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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σας ευχαριστούµε για την επιλογή του συστήµατος ελέγχου συναγερµού HA-982 για την δική 

σας προστασία και την προστασία της περιουσίας σας. Το σύστηµα σας είναι ένα από τα πιο 

ισχυρά και πιο εξελιγµένα συστήµατα συναγερµού της αγοράς, και είναι σχεδιασµένο για να σας 

παρέχει πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας. 

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας είναι το πρώτο από τα δύο εγχειρίδια του πίνακα ελέγχου του 

συναγερµού HA-982, στο οποίο γίνεται η επεξήγηση της λειτουργίας του συστήµατος 

συναγερµού. Για να αποκοµίσετε περισσότερα από το σύστηµα συναγερµού, σας προτείνουµε 

να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο ώστε να γνωρίσετε τις πολλές λειτουργίες του και όλες 

τις διαδικασίες λειτουργίας. 

Οι οδηγίες για την εγκατάσταση του συστήµατος συναγερµού περιγράφονται στο Εγχειρίδιο 

Εγκατάστασης. 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ 

 
 

 

HA-982S 

HA-982R 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 

1 σύντοµος ήχος σήµατος Επιτυχηµένη εισαγωγή κλειδιού, 

κατευναστικός τόνος. 

2 σύντοµοι ήχοι σήµατος • Επιτυχηµένη εισαγωγή κωδικού για την 

συγκεκριµένη λειτουργία  

5 σύντοµοι ήχοι σήµατος • Ανεπιτυχής εισαγωγή κωδικού για την 

συγκεκριµένη λειτουργία  

• Εισαγωγή λανθασµένου αριθµού 

κωδικού  

• Προσπάθεια χρήσης µη επιτρεπόµενης 

εντολής  

• Λήξη διαθέσιµου χρόνου για την 

εισαγωγή κωδικού, µε µέγιστο διαθέσιµο 

χρόνο για κάθε ψηφίο τα 10 δευτερόλεπτα 

1 µακρόσυρτος ήχος 

σήµατος 

• Λήξη χρόνου καθυστέρησης εξόδου, το 

σύστηµα ενεργοποιείται  

1 σύντοµος ήχος 

σήµατος/30 

δευρτερόλεπτα 

Βλάβη στην τροφοδοσία 

εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 

• Χαµηλή φόρτιση του συσσωρευτή  

Συνεχόµενος ήχος 

σήµατος µε διαλείµµατα 

των 0,5 δευτερολέπτων  

Χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο  

• Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο  

•Ο γεφυρωτής DAP είναι σε κατάσταση 

λειτουργίας (ON) 

5 συνεχόµενοι ήχοι 

σήµατος /µε διαλείµµατα 

των 5 δευτερολέπτων  

Η τηλεφωνική γραµµή παρουσιάζει 

πρόβληµα κατά τον έλεγχο βλάβης 

γραµµής  

2 ήχοι σήµατος +5 ήχοι 

σήµατος 

•Το σύστηµα δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί 

άµεσα εξαιτίας της ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
• Γίνεται εισαγωγή του κωδικού υπό το 

καθεστώς ψυχολογικής βίας αλλά δεν 

 



λειτουργεί η συσκευή επικοινωνίας  

 

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ LED 
 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ 

ΖΩΝΕΣ (8 

ΛΥΧΝΙΕΣ 

LED) 

• Μη 

σφραγισµένη 

ζώνη (υπάρχει 

βλάβη) 

Παρακαλώ 

ελέγξτε τις 

συνδέσεις για 

την ζώνη  

• Σφραγισµένη 

ζώνη 

(Φυσιολογική 

Κατάσταση)  

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ  

Η ζώνη είναι ή ήταν σε συναγερµό 

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΥΣΗΣ 

• Η Ζώνη βρίσκεται σε µνήµη 

συναγερµού, το σύστηµα είναι 

απενεργοποιηµένο 

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΑΡΓΑ 

Η ζώνη είναι αποµονωµένη  

ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡ

ΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

• Ο 

συναγερµός 

είναι 

ενεργοποιηµέν

ος 

Ο συναγερµός 

είναι 

απενεργοποιηµέ

νος 

• Σε χρονική περίοδο καθυστέρησης 

για την έξοδο  

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟ

ΜΕΝΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

(AC) 

• Υπάρχει 

τροφοδοσία 

Εναλλασσόµεν

ου ρεύµατος  

 • Υπάρχει βλάβη στην τροφοδοσία 

εναλλασσόµενου ρεύµατος, το 

σύστηµα χρησιµοποιεί τον 

συσσωρευτή  

• Αρχίζουν να αναβοσβήνουν 20-30 

δευτερόλεπτα µετά από την βλάβη της 

τροφοδοσίας του εναλλασσόµενου 

ρεύµατος  

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ‘ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ’ 

• Το σύστηµα βρίσκεται στην χρονική 

περίοδο καθυστέρησης για την 

επαναφορά της ισχύος  

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Σ  

• Βλάβη του 

συσσωρευτή  

• Συσσωρευτής 

κανονικός  

• Γίνεται έλεγχος του συσσωρευτή  

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ‘ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ’ (AC) 

• Το σύστηµα βρίσκεται στην χρονική 

περίοδο καθυστέρησης για την 

επαναφορά της ισχύος  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • Το σύστηµα 

βρίσκεται σε 

κατάσταση 

λειτουργίας 

προγράµµατος  

• Φυσιολογική 

κατάσταση  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ 

Το σύστηµα 

βρίσκεται σε 

κατάσταση 

λειτουργίας 

απαγόρευσης 

της 

• Το σύστηµα 

ενεργοποιείται 

µετά την λήξη 

της χρονικής 

περιόδου 

καθυστέρησης 

Το σύστηµα δεν µπορεί να 

ενεργοποιηθεί µετά την λήξη της 

χρονικής περιόδου καθυστέρησης για 

την έξοδο εξ αιτίας της ύπαρξης 

ζώνης(ων), µε βλάβη δείτε την 

ένδειξη για ζώνη(ες) µε βλάβη  



ενεργοποίησης

, η ένδειξη 

λειτουργεί 

κατά την 

διάρκεια της 

χρονικής 

περιόδου 

καθυστέρησης 

για την έξοδο  

για την έξοδο 

• Το σύστηµα 

βρίσκεται σε 

κατάσταση 

λειτουργίας 

εξαναγκασµένη

ς 

ενεργοποίησης  

ΚΑΛΩΝΤΑΣ 

ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Κάνοντας 

κλήση σε 

µορφή 

DTIVIF  

• ∆εν υπάρχει 

κλήση αριθµού 

τηλεφώνου σε 

εξέλιξη 

• Καλώντας υπό 

το καθεστώς 

ψυχολογικής 

βίας αφού έχει 

εισαχθεί ο 

κωδικός για 

περίπτωση 

καθεστώτος 

ψυχολογικής 

βίας  

• Κάνοντας κλήση σε µορφή παλµού  

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ 

Το σύστηµα κάνει έλεγχο της 

τηλεφωνικής γραµµής για βλάβη  

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩ

ΝΗΣΗ 

• Βρίσκεται σε 

εξέλιξη η 

µαγνητοφώνησ

η φωνής 

• ∆εν υπάρχει 

µαγνητοφώνησ

η ή έχει 

τελειώσει ο 

διαθέσιµος 

χρόνος για την 

µαγνητοφώνησ

η  

 

 



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

1)  Να µεριµνήσετε ώστε το σύστηµα συναγερµού να είναι απενεργοποιηµένο. 

• ∆εν υπάρχει µνήµη συναγερµού στις ενδείξεις ζωνών. 

 

2)  Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code] και επικυρώστε µε το κουµπί [#] 

 

 
 

• Ο προσωπικός σας κωδικός χρήστη µπορεί να αποτελείται από δύο έως πέντε ψηφία. 

