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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Τα συστήµατα συναγερµού λειτουργούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια όταν χρησιµοποιούν την κλασική σταθερή τηλεφωνία 
(PSTN). Στην περίπτωση που το σύστηµα συναγερµού συνδεθεί 
σε άλλον πάροχο ή άλλου είδους τηλεφωνική γραµµή, όπως ISDN 
ή "Voice Over Internet Protocol" (VoIP), µπορεί να µην λειτουργεί 
αποτελεσµατικά όπως µε την κλασική σταθερή τηλεφωνία. 
Για παράδειγµα, αν ο εξοπλισµός VoIP ή ISDN δεν έχει µπαταρία 
back-up ή δεν είναι συνδεδεµένος σε UPS, κατά τη διάρκεια 
διακοπής ρεύµατος το σύστηµά σας δεν θα µπορέσει να 
µεταδώσει τις πληροφορίες στο κέντρο λήψης σηµάτων 
συναγερµού, µε αποτέλεσµα τη µείωση της ασφάλειας του 
συστήµατος. Επίσης, το ίδιο µπορεί να συµβεί όταν διακοπεί η 
ενσύρµατη σύνδεση του Internet, η οποία είναι πιο συχνή απ΄ ότι 
στην σταθερή τηλεφωνία. 

 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Σύντομη παρουσίαση του πίνακα Venus Alarm 

Ο κεντρικός πίνακας " Venus Alarm ", της CTC Electronics, είναι 
ένα σύγχρονο σύστηµα ασφαλείας, που µπορεί να καλύψει, µε τη 
µεγαλύτε-ρη δυνατή ασφάλεια, τις ανάγκες ενός µικρού ή µεσαίου 
χώρου. 
Απλός στη χρήση και τον προγραµµατισµό του, προσφέρει στον 
χρήστη πάρα πολλές δυνατότητες και έχει σχεδιασθεί µε στόχο να 
σας παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σε συνδυασµό µε την 
πολύ µεγάλη ευκολία στην χρήση. 
Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος 
προγραµµατισµού, χρήσης και λειτουργίας της µονάδας, έτσι ώστε 
να κατανοήσετε και να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές της. Για 
οποιαδήποτε απορία, επι-κοινωνήστε µε τον εγκαταστάτη του 
συστήµατος. 

Επεξήγηση των κυριοτέρων όρων 

Για να µπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τους 
προγραµµατισµούς και τη λειτουργία του συστήµατος, διαβάστε 
προσεκτικά την επεξήγηση των κυριοτέρων όρων που θα 
συναντήσετε στο παρόν εγχειρίδιο. 

! Σύστηµα συναγερµού: Αποτελείται από τον πίνακα ελέγχου, 
ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια, διάφορους ανιχνευτές, 
σειρήνες και τον τηλεφωνητή ή κωδικοποιητή. 

! Ζώνη: είναι µία συγκεκριµένη περιοχή του προστατευοµένου 
χώ-ρου, η οποία µπορεί να προστατεύεται από µαγνητική 
επαφή, από ανιχνευτή κίνησης, από ανιχνευτή θραύσης 
υαλοπινάκων κλπ. Επίσης, σε µία ζώνη µπορούν να 
συνδεθούν ανιχνευτές καπνού, αερίων ή υγρασίας. Οι ζώνες, 
ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους, µπορούν να 
χαρακτηρισθούν σαν: 
! Εσωτερικές: είναι οι ζώνες εκείνες που βγαίνουν εκτός 
λειτουρ-γίας όταν οπλίζετε τον συναγερµό και εσείς 
παραµένετε µέσα στο χώρο. 

! Περιµετρικές: είναι οι ζώνες εκείνες που είναι πάντα σε 
λειτουρ-γία, ανεξάρτητα µε ποιόν τρόπο θα οπλίσει ο 
συναγερµός. 
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! 24ωρες: είναι οι ζώνες εκείνες οι οποίες είναι πάντοτε σε 
κατά-σταση όπλισης, ανεξάρτητα αν ο πίνακας είναι 
οπλισµένος ή αφοπλισµένος. 

! Partitions ή Τµήµατα: είναι η δυνατότητα που έχει η µονάδα 
να χωρίζεται και να λειτουργεί σε δύο, πλήρως ανεξάρτητα, 
υποσυ-στήµατα, καθένα από τα οποία µπορεί να αποτελείται 
από µία ή περισσότερες ζώνες. 

! Πλήρης όπλιση (AWAY): όταν οπλίζουµε το σύστηµα και 
αποχω-ρούµε από το χώρο. 

! Μερική όπλιση (HOME): όταν οπλίζουµε το σύστηµα και 
παραµέ-νουµε µέσα στο χώρο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
ζώνες τις οποίες ορίσαµε σαν εσωτερικές, βγαίνουν αυτόµατα 
εκτός λειτουργίας. 

! BYPASS: είναι η λειτουργία εκείνη κατά την οποία βγάζετε 
εκτός λειτουργίας κάποιες ζώνες, την ώρα που οπλίζετε τη 
µονάδα. 

! Γρήγορη Όπλιση: είναι η όπλιση της µονάδας µε την χρήση 
ενός µονοψήφιου κωδικού και του [ENTER] ή χωρίς κωδικό, µε 
την χρήση των πλήκτρων [HOME] & [ENTER]. 

! Αυτόµατη Όπλιση και Αφόπλιση: είναι η δυνατότητα που 
έχει η µονάδα να µπορεί να οπλίζει και να αφοπλίζει αυτόµατα 
τις ώρες και τις ηµέρες που επιθυµείτε. 

! Chime ή κουδούνι: είναι η δυνατότητα που σας παρέχει ο 
πίνακας, όταν είναι αφοπλισµένος, να ηχεί ο βοµβητής για 
ένα δευτερόλε-πτο, κάθε φορά που θα ανοίγει η µια ζώνη που 
έχει προγραµµατι-σθεί σαν κουδούνι. Με τον τρόπο αυτό 
µπορείτε να ελέγχετε κά-ποιες εισόδους ή κάποιους χώρους, 
την ώρα που η µονάδα είναι αφοπλισµένη. 

! Κωδικός: είναι ο 4 ψήφιος, 5 ψήφιος, ή 6 ψήφιος αριθµός που 
πρέ-πει να χρησιµοποιήσετε για την όπλιση, την αφόπλιση και 
τον προ-γραµµατισµό της µονάδας. 

! Κεντρικός Σταθµός: είναι η εταιρία εκείνη µε την οποία 
µπορείτε να συνάψετε συµβόλαιο συνεργασίας και η οποία 
αναλαµβάνει να δέχεται, όλο το εικοσιτετράωρο, σήµατα 
συναγερµού, φωτιάς ή σήµατα έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
πληροφορίες για την κατά-σταση του συστήµατος και στη 
συνέχεια να ενηµερώνει άµεσα τις αρχές ή τα εξουσιοδοτηµένα 
άτοµα, σε κάθε σήµα που λαµβάνει. Οι πληροφορίες αυτές 
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αποστέλλονται από το σύστηµά σας στον κε-ντρικό σταθµό 
µέσω τηλεφωνικής γραµµής. 

Πληκτρολόγιο 
Το πληκτρολόγιο χρησιµοποιείται για τον προγραµµατισµό της 
µονάδας, για τον έλεγχο και τη λειτουργία της εγκατάστασης. 

! Το πληκτρολόγιο έχει πλήκτρα αφής και δεν χρειάζεται 
να τα πιέζετε, αλλά να τα αγγίζετε απαλά µε το δάκτυλό σας 
για να λει-τουργήσουν. 

! Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν αν πιεσθούν µε το νύχι ή µε 
κάποιο άλλο αντικείµενο. 

! Σε κάθε εγκατάσταση µπορούν να χρησιµοποιηθούν ένα ή 
περισ-σότερα πληκτρολόγια. 

! Κάθε πληκτρολόγιο µπορεί να έχει διαφορετική γλώσσα. 
! Κάθε πληκτρολόγιο προγραµµατίζεται να ανήκει σε ένα από 
τα δύο τµήµατα στα οποία µπορεί να χωριστεί η µονάδα, ενώ 
µπορεί να χειρίζεται και το άλλο τµήµα, ανάλογα µε τις 
δυνατότητες πρό-σβασης που έχει ο κωδικός του χρήστη. 

! Σε κάθε πληκτρολόγιο εµφανίζονται µόνον οι ενδείξεις 
του τµή-µατος στο οποίο έχει προγραµµατισθεί να 
ανήκει. Μπορείτε, όµως, να µπείτε από το ένα τµήµα 
(Partition) της εγκατάστασης στο άλλο, µε τη χρήση κωδικών 
που έχουν τη δυνατότητα αλλαγής τµήµατος. Η διαδικασία 
αλλαγής τµήµατος περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, στις 
οδηγίες χρήσης. 

! Κάθε φορά που θα χρησιµοποιείτε το πληκτρολόγιο, π.χ. για 
να προγραµµατίσετε ή για να οπλίσετε το σύστηµα, θα ακούτε 
από το βοµβητή έναν ήχο που σας ενηµερώνει για την 
αποδοχή ή την απόρριψη της ενέργειας. 
! Επιβεβαίωση: Σε κάθε αποδεκτή ενέργεια, ακούγονται 
τέσσερα µικρής διάρκειας ΒΕΕΡ (ΒΕΕΡ – ΒΕΕΡ – ΒΕΕΡ – 
ΒΕΕΡ). 

! Απόρριψη: Στην περίπτωση που η ενέργεια δεν είναι 
αποδε-κτή, ακούγεται ένα παρατεταµένο ΒΕΕEEEEEΡ και, 
ταυτόχρονα, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη του λάθους. 

Αναγνώστης καρτών (Proximity Card Reader) 
Τα πληκτρολόγια Venus Alarm RFID έχουν ενσωµατωµένο 
αναγνώστη καρτών και µπορούν να λειτουργούν, εκτός από τον 
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κωδικό, και µε Proximity κάρτες ή Tags (βλέπε σελίδα 21) 
 

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 

Στην πρόσοψη του πληκτρολογίου υπάρχουν τέσσερα ενδεικτικά 
LEDs, µία οθόνη LCD 32 χαρακτήρων και 16 πλήκτρα αφής. Τα 
πληκτρολόγια RFID έχουν ενσωµατωµένο αναγνώστη καρτών και 
µπορούν να λειτουργούν, εκτός από τον κωδικό, και µε Proximity 
κάρτες ή Tags. 
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➊ 
 
 

Οθόνη (LCD Display) 
Στην οθόνη του πληκτρολογίου, που αποτελείται από δύο 
γραµµές των δεκαέξι χαρακτήρων η κάθε µία, εµφανίζονται η 
κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες ή οδηγίες που 
αφορούν τον προγραµ-µατισµό και τη λειτουργία του 
συστήµατος. 

➋ 
 
 

Ενδεικτικά LED’s 
Δείτε την ενότητα “Ενδεικτικά LED’s” στη σελίδα 10. 

➌  
 
 

[HOME]: Για την περιµετρική όπλιση και αφόπλιση του 
συστήµατος, µε ή χωρίς τη χρήση κωδικού. 

➍  
 
 

[BYP/CLR]: Για να βγάλετε προσωρινά κάποιες ζώνες εκτός 
λειτουργί-ας, την ώρα που οπλίζετε τη µονάδα και για την 
διαγραφή των περιε-χοµένων µιας διεύθυνσης, κατά τη διάρκεια 
του προγραµµατισµού. 

➎  
 
 

[!] ["]: Για τη µετακίνηση µέσα στα Menus (µπροστά ή πίσω), 
κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού και του ελέγχου. Επίσης, 
χρησιµο-ποιούνται για την αλλαγή τµήµατος, για την επιλεκτική 
όπλιση και αφόπλιση των τµηµάτων, για τον έλεγχο της 
κατάστασης των ζωνών και για την ενεργοποίηση ή την 
απενεργοποίηση του θερµοστάτη. 

➏  
 
 

[ESC]: Για την έξοδο από κάποιο πεδίο και την επιστροφή σε 
προη-γούµενο προγραµµατισµό. 

➐ 
 
 

[ENTER]: Για την αποδοχή µιας λειτουργίας ή ενός 
προγραµµατισµού. 

 
 

Πλήκτρα ανάγκης 
Σε περίπτωση ανάγκης, το σύστηµα σας δίνει τη δυνατότητα, 
πιέζο-ντας αυτά τα πλήκτρα, να στείλετε στον κεντρικό σταθµό, 
τρία διαφο-ρετικά σήµατα συναγερµού (πανικού, φωτιάς και 
ιατρικής βοήθειας). 
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Ενδεικτικά LED's 

 

 
ARM 

Πράσινο 

Ανάβει ή σβήνει όταν οπλίζει ή αφοπλίζει το 
σύστηµα, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό 
που θα επιλεγεί 
Όταν το LED αναβοσβήνει, το σύστηµα 
είναι οπλισµένο περιµετρικά µε χρόνο 
εισόδου                (Home - Delay) 

 
READY 

Πράσινο 

Αναµµένο: Όλες οι ζώνες είναι κλειστές και 
το σύστηµα είναι έτοιµο για όπλιση 
Σβηστό: Κάποια ή κάποιες ζώνες είναι 
ανοικτές και το σύστηµα δεν είναι έτοιµο για 
όπλιση 

 
BYPASS 

Κόκκινο 
Αναβοσβήνει όταν κάποιες ζώνες έχουν 
γίνει BYPASS 

 
TROUBL

E 
Κόκκινο 

Ανάβει όταν υπάρξει κάποιο πρόβληµα στη 
µονάδα, όπως: συναγερµός, διακοπή 
ρεύµατος, πτώση τάσης της µπαταρίας, 
καµένες ασφάλειες, αδυναµία επικοινωνίας 
µε τον κεντρικό σταθµό 

 
POWER 

Κίτρινο 
Αναµµένο: Το σύστηµα τροφοδοτείται 
κανονικά µε τάση 220V AC από το δίκτυο 
και η µπαταρία είναι σε καλή κατάσταση 
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Αναβοσβήνει: Όταν η τάση του 
συσσωρευτή είναι χαµηλή, ως εξής: 
1. Τρεις αναλαµπές µικρής διάρκειας και 

µία µεγαλύτερης, όταν η τάση του 
συσσωρευτή είναι χαµηλή αλλά υπάρχει 
τροφοδοσία από το δίκτυο. 

2. Τρεις αναλαµπές µικρής διάρκειας και 
µία παύση, όταν η τάση του 
συσσωρευτή είναι χαµηλή και υπάρχει 
ταυτόχρονα διακοπή της τάσης 
τροφοδοσίας από το δίκτυο. 

 

Επισκόπηση του μενού 
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Ρυθμίσεις των πληκτρολογίων 
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Οι ρυθµίσεις που αναφέρονται στην ενότητα αυτή πρέπει να γίνουν 
σε όλα τα πληκτρολόγια του συστήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
που περι-γράφονται στις επόµενες ενότητες. 

Επιλογή της γλώσσας 
Για να µπείτε στις ρυθµίσεις των πληκτρολογίων, ακολουθήστε την 
παρα-κάτω διαδικασία:  

1. Από την αρχική οθόνη του συστήµατος, πιέστε διαδοχικά το 
πλήκ-τρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ]   

2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ]  

3. Πιέστε [ENTER] και µε τα βέλη [!] ή ["] επιλέξτε τη γλώσσα 
που επιθυµείτε, από τις γλώσσες που είναι διαθέσιµες Σε κάθε 
πληκ-τρολόγιο µπορείτε να επιλέξετε διαφορετική 
γλώσσα. 

4. Πιέστε [ENTER] για να καταχωρήστε την επιλογή στη µνήµη. 

Επιλογή του τύπου απεικόνισης 
Ο προγραµµατισµός αυτός σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τι 
θέλετε να εµφανίζεται στην αρχική οθόνη του πληκτρολογίου. 
Μπορεί να προ-γραµµατισθεί διαφορετικός τύπος απεικόνισης σε 
κάθε πληκτρολόγιο, η επιλογή του οποίου γίνεται µε την εξής 
διαδικασία: 
Όταν είστε στις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ” και στην οθόνη: 

[ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ]  
1. Πιέστε το βέλος ["]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ]   
2. Πιέστε [ENTER] και µε τα βέλη [!] ή ["] επιλέξετε τον τύπο 
της απεικόνισης που επιθυµείτε. Οι επιλογές είναι τέσσερις: 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ / ΩΡΑ - 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Στην επιλογή αυτή θα εµφανίζεται στην πρώτη γραµµή της 
οθόνης η επωνυµία της εταιρίας ή οι ανοικτές ζώνες και στη 
δεύτερη γραµµή η ώρα και η ηµεροµηνία. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ / ΩΡΑ - 
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Στην επιλογή αυτή θα εµφανίζεται στην πρώτη γραµµή της 
οθόνης η επωνυµία της εταιρίας ή οι ανοικτές ζώνες και στη 
δεύτερη γραµ-µή η ώρα και η θερµοκρασία. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΩΡΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Στην επιλογή αυτή θα εµφανίζεται στην πρώτη γραµµή της 
οθόνης η επωνυµία της εταιρίας ή η ένδειξη “ΑΝΟΙΚΤΕΣ 
ΖΩΝΕΣ” και στη δεύτερη γραµµή η ώρα και η ηµεροµηνία. 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΩΡΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Στην επιλογή αυτή θα εµφανίζεται στην πρώτη γραµµή της 
οθόνης η επωνυµία της εταιρίας ή η ένδειξη “ΑΝΟΙΚΤΕΣ 
ΖΩΝΕΣ” και στη δεύτερη γραµµή η ώρα και η θερµοκρασία. 

