
 

 

 

 

 

SPARTA 300 

Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο 

Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. 

Συµβατό µε Contact ID 
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Προφυλάξεις 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

� Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το προϊόν. Αυτό θα ακυρώσει την 

εγγύηση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 

� Εάν χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισµό ή σε 

χώρο όπου λειτουργούν ευαίσθητα µηχανήµατα ή εξοπλισµός, ή 

χρησιµοποιείτε ιατρικό εξοπλισµό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 

χρήσεως του εξοπλισµού ή επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του 

εξοπλισµού για περισσότερες πληροφορίες προφύλαξης. 

� Η συσκευή αυτή δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας ΑΤΕΧ και 

δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους όπου υπάρχουν 

αναθυµιάσεις καυσίµων ή υπάρχει πιθανός κίνδυνος έκρηξης (κοντά 

σε καύσιµα ή εύφλεκτες χηµικές ουσίες). 

�  Για τον φορτιστή, ελέγξτε την τάση των αγωγών µε αυτήν που 

υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του (230V).  

 

Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 

2002/95/ΕΚ, σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων 

επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµό και 

δεν πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα άλλα οικιακά απορρίµµατα. 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, σχετικά µε τα 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) τα 

περιλαµβανόµενα προϊόντα και επιµέρους εξαρτήµατα αυτών µετά τη 

χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να απορρίπτονται στα σκουπίδια 
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µαζί µε άλλα οικιακά απορρίµµατα και φέρει τη σήµανση   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες 

καθαριότητας του δήµου σας.   

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ∆ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ. 
 
 

∆ήλωση 

 
Με την παρούσα η STAM ELECTRONICS δηλώνει οτι το 
Ασύρµατο κέντρο συναγερµού ANGA SPARTA 300, 

συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απατήσεις και τις λοιπές 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/εκ (Π∆ 44/2002) και 
φέρει τη σήµανση    αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης 
είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση: 
 
www.stamelectronics.com/doc/sparta300.rar 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Εισαγωγή:  
Σήµερα, οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού ζητούν πολλά περισσότερά από ένα 

σύγχρονο σύστηµα συναγερµού. Αυτό το ασύρµατο κιτ συναγερµού 

προσφέρει µια ολοκληρωµένη λύση σε όλες τις πτυχές ασφάλειας και 

απαιτήσεις συνδεσιµότητας, καλυπτόµενο από πλήρη γκάµα ασύρµατων 

εξαρτηµάτων.  

Η ενεργοποίηση του περιοδικού ελέγχου των εξαρτηµάτων, εξασφαλίζει 

την ασφάλεια του συστήµατος. Με χαρακτηριστικά όπως τηλεφωνητή & 

κωδικοποιητής PSTN & GSM καθώς και αποστολή SMS προσφέρει 

πολλαπλές επιλογές επιδόσεων και ευελιξία. Καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις επικοινωνίας είτε µε κλήση σε προσωπικά τηλέφωνα είτε µε 

σύνδεση σε κέντρο λήψεως σηµάτων συµβατό µε Contact ID. Τόσο ο 

προγραµµατισµός όσος και η χρήση του κέντρου γίνετε από µενού 

επιλογής λειτουργίας µε φωνητική καθοδήγηση. 
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Κεφάλαιο 2: Χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά: 
◆ Τροφοδοσία : 12V DC, 1.5 A, τροφοδοσία από εξωτερικό 

τροφοδοτικό. 

◆ Τροφοδοτικό :  

◆ 32 ασύρµατες ζώνες και 2 ενσύρµατες ζώνες 

◆ Υπενθύµιση ανοιχτών ζωνών 

◆ Υποστήριξη εφαρµογής “Alarm4home” για χειρισµό µέσω 

Smartphone (IOS, Android) 

◆ TFT LCD για προβολή του µενού, έξυπνη φωνητική καθοδήγηση 

◆ Περιοδικός έλεγχος τον ασύρµατων περιφερικών (Ραντάρ, 

Μαγνητικών επαφών κλπ) 

◆ Λίστα 255 συµβάντων µε ένδειξη ώρας & ηµεροµηνίας 

◆ Ενσωµατωµένο tamper εµπρός και πίσω από το κέντρο 

◆ Ενσωµατωµένη σειρήνα (85dB), ∆υνατότητα σύνδεση µιας 

ενσύρµατης σειρήνας και 3 ασύρµατων σειρίνων 

◆ 1 PGM και µια AUX έξοδος τροφοδοσίας 

◆ Σύνδεση µε δυο κέντρα λήψεως σηµάτων παράλληλα 

◆ 6 τηλεφωνικοί αριθµοί: 2 για κέντρα λήψεως σηµάτων και 4 για 

προσωπικά τηλέφωνα 

◆ 8 κωδικοί: 1 εγκαταστάτη, 1 κύριου χρήστη, 1 προσωρινός, 1 

αφόπλιση υπό απειλή, 4 για χρήστες 

◆ Σύνδεση µέγιστο µε 6 τηλεχειριστήρια 

◆ Συµβατός µε το πρωτόκολλο Contact ID 

◆ Ασύρµατη συχνότητα : 433.05  ᷉  434.79 MHz 

◆ GSM συχνότητα λειτουργίας:  850/900/1800/1900M 
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Κεφάλαιο 3: Σχεδιάγραµµα υλικού 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η γνωριµία µε τις πλακέτες που 

αποτελούν το σύστηµα. 
 

3.1 Κύρια πλακέτα 
Η κύρια πλακέτα είναι ο εγκέφαλος του συστήµατος. Περιλαµβάνει όλες 

τις διεπαφές για τις συσκευές, όπως συνδέσεις για ενσύρµατες ζώνες, 

σύνδεση για ασύρµατη σειρήνα, PGM, έξοδο τροφοδοσίας AUX, 

σύνδεση ενσωµατωµένης σειρήνας, σύνδεση εξωτερικής σειρήνας και 

είσοδο τηλεφωνική γραµµής. 

 

 
Εικόνα -1- 

① ∆ιακόπτης tamper εµπρός 1 

② Ασύρµατος ποµποδέκτης 

③ ∆ιασύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας, συνδέει τον πίνακα µε την 
παροχής ηλεκτρικού  

④ ∆ιασύνδεση σύνδεσης ηχείου και ενσωµατωµένης σειρήνας  

⑤ PGM, Τηλεφωνική γραµµή, για τις λεπτοµέρειες παρακαλούµε 
όπως δείτε την εικόνα 8 

⑥ Βραχυκυκλωτήρας για την επαναφορά των εργοστασιακών 
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ρυθµίσεων: Στη θέση Default το κέντρο λειτουργεί µε τις 

εργοστασιακές τιµές & διαγράφει κάθε κωδικό. Παρακαλώ 
τοποθετήστε το βραχυκυκλωτήρα στη θέση USE για να 
ξεκινήσετε τον προγραµµατισµό και την λειτουργιά του 
κέντρου. 

⑦ ∆ιασύνδεση σύνδεσης πλακέ καλωδίου για το LCD 

⑧  

3.2 Πλακέτα τροφοδοσίας 
Παρέχει τροφοδοσία τόσο στην κύρια πλακέτα όσο και στο GSM. 

Παρακαλώ διακόψτε κάθε τροφοδοσία µε ρεύµα ή µπαταρία για να 

εγκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε συσκευή. 

 

 

① ∆ιασύνδεση καλωδίου για σύνδεση 

µε πλακέτα τροφοδοσίας 

② Πλακέ καλώδιο για GSM 

③ Επαφή για σύνδεση µπαταριάς 

     ④ Επαφή για σύνδεση τροφοδοτικού 

 
 
 
 
Σηµείωση:  Το ρεύµα πρέπει να συνδεθεί για κανονική λειτουργία. Εάν 

το σύστηµα τροφοδοτείται µόνο µε µπαταρία, ενσύρµατη σειρήνα µη 

αυτοτροφοδοτούµενη δεν µπορεί να λειτουργήσει. 

 

 

3.3 Πλακέτα GSM 
Επιτρέπει στο σύστηµα την ενηµέρωση µέσω κλήσεως ή SMS από το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να τοποθετηθεί η κάρτα SIM θα πρέπει το 

ρεύµα και η µπαταρία να είναι αποσυνδεδεµένα. 

Εικόνα -2- 
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①  ∆ιασύνδεση καλωδίου για 

σύνδεση µε πλακέτα GSM 

② GSM module 

③ Υποδοχή SIM κάρτας 

④ LED κατάστασης 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4: Εγκατάσταση συστήµατος 
 
4.1 Σχεδιασµός προ-εγκατάστασης 
Πριν αρχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να προσδιορίσετε την 

κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση της κεντρικής µονάδας. Στην 

απόφαση σχετικά µε την τοποθέτηση και εγκατάσταση πρέπει να λάβετε 

υπόψη σας τα εξής:  

1. Τοποθετήστε την κεντρική µονάδα σε µια θέση µε εύκολη πρόσβαση 

στις συνδέσεις τηλεφώνων και ρεύµατος.  

2. Η κεντρική µονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε µια θέση όπου το σήµα 

GSM είναι ισχυρό.  

3. Συµβουλευτείτε το σχήµα της επόµενης παραγράφου προκειµένου να 

επιλεχθεί η βέλτιστη θέση για τις ασύρµατες συσκευές σε σχέση µε την 

κεντρική µονάδα. 

 

 

4.2 Οδηγίες εγκατάστασης ασύρµατων περιφερικών 
 Προκειµένου να επιτύχετε την βέλτιστη ασύρµατη επικοινωνία των 

Εικόνα -3- 
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περιφερικών, ακολουθήστε τις οδηγίες: 

1. Όποτε είναι δυνατόν, τοποθετήστε την κεντρική µονάδα στο κέντρο σε 

σχέση µε τα ασύρµατα περιφερικά. 

2. Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές υψηλού θορύβου ή 

ραδιοσυχνότητας. (πχ. κλιµατιστικά µηχανήµατα, σώµατα θερµότητας ή 

κουτιά διακοπτών & διακλάδωσης καλωδιώσεων). 

3. Ελαχιστοποιήστε την απόσταση µεταξύ της κεντρικής µονάδας και των 

ασύρµατων περιφερικών.  

4. Ελαχιστοποιήστε τον αριθµό εµποδίων µεταξύ της µονάδας και των 

ασύρµατων περιφερικών. 

5. ∆οµικά υλικά βασισµένα στο µέταλλο ή ενισχυµένοι τοίχοι από µπετό, 

θα µειώσουν την εµβέλεια. 

 

 

 

Εικόνα -4- 

 

 
Εικόνα -5- 

 

Σηµείωση: Η µείωση της δύναµης των σηµάτων RF είναι άµεσα 

ανάλογη προς το πάχος του εµποδίου, υποθέτοντας ότι τα 

εµπόδια είναι από ίδιο υλικό. 
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4.3 ∆ιαδικασία εγκατάστασης 
Μετά από το άνοιγµα του πακέτου σιγουρευτείτε ότι έχετε όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισµό και ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 

Βήµα 1: Ανοίξτε την κεντρική µονάδα. 

Βήµα 2: Σιγουρευτείτε ότι ρεύµα και µπαταρία είναι αποσυνδεδεµένα και 

τοποθετήστε την κάρτα SIM. 

Βήµα 3: Συνδέστε τις εξωτερικές συσκευές.  

Βήµα 4: Συνδέστε ρεύµα και µπαταρία στην κεντρική µονάδα. 

Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που περιέχεται στη 

Βήµα 5: Καταχωρήστε τα ασύρµατα περιφερικά (ασύρµατοι ανιχνευτές, 

µαγνητικές επαφές, σειρήνες, τηλεχειριστήρια κλπ...).  

Βήµα 6: Εξετάστε το σήµα επικοινωνίας στην επιλεγµένη θέση 

τοποθέτησης. 

Βήµα 7: Μόνιµα εγκαταστήστε την κεντρική µονάδα και τα περιφερικά. 

 

4.3.1 Ανοίξτε την κεντρική µονάδα 
Σηµείωση: Ανοίξτε το 

κουτί πιέζοντας 

ελαφριά στα δυο 

σηµεία. 

 
 
 
 
4.3.2 Αποσυνδέστε ρεύµα και µπαταρία για τοποθέτηση 
κάρτας SIM 
Η κάρτα SIM πρέπει να τοποθετηθεί για συναγερµό µε κλήση από GSM 

ή αποστολή SMS.  

Βήµατα: 
1. Αποσυνδέστε τροφοδοτικό και µπαταρία. 

2. Πιέστε την υποδοχή SIM προς τα πίσω για να ανοίξει, συµβουλευτείτε 

Εικόνα -6- 
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την Εικόνα 7. 

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Προσοχή η κάρτα SIM δεν θα πρέπει να 

ζητά PIN). 

4. Πιέστε την υποδοχή SIM προς τα εµπρός για να κλείσει. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 
 
1. Σύνδεση ενσύρµατης σειρήνας 
Η µέγιστη κατανάλωση της εξόδου BELL είναι 400mA / 12VDC. Η επαφή 

GND είναι το (-) συνήθως µαύρο καλώδιο και η επαφή BELL είναι το (+) 

συνήθως κόκκινο καλώδιο. Η σειρήνα θα ηχήσει µια φορά κατά την 

έναρξη λειτουργίας του κέντρου.  

Σηµείωση:  Η ενσύρµατη σειρήνα δεν θα λειτουργήσει σε περίπτωση 

διακοπής ρεύµατος εάν δεν είναι αυτοτροφοδοτούµενη. 

 

2. Σύνδεση AUX εξωτερικής τροφοδοσίας 
Το AUX παρέχει τροφοδοσία σε ενσύρµατες συσκευές (Με συνδεδεµένο 

το τροφοδοτικό παρέχει : 10-12V, Με συνδεδεµένη µπαταρία παρέχει: 

Εικόνα -7- 
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6-8V, Μέγιστη ένταση: 100mA. Μπορεί να προκαλέσει ανώµαλη 

λειτουργία µε συνδεµένο ενσύρµατο περιφερικό σε κατάσταση χαµηλής 

µπαταρίας). 

 

3. Σύνδεση τηλεφωνικής γραµµής 
Συνδέστε την τηλεφωνική γραµµή µε την επαφή "LINE_IN" της κεντρικής 

µονάδας. Σε περίπτωση ύπαρξης στην ίδια τηλεφωνική γραµµή 

σύνδεσης ADSL θα πρέπει πριν συνδέσετε την γραµµή µε την κεντρική 

µονάδα να παρεµβάλετε φίλτρο ADSL υποχρεωτικά για την εύρυθµη 

λειτουργιά του συναγερµού και του Internet του χώρου σας (το φίλτρο 

ADSL δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία). 

Στην επαφή "LINE_OUT" συνδέστε όλες τις υπόλοιπες συσκευές του 

χώρου σας. Σε περίπτωση ύπαρξης στην ίδια τηλεφωνική γραµµή 

σύνδεσης ADSL δεν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε καθόλου την 

υποδοχή "LINE_OUT"). Τα τηλέφωνα του χώρου θα πρέπει να 

παραλληλιστούν στο "LINE_IN". 

  

Εικόνα -8- 
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4. Σύνδεση PGM 
Το µέγιστο φορτίο της εξόδου PGM είναι DC25V/500mA. Όταν το PGM 

είναι on συνδέεται µε το GND. 

5. Σύνδεση ενσύρµατων συσκευών 
Το σύστηµα υποστηρίζει διαφορετικά είδη ενσύρµατων ανιχνευτών µε 

αντίσταση EOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Σύνδεση τροφοδοσίας 
�  Ελέγξτε την καλωδίωση και σιγουρευτείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι 

σωστές. 

�  Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα και συνδέστε την µπαταρία. Το 
κέντρο δεν µπορεί να ξεκινήσει για πρώτη φορά µόνο µε 
µπαταρία. 

�  Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού: Είσοδος 100v-240vac 50/60HZ, 

Έξοδος: 12VDC 1.∆.  

�  Μπαταρία: NiMh 7.2V 1800mAh - 24 ώρες απαιτούνται για την πλήρη 

φόρτιση της µπαταριάς Μετά την προειδοποίηση χαµηλής 

µπαταριάς, το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει για περίπου 30 

λεπτά.  Το σύστηµα θα διατηρεί την ώρα και την ηµεροµηνία όσο 

Συνδεσµολογία NC Συνδεσµολογία  NO 

1.Set Date (dd / mm/ yy) 

   0 1 / 0 1 / 2 0 0 0 

2.Set Time (24-hour) 

   0 0 : 0 0 

Εικόνα -9- Εικόνα -10- 
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διαρκεί η µπαταρία. Εάν η µπαταρία αδειάσει θα πρέπει να 

επαναριθµήσετε την ώρα και την ηµεροµηνία. ∆είτε την ακόλουθη 

εικόνα: 

�  Μετά από την πρώτη έναρξη του συστήµατος, ηχεί ένα σύντοµο beep 

και απαιτείται να εισαγάγετε την ώρα και την ηµεροµηνία. Μετά από 

την πλήρη εισαγωγή ηµεροµηνίας και ώρας, πιέστε "#" για 

επιβεβαίωση. Εάν η εισαγωγή δεν είναι σωστή, πιέστε "*", για να τις 

εισάγετε ξανά.  

�  Με το GSM ενεργό, η ώρα και η ηµεροµηνία θα ρυθµιστεί αυτόµατα 

από το δίκτυο και µπορεί να χρειαστεί πάνω από 1-2 λεπτά. 

 Σηµείωση: Το κέντρο δεν µπορεί να ξεκινήσει για πρώτη φορά µόνο µε 

µπαταρία, απαιτείται σύνδεση µε την πρίζα. 

 

4.3.5 Εγγραφή συσκευών αποστολής σηµάτων 
Οι συσκευές αποστολής σηµάτων αναφέρονται στις ασύρµατες 

συσκευές όπως είναι το ραντάρ, η µαγνητική επαφή, η σειρήνα, το 

τηλεχειριστήριο, κλπ.... Μόνο µετά από την εγγραφή µπορεί η συσκευή 

αποστολής σηµάτων να αναγνωριστεί από το κέντρο. 

Για να καταχωρήσει µια συσκευή:  

1. Ενώ το σύστηµα είναι αφοπλισµένο, πιέστε "PROG". Θα 

επακολουθήσει φωνητική προτροπή «Πληκτρολογείστε κωδικό πριν 

ορίσετε παραµέτρους»! Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη και πιέστε « #». 

2. Για τη συγκεκριµένη διαδικασία εγγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στο 

«Εγγ. Ασύρµ. Ζώνης».  

Σηµείωση:  Παρακαλούµε βγάλτε τις µπαταρίες από τις συσκευές πριν 

ξεκινήσετε την εγγραφή και στη συνέχεια τοποθετείστε τις ξανά και κάντε 

την εγγραφή σε µια προς µια τις συσκευές. Εάν δοκιµάσετε να 

καταχωρήσετε τις συσκευές µε τη µπαταρία επάνω, ενδέχεται σε όλες τις 

συσκευές να υπάρξουν παρεµβολές και η διαδικασία να αποτύχει. 
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4.3.6 ∆οκιµή για επιλογή θέσης τοποθέτησης 
Μόλις καταχωρηθούν όλες οι συσκευές αποστολής σηµάτων, συνιστάται 

να εξετάσετε την επιλεγµένη θέση τοποθέτησης πριν από τη µόνιµη 

τοποθέτηση του κέντρου. Μπορείτε να εξετάσετε τη ισχύ των σηµάτων 

των συσκευών αποστολής σηµάτων χρησιµοποιώντας τη λειτουργιά TX 

Τεστ. 