• Μην κάνετε παύσεις µεγαλύτερες των δέκα δευτερολέπτων ενώ εισάγετε τα ψηφία γιατί ο 

πίνακας ελέγχου θα απορρίψει τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη. 

• Εάν κάνετε λάθος ενώ εισάγετε τον κωδικό χρήστη, θα ακουστούν πέντε ήχοι σήµατος από 

τον πίνακα ελέγχου. Μετά από τους ήχους σήµατος, εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό ξανά. 

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το 

σύστηµα είναι σε λειτουργία (ON) και πως έχει ξεκινήσει η χρονική περίοδος καθυστέρησης για 

την έξοδο, θα αναβοσβήνει η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

 

3) Έξοδος από την πόρτα για την περίπτωση εξόδου µε χρήση χρονικής περίοδου καθυστέρησης 

• Η χρονική περίοδος καθυστέρησης µπορεί να προγραµµατιστεί από 2 έως 999 

δευτερόλεπτα. 

• Θα ακουστεί ένας ήχος σήµατος εάν γίνει αυτή η επιλογή προγράµµατος. Παρακαλείσθε να 

βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας: 

 

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ) 

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος καθυστέρησης, θα ανάψει 

η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1)  Βεβαιωθείτε πως το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο και δεν εµφανίζεται καµία µνήµη 

συναγερµού στις λυχνίες LED των ζωνών. 

 

2)  Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code], πιέστε το κουµπί [*], εισάγετε τον αριθµό 

[2], και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 

 

 
 

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα ελέγχου για επιβεβαίωση πως το σύστηµα 

έχει ενεργοποιηθεί άµεσα. 

• Η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ είναι αναµµένη. 

• Όταν το σύστηµα ενεργοποιείται άµεσα, δεν θα µπορείτε να περάσετε µέσα από καµία 

προστατευµένη περιοχή. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να εγκατασταθεί εκτός της προστατευµένης 

περιοχής. 

 



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟς ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

(ΗΟΜΕ) 
 

Η κατάσταση λειτουργίας κατοικία θα ενεργοποιήσει µόνο τις περιµετρικές ζώνες. Οι 

εσωτερικές ζώνες που είναι αποθηκευµένες στην µνήµη (εάν υπάρχουν) για την κατάσταση 

λειτουργίας κατοικία θα αποµονωθούν όταν ενεργοποιηθεί το σύστηµα. 

 

1) Βεβαιωθείτε πως το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο και δεν εµφανίζεται καµία µνήµη 

συναγερµού στις λυχνίες LED των ζωνών. 

 

2) Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code], πιέστε το κουµπί [ΗΟΜΕ], εισάγετε τον 
αριθµό [2], και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 

 

 
 

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το 

σύστηµα είναι σε λειτουργία (ON) και πως έχει ξεκινήσει η χρονική περίοδος καθυστέρησης για 

την έξοδο, θα αναβοσβήνει η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

• Οι λυχνίες LED αποµονωµένης ζώνης θα αναβοσβήσουν συνεχόµενα για να δείξουν πως οι 

αποµονωµένες ζώνες δεν είναι προστατευµένες. 

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος καθυστέρησης, θα ανάψει η 

λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

• Όταν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο µπορείτε να κινείστε ελεύθερα εντός της οικίας στα 

σηµεία εκείνα όπου οι εσωτερικές ζώνες προστασίας είναι αποµονωµένες. 

 

 

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΗΟΜΕ) 
Η κατάσταση λειτουργίας κατοικία θα ενεργοποιήσει µόνο τις περιµετρικές ζώνες. Οι 

εσωτερικές ζώνες που είναι αποθηκευµένες στην µνήµη (εάν υπάρχουν) για την κατάσταση 

λειτουργίας κατοικία θα αποµονωθούν όταν ενεργοποιηθεί το σύστηµα. 

 

1) Βεβαιωθείτε πως το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο και δεν εµφανίζεται καµία µνήµη 

συναγερµού στις λυχνίες LED των ζωνών. 

 

2) Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code], πιέστε το κουµπί [ΗΟΜΕ], εισάγετε τον αριθµό 

[2] και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 

 

 
 

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το 

σύστηµα έχει ενεργοποιηθεί άµεσα, θα ανάψει η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

• Οι λυχνίες LED αποµονωµένης ζώνης θα αναβοσβήνουν συνεχόµενα για να δείξουν πως η 

αποµονωµένη ζώνη δεν είναι προστατευµένη. 

• Όταν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο µπορείτε να κινείστε ελεύθερα εντός της οικίας στα 

σηµεία εκείνα όπου οι εσωτερικές ζώνες προστασίας είναι αποµονωµένες. 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΗΣ(ΩΝ) 

Σε µερικές περιστάσεις, µπορεί να είναι απαραίτητη η αποµόνωση της προστατευµένης(ων) 

περιοχής(ων) όπως όταν: 

• Γίνεται αποµόνωση ζώνης(ων) µε βλάβη. 

• Γίνεται αποµόνωση της ζώνης(ων) που συνήθως δεν είναι η ζώνη αποµόνωσης που είναι 



αποθηκευµένη στην µνήµη. 

• Γίνεται αποµόνωση της ζώνης (ζώνη 8) στην οποία είναι συνδεδεµένος ο διακόπτης για 

έλεγχο δολιοφθοράς στο κουτί, ώστε να µην τεθεί σε λειτουργία ο συναγερµός όταν ανοιχτεί το 

κουτί για λόγους συντήρησης. 

 

1) Βεβαιωθείτε πως το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο και δεν εµφανίζεται καµία µνήµη 

συναγερµού στις λυχνίες LED των ζωνών. 

 

2) Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code], πιέστε το κουµπί [ISOLATE], εισάγετε [ZONE 

NUMBER(S)-ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ(ΟΥΣ) ΤΗΣ(ΤΩΝ) ΖΩΝΗΣ(ΩΝ)] που επιθυµείτε να 

αποµονώσετε και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 

 

 
 

• Οι αριθµοί των ζωνών για αποµόνωση µπορούν να εισαχθούν συνεχόµενα. 

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το 

σύστηµα είναι σε λειτουργία (ON) και πως έχει ξεκινήσει η χρονική περίοδος καθυστέρησης για 

την έξοδο, θα αναβοσβήνει η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

• Οι λυχνίες LED αποµονωµένης ζώνης θα αναβοσβήσουν συνεχόµενα για να δείξουν πως 

οι αποµονωµένες ζώνες δεν είναι προστατευµένες. 

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος καθυστέρησης, θα ανάψει 

η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

• Μπορείτε να κινείστε ελεύθερα εντός της οικίας στα σηµεία εκείνα όπου οι εσωτερικές 

ζώνες προστασίας είναι αποµονωµένες, ή να ανοίξετε το κουτί όπου ο διακόπτης για έλεγχο 

δολιοφθοράς είναι αποσυνδεδεµένος ενώ το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο. 

• Το να αποµονώνετε µία ζώνη 24 ωρών είναι επικίνδυνο και δεν προτείνεται εκτός και αν 

είναι απολύτως απαραίτητο. 

• Όταν το σύστηµα απενεργοποιηθεί οι ζώνη(ες) χειροκίνητης αποµόνωσης θα 

επαναρυθµιστούν. 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Το σύστηµα συναγερµού σας έχει προγραµµατιστεί για έναν από τους ακόλουθους τύπους 

ενεργοποίησης παρακαλείσθε να βάλετε ένα "/" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας. 

 

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ <ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ> 

 

Οποιαδήποτε ζώνη (ζώνες 1-8) που παραβιαστεί αφού λήξει η χρονική περίοδος 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο θα αποµονωθεί αυτόµατα µέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά 

το σύστηµα. 

