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Ο κεντρικόσ πίνακασ "PROTEUS", τθσ SIGMA Technology, είναι ζνα ςφγ-
χρονο ςφςτθμα αςφαλείασ, που μπορεί να καλφψει με αςφάλεια τισ ανά-
γκεσ ενόσ ςπιτιοφ, ενόσ γραφείου ι μιασ επιχείρθςθσ. Ζχει ςχεδιαςκεί με 
ςτόχο να ςασ παρζχει τθ μεγαλφτερθ δυνατι αςφάλεια ςε ςυνδυαςμό με 
τθν πολφ μεγάλθ ευκολία ςτθ χριςθ. 

το εγχειρίδιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο τρόποσ χριςθσ και λειτου-
ργίασ τθσ μονάδασ, ζτςι ϊςτε να κατανοιςετε και να αξιοποιιςετε πλι-
ρωσ τισ δυνατότθτζσ τθσ. Για οποιαδιποτε απορία, επικοινωνιςτε με τον 
εγκαταςτάτθ του ςυςτιματοσ. 

Για να μπορζςετε να κατανοιςετε καλφτερα τουσ προγραμματιςμοφσ και 
τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, διαβάςτε προςεκτικά τθν επεξιγθςθ των 
κυριοτζρων όρων που κα ςυναντιςετε ςτο παρόν εγχειρίδιο. 
 

► Σφςτθμα ςυναγερμοφ: Αποτελείται από τον πίνακα ελζγχου, ζνα ι 
περιςςότερα πλθκτρολόγια, διάφορουσ ανιχνευτζσ, ςειρινεσ και 
τον τθλεφωνθτι ι κωδικοποιθτι. 

► Ζϊνθ: είναι μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι του προςτατευομζνου χϊ-
ρου, θ οποία μπορεί να προςτατεφεται από μαγνθτικι επαφι, από 
ανιχνευτι κίνθςθσ, από ανιχνευτι κραφςθσ υαλοπινάκων κλπ. 
Επίςθσ, ςε μία ηϊνθ μποροφν να ςυνδεκοφν ανιχνευτζσ καπνοφ, 
αερίων ι υγραςίασ. Οι ηϊνεσ, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίασ 
τουσ, μποροφν να χαρακτθριςκοφν ςαν: 
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 Εςωτερικζσ: είναι οι ηϊνεσ εκείνεσ που βγαίνουν εκτόσ 
λειτουργίασ όταν οπλίηετε τον ςυναγερμό και εςείσ παραμζνετε 
μζςα ςτο ςπίτι. 

 Ρεριμετρικζσ: είναι οι ηϊνεσ εκείνεσ που είναι πάντα ςε 
λειτουργία, ανεξάρτθτα με ποιόν τρόπο κα οπλίςει ο ςυναγερ-
μόσ. 

 24ωρεσ: είναι οι ηϊνεσ εκείνεσ οι οποίεσ είναι πάντοτε ςε 
κατάςταςθ όπλιςθσ, ανεξάρτθτα αν ο πίνακασ είναι οπλιςμζνοσ 
ι αφοπλιςμζνοσ. 

► Partitions ι Τμιματα: είναι θ δυνατότθτα που ζχει θ μονάδα να 
χωρίηεται και να λειτουργεί ςε τζςςερα, πλιρωσ ανεξάρτθτα, υπο-
ςυςτιματα, κακζνα από τα οποία μπορεί να αποτελείται από μία ι 
περιςςότερεσ ηϊνεσ. Κάκε τμιμα μπορεί να λειτουργεί με πλιρθ 
(AWAY) ι μερικι όπλιςθ (STAY). 

► Ρλιρθσ όπλιςθ (AWAY): όταν οπλίηουμε το ςφςτθμα και αποχω-
ροφμε από το χϊρο. 

► Μερικι όπλιςθ (STAY): όταν οπλίηουμε το ςφςτθμα και παραμζ-
νουμε μζςα ςτο χϊρο. τθν περίπτωςθ αυτι, οι ηϊνεσ τισ οποίεσ 
ορίςαμε ςαν εςωτερικζσ, βγαίνουν αυτόματα εκτόσ λειτουργίασ. 

► BYPASS: είναι θ λειτουργία εκείνθ κατά τθν οποία βγάηετε προςω-
ρινά εκτόσ λειτουργίασ κάποιεσ ηϊνεσ, τθν ϊρα που οπλίηετε τθ μο-
νάδα. 

► Γριγορθ Ππλιςθ: είναι θ όπλιςθ τθσ μονάδασ με τθ χριςθ των πλι-
κτρων [ARM] & [ENTER]  ι [STAY] & [ENTER], χωρίσ τθ χριςθ κωδι-
κοφ. 

► Αυτόματθ Ππλιςθ και Αφόπλιςθ: είναι θ δυνατότθτα που ζχει θ 
μονάδα να μπορεί να οπλίηει και να αφοπλίηει αυτόματα τισ ϊρεσ 
και τισ θμζρεσ που επικυμείτε. 

► Chime ι κουδοφνι: είναι θ δυνατότθτα που ςασ παρζχει ο πίνακασ, 
όταν είναι αφοπλιςμζνοσ, να θχεί ο βομβθτισ για ζνα δευτερόλε-
πτο, κάκε φορά που κα ανοίγει θ μια ηϊνθ που ζχει προγραμματι-
ςκεί ςαν κουδοφνι. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ελζγχετε κά-
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ποιεσ ειςόδουσ ι κάποιουσ χϊρουσ, τθν ϊρα που θ μονάδα είναι 
αφοπλιςμζνθ. 

► Κωδικόσ: είναι ο 4 ψιφιοσ, 5 ψιφιοσ, ι 6 ψιφιοσ αρικμόσ που πρζ-
πει να χρθςιμοποιιςετε για τθν όπλιςθ, τθν αφόπλιςθ και τον προ-
γραμματιςμό τθσ μονάδασ. 

► Κεντρικόσ Στακμόσ: είναι θ εταιρία εκείνθ με τθν οποία μπορείτε 
να ςυνάψετε ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ και θ οποία αναλαμβάνει να 
δζχεται, όλο το εικοςιτετράωρο, ςιματα ςυναγερμοφ, φωτιάσ ι 
ςιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τθν κατά-
ςταςθ του ςυςτιματοσ και ςτθ ςυνζχεια να ενθμερϊνει άμεςα τισ 
αρχζσ ι τα εξουςιοδοτθμζνα άτομα, ςε κάκε ςιμα που λαμβάνει. 
Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αποςτζλλονται από το ςφςτθμά ςασ ςτον κε-
ντρικό ςτακμό μζςω τθλεφωνικισ γραμμισ. 
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Σο πλθκτρολόγιο χρθςιμοποιείται για τον προγραμματιςμό τθσ μονάδασ, 
για τον ζλεγχο και τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. ε κάκε εγκατάςταςθ 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ζνα ι περιςςότερα πλθκτρολόγια. Κάκε 
πλθκτρολόγιο προγραμματίηεται να ανικει ςε ζνα από τα τζςςερα τμιμα-
τα ςτα οποία μπορεί να χωριςτεί θ μονάδα, ενϊ μπορεί να χειρίηεται και 
τα άλλα τμιματα, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ που ζχει ο κω-
δικόσ του χριςτθ. 

τθν πρόςοψθ του πλθκτρολογίου υπάρχουν τζςςερα ενδεικτικά LEDs, 
μία οκόνθ LCD 32 χαρακτιρων και 20 πλικτρα αφισ. 

το κάκε πλθκτρολόγιο εμφανίηονται μόνον οι ενδείξεισ του τμιματοσ ςτο 
οποίο ζχει προγραμματιςκεί να ανικει. Μπορείτε, όμωσ, να μπείτε από 
το ζνα τμιμα (Partition) τθσ εγκατάςταςθσ ςε άλλο, με τθ χριςθ κωδικϊν 
που ζχουν τθ δυνατότθτα αλλαγισ τμιματοσ. Η διαδικαςία αλλαγισ τμι-
ματοσ περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο. 
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① 
 

Οκόνθ (LCD Display) 
τθν οκόνθ του πλθκτρολογίου, που αποτελείται από δφο γραμμζσ 
των δεκαζξι χαρακτιρων θ κάκε μία, εμφανίηονται θ κατάςταςθ του 
ςυςτιματοσ και πλθροφορίεσ ι οδθγίεσ που αφοροφν τον προγραμ-
ματιςμό και τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

② 
 

Ενδεικτικά LED’s 
Δείτε τθν ενότθτα “Ενδεικτικά LED’s” ςτθ ςελ. 7. 

③ 
 

Αναγνϊςτθσ καρτϊν (Proximity Card Reader) 
Σα πλθκτρολόγια Proteus KP/RFID ζχουν ενςωματωμζνο αναγνϊςτθ 
καρτϊν και μποροφν να λειτουργοφν, εκτόσ από τον κωδικό, και με 
Proximity κάρτεσ ι Tags (βλζπε ςελίδα 14 & 36). 

④  
 

[ARM]: Για τθν πλιρθ όπλιςθ του ςυςτιματοσ, χωρίσ τθ χριςθ κωδι-
κοφ και για τθν επιλεκτικι όπλιςθ ι αφόπλιςθ των τμθμάτων. 

⑤ 
 

[STAY]: Για τθν περιμετρικι όπλιςθ του ςυςτιματοσ, χωρίσ τθ χριςθ 
κωδικοφ. 

⑥ 
 

[BYPASS]: Για να βγάλετε προςωρινά κάποιεσ ηϊνεσ εκτόσ λειτουρ-
γίασ, τθν ϊρα που οπλίηετε τθ μονάδα. 

⑦ 
 

[PART]: Για τθν αλλαγι τμιματοσ. 

⑧  
 

[] []: Για τθ μετακίνθςθ μζςα ςτα Menus (μπροςτά ι πίςω), κατά 
τθ διάρκεια του προγραμματιςμοφ και του ελζγχου. Επίςθσ, χρθςιμο-
ποιοφνται ςτθν ενεργοποίθςθ και τθν απενεργοποίθςθ του κερμο-
ςτάτθ. 

⑨  
 

[ESC]: Για τθν ζξοδο από κάποιο πεδίο και τθν επιςτροφι ςε προθ-
γοφμενο προγραμματιςμό. 

⑩ 
 

[ENTER]: Για τθν αποδοχι μιασ λειτουργίασ ι ενόσ προγραμματιςμοφ. 

⑪  
 

[ZONE]: Χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ των ηωνϊν. 

⑫ 
 

[CLEAR]: Για τθ διαγραφι των περιεχομζνων μιασ διεφκυνςθσ, κα-τά 
τθ διάρκεια του προγραμματιςμοφ. 

⑬ 
 

Ρλικτρα ανάγκθσ 
ε περίπτωςθ ανάγκθσ, το ςφςτθμα ςασ δίνει τθ δυνατότθτα, πιζηο-
ντασ αυτά τα πλικτρα, να ςτείλετε ςτον κεντρικό ςτακμό, τρία διαφο-
ρετικά ςιματα ςυναγερμοφ (πανικοφ, φωτιάσ και ιατρικισ βοικειασ). 
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! 

Κάκε φορά που κα χρθςιμοποιείτε το πλθκτρολόγιο, π.χ. για να προ-
γραμματίςετε ι για να οπλίςετε το ςφςτθμα, κα ακοφτε από το βομβθτι 
ζναν ιχο που ςασ ενθμερϊνει για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
ενζργειασ. 

 Επιβεβαίωςθ: ε κάκε αποδεκτι ενζργεια, ακοφγονται τζςςερα μικ-
ρισ διάρκειασ ΒΕΕ (ΒΕΕ – ΒΕΕ – ΒΕΕ – ΒΕΕ). 
 

 Απόρριψθ: τθν περίπτωςθ που θ ενζργεια δεν είναι αποδεκτι, 
ακοφγεται ζνα παρατεταμζνο ΒΕΕEEEEE και, ταυτόχρονα, ςτθν οκό-
νθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ του λάκουσ. 
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ARM 

Ρράςινο Σο ςφςτθμα είναι αφοπλιςμζνο 

Κόκκινο Σο ςφςτθμα είναι πλιρωσ οπλιςμζνο (Away) 

Ρορτοκαλί 

Όταν το LED είναι αναμμζνο ςτακερά, το 
ςφςτθμα είναι οπλιςμζνο περιμετρικά χωρίσ 
χρόνο ειςόδου (Stay - Instant)  

Όταν το LED αναβοςβινει, το ςφςτθμα είναι 
οπλιςμζνο περιμετρικά με χρόνο ειςόδου 

(Stay - Delay) 

 

READY 

Ρράςινο 
Όλεσ οι ηϊνεσ είναι κλειςτζσ και το ςφςτθμα 
είναι ζτοιμο για όπλιςθ 

Κόκκινο 
Κάποια ι κάποιεσ ηϊνεσ είναι ανοικτζσ και το 
ςφςτθμα δεν είναι ζτοιμο για όπλιςθ 

Ρορτοκαλί 
Σο ςφςτθμα είναι ζτοιμο για όπλιςθ, αλλά 
υπάρχουν κάποιεσ ηϊνεσ ανοικτζσ, οι οποίεσ κα 
μπουν ςε λειτουργία μόλισ οπλίςει το ςφςτθμα 

 

POWER 

Ρράςινο 
Σο ςφςτθμα τροφοδοτείται κανονικά με τάςθ 
220V AC από το δίκτυο και θ μπαταρία είναι ςε 
καλι κατάςταςθ 

Κόκκινο Τπάρχει διακοπι τθσ τάςθσ του δικτφου 

Ρορτοκαλί Ζχει πρόβλθμα θ μπαταρία τθσ μονάδασ 

Κόκκινο 
Ρορτοκαλί 

Τπάρχει διακοπι τθσ τάςθσ του δικτφου και ζχει 
πρόβλθμα και θ μπαταρία 

 

TROUBLE 
Κόκκινο 

Ανάβει όταν υπάρξει κάποιο πρόβλθμα ςτθ 
μονάδα, όπωσ: ςυναγερμόσ, διακοπι ρεφματοσ, 
πτϊςθ τάςθσ του ςυςςωρευτι, καμζνεσ 
αςφάλειεσ, αδυναμία επικοινωνίασ με τον 
κεντρικό ςτακμό 
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Η ενότθτα “Ρρογραμματιςμόσ Χριςτθ” αναφζρεται ςτουσ προγραμματι-
ςμοφσ τουσ οποίουσ μπορεί να κάνει ο χριςτθσ, μζςω του πλθκτρολογίου 
τθσ μονάδασ. 

Οι προγραμματιςμόσ μπορεί να γίνει μόνον όταν το τμιμα που κζλετε να 
προγραμματίςετε είναι αφοπλιςμζνο. Σθν πρϊτθ φορά, για να οπλίςετε ι 
να αφοπλίςετε τθ  μονάδα,  πλθκτρολογιςτε τον  εργοςταςιακό  κωδικό 

[1] [7] [7] [7] & [ENTER]. 
 

Ο προγραμματιςμόσ δεν μπορεί να γίνει: 
 

► Πταν είναι ςε λειτουργία ο κωδικοποιθτισ τθσ μονάδασ. 

τθν περίπτωςθ αυτι, εμφανίηεται το μινυμα: 

[ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ]  και, αμζςωσ μετά,  

[ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΤΗΣ ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ]  
 

► Πταν είναι ςε λειτουργία ο τθλεφωνθτισ τθσ μονάδασ. 

τθν περίπτωςθ αυτι, εμφανίηεται το μινυμα: 

[ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ]  και, αμζςωσ μετά,  

[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ]  
 

► Πταν θ μονάδα είναι ςε διαδικαςία Downloading. 

τθν περίπτωςθ αυτι, εμφανίηεται το μινυμα: 

[ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ]  και, αμζςωσ μετά, 

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DL ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ]   
 

► Στθν περίπτωςθ αλλαγισ τμιματοσ. 

τθν περίπτωςθ αυτι, εμφανίηεται το μινυμα: 

[ΕΝΑΛ/ΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ]   
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Για να μπείτε ςτον προγραμματιςμό του χριςτθ, ακολουκιςτε τθν παρα-
κάτω διαδικαςία: 
 

1. Από τθν αρχικι οκόνθ του ςυςτιματοσ, πιζςτε διαδοχικά το πλικ-
τρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΗΣΤΗ]  

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΔΩΣΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & ENTER]  

3. Πλθκτρολογιςτε τον κωδικό ςασ και το [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ 
οκόνθ:  

[ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]  
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Οι ρυκμίςεισ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα αυτι πρζπει να γίνουν ςε 
όλα τα πλθκτρολόγια του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που περι-
γράφονται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ. 

