code of detector - Press back key to exit setting. Press confirm key to save” 
↓ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τετραψήφιο κωδικό που υπάρχει στο εσωτερικό µέρος του ανιχνευτή. Θα ακουστεί το 
µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί στον επόµενο σειριακό αριθµό και θα είναι έτοιµο για καταχώρηση νέου ανιχνευτή. Αν η 

καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το σύστηµα θα παραµείνει στον αριθµό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα µεταβαίνει στον επόµενο. 
Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να 

µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 
 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε στη σειριακή θέση 
3 ένα νέο ανιχνευτή που στο εσωτερικό µέρος του υπάρχει ο κωδικός «1452»: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[5][#]-[4][#]-[0][3][#]-[1][4][5][2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της 
καταχώρησης του νέου ανιχνευτή και το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στον αριθµό της επόµενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει 
επιτύχει. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
 
3) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
Μπορείτε να διαγράψετε έναν ανιχνευτή από αυτούς που είναι ήδη προγραµµατισµένοι (θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο τον 
αριθµό της σειριακής του θέσης), είτε όλους τους ανιχνευτές που είναι ήδη προγραµµατισµένοι στο σύστηµα συναγερµού (θα πληκτρολογήσετε στο 
αντίστοιχο πεδίο τον αριθµό 00). Η διαδικασία γίνεται ως εξής: 
 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 
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Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [6] και τη δίεση [#] για να διαγράψετε κάποιον ανιχνευτή  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα:  "Enter number 01 to 32 serial number of detector to delete separately. Enter 00 to delete all – 

 Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθµό 1 ή 2 ή...ή 32 της σειριακής θέσης του ανιχνευτή και δίεση [#] αν θέλετε να 
διαγράψετε ένα συγκεκριµένο ανιχνευτή, είτε τον αριθµό 0 και δίεση [#] αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους ανιχνευτές. Θα ακουστεί το µήνυµα 
“Press back key to exit setting. Press confirm key to save”. Αν πατήσετε τη δίεση [#] για επιβεβαίωση, θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” 
και αυτόµατα θα µεταβεί στον επόµενο σειριακό αριθµό και θα είναι έτοιµο για διαγραφή νέου ανιχνευτή. Αν η καταχώρηση είναι ανεπιτυχής το 
σύστηµα θα παραµείνει στον αριθµό σειριακής θέσης που καταχωρήσατε και δεν θα µεταβαίνει στον επόµενο. Για να βγείτε από το µενού µετά 

την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο 
µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να διαγράψετε τον ανιχνευτήπου είναι 
καταχωρηµένο στη σειριακή θέση 3: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[5][#]-[6][#]-[3][#]-[#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της διαγραφής του 
ανιχνευτή και το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στον αριθµό της επόµενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η διαγραφή δεν έχει επιτύχει. Αν θέλετε να 
επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.7.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ 

Η κεντρική µονάδα του συστήµατος περιλαµβάνει µία ενσωµατωµένη σειρήνα. Μπορείτε να καταχωρήσετε κάποια ασύρµατη εξωτερική ή εσωτερική 
σειρήνα, απλώς ενεργοποιώντας την πατώντας το κουµπί “SAVE” ή “REC” που βρίσκεται στο εσωτερικό της (θα πρέπει πρώτα να της δώσετε 
τροφοδοσία είτε συνδέοντάς την στο δίκτυο, είτε συνδέοντας την ενσωµατωµένη µπαταρία της). Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [5] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [7].  Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πατήσετε το κουµπί “SAVE” ή “REC” που βρίσκεται στο εσωτερικό της σειρήνας και να 
το κρατήσετε πατηµένο µέχρι το τέλος του προγραµµατισµού. Μετά πατήστε τη δίεση [#] για να προγραµµατίσετε τη σειρήνα. 

Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
θα ακουστεί το µήνυµα: “Enrolling, please wait” (θα πρέπει να έχετε συνεχώς πατηµένο το κουµπί “SAVE” ή “REC” που βρίσκεται στο εσωτερικό 

της σειρήνας) 
Αν ο προγραµµατισµός είναι επιτυχής, η σειρήνα θα ηχήσει, θα ακουστεί το µήνυµα: “Enroll successfully” και το σύστηµα αυτόµατα θα µεταβεί 

ένα επίπεδο πίσω στο µενού. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά 
πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε µία εξωτερική 
σειρήνα: 
Τροφοδοτήστε τη σειρήνα µε ρεύµα (είτε από το δίκτυο, είτε συνδέοντας την µπαταρία της. Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: 
[9][8][7][6][#]-[5][#]-[7] Σε αυτό το σηµείο πατήστε το κουµπί “SAVE” ή “REC” που βρίσκεται στο εσωτερικό της σειρήνας και κρατήστε το πατηµένο 
µέχρι το τέλος του προγραµµατισµού. Πληκτρολογήστε [#]. Αν είναι επιτυχής η καταχώρηση η σειρήνα θα ηχήσει και θα ακουστεί η φωνητική 
επιβεβαίωση της επιτυχούς καταχώρησης. Το σύστηµα θα µεταβεί ένα επίπεδο πίσω στο µενού. Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα 
του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
 

5.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 
Μπορείτε να προγραµµατίσετε την κάθε µία ζώνη του συστήµατος να έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Επιπλέον µπορείτε να προγραµµατίσετε τον 
τρόπο που θα ηχεί η σειρήνα ανάλογα µε τη ζώνη που θα ενεργοποιείται. 