 

• Οι λυχνίες LED των ζωνών θα ανάψουν για να δείξουν τις ζώνες που έχουν βλάβη (έχουν 

αποµονωθεί από το σύστηµα). 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποµονωµένες ζώνες δεν προστατεύονται. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Εάν οποιαδήποτε ζώνη (ζώνες 1-7) έχει βλάβη (σπασµένο καλώδιο, ανοικτό παράθυρο, 

αισθητήρας που δεν λειτουργεί κανονικά, κτλ), δεν θα µπορέσετε να ενεργοποιήσετε το 

σύστηµα µέχρι η ζώνη που έχει βλάβη να ελεγχθεί ή να αποµονωθεί χειροκίνητα. 



 

• Κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία το σύστηµα συναγερµού (ON), θα ανάβει η λυχνία LED 

απαγόρευσης ενεργοποίησης για να σας υπενθυµίσει πως έχει επιλεγεί η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

και η λυχνία LED απαγόρευσης ενεργοποίησης θα είναι σβηστή εάν δεν υπάρχει κάποια ζώνη µε 

βλάβη. 

• Το σύστηµα δεν θα ενεργοποιηθεί µετά την λήξη της χρονικής περιόδου ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

ΕΞΟ∆ΟΥ, και η λυχνία LED απαγόρευσης ενεργοποίησης θα αναβοσβήνει συνεχόµενα και 5 

ήχοι σήµατος θα ακουστούν εάν υπάρχει κάποια ζώνη µε βλάβη. 

• Μπορείτε να αποµονώστε την ζώνη που έχει βλάβη και να ενεργοποιήσετε το σύστηµα µε την 

χρήση της διαδικασίας λειτουργίας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Το σύστηµα σας έχει προγραµµατιστεί για κάθε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις για να 

τίθεται σε λειτουργία από τους ανθρώπους που εισέρχονται στην οικία, παρακαλείσθε να βάλετε 

ένα ! στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας: 

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ) 

 

Το σύστηµα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Όλες οι ζώνες προστασίας µπορούν να 

τεθούν σε λειτουργία σύµφωνα µε την ρυθµίσεις της διάταξης των ζωνών. 

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Στην κατάσταση όπου η µεταβίβαση είναι ενεργή, οποιαδήποτε ζώνη µε καθυστέρηση τίθεται σε 

λειτουργία πρώτη, όλες οι άµεσες ζώνες θα απενεργοποιηθούν κατά την διάρκεια της χρονικής 

περιόδου ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ, εκτός από τις ζώνες προστασίας 24 ωρών. 

 

Με αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργίας, µπορείτε πάντα να ρυθµίζετε τον αισθητήρα κίνησης 

για την προστασία εσωτερικού χώρου µε τις ΑΜΕΣΕΣ (INSTANT) ζώνες και τον αισθητήρα για 

την προστασία της κύριας πόρτας µε την ζώνη ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (DELAY). 

 

• Το σύστηµα θα σας παρέχει πάντα χρονικό διάστηµα ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 

όταν εισέρχεστε στην κατοικία σας από την κύρια πόρτα. 

• Το σύστηµα θα δίνει πάντα ΑΜΕΣΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ για άτοµα που εισέρχονται στην κατοικία 

σας ΟΧΙ από την κύρια είσοδο, αλλά από το παράθυρο ή οποιοδήποτε άλλο σηµείο το οποίο 

προστατεύεται από την άµεση ζωνη. Συνήθως αυτά τα άτοµα είναι κλέφτες! 

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Στην περίπτωση που δεν υπήρξε συναγερµός κατά την επιστροφή στην κατοικία σας. 

 

1) Μπείτε στην κατοικία σας µόνο από µία πόρτα που έχει ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ: 30 δευτερόλεπτα) 

• Εάν είναι ενεργοποιηµένος ο ήχος σήµατος, θα ακούγεται συνεχόµενα από τον πίνακα 



ελέγχου µέχρι να λήξει η χρονική περίοδος ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ, παρακαλείσθε να 

βάλετε ένα !!! στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας: 

 

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ) 

 

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

3) Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE] και επικυρώστε µε το κουµπί [#] εντός 
της χρονικής περιόδου ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ. 
 

• Θα σβήσει η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και θα ακουστούν 2 ήχοι 

σήµατος. Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο. 

• Εάν εισαχθεί λάθος κωδικός θα ακουστούν 5 ήχοι σήµατος. Εισάγετε ξανά τον 

προσωπικό σας κωδικό χρήστη µετά από τους 5 ήχους σήµατος. 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE] και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 
 

 
 

• Αυτό θα σταµατήσει την σειρήνα/κουδούνι και θα απενεργοποιήσει το σύστηµα. 

• Οι λυχνίες LED στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνουν για να σας βοηθήσουν να 

θυµηθείτε σε ποια σηµεία υπήρξαν παραβιάσεις. 

• Η µνήµη συναγερµού µπορεί να παραµείνει για όσο εσείς επιθυµείτε πριν να 

ενεργοποιήσετε το σύστηµα ξανά. 

 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

Είναι απαραίτητο να γίνει η διαγραφή των περιεχοµένων της µνήµης του συναγερµού πριν να 

µπορέσετε να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστηµα. 

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουµπί [*], εισάγετε τον αριθµό [3] 

και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 
 

 
 

• Οι λυχνίες LED µε µνήµη συναγερµού θα είναι σβηστές για να δείξουν πως η µνήµη του 

συναγερµού είναι άδεια. 

• Το σύστηµα παραµένει σε απενεργοποιηµένο. 

• Το σύστηµα είναι έτοιµο να ενεργοποιηθεί ξανά ανά πάσα στιγµή. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Η ακόλουθη εντολή µπορεί να σας βοηθήσει να διαγράψετε το περιεχόµενο της µνήµης του 

συναγερµού και ταυτόχρονα να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστηµα. 

 

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουµπί [*], εισάγετε τον αριθµό [6] 

και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 



 

 
 

• Οι λυχνίες LED µε µνήµη συναγερµού θα είναι σβηστές για να δείξουν πως η µνήµη του 

συναγερµού είναι άδεια. 

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το 

σύστηµα είναι σε λειτουργία (ON) και πως έχει ξεκινήσει η χρονική περίοδος 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο, θα αναβοσβήνει η λυχνία LED 

ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο, θα ανάψει η λυχνία LED ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

 

ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

 
 

Για την αναφορά συναγερµών είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές. Με την επιλογή αυτή, το 

σύστηµα θα εκπέµψει το σήµα συναγερµού και/ή φωνητικό µήνυµα στον σταθµό 

παρακολούθησης και/ή στους προγραµµατισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς ανάλογα µε το πότε 

υπάρχει συναγερµός ή πότε αλλάζει η κατάσταση λειτουργίας. 

 

Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας: 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΚΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "OFF"
 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Με αυτή την επιλογή, δεν µπορεί να σταλεί έκθεση κατάστασης ή φωνητικό µήνυµα. 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "OΝ" 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Με αυτή την επιλογή, όταν υπάρξει συναγερµός θα σταλεί έκθεση κατάστασης και φωνητικό 

µήνυµα. 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF) ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ("OΝ") 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Με αυτή την επιλογή, όταν υπάρξει συναγερµός θα σταλεί µόνο φωνητικό µήνυµα. 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΟΝ), ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 

ΦΩΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ("OFF") 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

  

Με αυτή την επιλογή, όταν υπάρξει συναγερµός θα σταλεί µόνο έκθεση κατάστασης. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ 

 

Ανά πάσα στιγµή, πιέστε ταυτοχρόνως ∆ΥΟ κουµπιά στον πίνακα ελέγχου για τρία 



δευτερόλεπτα και θα τεθεί σε λειτουργία ο συναγερµός. Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από 

τον πίνακα ελέγχου για επιβεβαίωση της κατάστασης του συναγερµού. 