 

Τεστ ασύρµατων συσκευών αποστολής σηµάτων: 
1. Ενώ το σύστηµα είναι αφοπλισµένο, πιέστε "PROG". Θα 

επακολουθήσει φωνητική προτροπή «Πληκτρολογείστε κωδικό πριν 

ορίσετε παραµέτρους». Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη και πιέστε « 

#». 

2. Επιλέγετε τη «Συντήρηση» → «#» → “Έλεγχος Ασύρµ. σειρήνας” → 

«#». 

3. Ενεργοποιήστε τις επιθυµητές συσκευές και οι πληροφορίες για τη 

συσκευή θα εµφανιστούν στην οθόνη LCD.  

4. Μετά το τεστ πιέστε «﹡» για έξοδο.  

Τεστ σήµατος GSM:  

Η ένταση του σήµατος GSM πρέπει να εξεταστεί για να επιβεβαιωθεί η 

δυνατότητα σύνδεσης.  

Για να εξετάσετε την ένταση του σήµατος: 

1. Ενώ σύστηµα είναι αφοπλισµένο, πιέστε "PROG". Θα επακολουθήσει 

φωνητική προτροπή «Πληκτρολογήστε κωδικό πριν ορίσετε 

παραµέτρους». Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη και πιέστε «#». 

2. Επιλέγετε τη «Συντήρηση» → «#» → «Τεστ GSM» → «#». 

Η ένταση του σήµατος λαµβάνει τιµές από 0 έως 31. Η τιµή 31 σηµαίνει 

τη δυνατότερη ένταση σήµατος. Για την απρόσκοπτη επικοινωνία του 

κέντρου η τιµή θα πρέπει να λαµβάνει τιµές από 12 και άνω. 
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4.3.7 Εγκατάσταση της κεντρικής µονάδας 
 
Αφού επιλέξατε και δοκιµάσατε τις θέσεις τοποθέτησης της κεντρικής 

µονάδας και των ασύρµατων αισθητήρων είναι τώρα ώρα για µόνιµη 

εγκατάσταση του συστήµατος.  

Αρχικά, κολλήστε το «∆ιάγραµµα τρυπήµατος» στη θέση τοποθέτησης 

της κεντρικής µονάδας. Τρυπήστε για 4 ούπατ & βιδώστε µε 4 βίδες 

(δείτε εικόνα 11-1), και κρεµάστε έπειτα την κεντρική µονάδα στις βίδες 

(δείτε εικόνα 11-2).  

Βιδώνοντας τις βίδες, προσέξτε το βάθος των βιδών και σιγουρευτείτε ότι 

µπορεί εύκολα να κρεµαστεί η κεντρική µονάδα χωρίς να επηρεάζεται η 

λειτουργία του διακόπτη τάµπερ. Συµπιέστε το διακόπτη τάµπερ κατά 

την εγκατάσταση. Εάν το κέντρο αποκολληθεί από τον τοίχο ή ανοίξει ο 

συναγερµός, το τάµπερ θα ενεργοποιηθεί.  

 

 
                 

Σηµείωση:  Κρεµώντας την κεντρική µονάδα, µην τραντάζετε την 

µονάδα για να αποφύγετε τη φθορά του διακόπτη τάµπερ. 

Τοίχος Τοίχος 

∆ιάγραµµα 

τρυπήµατος 
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Κεφάλαιο 5: ∆ιαδικασίες χειρισµού 

5.1 Σχεδιάγραµµα µπροστά όψης 
 

 
Εικόνα -12- 

5.1.1 Ένδειξη κατάστασης 
 Ένδειξη τροφοδοσίας: Κόκκινο, απώλεια 

εναλλασσόµενου ρεύµατος ή χαµηλή µπαταρία. 

Πράσινο, κανονική λειτουργία. 
 Ένδειξη όπλισης: Κόκκινο, οπλισµένο. Πράσινο, 

αφοπλισµένο. 
 Ένδειξη συναγερµού: Κόκκινο, συναγερµός. 

Αναβοσβήνει αργά, επικοινωνία µε ΚΛΣ. 
 Ένδειξη σήµατος: Αναβοσβήνει αργά, σήµα GSM 

κανονικό 
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5.1.2 Πληκτρολόγιο 
Away Για ολική όπλιση 

Stay Για µερική όπλιση 

Disarm 
Για αφόπλιση & για συναγερµό φωτιάς (πατήστε για 

2δευτ) 

PROG Για προγραµµατισµό & για πανικό (πατήστε για 2δευτ) 

6 Αριθµητικό πλήκτρο & πλοήγηση προς τα πάνω 

9 Αριθµητικό πλήκτρο & πλοήγηση προς τα κάτω 

﹡ 
“διαγραφή” κατά την πληκτρολόγηση χαρακτήρων & 

ακύρωση στην πλοήγηση των µενού 

 
Φωτισµός πληκτρολογίου:  Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 

ανάψει ο φωτισµός του πληκτρολογίου. Εάν δεν πατηθεί κανένα 

πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα ο φωτισµός θα σβήσει. Κατά τη διάρκεια 

ανάµµατος του φωτισµού του πληκτρολογίου, εάν υπάρχει οιοιδήποτε 

πρόβληµα, το κέντρο θα αναφέρει φωνητικά «Πρόβληµα συστήµατος, 

παρακαλώ ελέγξτε».  

 
5.2 Οθόνη LCD 
Η οθόνη LCD παρέχει πληροφορίες για τον χειρισµό και τον 

προγραµµατισµό του κέντρου. 

 

5.2.1 Κατάσταση αναµονής 

Ως κατάσταση αναµονής ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία το 

σύστηµα δεν είναι µέσα στο µενού προγραµµατισµού. Στη κατάσταση 

αναµονής στην οθόνη αναφέρεται η λειτουργία που εκτελεί το σύστηµα, 

      Arm Away 
      20/12/2010 
       15:30 
     System Trb. 
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η ηµεροµηνία, η ώρα και αν υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµα ή όχι. Εάν 

υπάρχει κάποιο πρόβληµα θα εµφανίζεται κάποιο κείµενο όπως στην 

ακόλουθη εικόνα. 

 
5.2.2 Οθόνη 
Θα συναντήσετε τα ακόλουθα σύµβολα και σηµάδια: 

■ Επιλεγµένο για πολλαπλή – επιλογή 

□ Αποεπιλεγµένο για πολλαπλή – επιλογή 

● Επιλεγµένο για µεµονωµένη – επιλογή 

○ Αποεπιλεγµένο για µεµονωµένη – επιλογή 

…… Αντίστροφη µέτρηση προς τα κάτω 

>>> Επιβεβαιώστε για να εισαγάγετε τις λεπτοµέρειες. 

System Trb. Πρόβληµα συστήµατος 

Alarm List Απεικόνιση συµβάντων συναγερµών 

Trb. List Απεικόνιση προβληµάτων 

Untreated Σηµαίνει δεν αφοπλίστηκε µετά από το συναγερµό. 

Treated Σηµαίνει αφοπλίστηκε µετά από το συναγερµό. 

Απεικόνιση προβληµάτων: 
Η ένδειξη «Πρόβ. συστήµατος» θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πιέζοντας το 

πλήκτρο «9» θα δείτε την λίστα των προβληµάτων: 

Απεικόνιση συναγερµών: 
Τα σύστηµα θα εµφανίσει σε συνδυασµό µε τη φωνητική καθοδήγηση τη 

λίστα συµβάντων. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης και επιλέξτε 

πιέζοντας «#» . Εάν υπάρχουν πολλαπλά συµβάντα χρησιµοποιήστε τα 

πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε «﹡» για να έξοδο από το µενού. 

      Arm Away 
      20/12/2010 
       15:30 
     System Trb. 

 

--------Trb. List------- 
Low battery 
Line Loss 
Low GSM signal 
WL. Zone 1 Trb.>>> 



Σελίδα - 23 - από 93 

 

Σηµείωση:  Η φωνητική καθοδήγηση θα διαρκέσει για 10 λεπτά χωρίς 

να µεσολαβήσει οποιαδήποτε λειτουργία. Μετά την αφόπλιση και αφού 

ολοκληρωθεί το µήνυµα της φωνητικής καθοδήγησης, οποιαδήποτε 

λειτουργία θα οδηγήσει σε επανάληψη του µηνύµατος της φωνητικής 

καθοδήγησης. 

Εάν αφοπλίσετε διαγράφοντας τη λίστα συµβάντων, το συµβάν θα 

εξαφανιστεί. Εάν αφοπλίσετε διατηρώντας τη λίστα συµβάντων, τότε το 

συµβάν θα χαρακτηριστεί ως “Treated”. Για συγκεκριµένες λειτουργιές 

παρακαλώ ανατρέξτε στο 7.1.3. 

 

 

 

 

 

Προγραµµατισµός: 
Κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού, θα εµφανίζεται κάποιο κείµενο 

σαν το ακόλουθο: 

 

4. Auto ON/OFF 

〇ON 

●OFF               

 

 

WL. Zone 3 

Type: Entry/Exit 

■ Activate Siren 

□ Low Battery 

□ TX Loss 

-------Alarm List-------- 
Zone17 Panic Untreated 
Zone21 En/Ex Untreated 
Zone22  Peri. Untreated 

Alarm--------Untreated 
Zone: 17 
Type: Panic 
Time:  12/12/2010 

           10:35 

----------Alarm List-------- 
Zone17  Panic   Treated 
Zone21  En/Ex  Treated 
Zone22  Peri.    Treated 
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5.3 Τύποι και τρόποι συναγερµών  
Υπάρχουν δυο τύποι συναγερµών: Άµεσος συναγερµός ή Συναγερµός 

κατόπιν χρονοκαθυστέρησης.  

Ενεργοποιώντας 24ωρη ζώνη, ενεργοποιείτε άµεσο συναγερµό. 

Η 24ωρη ζώνη συµπεριλαµβάνει: Ζώνη φωτιάς, ζώνη αερίου, ζώνη 

πανικού, ζώνη αφόπλισης υπό απειλή και ζώνη tamper. 

 
Σηµείωση: Η 24ωρη ζώνη, όταν ενεργοποιηθεί θα δώσει 

συναγερµό είτε το σύστηµα είναι οπλισµένο είτε 

αφοπλισµένο. 

 

Κατά τη διάρκεια της χρονικής καθυστέρησης πριν χτυπήσει ο 

συναγερµός, ενόσω η ζώνη χρονοκαθυστέρησης ενεργοποιείται, 

ακούγεται το εξής φωνητικό µήνυµα: «Συναγερµός, παρακαλώ 

αφοπλίστε!”  

Εάν αφοπλίσετε πριν το µήνυµα σταµατήσει να αναπαράγεται, δεν θα 

αποσταλεί σήµα στο ΚΛΣ. Η καθυστέρηση εισόδου συµβαίνει για τη 

ζώνη εισόδου/εξόδου και µόνο όταν η ζώνη είναι ενεργή. 

 
Σηµείωση:  
1. Για τη ζώνη εισόδου/εξόδου, µόνο κατά την ολική όπλιση και τη µερική 

όπλιση θα ενεργοποιείται η χρονοκαθυστέρηση. 

2. Για ενεργές ζώνες, µόνο κατά τη µερική όπλιση θα ενεργοποιείται η 

χρονοκαθυστέρηση. 

3. Όταν µια ζώνη είναι σε κατάσταση συναγερµού και η ίδια ζώνη 

ενεργοποιηθεί ξανά, ο συναγερµός θα ηχήσει αµέσως χωρίς ένδειξη 

χρονοκαθυστέρησης 
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Είδος συναγερµού ανά τύπο ζώνης: 

Είδος 

συναγερµού 

Αποστολή 

σε ΚΛΣ 

Κλήση 

τηλεφώνου 

Αποστολή 

SMS 

Ενδεικτικό 

Λαµπάκι 
Σειρήνα 

Ζώνη 

Φωτιάς 
Ναι Ναι Ναι Αναµµένο 

Ηχεί 

(Ρυθµιζό

µενος 

χρόνος) 

Ζώνη Αερίου Ναι Ναι Ναι Αναµµένο 

Ηχεί 

(Ρυθµιζό

µενος 

χρόνος) 

Ζώνη 

Πανικού 
Ναι Ναι Ναι Αναµµένο 

Ηχεί 

(Ρυθµιζό

µενος 

χρόνος) 

Περιµετρική 

Ζώνη 
Ναι Ναι Ναι Αναµµένο 

Ηχεί 

(Ρυθµιζό

µενος 

χρόνος) 

Ενεργή 

Ζώνη 
Ναι Ναι Ναι Αναµµένο 

Ηχεί 

(Ρυθµιζό

µενος 

χρόνος) 

Ζώνη 

εισόδου/εξό

δου 

Ναι Ναι Ναι Αναµµένο 

Ηχεί 

(Ρυθµιζό

µενος 

χρόνος) 

Ζώνη 

αφόπλισης 

υπό απειλή 

Ναι Ναι Ναι / ∆εν ηχεί 

Ζώνη Ναι Ναι Ναι Αναµµένο Ηχεί 
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Tamper (Ρυθµιζό

µενος 

χρόνος) 

Απώλεια 

τηλεφωνικής 

γραµµής 

Όχι Όχι Ναι / ∆εν ηχεί 

∆ιακοπή 

τροφοδοσία

ς 

Ναι Όχι Ναι / ∆εν ηχεί 

Χαµηλή 

µπαταρία 
Ναι Όχι Ναι / ∆εν ηχεί 

Απώλεια 

Ασύρµατου 
Ναι 

Όχι 
Ναι / ∆εν ηχεί 

Χαµηλή 

µπαταρία 

Ασύρµατου 

Ναι 

Όχι 

Ναι / ∆εν ηχεί 

   

5.4 Κλείδωµα και ξεκλείδωµα πληκτρολογίου 
Εάν ο κωδικός πληκτρολογηθεί λανθασµένα, ένα φωνητικό µήνυµα θα 

προειδοποιήσει «Λάθος κωδικός, παρακαλώ δοκιµάστε ξανά!» και στην 

οθόνη LCD θα εµφανιστεί ένα µήνυµα σαν το ακόλουθο: 

 

 

 

 

 

Εάν ο κωδικός πληκτρολογηθεί λανθασµένα 5 φορές, ένα φωνητικό 

µήνυµα θα επισηµάνει «Πληκτρολόγιο κλειδώθηκε, παρακαλώ 

δοκιµάστε αργότερα!».  

 

Wrong code, input again: 
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Εάν το πληκτρολόγιο κλειδώθηκε χωρίς να υπάρχει συναγερµός αλλά ο 

συναγερµός ενεργοποιηθεί, το σύστηµα θα ξεκλειδώσει το πληκτρολόγιο 

άµεσα.  

Εάν το πληκτρολόγιο κλειδώθηκε µετά από συναγερµό, το πληκτρολόγιο 

θα ξεκλειδωθεί σε 30 λεπτά ή µετά από επαναφορά (reset) του 

συστήµατος.  

 
5.5 Πρόσβαση κωδικών  
Υπάρχουν 5 τύποι κωδικών: κύριος κωδικός, κωδικός εγκαταστάτη, 

κωδικός αφόπλισης υπό απειλή, προσωρινός κωδικός, και (4) κωδικοί 

χρηστών. ∆ιαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ορίζονται για κάθε κωδικό.  

 

(«√» σηµαίνει ότι δίνει πρόσβαση): 

 

Τύπος 

κωδικού 

Όπλιση 

& 

Αφόπλισ

η 

Είσοδος 

προγραµ. 

Ορισµός 

κωδικών 

Προγραµ. 

στο 

κεντρικό 

µενού 

∆ιορθώ

σιµος 

∆ιαγρά

ψιµος 

Κύριος 

κωδικός 

√ √ √①  √  

Κωδικός 

εγκατασ

τάτη 

 √ √② √ √  

Κωδικός √    √  

Keypad Locked,  

Auto-release in 30min! 

 

 

 

Code locked, try later! 
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αφόπλισ

ης υπό 

απειλή 

Προσωρι

νός 

κωδικός 

√    √ √ 

Κωδικός 

χρήστη 1 

√    √ √ 

Κωδικός 

χρήστη 2 

√    √ √ 

Κωδικός 

χρήστη 3 

√    √ √ 

Κωδικός 

χρήστη 4 

√    √ √ 

Παρατήρηση:  ① Κατά την είσοδο σε διαδικασία προγραµµατισµού 

µε τον κωδικό κύριου χρήστη µπορείτε να ορίσετε ή να 

µεταβάλετε όλους τους κωδικούς εκτός από του 

εγκαταστάτη. 

 ② Κατά την είσοδο σε διαδικασία προγραµµατισµού 

µε τον κωδικό εγκαταστάτη µπορείτε να ορίσετε ή να 

µεταβάλετε µόνο τον κωδικό του εγκαταστάτη. 

 
5.6 Αναφορά προβληµάτων συστήµατος  
Η φωνητική καθοδήγηση θα αναφέρει: «Πρόβληµα συστήµατος, 

παρακαλώ διερευνήστε!» και στην οθόνη LCD θα εµφανιστεί το µήνυµα 

«Πρόβ. συστήµατος». Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο 9 για να 

εισέλθετε στη λίστα προβληµάτων, κι έπειτα να πατήσετε ένα εκ των δύο 

πλήκτρων πλοήγησης, το «9» ή το «6» για να ελέγξετε. Αν το πρόβληµα 

λυθεί, θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Αν δεν υπάρξει καµία ενέργεια εντός 1 

λεπτού, η οθόνη θα σβήσει αυτόµατα.  
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Τα προβλήµατα συστήµατος µπορούν να αφορούν: απώλεια 

τροφοδοσίας, χαµηλή µπαταρία, απώλεια τηλεφωνικής γραµµής, 

απορύθµιση ώρας, µη συνδεδεµένο GSM, χαµηλό σήµα GSM, αδυναµία 

εντοπισµού SIM κάρτας, αποτυχία επικοινωνίας, πρόβληµα ενσύρµατης 

και ασύρµατης ζώνης. Τα προβλήµατα που αφορούν στις ασύρµατες 

ζώνες περιλαµβάνουν χαµηλή µπαταρία και αποτυχία ελέγχου στο χώρο. 

Τα προβλήµατα που αφορούν στις ενσύρµατες ζώνες περιλαµβάνουν 

την ενεργοποίηση του συναγερµού αλλά χωρίς να ακουστεί η σειρήνα. Η 

αποτυχία επικοινωνίας αφορά αποτυχία επικοινωνίας µε το ΚΛΣ, 

αποτυχία αποστολής SMS και αποτυχία κλήσης GSM – ο λόγος σε αυτές 

τις περιπτώσεις µπορεί να είναι το χαµηλό υπόλοιπο στη SIM κάρτα. Αν 

η λειτουργία «Ένδ. Προβλ. Ζώνης» είναι ενεργοποιηµένη όταν 

προκύπτει ένα από τα παραπάνω προβλήµατα, θα σας επισηµάνει ποια 

ζώνη αντιµετωπίζει πρόβληµα. Για λεπτοµερή αναζήτηση, πατήστε «#» 

ως ακολούθως: 

 

Σηµείωση: Αν η ώρα δεν είναι ρυθµισµένη και το GSM δεν είναι 

συνδεδεµένο, τότε η φωνητική καθοδήγηση δεν θα λειτουργήσει. Η 

φωνητική ένδειξη προβλήµατος συστήµατος δεν θα είναι διαθέσιµη 

από τις 10:00π.µ. έως τις 7:00π.µ.. Κατά τη διερεύνηση του 

προβλήµατος, η ζώνη δεν θα σηµάνει συναγερµό αν 

ενεργοποιηθεί.  

