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Το σύστημα είναι

Δυνατότητες χειρισμού
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Καθορισμένες λειτουργίες
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Κωδικός ακύρωσης συναγερμού
Εναλλαγή μεταξύ υποσυστημάτων
Αναγγελία ζωνών
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Σελίδα 1

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ. ΌΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ
ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
Το σύστημα συναγερμού μπορεί να οπλιστεί η να αφοπλιστεί πληκτρολογώντας ένα 4ψήφιο η
6ψήφιο αριθμό στο πληκτρολόγιο του συστήματος, το οποίο είναι παρόμοιο με τηλεφωνική
συσκευή. Επιπλέον, αν αυτό έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας, το σύστημα μπορεί να
οπλιστεί πατώντας απλά τα πλήκτρα [STAY] η [EXIT]. Εν τούτοις το σύστημα θα αφοπλίζεται
πάντοτε χρησιμοποιώντας ένα 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό χρήστη. Τα πληκτρολόγια με LED
μπορεί να περιλαμβάνουν έως και 35 ενδεικτικά καθώς και βομβητή τα οποία παρέχουν
πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση και τις λειτουργίες του συστήματος, όπως
περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Η κατανόηση του τι σημαίνουν τα ενδεικτικά και οι ήχοι του
πληκτρολογίου θα σας βοηθήσει στην εύκολη χρήση του συστήματος συναγερμού σας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .
ΕΧΕΤΕ ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΑΣ ΟΤΙ, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΑΣ, ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
1.
2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΩΡΑ
12:00 πμ
1:00 πμ
2:00 πμ
3:00 πμ
4:00 πμ
5:00 πμ
6:00 πμ
7:00 πμ

Το σύστημά σας είναι ηλεκτρονική συσκευή και σαν τέτοια είναι δυνατόν να παρουσιάσει
βλάβη. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό σαν απόλυτη πηγή προστασίας.
Το σύστημά σας θα πρέπει να ελέγχεται κάθε εβδομάδα.
Το σύστημα δεν μπορεί να εργαστεί χωρίς ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι σειρήνες θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατές, σωστά συνδεδεμένες και τοποθετημένες σε
μέρος που να παρέχουν σαφή ειδοποίηση συναγερμού με ήχο και φως.
Οι πυρανιχνευτές μπορεί να μην ανιχνεύσουν φωτιά σε όλες τις περιπτώσεις.
Προτιμείστε επαγγελματίες εγκαταστάτες για την τοποθέτηση και το σέρβις του συστήματος.
Είναι δυνατόν να οπλίσετε το σύστημά σας χωρίς να είναι συνδεδεμένη η φορτισμένη η
μπαταρία εφεδρείας. Θα πρέπει να κάνετε συχνό έλεγχο, διακόπτοντας την τροφοδοσία
ρεύματος πόλεως για να εξακριβώσετε αν η μπαταρία του συστήματος είναι φορτισμένη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ Αυτό ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, Η ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ 1η
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.
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ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
00
01
02
03
04
05
06
07

ΩΡΑ
8:00 πμ
9:00 πμ
10:00 πμ
11:00 πμ
12:00 μμ
13:00 μμ
14:00 μμ
15:00 μμ

ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
08
09
10
11
12
13
14
15

ΩΡΑ
16:00 μμ
17:00 μμ
18:00 μμ
19:00 μμ
20:00 μμ
21:00 μμ
22:00 μμ
23:00 μμ

ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
16
17
18
19
20
21
22
23

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.

Πατήστε το πλήκτρο [ * ].

2.

Πατήστε το πλήκτρο [ 9 ].

3.

Πατήστε το πλήκτρο [ 6 ].

4.

Πληκτρολογήστε τον «κύριο κωδικό χρήστη»

5.

Δώστε την «ημέρα της εβδομάδας», όπου:
1= Κυριακή
2= Δευτέρα
3= Τρίτη
4= Τετάρτη

Την ποσότητα, την ποιότητα και την τοποθέτηση των συσκευών ασφαλείας που έχουν
συνδεθεί στο σύστημα συναγερμού σας.
Τη καλή γνώση που έχετε όσον αφορά την λειτουργία του συστήματός σας και τον
εβδομαδιαίο έλεγχο καλής λειτουργίας που θα πρέπει να κάνετε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ (ΟΙΚΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΝΑ ΕΧΕΤΕ
ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΑΣ Τους ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
1.

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X

6.

5= Πέμπτη
6= Παρασκευή
7= Σαββάτο

Δώστε το «κωδικό μήνα». Θα πρέπει να είναι διψήφιος αριθμός, όπου:
01= Ιανουάριος
02= Φεβρουάριος
03= Μάρτιος
04= Απρίλιος
05= Μάιος
06= Ιούνιος

07= Ιούλιος
08= Αύγουστος
09= Σεπτέμβριος
10= Οκτώβριος
11= Νοέμβριος
12= Δεκέμβριος

7.

Δώστε το «κωδικό ημέρας». Θα πρέπει να είναι πάντα διψήφιος
αριθμός.
η
Παράδειγμα: Η 5 ημέρα του μήνα θα πρέπει να δοθεί ως [0] [5]

8.

Δώστε τα τελευταία δύο ψηφία του «κωδικού έτους».
Παράδειγμα: Για το έτος 1997 δώστε [9] [7].
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ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – (προαιρετικό)
1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

2.

Πατήστε το πλήκτρο [1].

3.

Πατήστε ένα αριθμό από το 1 έως το 8 για να αλλάξετε υποσύστημα

4.

Αν δεν πατηθεί κάποιο άλλο πλήκτρο, το πληκτρολόγιο θα επανέλθει στο αρχικά
ορισμένο υποσύστημα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

5.

Αν πατηθεί κάποιο άλλο πλήκτρο, το πληκτρολόγιο θα παραμείνει στο νέο
υποσύστημα για χρόνο 1 λεπτού, αν δεν πατηθεί κανένα άλλο πλήκτρο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

2.

Πατήστε το πλήκτρο [3] για να εμφανιστούν στο πληκτρολόγιο οι ζώνες που έδωσαν
συναγερμό (την τελευταία φορά).

3.

Το σύστημα θα εμφανίσει στο πληκτρολόγιο αναβοσβήνοντας τα αντίστοιχα ενδεικτικά
των ζωνών που έδωσαν συναγερμό. Αν εκείνο το διάστημα υπήρχαν απομονωμένες
ζώνες , αυτές θα εμφανιστούν με σταθερά αναμμένα τα αντίστοιχα ενδεικτικά τους.

ΔΟΚΙΜΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
Πατήστε το πλήκτρο [*] και κατόπιν το πλήκτρο [4]

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (RESET) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
1.

Αφοπλίστε το σύστημα συναγερμού (αν είναι ήδη οπλισμένο).

2.

Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα [*] και [7].

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θέματα
Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων όρων
Για να κατανοήσετε τα ενδεικτικά
Πλήκτρα αναγγελίας αμέσου ανάγκης
Λειτουργίες πληκτρολογίου
Οπλίζοντας το σύστημα φεύγοντας από το χώρο
Οπλίζοντας το σύστημα παραμένοντας στο χώρο
Χρησιμοποιώντας το γρήγορο οπλισμό
Αλλαγή κατάστασης οπλισμού ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο
Αφοπλίζοντας το σύστημα συναγερμού
Απομονώνοντας ζώνες του συστήματος
Ομαδική απομόνωση ζωνών
Επαναφέροντας τις απομονωμένες ζώνες
Ενεργοποίηση και ακύρωση της αναγγελίας ζωνών
Αλλάζοντας τους κωδικούς χρηστών
Καθορισμός επιπέδου πρόσβασης χρηστών
Άλλες εντολές πληκτρολογίου
Εναλλαγή υποσυστήματος
Έλεγχος μνήμης συναγερμού
Επανεκκίνηση (reset) πυρανιχνευτών
Καθορισμός ρολογιού συστήματος
Καθορισμός ημερομηνίας συστήματος
Σημειώσεις χρήστη

Όλοι οι συνδεδεμένοι πυρανιχνευτές θα πρέπει να ηρεμήσουν.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
βήμα 1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

βήμα 2.

Πατήστε το πλήκτρο [9].

βήμα 3.

Πατήστε το πλήκτρο [7].

βήμα 4.

Πληκτρολογήστε το «κύριο κωδικό χρήστη» του συστήματος.

βήμα 5.

Δώστε το «κωδικό ώρας» σε διψήφια μορφή. Σημείωση: Το ρολόι είναι
σε 24ωρη μορφή (βλέπε στον πίνακα της επομένης σελίδας).

βήμα 6.

Δώστε το «κωδικό λεπτών», πάλι σε διψήφια μορφή.

Παράδειγμα: τα 7 λεπτά θα πρέπει να δοθούν ως [0] [7].
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ
Καθυστέρηση αναφοράς: Επιλογή λειτουργίας που επιτρέπει την καθυστέρηση αποστολής
σήματος προς το σταθμό λήψης σημάτων συναγερμού.
Επίπεδο πρόσβασης: Το επίπεδο δυνατότητας λειτουργιών που έχει κάποιος χρήστης όταν
χρησιμοποιεί το σύστημα συναγερμού.

βήμα 7.

Πατήστε το πλήκτρο [*]. Το ενδεικτικό «ready» θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Έχετε μεταφερθεί στο καθορισμό των υποσυστημάτων. (Τα υποσυστήματα
στα οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης
του κωδικού του, θα εμφανιστούν στο πληκτρολόγιο).

βήμα 8.

Οι φωτισμένοι αριθμοί ζωνών του πληκτρολογίου, δείχνουν τους αριθμούς
των υποσυστημάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης. Για να αλλάξετε
τα υποσυστήματα στα οποία ο χρήστης θα έχει πρόσβαση, πατήστε τους
αριθμούς που αντιστοιχούν στο πληκτρολόγιο. (Παράδειγμα: Αν το
ενδεικτικό ζώνης 2 είναι αναμμένο, τότε ο χρήστης έχει πρόσβαση στο 2ο
υποσύστημα. Πατώντας το πλήκτρο [2], το αντίστοιχο ενδεικτικό θα σβήσει
και θα ακυρωθεί η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο συγκεκριμένο
υποσύστημα. Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα)

βήμα 9.