5.8.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ 

Μπορείτε να προγραµµατίσετε όποιες από τις 40 ζώνες (32 ασύρµατες και 8 ενσύρµατες) του συστήµατος χρησιµοποιείτε ώστε να έχουν ένα από τα 
εννέα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
(0) Ανενεργή Ζώνη: Είναι ζώνη την οποία για κάποιο λόγο θέλετε για κάποιο χρονικό διάστηµα να την παρακάµψετε. Όταν παραβιάζεται µία τέτοιου 

είδους ζώνη, το σύστηµα δεν θα ενεργοποιείται ακόµα κι αν είναι οπλισµένο. 
(1) Ζώνη µε Χρονοκαθυστέρηση: Είναι ζώνη που συνήθως χρησιµοποιείται στην κεντρική είσοδο του χώρου που προστατεύεται. Όταν παραβιάζεται 

µία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστηµα είναι οπλισµένο είτε σε τύπο “AWAY” είτε σε τύπο “HOME”, ο συναγερµός θα ενεργοποιηθεί µε 
καθυστέρηση κάποιου χρονικού διαστήµατος το οποίο έχει οριστεί στην παράγραφο 5.6.2 ώστε ο χρήστης του συστήµατος να έχει τη δυνατότητα 
να αφοπλίσει το σύστηµα όταν εισέρχεται στο χώρο. 

(2) Περιµετρική Ζώνη: Είναι ζώνη που χρησιµοποιείται για ανιχνευτές που είναι τοποθετηµένοι στην περίµετρο του χώρου που προστατεύεται, 
δηλαδή σε κάθε σηµείο που είναι πιθανή η διάρρηξη από το εξωτερικό περιβάλλον (µπαλκονόπορτες, άλλες πόρτες πέραν της κεντρικής εισόδου, 
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παράθυρα, κλπ). Όταν παραβιάζεται µία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστηµα είναι οπλισµένο είτε σε τύπο “AWAY” είτε σε τύπο “HOME”, ο 
συναγερµός θα ενεργοποιηθεί άµεσα και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη µε τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, 
η σειρήνα θα ηχήσει κλπ). 

(3) Εσωτερική Ζώνη: Είναι ζώνη που χρησιµοποιείται συνήθως στο εσωτερικό του χώρου που προστατεύεται ώστε να αποτελέσει µία δεύτερη 
ασφαλιστική δικλείδα προστασίας. ). Όταν παραβιάζεται µία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστηµα είναι οπλισµένο σε τύπο “AWAY”, ο συναγερµός 
θα ενεργοποιηθεί άµεσα και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη µε τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα 
θα ηχήσει κλπ). Αν όµως το σύστηµα είναι οπλισµένο σε τύπο “HOME”, ο συναγερµός δεν θα ενεργοποιηθεί. Ο τύπος όπλισης “HOME” 
συνηθίζεται να χρησιµοποιείται όταν οι ιδιοκτήτες βρίσκονται εντός του χώρου που προστατεύεται. 

(4) Ζώνη Έκτακτης Ανάγκης: Είναι ζώνη που χρησιµοποιείται από κάθε ασύρµατο συστήµα ειδοποίησης (όπως µπουτόν πανικού) για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης ή από ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα (π.χ. ηλικιωµένους). Όταν ενεργοποιείται µία τέτοιου είδους ζώνη, ο συναγερµός θα 
ενεργοποιηθεί άµεσα είτε είναι οπλισµένος, είτε όχι και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη µε τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση 
στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ). 

(5) Ζώνη Πυρκαγιάς: Είναι ζώνη που συνδέεται µε ανιχνευτή καπνού. Σε περίπτωση που ο ανιχνευτής καπνού ανιχνεύσει καπνό, τότε ο συναγερµός 
θα ενεργοποιηθεί άµεσα είτε είναι οπλισµένος, είτε όχι και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη µε τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει 
κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ). 

(6) Ζώνη ∆ιαρροής Αερίου: Είναι ζώνη που συνδέεται µε ανιχνευτή διαρροής αερίου. Σε περίπτωση που ο ανιχνευτής διαρροής αερίου ανιχνεύσει 
κάποιο εύφλεκτο αέριο (όπως π.χ. φυσικό αέριο), τότε ο συναγερµός θα ενεργοποιηθεί άµεσα είτε είναι οπλισµένος, είτε όχι και θα ειδοποιήσει 
τον ιδιοκτήτη µε τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ). 