 ---------- Trb. list------------ 

Low battery 

Line loss 

Low GSM signal 

WL. Zone 1 trb..>>> 

WL. Zone 1 trb.>>> 

■ Low battery 

□ Transmitter loss 

 

 

Arm away 

20/12/2009 

System Trb. 
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Για λεπτοµερή περιγραφή των προβληµάτων του συστήµατος και των 

επιµέρους λύσεων, παρακαλώ ανατρέξετε στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Πρόβληµα Περιγραφή Λύσεις 

Χαµηλή Μπαταρία Χαµηλή µπαταρία Ελέγξτε την τροφοδοσία.  

Απώλεια τηλεφωνικής 

γραµµής 

Αποσύνδεση της 

τηλεφωνικής γραµµής 

Ελέγξτε προσεκτικά την 

τηλεφωνική καλωδίωση  

Χαµηλό GSM σήµα Αδύναµο σήµα της GSM 

επικοινωνίας 

Επιλέξτε µία καλύτερη θέση 

εγκατάστασης.  

Ασύρµατο 

Πρόβληµα 

Χαµηλή 

Μπαταρία 

Χαµηλή ισχύς των 

συσκευών αποστολής 

σηµάτων  

Αντικαταστήστε τις 

µπαταρίες.  

Αδυναµία 

Αποστολής 

Σηµάτων 

∆εν λαµβάνεται σήµα κατά 

τον έλεγχο του χώρου.  

Ελέγξτε αν η συσκευή 

αποστολής σηµάτων έχει 

µετακινηθεί ή έχει χαλάσει.  

Ενσύρµατο Πρόβληµα  Οι ενσύρµατες συσκευές 

έχουν ενεργοποιηθεί.  

Ελέγξτε αν οι ενσύρµατες 

συσκευές δουλεύουν 

κανονικά ή όχι.  

Αποτυχία Τροφοδοσίας Έχει κοπεί το ρεύµα.  Ελέγξτε την τροφοδοσία.  

Απουσία GSM module ∆ιακοπή σύνδεσης του 

GSM module λόγω µη 

κανονικής παροχής 

ρεύµατος.  

Παρακαλούµε 

αποσυνδέστε την παροχή 

ρεύµατος και συνδέστε 

ξανά.  

Απουσία SIM κάρτας Μη σωστά τοποθετηµένη 

SIM κάρτα.   

Παρακαλούµε 

επανεισάγετε την κάρτα 

αφού έχετε σβήσει ξανά το 

σύστηµα.  

Απουσία GSM σήµατος ∆εν λαµβάνεται σήµα από 

το κινητό τηλέφωνο.  

Η κάρτα SIM δεν είναι 

έγκυρη, ή διαλέξτε ξανά µία 

κατάλληλη θέση 

εγκατάστασης.  
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Αρρύθµιστη Ώρα Η ώρα στο σύστηµα δεν 

έχει ρυθµιστεί σωστά.  

Ρυθµίστε ξανά το σύστηµα 

σωστά.  

Πρόβλ

ηµα 

Επικοι

νωνίας  

ΚΛΣ 1 

Πρόβληµα 

Αποτυχία επικοινωνίας µε 

το ΚΛΣ1 

Ζητήστε από το ΚΛΣ1 να 

ελέγξουν.  

ΚΛΣ 2 

Πρόβληµα 

Αποτυχία επικοινωνίας µε 

το ΚΛΣ2 

Ζητήστε από το ΚΛΣ2 να 

ελέγξουν.  

SMS Πρόβληµα Αποτυχία αποστολής SMS Ελέγξτε µήπως δεν 

υπάρχει υπόλοιπο στη SIM 

κάρτα.  

Πρόβληµα 

Κλήσης 

Απόρριψη ή 

απενεργοποίηση της 

εισερχόµενης κλήσης 

Σηκώστε το ακουστικό του 

τηλεφώνου. Ελέγξτε αν 

υπάρχει υπόλοιπο στη 

SIM.  
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Κεφάλαιο 6: Περιγραφή Ζώνης 
Υπάρχουν 8 τύποι ζωνών: ζώνη εισόδου/ εξόδου, περιµετρική ζώνη, 

ζώνη πανικού, ζώνη φωτιάς, ζώνη αερίου, ζώνη tamper και ζώνη 

αφόπλισης υπό απειλή.   

Υπάρχουν 22 ζώνες: οι ζώνες 1-16 είναι ασύρµατες, η ζώνη 17 είναι η 

ζώνη πανικού, η ζώνη 18 είναι η ζώνη αφόπλισης υπό απειλή, η ζώνη 19 

είναι η ζώνη φωτιάς, οι ζώνες 21-22 είναι ενσύρµατες, η ζώνη 30 είναι 

ζώνη tamper.  

Οι διαφορετικοί τύποι ζωνών διαφέρουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας 

τους. Ο συναγερµός tamper είναι έγκυρος για 24 ώρες για τις ασύρµατες 

ζώνες 1-16, µε ένδειξη συναγερµού tamper.    

 

6.1 Τύποι Ζωνών 
Τύπος 

Ζώνης 

Έγκυρος 

ή µη κατά 

την 

αφόπλισ

η 

Έγκυρος ή 

µη κατά την 

ολική 

όπλιση 

Έγκυρος ή 

µη κατά 

την µερική 

όπλιση 

Καθυστέ

ρηση 

Εξόδου 

Καθυστέρη

ση 

Εισόδου 

Ήχος 

και 

Σήµα 

Βάση 

στήριξη

ς ή 

ανιχνευ

τής  

Τύπο

ς 

αριθµ

ού 

Εισόδ

ου/ 

Εξόδ

ου  

Μη 

έγκυρο

ς 

Έγκυρος Έγκυρος Ναι Ναι Ναι Θύρα 01 

Ενεργ

ή  

Μη 

έγκυρο

ς 

Έγκυρος 
Μη 

έγκυρος 
Ναι Ναι Ναι 

Εσωτε

ρικό 
02 

Περιµ

ετρική  

Μη 

έγκυρο

ς 

Έγκυρος Έγκυρος Όχι Όχι Ναι 

Παράθ

υρο 

µπαλκ

ονιού  

03 

Πανικ Έγκυρο Έγκυρος Έγκυρος Όχι Όχι Ναι Πλήκτ 04 
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ού  ς ρο 

πανικο

ύ 

Φωτι

άς 

Έγκυρο

ς 
Έγκυρος Έγκυρος Όχι Όχι Ναι 

Ανιχνε

υτής 

φωτιά

ς 

05 

Αερίο

υ  

Έγκυρο

ς 
Έγκυρος Έγκυρος Όχι Όχι Ναι 

Ανιχνε

υτής 

αερίου 

06 

Tamp

er  

Έγκυρο

ς 
Έγκυρος Έγκυρος Όχι Όχι Ναι 

 

∆ιακό

πτης 

tampe

r  

07 

Αφόπ

λισης 

υπό 

απειλ

ή  

Έγκυρο

ς 
Έγκυρος Έγκυρος Όχι Όχι Όχι 

Πλήκτ

ρο 

έκτακτ

ης 

ανάγκ

ης 

08 

 
6.2 Αριθµός Ζώνης 
Αριθµός 

Ζώνης 

Επιλογή παράκαµψης 

ζώνης ή µη 
Τύπος Σηµειώσεις 

01-16 Ναι Ναι 01-16: ζώνες ασύρµατες  

17 Ναι     / 17: ζώνη πανικού 

18 / / 18: ζώνη αφόπλισης υπό απειλή 

19 / / 19: ζώνη φωτιάς 

21-22 Ναι Ναι 21-22: ζώνες ενσύρµατες 

30 Ναι / 30: πίνακας tamper  
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6.3 Ζώνη µε ηχητική ένδειξη 
 
Ενεργοποιεί στον πίνακα τη δυνατότητα συναγερµού κατά τη 

χρονοκαθυστέρηση εισόδου κατά την αφόπλιση, ή αναγράφει το µήνυµα 

«Καλωσορίσατε» κατά την αφόπλιση.  

Σηµείωση: Αυτή η ζώνη λειτουργεί µόνο για τη ζώνη εισόδου/ εξόδου.  

 

Κεφάλαιο 7: Λειτουργία Όπλισης/ Αφόπλισης 

7.1  Όπλιση/ Αφόπλιση µε πληκτρολόγιο ή 
τηλεχειριστήριο  
Μπορείτε να κάνετε ολική όπλιση, µερική όπλιση, να αφοπλίσετε ή να 

λάβετε βοήθεια σε καταστάσεις πανικού είτε µε το πληκτρολόγιο είτε µε 

το τηλεχειριστήριο. Αν το ΚΛΣ είναι συνδεδεµένο µε την αποστολή 

µηνύµατος, και οι πληροφορίες εκτός της ζώνης συναγερµού είναι 

ρυθµισµένες στην αποστολή, κάθε λειτουργία, όπως είναι η όπλιση και η 

αφόπλιση, θα αναφερθεί στο ΚΛΣ.  

Σηµείωση: Η όπλιση & αφόπλιση δεν είναι διαθέσιµη κατά τον 

προγραµµατισµό ή την αναζήτηση προβληµάτων. Μέσω του 

πληκτρολογίου απαιτείται κωδικός εγκατάστασης, ενώ µέσω του 

τηλεχειριστηρίου δεν απαιτείται κωδικός.  

 

 

                                Σχήµα 13 

Αφόπλιση 

Ολική Όπλιση 

Μερική Όπλιση 

Κατάσταση 

Πανικού 
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7.1.1 Ολική Όπλιση  
1. Όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο, πατήστε 

το πλήκτρο «Ολική Όπλιση» στο πάνελ ή το 

τηλεχειριστήριο και η ένδειξη LED θα γίνει 

από πράσινη κόκκινη µε την φωνητική καθοδήγηση να αναφέρει 

«Ολική όπλιση, κλείστε την πόρτα ή το παράθυρο, η έξοδος µε 

χρονοκαθυστέρηση ξεκινά», ενώ στην LCD οθόνη θα αναγράφεται 

το εξής:  

 

Όταν η χρονοκαθυστέρηση εξόδου σταµατά, η 

φωνητική καθοδήγηση θα αναφέρει: «Ολική 

όπλιση» 

 

 

2. Αν κατά τη διάρκεια συναγερµού, πατήσετε «Ολική όπλιση» στο 

πληκτρολόγιο ή το τηλεχειριστήριο, η φωνητική καθοδήγηση θα 

αναφέρει «Αφοπλίστε πριν την όπλιση».  

 

 

 

 

3. Αν σε κατάσταση όπλισης, πατήσετε «Ολική 

όπλιση» στο τηλεχειριστήριο ή το 

πληκτρολόγιο, η φωνή θα πει «Ολική 

όπλιση».  

 

7.1.2 Μερική Όπλιση 
Σας δίνει τη δυνατότητα να µην θέσετε σε λειτουργία τις εσωτερικές 

ζώνες του συναγερµό αλλά µόνο τις περιµετρικές & τις 24ωρες.  

1. Αν σε κατάσταση αφόπλισης, πατήσετε «Μερική Όπλιση» στο 

πληκτρολόγιο ή το τηλεχειριστήριο, η ένδειξη LED γίνεται από 

Exit delaying: 
       100S 

Arm Away 
20/12/2010 

15:30 

Alarm! 

Arm Failed! 

Disarm before Arm! 

 

    Arm Away! 
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πράσινη κόκκινη και η φωνητική καθοδήγηση θα πει «Μερική 

Όπλιση» µε το εξής µήνυµα να αναγράφεται στην οθόνη LED:  

 

2. Αν σε κατάσταση ολικής όπλισης και χωρίς λειτουργία συναγερµού, 

πατήσετε «Μερική Όπλιση» στο πληκτρολόγιο, η ηχητική καθοδήγηση 

θα αναφέρει: «Εισάγετε κωδικό πριν τη ρύθµιση των παραµέτρων!» 

Μπορείτε να εισέλθετε σε κατάσταση ολικής όπλισης µε εισαγωγή 

κωδικού ή άµεσα µέσω του τηλεχειριστηρίου.  

 

3. Αν σε κατάσταση ζώνης συναγερµού, πατήσετε «Μερική Όπλιση» στο 

πληκτρολόγιο ή το τηλεχειριστήριο, η ηχητική καθοδήγηση θα 

αναφέρει «Αφοπλίστε πριν την Όπλιση».  

 

4. Αν σε κατάσταση µερικής όπλισης, πατήσετε «Μερική όπλιση» στο 

τηλεχειριστήριο ή το πληκτρολόγιο, η φωνητική καθοδήγηση θα αναφέρει 

«Μερική όπλιση».  

 

7.1.3 Αφόπλιση 
Πατήστε «Αφόπλιση» στο πληκτρολόγιο ή το τηλεχειριστήριο. Η 

φωνητική καθοδήγηση θα αναφέρει: «Εισάγετε κωδικό, πιέστε το 0 για 

να διαγράψετε την λίστα συµβάντων».  

 

Clear alarm list,  
 code with 0 
 Input code: 
 ｜｜｜｜                   

 

Arm Stay 
20/12/2010 

15:30 
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1. Αφόπλιση µε εκκαθάριση του ιστορικό συναγερµών: 
Εισάγετε τον κωδικό (πλην του κωδικού εγκαταστάτη) πιέζοντας στο 

τέλος «0» και «#». Η ένδειξη LED της αφόπλισης γίνεται από κόκκινη 

πράσινη µε τη φωνητική καθοδήγηση να αναφέρει: «Αφοπλίστηκε, 

εγγραφή συµβάντος συναγερµού διαγεγραµµένη!» 

 

2. Αφόπλιση µε αποθηκευµένο το ιστορικό συναγερµών:  
Εισάγετε τον κωδικό (πλην του κωδικού εγκαταστάτη) πιέζοντας στο 

τέλος «#». Τότε η ένδειξη LED της όπλισης θα γίνει από κόκκινη πράσινη, 

µε τη φωνητική καθοδήγηση να αναφέρει: «Αφοπλίστηκε!» 

 
Σηµείωση: Αν οπλίσετε µέσω τηλεχειριστηρίου, η κατάσταση 

συναγερµού θα αποθηκευτεί.  

 

7.2 Όπλιση/ Αφόπλιση µέσω τηλεφώνου  
Σας δίνει τη δυνατότητα να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε µέσω τηλεφώνου 

(DTMF). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 9.1 «Τηλεχειρισµός 

µέσω Τηλεφώνου».  

 
7.3 Όπλιση/ Αφόπλιση µέσω SMS  
Με το GSM module συνδεδεµένο, σας δίνετε η δυνατότητα να οπλίσετε ή 

να αφοπλίσετε ή να διερευνήσετε την κατάσταση του συστήµατος µέσω 

SMS. Το σύστηµα θα απαντήσει µε ένα µήνυµα από τη στιγµή που θα 

λάβει ένα αίτηµα. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 9.3. 

«Τηλεχειρισµός µέσω SMS» 

 

Disarm 
 

20/12/2010 
15:30 
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7.4 Ενεργοποίηση συναγερµού µέσω πληκτρολογίου 
 

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το συναγερµό µέσω του 

πληκτρολογίου ή του τηλεχειριστηρίου σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης.  

 

Ενεργοποίηση συναγερµού πανικού: 

 

Πατήστε “PROG” στο πληκτρολόγιο ή “Panic” στο τηλεχειριστήριο 

για 2 δευτ. (∆είτε Σχήµα -14-) 

 

                                        

 

Ενεργοποίησης συναγερµού φωτιάς: 
Πατήστε “Disarm” στο πληκτρολόγιο 

για 2 δευτ. (∆είτε σχήµα -15-)  
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Κεφάλαιο 8: Προγραµµατισµός 
8.1 Είσοδος στον προγραµµατισµό  

1. Κατά την αφόπλιση, πατήστε «PROG» στο πληκτρολόγιο και η 

φωνητική καθοδήγηση θα σας υπενθυµίσει να εισάγετε τον κωδικό 

«Εισάγετε κωδικό πριν ορίσετε παραµέτρους!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Εισάγετε τον κύριο κωδικό ή τον κωδικό εγκαταστάτη για να εισέλθετε 

στο κύριο µενού ως ακολούθως:  

3. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε το στοιχείο που 

επιθυµείτε να ρυθµίσετε και επιβεβαιώστε το µε «#» ή πατήστε «*» για 

έξοδο.   

Σηµείωση:  1. Η επιλογή «Προγραµµατισµός» είναι διαθέσιµη µόνο µε 

τον κωδικό εγκαταστάτη.  

    2. ● σηµαίνει επιλεγµένο, 〇 σηµαίνει µη επιλεγµένο 

3. κατά τον προγραµµατισµό, δεν θα χτυπήσει συναγερµός 

ακόµη και αν ενεργοποιηθεί.  

 

      
 Enter Menu, input code: 
                         

Menu 
1. Cancel Alarm 
2. Stop. comm. 
3. Code set 
4. Zone bypass 
5. Phone set 
6. Event log 
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8.2 Έξοδος από τον Προγραµµατισµό  
Πατήστε «*» για να βγείτε από το µενού προγραµµατισµού ή το 

προηγούµενο µενού. Αλλιώς, θα γίνει αυτόµατα επιστροφή στο 

προηγούµενο µενού µετά από αδράνεια ενός λεπτού.  

 
8.3 Προγραµµατισµός 
8.3.1Ακύρωση Συναγερµού  
Σε λανθασµένη λειτουργία ή σε µη αναµενόµενη ενεργοποίηση του 

συναγερµού, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει «Ακύρωση Συναγερµού» 

από το µενού. Ως εκ τούτου, το κέντρο θα στείλει την ακύρωση του 

συµβάντος στο ΚΛΣ.  

Για την ακύρωση συναγερµού: 

1. Από το µενού, επιλέξτε «Ακύρωση Συναγερµού» → «#». 

2. Στη οθόνη LCD θα αναγραφεί η επιβεβαίωση «Ακύρωση 

συναγερµού;» 

3. Πληκτρολογήστε «*» για επιστροφή ή «#» για επιβεβαίωση.  
 
8.3.2 Παύση Επικοινωνίας 
Μέσω αυτής της λειτουργίας, όλες οι εκκρεµότητες επικοινωνίας 

εκκαθαρίζονται και όλα τα εκκρεµή µηνύµατα ακυρώνονται.  

Για να σταµατήσετε την επικοινωνία:  
1. Από το µενού επιλέξτε «∆ιακοπή επικοιν.» → «#». 

2. Η οθόνη LCD θα ζητήσει επιβεβαίωση αν σταµατήσετε ή όχι, πατήστε 

«*» για να ακυρώσετε τη λειτουργία, ή «#» για να τη σταµατήσετε.  

 

8.3.3 Ρύθµιση κωδικού 
Ο κωδικός µπορεί να περιλαµβάνει 4-6 ψηφία. Αν ο κωδικός οριστεί σε 5 

ή 6 ψηφία, το τελευταίο ψηφίο δεν µπορεί να είναι 0. Ο κωδικός θα 

πρέπει να αλλάξει σε αυτήν την περίπτωση.  

Ρύθµιση κύριου κωδικού  
Ο κύριος κωδικός είναι το υψηλότερο επίπεδο εξουσιοδότησης χρήστη. 
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Σας δίνει τη δυνατότητα να εισέλθετε στο κύριο µενού, το οποίο µπορεί 

να τροποποιηθεί. Με τον κύριο κωδικό µπορείτε να τροποποιήσετε όλους 

τους άλλους κωδικούς εκτός από τον κωδικό εγκαταστάτη.  