Αφού τελειώσετε με τον καθορισμό πρόσβασης στα υποσυστήματα,
πατήστε το πλήκτρο [ * ]. Με αυτό επιστρέφετε στο 4ο βήμα. Σε αυτό το
σημείο, μπορείτε να δώσετε κάποιο άλλο αριθμό χρήστη του οποίου το
επίπεδο πρόσβασης θέλετε να καθορίσετε. Συνεχίστε με τα βήματα 4 έως 8
μέχρι να καθορίσετε όλους τους χρήστες.

βήμα 10.

Πατήστε το πλήκτρο [#] για βγείτε από το καθορισμό επιπέδου πρόσβασης
χρηστών.

Σταθμός λήψης σημάτων: Η εταιρεία στην οποία στέλνονται τα σήματα του συστήματος, όπως
π.χ. τα σήματα συναγερμού.
Αναγγελία: Λειτουργία κατά την οποία ο βομβητής του πληκτρολογίου ηχεί κάθε φορά που
ανοίγει μία ζώνη καθυστέρησης, όπως η πόρτα κύρια εισόδου / εξόδου.
Κωδικοί: Αναφέρεται είτε σαν κωδικοί χρήστη (συσχετισμένοι με άτομα) είτε σαν κωδικοί
λειτουργιών (εντολή – διακόπτης για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κάποιας λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα μπορεί να δεχτεί είτε (99) 4ψήφιους κωδικούς χρήστη είτε (66)
6ψήφιους, ποτέ όμως 6ψήφιους και 4ψήφιους συγχρόνως.
Κωδικός ενέδρας: Λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποστολή ειδικού σήματος στο κέντρο
λήψης σημάτων που αναφέρει ότι ο χειρισμός του συστήματος συναγερμού από ένα χρήστη,
γίνεται κάτω από προσωπική απειλή.
Αναγκαστικός οπλισμός: Λειτουργία που επιτρέπει στο σύστημα να οπλιστεί, ακόμη και με
κάποιες ζώνες ανοικτές. Όταν το σύστημα είναι έτοιμο να οπλιστεί με αναγκαστικό οπλισμό, το
ενδεικτικό “ready” του πληκτρολογίου αναβοσβήνει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες από τις ζώνες θα είναι
ανοικτές κατά τον οπλισμό του συστήματος θα απομονωθούν αυτόματα και επομένως
δεν πρόκειται να δώσουν συναγερμό σε τυχόν παραβίαση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
1
2
3
4
5
6
7
8

Κωδικός λειτουργιών: Ο κωδικός αυτός (4ψήφιος) η (6ψήφιος) ορίζεται από τον εγκαταστάτη
του συστήματος για τον χειρισμό μιας συσκευής.
Ομαδική απομόνωση: Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να απομονώσει πολλές ζώνες
συγχρόνως με μία εντολή.
Άμεση / καθυστέρηση: Επιλογή λειτουργίας που επιτρέπει τον άμεσο συναγερμό σε μια ζώνη
καθυστέρησης (π.χ. πόρτα εισόδου / εξόδου), η δίνει καθυστέρηση ώστε να μπορεί ένας
χρήστης να μπει η να βγει από το χώρο χωρίς να δοθεί συναγερμός, η προτού να δοθεί κωδικός
χρήστη ώστε να αφοπλιστεί το σύστημα συναγερμού.
Κύριος κωδικός: Ο κωδικός χρήστη ο οποίος εκτός από το να οπλίζει / αφοπλίζει το σύστημα
μπορεί και να αλλάζει τους άλλους κωδικούς χρήστη.
Διαχωρισμός σε υποσυστήματα: Το σύστημα συναγερμού που έχει χωριστεί σε πολλαπλές
περιοχές (διαμερίσματα) όπου κάθε ένα μπορεί να ελέγχεται από διαφορετικό χρήστη (ες) και να
καλύπτει το δικό του χώρο (ους).

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1ο υποσύστημα
2ο υποσύστημα
3ο υποσύστημα
4ο υποσύστημα
5ο υποσύστημα
6ο υποσύστημα
7ο υποσύστημα
8ο υποσύστημα

ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
Καθορισμός του τόνου του βομβητή πληκτρολογίου
1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

2.

Περιμετρική κάλυψη: Η κάλυψη ενός προστατευομένου οικήματος (συνήθως πόρτες παράθυρα).

Πατήστε το πλήκτρο [0]. Είστε τώρα στη λειτουργία καθορισμού τόνου βομβητή του
πληκτρολογίου.

3.

Γρήγορος οπλισμός: Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να οπλίσει το σύστημα πατώντας
είτε το πλήκτρο [STAY] είτε το πλήκτρο [EXIT] του πληκτρολογίου (ανάλογα με το πώς έχει
καθοριστεί από τον εγκαταστάτη του συστήματος).

Πατώντας το πλήκτρο [1] ανεβάζετε το τόνο του βομβητή, ενώ πατώντας το πλήκτρο [2]
κατεβάζετε το τόνο του ήχου.

4.

Όταν επιλέξετε τον επιθυμητό τόνο ήχου, πατήστε το πλήκτρο [#] για να αποθηκεύσετε την
επιλογή και βγείτε από την εντολή καθορισμού τόνου ήχου του πληκτρολογίου.

Κωδικός χρήστη: Ο 4ψήφιος η 6ψήφιος αριθμός με τον οποίο ένας χρήστης οπλίζει, αφοπλίζει
και γενικά χειρίζεται το σύστημα συναγερμού.

Σελίδα 4
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Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Για να καθορίσετε το επίπεδο πρόσβασης των κωδικών χρηστών ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα. Θα πρέπει να έχετε καθορίσει τους κωδικούς χρήστη προτού καθορίσετε το επίπεδο
πρόσβασης του καθενός από αυτούς.

Armed (Ενδεικτικό οπλισμού)
Το ενδεικτικό «armed» ανάβει όταν οπλίσετε το σύστημα συναγερμού ενώ σβήνει όταν το
αφοπλίσετε. Επιπλέον το ενδεικτικό αυτό αναβοσβήνει στη περίπτωση που έχει δοθεί
συναγερμός κατά την τελευταία φορά που το σύστημα ήταν οπλισμένο.

βήμα 1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

βήμα 2.

Πατήστε το πλήκτρο [6].

βήμα 3.

Δώστε το «κύριο κωδικό χρήστη». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι
μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης κάποιου άλλου κωδικού
χρήστη, μόνο αν το υποσύστημα στο οποίο ανήκει ο κωδικός αυτός ανήκει
στα υποσυστήματα στα οποία και ο «κύριος κωδικός» σας έχει πρόσβαση.

βήμα 4.

Το ενδεικτικό (ready) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

βήμα 5.

Δώστε τον διψήφιο αύξοντα αριθμό χρήστη του οποίου το επίπεδο
πρόσβασης θέλετε να καθορίσετε (π.χ. για το 2ο δώστε 02). Το ενδεικτικό
(ready) θα ανάψει σταθερά ενώ θα αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό
(instant).

βήμα 6.

Τα ενδεικτικά ζωνών 1 έως 8 θα ανάψουν δείχνοντας τις δυνατότητες
(επίπεδο πρόσβασης) που έχει αυτός ο κωδικός χρήστη. Επεξήγηση για τα
παρακάτω ενδεικτικά αναφέρεται στο παρακάτω πίνακα. Έχετε πλέον τη
δυνατότητα να ενεργοποιήσετε η να ακυρώσετε τις δυνατότητες πρόσβασης
του εν λόγω κωδικού πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Όταν το αντίστοιχο
ενδεικτικό είναι αναμμένο η δυνατότητα είναι ενεργή ενώ όταν είναι σβηστό
είναι απενεργοποιημένη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΑΝ ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 8 ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟ)

1

Δεν χρησιμοποιείται (μην το αλλάζεται αν είναι αναμμένο)

2

Δυνατότητα μόνο για οπλισμό συστήματος

3

Δυνατότητα μόνο οπλισμού (μετά το τέλος του χρονικού περιθωρίου)

4

Κύριος κωδικός (μπορεί να αλλάζει τους άλλους κωδικούς)

5

Δυνατότητα οπλισμού και αφοπλισμού συστήματος

6

Δυνατότητα απομόνωσης ζωνών.

7

Δυνατότητα αναφοράς σημάτων οπλισμού / αφοπλισμού στο 24ωρο κέντρο
λήψης σημάτων συναγερμού.

8

Αν το ενδεικτικό αυτό είναι αναμμένο, ο κωδικός αυτός έχει καθοριστεί
σαν κωδικός ειδικών λειτουργιών. Μην το αλλάξετε, αλλά πατήστε το
πλήκτρο [#] δύο φορές για να βγείτε από το καθορισμό επιπέδου
πρόσβασης χρηστών.