3. Πιέστε [ENTER] για να καταχωρήσετε την επιλογή στη µνήµη. 

Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή 

Όταν είστε στις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ” και στην οθόνη: 
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ]  

1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος  ["]  και πηγαίνετε 
στην 
οθόνη: 
[ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗ]   

2. Πιέστε [ENTER] και µε τα βέλη αυξήστε [!] ή µειώστε ["] την 
ένταση του βοµβητή. Η στάθµη της έντασης του βοµβητή 
απεικο-νίζεται γραφικά στη δεύτερη γραµµή της οθόνης ενώ, 
ταυτόχρονα, ακούτε την αυξοµείωση του ήχου. 

3. Πιέστε [ENTER, για να καταχωρήστε τη ρύθµιση στη µνήµη. 

Ρύθμιση αντίθεσης LCD 

Όταν είστε στις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ” και στην οθόνη: 
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ]  

1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος  ["]  και πηγαίνετε 
στην οθόνη: 
 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ LCD]   

2. Πιέστε [ENTER] και µε τα βέλη αυξήστε [!] ή µειώστε ["] την 
αντίθεση της οθόνης του πληκτρολογίου. Η στάθµη της 
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αντίθεσης απεικονίζεται γραφικά στη δεύτερη γραµµή της 
οθόνη ενώ, ταυτό-χρονα, βλέπετε την αυξοµείωση. 

3. Πιέστε [ENTER] για να καταχωρήστε τη ρύθµιση στη µνήµη. 

Ρύθμιση φωτισμού LCD 

Όταν είστε στις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ” και στην οθόνη: 
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ]  

1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος  ["]  και πηγαίνετε 
στην οθόνη: 
[ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LCD]  

2. Πιέστε [ENTER] και µε τα βέλη αυξήστε [!] ή µειώστε ["] τον 
φωτισµό της οθόνης του πληκτρολογίου. Η στάθµη του 
φωτισµού απεικονίζεται γραφικά στη δεύτερη γραµµή της 
οθόνης ενώ, ταυτό-χρονα, βλέπετε την αυξοµείωση. 

3. Πιέστε [ENTER] για να καταχωρήστε τη ρύθµιση στη µνήµη. 

Ρύθμιση φωτισμού πλήκτρων 
Όταν είστε στις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ” και στην οθόνη: 

[ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ]  
1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος  ["]  και πηγαίνετε 
στην 
οθόνη: 
 [ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ]   

2. Πιέστε [ENTER] και µε τα βέλη αυξήστε [!] ή µειώστε ["] το 
φωτισµό των πλήκτρων του πληκτρολογίου. Η στάθµη του 
φωτι-σµού απεικονίζεται γραφικά στη δεύτερη γραµµή της 
οθόνης ενώ, ταυτόχρονα, βλέπετε την αυξοµείωση. 

3. Πιέστε [ENTER] για να καταχωρήστε τη ρύθµιση στη µνήµη. 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 
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Η ενότητα “Προγραµµατισµός Χρήστη” αναφέρεται στους 
προγραµµατι-σµούς τους οποίους µπορεί να κάνει ο χρήστης, µέσω 
του πληκτρολογίου της µονάδας. Ο προγραµµατισµός µπορεί να 
γίνει µόνον όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο (την πρώτη 
φορά, για να το αφοπλίσετε, πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό 
κωδικό [1] [7] [7] [7] & [ENTER] ). 
Ο προγραµµατισµός δεν µπορεί να γίνει στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

!  Όταν είναι σε λειτουργία ο κωδικοποιητής της µονάδας. 
Στην περίπτωση αυτή εµφανίζεται το µήνυµα: 
 [ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ]   

!  Όταν είναι σε λειτουργία ο τηλεφωνητής της µονάδας. 
Στην περίπτωση αυτή εµφανίζεται το µήνυµα: 

 [ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ]   
!  Όταν η µονάδα είναι σε διαδικασία Downloading. 
Στην περίπτωση αυτή εµφανίζεται το µήνυµα: 

 [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DL ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ]   
!  Στην περίπτωση αλλαγής τµήµατος. 
Στην περίπτωση αυτή εµφανίζεται το µήνυµα: 

[ΕΝΑΛ/ΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ]   

Είσοδος στον προγραμματισμό του χρήστη 
Για να µπείτε στον προγραµµατισµό του χρήστη, ακολουθήστε την 
παρα-κάτω διαδικασία: 

1. Από την αρχική οθόνη του συστήµατος, πιέστε διαδοχικά το 
πλήκ-τρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ]  
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΔΩΣΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & [ENTER]]  
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και το [ENTER]. Θα 
εµφανισθεί η οθόνη:  

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ]   

Προγραμματισμός κωδικών 
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Με τη διαδικασία αυτή προγραµµατίζονται, µεταβάλλονται ή 
διαγράφο-νται οι κωδικοί, τους οποίους χρησιµοποιούµε στην 
όπλιση, στην αφόπλι-ση και στον προγραµµατισµό της µονάδας. 
Υπάρχουν διαθέσιµοι ενενή-ντα επτά κωδικοί για τους χρήστες της 
µονάδας, που µπορούν να αποτε-λούνται από 4, 5 ή 6 ψηφία. 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα κωδικοί τεσσάρων, 
πέντε και έξι ψηφίων στην ίδια εγκατάσταση. 
Δίνοντας διαφορετικό κωδικό σε κάθε άτοµο που χρησιµοποιεί τον 
πίνα-κα, έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε ποιος όπλισε ή αφόπλισε 
το συνα-γερµό και, ανάλογα µε το επίπεδο ασφαλείας του κωδικού, 
περιορίζετε τις δυνατότητες πρόσβασης στις λειτουργίες της 
εγκατάστασης. 

Επίπεδα ασφαλείας κωδικών 
Όλοι οι κωδικοί µπορούν να προγραµµατισθούν σε ένα από τα έξι 
επίπε-δα ασφαλείας, εκτός από τον κωδικό 01, ο οποίος έχει τον 
ανώτερο βαθ-µό πρόσβασης και δεν αλλάζει επίπεδο. Οι 
δυνατότητες που έχει κάθε κωδικός, ανάλογα µε το επίπεδο του, 
απεικονίζονται στον επόµενο πίνακα: 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 
   

ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ
ΟΣ/ ΩΡΑ-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΟΠΛΙΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ
/ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΩΔΙΚΩ

Ν 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟ

Σ 

BYPAS
S 

ΖΩΝΩ
Ν 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ ΝΑΙ / 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΧΙ / ΟΧΙ / ΝΑΙ ΝΑΙ / 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ 1 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ 2 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ 3 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΔΥΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΥΠΟ 
ΑΠΕΙΛΗ ΟΧΙ ΟΧΙ NAI ΟΧΙ 

Κύριος κωδικός 
Είναι ο κωδικός 01. Οπλίζει και αφοπλίζει το τµήµα ή τα τµήµατα στα 
οποία έχει πρόσβαση και είναι ο µόνος που µπορεί να 
προγραµµατίσει: 

! Όλους τους κωδικούς, το επίπεδο των κωδικών και τα τµήµατα 
τα οποία αυτοί θα οπλίζουν και θα αφοπλίζουν. 

! Την τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία. 
! Την ώρα και τις ηµέρες της αυτόµατης όπλισης και αφόπλισης. 
! Τη δυνατότητα προγραµµατισµού, όπλισης και αφόπλισης 

µέσω Downloading. 

!   ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο εργοστασιακός κωδικός “1 7 7 7”, πρέπει να αλλάξει για 
λόγους ασφαλείας. Μετά την αλλαγή, για να µπείτε στον 
προγραµµατισµό του χρήστη, θα χρησιµοποιείτε το νέο κύριο 
κωδικό. 

Κύριος κωδικός τμήματος 
Οπλίζει και αφοπλίζει το τµήµα ή τα τµήµατα στα οποία έχει 
πρόσβαση και προγραµµατίζει ή διαγράφει τους κωδικούς που 
ανήκουν στο τµήµα του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να 
προγραµµατίσει την ώρα και τις ηµέ-ρες της αυτόµατης όπλισης και 
αφόπλισης του τµήµατος που ανήκει. 
Οι κύριοι κωδικοί των τµηµάτων, την πρώτη φορά, 
προγραµµατίζονται από τον κύριο κωδικό. Στη συνέχεια, η 
διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει από τον κύριο κωδικό κάθε 
τµήµατος, ο οποίος µπορεί να προσθέσει, να αλλάξει ή να 
διαγράψει µόνον τους κωδικούς του τµήµατός του. 

Βοηθητικοί κωδικοί 
Οπλίζουν και αφοπλίζουν το τµήµα ή τα τµήµατα στα οποία έχουν 
πρόσ-βαση και, ανάλογα µε το επίπεδό τους, µπορούν να κάνουν 
και Bypass τις ζώνες. 

Κωδικός δύο χρήσεων 
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Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο δύο φορές, για να οπλίσει και να 
αφο-πλίσει το συναγερµό. Μετά τις δύο χρήσεις διαγράφεται και 
χρειάζεται να τον προγραµµατίσετε και πάλι. Προγραµµατίζεται, 
όπως όλοι οι κωδι-κοί, από τον κύριο κωδικό ή από τον κύριο 
κωδικό του τµήµατος. 

Κωδικός αφόπλισης υπό απειλή (Duress Code) 
Είναι ο κωδικός που πρέπει να χρησιµοποιείτε όταν σας απειλούν 
να αφοπλίσετε το συναγερµό, για να στείλετε στον κεντρικό σταθµό, 
µαζί µε την αφόπλιση του πίνακα, σήµα που δηλώνει τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες έγινε η αφόπλιση. 

Αλλαγή του κύριου κωδικού 

Για να αλλάξετε τον κύριο κωδικό του συστήµατος, όταν είστε στον: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΩΔΙΚΩΝ]   
1. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ]  
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: 1 7 7 7]   
3. Πιέστε [ENTER] και πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό που 
θέλετε (µπορεί να αποτελείται από 4, 5 ή 6 ψηφία), π.χ.: [2] [1] 
[8] [4] και 

4. Πιέστε το [ENTER] για να τον καταχωρήσετε στη µνήµη. Θα 
εµφανισθεί η οθόνη µε το νέο κωδικό: 
[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: 2 1 8 4]   

Προσθήκη νέου κωδικού 

Για να προσθέσετε έναν νέο κωδικό, όταν είστε στον 
προγραµµατισµό των κωδικών και στην οθόνη: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: ? ? ? ?] , 
1. Πληκτρολογήστε τον αύξοντα αριθµό του κωδικού (02-97) που 
θέλετε να προσθέσετε, π.χ.: [0] [2] και το [ENTER]. Θα 
εµφανισθεί η οθόνη: 
[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 02 ΚΩΔΙΚΟΣ:            ]  
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2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που θέλετε (µπορεί να 
αποτελείται από 4, 5 ή 6 ψηφία), π.χ.: [2] [9] [8] [4] και πιέστε 
το [ENTER], για να τον καταχωρήσετε στη µνήµη. Θα 
εµφανισθεί η οθόνη: 
[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 02 ΚΩΔΙΚΟΣ: 2 9 8 4]  

Αλλαγή κωδικού 

Για να αλλάξετε κάποιον κωδικό, όταν είστε στον προγραµµατισµό 
των κωδικών και στην οθόνη: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: ? ? ? ?] , 
1. Πληκτρολογήστε τον αύξοντα αριθµό του κωδικού (01-97) που 
θέ-λετε να αλλάξετε, π.χ.: [0] [3]. Θα εµφανισθεί η οθόνη µε 
τον πα-λαιό κωδικό, π.χ.: 
[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 03 ΚΩΔΙΚΟΣ: 3 3 3 3]   

2. Πιέστε [ENTER] και πληκτρολογήστε το νέο κωδικό που 
θέλετε, π.χ.: [2] [9] [1] [5] και πιέστε [ENTER], για να 
καταχωρηθεί στη µνήµη.  

 

 

Διαγραφή κωδικού 

Για να διαγράψετε κάποιον κωδικό, εκτός από τον κύριο κωδικό 
που δεν διαγράφεται, όταν είστε στον προγραµµατισµό των 
κωδικών και στην οθόνη: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: ? ? ? ?] , 
1. Πληκτρολογήστε τον αύξοντα αριθµό του κωδικού (02-97) που 
θέ-λετε να διαγράψετε, π.χ.: [0] [4] και το [ENTER]. Θα 
εµφανισθεί η οθόνη µε τον κωδικό, π.χ.: 

[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 04 ΚΩΔΙΚΟΣ: 4 4 4 4]   
2. Πιέστε [BYP/CLR] & [ENTER].για να διαγράψετε τον κωδικό 
και να καταχωρήσετε τη διαγραφή στη µνήµη. Θα εµφανισθεί η 
οθόνη: 
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[Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 04 ΚΩΔΙΚΟΣ:          ]   
 

 
 
 
 

Προγραμματισμός του κωδικού γρήγορης όπλισης 

Για να προγραµµατίσετε τον κωδικό γρήγορης όπλισης του 
συστήµατος, όταν είστε στον προγραµµατισµό των κωδικών και 
στην οθόνη: 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ]  
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ]  
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ:   ]   
3. Πληκτρολογήστε το ψηφίο που θέλετε να χρησιµοποιείτε για 
κωδι-κό γρήγορης όπλισης και 

4. Πιέστε το [ENTER], για να τον καταχωρήσετε στη µνήµη. 

 

Διαγραφή του κωδικού γρήγορης όπλισης 

Για να διαγράψετε τον κωδικό γρήγορης όπλισης του συστήµατος, 
όταν είστε στον προγραµµατισµό των κωδικών και στην οθόνη: 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ]  
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ]  
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη µε τον κωδικό: 

[ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ: ?]   
3. Πιέστε [BYP/CLR] & [ENTER]για να διαγράψετε τον κωδικό και 
να καταχωρήσετε τη διαγραφή στη µνήµη. 
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Προγραμματισμός καρτών  
ή μπρελόκ 
Για την όπλιση και αφόπλιση του συναγερµού, εκτός από τη χρήση 
των κωδικών, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάρτες προσέγγισης. Σε 
σχέση µε την χρήση κωδικών, τα µπρελόκ και οι κάρτες 
προσέγγισης, προσφέρουν µεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στη 
χρήση καθώς δεν χρειάζεται να αποµνηµονεύετε κωδικούς, οι οποίοι 
είναι πολύ πιθανόν να διαρρεύ-σουν. Η χρήση των µπρελόκ και των 
καρτών είναι ιδανική και για ηλικιω-µένα άτοµα που έχουν δυσκολία 
στην όραση ή στην αποµνηµόνευση και τη χρήση κωδικών. 
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα την κάρτα και τον κωδικό 
στο ίδιο σύστηµα. Π.χ., µπορείτε να οπλίσετε το συναγερµό µε τον 
κωδικό και να τον αφοπλίσετε µε την κάρτα και αντίστροφα. Στην 
περίπτωση, όµως, που δεν θέλετε να χρησιµοποιείτε κωδικό αλλά 
µόνο κάρτα, δεν είναι απαραίτητο να προγραµµατίσετε τον κωδικό. 
Η µονάδα µπορεί να δεχθεί συνολικά 99 µπρελόκ ή κάρτες 
προσέγγισης. Κάθε κάρτα µπορεί να αντιστοιχεί σε έναν ή 
περισσότερους κωδικούς και σε κάθε κωδικό µπορούν να 
αντιστοιχούν όσες κάρτες θέλετε (µέχρι 99). Επίσης, κάθε κάρτα ή 
µπρελόκ οπλίζει και αφοπλίζει µόνον το τµήµα στο οποίο ανήκει το 
πληκτρολόγιο. 
Οι κάρτες και τα µπρελόκ µπορούν να καταχωρηθούν και να 
χρησιµοποι-ηθούν µόνον από τα πληκτρολόγια RF ID, τα οποία 
διαθέτουν αναγνώ-στη καρτών. Στη συνέχεια, περιγράφεται η 
διαδικασία µε την οποία καταχωρούνται ή διαγράφονται οι κάρτες ή 
τα µπρελόκ. 