Για να ρυθµίσετε τον κύριο κωδικό: 
1. Από το µενού, επιλέξτε «Ορισµός κωδικού» → «#»→ «Αλλ. κύριου 

κωδικού» → «#». 

2. Εισάγετε τον παλιό κύριο κωδικό πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Εισάγετε το νέο κύριο κωδικό που επιθυµείτε να ορίσετε 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

4. Εισάγετε ξανά το νέο κύριο κωδικό, επιβεβαιώνοντας µε «#». Η οθόνη 

LCD θα σας υπενθυµίσει αν ο κωδικός έχει τροποποιηθεί ή όχι. 

Πληκτρολογήστε «*» για έξοδο ή «#» για να ολοκληρώσετε τη 

διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωση: Ο προκαθορισµένος κύριος κωδικός είναι 0808, αλλά 

συστήνεται αυστηρά η αλλαγή του µετά την εγκατάσταση.  

 
Ρύθµιση κωδικού εγκαταστάτη  
Ο κωδικός εγκαταστάτη παρέχει πρόσβαση στο µενού 

Προγραµµατισµού και το µενού Υπηρεσιών.  

Για να ρυθµίσετε τον κωδικό εγκαταστάτη:  
1. Από το µενού, επιλέξτε «Ορισµός κωδικού» → «#» → «Αλλ. κωδικού 

εγκαταστάτη» → «#». 

2. Εισάγετε τον παλιό κωδικό εγκαταστάτη → «#» → εισάγετε το νέο 

1.Master code  

1. Old code 
｜｜｜｜           
2. New code 
｜｜｜｜           
3. New code again 
｜｜｜｜           
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κωδικό → «#» → εισάγετε το νέο κωδικό για επιβεβαίωση. 

3. Πατήστε «#» για επιβεβαίωση ή «*» για έξοδο.  

Σηµείωση: Ο προεπιλεγµένος κωδικός εγκαταστάτη είναι 1234, αλλά 

συστήνεται αυστηρά η αλλαγή του µετά την εγκατάσταση.  

 

Ρύθµιση Προσωρινού Κωδικού 
Ο προσωρινός κωδικός είναι µόνο για προσωρινή χρήση 24 ωρών. Θα 

διαγραφεί από µόνος του και θα πρέπει να ρυθµιστεί εκ νέου για 

επόµενη χρήση. Ή, θα εκκαθαριστεί αυτόµατα εάν πριν τη λήξη των 24 

ωρών πραγµατοποιηθεί επανεκκίνηση του συστήµατος.   

Για να τροποποιήσετε τον προσωρινό κωδικό: 
1. Από το µενού επιλέξτε «Ορισµός κωδικού» → «#» → «Προσωρινός 

κωδικός» → «#» → «Αλλ. Προσ. κωδικού» → «#».  

2. Αν έχει ήδη ρυθµιστεί προσωρινός κωδικός, πατήστε «*», και θα 

εµφανιστεί στην οθόνη. Αν όχι, η εικόνα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.  

3. Εισάγετε το νέο κωδικό → «#» → επανεισάγετε τον νέο κωδικό.  

4. Πατήστε «#» για επιβεβαίωση, ή «*» για έξοδο από την τροποποίηση.  

Για να διαγράψετε τον προσωρινό κωδικό: 
1. Από το µενού, επιλέξτε «Ορισµός κωδικού» → «#» → «Προσωρινός 

κωδικός» → «#» → «∆ιαγρ. Προσ. κωδικού» → «#».  

2. Θα αναγραφεί στην οθόνη LCD «∆ιαγράφηκε!». Πατήστε «*» για 

έξοδο.  

 
Ρύθµιση κωδικού αφόπλισης υπό απειλή 
Όταν αφοπλίζετε µε τον κωδικό αφόπλισης υπό απειλή, θα αναγραφεί 

στην οθόνη το µήνυµα «Αφόπλιση» αλλά συγχρόνως θα 

πραγµατοποιηθεί αποστολή των πληροφοριών συναγερµού.  

Για να ρυθµίστε τον κωδικό αφόπλισης υπό απειλή : 
1. Από το µενού επιλέξτε «Ορισµός κωδικού» → «#» → «Κωδικός υπό 

απειλή → «#». 

2. Εισαγωγή νέου κωδικού → «#» → επανεισάγετε το νέο κωδικό για 
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επιβεβαίωση.  

3. Πιέστε «#» για επιβεβαίωση, ή πατήστε «*» για έξοδο.  

Σηµείωση: Ο προεπιλεγµένος κωδικός αφόπλισης υπό απειλή είναι 

0809, και ως εκ τούτου συστήνεται αυστηρά η αλλαγή του µετά την 

εγκατάσταση.  

 
Ρύθµιση κωδικού χρήστη 
Ο κωδικός χρήστη σας επιτρέπει να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε µόνο µε 

τον κωδικό χρήστη.  

Για να ρυθµίσετε τον κωδικό χρήστη:  
1. Από το µενού επιλέξτε «Ορισµός κωδικού» → «#» → «Κωδικός 

χρήστη 1» → «#» → «Αλλ. κωδικού» → «#».  

2. Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός χρήστη, πιέστε «﹡» για να εµφανιστεί 

στην οθόνη ο προηγούµενος κωδικός χρήστη, έπειτα πιέστε «#» για 

να εισάγετε το νέο κωδικό. Ή, αν δεν έχει οριστεί προηγουµένως 

κάποιος κωδικός, εισάγετε τον κωδικό κατευθείαν.  

3. Εισάγετε τον νέο κωδικό χρήστη → «#» → επανεισάγετε το νέο 

κωδικό.  

4. Πιέστε «#» για επιβεβαίωση. Ή πιέστε «*» για έξοδο.  

Για να διαγράψετε τον κωδικό χρήστη:  
1. Από το µενού, επιλέξτε «Ορισµός κωδικού» → «#» → «Κωδικός 

χρήστη 1» → «#» → «∆ιαγ. κωδικού»→ «#». 

2. Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός χρήστη, πιέστε «*» για να εµφανιστεί στην 

οθόνη ο προηγούµενος κωδικός, έπειτα πιέστε «#» για να εισάγετε το 

νέο κωδικό. Ή, αν δεν έχει οριστεί κωδικός χρήστη προηγουµένως, 

δεν θα εµφανιστεί τίποτα.  

3. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 

8.3.4 Παράκαµψη Ζώνης 
Όταν µία ζώνη παρακάµπτεται, αγνοείται από το σύστηµα και ο 

συναγερµός δεν χτυπάει αν ενεργοποιηθεί η ζώνη. Σας δίνει τη 
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δυνατότητα να παρακάµψετε µία ή περισσότερες ζώνες, ή και όλες τις 

ζώνες.  

Πώς να παρακάµψετε µία προς µία ζώνη: 
1.Από το µενού επιλέξτε «Παράκ. ζώνης»→ «#»  

2. Επιλέξτε «Παράκ. ζώνης µία µία»→ «#»  

3. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης και επιλέξτε τον αριθµό ζώνης, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

4. Επιλέξτε «ON» ή «OFF», πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

5. Πιέστε «*» για έξοδο.   

 

Πώς να παρακάµψετε όλες τις ζώνες:  
1. Από το µενού επιλέξτε «Παράκαµψη Ζώνης»→ «#». 

2. Επιλέξτε «Παράκαµψη Όλων»→ «#». 

3. Η φωνητική καθοδήγηση θα ρωτήσει «Παράκαµψη όλων;». Πιέστε 

«#» για επιβεβαίωση ή πιέστε “﹡” για έξοδο.  

Σηµείωση: 1. Οι λειτουργίες παράκαµψης δουλεύουν για τις ασύρµατες 

ζώνες 1 ως 16, τις ζώνες 21,22,30 και τη ζώνη πανικού 17. ∆εν 

δουλεύουν για τις υπόλοιπες ζώνες.  

 
8.3.5 Ρύθµιση τηλεφώνου  
Το τηλέφωνο µπορεί να είναι ένα κανονικό τηλέφωνο φωνής ή 

αποστολής SMS. Το σύστηµα όταν χτυπήσει συναγερµός θα καλέσει τον 

τηλεφωνικό αριθµό που έχει καταχωρηθεί ή θα του στείλει SMS.  

1. Bypass one by one 
1. W.L. zone 1               
OFF                       
2. WL. zone 2 
OFF 
3. WL. zone 3  
OFF 

2. WL. Zone 2 
○ ON 
● OFF                    
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Ρύθµιση τηλεφώνου  
Σας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τους 

αριθµούς που έχετε καταχωρήσει.  

Για να ρυθµίσετε το τηλέφωνο: 
1. Από το µενού επιλέξτε «Ορισµός τηλεφώνου» → «#» → «Ρύθµιση 

τηλεφώνου φωνής» → «#». 

2. Επιλέξτε µία οµάδα τηλεφωνικών αριθµών και πιέστε «#» για 

ρύθµιση.  

3. Αν έχει ήδη καταχωρηθεί τηλεφωνικός αριθµός, θα εµφανιστεί στην 

οθόνη. Πιέστε «#» για τροποποίηση. Αλλιώς, εισάγετε κατευθείαν τον 

τηλεφωνικό αριθµό που επιθυµείτε.  

4. Ο τηλεφωνικός αριθµός µπορεί να αποτελείται από 16 ψηφία το 

περισσότερο. Πιέστε «#» για να ολοκληρώσετε. Αλλιώς, αν δεν 

εισάγετε κάτι και πιέσετε κατευθείαν το πλήκτρο «#», ο αριθµός θα 

διαγραφεί.  

 
Σηµείωση: Όταν αφοπλίζετε το σύστηµα µε τον κωδικό αφόπλισης υπό 

απειλή, ο πίνακας δεν καλεί τον πρώτο και το δεύτερο τηλεφωνικό 

αριθµό που έχετε καταχωρήσει αλλά τον τρίτο και τον τέταρτο αριθµό. 

Συνεπώς, συστήνουµε στην τρίτη και τέταρτη θέση να µην εισάγετε 

αριθµούς προσωπικών τηλεφώνων.  

 
Ρύθµιση διασύνδεσης τηλεφώνου 
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε PSTN ή GSM τρόπο κλήσης.  

Για να ρυθµίσετε τη διασύνδεση του τηλεφώνου: 

1. Από το κύριο µενού επιλέξτε «Ρύθµιση Τηλεφώνου» → «#»→ «Ρύθµιση 

Τηλεφώνου Φωνής» → «#». 

2. Επιλέξτε µία οµάδα τηλεφωνικών αριθµών και πιέστε «#» για να 

εισέλθετε στο µενού.  

3. Επιλέξτε τη διασύνδεση επικοινωνίας (PSTN ή GSM) 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 
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4. Πιέστε «*» για έξοδο.  

Note: Όταν κόβεται η τηλεφωνική γραµµή, η διασύνδεση επικοινωνίας 

µετατρέπεται σε GSM αυτοµάτως.  

 

Ρύθµιση τηλεφώνου SMS 
Οµοίως, ως ανωτέρω.  

 
Επιλογή SMS 
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα σταλεί ή όχι µήνυµα SMS για το συναγερµό, 

την όπλιση ή την αφόπλιση, προκειµένου να ρυθµίσετε κατά τις ανάγκες 

σας το κόστος αποστολής SMS.  

Για να ρυθµίσετε το τηλέφωνο αποστολής SMS: 
1. Από το µενού, επιλέξτε «Ορισµός τηλεφώνου» → «Επιλογή SMS» → 

«#». 

2. Επιλέξτε τις παραµέτρους που επιθυµείτε να ρυθµίσετε, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Επιλέξτε «ON» ή «OFF». 

 
8.3.6 Καταχωρηµένη Εγγραφή Συµβάντος 
Το εν λόγω σύστηµα µπορεί να αποθηκεύσει έως και 255 εγγραφές 

συµβάντων, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάντων συναγερµού και 

λοιπών ζητηµάτων λειτουργίας. Όταν ξεπερνά τα 255 συµβάντα, θα 

αντικαθιστά αυτοµάτως το τελευταίο πιο πρόσφατο συµβάν µε το 

νεότερο.     

Για να αναζητήσετε ένα συµβάν:  
1. Από το µενού επιλέξτε «Αρχ. Συµβάν.», 

πιέστε «#» για είσοδο. Το πιο πρόσφατο 

γεγονός θα εµφανιστεί στην οθόνη. 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης «6» ή «9» 

για αναζήτηση.  

3. Πιέστε «*» για έξοδο όταν ολοκληρώσετε.  

Event code:    001 
Zone:         05 
Type:         fire 
Time: 
       20/12/2010 
         18:30 
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Μπορείτε να αναζητήσετε εγγραφή συµβάντος ως ακολούθως:  

Κωδικός εγγραφής συµβάντος  

Αριθµός ζώνης ή τύπος κωδικού 

Τύπος ζώνης ή τύπος λειτουργίας 

Ώρα συµβάντος 

Παραδείγµατος χάριν: 
 
8.3.7 Επιλογή υπηρεσιών  
Ρύθµιση ηµεροµηνίας/ ώρας 
Η ώρα και η ηµεροµηνία πρέπει να ρυθµιστούν, αλλιώς η εγγραφή του 

συµβάντος θα καταχωρηθεί χωρίς ώρα, η όπλιση και η αφόπλιση δεν θα 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί, είτε θα προκύψει πρόβληµα στο σύστηµα 

και η φωνητική καθοδήγηση δεν θα δουλεύει.  

Για να ρυθµίσετε ώρα και ηµεροµηνία: 
1. Από το µενού, επιλέξτε «Συντήρηση» → «#»→ «Ορισµός 

Ώρας/Ηµεροµ.» → «#». 

2. Εισάγετε ηµεροµηνία και ώρα, πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Κατά την εισαγωγή πιέστε «*» για έξοδο. Όταν ολοκληρώσετε, 

πατήστε «#» για επιβεβαίωση. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή 

ώρας αλλά πατήσετε το πλήκτρο «#», θα σας επισηµανθεί το εξής: «Μη 

έγκυρη ρύθµιση!». Έπειτα πιέστε «*» για να επαναλάβετε την εισαγωγή.  

 
Σηµείωση: Η ώρα και η ηµεροµηνία πρέπει να ρυθµιστούν, αλλιώς η 

εγγραφή του συµβάντος θα καταχωρηθεί χωρίς ώρα.  

 

Ώρα αυτόµατης όπλισης/ αφόπλισης  
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίσετε την ώρα αυτόµατης όπλισης/ 

αφόπλισης η οποία ρυθµίζεται σε 24ωρη µορφή. Πριν από αυτήν την 

ενέργεια, η λειτουργία της αυτόµατης όπλισης/αφόπλισης πρέπει να είναι 

ενεργοποιηµένη.  

Για να ρυθµίσετε την ώρα αυτόµατης όπλισης/ αφόπλισης: 

Event code:   002 
User:        Master 
Operation:    Disarm 
Time: 
       20/12/2010 
          17:30 
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1. Από το µενού επιλέξτε «Συντήρηση»→ «#»→ «Ώρα αυτόµατη 

Όπλ./Αφόπ.», έπειτα επιλέξτε ένα εύρος αυτόµατης ώρας, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

2. Επιλέξτε «Ώρα Όπλισης» ή «Ώρα Αφόπλισης», πιέστε «#» για 

εισαγωγή, εισάγετε ώρα και πιέστε «#» για αποθήκευση.  

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία αυτόµατης όπλισης/ 

αφόπλισης: 
1. Από το µενού επιλέξτε «Αυτόµατη 

Όπλ./Αφόπ.» → «#» → «Αυτόµ. 

Ενεργ./Απενεργ.»→ «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης «ON» ή «OFF», πληκτρολογώντας στο 

τέλος «#».  

3. Πιέστε «*» για έξοδο όταν ολοκληρώσετε.   

Σηµείωση: Η ώρα και η µέρα πρέπει να ρυθµιστούν αλλιώς η λειτουργία 

αυτόµατης όπλισης και αφόπλισης θα εγγραφούν χωρίς ώρα.  

 

Κλήση σειρήνας  
Με αυτή τη λειτουργία, η σειρήνα θα κάνει ένα ήχο beep όταν οπλίζετε ή 

αφοπλίζετε για να σηµάνει την επιτυχία της λειτουργίας.  

Για να ρυθµίσετε την κλήση σειρήνας: 
1. Από το µενού επιλέξτε «Συντήρηση» → «#»→ «Κλήση σε 

Όπλ./Αφόπ.» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή «OFF»→ «#».  

3. Πιέστε «*» για έξοδο όταν ολοκληρώσετε.  

 
Σηµείωση: Χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο για το χειρισµό και τη 

λειτουργία του πίνακα ελέγχου: Κατά την ολική όπλιση, η ενσωµατωµένη 

σειρήνα και η ενσύρµατη σειρήνα θα χτυπήσουν 3 φορές, κατά την 

µερική όπλιση 2 φορές, κατά την αφόπλιση 1 φορά.  

 

4. Auto ON/OFF   

○ ON 

● OFF                      
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Έλεγχος σειρήνας 
Συστήνεται αυστηρά να πραγµατοποιείται τεστ σειρήνας ανά διαστήµατα 

για ασφάλεια, τόσο όσον αφορά στην ενσύρµατη σειρήνα, την ασύρµατη 

σειρήνα αλλά και την ενσωµατωµένη σειρήνα.  

Για να πραγµατοποιήσετε το τεστ σειρήνας: 

1. Από το µενού επιλέξτε «Συντήρηση» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «Έλεγχ. σειρήνας» → 

«#». 

3.Επιλέξτε τον τύπο της σειρήνας πληκτρολογώντας στο τέλος «#» για 

την πραγµατοποίηση ελέγχου.  

4. Μετά το πέρας του ελέγχου, πιέστε «#» για να προχωρήσετε σε 

επόµενο έλεγχο, αλλιώς, πιέστε «*» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.  

 

∆οκιµή Βάδισης 
Η εν λόγω δοκιµή σας δίνει τη δυνατότητα να διασφαλίσετε ότι οι 

ανιχνευτές λειτουργούν κανονικά και συστήνεται αυστηρά να το διεξάγετε 

ανά διαστήµατα.  

Για να ρυθµίσετε τη δοκιµή βάδισης: 
1. Από το µενού, επιλέξτε «Συντήρηση» → «#»→ «∆οκιµή Βάδισης» → 

«#». Όλοι οι καταχωρηµένοι ανιχνευτές θα εµφανιστούν στην οθόνη 

LCD µε τη φωνητική καθοδήγηση να υποδεικνύει «Η δοκιµή βάδισης 

ξεκινά, µεταδώστε σήµα!» 

2. Μόλις το ασύρµατο σήµα έχει µεταδοθεί, ο ανιχνευτής θα εξαφανιστεί 

από την οθόνη LCD. Αν δεν εξαφανιστεί, αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη 

προβλήµατος.  

3. Όταν πλέον δεν εµφανίζεται ανιχνευτής στην οθόνη, η φωνητική 

καθοδήγηση θα αναφέρει: «Τέλος δοκιµής βάδισης!» ενώ εντωµεταξύ 

θα εµφανίζεται το µήνυµα «Καµία συσκευή!» στην οθόνη LCD.  

4. Πιέστε «*» για έξοδο όταν το τεστ έχει ολοκληρωθεί.  
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Σηµείωση: Η µεγαλύτερη δυνατή περίοδος που µπορεί να εκτελεστεί η 

δοκιµή βάδισης είναι 600 δευτ. Πιέστε «*» για έξοδο µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 

Ποµπός 
Περιλαµβάνει τη λίστα των ποµπών (όλων των καταχωρηµένων ποµπών 

και την αναφορά κατάστασης), καθώς και τη δοκιµή ποµπού σε αυτό το 

µενού.  