Σελίδα 12

Bypass (Ενδεικτικό απομόνωσης ζωνών)
Το ενδεικτικό «bypass» ανάβει όταν κάποια από τις ζώνες του συστήματος (η στο υποσύστημα
που ανήκει το πληκτρολόγιο στη περίπτωση που έχετε διαχωρισμό του συστήματος). Επιπλέον
τα αντίστοιχα ενδεικτικά των απομονωμένων ζωνών θα είναι αναμμένα. Αν το ενδεικτικό
«bypass» είναι σβηστό, καμία ζώνη δεν είναι απομονωμένη.
Cancel (Ενδεικτικό ακύρωσης)
Το ενδεικτικό «cancel» αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του χρόνου εισόδου (εφ’ όσον έχει
καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας η δυνατότητα ακύρωσης αποστολής σημάτων στο κέντρο
λήψης). Σε αυτή τη περίπτωση, αν δώστε το κωδικό σας και κατόπιν πατήσετε το πλήκτρο
[cancel], η αποστολή σημάτων προς το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού θα σταματήσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη η δυνατότητα ακύρωσης
σήματος συναγερμού. Αν δώσετε το κωδικό σας και κατόπιν πατήσετε το πλήκτρο [cancel] τη
στιγμή που κτυπάει ο συναγερμός η μετά από σήμα συναγερμού που έχει σταλεί στο κέντρο
λήψης σημάτων, το ενδεικτικό «cancel» θα ανάψει σταθερά και θα μείνει αναμμένο μέχρι το
σήμα ακύρωσης συναγερμού σταλεί στο κέντρο λήψης σημάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να έχει
ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας η δυνατότητα αποστολής σήματος ακύρωσης.
Chime (Ενδεικτικό αναγγελίας)
Το ενδεικτικό «chime» ανάβει στη περίπτωση που πατηθεί το αντίστοιχο πλήκτρο [chime] και
ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγγελίας των ζωνών.
Exit (Ενδεικτικό χρόνου εξόδου)
Το ενδεικτικό «exit» ανάβει κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου. Προσέξτε ότι το ενδεικτικό αυτό
θα αρχίσει να αναβοσβήνει στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του χρόνου εξόδου σαν ενημέρωση
ότι τελειώνει ο χρόνος και θα πρέπει να φύγετε από το χώρο γρήγορα, ειδάλλως θα δοθεί
συναγερμός. (Στη περίπτωση αυτή, για να αποφύγετε ένα ψευδή συναγερμό, θα μπορούσατε να
αφοπλίσετε και να οπλίσετε εκ νέου το σύστημα για να επανεκκινήσετε το χρόνο εξόδου).
Fire (Ενδεικτικό πυρανίχνευσης)
Αν το ενδεικτικό «fire» είναι αναμμένο σταθερά, σημαίνει ότι κάποια ζώνη πυρανίχνευσης δίνει
συναγερμό. Στη περίπτωση που αναβοσβήνει, σημαίνει πρόβλημα (κομμένη καλωδίωση η
χαλασμένος πυρανιχνευτής).
Instant (Ενδεικτικό αμέσου συναγερμού)
Το ενδεικτικό «instant» ανάβει στη περίπτωση που οπλίσετε το σύστημα έχοντας καταργήσει
τους χρόνους εισόδου στις αντίστοιχες ζώνες καθυστέρησης (π.χ. κύρια είσοδος). Όταν το
ενδεικτικό είναι αναμμένο και ο συναγερμός οπλισμένος, μετά το πέρας του χρόνου εξόδου αν
κάποια ζώνη με καθυστέρηση ανοίξει θα δοθεί αμέσως συναγερμός. Όταν το ενδεικτικό είναι
σβηστό, ο χρόνος καθυστέρησης κατά την είσοδο ισχύει κανονικά όπως έχει προκαθοριστεί.
Power (Ενδεικτικό τροφοδοσίας)
Το ενδεικτικό «power» παραμένει σταθερά αναμμένο εφ’ όσον το σύστημα συναγερμού
τροφοδοτείται κανονικά με το ρεύμα πόλεως. Θα σβήσει στη περίπτωση διακοπής του ρεύματος,
ενώ θα αρχίσει να αναβοσβήνει αν ανιχνευτεί πεσμένη η μπαταρία εφεδρείας του συστήματος.

Σελίδα 5
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Ready (Ενδεικτικό ετοιμότητας οπλισμού)
Το ενδεικτικό «ready» ανάβει όταν το σύστημα είναι έτοιμο για να οπλιστεί και αναβοσβήνει αν
μπορεί να οπλιστεί με αναγκαστικό οπλισμό. Το ενδεικτικό σβήνει όταν το σύστημα δεν μπορεί
να οπλιστεί επειδή κάποια (ες) από τις ζώνες είναι ανοικτή (το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης θα
πρέπει να αναβοσβήνει).
Service (Ενδεικτικό σέρβις)
Το ενδεικτικό «service» ανάβει όταν το σύστημα χρειάζεται συντήρηση. Όταν ανάψει το
ενδεικτικό αυτό, πατήστε το πλήκτρο [*] και κατόπιν το πλήκτρο [2] για να εξακριβώσετε ποια
ακριβώς συντήρηση απαιτείται. Ένα η παραπάνω ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν δείχνοντάς σας
τη φύση του προβλήματος. Κατόπιν καλέστε αμέσως τον εγκαταστάτη του συστήματος
συναγερμού για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα για την
κατανόηση των ενδεικτικών σε αυτή τη περίπτωση.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
1

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πρόβλημα συστήματος: Πατήστε το πλήκτρο [1]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά
των ζωνών θα ανάψουν δείχνοντας τα προβλήματα συστήματος που τυχόν
υπάρχουν ως ακολούθως:
1
Πρόβλημα υπερφόρτωσης
2
Πρόβλημα σειρήνας
3
Παραβίαση κουτιού συστήματος
4
Πρόβλημα τροφοδοσίας επέκτασης
5
Πρόβλημα μπαταρίας επέκτασης
6
Παραβίαση κουτιού επέκτασης
7
Πρόβλημα επέκτασης
8
Πρόβλημα γείωσης συστήματος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προβλήματα 1 και 2 είναι προβλήματα γενικής μορφής και επηρεάζουν
όλα τα υποσυστήματα του συστήματος συναγερμού. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να
επιστρέψετε στα 1 από τα 8 ενδεικτικά σέρβις.
2.

3.

4.

Σαμποτάζ ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [2] και τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν,
δείχνοντας ποιες ζώνες έχουν αλλοιωθεί από σαμποτάζ. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να
επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.
Πτώση μπαταρίας ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [3]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών στις
οποίες υπάρχει πτώση μπαταρίας θα ανάψουν. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν
υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8
ενδεικτικά σέρβις.
Πρόβλημα ελεγχόμενης ζώνης: Πατήστε το πλήκτρο [4] και θα ανάψουν τα αντίστοιχα
ενδεικτικά ζωνών στις οποίες έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν
υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8
ενδεικτικά σέρβις.

5.

Πρόβλημα ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [5] και τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών που έχουν
πρόβλημα (π.χ. κομμένη καλωδίωση) θα ανάψουν. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να
επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.

6.

Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής: Το ενδεικτικό αυτό θα ανάψει όταν υπάρχει πρόβλημα
στη τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα συναγερμού, π.χ αν έχει
κοπεί. Το ενδεικτικό σέρβις θα παραμείνει αναμμένο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα
της τηλεφωνικής γραμμής και δώσετε ένα κωδικό χρήστη στο πληκτρολόγιο. Σημείωση: Το
πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής φύσης και θα επηρεάζει όλα τα
υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΩΝΩΝ
Η λειτουργία αναγγελίας των ζωνών μπορεί να ενεργοποιείτε η και να ακυρώνεται πατώντας το
πλήκτρο [chime] όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της
αναγγελίας ζωνών το αντίστοιχο ενδεικτικό «chime» ανάβει. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε
επιλεγμένες από τον εγκαταστάτη σας ζώνες (συνήθως πόρτες εισόδου / εξόδου) να ηχούν τον
βομβητή του πληκτρολογίου κάθε φορά που ανοίγουν, όταν το σύστημα συναγερμού είναι
αφοπλισμένο.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
βήμα 1.

Για να μπορέσετε να αλλάξετε τους κωδικούς χρηστών, θα πρέπει το σύστημα
συναγερμού να είναι αφοπλισμένο.

βήμα 2.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

βήμα 3.

Πατήστε το πλήκτρο [5].

βήμα 4.

Δώστε το «κύριο κωδικό χρήστη». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη περίπτωση
υποσυστημάτων, ο κύριος κωδικός θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα
υποσυστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κωδικός χρήστη τον οποίο
επιχειρεί να αλλάξει.

βήμα 5.

Το ενδεικτικό «ready» θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

βήμα 6.

Δώστε το αύξοντα αριθμό του κωδικού χρήστη που θέλετε να αλλάξετε, σε
διψήφια μορφή. (π.χ για τον 3ο δώστε 03, για τον 5ο 05 κλπ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να διαγράψετε ένα κωδικό χρήστη, πατήστε [*][*][*][*] για 4ψήφιο
η [*][*][*][*][*][*] για 6ψήφιο κωδικό.
βήμα 7.

Δώστε το νέο 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό χρήστη και πατήστε το πλήκτρο [#]

βήμα 8.

Το ενδεικτικό «ready» θα αρχίσει πάλι να αναβοσβήνει, δείχνοντάς σας ότι
επιστρέψατε πάλι στη προηγούμενο 5ο βήμα. Αν ο κωδικός που δώσατε δεν γίνει
αποδεκτός, ο βομβητής του πληκτρολογίου θα ηχήσει 3 φορές.

βήμα 9.

Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλο κωδικό χρήστη, συνεχίστε στο 6ο βήμα.

βήμα 10.

Πατήστε το πλήκτρο [#] όταν αναβοσβήνει το ενδεικτικό «ready» για να βγείτε
από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών χρήστη.

[*] [5] [παλαιός κύριος κωδικός] [αριθμός κωδικού] [νέος κωδικός] [#] [#]
για παράδειγμα:

[*] [5] [1234] [01] [4567] [#] [#]
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ΑΦΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Όταν μπείτε στο ελεγχόμενο από το σύστημα συναγερμού οίκημα από μία πόρτα εισόδου /
εξόδου, ο βομβητής του πληκτρολογίου θα αρχίσει να ηχεί με συνεχόμενο ήχο καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου εισόδου η έως ότου δώσετε ένα κωδικό χρήστη. Μόλις πληκτρολογήσετε το
κωδικό χρήστη, το ενδεικτικό «armed» θα σβήσει και ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί. Το
σύστημα συναγερμού έχει πλέον αφοπλιστεί. Αν δεν δοθεί ένας σωστός κωδικός χρήστη μέχρι
το τέλος του χρόνου εισόδου, θα δοθεί συναγερμός. Σημείωση: Αν το ενδεικτικό «armed»
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του χρόνου εισόδου, το σύστημα είχε δώσει συναγερμό
όταν ήταν οπλισμένο. Θα πρέπει να προσέξετε μήπως τυχόν διαρρήκτης βρίσκεται
ακόμη στον προστατευμένο χώρο).

ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΝΤΑΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Αν θέλετε να απομονώσετε μία η παραπάνω ζώνες, αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν το σύστημα
είναι αφοπλισμένο.
βήμα 1.

Πατήστε το πλήκτρο [bypass].

βήμα 2.

Αν αυτό έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας, δώστε τον κωδικό
χρήστη.

βήμα 3.

Το ενδεικτικό «bypass» αρχίζει να αναβοσβήνει.

βήμα 4.

Δώστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να απομονώσετε. (Για
παράδειγμα πατήστε το πλήκτρο [1] για τη 1η ζώνη, πατήστε τα πλήκτρα
[1] & [2] για τη 12η ζώνη.

βήμα 5.

Πατήστε το πλήκτρο [bypass] ξανά.

βήμα 6.

Το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης θα ανάψει δείχνοντας ότι η ζώνη έχει
απομονωθεί. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για όσες ζώνες θέλετε να
απομονώσετε.

βήμα 7.