Καταχώρηση καρτών ή μπρελόκ 
Για να καταχωρήσετε µία κάρτα ή ένα µπρελόκ στη µνήµη της 
µονάδας, µπείτε στον προγραµµατισµό του χρήστη από ένα 
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πληκτρολόγιο RF ID, µε τον τρόπο που περιγράψαµε στη σελίδα 15, 
και όταν είστε στην οθόνη: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ]   
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ]  
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ]   
3. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΔΩΣΤΕ ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΤΑΣ: 01 & ENTER]   
Πληκτρολογήστε τον αύξοντα αριθµό της κάρτας ή του 
µπρελόκ (01-99) και [ENTER]. Αν στην θέση αυτή είναι ήδη 
προγραµµατισµένη κάποια κάρτα, θα ηχήσει προειδοποιητικά 
ο βοµβητής και θα εµφανισθεί το µήνυµα: 
[ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ]   
Στην περίπτωση αυτή, αν θέλετε να καταχωρήσετε την κάρτα 
µε αυτό τον αύξοντα κωδικό, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε 
την κάρτα, µέσα από τη διαδικασία [ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ], και 
ύστερα να κάνετε την καταχώρηση. 
Αν στην θέση αυτή είναι δεν προγραµµατισµένη κάποια κάρτα, 
τότε, µετά το [ENTER] θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ: 01 & ENTER]   

4. Ππληκτρολογήστε τον αύξοντα αριθµό του κωδικού στον 
οποίο θέλετε να αντιστοιχεί η κάρτα και  

5. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤ.]  

6. Πλησιάστε την κάρτα ή το µπρελόκ στο πληκτρολόγιο. 
Αµέσως, θα ακούσετε τον ήχο που επιβεβαιώνει την 
καταχώρηση ης κάρτας ή του µπρελόκ, ενώ, ταυτόχρονα, θα 
εµφανισθεί η οθόνη: 
[Η ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ]  και αµέσως µετά, η οθόνη: 
[ΔΩΣΤΕ ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΤΑΣ: 01 & ENTER]   

Με την ίδια διαδικασία, ακολουθώντας τα βήµατα 1-6, µπορείτε να 
καταχωρήσετε όσες κάρτες θέλετε. 

 

!  ΠΡΟΣΟΧΗ 
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Σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό της κάρτας ή του µπρελόκ που 
δίνετε σε κάθε χρήστη, γιατί θα σας χρειασθεί όταν θελήσετε να 
την ακυρώσετε ή να τη διαγράψετε. 

 

Διαγραφή κάρτας ή μπρελόκ 
Στην περίπτωση που κάποια κάρτα ή ένα µπρελόκ έχει χαθεί ή όταν 
θέλετε να απαγορεύσετε στον κάτοχό τους να έχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο σύστηµα συναγερµού, διαγράφετε την κάρτα ή το 
µπρελόκ, µε την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. 
Μπείτε στον προγραµµατισµό καρτών, µε τον τρόπο που 
περιγράψαµε στη σελίδα 21, και όταν είστε στην οθόνη: 

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ]   
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΔΩΣΤΕ ΑΥΞ.ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΤΑΣ: 01 & ENTER]   
3. Πληκτρολογήστε τον αύξοντα αριθµό της κάρτας που θέλετε 
να διαγράψετε (01-99) και πιέστε το [ENTER]. Η κάρτα θα 
διαγραφεί από τη µνήµη και θα εµφανισθεί το µήνυµα: 

[Η ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ]   

Μαζική διαγραφή όλων των καρτών 
Για να κάνετε µαζική διαγραφή των καρτών ή των µπρελόκ µπείτε 
στον προγραµµατισµό του χρήστη, µε τον τρόπο που περιγράψαµε 
στη σελίδα 15 χρησιµοποιώντας, όµως, τον κύριο κωδικό του 
χρήστη (0 1). Ακολου-θήστε την παραπάνω διαδικασία διαγραφής 
κάρτας και όταν είστε στην οθόνη: 

[ΔΩΣΤΕ ΑΥΞ.ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΤΑΣ: 01 & ENTER]   
Πληκτρολογήστε [0] [0] και το [ENTER]. Θα εµφανισθεί η 
οθόνη: 
[ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ…]   
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και, µετά από λίγο, σαν επιβεβαίωση της διαγραφής όλων των 
καρτών του τµήµατος ή του συστήµατος, θα ηχήσει ο 
βοµβητής και θα εµφανιστεί το µήνυµα: 
[ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ]   
 
 

Προγραμματισμός τηλεφώνου 
Με τη διαδικασία αυτή µπορείτε να προγραµµατίσετε, να 
µεταβάλλετε ή να διαγράψετε το τηλέφωνο “Follow me” της µονάδας. 

Καταχώρηση ή αλλαγή τηλεφώνου 

Για να προγραµµατίσετε ή για να αλλάξετε το τηλέφωνο που είναι 
κατα-χωρηµένο στη µνήµη της µονάδας, µπείτε στον 
προγραµµατισµό του χρήστη, µε τον τρόπο που περιγράψαµε στη 
σελίδα 15, και όταν είστε στην οθόνη: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ]   
1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε 
στην οθόνη: 
[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]   

2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[Α΄ΚΑΝΑΛΙ-1΄ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                               ]    
στην οποία προγραµµατίζετε το τηλέφωνο που θέλετε, 
ακολουθώ-ντας τα βήµατα 4 έως 7. 
Αν, όµως, είναι ήδη προγραµµατισµένο κάποιο τηλέφωνο, 
στην οθόνη θα εµφανισθεί και το υπάρχον τηλέφωνο, π.χ.: 
[Α΄ΚΑΝΑΛΙ-1΄ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2 1 0 5120100   

3. Πιέστε [BYP/CLR] για να το διαγράψετε. 
4. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το τηλέφωνο που επιθυµείτε, 
π.χ.: 
[6] [9] [5 [8] [7] [5] [3] [3] [1] [9] και 

5. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΑΡΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΟΧΙ]   

6. Με τα βέλη [!] ή ["] επιλέξτε: 



!!26!!   
!!26!! 

[ΑΡΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΟΧΙ]   ή 
[ΑΡΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΝΑΙ]  Τέλος, 

7. Πιέστε [ENTER  για να το καταχωρήσετε στη µνήµη. 
 
 
 

Καταχώρηση τηλεφώνου όταν η επιλογή γίνεται 
μέσω τηλεφωνικού κέντρου 
Όταν η επιλογή των τηλεφώνων γίνεται από εσωτερική γραµµή 
τηλεφωνι-κού κέντρου, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, και στην 
οθόνη: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]  
1. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[Α΄ΚΑΝΑΛΙ-1΄ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                               ]    
2. Προγραµµατίσετε τον αριθµό που πρέπει να επιλέξει η µονάδα 
για να πάρει εξωτερική γραµµή (π.χ.: [9] ) και πιέστε το 
[ΗΟΜΕ]. 

3. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το τηλέφωνο που επιθυµείτε, 
π.χ.: 
[2] [1] [0] 5120100 και 

5. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΑΡΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΟΧΙ]   

6. Με τα βέλη [!] ή ["] επιλέξτε: 
[ΑΡΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΟΧΙ]  ή 
[ΑΡΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΝΑΙ]   

7. Πιέστε [ENTER  για να το καταχωρήσετε στη µνήµη. 

Διαγραφή τηλέφωνου 

Για να διαγράψετε το τηλέφωνο που είναι ήδη καταχωρηµένο στη 
µνήµη της µονάδας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία µε την 
καταχώρηση τηλε-φώνου, και στην οθόνη: 
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[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]  
1. Πιέστε [ENTER]. Στην οθόνη εµφανίζεται το τηλέφωνο που 
είναι ήδη προγραµµατισµένο, π.χ.: 
[ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105120100  

2. Πιέστε [BYP/CLR] και [ENTER , για να το διαγράψετε και για 
να καταχωρήσετε τη διαγραφή στη µνήµη. 

 

Προγραμματισμός χρόνων 
Με τη διαδικασία αυτή προγραµµατίζονται η ώρα και η ηµεροµηνία 
στο ενσωµατωµένο ρολόι της µονάδας, καθώς και η ώρα αυτόµατης 
όπλισης και αφόπλισης. 

Προγραμματισμός ώρας και ημερομηνίας 

Για να προγραµµατίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία του 
συστήµατος, µπείτε στον προγραµµατισµό του χρήστη, µε τον 
τρόπο που περιγράψαµε στη σελίδα 15, και όταν είστε στην οθόνη: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ]   
1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε 
στην οθόνη: 
[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ]   

2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ]   

3. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΩΡΑ: 01:01]   

4. Πληκτρολογήστε την ώρα και τα λεπτά (σε 24ωρη βάση), π.χ.: 
[1] [8]   [4] [5] και πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/01/01]   

5. Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ηµεροµηνία, π.χ.: 
25 01 15 και 

6. Πιέστε  [ENTER   για να καταχωρηθούν στη µνήµη. 
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Προγραμματισμός της αυτόματης όπλισης και αφόπλισης 

Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να οπλίζει ή να αφοπλίζει αυτόµατα, 
την ίδια ώρα κάθε µέρα. Η λειτουργία αυτή προγραµµατίζεται 
ανεξάρτητα σε κάθε τµήµα, από τον κύριο κωδικό του τµήµατος, 
και έχετε τη δυνατό-τητα να προγραµµατίσετε µόνο την αυτόµατη 
όπλιση ή µόνο την αυτόµα-τη αφόπλιση. Για να προγραµµατίσετε 
την ώρα της αυτόµατης όπλισης και αφόπλισης, ακολουθήστε την 
παρακάτω διαδικασία, η οποία είναι η ίδια για τα δύο τµήµατα: 
 

Αυτόματη όπλιση 
Η αυτόµατη όπλιση λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Για 
να προγραµµατίσετε την ώρα που το σύστηµα θα οπλίζει αυτόµατα, 
όταν είστε στον προγραµµατισµό των χρόνων και στην οθόνη: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ]  
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑ 1]   
3. Με τα βέλη [!] ή ["] επιλέξτε το τµήµα του οποίου θέλετε να 
προγραµµατίσετε την αυτόµατη και 

4. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ: ΟΧΙ]   

5. Με τα βέλη [!] ή ["] πηγαίνετε στην οθόνη: 
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ: ΝΑΙ]  και 

6. πιέστε [ENTER] για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη όπλιση. 
Τότε, θα εµφανισθεί η οθόνη: 
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[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ ΩΡΑ: 00:00]   
7. Πληκτρολογήστε την ώρα (σε 24ωρη βάση) που θέλετε να 
οπλίζει αυτόµατα το τµήµα και πιέστε [ENTER] για να την 
καταχωρήσετε στην µνήµη. 

 
 

Αυτόματη αφόπλιση 
Στην αυτόµατη αφόπλιση, σε αντίθεση µε την αυτόµατη όπλιση, 
έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιες ηµέρες της εβδοµάδας θα 
λειτουργεί. Έτσι, σε κάποιο χώρο που λειτουργεί π.χ. από την 
Δευτέρα µέχρι την Παρασκευή, µπορείτε να προγραµµατίσετε τη 
µονάδα ώστε το Σάββατο και την Κυριακή να µην αφοπλίζει 
αυτόµατα αλλά να παραµένει σε λειτουργία.  
Για να προγραµµατίσετε την ώρα που το σύστηµα θα αφοπλίζει 
αυτό-µατα, όταν είστε στον προγραµµατισµό των χρόνων και στην 
οθόνη: 

[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ]   
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑ 1]   
3. Με τα βέλη [!] ή ["] επιλέξτε το τµήµα του οποίου θέλετε να 
προγραµµατίσετε την αυτόµατη αφόπλιση και 

4. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ: ΟΧΙ]   

5. Με τα βέλη [!] ή ["] πηγαίνετε στην οθόνη: 
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ: ΝΑΙ]  και 

6. Πιέστε [ENTER] για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη 
αφόπλιση. Τότε, θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΩΡΑ: 00:00]   

7. Πληκτρολογήστε την ώρα (σε 24ωρη βάση) που θέλετε να 
αφοπλίζει αυτόµατα το τµήµα και πιέστε [ENTER]. θα 
εµφανισθεί η οθόνη: 

Κ    Δ    Τ    Τ    Π    Π    
Σ 
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στην οποία επιλέγουµε τις ηµέρες αυτόµατης αφόπλισης. 
8. Επιλέξετε τις ηµέρες που θέλετε να αφοπλίζει αυτόµατα το 
σύστη-µα, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 1-7. Για την Κυριακή 
αντιστοιχεί το πλήκτρο 1, για τη Δευτέρα το 2, για την Τρίτη το 
3 κ.ο.κ. Κάθε φορά που πιέζετε κάποιο από τα πλήκτρα αυτά, 
ανάβει ή σβήνει και το σύµβολο # κάτω από την αντίστοιχη 
ηµέρα. 
Αν επιλέξετε να αφοπλίζει το σύστηµα αυτόµατα από τη 
Δευτέρα έως την Παρασκευή, στην οθόνη του πληκτρολογίου 
θα έχουµε την παρακάτω εικόνα: 

Κ    Δ    Τ    Τ    Π    Π    
Σ 

#     #    #    #     # 
 

Όπου, στην πρώτη σειρά εµφανίζονται οι ηµέρες της 
εβδοµάδας και στη δεύτερη σειρά, µε το σύµβολο #, 
σηµατοδοτούνται οι ηµέρες που το σύστηµα θα αφοπλίζει 
αυτόµατα. 

9. Πιέστε [ENTER] για να καταχωρηθούν οι προγραµµατισµοί 
στη µνήµη του πίνακα. 

Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση της αυτόματης όπλισης 
Για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη 
όπλιση και αφόπλιση, χωρίς να επηρεάζετε την ώρα αυτόµατης 
όπλισης ή αφό-πλισης, ακολουθήστε την διαδικασία 
προγραµµατισµού που περιγρά-ψαµε στις δύο προηγούµενες 
ενότητες, και όταν είστε στην οθόνη: 

[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ: ΝΑΙ]  ή 
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ: ΝΑΙ]   

επιλέξτε, αντίστοιχα, µε τα βέλη [!] ή ["]  
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ: ΟΧΙ]  ή 
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ: ΟΧΙ]   

και πιέστε [ENTER] για να καταχωρήσετε την επιλογή στη µνήµη. 
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!   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
! Όταν η µονάδα οπλίζει αυτόµατα, στέλνει στον κεντρικό 

σταθµό, µαζί µε τον κωδικό αυτόµατης όπλισης ή αφόπλισης, 
και τον αριθ-µό του τµήµατος που οπλίζει ή αφοπλίζει. 

 
 
 
 

Προγραμματισμός θερμοστάτη 
Όλα τα πληκτρολόγια της µονάδας έχουν ενσωµατωµένο 
θερµοστάτη χώρου, µε δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόµατης 
λειτουργίας. Ο θερµο-στάτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
έλεγχο της λειτουργίας του καλοριφέρ ή του κλιµατιστικού σας. Για 
τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή τη 
δυνατότητα, ζητείστε να ενηµερωθείτε από τον τεχνικό σας. 

Ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας του θερμοστάτη 
Με τη διαδικασία αυτή ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την 
αυτόµατη λειτουργία του θερµοστάτη του πληκτρολογίου, η οποία, 
όµως, θα ακο-λουθεί τις προγραµµατισµένες περιόδους λειτουργίας 
που περιγράφο-νται στην επόµενη ενότητα. 
Για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη λειτουργία του θερµοστάτη, 
µπείτε στον προγραµµατισµό του χρήστη, µε τον τρόπο που 
περιγράψαµε στη σελίδα 15, και όταν στην οθόνη: 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ]   
1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε 
στην οθόνη: 
[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ]   

2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ AUTO]   

3. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΛΕΙΤ/ΓΙΑ AUTO ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ]   

4. Με τα βέλη [!] ή ["] επιλέξτε: 
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[ΛΕΙΤ/ΓΙΑ AUTO ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ]  και πιέστε [ENTER]. 
 

!   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
! Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, για να απενεργοποιήσετε 

την αυτόµατη λειτουργία του θερµοστάτη. 