Για να διερευνήσετε τη λίστα ποµπών: 
1. Από το µενού επιλέξετε «Συντήρηση» → «#». 

2. Επιλέξτε «Ποµπός» → «Λίστα Ποµπών» → «#». 

3. Θα εµφανιστεί η λίστα ποµπών. Σε απουσία συσκευής, θα εµφανιστεί 

ανάλογο µήνυµα. 

Η δοκιµή ποµπού στοχεύει στον έλεγχο και την αναγνώριση του 

ασύρµατου σήµατος. Όταν ληφθεί σήµα από τον καταχωρηµένο ποµπό, 

πληροφορίες για αυτό θα εµφανιστούν στην οθόνη, 

συµπεριλαµβανοµένου του ID. Αν ληφθεί σήµα από µη καταχωρηµένο 

ποµπό, θα επισηµανθεί ως άγνωστο σήµα.  

Για δοκιµή ποµπού: 
1. Από το µενού, επιλέξτε «Συντήρηση» → «#» → «Ποµπός» → «#» → 

Walk test……    600s  
WL. zone 1 
WL. zone 2 
WL. zone 3 
WL. zone 4 

Walk test……    600s 
No device! 

WL. zone 3 
Type: Entry/Exit  
□ Activate siren               
□ Low battery                  
□ TX loss 

Keyfob 1 
□ Low battery                
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«∆οκ. Ποµπού» → «#».  

2. Η φωνητική καθοδήγηση θα αναφέρει «∆οκιµή ποµπού ξεκινά, 

µεταδώστε ασύρµατο σήµα!» 

3. Ενεργοποιήστε τον ποµπό, αν είναι καταχωρηµένος, οι πληροφορίες 

θα εµφανιστούν στην οθόνη LCD. Αν δεν είναι καταχωρηµένος, το 

σήµα θα επισηµανθεί ως µη καταχωρηµένο.  

4. Πιέστε «*» για έξοδο αφού η δοκιµή έχει ολοκληρωθεί.  

 

Τεστ GSM 
Για να διασφαλίσετε την εγκυρότητα της επικοινωνίας GSM παρακαλώ 

ελέγξτε το σήµα του δικτύου στη θέση εγκατάστασης.   

Για να ελέγξετε το GSM σήµα: 

1. Από το µενού, επιλέξτε «Συντήρηση»→ «#»→ 

«GSM»→ «Τεστ GSM» → «#». 

Σηµείωση: ∆ύναµη σήµατος: 0-31, ο αριθµός 31 

σηµαίνει το πιο δυνατό σήµα.. Για να διασφαλίσετε την οµαλή 

επικοινωνία, παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι η δύναµη σήµατος 

είναι άνω του 12.  

 
Ρύθµιση Ήχου  
Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε σε κατάσταση 

σίγασης τη σειρήνα ενώ ρυθµίζετε τον ήχο. Αν ο ήχος της σειρήνας είναι 

κλειστός, η ένταση του µεγαφώνου θα είναι στο χαµηλότερο επίπεδο.  

Για να ρυθµίσετε τον ήχο: 

1. Από το µενού, επιλέξτε «Συντήρηση» → «#» → «Ήχος» → «#» → 

«Ένταση» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». Πιέστε «*» για έξοδο.   

 
Έκδοση 
Σας δίνει τη δυνατότητα να ενηµερωθείτε για την έκδοση του πίνακα 

7. GSM test 
      No signal! 
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ελέγχου.   

Για να ενηµερωθείτε για την έκδοση του πίνακα ελέγχου: 
1. Από το µενού επιλέξτε «Συντήρηση» → «#» → «Έκδοση STAM» → 

«#». 

2. Η έκδοση του πίνακα ελέγχου θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε «*» 

για έξοδο.  

 

8.3.8 Ρύθµιση προγραµµατισµού  
 
8.3.8.1 Συσκευές 
Για να µπορεί το σύστηµα να αναγνωρίζει την εκάστοτε συσκευή, κάθε 

συσκευή πρέπει να είναι καταχωρηµένη. Παραδείγµατος χάριν, αν η 

συσκευή είναι ένας ασύρµατος ποµπός, η καταχώρησή της δίνει την 

δυνατότητα στο σύστηµα να αναγνωρίσει την πηγή µίας ληφθείσας 

µετάδοσης. Κάθε συσκευή έχει ένα µοναδικό κρυπτογραφηµένο ID 

κωδικό. Η καταχώρηση της συσκευής στο σύστηµα εξοικειώνει το 

σύστηµα µε αυτόν τον κωδικό.  

 

Ασύρµατη καταχώρηση  
Υπάρχουν δύο τρόποι καταχώρησης: µε εκµάθηση κωδικού ή µε 

εισαγωγή κωδικού.  

Για καταχώρηση µε εκµάθηση κωδικού: 

1. Επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ «Συσκευή»→ «#»→ «Ζώνη» 

→ «Εγγ. Ασύρµ. ζώνης»→ «#»→ «Με εκµάθηση κωδικού».  

2. Επιλέξτε τον αριθµό ζώνης πληκτρολογώντας στο τέλος «#». Αν έχει 

προηγηθεί καταχώρηση, θα σας γίνει υπενθύµιση να κάνετε 

καταχώρηση ξανά. Πιέστε «#» για να συνεχίσετε ή «*» για έξοδο. Αν δεν 

έχει προηγηθεί καταχώρηση, η φωνητική καθοδήγηση θα αναφέρει 

«Ξεκινήστε εγγραφή, µεταδώστε τώρα!», µετρώντας αντίστροφα για 60 

δευτ. 

3. Ενεργοποιήστε άµεσα την ασύρµατη καταχώρηση για να αποφύγετε 
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τυχόν παρεµβολές.  

4. Το σύστηµα θα σας υπενθυµίσει να αποθηκεύσετε µετά τη λήψη του 

σήµατος. Πιέστε «#» για αποθήκευση, ή «*» για επανάληψη 

καταχώρησης.  

Σηµείωση: Κατά την καταχώρηση, αν ληφθεί το σήµα για τον 

καταχωρηµένο κωδικό, θα επισηµανθεί ως καταχωρηµένο. Αν δεν γίνει 

λήψη κωδικού εντός 60 δευτ, το σύστηµα θα επισηµάνει «Εγγραφή 

απέτυχε!».   

 

 

 

 

 

Για καταχώρηση µε εισαγωγή κωδικού: 
1. Επιλέξτε «Προγραµµατισµός»→ «#» → «Συσκευή» → «#»→ «Ζώνη» 

→ «#» → «Εγγ. Ασύρµ. ζώνης» → «#» → «Με εισαγωγή κωδικού».  

2. Αν έχει ήδη γίνει εισαγωγή κωδικού, θα σας ρωτήσει αν θέλετε να 

κάνετε επαναληπτική καταχώρηση, πιέστε «#» για συνέχεια, ή «*» για 

έξοδο.   

3. Εισάγετε το ID, πληκτρολογώντας στο τέλος «#».  

4. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 

1.Devices 
1.Zone          
2.Keyfob 
3.Siren 
4.WL. Superv. 

1.WL. register 
1.By code learn   
2.By code input 
 

 

1. WL zone 1 
Registered! 
WL. ID 
is:012123 
Save ID?

1.WL. zone 1 
     60 s  

 

1.By Code Learn 
1.WL. zone 1 
 
2. WL. zone 2 
 
3. WL. zone 3 
 

1.Zone 
1.WL. Register     
2.Clear WL. 
3.Set Zone Type  
4.Zone Siren Set 
5.Chime Zone Set 
5.Chime Zone Set 
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∆ιαγραφή ασύρµατων συσκευών  

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τις ασύρµατες 

συσκευές. Όσον αφορά στη λειτουργία ελέγχου, αν η συσκευή διαγραφεί 

χωρίς την εν λόγω λειτουργία, το σύστηµα θα σας ειδοποιήσει για 

απώλεια συσκευής.  

 

Για να πραγµατοποιήσετε διαγραφή ασύρµατων συσκευών: 
1. Επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ «Συσκευές»→ «#»→ «Ζώνη» 

→ «∆ιαγ. Ασυρµ. Συσκ.» → «#» και επιλέξτε «∆ιαγραφή µίας ζώνης» ή 

«∆ιαγρ. όλων των ζωνών».   

2. Αν επιλέξετε «∆ιαγραφή µίας ζώνης», επιλέξτε τον αριθµό ζώνης 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». Αν επιλέξετε «∆ιαγρ. όλων των 

ζωνών» θα διαγραφούν όλες οι δηλωµένες ασύρµατες συσκευές 

µετάδοσης σηµάτων.  

 
Ρύθµιση τύπου ζώνης 
Για αναλυτική περιγραφή τύπου ζώνης, παρακαλούµε ανατρέξτε στην 

ενότητα 6.1.  

Για να ρυθµίσετε τον τύπο ζώνης:  
1.Από το βασικό µενού, επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Συσκευή» → «Ζώνη» → «#» → «Ορισµ. τύπου ζώνης» → «#».  

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε τη ζώνη που 

επιθυµείτε να ρυθµίσετε πληκτρολογώντας στο τέλος «#» και έπειτα 

επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο ζώνης γι’ αυτήν πληκτρολογώντας στο 

τέλος «#» για αποθήκευση.   

3. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 

Λειτουργία σειρήνας ζώνης  
∆ίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενεργοποιήσει ή να θέσει σε 

κατάσταση σίγασης την εξωτερική σειρήνα για κάποια ζώνη. Η «Ενεργή 

ζώνη» κάνει τη σειρήνα να ηχήσει ενόσω χτυπάει ο συναγερµός, ενώ η 
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«Σίγαση» την εξουδετερώνει. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη για τις 

ζώνες 1-16 (ασύρµατες ζώνες), τις ζώνες 21-22 (ενσύρµατες ζώνες) και 

τις ζώνες 17 και 19.  

Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία σειρήνας:  

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Συσκευή»→ «Ζώνη»→ «#»→ «Ορισµ. ζώνης σειρήνας» → «#». 

2. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε τη ζώνη 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Έπειτα χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για «Ενεργή Ζώνη» ή 

«Σίγαση» της σειρήνας πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

4. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 
Ζώνη µε ηχητική ένδειξη  
Είναι διαθέσιµη µόνο στις ζώνες εισόδου/εξόδου για την ενεργοποίηση 

της «Λειτουργίας Καλωσορίσµατος». Κατά την αφόπλιση, ενεργοποιήστε 

τη ζώνη και το ηχητικό µήνυµα του «Καλωσορίσµατος» θα ακουστεί.  

Για να ρυθµίσετε τη ζώνη µε ηχητική ένδειξη:  

1.Από το βασικό µενού επιλέξτε 

«Προγραµµατισµός» → «#»→ «Συσκευή»→ «Ζώνη»→ «#»→ «Οριµ. 

ζών. µε ηχητ. ένδ.»→ «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε τον αριθµό ζώνης 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε “ON” ή “OFF”, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

4. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 
Καταχώρηση τηλεχειριστηρίου  
Οµοίως όπως και στις ασύρµατες ζώνες, παρακαλούµε ανατρέξτε στη 

σχετική ενότητα. 
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Ακύρωση τηλεχειριστηρίου 
Οµοίως όπως και στις ασύρµατες ζώνες, παρακαλούµε ανατρέξτε στη 

σχετική ενότητα. 

 
Καταχώρηση ασύρµατης σειρήνας 
Οµοίως όπως και στις ασύρµατες ζώνες, παρακαλούµε ανατρέξτε στη 

σχετική ενότητα. 

 

Ακύρωση ασύρµατης σειρήνας 
Οµοίως όπως και στις ασύρµατες ζώνες, παρακαλούµε ανατρέξτε στη 

σχετική ενότητα. 

 

Ενεργοποίηση/ σίγαση σειρήνας  
Σας δίνει τη δυνατότητα να θέσετε τη σειρήνα (ενσωµατωµένη, εξωτερική 

ενσύρµατη ή ασύρµατη) σε λειτουργία on ή off. 

Για να ενεργοποιήσετε ή να σιγήσετε τη σειρήνα: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Συσκευή» → «#» → «Ενεργ./Σίγαση»→ «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε τον τύπο της σειρήνας: 

Ενσωµατωµένη Σειρήνα, Ενσύρµατη Σειρήνα ή Ασύρµατη Σειρήνα, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή 

«OFF». 

4. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 

Χρόνος διακοπής σειρήνας  
Η διακοπή σειρήνας είναι το χρονικό διάστηµα εκείνο µετά από έναν 

συναγερµό κατά το οποίο οι σειρήνες είναι ενεργοποιηµένες. Αυτό το 

χρονικό διάστηµα µπορεί να οριστεί από 0 έως 3 λεπτά.  

Για να πραγµατοποιήσετε χρόνο διακοπής σειρήνας: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 
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«Συσκευή»→ «#»→ «Σειρήνα»→ «#»→ «Χρόνος διακ. Σειρ. (λεπ.)»→ 

«#». 

2. Εισάγετε το επιθυµητό χρονικό περιθώριο «0-30 λεπτά».  

3. Πιέστε «#» για έξοδο.  

 

Έλεγχος ασύρµατης ζώνης  
Οι ασύρµατες συσκευές θα µεταδίδουν σήµατα ελέγχου στον πίνακα 

ελέγχου ανά διαστήµατα. Αν το σύστηµα δεν λαµβάνει κανένα σήµα, τότε 

η συσκευή λήψης σηµάτων θα θεωρείται ως απώλεια. Η µέγιστη 

περίοδος απώλειας αποκαλείται ώρα ελέγχου. Αν δεν µεταδοθεί κανένα 

σήµα εντός αυτής της περιόδου, θα εµφανιστεί στη λίστα προβληµάτων 

συστήµατος αναφορά προβλήµατος στην ασύρµατη ζώνη.  

 
Για να ρυθµίσετε τον έλεγχο ασύρµατης ζώνης: 
1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Συσκευή» → «#» → «Έλεγχος Ασυρ.» → «#»→ « TEST 

Ενεργ./Απενεργ. » → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξτε τη λειτουργία ON ή OFF 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». Έπειτα ρυθµίστε το χρονικό διάστηµα 

ελέγχου. 

3. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «Ώρα TEST (ώρα)» → 

«#». 

4. Εισάγετε το χρονικό διάστηµα (2-99ώρες). 

5. Πιέστε «#» για επιβεβαίωση και έπειτα «*» για έξοδο.  

 

8.3.8.2 Επικοινωνία 
 
Ορισµός τηλεφώνου ΚΛΣ 
Το ΚΛΣ (Κέντρο Λήψης Σηµάτων) χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 

δεδοµένων όσον αφορά συµβάντα µέσω του τηλεφωνικού δικτύου, 

όπως είναι ο συναγερµός, η όπλιση και η αφόπλιση, τα προβλήµατα 
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συστήµατος και οι καταχωρήσεις εγγραφών υπηρεσιών, κ.α.. Το 

τηλέφωνο του ΚΛΣ µπορεί να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί.  

Για να ορίσετε το τηλέφωνο του ΚΛΣ: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Επικοινωνία» → «#»→ «Λογαρι.  ΚΛΣ » πληκτρολογώντας στο τέλος 

«#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης γα να επιλέξετε ΚΛΣ 1 ή ΚΛΣ 2, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «Αριθ. 

Τηλεφώνου» τον οποίο θα εισάγετε πιέζοντας το πλήκτρο «#». 

4. Αν έχει ήδη καταχωρηθεί τηλεφωνικός αριθµός, θα εµφανιστεί στην 

οθόνη LCD. Πιέστε «#» για να τον εισάγετε ενώ η εικόνα αναβοσβήνει. 

Αν δεν έχει καταχωρηθεί πρωτύτερα τηλεφωνικός αριθµός, εισάγετέ τον 

κατευθείαν.  

5. Ο τηλεφωνικός αριθµός µπορεί να αποτελείται από 16 ψηφία το 

περισσότερο πληκτρολογώντας στο τέλος µετά τη εισαγωγή του το 

πλήκτρο «#». Πιέστε «*» για να διαγράψετε το προηγούµενο ψηφίο ή για 

να το τροποποιήσετε. Πιέστε «#» για επιβεβαίωση. Αν πιέσετε «#» 

άµεσα, ο προηγούµενος τηλεφωνικός αριθµός θα διαγραφεί.  

 
Επιλογή συµβάντος ΚΛΣ 
Οι επιλογές είναι: αποστολή σε συναγερµό, αποστολή σε όπλιση και 

αφόπλιση, αποστολή σε πρόβληµα συστήµατος, αποστολή σε λήψη 

πληροφοριών για υπηρεσίες. Αν η λειτουργία «Αποστολή συναγερµού» 

είναι κλειστή, δεν θα σταλούν στο ΚΛΣ πληροφορίες λήψης συναγερµού. 

Αν η λειτουργία «Αποστολή  Όπλ./Άφόπ.» είναι κλειστή, το ΚΛΣ δεν θα 

ενηµερωθεί για την όπλιση ή την αφόπλιση και η εντολή «Ακύρωση 

συναγερµού» δεν θα είναι έγκυρη. Αν η λειτουργία «Αποστολή 

προβληµ..» είναι κλειστή, δεν θα γίνει αποστολή των πληροφοριών για 

το πρόβληµα. Αν η λειτουργία «Αποστολή πληρ. Συντήρ.» είναι κλειστή, 

δεν θα γίνει αποστολή των πληροφοριών για το πρόβληµα κατά τη 
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διάρκεια εισόδου ή εξόδου από τον προγραµµατισµό ή την παράκαµψη 

ζώνης. Θα αποσταλούν όλα τα συµβάντα σύµφωνα µε την προεπιλογή.    

Για αποστολή συναγερµού: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Λογαρι.  ΚΛΣ» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε το ΚΛΣ 1 ή το ΚΛΣ 2, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». Έπειτα πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης 

για να επιλέξετε «Επιλογή συµβάντος» πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «Αποστολή 

συναγερµού» πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

4. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή «OFF» 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

5. Πιέστε «#» για έξοδο.  

 
Αριθµός κέντρου SMS  

Το κέντρο SMS µεταφέρει δεδοµένα για καταχωρηµένες εγγραφές 

συµβάντων µέσω του δικτύου GSM, όσον αφορά συναγερµούς, όπλιση 

και αφόπλιση, προβλήµατα συστήµατος, εγγραφές συµβάντων και 

πληροφορίες συντήρησης. Ο τηλεφωνικός αριθµός µπορεί να 

τροποποιηθεί ή να διαγραφεί.  

Για να ρυθµίσετε τον αριθµό του κέντρου SMS: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Λογαρι.  ΚΛΣ» πληκτρολογώντας στο τέλος 

«#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε το κέντρο SMS 1 ή 2, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Αν έχει οριστεί αριθµός πρωτύτερα, θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD. 

Πιέστε «#», η εικόνα θα αναβοσβήσει για εισαγωγή αριθµού. Εάν δεν 

έχει οριστεί πρωτύτερα αριθµός, µπορείτε να εισάγετε έναν αριθµό 

απευθείας µόλις εµφανιστεί η σχετική ένδειξη.  

4. Ο τηλεφωνικός αριθµός µπορεί να αποτελείται από 16 ψηφία το 
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περισσότερο, πληκτρολογώντας στο τέλος µετά την εισαγωγή τους «#». 

Πιέστε «*» για να διαγράψετε το προηγούµενο ψηφίο ή για να το 

τροποποιήσετε. Πιέστε «#» για επιβεβαίωση. Αν πιέσετε «#» άµεσα, ο 

προηγούµενος τηλεφωνικός αριθµός θα διαγραφεί.  