 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΥΟ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

• Θα ακουστεί ένας τοπικός συναγερµός. 

• Η συσκευή επικοινωνίας (αν είναι ενεργή) θα στείλει µία αναφορά συναγερµού πανικού. 

• Ο αυτόµατος επιλογέας (αν είναι ενεργός) θα επικοινωνήσει µε τους προγραµµατισµένους 

τηλεφωνικούς αριθµούς και θα στείλει το µήνυµα. 

• ∆εν θα υπάρχει ένδειξη κατάστασης συναγερµού στον πίνακα ελέγχου. 

 

 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
Αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργίας είναι διαθέσιµο ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η συσκευή 

επικοινωνίας ή ο αυτόµατος επιλογές είναι ενεργοί. Ειδάλλως, δεν είναι δυνατή η 

χρησιµοποίηση του συναγερµού που τίθεται σε λειτουργία υπό το καθεστώς της ψυχολογικής 

βίας. 

Στην περίπτωση που κάποιος εισβολέας σας εξαναγκάσει να θέσετε εκτός λειτουργίας το 

σύστηµα ασφαλείας σας (OFF), µπορείτε να στείλετε στον σταθµό παρακολούθησης ένα 

σιωπηλό σήµα συναγερµού που χρησιµοποιείται υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας και να 

αποστείλετε το µαγνητοφωνηµένο µήνυµα στους προγραµµατισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς. 

Ο κωδικός του συναγερµού που χρησιµοποιείται υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας προκύπτει 

µε την πρόσθεση του 2 στο πρώτο ψηφίο του (των) προσωπικού σας USER CODE. Για 

παράδειγµα εάν ο προσωπικός σας User Code είναι [1357], εισάγετε [3357] και θα τεθεί σε 

λειτουργία ένας σιωπηλός συναγερµός (Ψυχολογικής βίας). 

 

Εισάγετε τον προσωπικό σας [DURESS CODE] και επικυρώστε µε το κουµπί [#]. 
 

 
 

• ∆εν θα ακουστεί τοπικός συναγερµός. 

• Η συσκευή επικοινωνίας θα στείλει µία αναφορά για συναγερµό που χρησιµοποιήθηκε 

υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας. 

• Ο αυτόµατος επιλογέας θα επικοινωνήσει µε τους προγραµµατισµένους τηλεφωνικούς 

αριθµούς και θα στείλει το µήνυµα. 

• ∆εν θα υπάρχει ένδειξη κατάστασης συναγερµού στον πίνακα ελέγχου. 

• Το σύστηµα θα σβήσει αν είναι σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΜΝΗΜΗΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. 

• Το σύστηµα θα παραµείνει εκτός λειτουργίας αν είναι ήδη εκτός λειτουργίας. 

 

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ 
 

Βεβαιωθείτε πως το σύστηµα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ όταν εκτελείτε τους ελέγχους.  

 

ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 
 

Το σύστηµα µπορεί να προγραµµατιστεί για να εκτελεί δυναµικό και αυτόµατο έλεγχο του 

εφεδρικού συσσωρευτή του µε την επιλογή περιοδικού ελέγχου και χειροκίνητου ελέγχου. 

 

• Ο έλεγχος διαρκεί 2 λεπτά. Η λυχνία LED BATTERY (συσσωρευτής) θα αναβοσβήνει κατά 

την διάρκεια του ελέγχου. 

• ∆εν υπάρχει τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) ώστε να γίνει παρακολούθηση της 



λειτουργίας του συσσωρευτή υπό φορτίο. 

• Εάν ο συσσωρευτής είναι σε κανονική κατάσταση θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος και η 

λυχνία LED BATTERY (συσσωρευτής) θα είναι σβηστή. 

• εάν ο συσσωρευτής έχει χαµηλή φόρτιση ή είναι αφόρτιστος, θα ακουστούν πέντε ήχοι 

σήµατος και θα ανάψει η λυχνία LED BATTERY (συσσωρευτής). Θα ακούγεται συνέχεια το 

προειδοποιητικό σήµα από τον πίνακα ελέγχου που είναι ένας σύντοµος ήχος σήµατος ανά 30 

δευτερόλεπτα µέχρι τον επόµενο έλεγχο. 

• Όταν η συσκευή επικοινωνίας ενεργοποιηθεί, θα αποσταλεί µία έκθεση κατάστασης του 

συσσωρευτή στον σταθµό παρακολούθησης για τα δύο ακόλουθα αποτελέσµατα του ελέγχου: 

 

1) Η φόρτιση του συσσωρευτή είναι χαµηλή –Έκθεση ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ του 

συσσωρευτή. 

2) Ο συσσωρευτής επανέρχεται στην κανονική φόρτιση (NORMAL) αλλά ήταν αρχικά σε 

χαµηλή φόρτιση- Έκθεση ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ φόρτισης. 

 
∆εν θα αποσταλεί έκθεση εάν ο συσσωρευτής µε αυτό τον έλεγχο βρεθεί να είναι σε κανονική 

κατάσταση φόρτισης και ήταν στην ίδια κατάσταση και στον τελευταίο έλεγχο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1) Σε περίπτωση που το σύστηµα είναι σε κατάσταση συναγερµού, ή σε περίπτωση που υπάρχει 

βλάβη στην τροφοδοσία του εναλλασσόµενου ρεύµατος το σύστηµα δεν θα ξεκινήσει τον 

δυναµικό έλεγχο του εφεδρικού συσσωρευτή, αλλά εάν η φόρτιση του συσσωρευτή είναι 

χαµηλή το σύστηµα θα στείλει αυτόµατα πριν από την αποφόρτιση του συσσωρευτή µία έκθεση 

χαµηλής φόρτισης του συσσωρευτή διάρκειας µικρότερης από δύο λεπτά. 

2) Ο εφεδρικός συσσωρευτής θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρία µε πέντε χρόνια µε έναν 

επαναφορτιζόµενο συσσωρευτή µολύβδου /οξέος κλειστού τύπου 12V, 6,5AH. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ-ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ 
Το σύστηµα µπορεί να προγραµµατιστεί µε τις ακόλουθες επιλογές για περιοδικό έλεγχο του 

εφεδρικού συσσωρευτή, παρακαλείσθε να βάλετε !! στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΚΑΘΕ 24 ΩΡΕΣ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ (ΚΑΘΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ <ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ> 

 

• Η εκκίνηση για την µέτρηση του διαστήµατος για τον περιοδικό έλεγχο γίνεται µε την 

έναρξη τροφοδοσίας του συστήµατος (όταν συνδέεται για πρώτη φορά µε την τροφοδοσία µε 

εναλλασσόµενο ρεύµα (AC) ή µε συνεχές (DC)ρεύµα). 

• Η µέτρηση του χρονικού διαστήµατος για τον περιοδικό έλεγχο δεν επηρεάζεται από τον 

χειροκίνητο έλεγχο του συσσωρευτή. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 
 

Συστήνεται ανεπιφύλακτα να γίνεται χειροκίνητος έλεγχος του εφεδρικού συσσωρευτή από 

καιρού εις καιρόν εάν δεν είναι ενεργός ο περιοδικός έλεγχος του συσσωρευτή 

 

Σε µερικές περιπτώσεις, είναι απαραίτητος ο χειροκίνητος έλεγχος του εφεδρικού συσσωρευτή 

ακόµα και αν είναι ενεργός ο περιοδικός έλεγχος. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: 

 



• Ο επανέλεγχος του συσσωρευτή µετά από µία χρονική περίοδο φόρτισης. Η λυχνία ενδείξεως 

LED για την χαµηλή φόρτιση του συσσωρευτή και ο ήχος σήµατος θα ρυθµιστούν ξανά µετά 

από έλεγχο αν ο συσσωρευτής ο οποίος επανήλθε στο κανονικό είχε χαµηλή φόρτιση. 