 

Προγραμματισμός των περιόδων λειτουργίας του θερμοστάτη 

Ο θερµοστάτης έχει πέντε προγραµµατιζόµενες χρονικές περιόδους 
αυτό-µατης λειτουργίας. Σε κάθε περίοδο µπορείτε να 
προγραµµατίσετε την ώρα έναρξης και λήξης καθώς και τη 
θερµοκρασία λειτουργίας του θερ-µοστάτη, ως εξής: 

1. Μετά την ενεργοποίηση της αυτόµατης λειτουργίας του 
θερµοστά-τη, όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, 
εµφανίζεται η οθόνη: 
[ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1:     :     ΕΩΣ     :    ]    

2. Πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε να ανοίγει και να κλείνει 
ο θερµοστάτης, π.χ.: [0] [9] : [0] [0]  έως  [1] [5: : [3] [0] και 
πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ: 20Ο C]   

3. Πληκτρολογήστε τη θερµοκρασία στην οποία θέλετε να κλείνει 
ο θερµοστάτης, π.χ.: [2] [2] ο C και πιέστε [ENTER]. 

" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
! Όλοι οι προγραµµατισµοί που περιγράψαµε αφορούν το 

θερµο-στάτη του πληκτρολογίου στο οποίο γίνεται ο 
προγραµµατισµός. 

! Με την ίδια διαδικασία, µπορείτε να προγραµµατίσετε και τις 
άλλες περιόδους της αυτόµατης λειτουργίας του θερµοστάτη. 

! Για να διαγράψετε µία προγραµµατισµένη περίοδο 
λειτουργίας, πληκτρολογήστε [BYP/CLR] & [ENTER], όταν 
είστε στην αντίστοιχη περίοδο. 

! Αν δεν θέλετε να προγραµµατίσετε άλλη περίοδο, πιέστε το 
[ESC] για να βγείτε από τον 
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Θερμοκρασία χειροκίνητης λειτουργίας του θερμοστάτη 
Με τον προγραµµατισµό αυτό ορίζουµε τη θερµοκρασία στην οποία 
θα κλείνει ο θερµοστάτης, όταν αυτός ενεργοποιείται χειροκίνητα, ως 
εξής: 
Όταν είστε στον προγραµµατισµό θερµοστάτη και στην οθόνη: 

 [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ AUTO]   
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΕΙΡΟΚ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ: 20Ο C]   
3. Πληκτρολογήστε τη θερµοκρασία στην οποία θέλετε να κλείνει 
ο θερµοστάτης, π.χ.: [2] [2] ο C και πιέστε [ENTER]. 

Βαθμονόμηση του θερμοστάτη 
Με τη διαδικασία αυτή προσαρµόζουµε τη θερµοκρασία του 
θερµοστάτη στη θερµοκρασία του χώρου. Με τη ρύθµιση 
(βαθµονόµηση) αυτή, η θερ-µοκρασία που δείχνει το πληκτρολόγιο 
θα είναι αρκετά κοντά στην πραγµατική θερµοκρασία του χώρου. 
Η βαθµονόµηση θα πρέπει να γίνεται, τουλάχιστον, µία ώρα 
µετά την τροφοδοσία του συστήµατος, ώστε να προλάβει να 
προσαρµοσθεί στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, και κατά 
προτίµηση όταν η θερµοκρα-σία του χώρου είναι σε κανονικά 
επίπεδα (20 – 25 ο C). Με ένα θερµόµε-τρο µετρήστε τη 
θερµοκρασία του χώρου και προχωρήστε στη διαδικασία 
βαθµονόµησης, ως εξής: 
Όταν είστε στον προγραµµατισµό θερµοστάτη και στην οθόνη: 

[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ AUTO]   
1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε 
στην οθόνη: 
[ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ]   

2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ:     Ο C]  . 

3. Πληκτρολογήστε τη θερµοκρασία που µετρήσατε µε το θερµό-
µετρο, π.χ.: [2] [3] ο C και πιέστε [ENTER]. 
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" ΠΡΟΤΑΣΗ 
Για να έχετε µεγαλύτερη ακρίβεια στην ένδειξη της θερµοκρασίας, 
σας προτείνουµε να κάνετε τη βαθµονόµηση του θερµοστάτη, 
κάθε φορά που έχουµε µεγάλες µεταβολές στη θερµοκρασία του 
περιβάλ-λοντος (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειµώνα). 

Απομακρυσμένη πρόσβαση 
Ο πίνακας έχει τη δυνατότητα όπλισης και αφόπλισης από 
απόσταση, µέσω υπολογιστή µε τη διαδικασία Downloading. Στην 
ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ενεργοποίησης ή 
απενεργοποίησης της λειτουρ-γίας αυτής, η οποία γίνεται µόνο 
από τον χρήστη, από το πληκτρολόγιο της µονάδας και δεν 
µπορεί να γίνει µε τη διαδικασία Downloading.  

Απενεργοποίηση της όπλισης – αφόπλισης μέσω D.L. 

Από το εργοστάσιο η αποµακρυσµένη όπλιση είναι ενεργοποιηµένη. 
Για να την απενεργοποιήσετε, όταν είστε στον προγραµµατισµό του 
χρήστη (βλέπε σελίδα 15) και στην οθόνη: 

 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ]   
1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε 
στην οθόνη: 
[ΟΠΛΙΣΗ – ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕΣΩ D.L.]  

2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
3. [ΟΠΛΙΣΗ – ΑΦΟΠΛΙΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ]   
4. µε τα βέλη [!] ή ["] επιλέξτε:  
5. [ΟΠΛΙΣΗ – ΑΦΟΠΛΙΣΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ]  και 
6. πιέστε [ENTER], για να καταχωρήσετε την επιλογή στη µνήµη. 

!   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

! Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ακολουθείστε την 
ίδια διαδικασία που κάνετε για να την απενεργοποιήσετε.  

! Κάθε ενέργεια αποµακρυσµένης όπλισης ή αφόπλισης 
καταγρά-φεται στα συµβάντα απ΄ όπου και µπορείτε να 
ενηµερωθείτε (βλέπε σελ. 36). 
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Λήξη προγραμματισμού του χρήστη 
Για να βγείτε από τον προγραµµατισµό του χρήστη και να 
επανέλθετε στην αρχική οθόνη, πιέστε για δύο δευτερόλεπτα το 
πλήκτρο [ESC]. Επί-σης, η µονάδα επανέρχεται αυτόµατα σε 
κανονική λειτουργία, ένα λεπτό µετά τον τελευταίο χειρισµό. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Στην οθόνη του πληκτρολογίου, και µέσα από τη λειτουργία 
“ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ”, µπορείτε: 

! Να δείτε την κατάσταση των ζωνών. 
! Να δείτε την κατάσταση των τµηµάτων. 
! Να δείτε τον κατάλογο συµβάντων. 
! Να ελέγξετε την τάση του συσσωρευτή. 
! Να κάνετε έλεγχο του τηλεφωνητή. 
! Να δείτε την έκδοση του λογισµικού του πληκτρολογίου και της 

µονάδας. 

Έλεγχος ανοικτών ζωνών 
Μπορείτε να δείτε ποιες ζώνες του συστήµατος είναι ανοικτές, µε 
δύο τρόπους: 

A. Τρόπος 
Στην αρχική οθόνη πιέστε στιγµιαία το πλήκτρο µε το βέλος 
[!]. Θα εµφανισθούν, η µία µετά την άλλη, όσες ζώνες είναι 
ανοικτές. Αν δεν υπάρχει καµία ζώνη ανοικτή θα εµφανισθεί η 
οθόνη: 
[ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ] . Για να βγείτε από τη 
λειτουργία αυτή, πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο ή το [ESC]. 
 

B. Τρόπος 
1. Στην αρχική οθόνη πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πη-
γαίνετε στην οθόνη: 
[ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ]   

2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΝΩΝ]   

3. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
[ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΖΩΝΩΝ]   
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4. Πιέστε ξανά [ENTER]. Θα εµφανισθούν, η µία µετά την άλλη, 
όσες ζώνες είναι ανοικτές. Αν δεν υπάρχει καµία ζώνη ανοικτή 
θα εµφα-νισθεί η οθόνη: 
[ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ]   

Κατάσταση των ζωνών 
Στην οθόνη αυτή µπορείτε να δείτε την περιγραφή και την 
κατάσταση µιας ζώνης, ως εξής: 
Όταν είστε στη διαδικασία “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” (σελίδα 34) 
και στην οθόνη: 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΖΩΝΩΝ]   
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΖΩΝΗ: 01 ΚΛΕΙΣΤΗ  ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ]   

Στην πρώτη γραµµή της οθόνης εµφανίζεται η πρώτη ζώνη, 
µαζί µε την ένδειξη “ΑΝΟΙΚΤΗ” ή “ΚΛΕΙΣΤΗ” και στη δεύτερη 
γραµµή η περιγραφή της ζώνης. 

3. Με τα βέλη [!] ή ["] µπορείτε να δείτε µία - µία την κατάσταση 
όλων των ζωνών. Για να δείτε την κατάσταση κάποιας 
συγκεκρι-µένης ζώνης, πληκτρολογήστε, απλώς, τον αριθµό 
της ζώνης. 

Κατάσταση τμημάτων 
Στην οθόνη αυτή µπορείτε να δείτε συγκεντρωµένα σε µία οθόνη και 
τα δύο τµήµατα της µονάδας και ποια από αυτά είναι αφοπλισµένα, 
ποια είναι οπλισµένα καθώς και τον τύπο όπλισης. Για να δείτε την 
κατάσταση την τµηµάτων, όταν είστε στη διαδικασία “ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” (σελίδα 34) και στην οθόνη: 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΝΩΝ]   
1. Πιέστε το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη:  
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ΤΜΗΜΑΤΑ:  1  2     
P 
    ΟΠΛ/ΝΑ:  #          
1 

στην οποία µπορείτε να δείτε: 
! Στην πρώτη γραµµή τους αριθµούς 1 & 2, που είναι τα δύο 

τµήµατα της εγκατάστασης, και στη δεύτερη γραµµή, κάτω 
από τον αριθµό του τµήµατος, το σύµβολο #, που δείχνει το 
τµήµα που είναι οπλισµένο. 

! Τον αριθµό κάτω από το “Ρ” που δείχνει το τµήµα στο 
οποίο ανήκει το συγκεκριµένο πληκτρολόγιο. 

! Tο δείκτη που αναβοσβήνει πάνω στον αριθµό του 
τµήµατος που βρίσκεται εκείνη τη στιγµή το πληκτρολόγιο. 

Έλεγχος συμβάντων 
Η µονάδα αποθηκεύει στη µνήµη της τα τελευταία 300 συµβάντα, 
όπως: όπλιση, αφόπλιση, συναγερµό, διακοπή τροφοδοσίας, 
χαµηλή τάση µπα-ταρίας κ.λ.π., µε την ηµεροµηνία και την ώρα που 
αυτά εκδηλώθηκαν. Για να δείτε τα συµβάντα, ακολουθήστε την 
παρακάτω διαδικασία: 

Όταν είστε στη διαδικασία “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” (σελίδα 34) 
και στην οθόνη: 

[ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΝΩΝ]   
1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος ["] και πηγαίνετε 
στην οθόνη: 

 [ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ]   
2. Πιέστε ξανά [ENTER]. Θα εµφανισθεί µία οθόνη του τύπου: 

[ΣΑΒ 17 / 05  18:15 > ΟΠΛΙΣΗ – ΚΩΔ.: 01]   
Στην πρώτη γραµµή της οθόνης εµφανίζεται η ώρα και η 
ηµεροµη-νία και στη δεύτερη γραµµή η περιγραφή του 
συµβάντος. 

3. Με το βέλος ["] µπορείτε να δείτε όλα τα συµβάντα, που αφο-
ρούν το συγκεκριµένο τµήµα, αρχίζοντας από το ποιο 
πρόσφατο συµβάν και πηγαίνοντας προς το παλαιότερο. 
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!   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όταν είστε στο τελευταίο συµβάν και πιέσετε το πάνω βέλος [!], 
θα εµφανισθεί η ένδειξη:  [ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ]  . Αυτό σηµαίνει 
ότι είναι το τέλος της λίστας συµβάντων. 

 

Κατάλογος συμβάντων 

Τα συµβάντα που καταγράφονται στη µνήµη της µονάδας, µπορείτε 
να τα δείτε στην οθόνη του πληκτρολογίου, µε κάποια από τις 
περιγραφές που υπάρχουν στη στήλη “ΣΥΜΒΑΝ”. Στη στήλη 
“ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ”, φαίνονται οι αντίστοιχες επεξηγήσεις: 
 

ΣΥΜΒΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΟΠΛΙΣΗ-ΚΩΔΙΚ: ΧΧ Όπλιση. Στη θέση ΧΧ αναγράφεται ο 
κωδικός που έκανε την όπλιση. 

ΠΕΡΙΜΕΤΡ. 
ΟΠΛΙΣΗ 

Όταν η µονάδα οπλίσει µε τη διαδικασία 
ΗΟΜΕ για περιµετρική λειτουργία. 

ΟΠΛΙΣΗ ΚΛΕΙΔΙ: ΧΧ 

Όπλιση µε µηχανική κλειδαριά ή 
τηλεχειρισµό. Στη θέση ΧΧ αναγράφεται ο 
αριθµός της ζώνης που χρησιµοποιήθηκε 
για την όπλιση. 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΠΛΙΣΗ Όταν οπλίσει κωδικό γρήγορης όπλισης. 
ΑΦΟΠΛΙΣΗ-ΚΩΔ: 

ΧΧ 
Αφόπλιση. Στη θέση ΧΧ αναγράφεται ο Α/Α 
του κωδικού που έκανε την αφόπλιση 

ΑΦΟΠΛ. ΚΛΕΙΔΙ: 
ΧΧ 

Αφόπλιση µε µηχανική κλειδαριά ή 
τηλεχειρι-σµό. Στη θέση ΧΧ αναγράφεται ο 
αριθµός της ζώνης που χρησιµοποιήθηκε 
για την αφόπλιση. 

ΑΦΟΠ. ΑΠΕΙΛΗ Όταν γίνει η αφόπλιση του συναγερµού µε 
κωδικό αφόπλισης υπό απειλή. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΟΠΛΙΣΗ 

Όταν η µονάδα οπλίσει αυτόµατα. 

ΑΥΤΟΜ. 
ΑΦΟΠΛΙΣΗ 

Όταν η µονάδα αφοπλίσει αυτόµατα. 

ΚΑΘΥΣΤ. ΟΠΛΙΣΗΣ Όταν η µονάδα δεν οπλίσει την 
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προγραµµατι-σµένη ώρα όπλισης. 
ΠΡΟΩΡΗ 
ΑΦΟΠΛΙΣΗ 

Όταν η µονάδα αφοπλισθεί πριν την 
προγραµ-µατισµένη ώρα αφόπλισης. 

BYPASS ΖΩΝΗΣ: 
ΧΧ 

Όταν µία ζώνη γίνει Bypass. Στη θέση ΧΧ 
ανα-γράφεται η ζώνη που έγινε Bypass. 

ΕΠΑΝ. BYPASS: 
ΧΧ 

Όταν µία ζώνη που έγινε Bypass επανέλθει 
σε κανονική λειτουργία. 

 
 

ΣΥΜΒΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΣΥΝ. ΖΩΝ. ΠΥΡΑΝ.: 
ΧΧ 

Συναγερµός από ζώνη πυρανίχνευσης. Στη 
θέση ΧΧ αναγράφεται η ζώνη που έδωσε το 
συναγερµό και η περιγραφή της ζώνης. 

ΕΠΑΝΑΦ. ΖΩΝΗΣ: 
ΧΧ 

Όταν η ζώνη που έδωσε συναγερµό 
επανέλθει σε ηρεµία. Στη θέση ΧΧ 
αναγράφεται η ζώνη που έδωσε το 
συναγερµό. 

ΑΚΥΡ. ΣΥΝ.-
ΚΩΔ:ΧΧ 

Ακύρωση του συναγερµού. Στη θέση ΧΧ 
ανα-γράφεται ο Α/Α του κωδικού που 
χρησιµοποιή-θηκε για να σταµατήσει ο 
συναγερµός. 

ΛΗΣΤΕΙΑ, ΦΩΤΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Όταν από το πληκτρολόγιο της µονάδας 
έχει γίνει η αντίστοιχη ενέργεια. 

ΠΑΡΕΝ. ΠΛΗΚΤ.:ΧΧ 

Όταν γίνει αποτυχηµένη προσπάθεια 
αφόπλι-σης του συναγερµού. Στη θέση ΧΧ 
αναγρά-φεται ο αριθµός του πληκτρολογίου 
από το οποίο έγινε η προσπάθεια. 