 
Επιλογή συµβάντος SMS 
Η επιλογή συµβάντος SMS περιλαµβάνει: αποστολή σε συναγερµό, 

αποστολή σε όπλιση και αφόπλιση, αποστολή προβλήµατος συστήµατος, 

αποστολή πληροφοριών συντήρησης. Αν η «Αποστολή συναγερµού» 

είναι κλειστή, η ειδοποίηση για τον συναγερµό δεν θα σταλεί µέσω SMS. 

Αν η λειτουργία «Αποστολη Όπλ./Άφόπ.» είναι κλειστή, η ειδοποίηση για 

τη λειτουργία όπλισης ή αφόπλισης δεν θα σταλεί. Αν η λειτουργία « 

Αποστολή προβληµ.» είναι κλειστή, οι πληροφορίες του προβλήµατος 

δεν θα αποσταλούν. Αν η λειτουργία « Αποστολή πληρ. Συντήρ.» είναι 

κλειστή, οι πληροφορίες δεν θα αποσταλούν κατά την είσοδο ή έξοδο 

από τον προγραµµατισµό ή την παράκαµψη ζώνης. Θα αποστείλει όλα 

τα συµβάντα σύµφωνα µε την προεπιλογή.  

Για να στείλετε µήνυµα συναγερµού στο κέντρο SMS: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Λογαρι.  ΚΛΣ» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε το κέντρο SMS 1 ή 2, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». Έπειτα πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης 

για να επιλέξετε «Επιλογή Συµβάντος» πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «Αποστολή 

συναγερµού», πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

4. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή «OFF», 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

5. Πιέστε «*» για έξοδο.  

Για τα υπόλοιπα, ενεργήστε ως ανωτέρω.  
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ID Πίνακα Ελέγχου  
Η διεύθυνση ID µπορεί να ρυθµιστεί για τον κάθε πίνακα ελέγχου έτσι 

ώστε το ΚΛΣ να µπορεί να τους αναγνωρίσει. Για τον κάθε πίνακα 

ελέγχου πρέπει να οριστεί διαφορετικό ID έτσι ώστε να µπορεί το ΚΛΣ να 

τον αναγνωρίσει, αποτελούµενο από 4/6/8 ψηφία το περισσότερο.  

Για να τροποποιήσετε/ διαγράψετε το ID: 
1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Λογαρι.  ΚΛΣ» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ID πίνακα» → «#». 

3. Το προηγούµενο ID θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD. Πιέστε «#» µε 

εικόνα για την εισαγωγή του νέου ID.  

4. Το ID µπορεί να αποτελείται από 4-8 ψηφία το περισσότερο, 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». Πιέστε «*» για να το διαγράψετε ή για 

έξοδο. Πιέστε «#» για επιβεβαίωση. 

5. Για να εισάγεται γράµµατα θα πρέπει να πληκτρολογήσετε PROG + 

νούµερο από το 0 έως το 5 που αντιστοιχούν στα γράµµατα A – F. 

 

Εποπτεία Τηλεφωνικής Γραµµής 
Η λειτουργία της Εποπτείας Τηλεφωνικής Γραµµής µπορεί να είναι ON ή 

OFF. Αν η λειτουργία είναι αναµµένη, θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD.  

Για να ρυθµίσετε την εποπτεία τηλεφωνικής γραµµής: 
1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Επιλ. Επικοιν.» → «Εποπ.Τηλεφ. γραµµ.» 

→ «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή «OFF» και 

επιβεβαιώστε µε «#». 

3. Πιέστε «#» για έξοδο.  

 

Περιοδική ∆οκιµή 
Η περιοδική δοκιµή είναι µία δοκιµαστική µετάδοση που αποστέλλει το 

σύστηµα για να ειδοποιήσει το ΚΛΣ ότι η ικανότητά του να αποστέλλει 
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αναφορές και ότι λειτουργεί κανονικά. Η συχνότητα της περιοδικής 

δοκιµής µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα τη βούληση του χρήστη.   

 
Για να ρυθµίσετε την περιοδική δοκιµή: 
1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Περιοδική δοκιµή» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε το ΚΛΣ 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να διαλέξετε διαφορετική 

περίοδο ή τύπο, πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

4. Πιέστε «*» για έξοδο.   

 

Πρώτη ∆οκιµή 
Η πρώτη δοκιµή αφορά στο χρονικό σηµείο που ξεκινά η πρώτη 

περιοδική δοκιµή.  

Για να ρυθµίσετε την πρώτη δοκιµή: 

1.Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → «Επιλ. 

Επικοιν.» → «#» → «Πρώτη δοκιµή» πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε το ΚΛΣ 

πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

3. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε διαφορετικό χρονικό 

σηµείο πληκτρολογώντας στο τέλος «#». 

 

Απόπειρες Κλήσης  

Η επιλογή «Απόπειρες κλήσης» ορίζει τον αριθµό των φορών που το 

σύστηµα προσπαθεί να καλέσει έναν τηλεφωνικό αριθµό προτού να 

προσχωρήσει στην κλήση του επόµενου στη σειρά αριθµού. ∆εν θα 

καλέσει ξανά εάν υπερβαίνει τις φορές απόπειρας κλήσης που έχουν 

οριστεί.  

Για να ρυθµίσετε τις απόπειρες κλήσης: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → «Επιλ. 
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Επικοιν.» → «#» → Απόπειρες κλήσης» → «#». 

2. Πιέστε «#» για τροποποίηση µε την εικόνα να αναβοσβήνει όπως στην 

ένδειξη.  

3. Ρυθµίστε τις απόπειρες (1-30φορές). 

4. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 
Απόπειρες Κωδωνισµού  
Οι απόπειρες κωδωνισµού αφορούν στις φορές κωδωνισµού προτού 

κλείσει το τηλέφωνο. Αν οι απόπειρες έχουν οριστεί στο «0», αυτό 

συνεπάγεται ότι ο αποµακρυσµένος έλεγχος µέσω κλήσης δεν είναι 

διαθέσιµος για το σύστηµα.  

Για να ρυθµίσετε τις απόπειρες κωδωνισµού: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε ‘Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Επιλ. Επικοιν.» → «#» → «Απόπειρες 

κωδωνισµού» → «#». 

2. Πιέστε «#» για τροποποίηση όταν εµφανιστεί ή ένδειξη.  

3. Ρυθµίστε τις απόπειρες κλήσης (1-9 φορές, 0 σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

αποµακρυσµένος έλεγχος µέσω κλήσης). 

4. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 

Επιλογή GSM  
Περιλαµβάνει το κέντρο SMS, το SMS επιβεβαίωσης εντολής και το SMS 

απάντησης επιβεβαίωσης. Αν το SMS επιβεβαίωσης εντολής είναι 

απενεργοποιηµένο, τότε η αναφορά SMS δεν είναι διαθέσιµη.  

SMS επιβεβαίωσης εντολής: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Επιλ. Επικοιν.» → «#» →  «Επιλογή GSM» 

→ «#» → «SMS επιβεβ. εντ.» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή «OFF» και 

επιβεβαιώστε µε «#». 

3. Πιέστε «*» για έξοδο.  
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SMS απάντησης επιβεβαίωσης: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Επιλ. Επικοιν.» → «#» → «Επιλογή GSM» 

→ «#» → «SMS απάν. επιβεβ.» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε “ON” ή “OFF” και 

επιβεβαιώστε µε «#». 

3. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 
Αυτόµατη Επανεκκίνηση 

Όταν σε περιοχές µε κακό ή ασταθές σήµα του δικτύου GSM προκύψει 

απώλεια του δικτύου, η µοναδα GSM πραγµατοποιεί επανεκκίνηση. 

 
Συνεργασία ΚΛΣ                                                             

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιηµένη, αν ο συναγερµός θα αποσταλεί 

σε ένα ΚΛΣ. Αν, όµως αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη, ο 

συναγερµός θα αποσταλεί σε όλα τα ΚΛΣ.  

Για να ρυθµίσετε τη συνεργασία ΚΛΣ: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Επιλ. Επικοιν.» → “Συνεργασία ΚΛΣ» → 

«#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή «OFF» και 

επιβεβαιώστε µε «#». 

3. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 
Επιστροφή Κλήσης  

Η επιστροφή κλήσης αποµακρυσµένου προγραµµατισµού είναι ένα 

χαρακτηριστικό ασφαλείας το οποίο σας βοηθά να διασφαλίσετε ότι ο 

αποµακρυσµένος προγραµµατισµός εκτελείται µόνο από 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Όταν ο αποµακρυσµένος 

προγραµµατισµός επικοινωνεί µε τον πίνακα, ο πίνακας κλείνει και καλεί 

τον τηλεφωνικό αριθµό επιστροφής κλήσης.   
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Για να ρυθµίσετε την επιστροφή κλήσης του αποµακρυσµένου 

προγραµµατισµού: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Aποµ. Προγραµµ.» → «#» → «Επιστροφή 

κλήσης» → «#», Εισάγετε 16 ψηφία το περισσότερο.  

2. Πιέστε «#» για επιβεβαίωση. 

 
Σηµείωση: Αν δεν έχει εισαχθεί ή τροποποιηθεί τηλεφωνικός αριθµός 

για επιστροφή κλήσης, η επιστροφή κλήσης αποµακρυσµένου ελέγχου 

δεν θα δουλεύει. Από προεπιλογή, είναι ρυθµισµένη ως άµεση κλήση.  

 

Κωδικός Αποµακρυσµένου Προγραµµατισµού  

Ο κωδικός αποµακρυσµένου προγραµµατισµού είναι ένας εξαψήφιος 

κωδικός ο οποίος παρέχει πρόσβαση στον αποµακρυσµένο 

προγραµµατισµό. Όταν δηµιουργείται µία σύνδεση αποµακρυσµένου 

ελέγχου, ο κωδικός που προγραµµατίστηκε στο αρχείο 

αποµακρυσµένου ελέγχου πελάτη πρέπει να είναι ίδιος µε τον κωδικό 

αποµακρυσµένου ελέγχου του συστήµατος.  

Για να ρυθµίσετε τον κωδικό του αποµακρυσµένου προγραµµατισµού: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Επικοινωνίας» → «#» → «Aποµ. Προγραµµ.» → «#» → «Κωδ. 

Αποµακ. Προγρ.» → «#». 

2. Εισάγετε 6 χαρακτήρες.  

3. Πιέστε «#» για επιβεβαίωση.  

 

Άδεια Αποµακρυσµένου Ελέγχου 

Οι διαθέσιµες επιλογές αφορούν στην ενεργοποίηση ή την 

απενεργοποίηση του αποµακρυσµένου ελέγχου ή την περιορισµένη 

πρόσβαση σε αυτόν.  

Για να ρυθµίσετε τις επιλογές πρόσβασης αποµακρυσµένου 

προγραµµατισµού: 
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1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επικοινωνίας» → «#» →» «Αποµ. Προγραµµ.» → «#» → «Άδεια» → 

«#». 

2. Επιλέξτε τις επιλογές πρόσβασης. 

 

8.3.8.3 Επιλογές Συστήµατος  
 
Χρονοκαθυστέρηση Εισόδου 
Η χρονοκαθυστέρηση εισόδου σηµαίνει την περίοδο εκείνη που 

χρειάζεται ο χρήστης να εισέλθει στην περιοχή ανίχνευσης, να ξεκινήσει 

η ζώνη χρονοκαθυστέρησης και να αφοπλίσει προτού χτυπήσει ο 

συναγερµός.  

Για να ρυθµίσετε τη χρονοκαθυστέρηση εισόδου: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επιλογή συστήµατος» → «#» → «Χρόν. Εισδ. (δευτ.)» → «#». 

2. Πιέστε «#» για να τροποποιήσετε όταν εµφανιστεί η ένδειξη.  

3. Ρυθµίστε τη χρονοκαθυστέρηση εισόδου (0-300δευτ.). 

4. Πιέστε «#» για να ολοκληρώσετε και «*» για έξοδο.  

 

Χρονοκαθυστέρηση Εξόδου  
Είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία ο χρήστης έχει το περιθώριο να 

αποχωρήσει από την περιοχή ανίχνευσης από τη στιγµή που οπλίζει το 

σύστηµα. Στις ζώνες µε χρονοκαθυστέρηση εξόδου δεν θα χτυπήσει 

συναγερµός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  

Για να ρυθµίσετε τη χρονοκαθυστέρηση εξόδου:  

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → Επιλογή 

συστήµατος» → «#» → «Χρόν. Εξόδ. (δευτ.)» → «#». 

2. Πιέστε «#» για τροποποίηση όταν εµφανιστεί η ένδειξη.  

3. Ρυθµίστε τη χρονοκαθυστέρηση εξόδου (0-300δευτ.). 

4. Πιέστε «#» για να ολοκληρώσετε και «*» για έξοδο.  
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Συµπληρωµατική Χρονοκαθυστέρηση Εισόδου 
Η συµπληρωµατική χρονοκαθυστέρηση εισόδου αποτελεί µία λειτουργία 

του συστήµατος που προηγείται του συναγερµού και ενεργοποιείται στην 

περίπτωση που το σύστηµα δεν είναι αφοπλισµένο κατά τη 

χρονοκαθυστέρηση εισόδου. Το χρονικό περιθώριο ορίζεται στα 5 δευτ. 

Ενόσω αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη, ο συναγερµός θα 

χτυπήσει αµέσως µετά την χρονοκαθυστέρηση εισόδου.  

Για να ορίστε τη συµπληρωµατική χρονοκαθυστέρηση εισόδου: 

1. Από το βασικό µενού, επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επιλογή συστήµατος» → «#» → «Συµπλ. Χρόν. Εισόδ.» → «#». 

2. Με το πλήκτρο πλοήγησης επιλέξτε «ON» ή «OFF» και επιβεβαιώστε 

µε «#». 

3. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 

Επιλογή PGM 
Το PGM είναι µία έξοδος µε δυνατότητα προγραµµατισµού η οποία 

ενεργοποιείται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις κατάστασης 

συστήµατος. Η επιλογή «Κατ. Ενεργοπ. Εξόδου» καθορίζει τις συνθήκες 

που ενεργοποιούν και απενεργοποιούν την έξοδο PGM.  

Για να ενεργοποιήσετε την έξοδο PGM: 

1. Από το βασικό µενού, επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επιλογή συστήµατος» → «#» → «PGM» → «#» → «Κατ. Ενεργοπ. 

εξόδου»→ «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε µία από τις 

καταστάσεις ενεργοποίησης εξόδου και πιέστε «*» για έξοδο.  

 

∆είτε τον ακόλουθο πίνακα: 

Ενεργοποίηση PGM  Ενεργοποιηµένη από…… Απενεργοποιηµένη  

∆εν χρησιµοποιείται Κενή για PGM ---- 

Συναγερµός Ζώνης 1 Άµεση πυροδότηση Αφόπλιση ή χρόνος 

διακοπής PGM  
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Συναγερµός Ζώνης 2 ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 3 ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 4 ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 5 ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 6 ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 7 ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 8 ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 9 ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

10 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

11 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

12 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

13 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

14 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

15 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

16 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

17 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

18 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

19 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

21 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 
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Συναγερµός Ζώνης 

22 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Συναγερµός Ζώνης 

30 

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Πιέστε 1 & 2 Πιέστε 1 & 2 Χρόνος διακοπής µετά την 

περίοδο PGM 

10δευτ. για 

Πρόβληµα 

τηλεφωνικής 

γραµµής 

Πρόβληµα ελέγχου 

τηλεφωνικής γραµµής 

Χρόνος διακοπής µετά από 

10 δευτ. 

Όπλιση Άµεση ενεργοποίηση Αλλαγή οποιασδήποτε 

κατάστασης αλλαγής  

Μερική όπλιση Άµεση ενεργοποίηση Αλλαγή οποιασδήποτε 

κατάστασης αλλαγής 

Αφόπλιση Άµεση ενεργοποίηση Αλλαγή οποιασδήποτε 

κατάστασης αλλαγής  

Ακολουθία Σειρήνας Λειτουργία ακολουθίας 

σειρήνας 

Λειτουργία ακολουθίας 

σειρήνας 

Είσοδος/ Έξοδος  Ενεργοποίηση Μέχρι την αφόπλιση ή µετά 

το χρόνο διακοπής PGM 

Ενεργή Ζώνη ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Περίµετρος ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Πανικός ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Φωτιά ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Αέριο ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Tamper ∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Απειλή υπό 

αφόπλιση  

∆είτε ως ανωτέρω ∆είτε ως ανωτέρω 

Με όλες τις προϋποθέσεις να πληρούνται, η έξοδος PGM θα 

ενεργοποιηθεί υπό την εντολή «Συν. 10δευ. απώλ. Τηλ., ολική όπλιση, 

µερική όπλιση, αφόπλιση ή ακολουθία σειρήνας» δεν καθορίζεται από το 



Σελίδα - 70 - από 93 

χρόνο διακοπής PGM, ενώ το PGM υπό άλλες συνθήκες θα καταστεί 

ανενεργό έπειτα από το χρόνο διακοπής PGM. Ο χρόνος διακοπής PGM 

µπορεί να ρυθµιστεί µέσω του προγραµµατισµού.  

Για να ρυθµίσετε το χρόνο του διακοπής του PGM: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επιλογή συστήµατος» → «#» → «PGM»→ «Χρόν. ∆ιακ. PGM» → «#». 

2. Πιέστε «#» για να τροποποιήσετε µε την εµφάνιση της ένδειξης. 

3. Εισάγετε έναν χρονικό διάστηµα διακοπής PGM (0-300δευτ., 000 

σηµαίνει συνεχής ενεργοποίηση) 

4. Πιέστε «#» για έξοδο όταν εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή 

ρύθµιση.  

 

Ένδειξη Προβλήµατος Ζώνης 
Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν τα προβλήµατα 

ζώνης θα αναγράφονται στη λίστα προβληµάτων συστήµατος. Αν αυτή η 

λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη, τότε δεν θα αναγράφονται.  

Για να ρυθµίσετε την ένδειξη προβληµάτων ζώνης:  

1. Από το βασικό µενού, επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Επιλογή Συστήµατος» → «#» → «Ένδειξη Προβλήµατος Ζώνης» → 

«#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή «OFF» και 

επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο «#». 

3. Πατήστε «*» για έξοδο.  

 
Καθυστέρηση ενηµέρωσης διακοπής ρεύµατος  
Η καθυστέρηση ενηµέρωσης διακοπής ρεύµατος είναι ο χρόνος που 

χρειάζεται να περάσει έως ότου µία αναφορά διακοπής ρεύµατος σταλεί 

στον ΚΛΣ. Αν το ρεύµα επανέλθει πριν την αποστολή της αναφοράς, τότε 

η αποστολή ακυρώνεται. Μπορείτε να ορίσετε την καθυστέρηση 

ενηµέρωσης διακοπής ρεύµατος από 1 έως 255 λεπτά αφότου το 

σύστηµα αντιληφθεί για πρώτη φορά τη διακοπή ρεύµατος. Εναλλακτικά, 
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µπορείτε να προγραµµατίσετε έναν τυχαίο χρόνο µετά το πέρας του 

ποίου θα σταλεί η αναφορά διακοπής ρεύµατος. Το µήνυµα επαναφοράς 

του ρεύµατος αποστέλλεται χρησιµοποιώντας επίσης την 

προαναφερθείσα µέθοδο. Η επαναφορά του ρεύµατος αναφέρεται µόνο 

αν σταλεί πρωτύτερα η αναφορά διακοπής ρεύµατος. Η καθυστέρηση 

ενηµέρωσης διακοπής ρεύµατος χρησιµεύει κυρίως όταν το ρεύµα είναι 

κοµµένο µε πολλαπλές αναφορές διακοπής ρεύµατος να αποστέλλονται, 

µε κίνδυνο παύσης της λειτουργίας του συστήµατος.  