Πατήστε το πλήκτρο [bypass] ξανά η πατήστε το πλήκτρο [#] για να
βγείτε από τη λειτουργία απομόνωσης ζωνών. Το ενδεικτικό «bypass»
θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν βγείτε από την λειτουργία
απομόνωσης ζωνών.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X
7.

Πρόβλημα επικοινωνίας: Το ενδεικτικό αυτό ανάβει όταν υπάρξει αδυναμία επικοινωνίας
μεταξύ του συστήματος συναγερμού και του κέντρου λήψης σημάτων. Σημείωση: Ο τύπος
αυτός προβλήματος είναι γενικής μορφής πρόβλημα και θα επηρεάζει όλα τα
υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού.

8.

Απώλεια ώρας συστήματος. Το ενδεικτικό αυτό ανάβει δείχνοντας ότι υπήρξε πλήρης
διακοπή ρεύματος και εκ τούτου χάθηκε η ώρα του συστήματος και θα πρέπει να καθοριστεί
εκ νέου. Οδηγίες έπ’ αυτού θα βρείτε στη σελίδα 14 του εγχειριδίου. Σημείωση: Το
πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής φύσης και θα επηρεάζει όλα τα
υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού.

Για να βγείτε από τη λειτουργία του ενδεικτικού «service» πατήστε το πλήκτρο [#].
Stay (Ενδεικτικό παραμονής στο χώρο)
Τα ενδεικτικά «stay» και «instant» παραμένουν κλειστά, όταν είναι ενεργοποιημένοι οι χρονικές
καθυστερήσεις των ζωνών εισόδου / εξόδου. Τα ενδεικτικά «stay» και «instant» ανάβουν όταν
οπλιστεί το σύστημα με τη λειτουργία οπλισμός με παραμονή στο χώρο και οι πόρτες εισόδου /
εξόδου δεν έχουν χρονοκαθυστέρηση. (βλέπε οπλισμό με παραμονή στο χώρο στη σελίδα 8). Οι
πόρτες εισόδου του οικήματος μπορεί να αλλαχτούν από άμεσες σε καθυστέρησης (εναλλακτικά)
πατώντας το πλήκτρο [stay] όταν το σύστημα είναι οπλισμένο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ
Τα ενδεικτικά των ζωνών του συστήματος είναι σβηστά όταν όλα είναι σε κανονικά κατάσταση.
Το ενδεικτικό ζώνης ανάβει σταθερά στη περίπτωση που απομονωθεί η αντίστοιχη ζώνη. Αν
ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η ζώνη δίνει συναγερμό η είναι ανοικτή (π.χ πόρτα η
παράθυρο ανοικτό). Αν ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι η αντίστοιχη ζώνη
παρουσιάζει πρόβλημα.
Οι καταστάσεις προβλήματος είναι: Αλλοίωση από σαμποτάζ
Πρόβλημα συσκευής
Χαμηλή μπαταρία
Απώλεια δυνατότητας ελέγχου
(Η περίπτωση που μια ζώνη παρουσιάζει συγχρόνως συναγερμό και πρόβλημα εμφανίζεται με
γρήγορο αναβόσβημα για λίγο διάστημα και με αργό αναβόσβημα ακολούθως).

ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Πατώντας το πλήκτρο [bypass] ,το πλήκτρο [0] και το πλήκτρο [bypass] ξανά, όλες οι ζώνες
που έχουν καθοριστεί σαν ομάδα απομόνωσης ζωνών από τον εγκαταστάτη σας θα
απομονωθούν. Πατήστε το πλήκτρο [bypass] ξανά για να βγείτε από την λειτουργία ομαδικής
απομόνωσης ζωνών.

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
Για να επαναφέρετε τις ζώνες τις οποίες έχετε απομονώσει, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με
αυτή της απομόνωσης των ζωνών. Το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης θα σβήσει και η ζώνη θα
επαναφερθεί στο σύστημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι απομονωμένες ζώνες, επαναφέρονται
αυτόματα από το σύστημα με τον αφοπλισμό του συστήματος συναγερμού.
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Πυρκαγιά

κλήση ιατρού

Αστυνομία

Θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο κάποιο από αυτά τα πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα περίπου
για να τα ενεργοποιήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα ενεργοποίησης αυτών των πλήκτρων καθορίζεται από τον
εγκαταστάτη σας. Ενημερωθείτε αν ισχύουν στο σύστημα σας.

Σελίδα 7

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
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Βήμα 3.

ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ




Ο παρακάτω αναφερόμενος τρόπος οπλισμού του συστήματος συναγερμού είναι ο
συνηθέστερος και χρησιμοποιείται όταν φεύγετε από το οίκημά σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού:
Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες από το σύστημα πόρτες και παράθυρα.

Το ενδεικτικό «ready» θα ανάψει η θα αναβοσβήνει αν όλες οι ελεγχόμενες
πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις ζώνες
είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό
«ready».

Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «ready» δεν
είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.

Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας «power» είναι σβηστό, το σύστημα δεν
τροφοδοτείται από το ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα,
ειδάλλως επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία
αναφέρονται στη σελίδα 1 του εγχειριδίου.
Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.

Τα ενδεικτικά «armed» και «exit» θα πρέπει να ανάψουν.

Τώρα μπορείτε να φύγετε από το οίκημα.
Σημείωση: Το ενδεικτικό «exit» θα αναβοσβήνει γρήγορα τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα
του χρόνου εξόδου σαν προειδοποίηση προς το χρήστη ότι ο χρόνος εξόδου κοντεύει να
τελειώσει. Αν ο χρόνος δεν σας φτάνει για να φύγετε από το χώρο, μπορείτε να
αφοπλίσετε και οπλίσετε ξανά το σύστημα για να ανανεωθεί ο χρόνος εξόδου.

ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Ο οπλισμός αυτός χρησιμοποιείται στη περίπτωση που θέλετε να μείνετε εντός του
προστατευμένου οικήματος (συνήθως τη νύκτα) και θέλετε να είναι προφυλαγμένες από το
σύστημα συναγερμού όλες οι περιμετρικές είσοδοι, πόρτες και παράθυρα. Ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο:
Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και παράθυρα.

Το ενδεικτικό «ready» θα πρέπει να ανάψει η να αναβοσβήνει όταν όλα τα
ανοίγματα, πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις
ζώνες είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό
«ready».

Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «ready» δεν
είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.

Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι σβηστό, το σύστημα δεν τροφοδοτείται από το
ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα, ειδάλλως επικοινωνήστε
με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 1 του
εγχειριδίου.
Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.
(Προαιρετικά αν έτσι έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας).
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Βήμα 4.





Πατήστε το πλήκτρο [stay].
Το ενδεικτικό [bypass] θα ανάψει δείχνοντας ότι οι εσωτερικές ζώνες (π.χ
ραντάρ, ενδιάμεσες πόρτες) έχουν απομονωθεί. Με αυτό θα μπορείτε να
κυκλοφορείτε ελεύθερα εντός του χώρου χωρίς να δοθεί συναγερμός από κάποιο
ανιχνευτή. Αν προηγουμένως είχατε απομονώσει κάποια (ες) από τις υπόλοιπες
περιμετρικές ζώνες (με τη λειτουργία απομόνωσης ζωνών), τα αντίστοιχα
ενδεικτικά των ζωνών αυτών θα ανάψουν, προειδοποιώντας έτσι το χρήστη ότι οι
ζώνες αυτές είναι αφύλακτες σε τυχόν παραβίαση.
Το ενδεικτικό «stay» δεν θα ανάψει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πόρτες εισόδου έχουν
καθυστέρηση συναγερμού στην περίπτωση που παραβιαστούν.
Για να κάνετε τις πόρτες εισόδου να δώσουν άμεσα συναγερμό (δηλαδή να
ακυρώσετε το χρόνο εισόδου), πατήστε το πλήκτρο «stay» ξανά.
Το ενδεικτικό «stay» θα ανάψει.
Το ενδεικτικό «instant» θα ανάψει δείχνοντας ότι οι ζώνες εισόδου / εξόδου δεν
θα έχουν καθυστέρηση και αν παραβιαστούν θα δώσουν άμεσα συναγερμό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η λειτουργία του γρήγορου οπλισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφ’ όσον αυτό έχει καθοριστεί
από τον εγκαταστάτη του συστήματος και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να οπλίσει το σύστημα
συναγερμού πατώντας μόνο το πλήκτρο [exit]. Αν θέλετε να οπλίσετε με τη λειτουργία αυτή και
να παραμείνετε στο χώρο πατήστε το πλήκτρο [stay]. Να θυμάστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τον
οπλισμό του συστήματος. Για να αφοπλίσετε το σύστημα θα πρέπει να δίνετε πάντα το κωδικό
σας. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να οπλίζει το σύστημά η καμαριέρα, η οικιακή
βοηθός κλπ.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Βήμα 1.

Πατώντας το πλήκτρο [stay] ενεργοποιείται η ακυρώνεται εναλλάξ ο χρόνος
καθυστέρησης για τις ζώνες εισόδου / εξόδου και ανάβει η σβήνει το
αντίστοιχο ενδεικτικό «instant».

Βήμα 2.

Πατήστε το πλήκτρο [bypass] για να ενεργοποιήσετε η να ακυρώσετε τις
εσωτερικές ζώνες του συστήματος συναγερμού.

Βήμα 3.

Ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο, πατώντας το πλήκτρο [exit] αρχίζει να
μετρά ο χρόνος εξόδου για τις αντίστοιχες ζώνες καθυστέρησης,
επιτρέποντας στο χρήστη να φύγει από το οίκημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το ενδεικτικό «instant» θα πρέπει να είναι σβηστό σε αυτή τη περίπτωση αν πρόκειται να
ξαναμπείτε στο χώρο, γιατί ειδάλλως δεν θα έχετε τον απαραίτητο χρόνο εισόδου για να
αφοπλίσετε το σύστημα, οπότε θα δοθεί συναγερμός. Μπορείτε να επανεκκινήσετε τους
χρόνους εισόδου / εξόδου πατώντας το πλήκτρο [stay] ξανά. Το ενδεικτικό «stay» θα
σβήσει.
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Βήμα 3.

ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ




Ο παρακάτω αναφερόμενος τρόπος οπλισμού του συστήματος συναγερμού είναι ο
συνηθέστερος και χρησιμοποιείται όταν φεύγετε από το οίκημά σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού:
Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες από το σύστημα πόρτες και παράθυρα.

Το ενδεικτικό «ready» θα ανάψει η θα αναβοσβήνει αν όλες οι ελεγχόμενες
πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις ζώνες
είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό
«ready».

Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «ready» δεν
είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.

Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας «power» είναι σβηστό, το σύστημα δεν
τροφοδοτείται από το ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα,
ειδάλλως επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία
αναφέρονται στη σελίδα 1 του εγχειριδίου.
Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.

Τα ενδεικτικά «armed» και «exit» θα πρέπει να ανάψουν.

Τώρα μπορείτε να φύγετε από το οίκημα.
Σημείωση: Το ενδεικτικό «exit» θα αναβοσβήνει γρήγορα τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα
του χρόνου εξόδου σαν προειδοποίηση προς το χρήστη ότι ο χρόνος εξόδου κοντεύει να
τελειώσει. Αν ο χρόνος δεν σας φτάνει για να φύγετε από το χώρο, μπορείτε να
αφοπλίσετε και οπλίσετε ξανά το σύστημα για να ανανεωθεί ο χρόνος εξόδου.

ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Ο οπλισμός αυτός χρησιμοποιείται στη περίπτωση που θέλετε να μείνετε εντός του
προστατευμένου οικήματος (συνήθως τη νύκτα) και θέλετε να είναι προφυλαγμένες από το
σύστημα συναγερμού όλες οι περιμετρικές είσοδοι, πόρτες και παράθυρα. Ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο:
Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και παράθυρα.

Το ενδεικτικό «ready» θα πρέπει να ανάψει η να αναβοσβήνει όταν όλα τα
ανοίγματα, πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις
ζώνες είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό
«ready».

Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «ready» δεν
είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.

Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι σβηστό, το σύστημα δεν τροφοδοτείται από το
ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα, ειδάλλως επικοινωνήστε
με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 1 του
εγχειριδίου.
Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.
(Προαιρετικά αν έτσι έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας).

Σελίδα 8


Βήμα 4.





Πατήστε το πλήκτρο [stay].
Το ενδεικτικό [bypass] θα ανάψει δείχνοντας ότι οι εσωτερικές ζώνες (π.χ
ραντάρ, ενδιάμεσες πόρτες) έχουν απομονωθεί. Με αυτό θα μπορείτε να
κυκλοφορείτε ελεύθερα εντός του χώρου χωρίς να δοθεί συναγερμός από κάποιο
ανιχνευτή. Αν προηγουμένως είχατε απομονώσει κάποια (ες) από τις υπόλοιπες
περιμετρικές ζώνες (με τη λειτουργία απομόνωσης ζωνών), τα αντίστοιχα
ενδεικτικά των ζωνών αυτών θα ανάψουν, προειδοποιώντας έτσι το χρήστη ότι οι
ζώνες αυτές είναι αφύλακτες σε τυχόν παραβίαση.
Το ενδεικτικό «stay» δεν θα ανάψει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πόρτες εισόδου έχουν
καθυστέρηση συναγερμού στην περίπτωση που παραβιαστούν.
Για να κάνετε τις πόρτες εισόδου να δώσουν άμεσα συναγερμό (δηλαδή να
ακυρώσετε το χρόνο εισόδου), πατήστε το πλήκτρο «stay» ξανά.
Το ενδεικτικό «stay» θα ανάψει.
Το ενδεικτικό «instant» θα ανάψει δείχνοντας ότι οι ζώνες εισόδου / εξόδου δεν
θα έχουν καθυστέρηση και αν παραβιαστούν θα δώσουν άμεσα συναγερμό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η λειτουργία του γρήγορου οπλισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφ’ όσον αυτό έχει καθοριστεί
από τον εγκαταστάτη του συστήματος και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να οπλίσει το σύστημα
συναγερμού πατώντας μόνο το πλήκτρο [exit]. Αν θέλετε να οπλίσετε με τη λειτουργία αυτή και
να παραμείνετε στο χώρο πατήστε το πλήκτρο [stay]. Να θυμάστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τον
οπλισμό του συστήματος. Για να αφοπλίσετε το σύστημα θα πρέπει να δίνετε πάντα το κωδικό
σας. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να οπλίζει το σύστημά η καμαριέρα, η οικιακή
βοηθός κλπ.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Βήμα 1.

Πατώντας το πλήκτρο [stay] ενεργοποιείται η ακυρώνεται εναλλάξ ο χρόνος
καθυστέρησης για τις ζώνες εισόδου / εξόδου και ανάβει η σβήνει το
αντίστοιχο ενδεικτικό «instant».

Βήμα 2.

Πατήστε το πλήκτρο [bypass] για να ενεργοποιήσετε η να ακυρώσετε τις
εσωτερικές ζώνες του συστήματος συναγερμού.

Βήμα 3.

Ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο, πατώντας το πλήκτρο [exit] αρχίζει να
μετρά ο χρόνος εξόδου για τις αντίστοιχες ζώνες καθυστέρησης,
επιτρέποντας στο χρήστη να φύγει από το οίκημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το ενδεικτικό «instant» θα πρέπει να είναι σβηστό σε αυτή τη περίπτωση αν πρόκειται να
ξαναμπείτε στο χώρο, γιατί ειδάλλως δεν θα έχετε τον απαραίτητο χρόνο εισόδου για να
αφοπλίσετε το σύστημα, οπότε θα δοθεί συναγερμός. Μπορείτε να επανεκκινήσετε τους
χρόνους εισόδου / εξόδου πατώντας το πλήκτρο [stay] ξανά. Το ενδεικτικό «stay» θα
σβήσει.
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ΑΦΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Όταν μπείτε στο ελεγχόμενο από το σύστημα συναγερμού οίκημα από μία πόρτα εισόδου /
εξόδου, ο βομβητής του πληκτρολογίου θα αρχίσει να ηχεί με συνεχόμενο ήχο καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου εισόδου η έως ότου δώσετε ένα κωδικό χρήστη. Μόλις πληκτρολογήσετε το
κωδικό χρήστη, το ενδεικτικό «armed» θα σβήσει και ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί. Το
σύστημα συναγερμού έχει πλέον αφοπλιστεί. Αν δεν δοθεί ένας σωστός κωδικός χρήστη μέχρι
το τέλος του χρόνου εισόδου, θα δοθεί συναγερμός. Σημείωση: Αν το ενδεικτικό «armed»
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του χρόνου εισόδου, το σύστημα είχε δώσει συναγερμό
όταν ήταν οπλισμένο. Θα πρέπει να προσέξετε μήπως τυχόν διαρρήκτης βρίσκεται
ακόμη στον προστατευμένο χώρο).

ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΝΤΑΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Αν θέλετε να απομονώσετε μία η παραπάνω ζώνες, αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν το σύστημα
είναι αφοπλισμένο.
βήμα 1.

Πατήστε το πλήκτρο [bypass].

βήμα 2.

Αν αυτό έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας, δώστε τον κωδικό
χρήστη.

βήμα 3.

Το ενδεικτικό «bypass» αρχίζει να αναβοσβήνει.

βήμα 4.

Δώστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να απομονώσετε. (Για
παράδειγμα πατήστε το πλήκτρο [1] για τη 1η ζώνη, πατήστε τα πλήκτρα
[1] & [2] για τη 12η ζώνη.

βήμα 5.

Πατήστε το πλήκτρο [bypass] ξανά.

βήμα 6.

Το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης θα ανάψει δείχνοντας ότι η ζώνη έχει
απομονωθεί. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για όσες ζώνες θέλετε να
απομονώσετε.

βήμα 7.

Πατήστε το πλήκτρο [bypass] ξανά η πατήστε το πλήκτρο [#] για να
βγείτε από τη λειτουργία απομόνωσης ζωνών. Το ενδεικτικό «bypass»
θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν βγείτε από την λειτουργία
απομόνωσης ζωνών.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X
7.

Πρόβλημα επικοινωνίας: Το ενδεικτικό αυτό ανάβει όταν υπάρξει αδυναμία επικοινωνίας
μεταξύ του συστήματος συναγερμού και του κέντρου λήψης σημάτων. Σημείωση: Ο τύπος
αυτός προβλήματος είναι γενικής μορφής πρόβλημα και θα επηρεάζει όλα τα
υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού.

8.

Απώλεια ώρας συστήματος. Το ενδεικτικό αυτό ανάβει δείχνοντας ότι υπήρξε πλήρης
διακοπή ρεύματος και εκ τούτου χάθηκε η ώρα του συστήματος και θα πρέπει να καθοριστεί
εκ νέου. Οδηγίες έπ’ αυτού θα βρείτε στη σελίδα 14 του εγχειριδίου. Σημείωση: Το
πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής φύσης και θα επηρεάζει όλα τα
υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού.

Για να βγείτε από τη λειτουργία του ενδεικτικού «service» πατήστε το πλήκτρο [#].
Stay (Ενδεικτικό παραμονής στο χώρο)
Τα ενδεικτικά «stay» και «instant» παραμένουν κλειστά, όταν είναι ενεργοποιημένοι οι χρονικές
καθυστερήσεις των ζωνών εισόδου / εξόδου. Τα ενδεικτικά «stay» και «instant» ανάβουν όταν
οπλιστεί το σύστημα με τη λειτουργία οπλισμός με παραμονή στο χώρο και οι πόρτες εισόδου /
εξόδου δεν έχουν χρονοκαθυστέρηση. (βλέπε οπλισμό με παραμονή στο χώρο στη σελίδα 8). Οι
πόρτες εισόδου του οικήματος μπορεί να αλλαχτούν από άμεσες σε καθυστέρησης (εναλλακτικά)
πατώντας το πλήκτρο [stay] όταν το σύστημα είναι οπλισμένο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ
Τα ενδεικτικά των ζωνών του συστήματος είναι σβηστά όταν όλα είναι σε κανονικά κατάσταση.
Το ενδεικτικό ζώνης ανάβει σταθερά στη περίπτωση που απομονωθεί η αντίστοιχη ζώνη. Αν
ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η ζώνη δίνει συναγερμό η είναι ανοικτή (π.χ πόρτα η
παράθυρο ανοικτό). Αν ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι η αντίστοιχη ζώνη
παρουσιάζει πρόβλημα.
Οι καταστάσεις προβλήματος είναι: Αλλοίωση από σαμποτάζ
Πρόβλημα συσκευής
Χαμηλή μπαταρία
Απώλεια δυνατότητας ελέγχου
(Η περίπτωση που μια ζώνη παρουσιάζει συγχρόνως συναγερμό και πρόβλημα εμφανίζεται με
γρήγορο αναβόσβημα για λίγο διάστημα και με αργό αναβόσβημα ακολούθως).

ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Πατώντας το πλήκτρο [bypass] ,το πλήκτρο [0] και το πλήκτρο [bypass] ξανά, όλες οι ζώνες
που έχουν καθοριστεί σαν ομάδα απομόνωσης ζωνών από τον εγκαταστάτη σας θα
απομονωθούν. Πατήστε το πλήκτρο [bypass] ξανά για να βγείτε από την λειτουργία ομαδικής
απομόνωσης ζωνών.

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
Για να επαναφέρετε τις ζώνες τις οποίες έχετε απομονώσει, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με
αυτή της απομόνωσης των ζωνών. Το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης θα σβήσει και η ζώνη θα
επαναφερθεί στο σύστημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι απομονωμένες ζώνες, επαναφέρονται
αυτόματα από το σύστημα με τον αφοπλισμό του συστήματος συναγερμού.
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Πυρκαγιά

κλήση ιατρού

Αστυνομία

Θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο κάποιο από αυτά τα πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα περίπου
για να τα ενεργοποιήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα ενεργοποίησης αυτών των πλήκτρων καθορίζεται από τον
εγκαταστάτη σας. Ενημερωθείτε αν ισχύουν στο σύστημα σας.
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Ready (Ενδεικτικό ετοιμότητας οπλισμού)
Το ενδεικτικό «ready» ανάβει όταν το σύστημα είναι έτοιμο για να οπλιστεί και αναβοσβήνει αν
μπορεί να οπλιστεί με αναγκαστικό οπλισμό. Το ενδεικτικό σβήνει όταν το σύστημα δεν μπορεί
να οπλιστεί επειδή κάποια (ες) από τις ζώνες είναι ανοικτή (το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης θα
πρέπει να αναβοσβήνει).
Service (Ενδεικτικό σέρβις)
Το ενδεικτικό «service» ανάβει όταν το σύστημα χρειάζεται συντήρηση. Όταν ανάψει το
ενδεικτικό αυτό, πατήστε το πλήκτρο [*] και κατόπιν το πλήκτρο [2] για να εξακριβώσετε ποια
ακριβώς συντήρηση απαιτείται. Ένα η παραπάνω ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν δείχνοντάς σας
τη φύση του προβλήματος. Κατόπιν καλέστε αμέσως τον εγκαταστάτη του συστήματος
συναγερμού για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα για την
κατανόηση των ενδεικτικών σε αυτή τη περίπτωση.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
1

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πρόβλημα συστήματος: Πατήστε το πλήκτρο [1]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά
των ζωνών θα ανάψουν δείχνοντας τα προβλήματα συστήματος που τυχόν
υπάρχουν ως ακολούθως:
1
Πρόβλημα υπερφόρτωσης
2
Πρόβλημα σειρήνας
3
Παραβίαση κουτιού συστήματος
4
Πρόβλημα τροφοδοσίας επέκτασης
5
Πρόβλημα μπαταρίας επέκτασης
6
Παραβίαση κουτιού επέκτασης
7
Πρόβλημα επέκτασης
8
Πρόβλημα γείωσης συστήματος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προβλήματα 1 και 2 είναι προβλήματα γενικής μορφής και επηρεάζουν
όλα τα υποσυστήματα του συστήματος συναγερμού. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να
επιστρέψετε στα 1 από τα 8 ενδεικτικά σέρβις.
2.

3.

4.

Σαμποτάζ ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [2] και τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν,
δείχνοντας ποιες ζώνες έχουν αλλοιωθεί από σαμποτάζ. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να
επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.
Πτώση μπαταρίας ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [3]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών στις
οποίες υπάρχει πτώση μπαταρίας θα ανάψουν. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν
υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8
ενδεικτικά σέρβις.
Πρόβλημα ελεγχόμενης ζώνης: Πατήστε το πλήκτρο [4] και θα ανάψουν τα αντίστοιχα
ενδεικτικά ζωνών στις οποίες έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν
υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 από 8
ενδεικτικά σέρβις.

5.

Πρόβλημα ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [5] και τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών που έχουν
πρόβλημα (π.χ. κομμένη καλωδίωση) θα ανάψουν. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να
επιστρέψετε στα 1 από 8 ενδεικτικά σέρβις.

6.

Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής: Το ενδεικτικό αυτό θα ανάψει όταν υπάρχει πρόβλημα
στη τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα συναγερμού, π.χ αν έχει
κοπεί. Το ενδεικτικό σέρβις θα παραμείνει αναμμένο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα
της τηλεφωνικής γραμμής και δώσετε ένα κωδικό χρήστη στο πληκτρολόγιο. Σημείωση: Το
πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής φύσης και θα επηρεάζει όλα τα
υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΩΝΩΝ
Η λειτουργία αναγγελίας των ζωνών μπορεί να ενεργοποιείτε η και να ακυρώνεται πατώντας το
πλήκτρο [chime] όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της
αναγγελίας ζωνών το αντίστοιχο ενδεικτικό «chime» ανάβει. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε
επιλεγμένες από τον εγκαταστάτη σας ζώνες (συνήθως πόρτες εισόδου / εξόδου) να ηχούν τον
βομβητή του πληκτρολογίου κάθε φορά που ανοίγουν, όταν το σύστημα συναγερμού είναι
αφοπλισμένο.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
βήμα 1.

Για να μπορέσετε να αλλάξετε τους κωδικούς χρηστών, θα πρέπει το σύστημα
συναγερμού να είναι αφοπλισμένο.

βήμα 2.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

βήμα 3.

Πατήστε το πλήκτρο [5].

βήμα 4.

Δώστε το «κύριο κωδικό χρήστη». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη περίπτωση
υποσυστημάτων, ο κύριος κωδικός θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα
υποσυστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κωδικός χρήστη τον οποίο
επιχειρεί να αλλάξει.

βήμα 5.

Το ενδεικτικό «ready» θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

βήμα 6.

Δώστε το αύξοντα αριθμό του κωδικού χρήστη που θέλετε να αλλάξετε, σε
διψήφια μορφή. (π.χ για τον 3ο δώστε 03, για τον 5ο 05 κλπ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να διαγράψετε ένα κωδικό χρήστη, πατήστε [*][*][*][*] για 4ψήφιο
η [*][*][*][*][*][*] για 6ψήφιο κωδικό.
βήμα 7.

Δώστε το νέο 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό χρήστη και πατήστε το πλήκτρο [#]

βήμα 8.

Το ενδεικτικό «ready» θα αρχίσει πάλι να αναβοσβήνει, δείχνοντάς σας ότι
επιστρέψατε πάλι στη προηγούμενο 5ο βήμα. Αν ο κωδικός που δώσατε δεν γίνει
αποδεκτός, ο βομβητής του πληκτρολογίου θα ηχήσει 3 φορές.

βήμα 9.

Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλο κωδικό χρήστη, συνεχίστε στο 6ο βήμα.

βήμα 10.

Πατήστε το πλήκτρο [#] όταν αναβοσβήνει το ενδεικτικό «ready» για να βγείτε
από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών χρήστη.

[*] [5] [παλαιός κύριος κωδικός] [αριθμός κωδικού] [νέος κωδικός] [#] [#]
για παράδειγμα:

[*] [5] [1234] [01] [4567] [#] [#]
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Για να καθορίσετε το επίπεδο πρόσβασης των κωδικών χρηστών ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα. Θα πρέπει να έχετε καθορίσει τους κωδικούς χρήστη προτού καθορίσετε το επίπεδο
πρόσβασης του καθενός από αυτούς.

Armed (Ενδεικτικό οπλισμού)
Το ενδεικτικό «armed» ανάβει όταν οπλίσετε το σύστημα συναγερμού ενώ σβήνει όταν το
αφοπλίσετε. Επιπλέον το ενδεικτικό αυτό αναβοσβήνει στη περίπτωση που έχει δοθεί
συναγερμός κατά την τελευταία φορά που το σύστημα ήταν οπλισμένο.

βήμα 1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

βήμα 2.

Πατήστε το πλήκτρο [6].

βήμα 3.

Δώστε το «κύριο κωδικό χρήστη». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι
μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης κάποιου άλλου κωδικού
χρήστη, μόνο αν το υποσύστημα στο οποίο ανήκει ο κωδικός αυτός ανήκει
στα υποσυστήματα στα οποία και ο «κύριος κωδικός» σας έχει πρόσβαση.

βήμα 4.

Το ενδεικτικό (ready) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

βήμα 5.

Δώστε τον διψήφιο αύξοντα αριθμό χρήστη του οποίου το επίπεδο
πρόσβασης θέλετε να καθορίσετε (π.χ. για το 2ο δώστε 02). Το ενδεικτικό
(ready) θα ανάψει σταθερά ενώ θα αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό
(instant).

βήμα 6.

Τα ενδεικτικά ζωνών 1 έως 8 θα ανάψουν δείχνοντας τις δυνατότητες
(επίπεδο πρόσβασης) που έχει αυτός ο κωδικός χρήστη. Επεξήγηση για τα
παρακάτω ενδεικτικά αναφέρεται στο παρακάτω πίνακα. Έχετε πλέον τη
δυνατότητα να ενεργοποιήσετε η να ακυρώσετε τις δυνατότητες πρόσβασης
του εν λόγω κωδικού πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Όταν το αντίστοιχο
ενδεικτικό είναι αναμμένο η δυνατότητα είναι ενεργή ενώ όταν είναι σβηστό
είναι απενεργοποιημένη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΑΝ ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 8 ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟ)

1

Δεν χρησιμοποιείται (μην το αλλάζεται αν είναι αναμμένο)

2

Δυνατότητα μόνο για οπλισμό συστήματος

3

Δυνατότητα μόνο οπλισμού (μετά το τέλος του χρονικού περιθωρίου)

4

Κύριος κωδικός (μπορεί να αλλάζει τους άλλους κωδικούς)

5

Δυνατότητα οπλισμού και αφοπλισμού συστήματος

6

Δυνατότητα απομόνωσης ζωνών.

7

Δυνατότητα αναφοράς σημάτων οπλισμού / αφοπλισμού στο 24ωρο κέντρο
λήψης σημάτων συναγερμού.

8

Αν το ενδεικτικό αυτό είναι αναμμένο, ο κωδικός αυτός έχει καθοριστεί
σαν κωδικός ειδικών λειτουργιών. Μην το αλλάξετε, αλλά πατήστε το
πλήκτρο [#] δύο φορές για να βγείτε από το καθορισμό επιπέδου
πρόσβασης χρηστών.