(7) Ζώνη Πρόσβασης: Είναι ζώνη που συνδέεται µε κάποιο σύστηµα πρόσβασης (access control system). Έχει εφαρµογή αποκλειστικά στις 
ενσύρµατες ζώνες του συστήµατος. Όταν παραβιάζεται µία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστηµα είναι οπλισµένο είτε σε τύπο “AWAY” είτε σε τύπο 
“HOME”, ο συναγερµός θα ενεργοποιηθεί άµεσα και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη µε τους τρόπους που έχουν οριστεί (π.χ. θα εκτελέσει κλήση 
στο τηλέφωνο, η σειρήνα θα ηχήσει κλπ). 

(8) Ζώνη Κουδουνιού: Είναι ζώνη που λειτουργεί σαν κουδούνι. Χρησιµοποιείται κυρίως στο εσωτερικό των εισόδων των καταστηµάτων καθώς και 
στο εξωτερικό µέρος των σπιτιών. Έχει εφαρµογή τόσο στις ενσύρµατες  όσο και στις ασύρµατες ζώνες του συστήµατος. Όταν ενεργοποιείται µία 
τέτοιου είδους ζώνη, ο συναγερµός θα ενεργοποιηθεί άµεσα είτε είναι οπλισµένος, είτε όχι και θα ενεργοποιήσει τη σειρήνα (που συνηθίζεται να 
είναι προγραµµατισµένη σε ήχο κουδουνιού), αλλά δεν θα εκτελέσει κλήση στο τηλέφωνο. 

 

Ο προγραµµατισµός κάθε ζώνης να έχει συγκεκριµένη ιδιότητα γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [6] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [1] και τη δίεση [#] για να προγραµµατίσετε την ιδιότητα της ζώνης που επιθυµείτε  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
θα ακουστεί το µήνυµα: “Enter 01 to 40 zone number to modify - Press back key [EXIT] to exit setting.  

Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τον αριθµό της ζώνης της οποίας θέλετε να προγραµµατίστε τα χαρακτηριστικά της σε µορφή διψήφιου αριθµού (π.χ. για τη ζώνη 3, 
πληκτρολογήστε 03) και δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 4ο επίπεδο του µενού 

θα ακουστεί το µήνυµα: “Choose zone type. 0: disable the zone, 1: delay zone, 2: perimeter alarm zone, 3: burglar alarm zone,  
4: emergency alarm zone, 5: fire alarm zone, 6: gas leak zone, 7: key zone, 8:door bell zone –  

Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθµό µε το χαρακτηριστικό της ζώνης που επιθυµείτε: 
[0] για Ανενεργή Ζώνη   [1] για Ζώνη µε Χρονοκαθυστέρηση   [2] για Περιµετρική Ζώνη   [3] για Εσωτερική Ζώνη  [4] για Ζώνη Έκτακτης Ανάγκης 

[5] για Ζώνη Πυρκαγιάς   [6] για Ζώνη ∆ιαρροής Αερίου   [7] για Ζώνη Πρόσβασης (µόνο για τις ζώνες 33-40)   [8] για Ζώνη Κουδουνιού 
Αν πατήσετε τη [#] για επιβεβαίωση, θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί στον επόµενο σειριακό αριθµό και θα είναι 

έτοιµο για τον προγραµµατισµό της ιδιότητας της ζώνης. Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το 
µενού, πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να καταχωρήσετε τη ζώνη 3 ως 
περιµετρική: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[6][#]-[1][#]-[0][3][#]-[2][#].Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης και 
το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στον αριθµό ζώνης της επόµενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει επιτύχει.  
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
Σηµείωση: Ο κάθε ανιχνευτής που έχει καταχωρηθεί στο σύστηµα σε Ζώνη Κουδουνιού δίνει εντολή να ηχήσει κουδούνι όταν ο συναγερµός είναι 
αφοπλισµένος. Όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο στην κατάσταση «AWAY» είτε στην κατάσταση «HOME» δίνει εντολή για συναγερµό µε 
χρονοκαθυστέρηση. Στην περίπτωση όµως που θέλετε να καταχωρήσετε ένα κουδούνι µε εντολή για κουδούνισµα είτε σε κατάσταση όπλισης είτε 
αφόπλισης, τότε καταχωρήστε τον ανιχνευτή αποκλειστικά στη ζώνη 32 και στη συνέχεια, αφού βγείτε από τον προγραµµατισµό, πληκτρολογείστε: 
858511#. 

5.8.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ 

Μπορείτε να προγραµµατίσετε όποιες από τις 40 ζώνες (32 ασύρµατες και 8 ενσύρµατες) του συστήµατος χρησιµοποιείτε, καθώς και τα µπουτόν 
πανικού που έχετε στη διάαθεσή σας ώστε να δώσουν εντολή στη σειρήνα για να ηχήσει µε δύο διαφορετικούς τρόπους ή αυτή να σιγήσει: 

(1) Ήχος Σειρήνας Συναγερµού: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, θα ηχήσει ο κλασσικός 
συνεχής ήχος σειρήνας. 