Για να ρυθµίσετε την καθυστέρηση ενηµέρωσης διακοπής ρεύµατος: 

1.Από το κυρίως µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Επιλογή συστήµατος» → «#» → «Καθ. σε διακ. Ρεύµ. (λεπτ.)» → «#». 

2. Εισάγετε τον χρόνο καθυστέρησης (001-255λεπτά) ή 000 για τυχαία 

ρύθµιση από το σύστηµα. 

3. Πιέστε «#» για να ολοκληρώσετε.  

 
Καθυστέρηση σε απώλεια τηλεφωνικής γραµµής 
Μεταδίδει µήνυµα στο ΚΛΣ όταν η τηλεφωνική γραµµή δε λειτουργεί. Αν 

επανέλθει η λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής πριν σταλεί το µήνυµα, 

τότε η αποστολή του µηνύµατος ακυρώνεται. Αλλιώς, αν σταλεί επιτυχώς 

το µήνυµα πριν επανέλθει η λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής, τότε 

ένα δεύτερο µήνυµα επαναφοράς λειτουργίας της τηλεφωνικής γραµµής 

θα σταλεί επίσης.  

Για να ρυθµίσετε την καθυστέρηση απώλειας τηλεφωνικής γραµµής: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Επιλογή συστήµατος «#» → «Καθ. σε απώλ. Τηλ. (δ)» → «#». 
2. Εισάγετε τον χρόνο καθυστέρησης (001-255λεπτά) ή 000 για τυχαία 

ρύθµιση από το σύστηµα. 

3. Πιέστε «#» για να ολοκληρώσετε.  

 

Λειτουργία GSM  
Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε σε τυχόν πρόβληµα 
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του GSM module θα αναφέρεται στη λίστα προβληµάτων συστήµατος ή 

αν θα έρχεται ειδοποίηση SMS. Αν αυτή η λειτουργία είναι 

απενεργοποιηµένη, δεν θα εµφανίζεται στην οθόνη ούτε και θα 

λειτουργεί.  

Για να ρυθµίσετε τη Λειτουργία GSM: 

1. Από το κύριο µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → «Επιλογή 

Συστήµατος» → «#» → «Λειτουργία GSM» → «#». 

2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε «ON» ή «OFF» και 

επιβεβαιώστε µε «#». 

3. Πιέστε «*» για έξοδο.  

 

8.3.8.4 Αρχικοποίηση    
 
Αρχικοποίηση όλων των παραµέτρων  
Η λειτουργία αρχικοποίησης εκκαθαρίζει όλο το σύστηµα και επαναφέρει 

τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, γεγονός το οποίο θα ανακτήσει και το ID 

του πίνακα ελέγχου και θα διαγράψει όλους τους τηλεφωνικούς αριθµούς 

και τις ασύρµατες συσκευές.  

Για να πραγµατοποιήσετε αρχικοποίηση όλων: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Αρχικοποίηση» → «#»→ «Αρχικ. όλων των παραµ.» → «#». 

2. Θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD το µήνυµα «Αρχικ. Όλων;». Πιέστε 

«#» για επιβεβαίωση ή «*» για έξοδο.  

 

Φόρτωση Προεπιλογών  
Η φόρτωση των προεπιλογών του συστήµατος σας επιτρέπει την 

επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων προγραµµατισµού, γεγονός 

το οποίο θα διατηρήσει το ID του πίνακα ελέγχου και δεν θα διαγράψει 

τους καταχωρηµένους τηλεφωνικούς αριθµούς ή τις ασύρµατες 

συσκευές.  

Για φόρτωση των προεπιλογών: 
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1. Από το κύριο µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» →  «#» → 

«Αρχικοποίηση» → «#» → «Φόρτ. προεπιλογών» → «#». 

2. Θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD το µήνυµα «Φόρτωση Προεπιλογών;». 

Πιέστε «#» για επιβεβαίωση ή «*» για έξοδο.  

 

∆ιαγραφή χρηστών  
Η διαγραφή των κωδικών χρηστών διαγράφει όλους του 

προγραµµατισµένους κωδικούς χρηστών και επαναφέρει τον 

εργοστασιακό κύριο κωδικό, τον κωδικό εγκαταστάτη και τον κωδικό 

αφόπλισης υπό απειλή.  

Για να διαγράψετε τους χρήστες: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Αρχικοποίηση» → «#»→ «∆ιαγρ. χρηστών» → «#». 

2. Θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD το µήνυµα «∆ιαγ. Χρηστών;». Πιέστε 

«#» για επιβεβαίωση ή «﹡» για έξοδο.  

∆ιαγραφή χρηστών µέσω εξοπλισµού: 
Η διαγραφή των κωδικών χρηστών µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί 

από βραχυκυκλωτήρα του εξοπλισµού. Υπάρχει ο βραχυκυκλωτήρας 

«J3» στον πίνακα ελέγχου (∆είτε Σχήµα 1 – ∆ιάγραµµα Βασικού Πίνακα). 

Αν ξεχάσατε τους κωδικούς χρηστών, παρακαλούµε σβήστε το σύστηµα, 

βάλτε το βραχυκυκλωτήρα στο «Προεπιλογή» και έπειτα 

πραγµατοποιήστε επανεκκίνηση του συστήµατος, γεγονός το οποίο θα 

επαναφέρει τους κωδικούς χρηστών στην προεπιλογή. O 

προεπιλεγµένος βραχυκυκλωτήρας θα πρέπει να αποσυνδεθεί µετά την 

αρχικοποίηση του συστήµατος, αλλιώς, η ενέργειας θα επαναληφθεί 

µετά την επόµενη ενεργοποίηση του συστήµατος.  

 

Επαναφορά Ζωνών 
Αυτή η λειτουργία επαναφέρει όλες τις ασύρµατες ζώνες σε ζώνες 

πανικού και όλες τις ενσύρµατες ζώνες σε ζώνες εισόδου/ εξόδου.  
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Για να επαναφέρετε τις ζώνες: 

1. Από το βασικό µενού επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#»→ 

«Αρχικοποίηση» → «#» → «Επαν. Τύπων ζωνών» → «#». 

2. Θα εµφανιστεί στην LCD οθόνη το µήνυµα: «Επαν. Τύπων ζωνών;». 

Πιέστε «#» για επιβεβαίωση ή «*» για έξοδο.  

 

∆ιαγραφή ασύρµατων στοιχείων  
Η διαγραφή όλων των ασύρµατων στοιχείων περιλαµβάνει τις 

ασύρµατες ζώνες, τα τηλεχειριστήρια και τις σειρήνες.  

 
Για να διαγράψετε τα ασύρµατα στοιχεία: 
1. Από το βασικό µενού, επιλέξτε «Προγραµµατισµός» → «#» → 

«Αρχικοποίηση» → «#» → «∆ιαγρ. Ασύρµ. ζώνης» → «#». 

2. Θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD το µήνυµα «∆ιαγρ. Ασύρµ. ζώνης;». 

Πιέστε «#» για επιβεβαίωση ή «﹡» για έξοδο.  
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Κεφάλαιο 9: Τηλεχειρισµός µέσω τηλεφώνου ή SMS 
6 τηλεφωνικοί αριθµοί και 6 τηλεφωνικοί αριθµοί για αποστολής SMS 

µπορούν να οριστούν στο εν λόγω σύστηµα. Όσον αφορά στα τηλέφωνα, 

οι αριθµοί 1 και 2 αφορούν στο ΚΛΣ και οι αριθµοί 3-6 αφορούν σε 

κοινούς τηλεφωνικούς αριθµούς.   

 

9.1 Τηλεχειρισµός µέσω τηλεφώνου  
Σας δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε αποµακρυσµένο 

προγραµµατισµό του πίνακα ελέγχου µέσω τηλεφώνου, όπως είναι η 

ολική όπλιση, η µερική όπλιση, η αφόπλιση, η επανάληψη της φωνητικής 

καθοδήγησης για το συναγερµό, η ενεργοποίηση ή η σίγαση της 

σειρήνας, κ.ο.κ. Μπορείτε να καλείτε τους τηλεφωνικούς αριθµούς που 

έχουν οριστεί στον πίνακα ελέγχου. Μετά τη ρύθµιση απόπειρας 

κλήσεων, θα κλείσει το τηλέφωνο και η φωνητική καθοδήγηση θα ζητήσει 

την εισαγωγή του κωδικού µε την πληκτρολόγηση του πλήκτρου “#” στο 

τέλος: «Για ολική όπλιση πιέστε 1, για µερική όπλιση πιέστε 2, για 

αφόπλιση πιέστε 3, για επανάληψη συναγερµού πιέστε 5, για 

ενεργοποίηση σειρήνας πιέστε 6, για απενεργοποίηση σειρήνας πιέστε 7, 

για κλείσιµο τηλεφώνου πιέστε 0’.   

Σηµείωση: Πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου ή το 

τηλέφωνο ενώ αναπαράγεται η φωνητική καθοδήγηση, µπορεί να 

προκληθεί πρόβληµα επικοινωνίας. Συστήνεται να λειτουργήσετε το 

σύστηµα µετά το πέρας της φωνητικής καθοδήγησης. Αν το σύστηµα 

προγραµµατίζεται, ο αποµακρυσµένος προγραµµατισµός δεν είναι 

διαθέσιµος. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει φωνητική ένδειξη κατά τη διάρκεια 

του αποµακρυσµένου προγραµµατισµού.  

 

9.2 Κλήση για συναγερµό µέσω πίνακα 
Ο πίνακας ελέγχου θα καλέσει τους τηλεφωνικούς αριθµούς που έχουν 

οριστεί σε κατάσταση συναγερµού. Θα ακούσετε τη φωνή περίπου 5 
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δευτερόλεπτα αφού έχετε σηκώσει το ακουστικό, θα επαναλάβει µετά 

από άλλα πέντε δευτερόλεπτα και έπειτα θα κλείσει αυτόµατα. Μετά το 

κλείσιµο, αν δεν υπάρξει φωνητική καθοδήγηση ή αν ο χρήστης δεν 

µπορεί να περιµένει, µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο «5» κι έπειτα ο 

πίνακας ελέγχου θα παράγει ένδειξη συναγερµού. Πριν κλείσετε, 

µπορείτε να προγραµµατίστε µέσω τηλεφώνου ως ακολούθως: 

Αφόπλιση: πιέστε «3». 

Ολική όπλιση: πιέστε «3» για να αφοπλίσετε και µετά πιέστε «1» για 

ολική όπλιση.  

Μερική όπλιση: πιέστε «3» για αφόπλιση και µετά «2» για µερική όπλιση.  

Επανάληψη συναγερµού: πιέστε «5» για επανάληψη συναγερµού.  

Σηµείωση: Ο συναγερµός δεν είναι διαθέσιµος προς επανάληψη µετά 

την αφόπλιση.  

Απενεργοποίηση σειρήνας: πιέστε «7». 

Ενεργοποίηση σειρήνας: πιέστε «6». 

Κλείσιµο τηλεφώνου: πιέστε «0» για να κλείσετε το τηλέφωνο άµεσα και 

το σύστηµα δεν θα καλέσει άλλον τηλεφωνικό αριθµό.  

 

9.3 Τηλεχειρισµός µέσω SMS  
Σας δίνει τη δυνατότητα να οπλίσετε, να αφοπλίσετε ή να ζητήσετε 

πληροφορίες για την κατάσταση του συναγερµού µέσω SMS. 

Παραδείγµατος χάριν, δεδοµένου ότι ο κωδικός χρήστη είναι 0808 και το 

ID του πίνακα ελέγχου είναι is 1234, ενεργήστε ως ακολούθως: 

Σηµείωση: Αν ο προγραµµατισµός είναι επιτυχής, αυτό συνεπάγεται και 

επιτυχία όπλισης ή αφόπλισης. Εάν ο προγραµµατισµός αποτύχει, αυτό 

συνεπάγεται και αποτυχία όπλισης και αφόπλισης. Οι λειτουργίες της 

όπλισης και της αφόπλισης δεν είναι διαθέσιµες κατά τον 

προγραµµατισµό. Όταν χτυπά συναγερµός ζώνης, δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί όπλιση. ∆εν πρέπει να υπάρχει κενό πριν ή ανάµεσα 

στις λέξεις του SMS.  
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� «Ολική όπλιση» 
 

 

 

 

 

 

 

� «Μερική όπλιση» 
   

 

 

 

 

 

 

� «Αφόπλιση» 
 

 

 

 

 

 

 

Password0808Armaway 

ID: 1234 
Prog: Arm away 
Ack: OK 

 

ID: 1234 
Prog: Arm away 
Ack: ERR 

 

Password0808Armstay 

ID: 1234 
Prog: Arm stay 
Ack: ERR 

 

Password0808Disarm 

ID: 1234 
Prog: Disarm 
Ack: OK 

 

ID: 1234 
Prog: Disarm 
Ack: ERR 

 

ID: 1234 
Prog: Arm stay 
Ack: OK 
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«Ερώτηµα Όπλισης/ Αφόπλισης»      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Αποστολή SMS για συναγερµό 
 

∆ίνει τη δυνατότητα στον πίνακα ελέγχου να στείλει µήνυµα SMS στους 

προκαθορισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς ή στο κέντρο SMS για 

συναγερµό, ή µήνυµα για πρόβληµα συστήµατος µέσω του Contact ID. 

Παραδείγµατος χάριν, το ID του πίνακα ελέγχου είναι 1234. Όταν 

υπάρξει συναγερµός φωτιάς, αφόπλιση, ή προκύψει πρόβληµα ζώνης, 

θα σταλεί SMS ως ακολούθως: 

� SMS Συναγερµός 

 

 

1110 είναι ο CID κωδικός για 

συναγερµό φωτιάς, 

00 σηµαίνει ζώνη 0. 005 

σηµαίνει συναγερµός ζώνης 5 

 

Password0808Status 

ID: 1234 
Prog: Arm away 
Act: OK 

ID: 1234 
Prog: Arm stay 
Act: OK 

ID: 1234 
Prog: Disarm 
Act: OK  

   

ID: 1234 
Zone: 005 111000005 
Event: Fire 
[2010/04/10 19:12:17] 
 



Σελίδα - 79 - από 93 

 

� SMS µήνυµα για µη συναγερµό 

 

 

1401 σηµαίνει CID κωδικός 

συµβάντος για αφόπλιση, 

001σηµαίνει διαχειριστής 

 

 

� SMS µήνυµα για πρόβληµα ζώνης 

 

 

1384  σηµαίνει CID κωδικός 

συµβάντος χαµηλής µπαταρίας 

ασύρµατης ζώνης, 002 

σηµαίνει ζώνη Νο. 

 

 

� Αποστολή πληροφοριών της υπηρεσίας στο ΚΛΣ µέσω SMS 

 

 

Κωδικός διαχειριστή 3627 

σηµαίνει CID έξοδος PROG, 

002 σηµαίνει κωδικός 

διαχειριστή 

 

 

 

 

 

 

ID: 1234 
Zone: 000 140100001 
Event: Disarm 
[2010/04/10 19:12:17] 
 

ID: 1234 
Zone: 002 138400002 
Event: Low battery 
[2010/04/10 19:12:17] 

ID: 1234 
Zone: 002 362700002 
Event: Service 
[2010/04/10 19:12:17] 
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Κεφάλαιο 10: Παράµετροι 
10.1 Προδιαγραφές: 
● Ασύρµατες ζώνες: 32 

● Ενσύρµατες ζώνες: 2 

● Αντίσταση EOL: 2.2K 

● Ασύρµατη συχνότητα:   

  433MHz / 868MHZ 

● Ανιχνευτής / Μαγνητικός διακόπτης / Εµβέλεια ασύρµατου 

τηλεχειριστηρίου: ≥100m (χωρίς να παρεµβάλλονται εµπόδια) 

● Εµβέλεια ασύρµατης σειρήνας: ≥50m (χωρίς να παρεµβάλλονται 

εµπόδια) 

● Οδός PSTN: DTMF 

● Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Contact ID 

● ∆ιαστάσεις: 250﹡150﹡45mm                            
 
10.2 Ηλεκτρικές Παράµετροι: 
● Τροφοδοτικό: Είσοδος 100V-240VAC 50/60HZ，Έξοδος: 12VDC 1.5A 

● ∆υναµικότητα εφεδρικής µπαταρίας: 7.2V/1800mAh 

● Τάση λειτουργίας: 12VDC 

● Στατικό ρεύµα: ＜90mA@12V (µη συµπεριλαµβανοµένων ανιχνευτών 

και GSM module) 

● Ισχύς AUX εξόδου: AC10-12V, DC6-8V, ≤100mA 

● Έξοδος σειρήνας: ≤400mA 

● Μέγιστο φορτίο PGM εξόδου: DC 50V/500mA 

● Ενσωµατωµένη σειρήνα: 85dB 

● Θερµοκρασία λειτουργίας: -10℃~+55℃ 

10.3 GSM Module: 
● GSM συχνότητα λειτουργίας:  850/900/1800/1900M 

● RX ευαισθησία: ＜ -106dB 

● Ρεύµα: Κατάσταση αναµονής: ＜ 25mA RX: ＜75mA 
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Κεφάλαιο 11: Επίλυση Προβληµάτων 
Πρόβληµα Πιθανές Αιτίες Λύσεις 

Πρόβληµα 

συστήµατος 

εµφανίζεται στην 

οθόνη LCD όταν το 

σύστηµα είναι σε 

κατάσταση 

αναµονής 

Ανατρέξτε στην  

«Αναζήτηση Προβληµάτων 

Συστήµατος»  

Ανατρέξτε στην  

«Αναζήτηση 

Προβληµάτων 

Συστήµατος» 

∆εν 

πραγµατοποιείται 

κλήση για 

συναγερµό 

Λανθασµένη εισαγωγή 

τηλεφώνου από το χρήστη 

Εισάγετε το σωστό 

τηλεφωνικό αριθµό 

Κατειληµµένη η τηλεφωνική 

γραµµή του χρήστη κατά 

τον συναγερµό 

Εισάγετε περισσότερους 

των δύο τηλεφωνικών 

αριθµών  

Το τηλέφωνο δεν 

λειτουργεί κανονικά 

ενώ το σύστηµα 

είναι συνδεδεµένο 

στο τηλεφωνικό 

δίκτυο 

Μετά από µερικά 

κουδουνίσµατα το σύστηµα 

κλείνει αυτοµάτως το 

τηλέφωνο. 

Αυξήστε τις απόπειρες 

κουδουνίσµατος. 

Ανατρέξτε στη ρύθµιση 

απόπειρας 

κουδουνίσµατος.  

∆εν λειτουργεί το 

σύστηµα µέσω του 

τηλεχειριστηρίου 

Η µπαταρία έχει εξαντληθεί. 
Αντικαταστήστε τη µε µία 

νέα µπαταρία. 

Εγγραφή τηλεχειριστηρίου 

χωρίς προγραµµατισµό. 

Εγγράψτε το 

τηλεχειριστήριο µε 

προγραµµατισµό. 

Το τηλεχειριστήριο είναι 

πολύ µακριά από το κέντρο 

ή µπλοκάρεται από κάποιο 

εµπόδιο. 