Σελίδα 12

Bypass (Ενδεικτικό απομόνωσης ζωνών)
Το ενδεικτικό «bypass» ανάβει όταν κάποια από τις ζώνες του συστήματος (η στο υποσύστημα
που ανήκει το πληκτρολόγιο στη περίπτωση που έχετε διαχωρισμό του συστήματος). Επιπλέον
τα αντίστοιχα ενδεικτικά των απομονωμένων ζωνών θα είναι αναμμένα. Αν το ενδεικτικό
«bypass» είναι σβηστό, καμία ζώνη δεν είναι απομονωμένη.
Cancel (Ενδεικτικό ακύρωσης)
Το ενδεικτικό «cancel» αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του χρόνου εισόδου (εφ’ όσον έχει
καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας η δυνατότητα ακύρωσης αποστολής σημάτων στο κέντρο
λήψης). Σε αυτή τη περίπτωση, αν δώστε το κωδικό σας και κατόπιν πατήσετε το πλήκτρο
[cancel], η αποστολή σημάτων προς το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού θα σταματήσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη η δυνατότητα ακύρωσης
σήματος συναγερμού. Αν δώσετε το κωδικό σας και κατόπιν πατήσετε το πλήκτρο [cancel] τη
στιγμή που κτυπάει ο συναγερμός η μετά από σήμα συναγερμού που έχει σταλεί στο κέντρο
λήψης σημάτων, το ενδεικτικό «cancel» θα ανάψει σταθερά και θα μείνει αναμμένο μέχρι το
σήμα ακύρωσης συναγερμού σταλεί στο κέντρο λήψης σημάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να έχει
ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας η δυνατότητα αποστολής σήματος ακύρωσης.
Chime (Ενδεικτικό αναγγελίας)
Το ενδεικτικό «chime» ανάβει στη περίπτωση που πατηθεί το αντίστοιχο πλήκτρο [chime] και
ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγγελίας των ζωνών.
Exit (Ενδεικτικό χρόνου εξόδου)
Το ενδεικτικό «exit» ανάβει κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου. Προσέξτε ότι το ενδεικτικό αυτό
θα αρχίσει να αναβοσβήνει στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του χρόνου εξόδου σαν ενημέρωση
ότι τελειώνει ο χρόνος και θα πρέπει να φύγετε από το χώρο γρήγορα, ειδάλλως θα δοθεί
συναγερμός. (Στη περίπτωση αυτή, για να αποφύγετε ένα ψευδή συναγερμό, θα μπορούσατε να
αφοπλίσετε και να οπλίσετε εκ νέου το σύστημα για να επανεκκινήσετε το χρόνο εξόδου).
Fire (Ενδεικτικό πυρανίχνευσης)
Αν το ενδεικτικό «fire» είναι αναμμένο σταθερά, σημαίνει ότι κάποια ζώνη πυρανίχνευσης δίνει
συναγερμό. Στη περίπτωση που αναβοσβήνει, σημαίνει πρόβλημα (κομμένη καλωδίωση η
χαλασμένος πυρανιχνευτής).
Instant (Ενδεικτικό αμέσου συναγερμού)
Το ενδεικτικό «instant» ανάβει στη περίπτωση που οπλίσετε το σύστημα έχοντας καταργήσει
τους χρόνους εισόδου στις αντίστοιχες ζώνες καθυστέρησης (π.χ. κύρια είσοδος). Όταν το
ενδεικτικό είναι αναμμένο και ο συναγερμός οπλισμένος, μετά το πέρας του χρόνου εξόδου αν
κάποια ζώνη με καθυστέρηση ανοίξει θα δοθεί αμέσως συναγερμός. Όταν το ενδεικτικό είναι
σβηστό, ο χρόνος καθυστέρησης κατά την είσοδο ισχύει κανονικά όπως έχει προκαθοριστεί.
Power (Ενδεικτικό τροφοδοσίας)
Το ενδεικτικό «power» παραμένει σταθερά αναμμένο εφ’ όσον το σύστημα συναγερμού
τροφοδοτείται κανονικά με το ρεύμα πόλεως. Θα σβήσει στη περίπτωση διακοπής του ρεύματος,
ενώ θα αρχίσει να αναβοσβήνει αν ανιχνευτεί πεσμένη η μπαταρία εφεδρείας του συστήματος.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ
Καθυστέρηση αναφοράς: Επιλογή λειτουργίας που επιτρέπει την καθυστέρηση αποστολής
σήματος προς το σταθμό λήψης σημάτων συναγερμού.
Επίπεδο πρόσβασης: Το επίπεδο δυνατότητας λειτουργιών που έχει κάποιος χρήστης όταν
χρησιμοποιεί το σύστημα συναγερμού.

βήμα 7.

Πατήστε το πλήκτρο [*]. Το ενδεικτικό «ready» θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Έχετε μεταφερθεί στο καθορισμό των υποσυστημάτων. (Τα υποσυστήματα
στα οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης
του κωδικού του, θα εμφανιστούν στο πληκτρολόγιο).

βήμα 8.

Οι φωτισμένοι αριθμοί ζωνών του πληκτρολογίου, δείχνουν τους αριθμούς
των υποσυστημάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης. Για να αλλάξετε
τα υποσυστήματα στα οποία ο χρήστης θα έχει πρόσβαση, πατήστε τους
αριθμούς που αντιστοιχούν στο πληκτρολόγιο. (Παράδειγμα: Αν το
ενδεικτικό ζώνης 2 είναι αναμμένο, τότε ο χρήστης έχει πρόσβαση στο 2ο
υποσύστημα. Πατώντας το πλήκτρο [2], το αντίστοιχο ενδεικτικό θα σβήσει
και θα ακυρωθεί η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο συγκεκριμένο
υποσύστημα. Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα)

βήμα 9.

Αφού τελειώσετε με τον καθορισμό πρόσβασης στα υποσυστήματα,
πατήστε το πλήκτρο [ * ]. Με αυτό επιστρέφετε στο 4ο βήμα. Σε αυτό το
σημείο, μπορείτε να δώσετε κάποιο άλλο αριθμό χρήστη του οποίου το
επίπεδο πρόσβασης θέλετε να καθορίσετε. Συνεχίστε με τα βήματα 4 έως 8
μέχρι να καθορίσετε όλους τους χρήστες.

βήμα 10.

Πατήστε το πλήκτρο [#] για βγείτε από το καθορισμό επιπέδου πρόσβασης
χρηστών.

Σταθμός λήψης σημάτων: Η εταιρεία στην οποία στέλνονται τα σήματα του συστήματος, όπως
π.χ. τα σήματα συναγερμού.
Αναγγελία: Λειτουργία κατά την οποία ο βομβητής του πληκτρολογίου ηχεί κάθε φορά που
ανοίγει μία ζώνη καθυστέρησης, όπως η πόρτα κύρια εισόδου / εξόδου.
Κωδικοί: Αναφέρεται είτε σαν κωδικοί χρήστη (συσχετισμένοι με άτομα) είτε σαν κωδικοί
λειτουργιών (εντολή – διακόπτης για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κάποιας λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα μπορεί να δεχτεί είτε (99) 4ψήφιους κωδικούς χρήστη είτε (66)
6ψήφιους, ποτέ όμως 6ψήφιους και 4ψήφιους συγχρόνως.
Κωδικός ενέδρας: Λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποστολή ειδικού σήματος στο κέντρο
λήψης σημάτων που αναφέρει ότι ο χειρισμός του συστήματος συναγερμού από ένα χρήστη,
γίνεται κάτω από προσωπική απειλή.
Αναγκαστικός οπλισμός: Λειτουργία που επιτρέπει στο σύστημα να οπλιστεί, ακόμη και με
κάποιες ζώνες ανοικτές. Όταν το σύστημα είναι έτοιμο να οπλιστεί με αναγκαστικό οπλισμό, το
ενδεικτικό “ready” του πληκτρολογίου αναβοσβήνει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες από τις ζώνες θα είναι
ανοικτές κατά τον οπλισμό του συστήματος θα απομονωθούν αυτόματα και επομένως
δεν πρόκειται να δώσουν συναγερμό σε τυχόν παραβίαση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
1
2
3
4
5
6
7
8

Κωδικός λειτουργιών: Ο κωδικός αυτός (4ψήφιος) η (6ψήφιος) ορίζεται από τον εγκαταστάτη
του συστήματος για τον χειρισμό μιας συσκευής.
Ομαδική απομόνωση: Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να απομονώσει πολλές ζώνες
συγχρόνως με μία εντολή.
Άμεση / καθυστέρηση: Επιλογή λειτουργίας που επιτρέπει τον άμεσο συναγερμό σε μια ζώνη
καθυστέρησης (π.χ. πόρτα εισόδου / εξόδου), η δίνει καθυστέρηση ώστε να μπορεί ένας
χρήστης να μπει η να βγει από το χώρο χωρίς να δοθεί συναγερμός, η προτού να δοθεί κωδικός
χρήστη ώστε να αφοπλιστεί το σύστημα συναγερμού.
Κύριος κωδικός: Ο κωδικός χρήστη ο οποίος εκτός από το να οπλίζει / αφοπλίζει το σύστημα
μπορεί και να αλλάζει τους άλλους κωδικούς χρήστη.
Διαχωρισμός σε υποσυστήματα: Το σύστημα συναγερμού που έχει χωριστεί σε πολλαπλές
περιοχές (διαμερίσματα) όπου κάθε ένα μπορεί να ελέγχεται από διαφορετικό χρήστη (ες) και να
καλύπτει το δικό του χώρο (ους).

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1ο υποσύστημα
2ο υποσύστημα
3ο υποσύστημα
4ο υποσύστημα
5ο υποσύστημα
6ο υποσύστημα
7ο υποσύστημα
8ο υποσύστημα

ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
Καθορισμός του τόνου του βομβητή πληκτρολογίου
1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

2.

Περιμετρική κάλυψη: Η κάλυψη ενός προστατευομένου οικήματος (συνήθως πόρτες παράθυρα).

Πατήστε το πλήκτρο [0]. Είστε τώρα στη λειτουργία καθορισμού τόνου βομβητή του
πληκτρολογίου.

3.