(2) ∆ιακοπτόµενος Ήχος Σειρήνας: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, θα ηχήσει διακοπτόµενος 
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ήχος σειρήνας. 
(3) Σίγαση Σειρήνας: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, η σειρήνα δεν θα ηχήσει (το σύστηµα θα 

εκτελέσει τις τηλεφωνικές κλήσεις). 
Σηµείωση 1: Από το εργοστάσιο όλες οι ζώνες είναι προγραµµατισµένες στον τύπο (1) σειρήνας συναγερµού, εκτός από την ζώνη 00 του 
τηλεχειριστηρίου και τη ζώνη 08 που είναι προγραµµατισµένες στον τύπο (3) σίγασης σειρήνας. 
Σηµείωση 2: Για να προγραµµατίσετε τα µπουτόν πανικού στην αντίστοιχη θέση της ζώνης θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ‘00’. 
Ο προγραµµατισµός κάθε ζώνης σε συγκεκριµένο τύπο ήχου σειρήνας, γίνεται ως εξής: 
 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα   -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [6] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [2] και τη δίεση [#] για να προγραµµατίσετε τον τύπο του ήχου της σειρήνας στη ζώνη που επιθυµείτε.   

Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
θα ακουστεί το µήνυµα: “Enter 01 to 40 zone number to modify, 00 for emergency button - Press back key [EXIT] to exit setting.  

Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τον αριθµό της ζώνης της οποίας θέλετε να προγραµµατίστε τα χαρακτηριστικά της σε µορφή διψήφιου αριθµού (π.χ. για τη 
ζώνη 3, πληκτρολογήστε [0][3]) ή [0][0] για τα µπουτόν πανικού και δίεση [#] -  Μεταβήκατε στο 4ο επίπεδο του µενού 

θα ακουστεί το µήνυµα: “Choose zone type siren: 1, pedal point, 2, pulse tone, 3, mute - Press back key [EXIT] to exit setting.  
Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 

↓ 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθµό µε το χαρακτηριστικό της ζώνης που επιθυµείτε: 
[1] για Ήχο Συναγερµού  [2] για ∆ιακοπτόµενο Ήχο  [3] για Σίγαση Σειρήνας 

Αν πατήσετε τη δίεση [#] για επιβεβαίωση, θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved” και αυτόµατα θα µεταβεί στον επόµενο σειριακό αριθµό 
ζώνης  για τον επόµενο προγραµµατισµό του τύπου του ήχου της σειρήνας.  Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά 

λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί [EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να 
µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε όταν ενεργοποιείται η ζώνη 4 η 
σειρήνα να ηχεί διακοπτόµενα : 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[6][#]-[2][#]-[0][4][#]-[2][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της καταχώρησης και 
το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στον αριθµό ζώνης της επόµενης σειριακής θέσης, ειδάλλως η καταχώρηση δεν έχει επιτύχει.  
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 

5.8.3 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

Μπορείτε να συνδέσετε τους ενσύρµατους ανιχνευτές είτε σαν κανονικά κλειστές επαφές NC (οι οποίες όταν γίνουν ανοικτές θα ενεργοποιηθούν και 
θα στείλουν σήµα στην κεντρική µονάδα), είτε σαν κανονικάα ανοικτές επαφές NΟ (οι οποίες όταν γίνουν κλειστές θα ενεργοποιηθούν και θα στείλουν 
σήµα στην κεντρική µονάδα). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα οι αντιστάτες 10ΚΩ που υπάρχουν µέσα στη συσκευασία, 
όπως δείχνουν τα παρακάτω σχήµατα: 
 

 
 

Κανονικά Ανοικτή 
Μη ενεργοποιηµένη 
(δεν στέλνει σήµα  
στην κεντρική µονάδα) 

 
 

Κανονικά Ανοικτή 
Ενεργοποιηµένη 

(στέλνει σήµα  
στην κεντρική µονάδα) 

 
Κανονικά Κλειστή 

Μη ενεργοποιηµένη 
(δεν στέλνει σήµα  

στην κεντρική µονάδα) 

 
Κανονικά Κλειστή 
Ενεργοποιηµένη 

(στέλνει σήµα  
στην κεντρική µονάδα) 

 

Μπορείτε να προγραµµατίσετε τις ενσύρµατες ζώνες όπως και τις ασύρµατες (παράγραφος 5.8.1) απλά ενεργοποιώντας τις κατά τη διάρκεια της 
καταχώρησής τους. 
 
 

5.9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
Μπορείτε να προγραµµατίσετε  το συναγερµό να οπλίζεται και να αφοπλίζεται αυτόµατα µέχρι και τέσσερις φορές την ίδια ηµέρα καταχωρώντας την 
ώρα που θέλετε να οπλίσει και την ώρα που θέλετε να αφοπλιστεί. Η διαδικασία γίνεται ως εξής: 
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Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 

Πατήστε τον αριθµό [7] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 
↓ 

Πατήστε τον αριθµό [1]  
για να καταχωρήσετε το  

1ο χρονοπρογραµµατισµό 

Πατήστε τον αριθµό [2]  
για να καταχωρήσετε το  

2ο χρονοπρογραµµατισµό 

Πατήστε τον αριθµό [3]  
για να καταχωρήσετε το  

3ο χρονοπρογραµµατισµό 

Πατήστε τον αριθµό [4]  
για να καταχωρήσετε το  

4ο χρονοπρογραµµατισµό 
Ακούγεται το µήνυµα: 