TAMPER ΑΝΙΧΝ.: 
ΧΧ 

ΕΠΑΝ. TAMPER: 
ΧΧ 

Όταν δοθεί συναγερµός από το διακόπτη 
προ-στασίας του ανιχνευτή ή όταν αυτός 
επανέλθει σε ηρεµία. Στη θέση ΧΧ 
αναγράφεται η ζώνη στην οποία είναι 
συνδεµένος ο ανιχνευτής. 

ΑΠΩΛ. ΠΕΡΙΦ.: ΧΧ 
ΕΠΑΝ. ΠΕΡΙΦ.: ΧΧ 

Όταν διακοπεί και µετά αποκατασταθεί η 
επι-κοινωνία µε κάποιο πληκτρολόγιο ή 
επέκταση της µονάδας. Στη θέση ΧΧ 
αναγράφεται ο αριθ-µός του πληκτρολογίου 
ή της επέκτασης. 
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ΒΛΑΒΗ ΠΥΡ/ΤΩΝ: 
ΧΧ 

ΕΠΑΝ. ΠΥΡ/ΤΩΝ: 
ΧΧ 

Όταν πάθει βλάβη η γραµµή ζώνης πυρανί-
χνευσης και όταν αποκατασταθεί η βλάβη. 
Στη θέση ΧΧ αναγράφεται αριθµό της 
ζώνης. 

ΒΛΑΒΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 
ΑΠΟΚ/ΣΗ 
ΣΕΙΡΗΝΑΣ 

Όταν πάθει βλάβη η γραµµή τροφοδοσίας 
της σειρήνας και όταν αποκατασταθεί η 
βλάβη. 

ΔΙΑΚΟΠΗ 220V Όταν γίνει διακοπή της τάσης του δικτύου. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 220V Όταν γίνει επαναφορά της τάσης του 
δικτύου, ύστερα από κάποια διακοπή. 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 
ΧΑΜΗΛΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Όταν η τάση του συσσωρευτή είναι χαµηλή. 

ΕΠΑΝ. 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Όταν η τάση του συσσωρευτή επανέλθει σε 
φυσιολογικά επίπεδα, µετά από κάποια 
διακοπή. 

ΚΑΜΕΝΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όταν καεί κάποια από τις ασφάλειες της 
µονά-δας. 

ΑΠΟΚ/ΤΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ. Όταν αποκατασταθεί η καµένη ασφάλεια. 

ΒΛΑΒΗ Τ/Φ 
ΓΡΑΜΜ.  

Όταν πάθει βλάβη η τηλεφωνική γραµµή 
που είναι συνδεδεµένη στη µονάδα. 

ΕΠΑΝ. Τ/Φ 
ΓΡΑΜΜ. 

Όταν αποκατασταθεί η βλάβη της 
τηλεφωνικής γραµµής. 

ΟΠΛΙΣΗ - 
REMOTE 

Όταν η µονάδα οπλίσει µε τη διαδικασία 
Downloading ή µέσω της συσκευής 
αποµακρυ-σµένου ελέγχου REM. 

ΑΦΟΠΛΙΣΗ - 
REMOTE 

Όταν η µονάδα αφοπλίσει µε τη διαδικασία 
Downloading ή µέσω της συσκευής 
αποµακρυ-σµένου ελέγχου REM. 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 
DL 

Όταν γίνει επέµβαση στη µονάδα µε τη 
διαδι-κασία Downloading. 
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ΕΝΑΡΞΗ 
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 

Όταν αρχίσει ο προγραµµατισµός της 
µονάδας µε τη διαδικασία Downloading. 

ΛΗΞΗ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 

Όταν λήξει ο προγραµµατισµός της 
µονάδας µε τη διαδικασία Downloading. 

ΕΠOIK/ΝΙA ME CS Όταν η µονάδα επικοινωνήσει επιτυχώς µε 
τον κεντρικό σταθµό. 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
ΕΠ/ΝΙΑΣ 

Όταν η µονάδα αποτύχει να επικοινωνήσει 
µε τον κεντρικό σταθµό  

ΔΙΑΓΡ. 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Όταν ο τεχνικός διαγράψει τα συµβάντα 
που είναι καταχωρηµένα στη µνήµη της 
µονάδας. 

Έλεγχος της τάσης του συσσωρευτή 
Μπορείτε να δείτε την τάση του συσσωρευτή, µε δύο τρόπους: 

A. Τρόπος 
Όταν είστε στην αρχική οθόνη του συστήµατος, πιέστε το [0] 
για δύο δευτερόλεπτα. Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα 
εµφανισθεί, για λίγα δευτερόλεπτα, η τάση του συσσωρευτή, 
π.χ.: 

[ΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ: 13,8V]   

B. Τρόπος 
Όταν είστε στη διαδικασία “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” 
(σελίδα 34) και στην οθόνη: 

]ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΝΩΝ]   
1. Πιέστε διαδοχικά το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα 
εµφανισθεί, για λίγα δευτερόλεπτα, η τάση του συσσωρευτή, 
π.χ.: 

[ΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ: 13,8V]   

Δοκιμή του τηλεφωνητή 
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Όταν θέλετε να δείτε αν ο τηλεφωνητής της µονάδας επικοινωνεί µε 
το τηλέφωνο που έχει στη µνήµη του, χρησιµοποιείστε τη λειτουργία 
“ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ”, ακολουθώντας την παρακάτω 
διαδικασία: 
Όταν είστε στον “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” (σελίδα 34) και στην 
οθόνη: 

]ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΝΩΝ]   
1. Πιέστε διαδοχικά το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ [ENTER]]   
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και το [ENTER].  
Αµέσως θα ενεργοποιηθεί ο τηλεφωνητής της µονάδας και θα 
επιλέξει το τηλέφωνο Callback που είναι καταχωρηµένο στη 
µνήµη στο οποίο θα µεταδώσει το ηχογραφηµένο µήνυµα. Ο 
τηλεφωνη-τής θα κλείσει όταν ολοκληρωθεί η επιλογή του 
τηλεφώνου. Αν θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία πριν 
ολοκληρωθεί, πληκτρολο-γήστε ξανά τον κωδικό σας και το 
[ENTER]. 

Πληροφορίες συστήματος 

Στην οθόνη αυτή, η οποία είναι καθαρά ενηµερωτική, µπορείτε να 
δείτε την έκδοση του προγράµµατος του πίνακα και του 
πληκτρολογίου. Όταν είστε στη διαδικασία “ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” (σελίδα 34) και στην οθόνη: 

]ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΝΩΝ]   
1. Πιέστε διαδοχικά το βέλος ["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 

[ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ]   
2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί για λίγα δευτερόλεπτα η 

οθόνη: 
[Venus Alarm  v ? ?   LCD KEYPAD  v ? ?]   
στην οποία αναγράφονται η έκδοση του προγράµµατος του 
πίνακα και του πληκτρολογίου. 

Άμεση σύνδεση για Downloading 
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Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται όταν είναι απενεργοποιηµένη η 
διαδι-κασία Downloading (όταν δεν επιθυµείτε να έχει 
αποµακρυσµένη πρό-σβαση ο τεχνικός σας) και θέλετε να του 
δώσετε τη δυνατότητα να συνδε-θεί µε τον πίνακα για να κάνει 
Downloading. 

1. Στην αρχική οθόνη πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο µε το βέλος 
["] και πηγαίνετε στην οθόνη: 
]ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ DOWNLOADING]   

 

2. Πιέστε [ENTER]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 
 

[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ [ENTER]]   
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που θα σας δώσει ο τεχνικός και 
πιέστε το [ENTER], για να γίνει η σύνδεση. 
 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ 
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία την οποία πρέπει να 
ακο-λουθήσετε για τη σωστή, και χωρίς προβλήµατα, λειτουργία και 
χρήση του συστήµατος. Επίσης, αναλύονται διεξοδικά οι ευκολίες, οι 
δυνατότη-τες και οι έξυπνες λύσεις που σας προσφέρει το 
σύστηµα. 

Έξυπνη διαχείριση της όπλισης 

Το σύστηµα σάς παρέχει τη δυνατότητα περιµετρικής και πλήρους 
όπλι-σης µε τη χρήση ενός µόνον πλήκτρου. Επίσης, σας δίνει τη 
δυνατότητα εναλλαγής της όπλισης από περιµετρική χωρίς χρόνο 
εισόδου σε περιµε-τρική µε χρόνο εισόδου και αντίστροφα, χωρίς να 
χρειάζεται κάθε φορά να οπλίζετε και να αφοπλίζετε τη µονάδα. 

!  Για να οπλίσετε το σύστηµα περιµετρικά, όταν είστε µέσα στο 
χώρο, πληκτρολογήστε [ΗΟΜΕ] & [ENTER]. 

!  Για να αλλάξετε την περιµετρική όπλιση από άµεση σε όπλιση 
µε χρόνο εισόδου και αντίστροφα, πιέστε για δύο 
δευτερόλεπτα το πλήκτρο [ΗΟΜΕ]. 

!  Αν πάλι το σύστηµα είναι οπλισµένο περιµετρικά και θέλετε να 
φύγετε από το χώρο αλλά ο χώρος να εξακολουθήσει να είναι 
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σε περιµετρική όπλιση, επίσης δεν χρειάζεται να το 
αφοπλίσετε. Απλά, πιέστε για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο 
[BYP/CLR]. Το σύστηµα θα σας δώσει τον απαιτούµενο 
χρόνο για να βγείτε από το χώρο και θα αλλάξει την 
κατάσταση όπλισης από άµεση περιµετρική σε 
περιµετρική µε χρόνο εισόδου, ώστε να έχετε τη 
δυνατότητα, αν θέλετε, να επανέλθετε ξανά στον χώρο. 

Παράταση του χρόνου εξόδου  

Στην περίπτωση που οπλίσετε το σύστηµά σας και καθυστερήσετε 
να βγείτε από το χώρο, δεν χρειάζεται να το αφοπλίσετε, αλλά 
µπορείτε να παρατείνετε τον χρόνο εξόδου, πιέζοντας το πλήκτρο 
[BYP/CLR]. Με τον τρόπο αυτό θα αρχίσει να µετρά ο χρόνος 
εξόδου και πάλι από την αρχή. Τη διαδικασία αυτή µπορείτε να 
την επαναλάβετε µέχρι τρεις φορές,. 

 
 

Τρόποι όπλισης 
Η όπλιση και η αφόπλιση του συστήµατος µπορεί να γίνει µε τους 
εξής τρόπους: 

!  Μέσω του πληκτρολογίου της µονάδας, µε την εισαγωγή 
οποιου-δήποτε σωστού κωδικού. 

!  Με τη χρήση της κάρτας προσέγγισης, αν το σύστηµά σας 
χρησι-µοποιεί το ανάλογο πληκτρολόγιο. 

!  Αυτόµατα, σε προκαθορισµένες ηµέρες και ώρες, µέσα από 
τον εν-σωµατωµένο προγραµµατιζόµενο χρονοδιακόπτη. 

!  Με τον κωδικό σας, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό 
τονικό τηλέφωνο (απαραίτητη η χρήση της µονάδας REM). 

!  Με SMS ή µε αναπάντητες κλήσεις, από συγκεκριµένους 
αριθµούς κινητών τηλεφώνων, (απαραίτητη η χρήση της 
µονάδας GSM). 

Τύποι όπλισης 
Το σύστηµα σας µπορεί να οπλίσει ως εξής: 

!  Πλήρης όπλιση (AWAY): Όταν οπλίζετε το σύστηµα και 
αποχωρείτε από τον προστατευόµενο χώρο. 

!  Πλήρης όπλιση µε αποµόνωση ζωνών: Όταν οπλίζετε το 
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σύστηµα και αποχωρείτε από τον προστατευόµενο χώρο, 
βγάζοντας ταυτό-χρονα εκτός λειτουργίας κάποιες ζώνες. 

!  Πλήρης όπλιση µε αποµόνωση οµάδας ζωνών: Όταν 
οπλίζετε το σύστηµα και αποχωρείτε από τον προστατευόµενο 
χώρο, βγάζο-ντας ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας µία οµάδα 
προεπιλεγµένων ζωνών (Group Bypass). 

!  Περιµετρική όπλιση (HOME): Όταν οπλίζετε το σύστηµα και 
παρα-µένετε µέσα στον προστατευόµενο χώρο. 

!  Περιµετρική όπλιση µε αποµόνωση ζωνών: Όταν οπλίζετε 
το σύστηµα και παραµένετε µέσα στον προστατευόµενο χώρο, 
βγάζο-ντας ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας κάποιες ζώνες. 

!  Περιµετρική όπλιση µε αποµόνωση οµάδας ζωνών: Όταν 
οπλίζετε το σύστηµα και παραµένετε µέσα στον 
προστατευόµενο χώρο, βγάζοντας ταυτόχρονα εκτός 
λειτουργίας µία οµάδα προεπιλεγµέ-νων ζωνών (Group 
Bypass). 

Τι πρέπει να προσέχετε πριν οπλίσετε το σύστημα ασφαλείας 

Η όπλιση του συστήµατος µπορεί να γίνει µόνον όταν είστε στην 
αρχική οθόνη, στην οποία εµφανίζεται η επωνυµία της εταιρείας. 
Κάθε φορά, πριν οπλίσετε το σύστηµα ασφαλείας, για να αποφύγετε 
άσκοπες παρεν-οχλήσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε µε προσοχή τα 
παρακάτω βήµατα: 

! Να κλείνετε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι 
προ-στατευµένα. Όταν όλα είναι κλειστά, στην οθόνη 
εµφανίζεται η επωνυµία της εταιρίας. 

! Εάν υπάρχουν πόρτες ή παράθυρα ανοικτά, στην οθόνη του 
πληκ-τρολογίου, και ανάλογα µε τον τρόπο απεικόνισης που 
έχετε επι-λέξει, θα εµφανίζονται µία - µία οι ζώνες που είναι 
ανοικτές ή θα υπάρχει η ένδειξη: [ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ] . 

! Για να δείτε ποιες ζώνες είναι ανοικτές, πιέστε το πλήκτρο µε 
το βέλος [!]. Στην οθόνη θα εµφανισθούν µία - µία οι ζώνες 
που είναι ανοικτές. Για να βγείτε από τη διαδικασία αυτή και να 
επανέλθετε στην αρχική οθόνη, πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο ή 
το [ESC]. 

! Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι ανοικτά. Μόλις 
ισορροπήσουν όλες οι ζώνες, στην οθόνη του πληκτρολογίου 
θα εµφανισθεί ή ένδειξη: [ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ]   



!!46!!   
!!46!! 

! Αν υπάρχουν ζώνες ανοιχτές και οπλίσετε το σύστηµα χωρίς 
να τις κάνετε BYPASS, τότε, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό 
που έχει κάνει ο τεχνικός, η µονάδα θα ακολουθήσει µία από 
τις παρακάτω επιλογές: 

1. Θα δοθεί συναγερµός από τις ανοικτές ζώνες. 
2. Θα οπλίσει και στη λήξη του χρόνου εξόδου θα βγάλει 
αυτό-µατα εκτός λειτουργίας τις ανοικτές ζώνες. Στην 
περίπτωση αυτή έχουµε τις εξής επιλογές: 
• Στην περιµετρική όπλιση θα ηχήσει προειδοποιητικά 

µόνο ο βοµβητής του πληκτρολογίου και θα 
εµφανισθεί η έν-δειξη: [ΠΕΡ/ΤΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ  
ΖΩΝΕΣ BYPASS]  

• Στην πλήρη όπλιση, µαζί µε τον προειδοποιητικό ήχο 
του βοµβητή, θα ηχήσει τρεις φορές και η σειρήνα του 
συστή-µατος και στην οθόνη  του πληκτρολογίου  θα 
εµφανισθεί 
η ένδειξη: [ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΖΩΝΕΣ BYPASS]  

3. Θα οπλίσει και στη λήξη του χρόνου εξόδου θα ηχήσει 
προει-δοποιητικά ο βοµβητής του πληκτρολογίου και θα 
βγάλει αυτόµατα εκτός λειτουργίας τις ανοικτές ζώνες. 

4. Θα οπλίσει και στη λήξη του χρόνου εξόδου θα ηχήσει 
προει-δοποιητικά ο βοµβητής του πληκτρολογίου και θα 
βγάλει αυτόµατα εκτός λειτουργίας τις ανοικτές ζώνες. 
Στην περί-πτωση όµως αυτή, οι ζώνες που θα βγουν 
εκτός λειτουργίας, θα επανενταχθούν αυτόµατα στο 
σύστηµα, αµέσως µόλις ισορροπήσουν (FORCED 
ARM). 

! Το LED “READY” πρέπει να είναι αναµµένο. Όταν το 
“READY” είναι σβηστό και οπλίσετε το σύστηµα, η µονάδα 
θα ακολουθήσει µία από τις παρακάτω επιλογές: 

1. Αν οι ανοικτές ζώνες επηρεάζουν την όπλιση, το 
σύστηµα δεν θα οπλίσει. 