Γρήγορος οπλισμός: Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να οπλίσει το σύστημα πατώντας
είτε το πλήκτρο [STAY] είτε το πλήκτρο [EXIT] του πληκτρολογίου (ανάλογα με το πώς έχει
καθοριστεί από τον εγκαταστάτη του συστήματος).

Πατώντας το πλήκτρο [1] ανεβάζετε το τόνο του βομβητή, ενώ πατώντας το πλήκτρο [2]
κατεβάζετε το τόνο του ήχου.

4.

Όταν επιλέξετε τον επιθυμητό τόνο ήχου, πατήστε το πλήκτρο [#] για να αποθηκεύσετε την
επιλογή και βγείτε από την εντολή καθορισμού τόνου ήχου του πληκτρολογίου.

Κωδικός χρήστη: Ο 4ψήφιος η 6ψήφιος αριθμός με τον οποίο ένας χρήστης οπλίζει, αφοπλίζει
και γενικά χειρίζεται το σύστημα συναγερμού.

Σελίδα 4
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ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – (προαιρετικό)
1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

2.

Πατήστε το πλήκτρο [1].

3.

Πατήστε ένα αριθμό από το 1 έως το 8 για να αλλάξετε υποσύστημα

4.

Αν δεν πατηθεί κάποιο άλλο πλήκτρο, το πληκτρολόγιο θα επανέλθει στο αρχικά
ορισμένο υποσύστημα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

5.

Αν πατηθεί κάποιο άλλο πλήκτρο, το πληκτρολόγιο θα παραμείνει στο νέο
υποσύστημα για χρόνο 1 λεπτού, αν δεν πατηθεί κανένα άλλο πλήκτρο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

2.

Πατήστε το πλήκτρο [3] για να εμφανιστούν στο πληκτρολόγιο οι ζώνες που έδωσαν
συναγερμό (την τελευταία φορά).

3.

Το σύστημα θα εμφανίσει στο πληκτρολόγιο αναβοσβήνοντας τα αντίστοιχα ενδεικτικά
των ζωνών που έδωσαν συναγερμό. Αν εκείνο το διάστημα υπήρχαν απομονωμένες
ζώνες , αυτές θα εμφανιστούν με σταθερά αναμμένα τα αντίστοιχα ενδεικτικά τους.

ΔΟΚΙΜΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
Πατήστε το πλήκτρο [*] και κατόπιν το πλήκτρο [4]

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (RESET) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
1.

Αφοπλίστε το σύστημα συναγερμού (αν είναι ήδη οπλισμένο).

2.

Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα [*] και [7].

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θέματα
Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων όρων
Για να κατανοήσετε τα ενδεικτικά
Πλήκτρα αναγγελίας αμέσου ανάγκης
Λειτουργίες πληκτρολογίου
Οπλίζοντας το σύστημα φεύγοντας από το χώρο
Οπλίζοντας το σύστημα παραμένοντας στο χώρο
Χρησιμοποιώντας το γρήγορο οπλισμό
Αλλαγή κατάστασης οπλισμού ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο
Αφοπλίζοντας το σύστημα συναγερμού
Απομονώνοντας ζώνες του συστήματος
Ομαδική απομόνωση ζωνών
Επαναφέροντας τις απομονωμένες ζώνες
Ενεργοποίηση και ακύρωση της αναγγελίας ζωνών
Αλλάζοντας τους κωδικούς χρηστών
Καθορισμός επιπέδου πρόσβασης χρηστών
Άλλες εντολές πληκτρολογίου
Εναλλαγή υποσυστήματος
Έλεγχος μνήμης συναγερμού
Επανεκκίνηση (reset) πυρανιχνευτών
Καθορισμός ρολογιού συστήματος
Καθορισμός ημερομηνίας συστήματος
Σημειώσεις χρήστη

Όλοι οι συνδεδεμένοι πυρανιχνευτές θα πρέπει να ηρεμήσουν.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
βήμα 1.

Πατήστε το πλήκτρο [*].

βήμα 2.

Πατήστε το πλήκτρο [9].

βήμα 3.

Πατήστε το πλήκτρο [7].

βήμα 4.

Πληκτρολογήστε το «κύριο κωδικό χρήστη» του συστήματος.

βήμα 5.

Δώστε το «κωδικό ώρας» σε διψήφια μορφή. Σημείωση: Το ρολόι είναι
σε 24ωρη μορφή (βλέπε στον πίνακα της επομένης σελίδας).

βήμα 6.

Δώστε το «κωδικό λεπτών», πάλι σε διψήφια μορφή.

Παράδειγμα: τα 7 λεπτά θα πρέπει να δοθούν ως [0] [7].
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Σελίδα
4
5-7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
12
13
14
14
14
14
15
16

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ. ΌΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ
ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
Το σύστημα συναγερμού μπορεί να οπλιστεί η να αφοπλιστεί πληκτρολογώντας ένα 4ψήφιο η
6ψήφιο αριθμό στο πληκτρολόγιο του συστήματος, το οποίο είναι παρόμοιο με τηλεφωνική
συσκευή. Επιπλέον, αν αυτό έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας, το σύστημα μπορεί να
οπλιστεί πατώντας απλά τα πλήκτρα [STAY] η [EXIT]. Εν τούτοις το σύστημα θα αφοπλίζεται
πάντοτε χρησιμοποιώντας ένα 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό χρήστη. Τα πληκτρολόγια με LED
μπορεί να περιλαμβάνουν έως και 35 ενδεικτικά καθώς και βομβητή τα οποία παρέχουν
πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση και τις λειτουργίες του συστήματος, όπως
περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Η κατανόηση του τι σημαίνουν τα ενδεικτικά και οι ήχοι του
πληκτρολογίου θα σας βοηθήσει στην εύκολη χρήση του συστήματος συναγερμού σας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .
ΕΧΕΤΕ ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΑΣ ΟΤΙ, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΑΣ, ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
1.
2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΩΡΑ
12:00 πμ
1:00 πμ
2:00 πμ
3:00 πμ
4:00 πμ
5:00 πμ
6:00 πμ
7:00 πμ

Το σύστημά σας είναι ηλεκτρονική συσκευή και σαν τέτοια είναι δυνατόν να παρουσιάσει
βλάβη. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό σαν απόλυτη πηγή προστασίας.
Το σύστημά σας θα πρέπει να ελέγχεται κάθε εβδομάδα.
Το σύστημα δεν μπορεί να εργαστεί χωρίς ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι σειρήνες θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατές, σωστά συνδεδεμένες και τοποθετημένες σε
μέρος που να παρέχουν σαφή ειδοποίηση συναγερμού με ήχο και φως.
Οι πυρανιχνευτές μπορεί να μην ανιχνεύσουν φωτιά σε όλες τις περιπτώσεις.
Προτιμείστε επαγγελματίες εγκαταστάτες για την τοποθέτηση και το σέρβις του συστήματος.
Είναι δυνατόν να οπλίσετε το σύστημά σας χωρίς να είναι συνδεδεμένη η φορτισμένη η
μπαταρία εφεδρείας. Θα πρέπει να κάνετε συχνό έλεγχο, διακόπτοντας την τροφοδοσία
ρεύματος πόλεως για να εξακριβώσετε αν η μπαταρία του συστήματος είναι φορτισμένη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ Αυτό ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, Η ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ 1η
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.
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ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
00
01
02
03
04
05
06
07

ΩΡΑ
8:00 πμ
9:00 πμ
10:00 πμ
11:00 πμ
12:00 μμ
13:00 μμ
14:00 μμ
15:00 μμ

ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
08
09
10
11
12
13
14
15

ΩΡΑ
16:00 μμ
17:00 μμ
18:00 μμ
19:00 μμ
20:00 μμ
21:00 μμ
22:00 μμ
23:00 μμ

ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
16
17
18
19
20
21
22
23

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.

Πατήστε το πλήκτρο [ * ].

2.

Πατήστε το πλήκτρο [ 9 ].

3.

Πατήστε το πλήκτρο [ 6 ].

4.

Πληκτρολογήστε τον «κύριο κωδικό χρήστη»

5.

Δώστε την «ημέρα της εβδομάδας», όπου:
1= Κυριακή
2= Δευτέρα
3= Τρίτη
4= Τετάρτη

Την ποσότητα, την ποιότητα και την τοποθέτηση των συσκευών ασφαλείας που έχουν
συνδεθεί στο σύστημα συναγερμού σας.
Τη καλή γνώση που έχετε όσον αφορά την λειτουργία του συστήματός σας και τον
εβδομαδιαίο έλεγχο καλής λειτουργίας που θα πρέπει να κάνετε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ (ΟΙΚΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΝΑ ΕΧΕΤΕ
ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΑΣ Τους ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
1.

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X

6.

5= Πέμπτη
6= Παρασκευή
7= Σαββάτο

Δώστε το «κωδικό μήνα». Θα πρέπει να είναι διψήφιος αριθμός, όπου:
01= Ιανουάριος
02= Φεβρουάριος
03= Μάρτιος
04= Απρίλιος
05= Μάιος
06= Ιούνιος

07= Ιούλιος
08= Αύγουστος
09= Σεπτέμβριος
10= Οκτώβριος
11= Νοέμβριος
12= Δεκέμβριος

7.

Δώστε το «κωδικό ημέρας». Θα πρέπει να είναι πάντα διψήφιος
αριθμός.
η
Παράδειγμα: Η 5 ημέρα του μήνα θα πρέπει να δοθεί ως [0] [5]

8.

Δώστε τα τελευταία δύο ψηφία του «κωδικού έτους».
Παράδειγμα: Για το έτος 1997 δώστε [9] [7].
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Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X

Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ:

________________________________

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ:

_____________________

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ
Κωδικός

Το σύστημα είναι

Δυνατότητες χειρισμού



δεν είναι



χωρισμένο σε υποσυστήματα

Καθορισμένες λειτουργίες






Καθυστέρηση ακύρωσης συναγερμού
Κωδικός ακύρωσης συναγερμού
Εναλλαγή μεταξύ υποσυστημάτων
Αναγγελία ζωνών
Εντολές άμεσης ανάγκης







Αναγκαστικός οπλισμός
Ομαδική απομόνωση ζωνών
Γρήγορος οπλισμός
Επανεκκίνηση χρόνου εξόδου
Λειτουργία ενδεικτικού «service»

ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ
Χρόνος εισόδου ______________ Δευτερεύων χρόνος εισόδου ________________
Χρόνος εξόδου ______________ Δευτερεύων χρόνος εξόδου ________________
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

01
02
03
04
05
06
07
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09
10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΑΤΕ
ΤΗΝ
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.
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