• Για να γίνει έλεγχος ενός καινούργιου συσσωρευτή και για να γίνει νέα ρύθµιση των 

ενδείξεων χαµηλής φόρτισης του συσσωρευτή –και για τους ήχους σήµατος και την λυχνία 

LED. 

• Ο χειροκίνητος έλεγχος µπορεί να γίνει όποτε εσείς θελήσετε. 

 

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουµπί [*], εισάγετε τον αριθµό [4] 

και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 
 

 
 

• Ξεκινά ο δυναµικός έλεγχος του συσσωρευτή. 

• Ο χειροκίνητος έλεγχος και ο περιοδικός έλεγχος ακολουθούν τις ίδιες ρουτίνες. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

Συστήνεται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την απόδοση του συναγερµού του συστήµατος σας από 

καιρού εις καιρόν για να βεβαιωθείτε πως η σειρήνα/κουδούνι και η στροβοσκοπική λυχνία 

δουλεύουν κανονικά. 

 

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουµπί [*], εισάγετε τον αριθµό [5] 

και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#]. 
 

 
 

• Τα ρελέ εξόδου του συναγερµού που είναι συνδεδεµένα µε το κουδούνι /σειρήνα, την 

δορυφορική σειρήνα και την στροβοσκοπική λυχνία θα ενεργοποιηθούν για 3 δευτερόλεπτα. 

• ∆εν επηρεάζονται η συσκευή επικοινωνίας και ο αυτόµατος επιλογέας. 

 

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 
 

Για να βεβαιωθείτε για την ικανότητα της συσκευής επικοινωνίας και του αυτόµατου επιλογέα 

του συστήµατος σας να στέλνει αναφορά συναγερµού, συστήνεται να ελέγχετε έναν προς έναν 

τους τηλεφωνικούς αριθµούς στις θέσεις (µνήµης) που βρίσκονται µε το να στέλνετε έκθεση 

τρέχουσας κατάστασης ή το µαγνητοφωνηµένο µήνυµα στους κατάλληλους αποδέκτες. 

 

• Όταν κάνετε τους ελέγχους ενηµερώστε εκ των προτέρων τους κατάλληλους αποδέκτες. 

• Εάν η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόµατος επιλογέας δεν είναι ενεργοί, ή δεν υπάρχει 

τηλεφωνικός αριθµός αποθηκευµένος στην θέση (µνήµης) που πρόκειται να ελεγχθεί, το 

σύστηµα δεν θα κάνει τον έλεγχο που θέλετε. 

 

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουµπί [*], εισάγετε την [ΘΕΣΗ 

(ΜΝΗΜΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ] και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [#].  

 

Γι να ξεκινήσετε τον κύριο έλεγχο του σταθµού παρακολούθησης – ΝΟ 1 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
 



Γι να ξεκινήσετε τον δευτερεύοντα έλεγχο του σταθµού παρακολούθησης – ΝΟ 2 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
 

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του πρώτου τηλεφωνικού αριθµού του αυτόµατου επιλογέα-

ΝΟ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 

 
 

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του δεύτερου τηλεφωνικού αριθµού του αυτόµατου επιλογέα-

ΝΟ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 

 
 

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του τρίτου τηλεφωνικού αριθµού του αυτόµατου επιλογέα-

ΝΟ 3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 

 
 

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του τέταρτου τηλεφωνικού αριθµού του αυτόµατου επιλογέα-

ΝΟ 4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 

 
 

• Αν ο έλεγχος γίνει αποδεκτός θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από το σύστηµα. 

• Εάν ο έλεγχος δεν γίνει αποδεκτός επειδή κάποια λειτουργία είναι ανενεργή ή επειδή δεν 

υπάρχει κάποιος τηλεφωνικός αριθµός αποθηκευµένος, θα ακουστούν πέντε ήχοι σήµατος από 

το σύστηµα. 

• Η συσκευή επικοινωνίας θα στείλει την έκθεση τρέχουσας κατάστασης για τον έλεγχο του 

σταθµού παρακολούθησης. 

• Ο αυτόµατος επιλογέας θα στείλει το µαγνητοφωνηµένο µήνυµα για τον έλεγχο του 

τηλεφώνου. 

• Το σύστηµα θα ενεργοποιήσει µόνο τον τηλεφωνικό αριθµό που θα χρησιµοποιηθεί για τον 

έλεγχο. Οι υπόλοιποι τηλεφωνικοί αριθµοί δεν επηρεάζονται. 

• Θα γίνει µόνο µία κλήση του τηλεφωνικού αριθµού σε κάθε έλεγχο ακόµα και αν η επιλογή 

στον προγραµµατισµό για τις προσπάθειες κλήσης είναι για περισσότερες από µία. 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 
 

Το µαγνητοφωνηµένο µήνυµα για την αναφορά των συναγερµών µπορεί να αλλάξει ανά πάσα 

στιγµή επιθυµείτε ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην κατάσταση του συστήµατος 

συναγερµού. 

Οι διαδικασίες για την µαγνητοφώνηση του µηνύµατος έχουν ως εξής: 

 

1) Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε µε [*] [*]. 

 

 
 

• Ανάβει η λυχνία PROGRAM. 

• Το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας προγράµµατος. 

 

2) a) HA-982S 



Πιέστε [RECORD] και επικυρώστε µε το κουµπί [#] στον πίνακα 
 

 
 

• Ανάβει η λυχνία RECORD. Θα µείνει αναµµένη για 20 δευτερόλεπτα 

• Ο πίνακας είναι εξοπλισµένος µε µικρόφωνο. 

•  

b) HA-982R 
Στο σύστηµα HA-982R για να γίνει η µαγνητοφώνηση του µηνύµατος είναι απαραίτητο το 

άνοιγµα του µεταλλικού κουτιού. Καθώς το κουµπί [RECORD] και το µικρόφωνο είναι µέσα σε 

αυτό. Ενώ το σύστηµα είναι σε κατάσταση λειτουργίας PROGRAM ο διακόπτης για έλεγχο 

δολιοφθοράς που βρίσκεται µέσα στο κουτί είναι απενεργοποιηµένος και δεν θα χτυπήσει 

συναγερµό. 

Πιέστε το κουµπί [RECORD] µία φορά. 
(Το κουµπί βρίσκεται στην κεντρική πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος. Επικυρώνει άµεσα 

τηνµαγνητοφώνηση. ∆εν είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουµπί [#].) 

 

 
 

• Ανάβει η λυχνία RECORD στην πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος και θα παραµείνει 

αναµµένη για 20 δευτερόλεπτα. 

• Το µικρόφωνο είναι πάνω στην πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος. 

 

3) Όταν είναι αναµµένη η λυχνία RECORD, µιλήστε στο µικρόφωνο µε το πρόσωπο σας σε 

απόσταση περίπου 30cm (1ft) από αυτό. Η λυχνία θα σβήσει όταν περάσουν τα 20 δευτερόλεπτα 

και το µήνυµα σας έχει αποθηκευτεί. 

4) Η µαγνητοφώνηση του µηνύµατος µπορεί να επαναληφθεί για όσες φορές εσείς επιθυµείτε 

ώστε να σας ικανοποιεί. Καινούργιο µήνυµα που µαγνητοφωνείται αντικαθιστά το παλιό. 

Επαναλάβατε τις διαδικασίες 2 και 3 για επανάληψη της µαγνητοφώνησης. 

 

5) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας ‘πρόγραµµα’ πιέζοντας [*] [*]. 
 

 
 

• Το σύστηµα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης. 