Για να μπείτε ςτισ ρυκμίςεισ των πλθκτρολογίων, μετά τθν είςοδο ςτον 
προγραμματιςμό του χριςτθ με τον τρόπο που περιγράψαμε ςτθν προθ-
γοφμενθ ενότθτα, όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]  

πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]  

Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να επιλζξετε τι κζλετε 
να εμφανίηεται ςτθν αρχικι οκόνθ του ςυγκεκριμζνου πλθκτρολογίου. ε 
κάκε πλθκτρολόγιο μπορεί να προγραμματιςκεί διαφορετικόσ τφποσ 
απεικόνιςθσ, θ επιλογι του οποίου γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία: 

Μπείτε ςτισ “ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ”, με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]   

1. πιζςτε [ENTER] και με τα βζλθ [] ι [] επιλζξετε τον τφπο τθσ 
απεικόνιςθσ που επικυμείτε. Οι επιλογζσ είναι τζςςερισ: 
 

Επωνυμία - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ 
Ώρα και κερμοκραςία 

 

Επωνυμία - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ 
Ώρα και θμερομθνία 

 

Επωνυμία – Απεικόνιςθ των ανοικτϊν ηωνϊν 
Ώρα και κερμοκραςία 

 

Επωνυμία - Απεικόνιςθ των ανοικτϊν ηωνϊν 
Ώρα και θμερομθνία 

 

2. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςετε τθν επιλογι ςτθ μνιμθ. 
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Σα πλθκτρολόγια του ςυςτιματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να κλειδϊνουν 
αυτόματα, όταν περάςει κάποιοσ χρόνοσ χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται. Επί-
ςθσ, και ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να κλειδϊνει το πλθκτρολόγιο, 
όποτε κζλει, πιζηοντασ ταυτόχρονο τα πλικτρα [ZONE] & [CLEAR], μζχρι 
να εμφανιςκεί ςτθν οκόνθ θ ζνδειξθ: 

[ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟ AΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]   

Για να ενεργοποιιςετε ι να απενεργοποιιςετε το αυτόματο κλείδωμα 
του πλθκτρολογίου και για να προγραμματίςετε μετά από πόςο χρόνο κα 
κλειδϊνει αυτόματα, ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Μπείτε ςτισ “ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ”, με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε ςτθ ςελίδα 7. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]    

πιζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΑΥΤ/ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]   

Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΑΥΤ/ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ: ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]   

Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξετε: 

[ΑΥΤ/ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ: ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]    

Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕΤΑ ΑΡΟ: 1 5 ΔΕΥΤ/ΡΤΑ]    

Πλθκτρολογιςτε τον χρόνο μετά από τον οποίο κζλετε να κλειδϊνει το 
πλθκτρολόγιο, π.χ.: [1] [0] δευτερόλεπτα, και 

πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςτε τθν επιλογι ςτθ μνιμθ. 

Για να απενεργοποιιςετε το αυτόματο κλείδωμα του πλθκτρολογίου, 
ακολουκιςτε τθν ίδια διαδικαςία με τθν ενεργοποίθςθ και 

Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξετε: 
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[ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝO[    

και πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςτε τθν επιλογι ςτθ μνιμθ. 

 

  

► Σα πλικτρα ζκτακτθσ ανάγκθσ λειτουργοφν ακόμα και όταν το 
πλθκτρολόγιο είναι κλειδωμζνο. 

► Όταν το πλθκτρολόγιο είναι κλειδωμζνο και πιζςετε κάποιο πλικ-
τρο κα εμφανιςκεί ςτθν οκόνθ θ ζνδειξθ: 

 

[ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]  
 

[[ZONE] + [CLEAR] ΓΙΑ ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ]  

► Για να ενεργοποιιςετε το πλθκτρολόγιο, όταν είναι κλειδωμζνο, 
πιζςτε ταυτόχρονα τα πλικτρα [ZONE] & [CLEAR], μζχρι να εμφα-
νιςκεί ςτθν οκόνθ θ ζνδειξθ: 

 

[ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]   

Μπείτε ςτισ “ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ”, με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε ςτθ ςελίδα 7. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]   

1. πιζςτε  διαδοχικά  το πλικτρο με το βζλοσ  []  και πθγαίνετε ςτθν 

οκόνθ: 

[ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗ]   

2. Πιζςτε [ENTER] και με τα βζλθ αυξιςτε [] ι μειϊςτε [] τθν 
ζνταςθ του βομβθτι. Η ςτάκμθ τθσ ζνταςθσ του βομβθτι απεικο-
νίηεται γραφικά ςτθ δεφτερθ γραμμι τθσ οκόνθσ ενϊ, ταυτόχρονα, 
ακοφτε τθν αυξομείωςθ του ιχου. 

3. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςτε τθ ρφκμιςθ ςτθ μνιμθ. 
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Μπείτε ςτισ “ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ”, με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε ςτθ ςελίδα 7. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]    

1. πιζςτε  διαδοχικά  το πλικτρο με το βζλοσ  []  και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

 [ΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ LCD]   

2. Πιζςτε [ENTER] και με τα βζλθ αυξιςτε [] ι μειϊςτε [] τθν 
αντίκεςθ τθσ οκόνθσ του πλθκτρολογίου. Η ςτάκμθ τθσ αντίκεςθσ 
απεικονίηεται γραφικά ςτθ δεφτερθ γραμμι τθσ οκόνθ ενϊ, ταυτό-
χρονα, βλζπετε τθν αυξομείωςθ. 

3. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςτε τθ ρφκμιςθ ςτθ μνιμθ. 

Μπείτε ςτισ “ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ”, με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε ςτθ ςελίδα 7. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]    

1. πιζςτε  διαδοχικά  το πλικτρο με το βζλοσ  []  και πθγαίνετε ςτθν 

οκόνθ: 

[ΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LCD]  

2. Πιζςτε [ENTER] και με τα βζλθ αυξιςτε [] ι μειϊςτε [] τον 
φωτιςμό τθσ οκόνθσ του πλθκτρολογίου. Η ςτάκμθ του φωτιςμοφ 
απεικονίηεται γραφικά ςτθ δεφτερθ γραμμι τθσ οκόνθσ ενϊ, ταυτό-
χρονα, βλζπετε τθν αυξομείωςθ. 

3. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςτε τθ ρφκμιςθ ςτθ μνιμθ. 

Μπείτε ςτισ “ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ”, με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε ςτθ ςελίδα 7. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]    

1. πιζςτε  διαδοχικά  το πλικτρο με το βζλοσ  []  και πθγαίνετε ςτθν 
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οκόνθ:  [ΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΛΗΚΤΩΝ]   

2. Πιζςτε [ENTER] και με τα βζλθ αυξιςτε [] ι μειϊςτε [] το 
φωτιςμό των πλικτρων του πλθκτρολογίου. Η ςτάκμθ του φωτι-
ςμοφ απεικονίηεται γραφικά ςτθ δεφτερθ γραμμι τθσ οκόνθσ ενϊ, 
ταυτόχρονα, βλζπετε τθν αυξομείωςθ. 

3. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςτε τθ ρφκμιςθ ςτθ μνιμθ. 

Μπείτε ςτισ “ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ”, με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε ςτθ ςελίδα 7. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]    

1. πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

 [ΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]   

2. Πιζςτε [ENTER] και με τα βζλθ αυξιςτε [] ι μειϊςτε [] τον περι-
μετρικό φωτιςμό του πλθκτρολογίου. Η ςτάκμθ του φωτιςμοφ 
απεικονίηεται γραφικά ςτθ δεφτερθ γραμμι τθσ οκόνθσ ενϊ, ταυτό-
χρονα, βλζπετε τον περιμετρικό φωτιςμό του πλθκτρολογίου να 
αυξομειϊνεται. 

3. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςτε τθ ρφκμιςθ ςτθ μνιμθ. 

Μπείτε ςτισ “ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ”, με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε ςτθ ςελίδα 7. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ:  

[ΤΥΡΟΣ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]    

1. πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΕΡΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ]   

2. Πιζςτε [ENTER] και με τα βζλθ [] ι [] επιλζξτε τθ γλϊςςα που 
επικυμείτε, από τισ γλϊςςεσ που είναι διακζςιμεσ ςτο πλθκτρολό-
γιο. 

3. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςτε τθν επιλογι ςτθ μνιμθ. 
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Κάκε πλθκτρολόγιο μπορεί να ζχει διαφορετικι γλϊςςα. 
 

Με τθ διαδικαςία αυτι προγραμματίηονται, μεταβάλλονται ι διαγράφο-
νται οι κωδικοί τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφμε ςτθν όπλιςθ, ςτθν αφόπλι-
ςθ και ςτον προγραμματιςμό τθσ μονάδασ. 

Τπάρχει ζνασ τετραψιφιοσ κωδικόσ για τον τεχνικό και ενενιντα επτά κω-
δικοί για τουσ χριςτεσ τθσ μονάδασ, που μποροφν να αποτελοφνται από 
4, 5 ι 6 ψθφία. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κωδικοί τεςςάρων, πζντε 
και ζξι ψθφίων ςτθν ίδια εγκατάςταςθ. 

Δίνοντασ διαφορετικό κωδικό ςε κάκε άτομο που χρθςιμοποιεί τθ μονά-
δα, ζχετε τθ δυνατότθτα να γνωρίηετε ποιοσ όπλιςε ι αφόπλιςε το ςυνα-
γερμό και, ανάλογα με το επίπεδο αςφαλείασ του κωδικοφ, περιορίηετε 
τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςτισ λειτουργίεσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Όλοι οι κωδικοί μποροφν να προγραμματιςκοφν ςε ζνα από τα ζξι επίπε-
δα αςφαλείασ, εκτόσ από τον κωδικό 01, ο οποίοσ ζχει τον ανϊτερο βακ-
μό πρόςβαςθσ και δεν αλλάηει επίπεδο. Οι δυνατότθτεσ που ζχει κάκε 
κωδικόσ, ανάλογα με το επίπεδο του, απεικονίηονται ςτον επόμενο πίνα-
κα: 
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ΕΡΙΡΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 

 ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΩΑ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ/ 
ΑΥΤ. ΟΡΛΙΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
BYPASS 
ΖΩΝΩΝ 

 ΚΥΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΑΙ / ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

1 
ΚΥΙΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΧΙ / ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

5 ΔΥΟ ΧΗΣΕΩΝ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

6 
 

ΑΦΟΡΛΙΣΗΣ 
ΥΡΟ ΑΡΕΙΛΗ 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Είναι ο κωδικόσ 01. Οπλίηει και αφοπλίηει το τμιμα ι τα τμιματα ςτα 
οποία ζχει πρόςβαςθ και είναι ο μόνοσ που μπορεί να προγραμματίςει:

 Όλουσ τουσ κωδικοφσ και το ψθφίο γριγορθσ όπλιςθσ. 
 Σθν τρζχουςα ϊρα και θμερομθνία. 
 Σθν ϊρα και τισ θμζρεσ τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ και αφόπλιςθσ. 

 Σθ δυνατότθτα όπλιςθσ και αφόπλιςθσ μζςω Downloading. 

Οπλίηει και αφοπλίηει το τμιμα ι τα τμιματα ςτα οποία ζχει πρόςβαςθ 
και προγραμματίηει ι διαγράφει τουσ κωδικοφσ που ανικουν ςτο τμιμα 
του. Επίςθσ, ζχει τθ δυνατότθτα να προγραμματίςει τθν ϊρα και τισ θμζ-
ρεσ τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ και αφόπλιςθσ του τμιματοσ ςτο οποίο ανι-
κει. 
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Οπλίηουν και αφοπλίηουν το τμιμα ι τα τμιματα ςτα οποία ζχουν προς-
βαςθ και, ανάλογα με το επίπεδό τουσ, μποροφν να κάνουν και Bypass τισ 
ηϊνεσ. 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο δφο φορζσ, για να οπλίςει και να αφο-
πλίςει το ςυναγερμό. Μετά τισ δφο χριςεισ διαγράφεται και χρειάηεται 
να τον προγραμματίςετε και πάλι. Προγραμματίηεται, όπωσ όλοι οι κωδι-
κοί, από τον κφριο κωδικό ι από τον κφριο κωδικό του τμιματοσ. 

Είναι ο κωδικόσ που πρζπει να χρθςιμοποιείτε όταν ςασ απειλοφν να 
αφοπλίςετε το ςυναγερμό, για να ςτείλετε ςτον κεντρικό ςτακμό, μαηί με 
τθν αφόπλιςθ του πίνακα, ςιμα που δθλϊνει τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ 
οποίεσ ζγινε θ αφόπλιςθ. 

 ! ! !
 

Ο εργοςταςιακόσ κωδικόσ “1 7 7 7”, πρζπει να αλλάξει για λόγουσ 
αςφαλείασ. Μετά τθν αλλαγι, για να μπείτε ςτον προγραμματιςμό του 

χριςτθ, κα χρθςιμοποιείτε το νζο κφριο κωδικό. 

 

Για να προςκζςετε ζναν νζο κωδικό, μπείτε ςτον προγραμματιςμό του 
χριςτθ με τον τρόπο που περιγράψαμε ςτθ ςελίδα 6. Όταν είςτε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]   

1. πιζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ]  

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: 1777]   
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3. Πλθκτρολογιςτε τον αφξοντα αρικμό του κωδικοφ (02-97) που 
κζλετε να προςκζςετε, π.χ.: [0] [2] και το [ENTER].  

4. Πλθκτρολογιςτε τον κωδικό που κζλετε (μπορεί να αποτελείται 
από 4, 5 ι 6 ψθφία), π.χ.: [1] [9] [8] [4]. 

5. Πιζςτε το [ENTER], για να τον καταχωριςετε ςτθ μνιμθ. Θα 
εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 02 ΚΩΔΙΚΟΣ:1984]   

Για να αλλάξετε κάποιον κωδικό, μπείτε ςτον προγραμματιςμό των κωδι-
κϊν, με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω και ςτθν οκόνθ: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: 1777]   

1. πλθκτρολογιςτε τον αφξοντα αρικμό του κωδικοφ (01-97) που κζ-
λετε να αλλάξετε, π.χ.: [0] [3]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ με τον υπάρ-
χοντα κωδικό, π.χ.: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 03 ΚΩΔΙΚΟΣ: 1988]   

2. Πιζςτε [ENTER] και [CLEAR], για να διαγράψετε τον υπάρχοντα κω-
δικό. 

3. Πλθκτρολογιςτε το νζο κωδικό που κζλετε, π.χ.: [2] [0] [1] [0] και 

4. πιζςτε [ENTER], για να τον καταχωριςετε ςτθ μνιμθ. Θα εμφανις-
κεί θ οκόνθ: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 03 ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010]   

Για να διαγράψετε κάποιον κωδικό, εκτόσ από τον κφριο κωδικό που δεν 
διαγράφεται, μπείτε ςτον προγραμματιςμό των κωδικϊν, με τον τρόπο 
που περιγράψαμε παραπάνω και ςτθν οκόνθ: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: 1777]   

1. πλθκτρολογιςτε τον αφξοντα αρικμό του κωδικοφ (02-97) που κζ-
λετε να διαγράψετε, π.χ.: [0] [4] και [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκό-
νθ με τον υπάρχοντα κωδικό, π.χ.: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 04 ΚΩΔΙΚΟΣ: 1963]   
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2. Πιζςτε το [CLEAR] και [ENTER], για να καταχωριςετε τθ διαγρα-φι 
ςτθ μνιμθ. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 04 ΚΩΔΙΚΟΣ:            ]   

 

 ! ! !
 

 Οι κφριοι κωδικοί των τμθμάτων, τθν πρϊτθ φορά, πρζπει να 
προγραμματιςκοφν από τον κφριο κωδικό. τθ ςυνζχεια, θ διαδικαςία 
αυτι μπορεί να γίνει από τον κφριο κωδικό κάκε τμιματοσ, ο οποίοσ μπο-
ρεί να προςκζςει, να αλλάξει ι να διαγράψει μόνον τουσ κωδικοφσ του 
τμιματόσ του.  
 
 Για να δείτε όλουσ τουσ κωδικοφσ που ανικουν ςτο τμιμα, χρθςι-

μοποιιςτε τα βζλθ [] ι [], όταν ο δείκτθσ αναβοςβινει ςτθ κζςθ που 
γράφουμε τον αφξοντα αρικμό του κωδικοφ. 
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Με τθ διαδικαςία αυτι προγραμματίηονται, μεταβάλλονται ι διαγράφο-
νται οι κάρτεσ με τισ οποίεσ οπλίηουμε ι αφοπλίηουμε τθ μονάδα. 

Οι κάρτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και να προγραμματιςκοφν μόνο 
από τα πλθκτρολόγια RF ID, τα οποία διακζτουν αναγνϊςτθ καρτϊν. 

Η χριςθ των καρτϊν προςζγγιςθσ προςφζρει μεγαλφτερθ αςφάλεια και 
ευκολία ςτθ χριςθ, ςε ςχζςθ με τουσ κωδικοφσ, γιατί κάκε κάρτα είναι 
μοναδικι και δεν χρειάηεται να απομνθμονεφετε κωδικοφσ, οι οποίοι εί-
ναι πολφ πικανόν να διαρρεφςουν. Η χριςθ τθσ κάρτασ είναι ιδανικι και 
για θλικιωμζνα άτομα που ζχουν δυςκολία ςτθν όραςθ ι ςτθν απομνθμό-
νευςθ και τθ χριςθ κωδικϊν. 

Η μονάδα μπορεί να δεχκεί ςυνολικά 99 κάρτεσ προςζγγιςθσ. Κάκε κάρτα 
μπορεί να αντιςτοιχεί ςε ζναν ι περιςςότερουσ κωδικοφσ και ςε κάκε κω-
δικό μποροφν να αντιςτοιχοφν όςεσ κάρτεσ κζλετε (μζχρι 99). 

Μπορείτε να χρθςιμοποιείτε ταυτόχρονα τθν κάρτα και τον κωδικό ςτο 
ίδιο ςφςτθμα. Π.χ., μπορείτε να οπλίςετε το ςυναγερμό με τον κωδικό και 
να τον αφοπλίςετε με τθν κάρτα και αντίςτροφα. τθν περίπτωςθ, όμωσ, 
που δεν κζλετε να χρθςιμοποιείτε τον κωδικό αλλά μόνο τθν κάρτα, δεν 
είναι απαραίτθτο να προγραμματίςετε τον κωδικό. 