 “One, set No 1 timing arm – disarm 
time 

Ακούγεται το µήνυµα: 
 “Two, set No 2 timing arm – disarm 

time 

Ακούγεται το µήνυµα: 
 “Three, set No 3 timing arm – 

disarm time 

Ακούγεται το µήνυµα: 
 “Four, set No 4 timing arm – disarm 

time 
↓ 

Πατήστε τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
θα ακουστεί το µήνυµα: “Enter timing arm-time. It is invalid to set both hour and minute zero - Press back key [EXIT] to exit setting. Press confirm 

key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τον την ώρα που επιθυµείτε για την όλπιση του συστήµατος υπό τη µορφή ΩΩ:ΛΛ  
(δηλαδή την ώρα σε µορφή διψήφιου αριθµού και τα λεπτά σε µορφή διψήφιου αριθµού) 

Πατήστε τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 4ο επίπεδο του µενού 
θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved. Enter timing disarm-time. It is invalid to set both hour and minute zero - Press back key [EXIT] to exit 

setting. Press confirm key [#] to save. Press [*] to delete” 
↓ 

Πληκτρολογείστε τον την ώρα που επιθυµείτε για την αφόλπιση του συστήµατος υπό τη µορφή ΩΩ:ΛΛ  
(δηλαδή την ώρα σε µορφή διψήφιου αριθµού και τα λεπτά σε µορφή διψήφιου αριθµού) 

Πατήστε τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 5ο επίπεδο του µενού 
θα ακουστεί το µήνυµα: “Setting is saved”” και αυτόµατα θα µεταβεί στην επόµενη θέση για καταχώρηση χρονοπρογραµµατισµού (δηλαδή στο 

επίπεδο 2). Για να βγείτε από το µενού µετά την επιτυχή καταχώρηση ή αν κατά λάθος µπήκατε σε αυτό το µενού, απλά πατήστε το κουµπί 
[EXIT] µία φορά για να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω στο µενού, δύο φορές για να µεταβείτε δύο επίπεδα πίσω κ.ο.κ. 

 

Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο υπάρχων κωδικός προγραµµατισµού είναι ο εργοστασιακός (9876) και θέλετε να προγραµµατίσετε το σύστηµα να 
οπλπίζεται αυτόµατα στις 06:50πµ και να αφοπλίζεται στις 20:35µµ: 
Πατήστε για 3sec το [∗] και µετά πληκτρολογούµε: [9][8][7][6][#]-[7][#]-[1][#]-[0][6][5][0][#]-[2][0][3][5][#]. Θα ακουστεί η φωνητική επιβεβαίωση της 
καταχώρησης και το σύστηµα θα µεταβεί αυτόµατα στη θέση καταχώρησης του επόµενου χρονοπρογραµµατισµού.  
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούµενα επίπεδα του µενού πατήστε το κουµπί [EXIT]. 
 

5.10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Μπορείτε να προγραµµατίσετε για έλεγχο του συστήµατος, να διαγράψετε τα γεγονότα που υπάρχουν καταχωρηµένα στη µνήµη του συστήµατος, να 
επανέλθετε στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, να ηχογραφήσετε ένα µήνυµα και να το ακούσετε ενεργώντας ως εξής: 

Πατήστε το πλήκτρο [*]  για 3 δευτερόλεπτα  -  Ακούγεται το µήνυµα: “Please enter administrator password” 
↓ 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραµµατισµού (από το εργοστάσιο είναι 9876) και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 1ο επίπεδο του µενού 
Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [8] και τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 2ο επίπεδο του µενού  -  Ακούγεται το µήνυµα µε τις επιλογές που έχετε 

↓ 
Πατήστε τον αριθµό [1] 

για να θέσετε τη 
κεντρική µονάδα και 
τους ανιχνευτές σε 
κατάσταση ελέγχου 

Πατήστε τον αριθµό [2] 
 για να θέσετε το 

σύστηµα σε κατάσταση 
ελέγχου επικοινωνίας 

µε το ΚΛΣ 

Πατήστε τον αριθµό [4] 
για να διαγράψετε όλα 
τα γεγονότα που έχουν 

καταχωρηµένα στη 
µνήµη του συστήµατος 

Πατήστε τον αριθµό [5] 
για να επαναφέρετε το 

σύστηµα στις 
εργοστασιακές 

ρυθµίσεις 

Πατήστε τον αριθµό [6] 
για να ηχογραφήσετε 
δικό σας µήνυµα για 

την περίπτωση 
συναγερµού  

Πατήστε τον αριθµό [7] 
για να ακούσετε το 

ηχογραφηµένο µήνυµα 

Ακούγεται το µήνυµα:  
“One, zone walking 

testing” 

Ακούγεται το µήνυµα: 
 “Two, communication 

testing” 

Ακούγεται το µήνυµα: 
 “Four, delete event 

recording”  

Ακούγεται το µήνυµα: 
 “Five, back to factory 

default”  

Ακούγεται το µήνυµα: 
 “Six, record  

alarm address”  

Ακούγεται το µήνυµα: 
 “Seven, play  

alarm address” 
↓ 

Πατήστε τη δίεση [#]  -  Μεταβήκατε στο 3ο επίπεδο του µενού 
↓ 

θα ακουστεί το µήνυµα: 
“Enter walking testing 

mode  - Press back key 
[EXIT] to exit setting. 