 

∆οκιµάστε να ελέγξετε και να ακούσετε το καινούργιο µήνυµα που µαγνητοφωνήσατε 

εκκινώντας τον τηλεφωνικό έλεγχο του αυτόµατου επιλογέα µε έναν από τους τηλεφωνικούς 

αριθµούς. 

Ο έλεγχος µπορεί να γίνει ευκολότερος αν κατέχετε µία φορητή συσκευή τηλεφώνου και ένα 

φορητό ραδιόφωνο AM/FM. Για τον έλεγχο µπορείτε να προγραµµατίσετε προσωρινά τον 

τηλεφωνικό αριθµό του φορητού σας τηλεφώνου σε µία από τις θέσεις (µνήµης) (61-63) στον 

αυτόµατο επιλογέα, και να βάλετε το ραδιόφωνο AM/FM να παίζει σε χαµηλή ένταση και 

τοποθετήστε το σε απόσταση περίπου δύο µέτρων (6 ft)από τον αυτόµατο επιλογέα. Με αυτόν 

τον τρόπο µπορείτε να παρακολουθήσετε το µαγνητοφωνηµένο µήνυµα και την λειτουργία 

ακρόασης χωρίς να ενοχλείτε κάποιον. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
 

Ο κύριος κωδικός είναι ο κωδικός που δίνει την εξουσιοδότηση για να τεθεί το σύστηµα σε 

κατάσταση λειτουργίας προγράµµατος. Παρακαλείσθε να έχετε αυτόν τον κωδικό για 

προσωπική σας χρήση µόνο. 



 

1) Εισάγετε τον ισχύοντα προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε µε [*] 

[*]. 
 

 
ΙΣΧΥΩΝ 
 

• Ανάβει η λυχνία PROGRAM και το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας 

‘πρόγραµµα’. 2) Εισάγετε την θέση (µνήµης) του κύριου κωδικού[01], πληκτρολογήστε τον 
νέο προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε µε  [#] 
 

 
ΝΕΟΣ 
 

• Ο κύριος κωδικός γίνεται αποδεκτός, µπορεί να αποτελείται από 2 έως 5 ψηφία. 

• Εάν δεν γίνει δεκτός ο προγραµµατισµός θα ακουστούν 5 ήχοι σήµατος. Προσπαθήστε 

ξανά. 

 

2) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας ‘πρόγραµµα’ πιέζοντας [*] [*]. 
 

 
 

• Το σύστηµα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Το σύστηµα µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 8 κωδικούς χρήστη στις θέσεις (µνήµης) 11-18. Όλοι 

οι κωδικοί χρήστη είναι δυνατόν να προγραµµατιστούν από τον χρήστη. Να κρατάτε πάντα τον 

κωδικό χρήστη 1 για προσωπική σας χρήση αφού είναι ο µόνος κωδικός χρήστη που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήµατος από 

απόσταση µε την χρησιµοποίηση ενός τηλεφώνου τονικής επιλογής. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Είναι σηµαντικό οι νέοι κωδικοί χρήστη να µην συµπίπτουν µε τους κωδικούς για συναγερµό 

υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας των υπολοίπων κωδικών χρήστη. Για περισσότερες 

πληροφορίες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θέση (µνήµης) 

11-18. 

 

1) Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε µε [*] [*]. 

 
 

• Ανάβει η λυχνία PROGRAM. 

 

2) Εισάγετε την θέση (µνήµης) [11-18] της οποίας τον κωδικό χρήστη επιθυµείτε να 

αλλάξετε, πληκτρολογήστε το νέο [USER CODE] και επικυρώστε µε [#]. 
 

• Ο καινούργιος κωδικός χρήστη γίνεται αποδεκτός, µπορεί να αποτελείται από 2 έως 5 

ψηφία. 

• Εάν δεν γίνει δεκτός ο προγραµµατισµός θα ακουστούν 5 ήχοι σήµατος. Προσπαθήστε 

ξανά. 

 

3) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας ‘πρόγραµµα’ πιέζοντας [*] [*]. 



 
Το σύστηµα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης. 

 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
Υπάρχουν διαθέσιµες στο σύστηµα 8 θέσεις (µνήµης) αλλά το να βάλλετε κωδικούς χρήστη σε 

όλες είναι προαιρετικό. Η αλλαγή ή η διαγραφή ενός κωδικού χρήστη από µία θέση (µνήµης) 

µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή εσείς το θελήσετε. 

 

1) Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε µε [*] [*]. 

 
 

• Ανάβει η λυχνία PROGRAM.  

 

2) Εισάγετε την θέση (µνήµης) [user code location ]του κωδικού χρήστη [11-18] τον οποίο 

επιθυµείτε να διαγράψετε και επικυρώστε µε [#] 

 
 

• ∆ιαγράφεται ο κωδικός χρήστη σε αυτή την θέση (µνήµης). 

• Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτηµα θα ακουστούν 5 ήχοι σήµατος. Προσπαθήστε ξανά. 

•  

3) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας ‘πρόγραµµα’ πιέζοντας [*] [*]. 

 
 

Το σύστηµα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης. 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 
 

Είναι δυνατή η αλλαγή ή διαγραφή των τηλεφωνικών αριθµών στην συσκευή επικοινωνίας και 

στον αυτόµατο επιλογέα εάν αυτό απαιτείται. Η εισαγωγή τηλεφωνικού αριθµού στην συσκευή 

επικοινωνίας γίνεται συνήθως από τον εγκαταστάτη ή από τον τεχνικό του σταθµού 

παρακολούθησης. Οι λεπτοµέρειες περιγράφονται στο ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

προγραµµατισµός θέσεων (µνήµης) 50- 51. 

Οι τηλεφωνικοί αριθµοί που συνήθως εισάγονται στον αυτόµατο επιλογέα είναι αυτοί των 

φίλων, συγγενών, του σπιτιου/γραφείου, και επίσης του κινητού σας τηλεφώνου ή του 

συστήµατος τηλε-ειδοποίησης, µπορείτε να αλλάζετε αυτούς τους αριθµούς από καιρού εις 

καιρόν.  Αυτοί οι τέσσερις τηλεφωνικοί αριθµοί αποθηκεύονται στις θέσεις (µνήµης) 60-63. 

 

1) Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε µε [*] [*]. 

 
 

Ανάβει η λυχνία PROGRAM. 

 

2) Εισάγετε την θέση (µνήµης) του τηλεφωνικού αριθµού (telephone location) [60-63] που 

επιθυµείτε να αλλάξετε, πληκτρολογήστε την µορφή του µηνύµατος απαιτείται [0 ή 1], 

εισάγετε τον καινούργιο αριθµό τηλεφώνου [TELEPHONE NUMBER] και επικυρώστε µε  
[#]. 
 

 
ΝΕΟΣ 



• Ο καινούργιος τηλεφωνικός αριθµός έχει γίνει αποδεκτός. Μπορεί να αποτελείται το 

µέγιστο από 32 ψηφία. 

• Η µορφή του µηνύµατος είναι 1, ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ (Εάν επιθυµείτε το σύστηµα να 

επικοινωνήσει µε ένα αυτόµατο σύστηµα τηλε ειδοποίησης, θα πρέπει να επιλέξετε την µορφή 

µηνύµατος 0, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ. ∆είτε το ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για 

λεπτοµέρειες,"Κλήση προς ένα αυτόµατο σύστηµα τηλε-ειδοποίησης από τον αυτόµατο 

επιλογέα’ 

• Εάν δεν γίνει δεκτός ο προγραµµατισµός θα ακουστούν 5 ήχοι σήµατος. Προσπαθήστε 

ξανά. 

 

3) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας ‘πρόγραµµα’ πιέζοντας [*] [*]. 