2. Αν οι ανοικτές ζώνες δεν επηρεάζουν την όπλιση, το 
σύστηµα θα οπλίσει και, ανάλογα µε τον 
προγραµµατισµό του πίνακα, οι ζώνες αυτές θα βγουν 
αυτόµατα εκτός λειτουργίας ή θα δώσουν συναγερµό. 
Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να οπλίσε-τε το 
σύστηµα, πριν αποκαταστήσετε την καλή λειτουργία 
των ζωνών αυτών. 
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! Επίσης, το LED "TROUBLE" πρέπει να είναι σβηστό. Όταν 
είναι αναµµένο σηµαίνει πως υπάρχει κάποιο πρόβληµα στη 
µονάδα (όπως π.χ.: βλάβη στην τηλεφωνική γραµµή, διακοπή 
της τάσης ή χαµηλή τάση του συσσωρευτή), το οποίο πρέπει 
να αποκαταστή-σετε πριν οπλίσετε τη µονάδα. Εάν αυτό δεν 
είναι δυνατόν, επι-κοινωνήστε µε τον τεχνικό που έκανε την 
εγκατάσταση. 
Όταν το LED "TROUBLE" είναι αναµµένο και οπλίσετε το 
σύστηµα, τότε, µετά το [ENTER], θα ηχήσει πρώτα ο 
βοµβητής του πληκτρο-λογίου και στην οθόνη θα εµφανισθεί η 
ένδειξη:  
[ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΒΛΗΜΑ]  
αµέσως µετά, η ένδειξη µε την αιτία του προβλήµατος, π.χ.: 
[ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ]   
και µετά θα αρχίσει η µέτρηση του χρόνου εξόδου. 
 
 
 
 

Πλήρης όπλιση του συστήματος 
Ο τρόπος αυτός της όπλισης χρησιµοποιείται όταν φεύγετε από τον 
προ-στατευόµενο χώρο και θέλετε να έχετε πλήρη κάλυψη. Η 
πλήρης όπλιση του συστήµατος µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους: 

1. Όπλιση µε τη χρήση κωδικού 
Πληκτρολογήστε το σωστό [ΚΩΔΙΚΟ] και πιέστε το [ENTER]. 

2. Γρήγορη Όπλιση 
Για να κάνετε γρήγορη, πλήρη όπλιση του συστήµατος, 
πληκτρολο-γήστε τον µονοψήφιο κωδικό γρήγορης όπλισης 
και το [ENTER]  

3. Όπλιση µε κάρτα 
Πλησιάστε την κάρτα ή το µπρελόκ στο πληκτρολόγιο. Θα 
ακουστεί ένα στιγµιαίο beep. Αποµακρύνετε την κάρτα ή το 
µπρελόκ από το πληκτρολόγιο. 

Αµέσως, ανεξάρτητα µε ποιον από τους τρεις τρόπους έγινε η 
όπλιση, ξεκινά η διαδικασία όπλισης, που είναι η ακόλουθη: 
1. Το LED “ARM” αλλάζει κατάσταση (ανάβει ή σβήνει, ανάλογα 
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µε τον προγραµµατισµό που έχει γίνει) και εµφανίζεται η 
ένδειξη: 
[ΟΠΛΙΖΕΙ ΣΕ ? ? ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ]   

2. Αµέσως µετά, αρχίζει να µετρά ο χρόνος που έχετε στη 
διάθεσή σας για να εγκαταλείψετε το χώρο. Ταυτόχρονα, για 
όλη τη διάρκεια του χρόνου εξόδου ηχεί ο βοµβητής. 

3. Δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου εξόδου, ο 
ήχος του βοµβητή γίνεται πιο γρήγορος, για να σας 
υπενθυµίσει να επι-σπεύσετε την έξοδό σας. 

4. Εγκαταλείψτε το χώρο, πριν την παρέλευση του χρόνου 
εξόδου και κλείστε την πόρτα. Το σύστηµα θα οπλίσει µόλις 
λήξει ο χρόνος εξόδου και στην οθόνη θα εµφανισθεί η 
ένδειξη: 
[ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ]   

!   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Στην περίπτωση που καθυστερήσετε κατά την έξοδό σας και 
θέλετε να παρατείνετε τον χρόνο εξόδου, δεν χρειάζεται να 
αφοπλίσετε το σύστηµα, αρκεί να πιέσετε το πλήκτρο 
[BYP/CLR], για να αρχίσει να µετρά ο χρόνος εξόδου και πάλι 
από την αρχή. 

Περιμετρική όπλιση του συστήματος 

Ο τρόπος αυτός χρησιµοποιείται όταν θέλετε να έχετε οπλισµένο το 
σύστηµα ασφαλείας και εσείς να παραµείνετε και κινείσθε ελεύθερα 
µέσα στον προστατευόµενο χώρο. Στην περίπτωση αυτή, θα 
οπλίσουν µόνο οι περιµετρικές ζώνες του συστήµατος (π.χ.: πόρτες, 
παράθυρα κλπ), ενώ οι εσωτερικές ζώνες θα βγουν αυτόµατα εκτός 
λειτουργίας. Η περιµετρική όπλιση του συστήµατος µπορεί να γίνει 
µε δύο τρόπους: 

1. Περιµετρική όπλιση χωρίς χρόνους 
Για να κάνετε περιµετρική όπλιση χωρίς χρόνους, 
πληκτρολογήστε [ΗΟΜΕ] & [ENTER]. Αµέσως, το LED “ARM” 
αλλάζει κατάσταση (ανάβει ή σβήνει, ανάλογα µε τον 
προγραµµατισµό που έχει γίνει), και στην οθόνη εµφανίζεται η 
ένδειξη: 
[ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ]   
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Ταυτόχρονα, µηδενίζονται οι χρόνοι εισόδου - εξόδου και όλες 
οι ζώνες µε καθυστέρηση λειτουργούν σαν άµεσες. 

2. Περιµετρική όπλιση µε χρόνο εισόδου 
Στην όπλιση µε τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω, 
λει-τουργεί ο χρόνος εισόδου και κάποιος που είναι εκτός 
του χώρου, µπορεί να µπει και να αφοπλίσει το σύστηµα µε 
τον κωδικό ή µε την κάρτα του. Ο τρόπος αυτός της µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνον όταν έχει ενεργοποιηθεί από τον 
τεχνικό η αυτόµατη περιµετρική όπλιση (AUTO STAY) και 
δεν µπορεί να γίνει όταν η ζώνη εισόδου (DELAY) είναι εκτός 
λειτουργίας ή BYPASS. 
Μπορείτε να κάνετε περιµετρική όπλιση µε χρόνο εισόδου µε 
τους εξής τρόπους: 
! Πληκτρολογήστε τον µονοψήφιο κωδικό γρήγορης 
όπλισης και το [ENTER] ή 

! Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] και το [ENTER] ή 
! Οπλίστε χρησιµοποιώντας την κάρτα ή το µπρελόκ 
Αµέσως, ξεκινά η διαδικασία όπλισης, που είναι η ακόλουθη: 

1. Το LED “ARM” αλλάζει κατάσταση (ανάβει ή σβήνει, 
ανάλογα µε τον προγραµµατισµό) και εµφανίζεται η 
ένδειξη: 
[ΟΠΛΙΖΕΙ ΣΕ ?? ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ]   

2. Αµέσως µετά, αρχίζει να µετρά ο χρόνος εξόδου και ηχεί ο 
βοµβητής για όλη τη διάρκεια του χρόνου εξόδου. 

3. Δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου εξόδου, 
ο ήχος του βοµβητή γίνεται πιο γρήγορος, για να σας 
υπενθυµίσει ότι ο χρόνος εξόδου τελειώνει. 

4. Μόλις τελειώσει ο χρόνος εξόδου χωρίς να ανοίξει 
κάποια ζώνη µε καθυστέρηση, το σύστηµα οπλίζει, το 
LED “ARM” αναβοσβήνει, και στην οθόνη εµφανίζεται η 
ένδειξη: 
[ΟΠΛΙΣΗ HOME - DELAY]   

Εναλλαγή του τύπου όπλισης στην περιμετρική όπλιση 

Στην περιµετρική όπλιση, µπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση 
όπλισης από: 

[ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ]     σε: 
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[ΟΠΛΙΣΗ HOME - DELAY]  
και αντίστροφα, πιέζοντας για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο 
[ΗΟΜΕ]  κάθε φορά. 

Προσωρινή ακύρωση της περιμετρικής όπλισης 

Όταν έχετε οπλίσει περιµετρικά το σύστηµα, µπορείτε να βγείτε από 
το χώρο, χωρίς να αφοπλίσετε το συναγερµό, κάνοντας 
προσωρινή ακύρω-ση της περιµετρικής όπλισης, ως εξής: 

1. Πιέστε για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο [BYP/CLR]. 
2. Αµέσως, στην οθόνη του πληκτρολογίου αρχίζει να µετρά ο 
χρόνος εξόδου. Στο διάστηµα αυτό, µπορείτε να αποχωρήσετε 
από το χώρο χωρίς να ενεργοποιηθεί ο συναγερµός. 

3. Μετά το πέρας του χρόνου εξόδου, το σύστηµα οπλίζει 
περιµετρικά µε χρόνο εισόδου, το LED “ARM” αναβοσβήνει, 
και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη: 

[ΟΠΛΙΣΗ HOME - DELAY]   

Από τη στιγµή που θα βγείτε από το χώρο, ακυρώνοντας 
προσωρινά την όπλιση µε το πλήκτρο [BYP/CLR] µπορείτε να 
επανέλθετε οποιαδήποτε στιγµή και να αφοπλίσετε το σύστηµα µε 
τον κωδικό ή την κάρτα σας. 

Όπλιση του συστήματος με ταυτόχρονη απομόνωση 
ζωνών 
Ο τρόπος αυτός της όπλισης χρησιµοποιείται όταν οπλίζετε το 
σύστηµα και θέλετε να βγάλετε κάποιες ζώνες προσωρινά εκτός 
λειτουργίας (Bypass). Όταν κάνετε όπλιση του συστήµατος µε 
ταυτόχρονη αποµόνωση ζωνών, θα πρέπει να έχετε υπ΄ όψιν σας τα 
εξής: 

! Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνετε ζώνες Bypass, γιατί οι 
ζώνες αυτές δεν θα δώσουν συναγερµό όταν 
ενεργοποιηθούν. 

! Όπλιση µε ζώνες BYPASS µπορούν να κάνουν µόνον οι 
χρήστες εκείνοι των οποίων οι κωδικοί έχουν αυτή τη 
δυνατότητα. Αν χρησι-µοποιήσετε κωδικό ο οποίος δεν έχει τη 
δυνατότητα να κάνει ζώνες Bypass, το σύστηµα δεν θα 
οπλίσει, θα ηχήσει προειδοποιητικά ο βοµβητής και στην 
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οθόνη θα εµφανισθεί το µήνυµα: 
[ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ]   

 Επαναλάβετε τη διαδικασία, χρησιµοποιώντας το σωστό 
κωδικό. 

! Αν κάποια από τις ζώνες που πληκτρολογήσατε δεν ανήκει 
στο τµήµα που οπλίζετε, το σύστηµα δεν θα οπλίσει και 
στην οθόνη θα εµφανισθεί το µήνυµα: [ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  
ΖΩΝΗ]   

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία 
χωρίς να κάνετε BYPASS τη συγκεκριµένη ζώνη. 

! Αν κάνατε λάθος στην πληκτρολόγηση κάποιας ζώνης, πιέστε 
το [ESC] για να καθαρίσετε την οθόνη και επαναλάβετε τη 
διαδικασία από την αρχή. 

Η όπλιση του συστήµατος µε ζώνες Bypass µπορεί να γίνει ως εξής: 

Α. Πλήρης όπλιση με επιλογή των ζωνών που θα γίνουν Bypass 
 

1. Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] και πιέστε το πλήκτρο 
[BYP/CLR]. Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη:     [ΖΩΝΕΣ  
ΒΥPASS]  

2. Πληκτρολογήστε τους αριθµούς των ζωνών που θέλετε να 
αποµο-νώσετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 
πληκτρολο-γήστε: [0] [1]   [1] [2] ). Οι ζώνες που θα επιλέξετε 
να αποµονώσετε εµφανίζονται στη δεύτερη σειρά της οθόνης. 

3. Ολοκληρώστε την όπλιση µε [ENTER]. 

Β. Πλήρης όπλιση με ομαδική απομόνωση των ζωνών που θα γίνουν 
Bypass (Group Bypass) 
Στην όπλιση του συστήµατος, µε τον τρόπο αυτό, µπορείτε να 
κάνετε αποµόνωση µιας οµάδας ζωνών (Group Bypass), χωρίς να 
χρειάζεται να πληκτρολογείτε µία-µία τις ζώνες. Οι ζώνες της 
συγκεκριµένης οµάδας προγραµµατίζονται από τον τεχνικό. 

1. Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] και πιέστε το πλήκτρο 
[BYP/CLR]. 

2. Πιέστε το [ENTER]. Το σύστηµα θα οπλίσει και θα βγάλει 
εκτός λει-τουργίας τις ζώνες που ανήκουν στην οµάδα. 

Αµέσως, ανεξάρτητα µε ποιον από τους δύο τρόπους έγινε η 
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όπλιση, ξεκι-νά η διαδικασία όπλισης, που είναι η ακόλουθη: 
! Το LED “ARM” αλλάζει κατάσταση (ανάβει ή σβήνει, ανάλογα 

µε τον προγραµµατισµό) και στην οθόνη εµφανίζεται το 
µήνυµα: 
[ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ BYPASS]  
και αµέσως µετά αρχίζει να µετρά ο χρόνος εξόδου. 

! Όταν τελειώσει ο χρόνος εξόδου, το σύστηµα οπλίζει και στην 
οθό-νη εµφανίζεται η ένδειξη: 
[ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΖΩΝΕΣ BYPASS]   

Γ. Περιμετρική όπλιση με επιλογή των ζωνών που θα γίνουν Bypass 
1. Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] και πιέστε το πλήκτρο 

[BYP/CLR]. Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: 
[ΖΩΝΕΣ ΒΥPASS]   

2. Πληκτρολογήστε τους αριθµούς των ζωνών που θέλετε να 
αποµο-νώσετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 
πληκτρολο-γήστε: [0] [1]   [1] [2] ). Οι ζώνες που θα επιλέξετε 
να αποµονώσετε εµφανίζονται στη δεύτερη σειρά της οθόνης. 

3. Ολοκληρώστε την όπλιση πληκτρολογώντας [HOME] & 
[ENTER]. 
Το σύστηµα θα οπλίσει, το LED “ARM” αλλάζει κατάσταση 
(ανάβει, σβήνει ή αναβοσβήνει, ανάλογα µε τον 
προγραµµατισµό), και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη: 
[ΟΠΛΙΣΗ HOME - BYPASS]   
 

Δ. Περιμετρική όπλιση με ομαδική απομόνωση των ζωνών που θα 
γίνουν Bypass (Group Bypass) 

1. Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] και πιέστε το πλήκτρο 
[BYP/CLR]. 

2. Ολοκληρώστε την όπλιση πληκτρολογώντας [HOME] & 
[ENTER]. 
Το σύστηµα θα οπλίσει και θα βγάλει εκτός λειτουργίας τις 
ζώνες που ανήκουν στην οµάδα, το LED “ARM” αλλάζει 
κατάσταση (ανά-βει, σβήνει, ανάλογα µε τον 
προγραµµατισµό), και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη: 
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[ΟΠΛΙΣΗ HOME - BYPASS]   

Προσωρινή απομόνωση ζωνών 

Για να βγάλετε εκτός λειτουργίας κάποιες ζώνες, χωρίς να 
οπλίσετε τη µονάδα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] και πιέστε το πλήκτρο 
[BYP/CLR]. Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: 
[ΖΩΝΕΣ ΒΥPASS]   

2. Πληκτρολογήστε τους αριθµούς των ζωνών που θέλετε να 
αποµο-νώσετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 
πληκτρολογή-στε: [0] [1]   [1] [2] ). Οι ζώνες που θα επιλέξετε 
να αποµονώσετε εµφανίζονται στη δεύτερη σειρά της οθόνης. 

3. Ολοκληρώστε πιέζοντας ξανά το πλήκτρο [BYP/CLR]. 
Αµέσως στην οθόνη θα εµφανισθεί για λίγο η ένδειξη: 
[ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΓΙΝΑΝ BYPASS]   

Όπλιση με απομονωμένες ζώνες 

Αν έχετε βγάλει κάποιες ζώνες εκτός λειτουργίας, µε τον τρόπο που 
περι-γράψαµε παραπάνω και οπλίσετε το σύστηµα, 
πληκτρολογώντας τον [ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER] θα κάνετε ταυτόχρονα 
Bypass τις αποµονωµένες ζώνες. Στην οθόνη θα εµφανισθεί το 
µήνυµα: 

[ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ BYPASS]  
και το σύστηµα θα οπλίσει ακολουθώντας τη διαδικασία όπλισης 
που περιγράψαµε. 
 