Για να καταχωριςετε μία κάρτα ςτθ μνιμθ τθσ μονάδασ, μπείτε ςτον προ-
γραμματιςμό του χριςτθ με τον τρόπο που περιγράψαμε ςτθ ςελίδα 6. 
Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]   

1. πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΝ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΚΑΤΑΧΩΙΣΗ ΚΑΤΑΣ]   

3. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΔΩΣΤΕ ΑΥΞ. ΑΙΘΜΟ ΚΑΤΑΣ: 01 & ENTER]   
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4. Πλθκτρολογιςτε τον αφξοντα αρικμό τθσ κάρτασ (01-99), π.χ.: 

[0] [9] και το [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ: 09 & ENTER]   

5. Πλθκτρολογιςτε τον αφξοντα αρικμό του κωδικοφ (01-97), ςτον 
οποίο κζλετε να αντιςτοιχεί θ κάρτα, π.χ.: [0] [1] και το [ENTER]. 

6. Θα εμφανιςκεί το μινυμα: 

[ΡΛΗΣΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟ ΡΛΗΚΤ.]    

7. Πλθςιάςτε τθν κάρτα ςτο πλθκτρολόγιο. Αμζςωσ, κα ακοφςετε τον 
ιχο που επιβεβαιϊνει τθν καταχϊρθςθ τθσ κάρτασ, ενϊ ςτθν οκόνθ 

Εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

[Η ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΗΘΗΚΕ    

 

! ! !
 

 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ καταχϊρθςθσ μιασ κάρτασ εμφανιςκεί το 

 μινυμα: 

[ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   

 και θχιςει προειδοποιθτικά ο βομβθτισ, ςθμαίνει ότι ςτθ κζςθ αυ-
τι είναι ιδθ προγραμματιςμζνθ κάποια κάρτα. τθν περίπτωςθ αυ-
τι, κα πρζπει πρϊτα να διαγράψετε τθν κάρτα, με τθ διαδικαςία 
“ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΣΑ”, και φςτερα να κάνετε τθν καταχϊρθςθ. 

 

 Ο αφξων αρικμόσ τθσ κάρτασ μπορεί να είναι ο ίδιοσ με τον αφξοντα 
αρικμό του κωδικοφ, τον οποίο προτείνει και το ςφςτθμα ι διαφορε-
τικόσ. θμειϊςτε ςε κάκε κάρτα τον αφξοντα αρικμό τθσ κάρτασ και 
τον αφξοντα αρικμό του κωδικοφ ςτον οποίο αντιςτοιχεί, γιατί κα 
ςασ χρειαςκεί όταν κελιςετε να τθ διαγράψετε. 
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τθν περίπτωςθ που κάποια κάρτα ζχει χακεί ι όταν κζλετε να απαγο-
ρεφςετε ςτον κάτοχο μιασ κάρτασ να ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο 
ςφςτθμα ςυναγερμοφ, διαγράφετε απλά τθν κάρτα ι τισ κάρτεσ με τθ δια-
δικαςία “Διαγραφή κάρτας”. 

Για να διαγράψετε μία ςυγκεκριμζνθ κάρτα, μπείτε ςτον προγραμματιςμό 
καρτϊν με τον τρόπο που περιγράψαμε ςτθ ςελίδα 16. Όταν είςτε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΚΑΤΑΧΩΙΣΗ ΚΑΤΑΣ]   

1. πιζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΔΙΑΓΑΦΗ ΚΑΤΑΣ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΔΩΣΤΕ ΑΥΞ.ΑΙΘΜΟ ΚΑΤΑΣ: 01 & ENTER]   

3. Πλθκτρολογιςτε τον αφξοντα αρικμό τθσ κάρτασ (01-99) που 
κζλετε να διαγράψετε, π.χ.: [0] [5] και το [ENTER]. αν επιβεβαί-
ωςθ τθσ διαγραφισ τθσ κάρτασ από τθ μνιμθ, κα θχιςει ο βομβθ- 

τισ και κα εμφανιςκεί το μινυμα: 

[Η ΚΑΤΑ ΔΙΑΓΑΦΗΚΕ]   

Για να κάνετε μαηικι διαγραφι καρτϊν, μπείτε ςτον προγραμματιςμό του 
χριςτθ με τον τρόπο που περιγράψαμε ςτθ ςελίδα 6, χρθςιμοποιϊντασ: 

 τον κφριο κωδικό του τμιματοσ, όταν κζλετε να διαγράψετε όλεσ 
τισ κάρτεσ ενόσ τμιματοσ. 

 τον κφριο κωδικό του χριςτθ (0 1), όταν κζλετε να διαγράψετε 
όλεσ τισ κάρτεσ του ςυςτιματοσ. 

Ακολουκιςτε τθ διαδικαςία διαγραφισ κάρτασ που περιγράψαμε παρα-
πάνω. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ διαδικαςία διαγραφισ είναι θ ίδια και 
είναι θ εξισ: 

Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΚΑΤΑΧΩΙΣΗ ΚΑΤΑΣ]   
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1. πιζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΔΙΑΓΑΦΗ ΚΑΤΑΣ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΔΩΣΤΕ ΑΥΞ. ΑΙΘΜΟ ΚΑΤΑΣ: 01 & ENTER]   

3. Πλθκτρολογιςτε [0] [0] και το  [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΡΑΑΚΑΛΩ ΡΕΙΜΕΝΕΤΕ…]    

και, μετά από λίγο, ςαν επιβεβαίωςθ τθσ διαγραφισ όλων των καρ-
τϊν του τμιματοσ ι του ςυςτιματοσ, κα θχιςει ο βομβθτισ και κα 
εμφανιςτεί το μινυμα: 

[ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΣ ΔΙΑΓΑΦΗΚΑΝ]   
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Με τθ διαδικαςία αυτι προγραμματίηονται θ ϊρα και θ θμερομθνία ςτο 
ενςωματωμζνο ρολόι τθσ μονάδασ, κακϊσ και οι δφο περίοδοι τθσ αυτό-
ματθσ όπλιςθσ και αφόπλιςθσ για κάκε θμζρα τθσ εβδομάδασ. 

Για να προγραμματίςετε τθν ϊρα και τθν θμερομθνία, μπείτε ςτον προ-
γραμματιςμό του χριςτθ με τον τρόπο που περιγράψαμε ςτθ ςελίδα 6. 
Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]  

1. πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΟΝΩΝ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΑΣ/ΗΜΕΟΜΗΝΙΑΣ]   

3. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΩΑ: 01:01]   

4. Πλθκτρολογιςτε τθν ϊρα και τα λεπτά (ςε 24ωρθ βάςθ), π.χ.: 

[1] [8]   [4] [5] και πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 01/01/01]   

5. Πλθκτρολογιςτε τθν τρζχουςα θμερομθνία, π.χ.: 

[1] [7]   [0] [6   [1] [0] 

6. Πιζςτε  [ENTER   για να καταχωρθκοφν ςτθ μνιμθ. 

Η αυτόματθ όπλιςθ και αφόπλιςθ προγραμματίηεται ανεξάρτθτα ςε κάκε 
τμιμα, από τον κφριο κωδικό του τμιματοσ. 

Για κάκε θμζρα, προγραμματίηονται δφο περίοδοι με διαφορετικό τφπο 
όπλιςθσ ςε κάκε περίοδο και διαφορετικι ϊρα αυτόματθσ όπλιςθσ και 
αφόπλιςθσ. ε κάκε περίοδο μπορείτε να προγραμματίςετε μόνο τθν ϊρα 
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τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ ι μόνο τθν ϊρα τθσ αυτόματθσ αφόπλιςθσ, γιατί 
λειτουργοφν ανεξάρτθτα θ μία από τθν άλλθ. 

Όταν θ μονάδα οπλίηει αυτόματα, ςτζλνει ςτον κεντρικό ςτακμό, μαηί με 
τον κωδικό αυτόματθσ όπλιςθσ ι αφόπλιςθσ, και τον αρικμό του τμιμα-
τοσ που οπλίηει ι αφοπλίηει. 

Για να προγραμματίςετε τθν ϊρα τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ και αφόπλιςθσ, 
κακϊσ και τον τφπο όπλιςθσ, ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδικαςία, θ 
οποία είναι θ ίδια για όλα τα τμιματα: 

Μπείτε ςτον προγραμματιςμό χρόνων με τον τρόπο που περιγράψαμε 
ςτθ ςελίδα 18. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΑΣ/ΗΜΕΟΜΗΝΙΑΣ]  

1. πζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΛΙΣΗ/ΑΦΟΡΛΙΣΗ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΟΡΛΙΣΗ/ΑΦΟΡΛΙΣΗ  ΤΜΗΜΑ: 1]   

3. Πλθκτρολογιςτε το τμιμα του οποίου κζλετε να προγραμματίςετε 
τθν αυτόματθ όπλιςθ και αφόπλιςθ, π.χ.: [2] και 

4. πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΟΡΛΙΣΗ/ΑΦΟΡΛΙΣΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ: ΟΧΙ]   

5. Πιζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΟΡΛΙΣΗ/ΑΦΟΡΛΙΣΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ: ΝΑΙ]   

6. Πιζςτε [ENTER], για να ενεργοποιιςετε τθν αυτόματθ όπλιςθ και 
αφόπλιςθ. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΗΜΕΑ: ΔΕΥΤΕΑ]   

7. Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξτε τθν θμζρα τθσ οποίασ κζλετε να 
προγραμματίςετε τθν αυτόματθ όπλιςθ και αφόπλιςθ, π.χ.: 

 [ΗΜΕΑ: ΤΙΤΗ]   

8. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ 

[ΡΩΤΗ ΡΕΙΟΔΟΣ  ΟΡΛΙΣΗ: ΡΛΗΗΣ]  

9. Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξτε τθν τον τφπο τθσ όπλιςθσ για τθν 
πρϊτθ περίοδο όπλιςθσ (ΡΛΗΗΣ ι ΡΕΙΜΕΤΙΚΗ). 

10. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 
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[ΟΡΛΙΣΗ:    :     ΑΦΟΡΛΙΣΗ:    :     ]   

11. Πλθκτρολογιςτε τθν ϊρα που κζλετε να αφοπλίηει και να οπλίηει 
αυτόματα το τμιμα και πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΔΕΥΤΕΗ ΡΕΙΟΔΟΣ  ΟΡΛΙΣΗ: ΡΛΗΗΣ]   

12. Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξτε τθν τον τφπο τθσ όπλιςθσ για τθ 
δεφτερθ περίοδο όπλιςθσ (ΡΛΗΗΣ ι ΡΕΙΜΕΤΙΚΗ). 

13. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΟΡΛΙΣΗ:     :     ΑΦΟΡΛΙΣΗ:     :    ]   

14. Πλθκτρολογιςτε τθν ϊρα που κζλετε να αφοπλίηει και να οπλίηει 
αυτόματα το τμιμα και πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ 
ςτθν οποία μπορείτε να προγραμματίςετε, ακολουκϊντασ τα βιμα-
τα 7 ζωσ 14, τισ περιόδουσ τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ και αφόπλιςθσ 
και για τισ υπόλοιπεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. 

 

! ! !
 

 Αν δεν κζλετε να προγραμματίςετε τθ δεφτερθ περίοδο, για να κατα-
χωρθκοφν οι προγραμματιςμοί ςτθ μνιμθ τθσ μονάδασ, κα πρζπει 
να πλθκτρολογιςετε δφο φορζσ το [ENTER], μζχρι να εμφανιςκεί 
ςτθν οκόνθ θ επόμενθ θμζρα. 

 
 Για να διαγράψετε τθν ϊρα τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ ι αφόπλιςθσ, 

πιζςτε το [CLEAR], όταν είςτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο. 
 

Για να ενεργοποιιςετε ι για να απενεργοποιιςετε τθν αυτόματθ όπλιςθ 
και αφόπλιςθ, χωρίσ να επθρεάηετε τισ ϊρεσ και τον τφπο όπλιςθσ, ακο-
λουκιςτε τα βιματα 1 ζωσ 5 και ςτθν οκόνθ: 
 

[ΟΡΛΙΣΗ/ΑΦΟΡΛΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ: ???]   

επιλζξτε με το βζλοσ [] αν θ όπλιςθ κα είναι αυτόματθ ι όχι και πιζςτε 
[ENTER]. 
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Με τθ διαδικαςία αυτι μπορείτε να προγραμματίςετε, να μεταβάλλετε ι 
να διαγράψετε το τθλζφωνο “Follow me” τθσ μονάδασ. 

Για να προγραμματίςετε το τθλζφωνο “Follow me”, μπείτε ςτον προγραμ-
ματιςμό του χριςτθ με τον τρόπο που περιγράψαμε ςτθ ςελίδα 6. Όταν 
είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]   

1. πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                          ]    

3. Πλθκτρολογιςτε το τθλζφωνο που επικυμείτε, π.χ.: 

[2] [1] [0] [9] [7] [1] [6] [0] [4] [6]  

4. Πιζςτε [ENTER , για να το καταχωριςτε ςτθ μνιμθ. 

Όταν θ επιλογι των τθλεφϊνων γίνεται από εςωτερικι γραμμι τθλεφωνι-
κοφ κζντρου, ακολουκιςτε τθν ίδια διαδικαςία και ςτθν οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]  

1. πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                          ]   

2. Προγραμματίςετε τον αρικμό που χρειάηεται να επιλζξει θ μονάδα 
για να πάρει εξωτερικι γραμμι (π.χ.: [9] ). 

3. Πιζςετε το πλικτρο  [STAY]. 

4. Πλθκτρολογιςτε το τθλζφωνο που επικυμείτε, π.χ.: 

[2] [1] [0] [9] [7] [1] [6] [0] [4] [6]  
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5. Πιζςτε [ENTER , για να το καταχωριςτε ςτθ μνιμθ. 

Για να αλλάξετε το τθλζφωνο που είναι καταχωρθμζνο ςτθ μνιμθ τθσ μο-
νάδασ, ακολουκιςτε τθν ίδια διαδικαςία με τθν καταχϊρθςθ τθλεφϊνου 
και ςτθν οκόνθ: 
 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]  

1. πιζςτε [ENTER]. τθν οκόνθ εμφανίηεται το τθλζφωνο που είναι 
ιδθ προγραμματιςμζνο, π.χ.: 

[ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2109716046]   

2. Πιζςτε [CLEAR], για να διαγράψετε το παλαιό τθλζφωνο. 

3. Πλθκτρολογιςτε το νζο τθλζφωνο που επικυμείτε, π.χ.: 

[6] [9] [4] [8] [7] [5] [3] [3] [1] [8]  

4. Πιζςτε [ENTER , για να το καταχωριςτε ςτθ μνιμθ. 

Γηα λα δηαγξάςεηε ην ηειέθσλν πνπ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλν ζηε κλήκε 

ηεο κνλάδαο, αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ θαηαρώξεζε ηειε-

θώλνπ θαη ζηελ νζόλε: 
 

 [ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]  

1. πιζςτε [ENTER]. τθν οκόνθ εμφανίηεται το τθλζφωνο που είναι 
ιδθ προγραμματιςμζνο, π.χ.: 

[ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2109716046]   

2. Πιζςτε [CLEAR] και [ENTER , για να το διαγράψετε και για να κατα-
χωριςτε τθ διαγραφι ςτθ μνιμθ. 
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Όλα τα πλθκτρολόγια τθσ μονάδασ ζχουν ενςωματωμζνο κερμοςτάτθ 
χϊρου, με δυνατότθτα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ λειτουργίασ. Ο κερμο-
ςτάτθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του κα-
λοριφζρ ι του κλιματιςτικοφ ςασ. Για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να 
αξιοποιιςετε αυτι τθ δυνατότθτα, ηθτείςτε να ενθμερωκείτε από τον τε-
χνικό ςασ. 

Με τθ διαδικαςία αυτι ενεργοποιείτε ι απενεργοποιείτε τθν αυτόματθ 
λειτουργία του κερμοςτάτθ του πλθκτρολογίου, θ οποία, όμωσ, κα ακο-
λουκεί τισ προγραμματιςμζνεσ περιόδουσ λειτουργίασ που περιγράφο-
νται ςτθν επόμενθ ενότθτα. 

Για να ενεργοποιιςετε τθν αυτόματθ λειτουργία του κερμοςτάτθ, μπείτε 
ςτον προγραμματιςμό  του χριςτθ με  τον τρόπο που  περιγράψαμε  ςτθ 

 ςελίδα 6. Όταν ςτθν οκόνθ: 
 

[ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]   

1. πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΟΣΤΑΤΗ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ AUTO]   

3. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΛΕΙΤ/ΓΙΑ AUTO ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΗ]   

4. Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξτε: 

[ΛΕΙΤ/ΓΙΑ AUTO ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΗ]  και πιζςτε [ENTER]. 

Για να απενεργοποιιςετε τθν αυτόματθ λειτουργία του κερμοςτάτθ, ακο-
λουκιςτε τθν ίδια διαδικαςία. 
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Ο κερμοςτάτθσ ζχει πζντε προγραμματιηόμενεσ χρονικζσ περιόδουσ αυτό-
ματθσ λειτουργίασ. ε κάκε περίοδο μπορείτε να προγραμματίςετε τθν 
ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ κακϊσ και τθ κερμοκραςία λειτουργίασ του κερ-
μοςτάτθ, ωσ εξισ: 

1. Μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ αυτόματθσ λειτουργίασ του κερμοςτά-
τθ, όπωσ είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, εμφανίηεται θ οκόνθ: 

[ΡΕΙΟΔΟΣ 1:     :     ΕΩΣ     :    ]    

2. Πλθκτρολογιςτε τθν ϊρα που κζλετε να ανοίγει και να κλείνει ο 
κερμοςτάτθσ, π.χ.: [0] [9] : [0] [0]  ζωσ  [1] [5: : [3] [0] και πιζςτε 
[ENTER]. 

3. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ: 20Ο C]   

4. Πλθκτρολογιςτε τθ κερμοκραςία ςτθν οποία κζλετε να κλείνει ο 

κερμοςτάτθσ, π.χ.: [2] [2] ο C και πιζςτε [ENTER]. 

 

! ! !
 

 Ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδικαςία, μπορείτε να προγραμματίςετε 
και τισ άλλεσ τζςςερισ περιόδουσ τθσ αυτόματθσ λειτουργίασ του 
κερμοςτάτθ. 

 Αν δεν κζλετε να προγραμματίςετε άλλθ περίοδο, μετά το [ENTER], 
πλθκτρολογιςετε το [ESC], για να βγείτε από τον προγραμματιςμό. 

 Για να διαγράψετε μία προγραμματιςμζνθ περίοδο λειτουργίασ, 
πλθκτρολογιςτε [CLEAR] & [ENTER], όταν είςτε ςτθν αντίςτοιχθ 
περίοδο. 

 Όλοι οι προγραμματιςμοί που περιγράψαμε αφοροφν το κερμο-
ςτάτθ του πλθκτρολογίου ςτο οποίο γίνεται ο προγραμματιςμόσ 
και όχι τουσ κερμοςτάτεσ όλων πλθκτρολογίων τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Αν κζλετε να λειτουργοφν και οι κερμοςτάτεσ των άλλων πλθκτρο-
λογίων, κα πρζπει να κάνετε τουσ αντίςτοιχουσ προγραμματιςμοφσ 
ςε κάκε πλθκτρολόγιο χωριςτά. 
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Με τον προγραμματιςμό αυτό ορίηουμε τθ μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουρ-
γίασ του κερμοςτάτθ, όταν αυτόσ ενεργοποιείται χειροκίνθτα, ωσ εξισ: 
Όταν είςτε ςτθν οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΟΣΤΑΤΗ]   

1. πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ AUTO]   

2. Πιζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΧΕΙΟΚ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ]   

3. Πιζςτε [ENTER]. 

4. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ: 20Ο C]   

5. Πλθκτρολογιςτε τθ κερμοκραςία ςτθν οποία κζλετε να κλείνει ο 

κερμοςτάτθσ, π.χ.: [2] [2] ο C και πιζςτε [ENTER]. 

Με τθ διαδικαςία αυτι προςαρμόηουμε τθ κερμοκραςία του κερμοςτάτθ 
ςτθ κερμοκραςία του χϊρου. Με τθ ρφκμιςθ (βακμονόμθςθ) αυτι, θ κε-
ρμοκραςία που δείχνει το πλθκτρολόγιο κα είναι αρκετά κοντά ςτθν 
πραγματικι κερμοκραςία του χϊρου. 

Η βακμονόμθςθ κα πρζπει να γίνεται όταν θ κερμοκραςία του χϊρου εί-
ναι ςε κανονικά επίπεδα (20 – 25 ο C). Με ζνα κερμόμετρο μετριςτε τθ 
κερμοκραςία του χϊρου και προχωριςτε ςτθ διαδικαςία βακμονόμθςθσ 
ωσ εξισ: 

Όταν είςτε τθν οκόνθ: 

[ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΟΣΤΑΤΗ]   

1. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ AUTO]   

2. Πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΜΟΣΤΑΤΗ]   
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3. Πιζςτε [ENTER]. 

4. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΧΩΟΥ:     Ο C]  . 

5. Πλθκτρολογιςτε τθ κερμοκραςία που μετριςατε με το κερμό-

μετρο, π.χ.: [2] [5] 
ο
 C και πιζςτε [ENTER]. 

 

!  !
 

Για να ζχετε μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ, ςασ 
προτείνουμε να κάνετε τθ βακμονόμθςθ του κερμοςτάτθ, κάκε φορά που 
ζχουμε μεγάλεσ μεταβολζσ ςτθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ (άνοιξθ, 
καλοκαίρι, φκινόπωρο και χειμϊνα). 
 

τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται ο τρόποσ ενεργοποίθςθσ ι απενεργο-
ποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ Downloading και τθσ δυνατότθτασ χειριςμοφ, 
όπλιςθσ και αφόπλιςθσ τθσ μονάδασ με τθ διαδικαςία Downloading ι με-
ςω του τθλεφϊνου (RTM). Για τθ δικι ςασ αςφάλεια, οι τρεισ αυτζσ διαδι-
καςίεσ είναι εργοςταςιακά απενεργοποιθμζνεσ και δεν μποροφν να 
ενεργοποιθκοφν με τθ διαδικαςία Downloading, αλλά μόνο από το από 
το πλθκτρολόγιο τθσ μονάδασ. 

Το RTM-01 είναι μία ςυςκευι θ οποία ςασ δίνει τθ δυνατότθτα πρόςβα-
ςθσ ςτο χειριςμό και τον ζλεγχο τθσ μονάδασ από απόςταςθ, με τθ χρι-
ςθ κωδικοφ, μζςω κινθτοφ ι ςτακεροφ τθλεφϊνου. Η ενεργοποίθςθ τθσ 
γίνεται ωσ εξισ: 

Μπείτε ςτον προγραμματιςμό του χριςτθ με τον τρόπο που περιγράψα-
με ςτθ ςελίδα 6. Όταν είςτε ςτθν οκόνθ:  

[ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟΥ]   

1. πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 
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[ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΗ ΡΟΣΒΑΣΗ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ RTM]   

3. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[RTM: ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]   

4. Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξτε: 

5. [RTM: ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]   

6. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςετε τθν επιλογι ςτθ μνιμθ. 

Με τθν ενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ αυτισ δίνετε τθ δυνατότθτα να 
οπλίηει και να αφοπλίηει θ μονάδα με τθ διαδικαςία Downloading. Για να 
τθν ενεργοποιιςετε, όταν είςτε ςτθ διαδικαςία “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ RTM” 
και ςτθν οκόνθ: 

[ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ RTM]   

1. πιζςτε το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΟΡΛΙΣΗ – ΑΦΟΡΛΙΣΗ ΜΕΣΩ D.L.]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΟΡΛΙΣΗ – ΑΦΟΡΛΙΣΗ: ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΗ]   

3. Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξτε: 

[ΟΡΛΙΣΗ – ΑΦΟΡΛΙΣΗ: ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΗ]   

4. Και πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςετε τθν επιλογι ςτθ μνιμθ. 

 

Με τθν ενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ αυτισ δίνετε ςτον τεχνικό ςασ τθ 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ μονάδασ μζςω τθ 
διαδικαςίασ Downloading, εκτόσ από τθ δυνατότθτα όπλιςθσ και αφό-
πλιςθσ, όταν αυτι είναι απενεργοποιθμζνθ, όπωσ τθν περιγράψαμε 
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ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Για να τθν ενεργοποιιςετε, όταν είςτε ςτθ 
διαδικαςία “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ RTM” (ςελίδα 27) και ςτθν οκόνθ: 

[ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ RTM]   

1. πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν 
οκόνθ: 

[ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ D.L.]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ D.L.: ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΗ]   

3. Με τα βζλθ [] ι [] επιλζξτε: 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ D.L.: ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΗ]  

4. Πιζςτε [ENTER], για να καταχωριςετε τθν επιλογι ςτθ μνιμθ. 

 

!  !
 

Ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδικαςία, μπορείτε να απενεργοποιιςετε όποια 
από τισ παραπάνω λειτουργίεσ κζλετε. 
 

Πιζςτε για δφο δευτερόλεπτα το πλικτρο [ESC], για να βγείτε από τον 
προγραμματιςμό και να επανζλκετε ςτθν αρχικι οκόνθ. Επίςθσ, θ μονά-
δα επανζρχεται αυτόματα ςε κανονικι λειτουργία, ζνα λεπτό μετά τον τε-
λευταίο χειριςμό. 
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τθν ενότθτα “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” μπορείτε: 

 Να δείτε τθν κατάςταςθ των ηωνϊν. 
 Να δείτε τθν κατάςταςθ των τμθμάτων. 
 Να δείτε τον κατάλογο ςυμβάντων. 
 Να ελζγξετε τθν τάςθ του ςυςςωρευτι. 

 Να κάνετε ζλεγχο του τθλεφωνθτι. 
 Να δείτε τθν ζκδοςθ του λογιςμικοφ του πλθκτρολογίου και τθσ 

μονάδασ. 

τθν οκόνθ αυτι μπορείτε να δείτε τθν περιγραφι και τθν κατάςταςθ 
μιασ ηϊνθσ, ωσ εξισ: 

1. Από τθν αρχικι οκόνθ πιζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και 
πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ:  

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ]   

3. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΖΩΝΗ: 01 ΚΛΕΙΣΤΗ  ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ]   

τθν πρϊτθ γραμμι τθσ οκόνθσ εμφανίηεται θ πρϊτθ ηϊνθ, μαηί με 
τθν ζνδειξθ “ΑΝΟΙΚΤΗ” ι “ΚΛΕΙΣΤΗ” και ςτθ δεφτερθ γραμ-μι θ 
περιγραφι τθσ ηϊνθσ. 

4. Με τα βζλθ [] ι [] μπορείτε να δείτε μία - μία τθν κατάςταςθ 
όλων των ηωνϊν. Για να δείτε τθν κατάςταςθ κάποιασ ςυγκεκρι-
μζνθσ ηϊνθσ, πλθκτρολογιςτε, απλϊσ, τον αρικμό τθσ ηϊνθσ. 
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τθν οκόνθ αυτι μπορείτε να δείτε ςυγκεντρωμζνα ςε μία οκόνθ όλα τα 
τμιματα τθσ μονάδασ και ποια από αυτά είναι αφοπλιςμζνα, ποια είναι 
οπλιςμζνα κακϊσ και τον τφπο όπλιςθσ. Για να δείτε τθν κατάςταςθ τθν 
τμθμάτων, όταν είςτε ςτθ διαδικαςία “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” και ςτθν 
οκόνθ: 

 [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ]   

1. πιζςτε το πλικτρο με το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

 [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ:  

ΤΜΗΜΑΤΑ: 1  2  3  4      P 

     ΟΡΛ/ΝΑ: Α  D  S          1 

ςτθν οποία μπορείτε να δείτε: 

 Σουσ αρικμοφσ 1-4, που είναι τα τζςςερα τμιματα τθσ εγκατά-
ςταςθσ και ςτθ δεφτερθ γραμμι, κάτω από τον αρικμό του τμι-
ματοσ, τα γράμματα A, S και D, που δείχνουν τθν κατάςταςθ 
του τμιματοσ. Όπου: 

A: AWAY (πλιρωσ οπλιςμζνο) 

S: STAY (περιμετρικά οπλιςμζνο) 

D: DISARMED (αφοπλιςμζνο) 

Σα τμιματα ςτα οποία δεν ζχει πρόςβαςθ ο κωδικόσ, δεν ζχουν 
καμία ζνδειξθ κάτω από τον αρικμό τουσ. 
 Σον αρικμό κάτω από το “” που δείχνει το τμιμα ςτο οποίο 

ανικει το ςυγκεκριμζνο πλθκτρολόγιο. 
 Tο δείκτθ που αναβοςβινει πάνω ςτον αρικμό του τμιματοσ 

που βρίςκεται εκείνθ τθ ςτιγμι το πλθκτρολόγιο. 
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Η μονάδα αποκθκεφει ςτθ μνιμθ τθσ τα τελευταία 300 ςυμβάντα, 
όπωσ: όπλιςθ, αφόπλιςθ, ςυναγερμό, διακοπι τροφοδοςίασ, χαμθλι 
τάςθ μπαταρίασ κ.λ.π., με τθν θμερομθνία και τθν ϊρα που αυτά 
εκδθλϊκθκαν. Για να δείτε τα ςυμβάντα, όταν είςτε ςτθ διαδικαςία 
“ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” (ςελίδα 29) και ςτθν οκόνθ: 

 [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ]   

1. πιζςτε διαδοχικά το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί μία οκόνθ του τφπου: 

[ΣΑΒ 17 / 05Ι 18:15  ΟΡΛΙΣΗ – ΚΩΔ.: 01]   

όπου ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ οκόνθσ εμφανίηεται θ ϊρα και θ 
θμερομθνία του ςυμβάντοσ και ςτθ δεφτερθ γραμμι θ περιγραφι 
του ςυμβάντοσ. 

3. Με το βζλοσ [] μπορείτε να δείτε όλα τα ςυμβάντα, που αφοροφν 
το ςυγκεκριμζνο τμιμα, αρχίηοντασ από το ποιο πρόςφατο ςυμβάν 
και πθγαίνοντασ προσ το παλαιότερο. 

 
 

!  !
 

Όταν είςτε ςτο τελευταίο ςυμβάν, αν πιζςετε το πάνω βζλοσ [] , κα 
εμφανιςκεί θ ζνδειξθ:  

 [ ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ]   

Αυτό ςθμαίνει ότι είναι το τζλοσ τθσ λίςτασ ςυμβάντων. 
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Σα ςυμβάντα που καταγράφονται ςτθ μνιμθ τθσ μονάδασ, μπορείτε να 
δείτε ςτθν οκόνθ του πλθκτρολογίου με τισ ακόλουκεσ περιγραφζσ και τισ 
αντίςτοιχεσ επεξθγιςεισ: 
 

ΟΡΛΙΣΗ-ΚΩΔΙΚ: ΧΧ 
Όπλιςθ. τθ κζςθ ΧΧ αναγράφεται ο κωδικόσ 
που ζκανε τθν όπλιςθ. 

ΡΕΙΜΕΤ. ΟΡΛΙΣΗ 
Όταν θ μονάδα οπλίςει με τθ διαδικαςία ΗΟΜΕ 
για περιμετρικι λειτουργία. 

ΟΡΛΙΣΗ ΚΛΕΙΔΙ: ΧΧ 
Όπλιςθ με μθχανικι κλειδαριά ι τθλεχειριςμό. 
τθ κζςθ ΧΧ αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ ηϊνθσ 
που χρθςιμοποιικθκε για τθν όπλιςθ. 

ΓΗΓΟΗ ΟΡΛΙΣΗ Όταν οπλίςει κωδικό γριγορθσ όπλιςθσ. 

ΑΦΟΡΛΙΣΗ-ΚΩΔ: ΧΧ 
Αφόπλιςθ. τθ κζςθ ΧΧ αναγράφεται ο κωδικόσ 
που ζκανε τθν αφόπλιςθ. 

ΑΦΟΡΛ. ΚΛΕΙΔΙ: ΧΧ 
Αφόπλιςθ με μθχανικι κλειδαριά ι τθλεχειρι-
ςμό. τθ κζςθ ΧΧ αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ 
ηϊνθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν αφόπλιςθ. 

ΑΦΟΡ. ΑΡΕΙΛΗ 
Όταν γίνει θ αφόπλιςθ του ςυναγερμοφ με 
κωδικό αφόπλιςθσ υπό απειλι. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΛΙΣΗ Όταν θ μονάδα οπλίςει αυτόματα. 

ΑΥΤΟΜ. ΑΦΟΡΛΙΣΗ Όταν θ μονάδα αφοπλίςει αυτόματα. 

ΚΑΘΥΣΤ. ΟΡΛΙΣΗΣ 
Όταν θ μονάδα δεν οπλίςει τθν 
προγραμματιςμζ-νθ ϊρα όπλιςθσ. 

ΡΟΩΗ ΑΦΟΡΛΙΣΗ 
Όταν θ μονάδα αφοπλιςκεί πριν τθν προ-
γραμματιςμζνθ ϊρα αφόπλιςθσ. 

BYPASS ΖΩΝΗΣ: ΧΧ 
Όταν μία ηϊνθ γίνει Bypass. τθ κζςθ ΧΧ αναγρά-
φεται θ ηϊνθ που ζγινε Bypass. 

ΕΡΑΝ. BYPASS: ΧΧ 
Όταν μία ηϊνθ που ζγινε Bypass επανζλκει ςε 
κανονικι λειτουργία. 

ΣΥΝ/ΜΟΣ - ΖΩΝΗ: 
ΧΧ 

υναγερμόσ από ηϊνθ ςυναγερμοφ. τθ κζςθ ΧΧ 
αναγράφεται θ ηϊνθ που ζδωςε το ςυναγερμό 
και θ περιγραφι τθσ ηϊνθσ. 
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ΣΥΝ. ΖΩΝ. ΡΥΑΝ.: 
ΧΧ 

υναγερμόσ από ηϊνθ πυρανίχνευςθσ. τθ κζςθ 
ΧΧ αναγράφεται θ ηϊνθ που ζδωςε το ςυναγερ-
μό και θ περιγραφι τθσ ηϊνθσ. 

ΕΡΑΝΑΦ. ΖΩΝΗΣ: ΧΧ 
Όταν θ ηϊνθ που ζδωςε ςυναγερμό επανζλκει 
ςε θρεμία. τθ κζςθ ΧΧ αναγράφεται θ ηϊνθ που 
ζδωςε το ςυναγερμό. 

TAMPER ΑΝΙΧΝ.: ΧΧ 

ΕΡΑΝ. TAMPER: ΧΧ 

Όταν δοκεί ςυναγερμόσ από το διακόπτθ προ-
ςταςίασ του ανιχνευτι ι όταν αυτόσ επανζλκει 
ςε θρεμία. τθ κζςθ ΧΧ αναγράφεται θ ηϊνθ 
ςτθν οποία είναι ςυνδεμζνοσ ο ανιχνευτισ. 

ΑΚΥ. ΣΥΝ.-ΚΩΔ:ΧΧ 
Ακφρωςθ του ςυναγερμοφ. τθ κζςθ ΧΧ αναγρά-
φεται ο κωδικόσ που χρθςιμοποιικθκε για να 
ςταματιςει ο ςυναγερμόσ. 