 
• Το σύστηµα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 
 

Εάν ένας τηλεφωνικός αριθµός δεν είναι πλέον έγκυρος για την αναφορά συναγερµού και δεν 

έχετε κάποιον καινούργιο αριθµό για να τον αντικαταστήσετε, θα ήταν καλύτερο να τον 

διαγράψετε.  Ο αυτόµατος επιλογέας θα παραλείψει την άδεια θέση για να επιταχύνει τους 

κύκλους της  προσπάθειας για κλήση. 

 

1) Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε µε [*] [*]. 

 
 

• Ανάβει η λυχνία PROGRAM. 

 

2) Εισάγετε την θέση (µνήµης) του τηλεφωνικού αριθµού [telephone location] [60-63] τον 
οποίο επιθυµείτε να διαγράψετε και επικυρώστε µε [#]. 

 
 

• ∆ιαγράφεται ο τηλεφωνικός αριθµός σε αυτή την θέση (µνήµης). 

• Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτηµα θα ακουστούν 5 ήχοι σήµατος. Προσπαθήστε ξανά. 

•  

3) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας ‘πρόγραµµα’ πιέζοντας [*] [*]. 
 

 
 

• Το σύστηµα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης. 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

• Σε κατάσταση συναγερµού, εκτός από αυτή του τοπικού συναγερµού το σύστηµα θα 

στείλει επίσης αναφορά συναγερµού στον σταθµό παρακολούθησης και το µαγνητοφωνηµένο 

µήνυµα στους προγραµµατισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς αν η συσκευή επικοινωνίας και ο 

αυτόµατος επιλογέας είναι ενεργοί. 

• Η συσκευή επικοινωνίας έχει προτεραιότητα στο να καλέσει. Αφού τελειώσει η κλήση 

από την συσκευή επικοινωνίας, το σύστηµα θα ξεκινήσει να καλεί τους τηλεφωνικούς αριθµούς 

που είναι αποθηκευµένοι στον αυτόµατο επιλογέα.  

• Εάν γίνει η επιλογή για ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ (VOICE MESSAGE) ο αυτόµατος 

επιλογέας θα στείλει το µαγνητοφωνηµένο µήνυµα µόλις γίνει σύνδεση. 

 



 

ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας: 

 

ΧΩΡΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ <ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ> 

 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

1) Όταν σηκώνετε το ακουστικό του τηλεφώνου, θα ακούσετε το µαγνητοφωνηµένο µήνυµα 

αναφοράς συναγερµού (20 δευτερόλεπτα). Όταν τελειώσει το µήνυµα, ο αυτόµατος επιλογέας 

παράγει έναν τόνο ήχου σήµατος (BEEP) και περιµένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση 

σας. 

2) Το σήµα της επιβεβαίωσης µπορεί να δοθεί πιέζοντας το κουµπί [1] του τηλεφώνου σας 

(πρέπει να είναι συσκευή τηλεφώνου τονικής επιλογής) µέσα σε 3 δευτερόλεπτα από τον ήχο 

σήµατος. 

 

ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

3) Χωρίς την επιβεβαίωση, θα γίνει επανάληψη του µηνύµατος µέχρι να σταλεί ο µέγιστος 

αριθµός µηνυµάτων. Ο αυτόµατος επιλογέας θα καλέσει τους εναποµείναντες αριθµούς και µετά 

θα προσπαθήσει να καλέσει ξανά τους αριθµούς που δεν έδωσαν επιβεβαίωση συνεχόµενα µέχρι 

να σταλεί ο µέγιστος αριθµός µηνυµάτων. 

4) Σε δευτερεύουσα κατάσταση λειτουργίας αναφοράς (BACKUP), είναι αρκετή η λήψη 

σήµατος επιβεβαίωσης από ΕΝΑ τηλέφωνο σε οµάδα των τεσσάρων (ο αυτόµατος επιλογέας 

µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 4 τηλεφωνικούς αριθµούς µέγιστο) ώστε να θεωρηθεί λήξαν το 

τρέχον περιστατικό και να τερµατιστεί η λειτουργία του αυτόµατου επιλογέα. Οι εναποµείναντες 

3 τηλεφωνικοί αριθµοί υπάρχουν µόνο για εφεδρεία. 

Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς NON-BACKUP, πρέπει να ληφθεί σήµα επιβεβαίωσης από 

κάθε ένα από τα τηλέφωνα στην οµάδα των τεσσάρων (αν είναι αποθηκευµένοι τέσσερις 

τηλεφωνικοί αριθµοί) πριν το τρέχον περιστατικό να θεωρηθεί λήξαν και να γίνει η αναφορά. 

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
 

Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας: 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ: 60 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ) 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

6) Στο τέλος του µηνύµατος , περιµένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση σας (Είναι 

απαραίτητο σήµα DTMF "7"). Μόλις λάβει την το σήµα της επιβεβαίωσης, ο αυτόµατος 

επιλογέας αφαιρεί από τον κατάλογο εργασιών του τον τηλεφωνικό αριθµό µε τον οποίο έχει 

ήδη έρθει σε επαφή σε σχέση µε το τρέχον περιστατικό, απενεργοποιώντας την λειτουργία της 

ακρόασης. 

7) Αν επιτραπεί η λειτουργία της ακρόασης (ενεργοποιηθεί), ο αυτόµατος επιλογέας ενεργοποιεί 

την ακρόαση για ένα προρυθµισµένο χρονικό διάστηµα µετά την επιβεβαίωση. 

8) Με το τέλος της περιόδου ακρόασης, ακούγεται ένας σύντοµος ήχος σήµατος. Εάν πατήσετε 

το [1] ξανά µέσα σε διάστηµα 10 δευτερολέπτων, ξεκινά µία καινούργια περίοδος ακρόασης. Αν 



δεν πατήσετε το [1], ο αυτόµατος επιλογέας θα κλείσει την γραµµή. Η χρονική περίοδος της 

ακρόασης µπορεί να παραταθεί για όσες φορές κρίνεται απαραίτητο ή να τερµατιστεί αµέσως 

µετά από τον σύντοµο ήχο σήµατος µε το να πατήσετε το [9] στην συσκευή του τηλεφώνου σας. 

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
 

ΑΜΕΣΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
 

9) Η λειτουργία ακρόασης σας επιτρέπει να ακούσετε τι γίνεται µέσα στην προστατευµένη οικία 

σας. Το ενσωµατωµένο µικρόφωνο του συστήµατος Συναγερµού είναι ενεργό κατά την διάρκεια 

της χρονικής περιόδου ακρόασης. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 

Το HA-982 έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να τηλεφωνεί στο σύστηµα από 

απόσταση (Για λεπτοµέρειες ανατρέξτε Προγραµµατισµός θέση 83) για να ελέγχει την 

κατάσταση ενεργοποίησης –απενεργοποίησης, να ελέγχει την ενεργοποίηση –απενεργοποίηση ή 

να ζητά από την συσκευή επικοινωνίας αναφορά τρέχουσας κατάστασης που θα σταλεί στον 

σταθµό παρακολούθησης ή στο σύστηµα τηλε-ειδοποίησης του ιδιοκτήτη. Η κλήση µπορεί να 

γίνει από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή επιλογής τόνου συµπεριλαµβανοµένων και κινητών 

τηλεφώνων µε ικανότητα DTMF. 

 

Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας: 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ Η ΚΛΗΣΗ (ΕΞ 

ΟΡΙΣΜΟΥ) 16) 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό στον οποίο είναι συνδεδεµένο το σύστηµα. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθµός της κατοικίας του ιδιοκτήτη. 