Press confirm key [#] to 
save. Press [*] to 

delete” 

Αν είναι επιτυχής θα 
ακουστεί το µήνυµα: 

“Communication testing 
successful”, ειδάλλως 

θα ακουστεί 
“Communication testing 

failure” 

θα ακουστεί το µήνυµα: 
“Delete all event 

records  - Press back 
key [EXIT] to exit 

setting. Press confirm 
key [#] to save. Press 

[*] to delete” 

θα ακουστεί το µήνυµα: 
“Back to factory default  
- Press back key [EXIT] 

to exit setting. Press 
confirm key [#] to save. 

Press [*] to delete” 

θα ακουστεί το µήνυµα: 
“Panel enter record 

mode at once and the 
time is 15 seconds, 

then will play the record 
speech” 

θα ακουστεί το µήνυµα: 
“Play the alarm 

address” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

- Αριθµός προγραµµατιζόµενων συσκεών: 8 ενσύρµατοι ανιχνευτές, 32 ασύρµατοι, 8 τηλεχειριστήρια 
- Τύποι ζωνών: Περιµετρική, Εσωτερική, Χρονοκαθυστέρησης, ∆ιαρροής αερίου, Πυρκαγιάς, Έκτακτης Ανάγκης, Κουδουνιού 
- Συχνότητα Λειτουργίας: 433MHz ± 0,5 MHz 
- Εµβέλεια Λήψης Σηµάτων: 100m (χωρίς εµπόδια) 
- Τροφοδοσία Ρεύµατος: 12V / 2000mA (µε λειτουργία GSM) 12V / 500mA (χωρίς λειτουργία GSM) 
- Ενσωµατωµένη Μπαταρία Ανάγκης: 9,6V / 1600mAh 
- Ρεύµα σε κατάσταση αναµονής: 50mA / 12V (εξαιρείται τροφοδοσία ενσύρµατων ανιχνευτών) 
- Ρεύµα σε κατάσταση συναγερµού: <300mA / 12V (εξαιρείται τροφοδοσία ενσύρµατων ανιχνευτών ή ενσύρµατων σειρήνων) 
- Ρεύµα για ενσύρµατες συσκευές: <100mA / 12V 
- Χρόνος για ηχογράφηση: 15 δευτερόλεπτα 
- Χρόνος καθυστέρησης µεταφοράς σήµατος ενσύρµατων ανιχνευτών: 100ms περίπου 
- Μέθοδος τηλεφωνικής επικοινωνίας: DTMF GSM 
- Απόκλιση συχνότητας DTMF: <1,5% 
- Πρωτόκολο Επικοινωνίας µε ΚΛΣ: Ademco Contact ID 
- Θερµοκρασία Λειτουργίας: 0°C έως 45°C 
- Θερµοκρασία για Αποθήκευση: -20°C έως 60°C 
- Μέγιστη Σχετική Υγρασία: 85% στους 30°C 
- ∆ιαστάσεις κεντρικής µονάδας: 230x160x38mm 
- Βάρος κεντρικής µονάδας: 550g 
- Χρώµα: Λευκό 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Όλα τα µέρη του συστήµατος είναι µε τέτοιο τρόπο κατασκευασµένα ώστε να µην απαιτούνται εξειδικευµένες εργασίες συντήρησης.  
Συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία του κάθε επιµέρους εξαρτήµατος ώστε να είστε βέβαιοι για την  εύρυθµη λειτουργία του. 
Να καθαρίζετε περιοδικά τόσο τους επιµέρους ανιχνευτές (ιδιαίτερα τα ραντάρ), όσο και την κεντρική µονάδα χρησιµοποιώντας νωπό (όχι υγρό) 
βαµβακερό ύφασµα ή σφουγγάρι. Μην χρησιµοποιήσετε ασετόν, βενζίνη, οινόπνευµα ή άλλους οργανικούς διαλύτες. Μην χρησιµοποιήσετε 
απορρυπαντικά, τζελ ή λιπαντικά. 
Σε περίπτωση που κάνοντας τον έλεγχο παρατηρήσετε κάτι αξιοπερίεργο το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, παρακαλούµε µην επέµβετε 
στο σύστηµα, αλλά να επικοινωνήσετε µε το κατάστηµα από το οποίο το προµηθευτήκατε. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Όλα τα µέρη του συστήµατος είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και η εφαρµογή τους είναι η προστασία οικιών, γραφείων και καταστηµάτων. Παρ’ 
όλα αυτά υπάρχουν περιορισµοί στη χρήση και στην αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, οι οποίοι πηγάζουν είτε από τις προδιαγραφές της 
κεντρικής µονάδας, είτε από εξωγενείς παράγοντες. Παρακάτω αναφέρονται οι σηµαντικότεροι εξωγενείς παράγοντες: 
- Απουσία συντήρησης: Το σύστηµα χρειάζεται περιοδικούς ελέγχους εύρυθµης λειτουργίας και καθαρισµό των µερών του. Σαν αρνητικό 