ΡΑΕΝ. ΡΛΗΚΤ.:ΧΧ 

Όταν γίνει αποτυχθμζνθ προςπάκεια αφόπλιςθσ 
του ςυναγερμοφ. τθ κζςθ ΧΧ αναγράφεται ο 
αρικμόσ του πλθκτρολογίου από το οποίο ζγινε θ 
προςπάκεια. 

ΒΛΑΒΗ ΡΥ/ΤΩΝ: ΧΧ 

ΕΡΑΝ. ΡΥ/ΤΩΝ: ΧΧ 

Όταν πάκει βλάβθ θ γραμμι ηϊνθσ πυρανίχνευ-
ςθσ και όταν αποκαταςτακεί θ βλάβθ. τθ κζςθ 
ΧΧ αναγράφεται αρικμό τθσ ηϊνθσ. 

ΒΛΑΒΗ ΣΕΙΗΝΑΣ 

ΑΡΟΚ/ΣΗ ΣΕΙΗΝΑΣ 

Όταν πάκει βλάβθ θ γραμμι τροφοδοςίασ τθσ 
ςειρινασ και όταν αποκαταςτακεί θ βλάβθ. 

ΛΗΣΤΕΙΑ 

ΙΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΦΩΤΙΑ 

Όταν από το πλθκτρολόγιο τθσ μονάδασ ζχει 
γίνει θ αντίςτοιχθ ενζργεια. 

ΑΡΩΛ. ΡΕΙΦ.: ΧΧ 

ΕΡΑΝ. ΡΕΙΦ.: ΧΧ 

Όταν διακοπεί και μετά αποκαταςτακεί θ επικοι-
νωνία με κάποιο από τα πλθκτρολόγια τθσ μονά-
δασ. τθ κζςθ ΧΧ αναγράφεται ο αρικμόσ του 
πλθκτρολογίου. 

ΔΙΑΚΟΡΗ 220V Όταν γίνει διακοπι τθσ τάςθσ του δικτφου. 

ΕΡΑΝΑΦΟΑ 220V 
Όταν γίνει επαναφορά τθσ τάςθσ του δικτφου, 
φςτερα από κάποια διακοπι. 

ΧΑΜΗΛΗ ΜΡΑΤΑΙΑ Όταν θ τάςθ του ςυςςωρευτι είναι χαμθλι. 
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ΕΡΑΝ. ΜΡΑΤΑΙΑΣ 
Όταν θ τάςθ του ςυςςωρευτι επανζλκει ςε φυ-
ςιολογικά επίπεδα, μετά από κάποια διακοπι. 

ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΑΡΟΚ/ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛ. 

Όταν καεί κάποια από τισ αςφάλειεσ τθσ μονά-
δασ ι όταν αποκαταςτακεί θ βλάβθ. 

ΒΛΑΒΗ Τ/Φ ΓΑΜΜ.  

ΕΡΑΝ. Τ/Φ ΓΑΜΜ. 

Όταν πάκει βλάβθ θ τθλεφωνικι γραμμι που εί-
ναι ςυνδεδεμζνθ ςτθ μονάδα ι όταν θ βλάβθ 
αποκαταςτακεί. 

ΟΡΛΙΣΗ - REMOTE 

ΑΦΟΡΛΙΣΗ - REMOTE 

Όταν θ μονάδα οπλίςει ι αφοπλίςει με τθ 
διαδικαςία Downloading ι μζςω τθσ ςυςκευισ 
απομακρυςμζνου ελζγχου RTM-1. 

ΕΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΟ DL 
Όταν γίνει επζμβαςθ ςτθ μονάδα με τθ διαδικα-
ςία Downloading. 

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΛΗΞΗ ΡΟΓ/ΣΜΟΥ 

Όταν αρχίςει ι λιξει ο προγραμματιςμόσ τθσ μο-
νάδασ με τθ διαδικαςία Downloading. 

ΕΡOIK/ΝΙA ME CS  

ΑΡΟΤΥΧΙΑ ΕΡ/ΝΙΑΣ 

Όταν θ μονάδα επικοινωνιςει με τον κεντρικό 
ςτακμό και ςτείλει τον προκακοριςμζνο κωδικό 
TEST ι όταν θ επικοινωνία αποτφχει. 

ΔΙΑΓ. ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
Όταν ο τεχνικόσ διαγράψει τα ςυμβάντα που εί-
ναι καταχωρθμζνα ςτθ μνιμθ τθσ μονάδασ. 
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Για να δείτε τθν τάςθ του ςυςςωρευτι, όταν είςτε ςτθ διαδικαςία 
“ΕΛΕΓΧΟ ΤΣΗΜΑΣΟ” (ςελίδα 29) και ςτθν οκόνθ: 

 [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ]   

1. πιζςτε διαδοχικά το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΕΥΤΗ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί για λίγα δευτερόλεπτα θ οκόνθ με 
τθν τάςθ του ςυςςωρευτι, ςτθν παρακάτω μορφι: 

[ΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΕΥΤΗ: 13,8V]   

 

!  !
 

Μπορείτε, επίςθσ, όταν είςτε ςτθν αρχικι οκόνθ του ςυςτιματοσ, να 
δείτε τθν τάςθ του ςυςςωρευτι πιζηοντασ το [0] για δφο δευτερόλεπτα. 
 

Για να ελζγξετε τθ λειτουργία του τθλεφωνθτι τθσ μονάδασ, όταν είςτε 
ςτθ διαδικαςία “ΕΛΕΓΧΟ ΤΣΗΜΑΣΟ” (ςελίδα 29) και ςτθν οκόνθ: 

 [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ]   

1. πιζςτε διαδοχικά το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ [ENTER]]   

3. Πλθκτρολογιςτε τον κωδικό ςασ και το [ENTER]. Αμζςωσ κα 
ενεργοποιθκεί ο τθλεφωνθτισ τθσ μονάδασ και κα επιλζξει το τθλζ-
φωνο Callback που είναι καταχωρθμζνο ςτθ μνιμθ. 
Ο τθλεφωνθτισ κα κλείςει όταν ολοκλθρωκεί θ επιλογι του τθλε-
φϊνου. Αν κζλετε να ακυρϊςετε τθ διαδικαςία πριν ολοκλθρωκεί, 
πλθκτρολογιςτε ξανά τον κωδικό ςασ και το [ENTER]. 
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 Όταν δεν υπάρχει προγραμματιςμζνο τθλζφωνο ςτθ μνιμθ, τότε ο 
τθλεφωνθτισ δεν λειτουργεί και ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

 [ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ]   

 τθν περίπτωςθ που θχεί ςυνεχόμενα ο βομβθτισ του πλθκτρο-
λογίου και ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

    [ΒΛΑΒΗ Τ/Φ ΓΑΜΜΗΣ]   

ςθμαίνει ότι υπάρχει πρόβλθμα ςτθν τθλεφωνικι γραμμι. Για να 
ςταματιςετε το βομβθτι, πιζςτε οποιοδιποτε πλικτρο και φρο-ντίςτε να 
αποκαταςτιςετε τθ βλάβθ. 
 

Για να δείτε τθν ζκδοςθ του προγράμματοσ του πίνακα και του πλθκ-
τρολογίου, όταν είςτε ςτθ διαδικαςία “ΕΛΕΓΧΟ ΤΣΗΜΑΣΟ” (ςελίδα 
29) και ςτθν οκόνθ: 

 [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ]   

1. πιζςτε διαδοχικά το βζλοσ [] και πθγαίνετε ςτθν οκόνθ: 

[ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ]   

2. Πιζςτε [ENTER]. Θα εμφανιςκεί για λίγα δευτερόλεπτα θ οκόνθ: 

[PROTEUS CPU v ? ?  KEYPAD CPU v ? ?]   

ςτθν οποία αναγράφονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 
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τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται θ διαδικαςία τθν οποία πρζπει να ακο-
λουκιςετε για τθ ςωςτι, και χωρίσ προβλιματα, λειτουργία και χριςθ 
του ςυςτιματοσ, κακϊσ και οι ευκολίεσ που ςασ προςφζρει, όπωσ: 

(ITM: Intelligent Time Managment) 

Σο ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα και τθν ευελιξία να διαχειρίηεται ζξυπνα 
το χρόνο εξόδου, ϊςτε να διευκολφνει τθν ζξοδό ςασ, χωρίσ να χρειάηεται 
να κάνετε άςκοπεσ και βεβιαςμζνεσ κινιςεισ και χωρίσ να μειϊνεται ςτο 
ελάχιςτο θ παρεχόμενθ αςφάλεια. Αυτό επιτυγχάνεται με δφο τρόπουσ: 

1.  Αυτόματθ μείωςθ του χρόνου εξόδου 
(ATR: Automatic Time Reduction) 

Μπορείτε να ηθτιςετε από τον εγκαταςτάτθ ςασ να προγραμματί-
ςει πολφ μεγάλο χρόνο εξόδου, ϊςτε να μπορείτε να βγαίνετε άνε-
τα από το χϊρο, όταν οπλίηετε το ςφςτθμα. Σο ςφςτθμα, όταν κλεί-
ςετε τθν πόρτα, κα μειϊςει αυτόματα το χρόνο εξόδου ςτα τζςςε-
ρα δευτερόλεπτα και μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου αυτοφ κα 
οπλίςει άμεςα. 
 

2.  Ραράταςθ του χρόνου εξόδου 
(ΕΤΕ: Exit Time Extension) 

τθν περίπτωςθ που κακυςτεριςετε κατά τθν ζξοδό ςασ και κζλετε 
να παρατείνετε το χρόνο εξόδου, δεν χρειάηεται να αφοπλίςετε το 
ςφςτθμα, αρκεί να πιζςετε το πλικτρο [BYPASS], για να αρχίςει να 
μετρά ο χρόνοσ εξόδου και πάλι από τθν αρχι. Τθ διαδικαςία αυτι 
μπορείτε να τθν επαναλάβετε μζχρι τρεισ φορζσ. 

Σο ςφςτθμα ςασ παρζχει τθ δυνατότθτα περιμετρικισ και πλιρουσ όπλι-
ςθσ με τθ χριςθ ενόσ μόνον πλικτρου, κακϊσ και ζξυπνθ εναλλαγι του 
τρόπου όπλιςθσ - από περιμετρικι χωρίσ χρόνο ειςόδου, ςε περιμετρικι 
με χρόνο ειςόδου και από περιμετρικι ςε πλιρθ όπλιςθ-, χωρίσ να χρειά-
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ηεται να αφοπλίηετε και να οπλίηετε τθ μονάδα (δείτε ςελ.: 38-40). 

Η όπλιςθ και θ αφόπλιςθ του ςυςτιματοσ μπορεί να γίνει με τουσ εξισ 
τρόπουσ: 

 Μζςω του πλθκτρολογίου τθσ μονάδασ, με τθν ειςαγωγι οποιου-
διποτε ςωςτοφ κωδικοφ. 

 Με τθ χριςθ τθσ κάρτασ προςζγγιςθσ, αν το ςφςτθμά ςασ χρθςι-
μοποιεί το ανάλογο πλθκτρολόγιο. 

 Αυτόματα, ςε προκακοριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ, μζςα από τον εν-
ςωματωμζνο προγραμματιηόμενο χρονοδιακόπτθ. 

 Από οποιοδιποτε τονικό τθλζφωνο, μζςω απλισ τθλεφωνικισ 
γραμμισ, με τθ χριςθ κωδικοφ (απαραίτθτθ θ χριςθ τθσ μονάδασ 
RTM-1). 

 Μζςω του δικτφου GSM, από ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ κινθτϊν 
τθλεφϊνων, με SMS ι με αναπάντθτεσ κλιςεισ (απαραίτθτθ θ χρι-
ςθ τθσ μονάδασ ORION). 

Σο ςφςτθμα ςασ μπορεί να οπλίςει ωσ εξισ: 

 Ρλιρθσ όπλιςθ (AWAY): Όταν οπλίηετε το ςφςτθμα και αποχωρείτε 
από τον προςτατευόμενο χϊρο. 

 Ρλιρθσ όπλιςθ με απομόνωςθ ηωνϊν: Όταν οπλίηετε το ςφςτθμα 
και αποχωρείτε από τον προςτατευόμενο χϊρο, βγάηοντασ ταυτό-
χρονα εκτόσ λειτουργίασ κάποιεσ ηϊνεσ. 

 Ρλιρθσ όπλιςθ με απομόνωςθ ομάδασ ηωνϊν: Όταν οπλίηετε το 
ςφςτθμα και αποχωρείτε από τον προςτατευόμενο χϊρο, βγάηο-
ντασ ταυτόχρονα εκτόσ λειτουργίασ μία ομάδα προεπιλεγμζνων 
ηωνϊν (Group Bypass). 

 Ρεριμετρικι όπλιςθ (STAY): Όταν οπλίηετε το ςφςτθμα και 
παραμζνετε μζςα ςτον προςτατευόμενο χϊρο. 

 Ρεριμετρικι όπλιςθ με απομόνωςθ ηωνϊν: Όταν οπλίηετε το 
ςφςτθμα και παραμζνετε μζςα ςτον προςτατευόμενο χϊρο, βγάηο-
ντασ ταυτόχρονα εκτόσ λειτουργίασ κάποιεσ ηϊνεσ. 

 Ρεριμετρικι όπλιςθ με απομόνωςθ ομάδασ ηωνϊν: Όταν οπλίηετε 
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το ςφςτθμα και παραμζνετε μζςα ςτον προςτατευόμενο χϊρο, 
βγάηοντασ ταυτόχρονα εκτόσ λειτουργίασ μία ομάδα προεπιλεγμζ-
νων ηωνϊν (Group Bypass). 

Κάκε φορά, πριν οπλίςετε το ςφςτθμα αςφαλείασ, κα πρζπει: 
 Να κλείνετε καλά όλεσ τισ πόρτεσ και τα παράκυρα που είναι προ-

ςτατευμζνα. Όταν είναι κλειςτζσ όλεσ οι ηϊνεσ του ςυςτιματοσ, 
ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ επωνυμία τθσ εταιρίασ. 

 Σο LED “READY” να είναι αναμμζνο πράςινο ι πορτοκαλί. Πταν 
είναι κόκκινο, δεν πρζπει να οπλίςετε το ςφςτθμα γιατί υπάρ-
χουν ηϊνεσ ανοικτζσ που κα δϊςουν ςυναγερμό. 

 Εάν υπάρχουν ηϊνεσ ανοικτζσ, και ανάλογα με τον τρόπο απεικό-
νιςθσ που ζχετε επιλζξει, κα εμφανίηονται μία – μία ςτθν οκόνθ 
του πλθκτρολογίου ι κα υπάρχει θ ζνδειξθ: 

  [ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ]   

 Για να δείτε ποιεσ ηϊνεσ είναι ανοικτζσ, πιζςτε το πλικτρο [ZONE]. 
τθν οκόνθ κα εμφανιςκοφν μία – μία οι ηϊνεσ που είναι 
ανοικτζσ. Για να βγείτε από τθ διαδικαςία αυτι και να επανζλκετε 
ςτθν αρχι-κι οκόνθ, πιζςτε ξανά το ίδιο πλικτρο. 

 Κλείςτε τισ ηϊνεσ που είναι ανοικτζσ. Μόλισ ιςορροπιςουν όλεσ οι 
ηϊνεσ, ςτθν οκόνθ του πλθκτρολογίου κα εμφανιςκεί ι ζνδειξθ: 

  [ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ]   

 Επίςθσ, το LED "TROUBLE" πρζπει να είναι ςβθςτό. Είναι αναμμζνο 
όταν υπάρχει κάποιο πρόβλθμα ςτθ μονάδα, όπωσ βλάβθ ςτθν 
τθλεφωνικι γραμμι ι όταν υπάρχει διακοπι τθσ τάςθσ ι όταν θ 
τάςθ του ςυςςωρευτι είναι χαμθλι. 

! ! !
 

 Πριν οπλίςετε τθ μονάδα, πρζπει να αποκαταςτιςετε οποιαδιποτε 
βλάβθ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, επικοινωνιςτε με τον τεχνικό που 
ζκανε τθν εγκατάςταςθ. 

 Η όπλιςθ, με όλουσ τουσ τρόπουσ που κα περιγράψουμε ςτθ ςυνζ-
χεια, μπορεί να γίνει μόνον όταν είςτε ςτθν αρχικι οκόνθ, ςτθν οποία 
εμφανίηεται θ επωνυμία τθσ εταιρείασ. 
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Ο τρόποσ αυτόσ τθσ όπλιςθσ χρθςιμοποιείται όταν φεφγετε από τον προ-
ςτατευόμενο χϊρο και κζλετε να ζχετε πλιρθ κάλυψθ. Η πλιρθσ όπλιςθ 
του ςυςτιματοσ μπορεί να γίνει με τρεισ τρόπουσ: 

 
1. Ππλιςθ με τθ χριςθ κωδικοφ 

Πλθκτρολογιςτε το ςωςτό *ΚΩΔΙΚΟ+ και πιζςτε το [ENTER]. 

2. Γριγορθ Ππλιςθ 

Για να κάνετε γριγορθ, πλιρθ όπλιςθ του ςυςτιματοσ, χωρίσ 
κωδικό, πιζςτε τα πλικτρα: [ARM] & [ENTER].  

3. Ππλιςθ με κάρτα 

Πλθςιάςτε τθν κάρτα ςτο πλθκτρολόγιο ςτθ κζςθ που υπάρχει το 
ενδεικτικό εικονίδιο και περιμζνετε να ακοφςετε το ςιμα τθσ επι-
βεβαίωςθσ από το βομβθτι. 