Έλεγχος των ζωνών που είναι Bypass 

Για να δείτε αν υπάρχουν ζώνες Bypass και ποιες είναι: 
! Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [BYP/CLR] για δύο 
δευτερόλεπτα. Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα 
εµφανισθούν, για λίγα δευτερό-λεπτα, οι ζώνες που έχουν γίνει 
Bypass, ενώ, αν δεν υπάρχουν ζώνες Bypass, θα εµφανισθεί 
το µήνυµα:  
[ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ BYPASS]  



!!54!!   
!!54!! 

Επαναφορά απομονωμένων ζωνών 

Για να επαναφέρετε σε λειτουργία τις ζώνες που έχουν γίνει Bypass 
µε την παραπάνω διαδικασία, πληκτρολογήστε: 

! [ΚΩΔΙΚΟ] [BYP/CLR] & [BYP/CLR]. 
Αµέσως θα ακούσετε το σήµα επιβεβαίωσης από το βοµβητή και 
στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: 

[ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΣ]   

Επίσης, οι ζώνες που έχουν γίνει Bypass, επανέρχονται αυτόµατα 
σε κα-τάσταση κανονικής λειτουργίας, µόλις αφοπλισθεί το 
σύστηµα. 

Αφόπλιση του συστήματος 
1. Αφόπλιση στην περίπτωση πλήρους όπλισης 
Για να αφοπλίσετε το σύστηµα, όταν είναι πλήρως οπλισµένο, 
ακολουθή-στε την παρακάτω διαδικασία: 

! Εισέλθετε στον προστατευµένο χώρο από µία είσοδο µε 
καθυστέ-ρηση. Ο βοµβητής θα αρχίσει να ηχεί, για να σας 
υπενθυµίσει να αφοπλίσετε το σύστηµα, και στην οθόνη θα 
µετρά ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας. Δέκα 
δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρό-νου εισόδου, ο ήχος 
του βοµβητή θα γίνει πιο γρήγορος, για να σας υπενθυµίσει 
να επισπεύσετε την αφόπλιση. 

! Πληκτρολογήστε τον σωστό [ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER]. 
! Το σύστηµα θα αφοπλισθεί, το LED “ARM” θα αλλάξει 
κατάσταση (θα ανάψει ή θα σβήσει, ανάλογα µε τον 
προγραµµατισµό) και στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: 
[ΑΦΟΠΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]  

2. Αφόπλιση στην περίπτωση της περιμετρικής όπλισης 
! Πληκτρολογήστε το σωστό [ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER]. 
! Το σύστηµα θα αφοπλισθεί, το LED “ARM” θα αλλάξει 
κατάσταση και στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: 
[ΑΦΟΠΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]   

3. Αφόπλιση του συστήματος με κάρτα ή μπρελόκ 
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!  Πλησιάστε την κάρτα ή το µπρελόκ στο πληκτρολόγιο. Θα 
ακουστεί ένα στιγµιαίο beep.  

! Αποµακρύνετε την κάρτα ή το µπρελόκ από το πληκτρολόγιο. 
! Το σύστηµα θα αφοπλισθεί, το LED “ARM” θα αλλάξει 
κατάσταση και στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: 
[ΑΦΟΠΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]   

4. Αφόπλιση του συστήματος υπό απειλή 
Αν την ώρα που πάτε να µπείτε στο χώρο σας απειλήσουν και σας 
επιβά-λουν να αφοπλίσετε το συναγερµό, τότε, πληκτρολογήστε: 

! [ΚΩΔΙΚΟ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ] & [ENTER] 
! Το σύστηµα θα αφοπλισθεί, το LED “ARM” θα αλλάξει 
κατάσταση και στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: 
[ΑΦΟΠΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]   

! Ταυτόχρονα µε την αφόπλιση, θα σταλεί στον κεντρικό σταθµό 
σήµα αφόπλισης υπό απειλή. 

!   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αν δεν δώσετε το σωστό κωδικό, έχετε τη δυνατότητα να 
προσπαθήσε-τε ξανά. Αν κάνετε τέσσερις προσπάθειες, 
πληκτρολογώντας µη σω-στό κωδικό, το πληκτρολόγιο 
παύει να υπακούει για 15 δευτερόλε-πτα και, αν η µονάδα είναι 
συνδεδεµένη µε κεντρικό σταθµό, θα στεί-λει σήµα, για να 
δηλώσει τη λανθασµένη προσπάθεια εξουδετέρωσης. 

 
 

Ακύρωση του συναγερμού 
Όταν δοθεί συναγερµός, ηχεί συνεχόµενα η σειρήνα και στην οθόνη 
όλων των πληκτρολογίων εµφανίζεται η ένδειξη του τύπου: 

[ΣΥΝ/ΡΜΟΣ - ΖΩΝΗ ? ?]  και  αµέσως µετά  η υπόδειξη: 
[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & [ENTER]] . 

ενώ, όταν ο συναγερµός προέλθει από ζώνη φωτιάς, η σειρήνα θα 
ηχεί διακοπτόµενα και στην οθόνη των πληκτρολογίων εµφανίζεται η 
ένδειξη: 

[ΦΩΤΙΑ - ΖΩΝΗ ? ?]  και, αµέσως µετά, η υπόδειξη: 
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[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & [ENTER]] . 
! Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER] ή 
! Χρησιµοποιήστε την κάρτα ή το µπρελόκ 

Αµέσως, το σύστηµα θα αφοπλισθεί, οι σειρήνες θα σταµατήσουν να 
ηχούν και θα διακοπεί η λειτουργία του τηλεφωνητή (αν υπάρχει), 
ενώ ο κωδικοποιητής θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. 

Έλεγχος συμβάντων κατά την αφόπλιση 
Αν υπήρξε κάποιο συµβάν, κατά τη διάρκεια που το σύστηµα 
συναγερ-µού ήταν οπλισµένο, όπως π.χ.: συναγερµός, διακοπή 
ρεύµατος κλπ, τό-τε, αµέσως µετά την αφόπλιση του συστήµατος, 
θα εµφανισθεί η ένδειξη: 

[ΑΦΟΠΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]   
και θα ηχήσει ο βοµβητής. Στη συνέχεια  θα εµφανισθούν τα 
µηνύµατα: 

[ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!]  και  

[ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ]   
! Πιέστε το [ENTER] και µε το βέλος ["] δείτε µε τη σειρά όλα τα 
συµβάντα, µε την ώρα και την ηµεροµηνία που 
καταχωρήθηκαν ή, αν δεν θέλετε να δείτε τα συµβάντα, 

! πιέστε το [ESC] για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη. 
 
 
 
 
 

Αυτόματη όπλιση και αφόπλιση του συστήματος 

Η µονάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτόµατα ολική όπλιση και 
αφό-πλιση του συστήµατος, συγκεκριµένες ώρες και ηµέρες της 
εβδοµάδας. Την προγραµµατισµένη ώρα αυτόµατης όπλισης: 

1. Αρχίζει να ηχεί ο βοµβητής όλων των πληκτρολογίων, 
σηµατοδοτώ-ντας τον χρόνο εξόδου της αυτόµατης όπλισης, 
που είναι τέσσερα λεπτά. 
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2. Στην οθόνη των πληκτρολογίων, αρχίζει να µετρά ο χρόνος 
που έχετε στη διάθεσή σας, µέχρι να εγκαταλείψετε το χώρο. 
Στο διά-στηµα αυτό έχετε τη δυνατότητα να αποχωρήσετε από 
το χώρο ή να παραµείνετε µέσα σ΄ αυτόν και να ακυρώσετε ή 
να µεταθέσετε την αυτόµατη όπλιση. 

3. Αν στη λήξη του χρόνου εξόδου το σύστηµα βρει ζώνες 
ανοικτές, θα τις διαχειρισθεί ανάλογα µε τον τρόπο που έχει 
επιλέξει ο τεχνικός κατά τον προγραµµατισµό του συστήµατος. 

Ακύρωση της αυτόματης όπλισης 

Για να ακυρώσετε την αυτόµατη όπλιση: 
! Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER] κατά τη διάρκεια 
του χρόνου εξόδου της αυτόµατης όπλισης. Στην οθόνη θα 
εµφανισθεί η ένδειξη: [ΑΦΟΠΛΙΣΘΗΚΕ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ]  

Προσωρινή ακύρωση της αυτόματης όπλισης 

Για να κάνετε προσωρινή ακύρωση της αυτόµατης όπλισης: 
1. Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] & [HOME] κατά τη διάρκεια 
του χρόνου εξόδου της αυτόµατης όπλισης. Στην οθόνη θα 
εµφανισθεί η ένδειξη: [ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΣΕ 01 ΛΕΠΤΑ]  

2. Πληκτρολογήστε τον χρόνο που θέλετε µέχρι να ενεργοποιηθεί 
ξανά η αυτόµατη όπλιση (από 01-99 λεπτά) και το [ENTER]. 

Η αυτόµατη όπλιση θα ακυρωθεί προσωρινά και η µονάδα θα 
οπλίσει και πάλι αυτόµατα, µετά την παρέλευση αυτού του χρόνου. 
Ακύρωση ή προσωρινή ακύρωση της αυτόµατης όπλισης άλλου 
τµή-µατος γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, αφού πρώτα κάνετε µετάβαση 
στο τµήµα αυτό, µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Λειτουργία της μονάδας σε δύο τμήματα 

Η µονάδα µπορεί να προγραµµατισθεί και λειτουργήσει σαν δύο 
ανεξάρ-τητα συστήµατα (partition). Η λειτουργία του κάθε τµήµατος, 
είναι η ίδια µε αυτή της απλής εγκατάστασης. 

Αλλαγή τμήματος (partition) 

Στην περίπτωση που η µονάδα λειτουργεί σε δύο τµήµατα, αν έχετε 
κωδι-κό που σας δίνει τη δυνατότητα αλλαγής τµήµατος, µπορείτε 
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να ελέγξετε και το άλλο τµήµα της εγκατάστασης, από το 
πληκτρολόγιο του δικού σας τµήµατος, αφού πρώτα µεταβείτε στο 
άλλο τµήµα, ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε το πλήκτρο µε το 
βέλος [!]. Στην οθόνη θα εµφανισθεί το µήνυµα: 
 

[ΔΩΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ENTER]   
 

2. Πληκτρολογήστε τον αριθµό του άλλου τµήµατος στο οποίο 
επιθυ-µείτε να µεταβείτε (π.χ. 2) και πιέστε το [ENTER]. Αν ο 
κωδικός έχει τη δυνατότητα αλλαγής τµήµατος, θα εµφανισθεί 
η οθόνη: 

 

[ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 2]   
Αν, όµως, ο κωδικός δεν έχει τη δυνατότητα αλλαγής 
τµήµατος, τότε δεν θα γίνει η µετάβαση, αλλά θα ακουσθεί ο 
ήχος της λανθα-σµένης ενέργειας από το βοµβητή και θα 
εµφανισθεί το µήνυµα: 
 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ]  
 

Επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιµοποιώντας το σωστό 
κωδικό. 

Με την είσοδο στο άλλο τµήµα, εµφανίζεται στο πληκτρολόγιό σας η 
κατάσταση του τµήµατος αυτού (όπλιση, ζώνες, συµβάντα, 
τροφοδοσία, µπαταρία). Επίσης, µπορείτε να οπλίσετε ή να 
αφοπλίσετε το τµήµα αυτό χωρίς, όµως, να µπορείτε να κάνετε 
οποιονδήποτε προγραµµατισµό. 

!   ΣΗΜΕΙΩΣΗ   
!  Η επαναφορά του πληκτρολογίου στο τµήµα που ανήκει 

γίνεται µε την ίδια διαδικασία ή αυτόµατα, 1 λεπτό µετά την 
τελευταία κίνηση. 

 

Επιλεκτική όπλιση και αφόπλιση των τμημάτων 

Στην περίπτωση που η µονάδα λειτουργεί σε δύο τµήµατα, έχετε τη 
δυνατότητα να τα οπλίσετε ή να τα αφοπλίσετε ταυτόχρονα. Αυτό 
µπορεί να γίνει από όποιο πληκτρολόγιο και αν πληκτρολογήσετε 
τον κωδικό σας, αρκεί αυτός να έχει τη δυνατότητα ελέγχου αυτών 
των τµηµάτων, ως εξής. 
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1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε το πλήκτρο µε το 
βέλος ["]. Θα εµφανισθεί η οθόνη: 

ΤΜΗΜΑΤΑ:    1  2   
 Α / D ARM:   # 

Το τµήµα που είναι οπλισµένο έχει την ένδειξη  #  κάτω από 
τον αριθµό του τµήµατος, ενώ το τµήµα που δεν είναι 
οπλισµένο, δεν έχει καµία ένδειξη κάτω από τον αντίστοιχο 
αριθµό. 

2. Επιλέξτε τα τµήµατα που θέλετε να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε, 
πιέζοντας τα πλήκτρα που αντιστοιχούν σε κάθε τµήµα (το 1, 
για το πρώτο τµήµα και το 2, για το δεύτερο). Πιέζοντας τα 
πλήκτρα 1 ή 2, εµφανίζεται ή διαγράφεται το σύµβολο  #  κάτω 
από τον αντίστοιχο αριθµό. Τα τµήµατα που θα οπλίσουν είναι 
όσα έχουν το σύµβολο  #  κάτω από τον αριθµό. 

3. Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή των τµηµάτων που θέλετε να 
οπλίσετε ή να αφοπλίσετε, πιέστε το [ENTER]. Αµέσως, το 
LED “ARM” θα αλλάξει κατάσταση και θα ακολουθήσει η 
διαδικασία όπλισης ή αφόπλισης, όπως την περιγράψαµε στις 
αντίστοιχες ενότητες. 

Ακύρωση συναγερμού στην περίπτωση πολλών τμημάτων 

Όταν η µονάδα λειτουργεί σε δύο τµήµατα, σε περίπτωση 
συναγερµού θα έχουµε τις παρακάτω ενδείξεις: 

!  Στην οθόνη των πληκτρολογίων του τµήµατος που έδωσε το 
συνα-γερµό, εµφανίζεται η ένδειξη του τύπου: 
[ΣΥΝ/ΡΜΟΣ  -  ΖΩΝΗ ? ?]  και µετά η υπόδειξη: 

[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & [ENTER]]   

!  Στην οθόνη των πληκτρολογίων των άλλων τµηµάτων 
εµφανίζεται η ένδειξη του τύπου: 
[ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ?]  και µετά η υπόδειξη: 
[ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ & [ENTER]]   

Μπορείτε να ακυρώσετε το συναγερµό µε δύο τρόπους: 
!  Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER] ή 
!  Χρησιµοποιήστε την κάρτα ή το µπρελόκ 

Στην περίπτωση που θα γίνει αφόπλιση από το πληκτρολόγιο 
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του τµή-µατος που έδωσε το συναγερµό, θα γίνει αφόπλιση του 
τµήµατος, θα σταµατήσουν οι σειρήνες, θα ακυρωθεί η διαδικασία 
του τηλεφωνητή (αν υπάρχει), ενώ ο κωδικοποιητής θα συνεχίσει 
να λειτουργεί κανονικά. 
Στην περίπτωση που θα γίνει αφόπλιση από πληκτρολόγιο 
άλλου τµή-µατος, θα σταµατήσουν µόνον οι σειρήνες του 
συστήµατος, χωρίς να γίνει αφόπλιση του τµήµατος. Ο τηλεφωνητής 
και ο κωδικοποιητής θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. 

Ακύρωση συναγερμού από ζώνη πυρανίχνευσης 

Αν ο συναγερµός προήλθε από ζώνη φωτιάς η σειρήνα θα ηχεί 
διακοπτό-µενα και θα έχουµε τις παρακάτω ενδείξεις: 

!  Στην οθόνη των πληκτρολογίων του τµήµατος που έδωσε 
συναγερ-µό εµφανίζεται η ένδειξη του τύπου: 
[ΦΩΤΙΑ - ΖΩΝΗ ? ?]   

!  Στην οθόνη των πληκτρολογίων των άλλων τµηµάτων 
εµφανίζεται η ένδειξη:  [ΦΩΤΙΑ - ΤΜΗΜΑ ?]   