αποτέλεσµα µη καλής συντήρησης είναι η µείωση της ανιχνευσιµότητας των ανιχνευτών και η µείωση της έντασης της σειρήνας. 
- Μειωµένη ισχύς τροφοδοσίας: Αν το ρεύµα έχει διακοπεί για αρκετές ώρες και η µπαταρία ανάγκης δεν έχει επαρκή ισχύ, η κεντρική µονάδα δεν 

θα λειτουργήσει απρόσκοπτα.  
- Πρόβληµα στην τηλεφωνική γραµµή: Αν η τηλεφωνική σας γραµµή έχει διακοπεί ή έχει άλλης φύσης προβλήµατα, τότε η κεντρική µονάδα δεν θα 

σας ειδοποιήσει και δεν θα δέχεται εντολές από µακριά. 
- Όρια ανιχνευτών: Κάθε ανιχνευτής έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές οι οποίες οριοθετούν και τις δυνατότητες ανίχνευσης (π.χ. οι ανιχνευτές 

καπνού δεν µπορούν να ανιχνεύσουν φωτιά η οποία βρίσκεται πέρα των ορίων τους, οπότε, σε αυτή την περίπτωση δεν θα σηµάνουν 
συναγερµό). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που µας δείξατε µε την επιλογή σας. 
Τα προϊόντα µας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, φτάνουν σε εσάς µετά από σχολαστικό έλεγχο και υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες 
εγκατάστασής τους, είτε η εγκατάστασή τους γίνεται από εξειδικευµένα συνεργεία. 
Εάν παρ’ όλα αυτά προκύψει οποιοδήποτε πρόβληµα, παρακαλούµε να απευθυνθείτε αµέσως στον πιο κοντινό αντιπρόσωπο της εταιρείας ή 
απευθείας σε εµάς: 

  
 

MAT-security   Site: www.mat-security.com- email: info@mat-security.com  
∆ιεύθυνση: Αισχύλου 4 Ελευσίνα ΤΚ19200 Τηλ.211.800.0210 Φαξ: 210.5543.222 

 

Όροι Εγγύησης: 
Η εταιρεία ‘ΜΑΤ ΟΕ’ εγγυάται ότι το µηχανικό µέρος αυτού του προϊόντος θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εγγύησης. Στην περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωµατικό κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα είτε να το 
επισκευάσει δωρεάν στις εγκαταστάσεις της, είτε να το αντικαταστήσει πλήρως. Η παροχή αυτή µπορεί να απαιτηθεί µε την παρουσίαση αυτού του 
εντύπου µαζί µε το πρωτότυπο τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής που εκδόθηκε κατά την αγορά του προϊόντος όπου είναι εµφανής η ηµεροµηνία αγοράς. 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την επισκευή της εγγύησης αν η πληροφορία αυτή έχει αφαιρεθεί ή έχει τροποποιηθεί µετά την αρχική 
αγορά του προϊόντος ή είναι διαφορετική από την αντίστοιχη πληροφορία που διατηρεί στα αρχεία της. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να 
αντικαταστήσει το ελαττωµατικό προϊόν µε άλλο αντίστοιχο προϊόν, το οποίο έχει ποιότητα ίδια ή παρόµοια µε αυτήν του ελαττωµατικού προϊόντος 
χωρίς το ελάττωµα, αντί να επισκευάσει το προϊόν. 

1. Χρόνος εγγύησης: Αυτή η εγγύηση ισχύει για δύο έτη από την ηµέρα της αγοράς από τον καταναλωτή. 

Ηµεροµηνία αγοράς: .................................... 

2. Σέρβις εγγύησης: ∆υνατότητα για service εγγύησης υπάρχει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κάθε δαπάνη για την ασφαλή µεταφορά του 
προϊόντος προς και από τις εγκαταστάσεις αυτές βαρύνουν τον πελάτη. Αν το προϊόν έχει µεταφερθεί σε άλλη χώρα, το προϊόν θα πρέπει να 
µεταφερθεί στη χώρα που αγοράσθηκε ώστε να µπορεί να γίνει χρήση του παρόντος εντύπου εγγύησης. 