 

Αμζςωσ, ανεξάρτθτα με ποιον τρόπο ζγινε θ όπλιςθ, ξεκινά θ διαδικα-
ςία όπλιςθσ, που είναι θ ακόλουκθ: 

 

1.  Σο LED “ARM” γίνεται κόκκινο και εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

2.  [ΟΡΛΙΖΕΙ ΣΕ ? ? ΔΕΥΤΕΟΛΕΡΤΑ]   

3.  Αμζςωσ μετά, αρχίηει να μετρά ο χρόνοσ που ζχετε ςτθ διάκεςι 
ςασ για να εγκαταλείψετε το χϊρο. Σαυτόχρονα, για όλθ τθ διάρ-
κεια του χρόνου εξόδου θχεί ο βομβθτισ. 

4.  Δζκα δευτερόλεπτα πριν τθ λιξθ του χρόνου εξόδου, ο ιχοσ του 
βομβθτι γίνεται πιο γριγοροσ, για να ςασ υπενκυμίςει να επι-
ςπεφςετε τθν ζξοδό ςασ. 

5.  Εγκαταλείψτε το χϊρο, πριν τθν παρζλευςθ του χρόνου εξόδου 
και κλείςτε τθν πόρτα. Σο ςφςτθμα κα οπλίςει μόλισ λιξει ο 
χρόνοσ εξόδου και ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

6.  [ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΛΙΣΜΕΝΟ]   
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Ο τρόποσ αυτόσ χρθςιμοποιείται όταν οπλίηετε το ςφςτθμα και εςείσ πα-
ραμζνετε και κινείςκε ελεφκερα μζςα ςτο χϊρο. τθν περίπτωςθ αυτι, 
οπλίηουν μόνο οι περιμετρικζσ ηϊνεσ του ςυςτιματοσ (π.χ.: πόρτεσ, παρά-
κυρα κλπ), ενϊ οι εςωτερικζσ ηϊνεσ βγαίνουν αυτόματα εκτόσ λειτουρ-
γίασ. Η περιμετρικι όπλιςθ του ςυςτιματοσ μπορεί να γίνει με δφο τρό-
πουσ: 

1.  Ρεριμετρικι όπλιςθ χωρίσ χρόνουσ 

Για να κάνετε περιμετρικι όπλιςθ χωρίσ χρόνουσ, πλθκτρολογιςτε 
[STAY] & [ENTER]. Αμζςωσ, το LED “ARM” κα γίνει πορτοκαλί και 
ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΡΕΙΜΕΤΙΚΗ ΟΡΛΙΣΗ]   

Σαυτόχρονα, κα μθδενιςκοφν οι χρόνοι ειςόδου - εξόδου και όλεσ 
οι ηϊνεσ με κακυςτζρθςθ κα λειτουργοφν ςαν άμεςεσ. 
 

2.  Ρεριμετρικι όπλιςθ με χρόνο ειςόδου 

Σο ςφςτθμα κάνει αυτόματα περιμετρικι όπλιςθ, όταν δεν ανοίξει 
κάποια ηϊνθ με κακυςτζρθςθ μζχρι να λιξει ο χρόνοσ εξόδου. Ο 
τρόποσ αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνον όταν ζχει ενεργο-
ποιθκεί από τον τεχνικό θ αυτόματθ περιμετρικι όπλιςθ (AUTO 
STAY). 
τθν όπλιςθ με τον τρόπο αυτό λειτουργεί ο χρόνοσ ειςόδου και 
κάποιοσ που βριςκόταν εκτόσ του χϊρου τθν ϊρα που ζγινε θ όπλι-
ςθ, μπορεί να μπει κανονικά ςτο χϊρο και να αφοπλίςει το ςφςτθ-
μα με τον κωδικό ι με τθν κάρτα του. 

Για να κάνετε περιμετρικι όπλιςθ με χρόνο ειςόδου, πλθκτρολογιςτε 
το ςωςτό *ΚΩΔΙΚΟ+ και πιζςτε το [ENTER]. Αμζςωσ, ξεκινά θ διαδικα-
ςία όπλιςθσ, που είναι θ ακόλουκθ: 

1.  Σο LED “ARM” γίνεται κόκκινο και εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

[ΟΡΛΙΖΕΙ ΣΕ ?? ΔΕΥΤΕΟΛΕΡΤΑ]   

2.  Αμζςωσ μετά, αρχίηει να μετρά ο χρόνοσ εξόδου και θχεί ο βομβθ-
τισ για όλθ τθ διάρκεια του χρόνου εξόδου. 

3.  Δζκα δευτερόλεπτα πριν τθ λιξθ του χρόνου εξόδου, ο ιχοσ του 
βομβθτι γίνεται πιο γριγοροσ, για να ςασ υπενκυμίςει ότι ο χρό-
νοσ εξόδου τελειϊνει. 
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4.  Μόλισ τελειϊςει ο χρόνοσ εξόδου και δεν ανοίξει κάποια ηϊνθ, 
το ςφςτθμα οπλίηει, το LED “ARM” από κόκκινο γίνεται πορτοκαλί 
που αναβοςβινει και ςτθν οκόνθ κα εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

[ΡΕ/ΤΙΚΗ ΟΡΛΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ]   

 

! ! !
 

Δεν μπορεί να γίνει αυτόματθ περιμετρικι όπλιςθ όταν κάνετε BYPASS τθ 
ηϊνθ DELAY. 
 

τθν περιμετρικι  όπλιςθ, μπορείτε να αλλάξετε τθν κατάςταςθ όπλιςθσ  

από    [ΡΕΙΜΕΤΙΚΗ ΟΡΛΙΣΗ]    ςε 

[ΡΕ/ΤΙΚΗ ΟΡΛΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ]  και αντίςτροφα, 

πιζηοντασ για δφο δευτερόλεπτα το πλικτρο [STAY] κάκε φορά. ε κάκε 
αλλαγι, εκτόσ από τθν ζνδειξθ ςτθν οκόνθ του πλθκτρολογίου, αλλάηει 
και θ ζνδειξθ του LED “ARM” από πορτοκαλί ςτακερό ςε πορτοκαλί που 
αναβοςβινει. 

Όταν ζχετε κάνει περιμετρικι όπλιςθ, μπορείτε να αλλάξετε τθν κατάςτα-
ςθ όπλιςθσ από περιμετρικι ςε πλιρθ και να βγείτε από το χϊρο ςασ, χω-
ρίσ να χρειάηεται να αφοπλίςετε πρϊτα το ςφςτθμα. Η διαδικαςία είναι θ 
εξισ: 

1. Πλθκτρολογιςτε: [ARM] & [ENTER]. 

2. Αμζςωσ, το LED “ARM” κα γίνει κόκκινο και ςτθν οκόνθ του πλθ-
κτρολογίου κα αρχίςει να μετρά ο χρόνοσ εξόδου, ακολουκϊ-ντασ 
τθ διαδικαςία τθσ πλιρουσ όπλιςθσ, που περιγράψαμε ςτο 
αντίςτοιχο κεφάλαιο. 

3. Μόλισ λιξει ο χρόνοσ εξόδου, το ςφςτθμα κα κάνει πλιρθ όπλιςθ 
και ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΛΙΣΜΕΝΟ]   
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! ! !
 

Για να λειτουργιςει το ςφςτθμα με τον τρόπο που περιγράψαμε, πρζπει 
το πλικτρο [ARM] να είναι ενεργοποιθμζνο. 
 

Όταν ζχετε οπλίςει περιμετρικά το ςφςτθμα, μπορείτε να βγείτε από το 
χϊρο, χωρίσ να αφοπλίςετε το ςυναγερμό, κάνοντασ προςωρινι ακφρω-
ςθ τθσ περιμετρικισ όπλιςθσ, ωσ εξισ: 

1.  Πιζςτε για δφο δευτερόλεπτα το πλικτρο [BYPASS]. 

2.  Αμζςωσ, ςτθν οκόνθ του πλθκτρολογίου αρχίηει να μετρά ο χρό-
νοσ εξόδου. το διάςτθμα αυτό, μπορείτε να αποχωριςετε από 
το χϊρο χωρίσ να ενεργοποιθκεί ο ςυναγερμόσ. 

3.  Μετά το πζρασ του χρόνου εξόδου, το ςφςτθμα οπλίηει περιμε-
τρικά με χρόνο ειςόδου, το LED “ARM” αναβοςβινει και ςτθν 
οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

[ΡΕ/ΤΙΚΗ ΟΡΛΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ]   

Από τθ ςτιγμι που κα βγείτε από το χϊρο ακυρϊνοντασ προςωρινά τθν 
όπλιςθ με το πλικτρο [BYPASS], κα μπορείτε να επανζλκετε οποιαδιποτε 
ςτιγμι και να αφοπλίςετε το ςφςτθμα με τον κωδικό ι τθν κάρτα ςασ, 
χωρίσ να δοκεί ςυναγερμόσ. 

 

! ! !
 

 Όταν το LED "TROUBLE" είναι αναμμζνο (επειδι υπάρχει κάποιο πρό-
βλθμα, όπωσ π.χ.: διακοπι ρεφματοσ), με όποιον από τουσ παραπάνω 
τρόπουσ και αν οπλίςετε το ςφςτθμα, μετά το [ENTER], κα θχιςει πρϊ-
τα ο βομβθτισ του πλθκτρολογίου και ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζν-
δειξθ: 

 [ΡΟΣΟΧΗ! ΡΟΒΛΗΜΑ]   

 και αμζςωσ μετά, θ ζνδειξθ με τθν αιτία του προβλιματοσ, π.χ.: 

 [ΔΙΑΚΟΡΗ ΕΥΜΑΤΟΣ]   

 και μετά κα αρχίςει θ μζτρθςθ του χρόνου εξόδου. 
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Αν υπάρχουν ηϊνεσ ανοιχτζσ και οπλίςετε το ςφςτθμα χωρίσ να τισ κάνετε 
BYPASS, τότε, ανάλογα με τον προγραμματιςμό που ζχει κάνει ο τεχνικόσ, 
θ μονάδα κα ακολουκιςει μία από τισ παρακάτω επιλογζσ: 

1.  Δεν κα οπλίςει. 
2.  Θα οπλίςει και ςτθ λιξθ του χρόνου εξόδου κα βγάλει αυτόματα εκ-

τόσ λειτουργίασ τισ ανοικτζσ ηϊνεσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ ςει-ρινα 
του ςυςτιματοσ κα θχιςει τρεισ φορζσ. 

3.  Θα οπλίςει και ςτθ λιξθ του χρόνου εξόδου κα βγάλει αυτόματα εκ-
τόσ λειτουργίασ τισ ανοικτζσ ηϊνεσ, χωρίσ να δϊςει κάποια θχθ-τικι 
ζνδειξθ. 

4.  Θα οπλίςει και ςτθ λιξθ του χρόνου εξόδου κα βγάλει αυτόματα εκ-
τόσ λειτουργίασ τισ ανοικτζσ ηϊνεσ, χωρίσ να δϊςει κάποια θχθ-τικι 
ζνδειξθ. τθν περίπτωςθ αυτι, όμωσ, οι ηϊνεσ που κα βγουν εκτόσ 
λειτουργίασ, κα επανενταχκοφν αυτόματα ςτο ςφςτθμα, αμζ-ςωσ 
μόλισ ιςορροπιςουν (FORCED ARM). 

 

Ο τρόποσ αυτόσ τθσ όπλιςθσ χρθςιμοποιείται όταν οπλίηετε το ςφςτθμα 
και κζλετε να βγάλετε κάποιεσ ηϊνεσ προςωρινά εκτόσ λειτουργίασ 
(Bypass). Όταν κάνετε όπλιςθ του ςυςτιματοσ με ταυτόχρονθ απομόνωςθ 
ηωνϊν, κα πρζπει να ζχετε υπϋ όψιν ςασ τα εξισ: 

► Να είςτε πολφ προςεκτικοί όταν κάνετε ηϊνεσ Bypass, γιατί οι 
ηϊνεσ αυτζσ δεν κα δϊςουν ςυναγερμό όταν ενεργοποιθκοφν. 

► Όπλιςθ με ηϊνεσ BYPASS μποροφν να κάνουν μόνον οι χριςτεσ 
εκείνοι των οποίων οι κωδικοί ζχουν αυτι τθ δυνατότθτα. 

► Αν χρθςιμοποιιςετε κωδικό ο οποίοσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να 
κάνει ηϊνεσ Bypass, το ςφςτθμα δεν κα οπλίςει, κα θχιςει προει-
δοποιθτικά ο βομβθτισ και ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί το μθνυ-
μα: 

[ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗ ΑΡΟΔΕΚΤΟΣ]   

Επαναλάβετε τθ διαδικαςία, χρθςιμοποιϊντασ το ςωςτό κωδικό. 

► Αν κάποια από τισ ηϊνεσ που πλθκτρολογιςατε δεν ανικει ςτο 
τμιμα που οπλίηετε, το ςφςτθμα δεν κα οπλίςει, ενϊ ςτθν οκόνθ  
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κα εμφανιςκεί το μινυμα: 

[ΜΗ ΑΡΟΔΕΚΤΗ ΖΩΝΗ]   

τθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να επαναλάβετε τθ διαδικαςία χω-
ρίσ να κάνετε BYPASS τθ ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ. 

► Αν κάνατε λάκοσ ςτθν πλθκτρολόγθςθ κάποιασ ηϊνθσ, πιζςτε το 
[CLEAR] για να κακαρίςετε τθν οκόνθ και επαναλάβετε τθ διαδι-
καςία από τθν αρχι. 

Η όπλιςθ του ςυςτιματοσ με ηϊνεσ εκτόσ λειτουργίασ μπορεί να γίνει με 
ζναν από τουσ εξισ τρόπουσ: 

 

1. Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ και πιζςτε το πλικτρο [BYPASS]. 

τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΖΩΝΕΣ ΒΥPASS]  

2. Πλθκτρολογιςτε τουσ αρικμοφσ των ηωνϊν που κζλετε να απομο-
νϊςετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τισ ηϊνεσ 1 και 12 πλθκτρολο-
γιςτε: [0] [1]   [1] [2] ). Οι ηϊνεσ που κα επιλζξετε να απομονϊςετε 
εμφανίηονται ςτθ δεφτερθ ςειρά τθσ οκόνθσ. 

3. Ολοκλθρϊςτε τθν όπλιςθ με [ENTER]. 

 

τθν όπλιςθ του ςυςτιματοσ, με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να κάνετε 
απομόνωςθ μιασ ομάδασ ηωνϊν (Group Bypass), χωρίσ να χρειάηεται να 
πλθκτρολογείτε μία-μία τισ ηϊνεσ. Οι ηϊνεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ 
προγραμματίηονται από τον τεχνικό. 

1. Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ και πιζςτε το πλικτρο [BYPASS]. 

2. Πιζςτε το [ENTER]. Σο ςφςτθμα κα οπλίςει και κα βγάλει εκτόσ 
λειτουργίασ τισ ηϊνεσ που ανικουν ςτθν ομάδα. 

Αμζςωσ, ανεξάρτθτα με ποιον από τουσ δφο τρόπουσ ζγινε θ όπλιςθ, ξεκι-
νά θ διαδικαςία όπλιςθσ, που είναι θ ακόλουκθ: 

► Σο LED “ARM” γίνεται  κόκκινο και ςτθν οκόνθ  εμφανίηεται το 

μινυμα: 

[ΡΟΣΟΧΗ ΥΡΑΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ BYPASS]   
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Αμζςωσ μετά αρχίηει να μετρά ο χρόνοσ εξόδου. 
► Όταν τελειϊςει ο χρόνοσ εξόδου, εμφανίηεται θ ενδείξθ: 

[ΟΡΛΙΣΗ ΜΕ ΖΩΝΕΣ BYPASS]   

 

1. Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ και πιζςτε το πλικτρο [BYPASS]. 
τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΖΩΝΕΣ ΒΥPASS]   

2. Πλθκτρολογιςτε τουσ αρικμοφσ των ηωνϊν που κζλετε να απομο-
νϊςετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τισ ηϊνεσ 1 και 12 πλθκτρολο-
γιςτε: [0] [1]   [1] [2] ). Οι ηϊνεσ που κα επιλζξετε να απομονϊςετε 
εμφανίηονται ςτθ δεφτερθ ςειρά τθσ οκόνθσ. 

3. Ολοκλθρϊςτε τθν όπλιςθ πλθκτρολογϊντασ [STAY] & [ENTER]. 
Σο ςφςτθμα κα οπλίςει, το LED “ARM” κα γίνει πορτοκαλί και ςτθν 
οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΡΕ/ΤΙΚΗ ΟΡΛΙΣΗ ΜΕ ΖΩΝΕΣ BYPASS]   

 

1. Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ και πιζςτε το πλικτρο [BYPASS]. 

2. Ολοκλθρϊςτε τθν όπλιςθ πλθκτρολογϊντασ [STAY] & [ENTER]. 
Σο ςφςτθμα κα οπλίςει και κα βγάλει εκτόσ λειτουργίασ τισ ηϊνεσ 
που ανικουν ςτθν ομάδα, το LED “ARM” κα γίνει πορτοκαλί και 
ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΡΕ/ΤΙΚΗ ΟΡΛΙΣΗ ΜΕ ΖΩΝΕΣ BYPASS]   

Για να βγάλετε εκτόσ λειτουργίασ κάποιεσ ηϊνεσ, χωρίσ να οπλίςετε τθ 
μονάδα, ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδικαςία: 

1. Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ και πιζςτε το πλικτρο [BYPASS]. 
τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΖΩΝΕΣ ΒΥPASS]   

2. Πλθκτρολογιςτε τουσ αρικμοφσ των ηωνϊν που κζλετε να απομο-
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νϊςετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τισ ηϊνεσ 1 και 12 πλθκτρολογι-
ςτε: [0] [1]   [1] [2] ). Οι ηϊνεσ που κα επιλζξετε να απομονϊςετε 
εμφανίηονται ςτθ δεφτερθ ςειρά τθσ οκόνθσ. 