Ο συναγερµός από ζώνη φωτιάς µπορεί να ακυρωθεί µε δύο 
τρόπους: 

!  Πληκτρολογήστε τον [ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER] ή 
!  Χρησιµοποιήστε την κάρτα ή το µπρελόκ 

Στην περίπτωση που η ακύρωση θα γίνει από το πληκτρολόγιο 
του τµή-µατος που έδωσε το συναγερµό, θα σταµατήσουν οι 
σειρήνες, θα ακυρωθεί η διαδικασία του τηλεφωνητή (αν 
υπάρχει), ενώ ο κωδικοποι-ητής θα συνεχίσει να λειτουργεί 
κανονικά. 
Στην περίπτωση που η ακύρωση θα γίνει από πληκτρολόγιο 
άλλου τµή-µατος, θα σταµατήσουν µόνον οι σειρήνες του 
συστήµατος. Ο τηλεφωνη-µατος ο τηλεφωνητής και ο 
κωδικοποιητής θα συνεχίσουν να λειτουρ-γούν κανονικά. 

Συναγερμός ανάγκης (Φωτιά, Ληστεία ή Ιατρική Βοήθεια) 
Η µονάδα έχει τη δυνατότητα να στείλει στον κεντρικό σταθµό σήµα 
για παροχή βοήθειας, σε περίπτωση που θα δεχθείτε απειλή ή 
χρειασθείτε ιατρική βοήθεια ή όταν εκδηλωθεί φωτιά στο χώρο σας. 

! Σε περίπτωση φωτιάς, πιέστε ταυτόχρονα, για δύο 
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δευτερόλεπτα, τα πλήκτρα [1] και [3]. 
! Στην περίπτωση ληστείας, πιέστε ταυτόχρονα, για δύο 
δευτερόλε-πτα, τα πλήκτρα [4] και [6]. 

! Στην περίπτωση που χρειάζεστε ιατρική βοήθεια, πιέστε 
ταυτό-χρονα, για δύο δευτερόλεπτα, τα πλήκτρα [7]  και [9]. 

Κάθε φορά που θα κάνετε µία από τις παραπάνω ενέργειες, θα 
ακουσθεί ο ήχος επιβεβαίωσης από τον βοµβητή. Για να ακυρώσετε 
κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, πληκτρολογήστε τον κωδικό 
σας και το [ENTER]. 

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κουδουνιού  
Αν θέλετε να ελέγχετε κάποιες εισόδους, την ώρα που η µονάδα 
είναι αφοπλισµένη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Chime. Η 
λειτουργία του κουδουνιού προγραµµατίζεται ανεξάρτητα σε κάθε 
πληκτρολόγιο και για να λειτουργήσει πρέπει να προγραµµατισθούν 
από τον τεχνικό οι αντίστοιχες ζώνες να λειτουργούν σαν κουδούνι. 
Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής, κάθε φορά που θα 
ανοίγει µία ζώνη που είναι προγραµµατισµένη σαν ζώνη - 
κουδούνι, θα ηχεί ο βοµβητής του πληκτρολογίου για λίγα 
δευτερόλεπτα. 

Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση 
!  Για να ενεργοποιήσετε το κουδούνι, κρατείστε πατηµένο το 
πλήκ-τρο [ESC] µέχρι να εµφανισθεί η ένδειξη: 
[ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ]   

Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση 
!  Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι, κρατείστε πατηµένο το 
πλήκτρο [ESC] µέχρι να εµφανισθεί η ένδειξη: 
[ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ]   

Λειτουργία του θερμοστάτη χώρου 

Κάθε πληκτρολόγιο έχει ενσωµατωµένο θερµοστάτη χώρου, ο 
οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της θέρµανσης ή 
του κλιµατι-στικού, αρκεί να τον ενεργοποιήσετε και να 
προγραµµατίσετε τις περιό-δους λειτουργίας του.Ο θερµοστάτης 
ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία του χώρου είναι µικρότερη ή ίση 
µε τη θερµοκρασία που έχετε προγραµµατίσει και σταµατά να 
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λειτουργεί όταν η θερµοκρασία του χώρου ανεβεί ένα βαθµό πάνω 
από την προγραµµατισµένη. 
Κατά τη λειτουργία του θερµοστάτη, όταν η θερµοκρασία του χώρου 
είναι κάτω από την προγραµµατισµένη, δίπλα από την ένδειξη της 
θερµο-κρασίας εµφανίζεται η ένδειξη ▓, η οποία υποδηλώνει ότι η 
έξοδος του θερµοστάτη είναι σε λειτουργία.  
Ο θερµοστάτης λειτουργεί µε δύο τρόπους: 

1. Χειροκίνητη λειτουργία: 
Για να ενεργοποιήσετε το θερµοστάτη πιέστε συνεχώς το 
πλήκτρο µε το βέλος [!] µέχρι να εµφανισθεί στην οθόνη η 
ένδειξη: 
[ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ - MANUAL]   
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θερµοστάτη στην οθόνη 
εµ-φανίζεται η θερµοκρασία του χώρου και η ένδειξη MAN 
(Manual). 
Για να κλείσετε το θερµοστάτη πιέστε συνεχώς το πλήκτρο µε 
το βέλος [! µέχρι να εµφανισθεί στην οθόνη η ένδειξη: 
[ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ - MANUAL]   

2. Αυτόµατη λειτουργία: 
Ο θερµοστάτης ανοίγει και κλείνει αυτόµατα τις ώρες που έχετε 
προγραµµατίσει µέσα από τη διαδικασία προγραµµατισµού, 
που περιγράφεται στις σελίδες 30 - 31. Κατά τη διάρκεια της 
αυτόµατης λειτουργίας του θερµοστάτη εµφανίζεται στην 
οθόνη η θερµοκρα-σία του χώρου και η ένδειξη AUT (Auto). 
Για να κλείσετε το θερµοστάτη, όταν έχει ενεργοποιηθεί 
αυτόµατα, πιέστε συνεχώς το πλήκτρο µε το βέλος ["] µέχρι 
να εµφανισθεί η ένδειξη: [ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ -  
AUTO]   
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την αυτόµατη λειτουργία, πιέστε 
συνε-χώς το πλήκτρο µε το βέλος ["] µέχρι να εµφανισθεί η 
ένδειξη: 
[ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ - AUTO]   

Ενεργοποίηση PGMs από το πληκτρολόγιο 

Η µονάδα σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τρεις 
διαφορετικές εξόδους και να τις χρησιµοποιήσετε για να ανάψετε 
π.χ. κάποια φώτα ή για να ανοίξετε κάποια πόρτα, πιέζοντας απλώς 
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τα πλήκτρα [2], [5] ή [8 , για τρία δευτερόλεπτα. Ζητείστε από τον 
τεχνικό σας να σας ενηµερώσει για τις δυνατότητες αυτές και να 
προγραµµατίσει τις αντίστοιχες εξόδους. 

Δοκιμή της λειτουργίας των σειρηνών 

Για να δοκιµάσετε τη λειτουργία των σειρηνών του συστήµατος, 
κρατήστε πατηµένα τα πλήκτρα ["] & [ENTER]. Αφήστε τα, για να 
σταµατήσουν να ηχούν. 

Έλεγχος της λειτουργίας των ζωνών (Walk Test) 

Ένας απλός τρόπος για να ελέγξετε αν οι ζώνες λειτουργούν 
κανονικά και να εντοπίσετε τυχόν πρόβληµα σε κάποια απ΄ αυτές 
είναι ο εξής: 

1. Πιέστε στιγµιαία το πλήκτρο [!].  
! Όταν δεν υπάρχουν ζώνες ανοικτές, στην οθόνη θα 
εµφανισθεί η ένδειξη: 

[ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ]   
! Όταν υπάρχουν ζώνες ανοικτές, στην οθόνη θα εµφανισθεί 
η πρώτη ανοικτή ζώνη µε την ένδειξη “ΖΩΝΗ ?? 
ΑΝΟΙΚΤΗ” και η περιγραφή της ζώνης, π.χ.: 
[ΖΩΝΗ: 01 ΑΝΟΙΚΤΗ  ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ]   

2. Κινηθείτε µπροστά στους ανιχνευτές ή ανοίξτε µία - µία τις 
πόρτες ή τα παράθυρα που είναι παγιδευµένα. Δεν θα πρέπει 
να κινήστε ταυτόχρονα µπροστά σε περισσότερους από 
έναν ανιχνευτές, αν προηγουµένως δεν έχουν ισορροπήσει οι 
άλλοι. Όταν ενεργοποιη-θεί η ζώνη, από το πληκτρολόγιο της 
µονάδας θα ακούσετε τον ήχο του βοµβητή, ενώ στην οθόνη 
θα εµφανίζεται κάθε φορά η περι-γραφή της ζώνης που άνοιξε.  

3. Για να βγείτε από τη διαδικασία αυτή και να επανέλθετε στην 
αρχι-κή οθόνη, πιέστε ξανά το πλήκτρο [!] ή το πλήκτρο 
[ESC]. 

 
 

Ενημέρωση στην περίπτωση διακοπής των 220V  
Όταν γίνει διακοπή της τάσης των 220 V, για διάστηµα µεγαλύτερο 
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από τον χρόνο που έχει προγραµµατισθεί από τον τεχνικό στο 
σχετικό προ-γραµµατισµό, τότε η µονάδα θα επικοινωνήσει µε το 
τηλέφωνο "FOLLOW ME", στο οποίο θα στείλει ένα διακοπτόµενο 
ηχητικό σήµα, για να δηλώσει τη διακοπή. Όταν, όµως, στη µονάδα 
έχει χρησιµοποιηθεί η επέκταση καρτών, τότε θα στείλει µήνυµα που 
θα δηλώνει τη διακοπή, µαζί µε τη διεύθυνση του χώρου. Αυτό είναι 
χρήσιµο στην περί-πτωση που είναι απαραίτητο να λάβετε γνώση 
της διακοπής, για να προ-λάβετε κάποιο δυσάρεστο φαινόµενο, 
όπως π.χ. καταστροφή τροφίµων σε ψυγεία, πτώση της τάσης του 
συσσωρευτή της µονάδας κλπ. 
Όταν το ρεύµα επανέλθει, η µονάδα θα στείλει ξανά στο ίδιο 
τηλέφωνο ένα συνεχόµενο ηχητικό σήµα, ή το µήνυµα της 
επαναφοράς της τάσης, ανάλογα µε την επέκταση που έχει η 
µονάδα). 

Οδηγίες για τη σωστή λειτουργία του συστήματος συναγερμού 

Η ασφάλεια που σας παρέχει το σύστηµα συναγερµού που έχετε 
τοποθε-τήσει, εξαρτάται από τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση 
των συσκευών που το αποτελούν και από τη σωστή 
συντήρηση που θα κάνετε. 
Το σύστηµα συναγερµού, όπως και κάθε ηλεκτρονική συσκευή, για 
να λειτουργεί σωστά και να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο 
έχει αγορασθεί, θα πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται 
σωστά, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης, θα πρέπει να 
τηρούνται πιστά οι οδηγίες χειρισµού.  
Προτείνουµε, οι δοκιµές που περιγράφονται στη συνέχεια, να 
πραγµατοποιούνται, τουλάχιστον µία φορά κάθε µήνα. Για το σκοπό 
αυτό ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: 

! Επικοινωνήστε πρώτα µε τον κεντρικό σταθµό, µε τον οποίο 
είναι συνδεδεµένο το σύστηµα ασφαλείας, για να τους 
ενηµερώσετε για την επικείµενη δοκιµή. 

! Οπλίστε το σύστηµα συναγερµού, µε τον τρόπο που 
περιγράψαµε στην αντίστοιχη ενότητα και, µόλις λήξει ο 
χρόνος εξόδου, ανοίξτε τη θύρα εισόδου. Περιµένετε µέχρι να 
περάσει ο χρόνος εισόδου και να κτυπήσει η σειρήνα. Όταν 
ακούσετε τον ήχο της σειρήνας πληκτρολογήστε τον 
[ΚΩΔΙΚΟ] & [ENTER] για να σταµατήσει. Με τη  

! δοκιµή αυτή διαπιστώνετε ότι ο πίνακας, οι σειρήνες και η επα-
φή της εισόδου λειτουργούν κανονικά. 
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! Για να δοκιµάσετε τη σωστή λειτουργία των ανιχνευτών, 
ακολουθή-στε την ίδια διαδικασία που περιγράψαµε και, αντί 
να ανοίξετε τη θύρα, κινηθείτε στο χώρο που προστατεύεται 
από τον ανιχνευτή, περιµένοντας να ακούσετε τη σειρήνα. Για 
να σταµατήσει η σειρήνα πληκτρολογήστε πάλι τον [ΚΩΔΙΚΟ] 
& [ENTER]. Την ίδια διαδικασία επαναλάβετε και για τους 
υπόλοιπους ανιχνευτές, τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι 
προστατευµένα. 

! Να κάνετε συχνά έλεγχο της λειτουργίας των σειρηνών. Η 
δοκιµή γίνεται πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα ["] & 
[ENTER]. Όσο κρατάτε πατηµένα τα πλήκτρα θα ηχούν οι 
σειρήνες και θα στα-µατήσουν µόλις τα αφήσετε. Έτσι 
βεβαιώνεστε ότι οι σειρήνες του συστήµατος λειτουργούν 
κανονικά. 

! Ελέγξτε την τάση του συσσωρευτή της µονάδας, κρατώντας 
πατη-µένο για δύο δευτερόλεπτα το [0]. Στην οθόνη θα 
εµφανισθεί η τάση που έχει εκείνη τη στιγµή ο συσσωρευτής, η 
οποία πρέπει να είναι από 13.5 - 13.8V. 

! Ενηµερώστε το Κέντρο Λήψεως ότι σταµατήσατε τις δοκιµές 
και πλέον όποια σήµατα λαµβάνονται θα είναι πραγµατικά. 

Οδηγίες για τη συντήρηση του συστήματος 
συναγερμού 
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του συστήµατος θα 
πρέπει: 
 

! Κάθε έξι µήνες να ελέγχουµε και να ρυθµίζουµε, αν είναι 
απαραίτητο, την τάση φόρτισης του συσσωρευτή του πίνακα 
και της αυτοδύναµης εξωτερικής σειρήνας. 

! Επίσης, κάθε έξι µήνες, εκτός από τους περιοδικούς 
ελέγχους λειτουργίας της εγκατάστασης που πρέπει να 
κάνετε εσείς στο σύστηµά σας, πρέπει να γίνεται έλεγχος 
της σωστής λειτουργίας όλων των συσκευών (ανιχνευτών 
κίνησης, ανιχνευτών θραύσης υαλοπινάκων, µαγνητικών 
επαφών, σειρηνών κλπ), η επικοινωνία του πίνακα µε τον 
κεντρικό σταθµό ή µε τα τηλέφωνα που είναι 
προγραµµατισµένα στον τηλεφωνητή, οι χρόνοι εισόδου, 
εξόδου και διάρκειας συναγερµού και γενικά όλες οι 
παράµετροι του συ-στήµατος. 
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! Κάθε τρία χρόνια να γίνεται αντικατάσταση των 
συσσωρευτών του πίνακα και της σειρήνας. 

Εγγύηση 
 

 

 Ευχαριστούµε για την προτίµηση στα προϊόντα µας, τα οποία 
έχουν σχεδιαστεί για να σας προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά 
για πολλά χρόνια. Κάθε προϊόν, πριν φτάσει στα χέρια σας, έχει 
περάσει όλες τις απαραίτητες δοκιµές καλής λειτουργίας. Όλα τα 
προϊόντα µας καλύπτο-νται από εργοστασιακή εγγύηση καλής 
λειτουργίας για 24 (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ) µήνες από την 
ηµεροµηνία αγοράς και η οποία παρέχεται στα προϊόντα τα οποία 
συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς. 
 Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής 
στην εταιρία µας, σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε 
ελάττωµα της συσκευής και όχι στις βλάβες που θα προκληθούν 
στη συσκευή από λανθασµένη σύνδεση, κακό χειρισµό, 
πληµµύρες, κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Η 
εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχθεί επέµβαση από 
µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εγγύηση δεν καλύπτει 
τις καταστροφές, τις απώλειες ή τους τραυµατισµούς που θα 
συµβούν στο φυλασσόµενο χώρο, σε περίπτωση µη 
λειτουργίας της συσκευής. 
 Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς 
της συσκευής από και προς το service της εταιρείας µας και για το 
λόγο αυ-τό η συσκευή πρέπει να αποσταλεί για επισκευή µε έξοδα 
του πελάτη. 
 Τέλος, η εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη για τη σωστή 
εγκατάστα-ση και λειτουργία του συστήµατος ασφαλείας και 
αποκλειστικά υπεύ-θυνος γι' αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε 
την εγκατάσταση. 