Προσαρµόστε την 

απόσταση ή τη γωνία 

ανάµεσα στο κέντρο και 

το τηλεχειριστήριο. 

Οι ασύρµατες ζώνες ∆εν έχει γίνει εγγραφή του Εγγράψτε ξανά τον 
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δεν ελέγχονται ασύρµατου ανιχνευτή. ανιχνευτή. 

 

Η ένδειξη power στο 

πληκτρολόγιο δε 

δουλεύει 

 

Το βύσµα του πίνακα 

ελέγχου δεν έχει εισαχθεί 

στην πρίζα, ή δεν είναι 

σωστά συνδεδεµένο. 

Ελέγξτε τη σύνδεση του 

βύσµατος ή 

αντικαταστήστε το 

τροφοδοτικό.  

Το σύστηµα δεν 

λαµβάνει 

ανατροφοδότηση 

όταν η ζώνη 

πυροδοτείται. 

 

Η ζώνη παρακάµπτεται. 
Ακυρώστε την 

παράκαµψη της ζώνης. 

Κατά την αφόπλιση, στις 

ζώνες 1,2,3 δε χτυπά 

συναγερµός, στη µερικά 

οπλισµένη ζώνη 2 δε χτυπά 

συναγερµός. 

Λειτουργήστε κανονικά. 

Λάθος συναγερµός 

για τις ασύρµατες 

ζώνες. 

 

∆ιαφορετικές ασύρµατες 

ζώνες χρησιµοποιούν τον 

ίδιο κωδικό. 

Ακυρώστε αυτές τις 

ασύρµατες ζώνες, 

αλλάξτε κωδικό και 

προσπαθήστε ξανά. 

Αντικανονική 

λειτουργία του 

πίνακα PSTN 

χρησιµοποιώντας 

ADSL  

Μόνο αναλογική 

τηλεφωνική γραµµή είναι 

διαθέσιµη, το ADSL 

σηµαίνει γραµµή 

επικοινωνίας, αν συνδέσετε 

το ADSL κατευθείαν στον 

πίνακα ελέγχου, η µετάδοση 

του µηνύµατος δεν θα 

πραγµατοποιηθεί.  

Συνδέστε την 

τηλεφωνική διασύνδεση 

του πίνακα PSTN στην 

τηλεφωνική διασύνδεση 

του διαχωριστή ADSL. 

Αν το πρόβληµα ακόµη 

δεν έχει λυθεί, 

παρακαλούµε 

χρησιµοποιήστε ένα 

διαχωριστή καλύτερης 

ποιότητας. 

Κατά το τεστ 

βαδίσµατος, δεν 

µπορεί να 

Υπάρχει µία περίοδος 

αδράνειας πέντε λεπτών για 

τον ανιχνευτή µεταξύ δύο 

Περιµένετε πέντε λεπτά 

µετά την πρώτη 

πυροδότηση. 
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πραγµατοποιηθεί 

ενεργοποίηση ξανά 

για τον ανιχνευτή 

µετά την πρώτη 

φορα. 

ενεργοποιήσεων για λόγους 

εξοικονόµησης µπαταρίας. 

Η οθόνη LCD είναι 

µη οµαλή ή φαίνεται 

λερωµένη 

Ο Pin κονέκτορας για την 

οθόνη LCD δεν είναι 

σταθερός. 

Επανασυνδέστε τον pin 

κονέκτορα µε την οθόνη 

LCD. 
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Κεφάλαιο 12: Εγγύηση και Περιορισµοί  
Παρά που το εν λόγω σύστηµα είναι ένα προηγµένο και αξιόπιστο 

σύστηµα ασφαλείας, δεν µπορεί να παράσχει απόλυτη και εγγυηµένη 

προστασία ενάντια στη διάρρηξη, τη φωτιά, ή άλλα προβλήµατα. 

Ισχύουν οι κάτωθι περιορισµοί:  

1. Οι εισβολείς µπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση στο χώρο µέσα από 

µη προστατευµένα ανοίγµατα ή να έχουν την τεχνογνωσία να 

εξουδετερώσουν το σύστηµα.  

2. Το σύστηµα θα καταστεί ανενεργό χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία.  

3. Οι προειδοποιητικές συσκευές του συναγερµού, όπως είναι τα 

κουδουνίσµατα, µπορεί να µην ειδοποιήσουν επιτυχώς εάν έχουν 

εγκατασταθεί σε ακατάλληλες θέσεις. Αν το κουδούνι συναγερµού έχει 

εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο, είναι αρκετά πιθανό να µην 

καταφέρει να ειδοποιήσει τα άτοµα που βρίσκονται σε εσωτερικούς 

χώρους, όπως είναι η κρεβατοκάµαρα.  

4. Η τηλεφωνική γραµµή που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση σηµάτων 

συναγερµού µπορεί να είναι εκτός λειτουργίας για τον οποιονδήποτε 

λόγο, ή να µην µπορεί να πραγµατοποιήσει οµαλή επικοινωνία κατά 

την πραγµατοποίηση κακόβουλων επιθέσεων.   

5. Ακατάλληλη θέση εγκατάστασης των ανιχνευτών. Αν ο ανιχνευτής 

καπνού εγκατασταθεί σε ακατάλληλη θέση, δεν είναι εύκολο να 

εισέλθει καπνός στην περιοχή ανίχνευσης. Η ύπαρξη πορτών και 

τοίχων καθιστά δύσκολο για τον ανιχνευτή την ανίχνευση φωτιάς σε 

άλλα δωµάτια, π.χ. ο ανιχνευτής του πρώτου ορόφου δεν µπορεί να 

εντοπίσει την ύπαρξη φωτιάς στο δεύτερο όροφο.  

6. Η απώλεια συντήρησης µπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του 

συστήµατος. Εβδοµαδιαίοι έλεγχοι είναι απαραίτητοι για τη διαφύλαξη 

της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος.  
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Παράρτηµα 1：：：：Προεπιλεγµένες (εργοστασιακές) 
Παράµετροι Συστήµατος 

Α/Α Αντικείµενο ρύθµισης 
Παράµετρος/ 

Επιλογή 
Προεπιλογή 

1 Κύριος κωδικός 4-6 ψηφία 0808 

2 
Κωδικός 

εγκαταστάτη 
4-6 ψηφία 1234 

3 
Κωδικός αφόπλισης 

υπό απειλή  
4-6 ψηφία 0809 

4 Παράκαµψη ζώνης - 

Παράκαµψη 

ενσύρµατης ζώνης 21 

& 22 

5 
Επιλογή αποστολής 

SMS 
-- 

Αποστολή µόνο για 

συναγερµό  

6 
Αυτόµατη Όπλιση/ 

Αφόπλιση 
-- OFF 

7 Κλήση σειρήνας  -- OFF 

8 Ένταση ήχου -- Επίπεδο 3 

9 
Χρονοκαθυστέρηση 

εξόδου 
0-300δευτ. 100δευτ.  

10 
Χρονοκαθυστέρηση 

εισόδου 
0-300δευτ. 100δευτ.  

11 Τύπος Ζώνης -- 

Ζώνες No.1-16 ως 

ζώνες πανικού, No. 

21-22 ως ζώνες 

εισόδου/ εξόδου  

12 Σειρήνα -- ON 

13 
Ζώνη Ειδοποίησης 

Εισόδου  
-- OFF 

14 Ενσωµατωµένη -- ON 
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Σειρήνα 

15 Ενσύρµατη Σειρήνα -- ON 

16 Ασύρµατη Σειρήνα -- ON 

17 
Χρόνος διακοπής 

σειρήνας 
0-30 λεπτά 10 λεπτά 

18 Έλεγχος Ασύρµ. Ζώνης -- OFF 

19 Ώρα TEST (ώρα) 2-99 ώρες 24 ώρες 

20  Συµβάν ΚΛΣ -- Όλα ON 

21 Συµβάν SMS  -- Όλα ON 

22 Panel ID -- 1234 

23 

Εποπτεία 

τηλεφωνικής 

γραµµής  

-- ON 

24 Περιοδικό Τεστ -- Μη αποστολή 

25 1ο Τεστ -- 30 λεπτά 

26 Απόπειρες Κλήσεων 1-30 φορές 7 φορές 

27 
Απόπειρες 

Κωδωνισµών 
0-9 φορές 6 φορές 

28 
Επιβεβαίωση 

εντολής SMS  
-- ON 

29 Επιβεβαίωση SMS -- ON 

30 
Συµπληρωµατικός 

Χρόνος Εισόδου 
-- ON 

31 Ενεργοποίηση PGM -- Μη χρήση 

32 Χρόνος διακοπής PGM 0~300δευτ. 50δευτ. 

33 Πρόβληµα Ζώνης -- ON 

34 Συνεργασία ΚΛΣ -- OFF 

35  Password RP -- 888888 

36 ∆ιεπαφή RP -- PSTN 

37 Άδεια RP  -- Οποτεδήποτε 
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38 

Χρονοκαθυστέρηση 

Απώλειας 

Τροφοδοσίας 

0-300 λεπτά 30 λεπτά 

39 
Χρονοκαθυστέρηση 

Απώλειας Γραµµής 
0-300δευτ. 30δευτ.  
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Παράρτηµα 2: ∆οµή Μενού 

Συντοµογραφία Περιγραφή 
Προσωρ. Προσωρινός 

Προβ. Πρόβληµα 

Αυτόµ. ώρα Χρόνος αυτόµατης όπλισης/ αφόπλισης  

Ασύρµ. Ασύρµατος 

Επικοινωνία Επικοινωνία 

Συµπλ. Χρόν. Εισόδ. Συµπληρωµατική χρονοκαθυστέρηση 

εισόδου (∆είτε Παράρτηµα 4) 

Κατ. Ενεργοπ. εξόδου Κατάσταση ενεργοποίησης εξόδου PGM 

Χρόν. ∆ιακ. PGM Χρόνος διακοπής PGM  

∆ιαγρ. χρηστών ∆ιαγραφή κωδικών χρηστών  

∆ιαγρ. ∆ιαγραφή  

Έλεγχος Έλεγχος 

Τεστ Τεστ 

CMS ΚΛΣ (Κέντρο Λήψης Σηµάτων)  

SMS SMS 

Ένδ. Προβλ. ζώνης Ένδειξη Προβλήµατος Ζώνης  

Κλήση Κλήση σειρήνας για επιβεβαίωση  

Αφόπ. Αφόπλιση  

Καταχώρ. Καταχώρηση/ Εγγραφή  

Εισδ/Εξόδ. Είσοδος/ Έξοδος  

Περίµετρος Περίµετρος  

Aπώλ.Τηλεφων. Γραµ. Απώλεια Τηλεφωνικής Γραµµής 

Ποµπός Ποµπός 

∆ιασύνδεση ∆ιασύνδεση κλήσης ή SMS, π.χ. PSTN ή 

GSM 

Αυτόµ. Ενεργ./Απενεργ. Αυτόµατη Ενεργοποίηση/ 

Απενεργοποίηση 
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Έλεγ. Ενσύρµ. σειρήνας Έλεγχος Ενσύρµατης σειρήνας    

Έλεγχος Ασύρµ. σειρήνας Έλεγχος Ασύρµατης σειρήνας  

Έλεγχος Ενσωµ. σειρήνας Έλεγχος Ενσωµατωµένης σειρήνας  

∆ιαγρ. Ασύρµ. ζώνης ∆ιαγραφή Ασύρµατης ζώνης  

∆ιαγραφή µίας ζώνης ∆ιαγραφή µίας ζώνης 

∆ιαγρ. όλων των ζωνών ∆ιαγραφή όλων των ζωνών  

Φόρτ. προεπιλογών Φόρτωση Προεπιλογών  

Κλήση Κλήση σειρήνας για επιβεβαίωση  
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Παράρτηµα 3: Πρωτόκολλο Επικοινωνίας και Κωδικοί 

Πίνακας 1: Contact ID Κωδικός Συµβάντος  
CID Code Ορισµός 

100 Συναγερµός Πανικού                

110 Συναγερµός Φωτιάς 

121 Συναγερµός Αφόπλισης υπό Απειλή  

131 Περιµετρικός Συναγερµός 

132 Ενεργός Συναγερµός 

134 Συναγερµός Εισόδου/ Εξόδου 

137 Panel anti-tamper συναγερµός ή συναγερµός tamper ζώνης 

151 Συναγερµός αερίου  

301 Αποτυχία τροφοδοσίας 

302 Χαµηλή µπαταρία 

351 Απώλεια γραµµής 

381 Απώλεια ανιχνευτή 

384 Χαµηλή µπαταρία ανιχνευτή  

401 Όπλιση/ Αφόπλιση 

406 Ακύρωση συναγερµού  

441 Μερική Όπλιση  

455 Αποτυχία αυτόµατης όπλισης/ αφόπλισης  

521 Σίγαση σειρήνας  

570 
Λειτουργία παράκαµψης ζώνης, παράκαµψη όλων ή ακύρωση 

παράκαµψης για τον χρήστη 99 

602 Αναφορά τεστ 

627 Προγραµµατισµός 
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Πίνακας 2: Κωδικός Χρήστη Contact ID 
User Code Ορισµός 

00 

Λειτουργία µε τη χρήση του πληκτρολόγιο χωρίς κωδικό 

χρήστη, όπως είναι η ολική όπλιση, ή από την αφόπλιση στην 

µερική όπλιση 

01 
Όπλιση/ Αφόπλιση χρησιµοποιώντας τον κύριο κωδικό, µέσω 

πληκτρολογίου, τηλεφώνου ή SMS 

02 Προγραµµατισµός µε κωδικό εγκαταστάτη 

03 
Συναγερµός αφόπλισης υπό απειλή από τον χρήστη 98, µε επιτόπια 

ένδειξη «Αφόπλιση» 

04 
Όπλιση/ Αφόπλιση χρησιµοποιώντας τον προσωρινό κωδικό, 

µέσω πληκτρολογίου, τηλεφώνου ή SMS 

05-08 
Όπλιση/ αφόπλιση χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο κωδικό 

χρήστη, µέσω πληκτρολογίου, τηλεφώνου ή SMS 

11-16 Όπλιση/ Αφόπλιση µέσω τηλεχειριστηρίου  

21-24 
Όπλιση/ Αφόπλιση µέσω τηλεφωνικών αριθµών 1-4 κατά τον 

συναγερµό 

30 Αυτόµατη όπλιση/ αφόπλιση 

 
Παράρτηµα 4: Ορισµοί Όρων 
◆Ανιχνευτής: Μία συσκευή που ανιχνεύει εισβολή και µη οµαλές 

συνθήκες στο χώρο αυτοµάτως µέσω κάποιων ηλεκτρικών ή φυσικών 

µεθόδων και σηµάτων προερχόµενων από την τάση στις εξόδους των 

διακοπτών, µέσω ασύρµατων σηµάτων προς το σύστηµα για 

αποκοµιδή, ή µέσω εξερχόµενων σηµάτων συναγερµού, όπως ο 

υπέρυθρος ανιχνευτής, ο ανιχνευτής καπνού, κ.α. 

 

◆Ζώνη: Μία περιοχή εντός της εµβέλειας ανίχνευσης ενός ανιχνευτή ή 

µίας οµάδας ανιχνευτών 

 

◆Παράκαµψη: Προσωρινή απενεργοποίηση κάποιας ζώνης έτσι ώστε 
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να µην σηµαίνει συναγερµό αν παρατηρείται κίνηση στη ζώνη. 

◆Ολική Όπλιση: Η κατάσταση ολικής όπλισης του συναγερµού ενώ 

φεύγετε. Όλες οι ζώνες χωρίς παράκαµψη βρίσκονται σε οπλισµένη 

κατάσταση.  

 

◆◆◆◆Μερική Όπλιση: Η κατάσταση µερικής όπλισης κατά τη διάρκεια της 

νύχτας. Όλες οι ζώνες βρίσκονται σε οπλισµένη κατάσταση εκτός από 

τις ζώνες εσωτερικού χώρου π.χ. ρανταρ.  

◆Αφόπλιση: Απενεργοποίηση των ζωνών εισόδου/εξόδου, των ζωνών 

εσωτερικού χώρου, των περιµετρικών ζωνών. 
 

◆24ωρη ζώνη: Είτε οπλισµένη είτε αφοπλισµένη, βρίσκεται µόνιµα σε 

ενερή κατάσταση ανίχνευσης. Συνήθως χρησιµοποιείται στους 

ανιχνευτές φωτιάς, το συναγερµό αφόπλισης υπό απειλή και άλλους 

συναγερµούς έκτακτης ανάγκης οι οποίοι µπορούν να ακυρωθούν 

µόνο από τον κάτοχο του κωδικού.  

 

◆◆◆◆ΚΛΣ：：：：Είναι ένα κέντρο λήψης σηµάτων, προς το οποίο ο ιδιοκτήτης 

του συναγερµού στέλνει πληροφορίες συναγερµού µέσω της 

τηλεφωνικής γραµµής όταν χτυπά συναγερµός. Αυτό το κέντρο 

αναλαµβάνει ανάλογη δράση µετά τη λήψη του σήµατος συναγερµού.  

 

◆◆◆◆Χρονοκαθυστέρηση Εισόδου: Μία περίοδος που αφήνει το χρονικό 

περιθώριο στο χρήστη να εισέλθει στην περιοχή ανίχνευσης, να 

ενεργοποιήσει τη ζώνη καθυστέρησης και να αφοπλίσει πριν χτυπήσει 

ο συναγερµός. Εντός αυτής της περιόδου, ο χρήστης µπορεί να 

ενεργοποιήσει αρκετές συγκεκριµένες ζώνες (ζώνη εισόδου)χωρίς να 

χτυπήσει εκείνη τη στιγµή ο συναγερµός. Όταν παρέλθει αυτή η 

περίοδος, ο συναγερµός θα χτυπήσει αν δεν έχει αφοπλιστεί. Οι ζώνες 

µε χρονοκαθυστέρηση εισόδου είναι οι ζώνες εισόδου/ εξόδου και η 

ενεργή ζώνη.  
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◆◆◆◆Χρονοκαθυστέρηση Εξόδου: Μία περίοδος που αφήνει το χρονικό 

περιθώριο στο χρήστη να αποχωρήσει από την περιοχή ανίχνευσης 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι ζώνες µε χρονοκαθυστέρηση 

εξόδου είναι οι ζώνες εισόδου/ εξόδου.  

 

◆◆◆◆Συµπληρωµατική Χρονοκαθυστέρηση Εισόδου: Πρόκειται για µία 

προ – συναγερµού ιδιότητα η οποία εφαρµόζεται στην περίπτωση που 

σύστηµα δεν είναι αφοπλισµένο κατά τη χρονοκαθυστέρηση εισόδου.  

 

◆◆◆◆ID: Η διεύθυνση ID µπορεί να ρυθµιστεί για τον κάθε πίνακα ελέγχου 

έτσι ώστε το ΚΛΣ να µπορεί να τον αναγνωρίσει. ∆ιαφορετικό ID 

πρέπει να οριστεί για τον κάθε πίνακα ελέγχου, αποτελούµενο από 4-8 

ψηφία το περισσότερο και έχοντας ως προεπιλογή το 1234. 

 

◆◆◆◆Κωδικός Αφόπλισης υπό Απειλή: Όταν ο χρήστης εξαναγκάζεται 

από το διαρρήκτη να αφοπλίσει τον πίνακα ελέγχου, ο χρήστης εισάγει 

τον κωδικό αφόπλισης υπό απειλή, ο συναγερµός αφοπλίζεται αλλά το 

σύστηµα αποστέλλει σήµατα συναγερµού στα ΚΛΣ ή τον ορισµένο 

παραλήπτη.- 