3. Ολοκλθρϊςτε πιζηοντασ ξανά το πλικτρο [BYPASS]. Αμζςωσ κα 
ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί για λίγο θ ζνδειξθ: 

[ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΓΙΝΑΝ BYPASS]   

Για να δείτε ποιεσ ηϊνεσ είναι Bypass: 

1.  Κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο [BYPASS] για δφο δευτερόλεπτα. 
τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & [ENTER]]   

2.  Πλθκτρολογιςτε τον κωδικό και μετά το [ENTER]. τθν οκόνθ του 
πλθκτρολογίου, κα εμφανιςκοφν για λίγα δευτερόλεπτα οι ηϊνεσ 
που ζχουν γίνει Bypass. 

 Για να δείτε τθν περιγραφι κάποιασ ηϊνθσ, κινθκείτε με τα βζλθ 
[] ι [] πάνω ςτον αρικμό τθσ ηϊνθσ και θ περιγραφι τθσ κα 
εμφανίηεται ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ οκόνθσ. 

 Αν δεν υπάρχουν ηϊνεσ Bypass, κα εμφανιςκεί το μινυμα: 

[ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ BYPASS]   

Για να επαναφζρετε ςε λειτουργία τισ ηϊνεσ που ζχουν γίνει Bypass με 
τθν παραπάνω διαδικαςία, πλθκτρολογιςτε: 

► *ΚΩΔΙΚΟ+ [BYPASS] & [BYPASS]. 

Αμζςωσ κα ακοφςετε το ςιμα επιβεβαίωςθσ από το βομβθτι και ςτθν 
οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΓΕΣ]   

Επίςθσ, οι ηϊνεσ που ζχουν γίνει Bypass, επανζρχονται αυτόματα ςε κα-
τάςταςθ κανονικισ λειτουργίασ, μόλισ αφοπλιςκεί το ςφςτθμα. 
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Αν ζχετε βγάλει κάποιεσ ηϊνεσ εκτόσ λειτουργίασ, με τον τρόπο που περι-
γράψαμε παραπάνω, μπορείτε να οπλίςετε τθ μονάδα κάνοντασ ταυτό-
χρονα Bypass τισ ηϊνεσ τισ οποίεσ είχατε ιδθ απομονϊςει, πλθκτρολογϊ-
ντασ: 

► *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER].  

τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί το μινυμα: 

[ΡΟΣΟΧΗ ΥΡΑΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ BYPASS]   

και το ςφςτθμα κα οπλίςει ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία όπλιςθσ 
που περιγράψαμε. 
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τθν αφόπλιςθ του ςυςτιματοσ ζχουμε τρεισ περιπτϊςεισ: 

Για να αφοπλίςετε το ςφςτθμα, όταν είναι πλιρωσ οπλιςμζνο, ακολουκι-
ςτε τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Ειςζλκετε ςτον προςτατευμζνο χϊρο από μία είςοδο με κακυςτζρθςθ. Ο 
βομβθτισ κα αρχίςει να θχεί, για να ςασ υπενκυμίςει να αφοπλίςετε το 
ςφςτθμα και ςτθν οκόνθ κα μετρά ο χρόνοσ που ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ. 
Δζκα δευτερόλεπτα πριν τθ λιξθ του χρόνου ειςόδου, ο ιχοσ του βομ-
βθτι κα γίνει πιο γριγοροσ, για να ςασ υπενκυμίςει να επιςπεφςετε τθν 
αφόπλιςθ. 

► Πλθκτρολογιςτε το ςωςτό *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER]. 

Και ςτθν περίπτωςθ τθσ περιμετρικισ όπλιςθσ, για να αφοπλίςετε το 
ςφςτθμα: 

► Πλθκτρολογιςτε το ςωςτό *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER]. 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφόπλιςθσ, το LED 
“ARM” γίνεται πράςινο και ςτθν οκόνθ κα εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

[ΑΦΟΡΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]   

 

!  !
 

Αν δεν δϊςετε το ςωςτό κωδικό, ζχετε τθ δυνατότθτα να προςπακιςετε 
ξανά. Αν κάνετε τζςςερισ προςπάκειεσ, πλθκτρολογϊντασ λάκοσ κωδι-
κό, το πλθκτρολόγιο παφει να υπακοφει για ζνα λεπτό. Σαυτόχρονα, αν 
θ μονάδα είναι ςυνδεδεμζνθ με κεντρικό ςτακμό, κα ςτείλει ςιμα, για να 
δθλϊςει τθ λανκαςμζνθ προςπάκεια εξουδετζρωςθσ. 
 

Αν τθν ϊρα που πάτε να μπείτε ςτο χϊρο ςασ απειλιςουν και ςασ επιβά-
λουν να αφοπλίςετε το ςυναγερμό, τότε, πλθκτρολογιςτε: 
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► *ΚΩΔΙΚΟ ΑΦΟΡΛΙΣΗΣ ΥΡΟ ΑΡΕΙΛΗ+ & [ENTER] 

Αμζςωσ, το ςφςτθμα αφοπλίηεται, ςτζλνοντασ ταυτόχρονα ςτον κεντρικό 
ςτακμό ςιμα αφόπλιςθσ υπό απειλι. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, το LED 
ARM γίνεται πράςινο και ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

[ΑΦΟΡΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]   

 

!  !
 

Ο “ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΟΡΛΙΣΗΣ ΥΡΟ ΑΡΕΙΛΗ” προγραμματίηεται με τθ διαδικα-
ςία που περιγράψαμε ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο, ςτθ ςελίδα 14. 
 

Όταν δοκεί ςυναγερμόσ από κάποια ηϊνθ, ςτθν οκόνθ όλων των πλθκ-
τρολογίων, εμφανίηεται θ ζνδειξθ του τφπου: 

[ΣΥΝ/ΜΟΣ - ΖΩΝΗ ? ? & και θ περιγραφι τθσ ηϊνθσ]   

και, αμζςωσ μετά, θ υπόδειξθ: 

[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & ENTER] . 

► Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER]. 

Αμζςωσ, κα ςταματιςουν να θχοφν οι ςειρινεσ και το ςφςτθμα κα αφο-
πλιςκεί. 

 

! ! !
 

Αν θ μονάδα λειτουργεί με τθλεφωνθτι και κωδικοποιθτι, όταν ακυρϊ-
ςετε το ςυναγερμό, κα διακοπεί και θ λειτουργία του τθλεφωνθτι, ενϊ ο 
κωδικοποιθτισ κα ςυνεχίςει να λειτουργεί κανονικά. 
 

Αν υπιρξε κάποιο ςυμβάν, κατά τθ διάρκεια που το ςφςτθμα ςυναγερ-
μοφ ιταν οπλιςμζνο, όπωσ π.χ.: ςυναγερμόσ, διακοπι ρεφματοσ κλπ, το-
τε, αμζςωσ μετά τθν αφόπλιςθ του ςυςτιματοσ, κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 
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[ΑΦΟΡΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]   

και κα θχιςει ο βομβθτισ. τθ ςυνζχεια, κα εμφανιςκοφν τα μινυματα: 

[ΡΟΣΟΧΗ! ΡΟΒΛΗΜΑ]  και 

[ΡΙΕΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ]   

► Για να δείτε τα ςυμβάντα, πιζςτε το [ENTER] και, ςτθ ςυνζχεια, με 
το βζλοσ [] μπορείτε να δείτε με τθ ςειρά όλα τα ςυμβάντα, με 
τθν ϊρα και τθν θμερομθνία που καταχωρικθκαν ι 

► πιζςτε το [CLEAR], για να επανζλκετε ςτθν αρχικι οκόνθ, χωρίσ να 
δείτε τα ςυμβάντα. 
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Η μονάδα ζχει τθ δυνατότθτα να οπλίηει και να αφοπλίηει αυτόματα ςυ-
γκεκριμζνεσ ϊρεσ και θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. Σθν προγραμματιςμζνθ 
ϊρα αυτόματθσ όπλιςθσ: 

1.  Αρχίηει να θχεί ο βομβθτισ όλων των πλθκτρολογίων, ςθματοδο-
τϊντασ το χρόνο εξόδου τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ, που είναι τζςςε-
ρα λεπτά. 

2.  τθν οκόνθ των πλθκτρολογίων, αρχίηει να μετρά ο χρόνοσ που 
ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ, μζχρι να εγκαταλείψετε το χϊρο. το διά-
ςτθμα αυτό ζχετε τθ δυνατότθτα να αποχωριςετε από το χϊρο ι 
να παραμείνετε μζςα ςϋ αυτόν και να ακυρϊςετε ι να μετακζςε-
τε τθν αυτόματθ όπλιςθ. 

Για να ακυρϊςετε τθν αυτόματθ όπλιςθ: 

► Πλθκτρολογιςτε τον [ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER], κατά τθ διάρκεια του 
χρόνου εξόδου. τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΑΦΟΡΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]  

Για να κάνετε προςωρινι ακφρωςθ τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ: 

1.  Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ & [STAY], κατά τθ διάρκεια του 
χρόνου εξόδου. τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΕΡΟΜΕΝΗ ΟΡΛΙΣΗ ΣΕ 01 ΛΕΡΤΑ]   

2.  Πλθκτρολογιςτε το χρόνο που κζλετε μζχρι να ενεργοποιθκεί 
ξανά θ αυτόματθ όπλιςθ (από 01-99 λεπτά) και το [ENTER]. 

Η αυτόματθ όπλιςθ κα ακυρωκεί προςωρινά και θ μονάδα κα οπλίςει και 
πάλι αυτόματα, μετά τθν παρζλευςθ αυτοφ του χρόνου. 
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!  !
 

 τθν αυτόματθ όπλιςθ, ςτθν περίπτωςθ που κα υπάρχουν ανοικτζσ 
ηϊνεσ ςτθ λιξθ του χρόνου εξόδου, αυτζσ κα βγουν αυτόματα εκτόσ 
λειτουργίασ. 

 Ακφρωςθ ι προςωρινι ακφρωςθ τθσ αυτόματθσ όπλιςθσ άλλου 
τμιματοσ γίνεται με τον ίδιο τρόπο, αφοφ πρϊτα κάνετε μετάβαςθ 
ςτο τμιμα αυτό, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια. 

 

Η μονάδα μπορεί να προγραμματιςκεί και λειτουργιςει ςαν τζςςερα 
ανεξάρτθτα ςυςτιματα. Η λειτουργία του κάκε τμιματοσ χωριςτά, είναι θ 
ίδια με αυτι τθσ απλισ εγκατάςταςθσ. 

Κάκε πλθκτρολόγιο ανικει ςε ζνα από τα τζςςερα τμιματα ςτα οποία 
μπορεί να χωριςτεί θ μονάδα και μπορείτε από ζνα πλθκτρολόγιο να χει-
ρίηεςτε και τα άλλα τμιματα, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ 
που ζχει ο κωδικόσ του χριςτθ. 

τθν περίπτωςθ που θ μονάδα λειτουργεί ςε δφο ι περιςςότερα τμιμα-
τα, και ζχετε κωδικό που ςασ δίνει τθ δυνατότθτα αλλαγισ τμιματοσ, 
μπορείτε να ελζγξετε και τα άλλα τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ, από το 
πλθκτρολόγιο του δικοφ ςασ τμιματοσ, αφοφ πρϊτα μεταβείτε ςτο τμιμα 
που κζλετε, ακολουκϊντασ τθν εξισ διαδικαςία: 

1.  Πλθκτρολογιςτε τον κωδικό ςασ και πιζςτε το πλικτρο [PART]. 
τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί το μινυμα: 

[ΔΩΣΤΕ ΑΙΘΜΟ 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ENTER]   

2.  Πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του τμιματοσ ςτο οποίο επικυμείτε 
να μεταβείτε και πιζςτε το [ENTER]. τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί το 

μθνυμα: [ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 2]   

Με τθν είςοδο ςτο νζο τμιμα, εμφανίηεται ςτο πλθκτρολόγιό ςασ θ κατά-
ςταςθ του τμιματοσ αυτοφ (όπλιςθ, ηϊνεσ, ςυμβάντα, τροφοδοςία, μπα-
ταρία). Επίςθσ, μπορείτε να οπλίςετε ι να αφοπλίςετε το τμιμα αυτό χω-
ρίσ, όμωσ, να μπορείτε να κάνετε οποιονδιποτε προγραμματιςμό. 
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! ! !
 

 Αν χρθςιμοποιιςετε κωδικό που δεν ζχει δυνατότθτα αλλαγισ τμι-
ματοσ, δεν κα γίνει θ μετάβαςθ ςτο άλλο τμιμα, αλλά κα ακουςκεί ο 
ιχοσ τθσ λανκαςμζνθσ ενζργειασ από το βομβθτι και κα εμφανιςκεί 
το μινυμα: 

[  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗ ΑΡΟΔΕΚΤΟΣ]   

 Επαναλάβετε τθ διαδικαςία χρθςιμοποιϊντασ το ςωςτό κωδικό. 
 Η επαναφορά του πλθκτρολογίου ςτο τμιμα που ανικει γίνεται με 

τθν ίδια διαδικαςία ι επανζρχεται αυτόματα, 1 λεπτό μετά τθν τε-
λευταία κίνθςθ. 

 

τθν περίπτωςθ που θ μονάδα λειτουργεί ςε δφο ι περιςςότερα τμιμα-
τα, ζχετε τθ δυνατότθτα να επιλζξετε ποια τμιματα κα οπλίςετε ι κα 
αφοπλίςετε ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να γίνει από όποιο πλθκτρολόγιο 
και αν πλθκτρολογιςετε τον κωδικό ςασ, αρκεί αυτόσ να ζχει τθ δυνατό-
τθτα ελζγχου αυτϊν των τμθμάτων, ωσ εξισ. 

1.  Πλθκτρολογιςτε τον κωδικό ςασ και πιζςτε το πλικτρο [ARM]. 
Θα εμφανιςκεί θ οκόνθ: 

ΤΜΗΜΑΤΑ: 1  2  3  4   

                        Α D  S     

2.  Επιλζξτε τα τμιματα που κζλετε να οπλίςετε ι να αφοπλίςετε, 
πιζηοντασ διαδοχικά τα αντίςτοιχα πλικτρα (το 1, για το πρϊτο 
τμιμα, το 2, για το δεφτερο κ.ο.κ.). Με κάκε πάτθμα του ιδίου 
πλικτρου αλλάηει ο τφποσ όπλιςθσ του τμιματοσ. 

3.  Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν επιλογι των τμθμάτων που κζλετε να 
οπλίςετε, πιζςτε το [ENTER]. Αμζςωσ το LED “ARM” κα αλλάξει 
κατάςταςθ και κα ακολουκιςει θ διαδικαςία όπλιςθσ ι αφόπλι-
ςθσ, όπωσ τθν περιγράψαμε ςτα αντίςτοιχα. 

Αν κζλετε να οπλίςετε ι να αφοπλίςετε ταυτόχρονα όλα τα τμιματα τθσ 
μονάδασ, ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδικαςία: 
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1.  Πλθκτρολογιςτε τον κωδικό ςασ και πιζςτε διαδοχικά το πλικτρο 
[ARM]. Κάκε φορά που πιζηετε το [ARM] εμφανίηεται κάτω από 
τον αρικμό των τμθμάτων που ελζγχει ο κωδικόσ, το ςφμβολο 
που δείχνει τον τφπο τθσ όπλιςθσ. 

2.  Ολοκλθρϊςετε τθν επιλογι με [ENTER]. 

Όταν θ μονάδα λειτουργεί ςε περιςςότερα από ζνα τμιματα και δοκεί 
ςυναγερμόσ, κα ζχουμε τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

1. τθν οκόνθ των πλθκτρολογίων του τμιματοσ που ζδωςε το ςυνα-
γερμό, εμφανίηεται θ ζνδειξθ του τφπου: 

[ΣΥΝ/ΜΟΣ  -  ΖΩΝΗ ? ?  & θ περιγραφι τθσ ηϊνθσ]   

και μετά θ υπόδειξθ: 

[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & ENTER]   

2. τθν οκόνθ των πλθκτρολογίων των άλλων τμθμάτων εμφανίηεται 
θ ζνδειξθ του τφπου: 

[ΣΥΝΑΓΕΜΟΣ ΑΡΟ ΤΜΗΜΑ ?]  και μετά θ υπόδειξθ: 

[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & ENTER]   

Μπορείτε να ακυρϊςετε το ςυναγερμό με δφο τρόπουσ: 
1. Από το πλθκτρολόγιο του τμιματοσ που ζδωςε το ςυναγερμό: 

Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER]. τθν περίπτωςθ  

αυτι κα γίνει κανονικι αφόπλιςθ του τμιματοσ, κα ςταματιςουν 
οι ςειρινεσ και κα ακυρωκεί θ διαδικαςία του τθλεφωνθτι, αν 
υπάρχει. Ο κωδικοποιθτισ κα ςυνεχίςει να λειτουργεί κανονικά. 

2. Από το πλθκτρολόγιο άλλου τμιματοσ: 

Πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER]. τθν περίπτωςθ αυτι κα 
ςταματιςουν μόνον οι ςειρινεσ του ςυςτιματοσ, χωρίσ να γίνει 
αφόπλιςθ του τμιματοσ. Ο τθλεφωνθτισ και ο κωδικοποιθτισ κα 
ςυνεχίςουν να λειτουργοφν κανονικά. 