3. Περιορισµοί: Το προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση για: 
- Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς. 
- Αναλώσιµα υλικά. 
- Ελαττώµατα που έχουν προκληθεί από µη εγκεκριµένες ηθεληµένες ή αθέλητες επεµβάσεις ή τροποποιήσεις, που έχουν γίνει στο προϊόν. 
- ∆απάνες που απαιτούνται για κάθε µετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την επίτευξη διαφορετικού τρόπου λειτουργίας από τον αρχικά 

εγκατεστηµένο. 
- ∆απάνες που απαιτούνται για κάθε µετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την προσαρµογή του προϊόντος σε ειδικούς όρους ή κανόνες 

που έχουν αλλάξει µετά την παράδοση του προϊόντος. 
- Ελαττώµατα που προέρχονται από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισµό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο µη σύµφωνο µε τις 

οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων πτώσης, υποβολής σε υπερβολικές 
δονήσεις και κακής µεταχείρισης του προϊόντος. 

- Ελαττώµατα που οφείλονται σε χρήση ανταλλακτικών και αναλώσιµων που δεν είναι συµβατά µε το προϊόν. 
- Ελαττώµατα που οφείλονται σε σύνδεση του προϊόντος σε εξοπλισµό µε τον οποίο η σύνδεση δεν είναι εγκεκριµένη. 
- Ελαττώµατα που οφείλονται σε ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 
- Ελαττώµατα που οφείλονται σε ατυχήµατα και καταστροφές και κάθε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της κατασκευάστριας εταιρείας 

συµπεριλαµβάνοντας (χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά) ηλεκτρικό ρεύµα, νερά, φωτιά, δηµόσιες αναταραχές, λάθος εξαερισµό. 
- Ελαττώµατα που οφείλονται σε αµέλεια ή ελλιπή συντήρηση του προϊόντος. 
- Ελαττώµατα που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήµατα. 
- Ελαττώµατα που οφείλονται στη µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και των επισηµάνσεων των εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν, στην 

περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει από µη εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία πρόσωπο. 

4. Λοιποί όροι: Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να ενηµερώνει την εταιρεία για τις ρυθµίσεις του προϊόντος πριν την επισκευή. Η εγγύηση αυτή δεν 
επηρεάζει τα νόµιµα δικαιώµατα του καταναλωτή που εξασφαλίζονται από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, ούτε τα δικαιώµατα του καταναλωτή 
που απορρέουν από συµβόλαιο πώλησης. Το µέγιστο ποσό αποζηµίωσης που µπορεί να απαιτηθεί από τον πελάτη ανέρχεται στο κόστος 
αγοράς του προϊόντος που αποδεικνύεται από το αντίστοιχο παραστατικό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
Το παρόν προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και φέρει την ακόλουθη σήµανση 

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται από διαφόρων τύπων υλικά, µερικά από τα οποία είναι ανακυκλώσιµα (πλαστικό, ηλεκτρικά 
καλώδια) και άλλα που πρέπει να απορριφθούν (ηλεκτρικοί πίνακες,µπαταρίες). Επιπλέον η συσκευασία απότελείται από 
ανακυκλώσιµα υλικά. 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης 
Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) τα περιλαµβανόµενα στις οδηγίες 
προϊόντα και επιµέρους εξαρτήµατα αυτών µετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια µε τα άλλα 
οικιακά απορρίµµατα αλλά να επιστρέφονται στο σηµείο πώλησης ή σε κατάλληλο σηµείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας.   
 

Αν θέλετε να αποσύρετε το παρόν προϊόν ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 
1. Βγάλτε από την πρίζα τα µέρη του προϊόντος που είναι συνδεδεµένα στο ηλεκρικό δίκτυο. Σε περίπτωση τα µέρη αυτά είναι απευθείας 

συνδεδεµένα µε το ηλεκτρικό δίκτυο και όχι στην πρίζα, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο ηλεκτροτεχνίτη να τα αποσυνδέσει. 
2. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές και αξεσουάρ, ακολουθώντας αντίστροφα τις οδηγίες που περιγράφονται στο κεφαλαίο 

“Εγκατάσταση και Σύνδεση” του παρόντος εγχειριδίου. 
3. Αφαιρέστε τις µπαταρίες από τα µέρη του προϊόντος που τροφοδοτούνται µε αυτόν τον τρόπο. 
4. Αφαιρέστε τους ηλεκτρονικούς πίνακες. 
5. ∆ιαχωρίστε τα διάφορα ηλεκτρολογικά και ανακυκλώσιµα υλικά και παραδώστε τα σε εξουσιοδοτηµένες εταιρείες ανακύκλωσης 

και απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
6. Παραδώστε τα περισσευούµενα ανακυκλώσιµα υλικά στα αντίστοιχα κέντρα ανακύκλωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Το παρόν σύστηµα συµµορφώνεται µε την οδηγία 99/5/ΕΚ (Τερµατικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός) και φέρει τη σήµανση CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή πληροφορία, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας: 

 

MAT OE 

www.mat-security.com 

E-mail: info@mat-security.com 

Τηλ: 211.8000.210 

Φαξ: 210.554.3222 

∆ιεύθ: Αισχύλου 4 

19200 Ελευσίνα Αττικής 

 

 

MAT-SECURITY 

Model : MΑT - STIV 

Serial No: 

12V / 2000mA / 433,92 MHz 

Certificate No: BSTDG101120625 

 

   
http://www.mat-security.com 