Αν ο ςυναγερμόσ προιλκε από ηϊνθ φωτιάσ θ ςειρινα κα θχεί διακοπτό-
μενα και κα ζχουμε τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

1. τθν οκόνθ των πλθκτρολογίων του τμιματοσ που ζδωςε ςυναγερ-
μό εμφανίηεται θ ζνδειξθ του τφπου: 

[ΦΩΤΙΑ - ΖΩΝΗ ? ? & θ περιγραφι τθσ ηϊνθσ]   
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2. τθν οκόνθ των πλθκτρολογίων των άλλων τμθμάτων εμφανίηεται 
θ ζνδειξθ: 

[ΦΩΤΙΑ - ΤΜΗΜΑ ?]   

Ο ςυναγερμόσ από ηϊνθ φωτιάσ, για λόγουσ αςφαλείασ, ακυρϊνετε μό-
νον από το πλθκτρολόγιο που ανικει ςτο τμιμα από το οποίο δόκθκε ο 
ςυναγερμόσ, πλθκτρολογϊντασ τον *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER]. 
 

Η μονάδα ζχει τθ δυνατότθτα να ςτείλει ςτον κεντρικό ςτακμό ςιμα για 
παροχι βοικειασ, ςε περίπτωςθ που κα δεχκείτε απειλι ι χρειαςκείτε 
ιατρικι βοικεια ι όταν εκδθλωκεί φωτιά ςτο χϊρο ςασ. 
 ε περίπτωςθ φωτιάσ, πιζςτε ταυτόχρονα, για δφο δευτερόλεπτα, 

τα πλικτρα [1] και [3]. 

 τθν περίπτωςθ λθςτείασ, πιζςτε ταυτόχρονα, για δφο δευτερόλε-
πτα, τα πλικτρα [4] και [6]. 

 τθν περίπτωςθ που χρειάηεςτε ιατρικι βοικεια, πιζςτε ταυτό-
χρονα, για δφο δευτερόλεπτα, τα πλικτρα [7]και [9]. 

 Κάκε φορά που κα κάνετε μία από τισ παραπάνω ενζργειεσ, ςτθν 
οκόνθ κα εμφανίηεται θ ζνδειξθ: 

[Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ]   

► Για να ακυρϊςετε κάποια από τισ παραπάνω ενζργειεσ, πλθκτρο-
λογιςτε τον κωδικό ςασ και [ENTER]. 
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Αν κζλετε να ελζγχετε κάποιεσ ειςόδουσ, τθν ϊρα που θ μονάδα είναι 
αφοπλιςμζνθ, ενεργοποιιςτε τθ λειτουργία Chime. Με τθν ενεργοποίθςθ 
τθσ λειτουργίασ αυτισ, κάκε φορά που κα ανοίγει μία ηϊνθ που είναι 
προγραμματιςμζνθ ςαν ηϊνθ - κουδοφνι, κα θχεί ο βομβθτισ του πλθ-
κτρολογίου. 

► Για να ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία Chime, κρατείςτε πατθμζνο 
το πλικτρο [ZONE], μζχρι να εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]  

► Για να απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία Chime, κρατείςτε πατθμζ-
νο το πλικτρο [ZONE], μζχρι να εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΜΕΝΟ]  

 

!  !
 

 Η ιεηηνπξγία ηνπ θνπδνπληνύ πξνγξακκαηίδεηαη αλεμάξηεηα ζε θάζε 

πιεθηξνιόγην. 
 

Έλαο απιόο ηξόπνο γηα λα ειέγμεηε αλ νη δώλεο ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά θαη 

λα εληνπίζεηε ηπρόλ πξόβιεκα ζε θάπνηα απ΄ απηέο είλαη ν εμήο: 

1. Πιζςτε ςτιγμιαία το πλικτρο [ZONE].  

 Όταν δεν υπάρχουν ηϊνεσ ανοικτζσ, ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί 
θ ζνδειξθ: 

[ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ]   
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 Όταν υπάρχουν ηϊνεσ ανοικτζσ, ςτθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ 
πρϊτθ ανοικτι ηϊνθ με τθν ζνδειξθ “ΖΩΝΗ ?? ΑΝΟΙΚΤΗ” και θ 
περιγραφι τθσ ηϊνθσ, π.χ.: 

[ΖΩΝΗ: 01 ΑΝΟΙΚΤΗ  ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ]   

2. Κινθκείτε μπροςτά ςτουσ ανιχνευτζσ ι ανοίξτε μία - μία τισ πόρτεσ 
ι τα παράκυρα που είναι παγιδευμζνα. Από το πλθκτρολόγιο τθσ 
μονάδασ κα ακοφςετε τον ιχο του βομβθτι, ενϊ ςτθν οκόνθ κα 
εμφανίηεται κάκε φορά θ περιγραφι τθσ ηϊνθσ που άνοιξε. 

3. Για να βγείτε από τθ διαδικαςία αυτι και να επανζλκετε ςτθν αρχι-

κι οκόνθ, πιζςτε ξανά το πλικτρο [ZONE]. 

 

! ! !
 

Ο βομβθτισ δεν ακοφγεται αν ανοίξουν ταυτόχρονα δφο ι περιςςότε-
ρεσ ηϊνεσ. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να μθν κινιςτε ταυτό-χρονα μπρο-
ςτά ςε περιςςότερουσ από ζναν ανιχνευτζσ, αν προθγου-μζνωσ δεν ζχει 
ιςορροπιςει ο αυτόσ που ελζγξατε. 
 

Όταν γίνει διακοπι τθσ τάςθσ των 220 V, για διάςτθμα μεγαλφτερο από 
το χρόνο που ζχει προγραμματιςκεί από τον τεχνικό ςτο ςχετικό προ-
γραμματιςμό, τότε θ μονάδα κα επικοινωνιςει με το τθλζφωνο "FOLLOW 
ME", ςτο οποίο κα ςτείλει ζνα διακοπτόμενο θχθτικό ςιμα, μαηί με τθ 
διεφκυνςθ του χϊρου που ζγινε θ διακοπι. Αυτό είναι χριςιμο ςτθν περί-
πτωςθ που είναι απαραίτθτο να λάβετε γνϊςθ τθσ διακοπισ, για να προ-
λάβετε κάποιο δυςάρεςτο φαινόμενο, όπωσ π.χ. καταςτροφι τροφίμων 
ςε ψυγεία, πτϊςθ τθσ τάςθσ του ςυςςωρευτι τθσ μονάδασ κλπ. 
Όταν το ρεφμα επανζλκει, θ μονάδα κα ςτείλει ξανά ςτο ίδιο τθλζφωνο 
ζνα ςυνεχόμενο θχθτικό ςιμα, μαηί με τθ διεφκυνςθ του χϊρου. 

Κάκε πλθκτρολόγιο ζχει ενςωματωμζνο κερμοςτάτθ χϊρου, ο οποίοσ 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο τθσ κζρμανςθσ, του κλιματιςτι-
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κοφ ι άλλων ςυςκευϊν. Ο κερμοςτάτθσ λειτουργεί με δφο τρόπουσ: 

1.  Χειροκίνθτθ λειτουργία: 

Για να ενεργοποιιςετε το κερμοςτάτθ πιζςτε ςυνεχϊσ το πλικτρο 
με το βζλοσ [], μζχρι να εμφανιςκεί ςτθν οκόνθ θ ζνδειξθ: 

[ΘΕΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ - MANUAL]   

Κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του κερμοςτάτθ ςτθν οκόνθ εμ-
φανίηεται θ κερμοκραςία του χϊρου και θ ζνδειξθ MAN (Manual). 

Για να κλείςετε το κερμοςτάτθ πιζςτε ςυνεχϊσ το πλικτρο με το 
βζλοσ [], μζχρι να εμφανιςκεί ςτθν οκόνθ θ ζνδειξθ: 

[ΘΕΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ - MANUAL]   

2.  Αυτόματθ λειτουργία: 

Ο κερμοςτάτθσ ανοίγει και κλείνει αυτόματα τισ ϊρεσ που ζχετε 
προγραμματίςει μζςα από τθ διαδικαςία προγραμματιςμοφ που 
περιγράφεται ςτισ ςελίδεσ 26 - 28. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ αυτόματθσ λειτουργίασ του κερμοςτάτθ εμ-
φανίηεται ςτθν οκόνθ θ κερμοκραςία του χϊρου και θ ζνδειξθ AUT 
(Auto). Για να κλείςετε το κερμοςτάτθ, όταν ζχει ενεργοποιθκεί αυ-
τόματα, πιζςτε ςυνεχϊσ το πλικτρο με το βζλοσ [], μζχρι να εμ-
φανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΘΕΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ - AUTO]   

Για να ενεργοποιιςετε ξανά τθν αυτόματθ λειτουργία, πιζςτε ςυνε-
χϊσ το πλικτρο με το βζλοσ [], μζχρι να εμφανιςκεί θ ζνδειξθ: 

[ΘΕΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ - AUTO]   

 

! ! !
 

 Ο κερμοςτάτθσ ενεργοποιείται όταν θ κερμοκραςία του χϊρου είναι 
μικρότερθ ι ίςθ με τθ κερμοκραςία που ζχετε προγραμ-ματίςει και 
ςταματά να λειτουργεί όταν θ κερμοκραςία του χϊρου ανεβεί ζνα 
βακμό πάνω από τθν προγραμματιςμζνθ. 

 Κατά τθ λειτουργία του κερμοςτάτθ, όταν θ κερμοκραςία του χϊ-
ρου είναι κάτω από τθν προγραμματιςμζνθ, δίπλα από τθν ζνδειξθ 
τθσ κερμοκραςίασ εμφανίηεται θ ζνδειξθ ▓, θ οποία υποδθλϊνει ότι 
θ ζξοδοσ του κερμοςτάτθ είναι ςε λειτουργία. 
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Η αςφάλεια που ςασ παρζχει το ςφςτθμα ςυναγερμοφ που ζχετε τοποκε-
τιςει, εξαρτάται από τθ ςωςτι επιλογι και τοποκζτθςθ των ςυςκευϊν 
που το αποτελοφν και από τθ ςωςτι ςυντιρθςθ που κα κάνετε. 
Σο ςφςτθμα ςυναγερμοφ, όπωσ και κάκε θλεκτρονικι ςυςκευι, για να 
λειτουργεί ςωςτά και να ανταποκρίνεται ςτο ςκοπό για τον οποίο ζχει 
αγοραςκεί, κα πρζπει να ελζγχεται και να ςυντθρείται ςωςτά, ςε τακτά 
χρονικά διαςτιματα. Επίςθσ, κα πρζπει να τθροφνται πιςτά οι οδθγίεσ 
χειριςμοφ. Προτείνουμε, οι δοκιμζσ που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, να 
πραγματοποιοφνται, τουλάχιςτον μία φορά κάκε μινα. Για το ςκοπό αυτό 
ακολουκείςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ: 

► Επικοινωνιςτε πρϊτα με τον κεντρικό ςτακμό, με τον οποίο είναι 
ςυνδεδεμζνο το ςφςτθμα αςφαλείασ, για να τουσ ενθμερϊςετε 
για τθν επικείμενθ δοκιμι. 

► Οπλίςτε το ςφςτθμα ςυναγερμοφ, με τον τρόπο που περιγράψα-
με ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα και, μόλισ λιξει ο χρόνοσ εξόδου, 
ανοίξτε τθ κφρα ειςόδου. Περιμζνετε μζχρι να περάςει ο χρόνοσ 
ειςόδου και να κτυπιςει θ ςειρινα. Όταν ακοφςετε τον ιχο τθσ 
ςειρινασ πλθκτρολογιςτε τον *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER], για να ςταμα-
τιςει. Με τθ δοκιμι αυτι διαπιςτϊνετε ότι ο πίνακασ, οι ςειρινεσ 
και θ επαφι τθσ ειςόδου λειτουργοφν κανονικά. 

► Για να δοκιμάςετε τθ ςωςτι λειτουργία των ανιχνευτϊν, ακολου-
κείςτε τθν ίδια διαδικαςία που περιγράψαμε και, αντί να ανοίξε-
τε τθ κφρα, κινθκείτε ςτο χϊρο που προςτατεφεται από τον ανι-
χνευτι, περιμζνοντασ να ακοφςετε τθ ςειρινα. Για να ςταματιςει 
θ ςειρινα πλθκτρολογιςτε πάλι τον *ΚΩΔΙΚΟ+ & [ENTER]. Σθν 
ίδια διαδικαςία επαναλάβετε και για τουσ υπόλοιπουσ ανι-
χνευτζσ, τισ πόρτεσ και τα παράκυρα που είναι προςτατευμζνα. 

► Να κάνετε ςυχνά ζλεγχο τθσ λειτουργίασ των ςειρθνϊν. Η δοκι-
μι γίνεται πιζηοντασ ταυτόχρονα τα πλικτρα [] & [ENTER]. Όςο 
κρατάτε πατθμζνα τα πλικτρα κα θχοφν οι ςειρινεσ και κα ςτα-
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ματιςουν μόλισ τα αφιςετε. Ζτςι βεβαιϊνεςτε ότι οι ςειρινεσ 
του ςυςτιματοσ λειτουργοφν κανονικά. 

► Ελζγξτε τθν τάςθ του ςυςςωρευτι τθσ μονάδασ, κρατϊντασ πατθ-
μζνο για δφο δευτερόλεπτα το [0]. τθν οκόνθ κα εμφανιςκεί θ 
τάςθ που ζχει εκείνθ τθ ςτιγμι ο ςυςςωρευτισ, θ οποία πρζπει 
να είναι από 13.5 - 13.8V. 

Για να εξαςφαλίςετε τθ ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ και για να εί-
ναι θ εγκατάςταςθ ςυμβατι με τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ, πρζπει να 
ηθτιςετε από τον τεχνικό ςασ να υπογράψετε ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ, 
ςφμφωνα με το οποίο κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να ελζγχει και να ςυ-
ντθρεί το ςφςτθμά ςασ, με βάςθ το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 
 

► Κάκε ζξι μινεσ να ελζγχει και να ρυκμίηει, αν είναι απαραίτθτο, 
τθν τάςθ φόρτιςθσ του ςυςςωρευτι του πίνακα και τθσ αυτοδφ-
ναμθσ εξωτερικισ ςειρινασ. 

► Επίςθσ, κάκε ζξι μινεσ, εκτόσ από τουσ περιοδικοφσ ελζγχουσ 
λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ που πρζπει να κάνετε εςείσ ςτο 
ςφςτθμά ςασ, πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ 
όλων των ςυςκευϊν (ανιχνευτϊν κίνθςθσ, ανιχνευτϊν κραφςθσ 
υαλοπινάκων, μαγνθτικϊν επαφϊν, ςειρθνϊν κλπ), θ επικοινωνία 
του πίνακα με τον κεντρικό ςτακμό ι με τα τθλζφωνα που είναι 
προγραμματιςμζνα ςτον τθλεφωνθτι, οι χρόνοι ειςόδου, εξόδου 
και διάρκειασ ςυναγερμοφ και γενικά όλεσ οι παράμετροι του ςυ-
ςτιματοσ. 

► Κάκε τρία χρόνια να γίνεται αντικατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν 
του πίνακα και τθσ ςειρινασ. 
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 Ευχαριςτοφμε για τθν προτίμθςθ ςτα προϊόντα μασ, τα οποία ζχουν 
ςχεδιαςτεί για να ςασ προςφζρουν αςφάλεια και ςιγουριά για πολλά 
χρόνια. Κάκε προϊόν, πριν φτάςει ςτα χζρια ςασ, ζχει περάςει όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ. Όλα τα προϊόντα μασ 
καλφπτονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 24 (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΙΣ) 
μινεσ από τθν θμερομθνία αγοράσ και θ οποία παρζχεται ςτα προϊόντα 
τα οποία ςυνοδεφονται από το παραςτατικό αγοράσ. 

 Η εγγφθςθ καλφπτει τθ δωρεάν επιδιόρκωςθ τθσ ςυςκευισ (εργαςία 
και ανταλλακτικά), ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ οφείλεται ςε ελάττωμα 
τθσ ςυςκευισ και όχι τισ βλάβεσ που κα προκλθκοφν ςτθ ςυςκευι από 
λανκαςμζνθ ςφνδεςθ, κακό χειριςμό, πλθμμφρεσ, κεραυνοφσ και γενικά 
από εξωγενείσ παράγοντεσ. Η εγγφθςθ παφει να ιςχφει αν θ ςυςκευι 
ζχει δεχκεί επζμβαςθ από μθ εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό. 

 Η εγγφθςθ δεν καλφπτει τα ζξοδα ςυςκευαςίασ και μεταφοράσ τθσ 
ςυςκευισ από και προσ το service τθσ εταιρείασ μασ και για το λόγο αυ-
τό θ ςυςκευι πρζπει να αποςταλεί για επιςκευι με ζξοδα του πελάτθ. 

 Θα πρζπει να διευκρινιςτεί ότι θ εγγφθςθ δεν καλφπτει τισ κατάςτ-
ροφζσ, τισ απϊλειεσ ι τουσ τραυματιςμοφσ που κα ςυμβοφν ςτο φυ-
λαςςόμενο χϊρο, ςε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ. 

 Σζλοσ, θ εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ για τθ ςωςτι εγκατάςτα-
ςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ αςφαλείασ και αποκλειςτικά υπεφ-
κυνοσ γι' αυτό είναι ο τεχνικόσ που ζκανε τθν εγκατάςταςθ. 
 

 

  



Εγγφθςθ     76!!    
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