 

2. Μετά από τον προκαθορισµένο αριθµό κτύπων του κουδουνιού (προγραµµατισµένο στην 

θέση 83 ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ: 16) το σύστηµα θα απαντήσει στην κλήση µε έναν από τους 

ακόλουθους ήχους σήµατος για να δείξει την τρέχουσα κατάσταση του. 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΗΧΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΡΙ

ΘΜ

ΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΙ 

ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

1  1 ήχος σήµατος  • Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο  

2  2 ήχοι σήµατος • Το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο  

3  1 ήχος σήµατος +3 

ήχοι σήµατος 

• Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο, αλλά  

• Έχει χτυπήσει συναγερµός (εξ αιτίας των 24 ωρών ή των ζωνών 

του λογισµικού) 

4  2 ήχοι σήµατος +3 

ήχοι σήµατος 

• Το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο και  

• Έχει χτυπήσει συναγερµός  



5  1 ήχος σήµατος +2 

ήχοι σήµατος 

• Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο, αλλά  

• Το σύστηµα είναι σε µνήµη συναγερµού, τουλάχιστον σε µία 

ζώνη προστασίας έχει χτυπήσει συναγερµός. 

6  5 ήχοι σήµατος • Ανεπιτυχής εισαγωγή κωδικού, δοκιµάστε ξανά  

7  2 ήχοι σήµατος +5 

ήχοι σήµατος 

• Επιτυχηµένη εισαγωγή κωδικού αλλά η απορρίπτεται η αίτηση 

για την λειτουργία επειδή το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση 

απαγόρευσης ενεργοποίησης  

3. Εάν επιθυµείτε µόνο έλεγχο της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του συστήµατος του 

συναγερµού, δίχως να κάνετε κάποια αλλαγή, απλώς κλείστε το τηλέφωνο αφού ακούσετε τον 

ήχο σήµατος. 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
4. Εάν επιθυµείτε να αλλάξετε την κατάσταση του συστήµατος, εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό 

εντολής κάνοντας χρήση του πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας αφού ακούσετε τον απαντητικό 

ήχο σήµατος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για προφανείς λόγους ασφαλείας ΜΟΝΟΝ Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1 µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να ελέγξει την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του συστήµατος 

από απόσταση. 
 

a) Αν υπάρχει 1 απαντητικός ήχος σήµατος, το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο.  

Εισάγετε τον [USER CODE 1] και επικυρώστε µε [#] 
 

• Το σύστηµα ενεργοποιείται άµεσα.  

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος.  

b) Αν υπάρχουν 2 απαντητικοί ήχοι σήµατος, το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο.  

Εισάγετε τον [USER CODE 1] και επικυρώστε µε [#] 
 

• Το σύστηµα απενεργοποιείται άµεσα.  

• Θα ακουστεί ένας ήχος σήµατος.  

c) Αν υπάρχει 1 απαντητικός ήχος σήµατος + 3 ήχοι σήµατος, το σύστηµα είναι 

απενεργοποιηµένο και έχει χτυπήσει συναγερµός. 

Εισάγετε τον [USER CODE 1] και επικυρώστε µε [#] 
 

• Το σύστηµα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιηµένο, ο συναγερµός ρυθµίζεται ξανά 

άµεσα και περνά σε µνήµη συναγερµού.  

• Θα ακουστούν ένας ήχος σήµατος + δύο ήχοι σήµατος.  

d) Αν υπάρχουν 2 + 3 απαντητικοί ήχοι σήµατος, το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο και 

έχει χτυπήσει συναγερµός. 

Εισάγετε τον [USER CODE 1] και επικυρώστε µε [#] 
 

• Το σύστηµα απενεργοποιείται άµεσα, και περνά σε µνήµη συναγερµού.  

• Θα ακουστούν ένας ήχος σήµατος + δύο ήχοι σήµατος.  

e) Αν ο  απαντητικός ήχος σήµατος είναι 1+ 2 ήχοι σήµατος, το σύστηµα είναι 

απενεργοποιηµένο και σε µνήµη συναγερµού. 

 

i) Εισάγετε τον [USER CODE 1], πληκτρολογήστε [*], εισάγετε το [3] και επικυρώστε µε 

[#] —Μόνο για να διαγράψετε τα περιεχόµενα της µνήµης 

 

• Το σύστηµα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιηµένο και τα περιεχόµενα της µνήµης 

του συναγερµού έχουν διαγραφεί.  

• Θα ακουστεί ένας ήχος σήµατος.  

• Το σύστηµα είναι έτοιµο να ενεργοποιηθεί ξανά µε την εισαγωγή της επιλογής (a) όπως 



αναφέρθηκε πιο πάνω. 

 

ii) Εισάγετε τον [USER CODE 1], πληκτρολογήστε [#], εισάγετε το [6] και επικυρώστε 

µε [#] —Για να διαγράψετε τα περιεχόµενα της µνήµης και για να ενεργοποιήσετε ξανά 

το σύστηµα. 

 

• Έχει διαγραφεί το περιεχόµενο της µνήµης του συναγερµού και το σύστηµα έχει 

ενεργοποιηθεί ξανά άµεσα.  

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος.  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

i) Το σύστηµα θα τερµατίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραµµή αφού έχει 

αποδεχθεί την εντολή. 

ii) Οι 5 απαντητικοί ήχοι σήµατος δείχνουν ανεπιτυχή εισαγωγή κωδικού εντολής, 

προσπαθήστε ξανά. If four incorrect attempts are made, the system will terminate the 

session and hang up. 

iii) Αν υπάρχουν 2 +5 απαντητικοί ήχοι σήµατος υπάρχει απαγόρευση της ενεργοποίησης 

κάτι που σηµαίνει πως το σύστηµα δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί γιατί υπάρχει κάποια 

ζώνη(ες) µε βλάβη. Το σύστηµα θα τερµατίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραµµή 

µετά από τους ήχους σήµατος.  

 

4. 5. Κλείστε αµέσως το τηλέφωνο για να δώσετε την ευκαιρία στην συσκευή επικοινωνίας 

(εάν είναι ενεργοποιηµένη, για λεπτοµέρειες ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

θέση 76 και 80) του συστήµατος να καλέσει τον σταθµό παρακολούθησης λόγω της 

ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήµατος. 

 

Στην περίπτωση που έχει υπάρξει συµβάν για ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή 

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, η συσκευή επικοινωνίας θα καλεί πάντα τον σταθµό 

παρακολούθησης και πάντα θα στέλνει αναφορά κατάστασης γιατί τότε υπάρχει πρόβληµα στο 

σύστηµα. 

 

Η αναφορά θα σταλεί 10 δευτερόλεπτα αφού ακουστεί ο απαντητικός ήχος σήµατος. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΑΡΙ

ΘΜ

ΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 

ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

A   • Να ενεργοποιήσετε το σύστηµα αν είναι απενεργοποιηµένο, ή  

• Να απενεργοποιήσετε το σύστηµα αν είναι ενεργοποιηµένο 

B   Να διαγράψετε τα περιεχόµενα της µνήµης του συναγερµού και 

να διατηρήσετε το σύστηµα απενεργοποιηµένο  

C   • Να διαγράψετε τα περιεχόµενα της µνήµης του συναγερµού 

και να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστηµα  

D   • Να κάνετε αίτηση στο σύστηµα για να στείλει αναφορά της 

τρέχουσας καταγεγραµµένης κατάστασης του στον σταθµό 

παρακολούθησης η σε ένα αυτόµατο σύστηµα τηλεειδοποίησης  

• Η αναφορά θα σταλεί 10 δευτερόλεπτα αφού εισαχθεί µε 

επιτυχία ο κωδικός εντολής, θα ακουστούν 2 ήχοι σήµατος για 

να επιβεβαιωθεί η επιτυχηµένη εισαγωγή του κωδικού  

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 



 

Η συσκευή επικοινωνίας του συστήµατος έχει σχεδιαστεί για να δίνει την δυνατότητα σε ένα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (συνήθως στον σταθµό παρακολούθησης ) ή στον ιδιοκτήτη να 

ζητήσουν µία αναφορά τρέχουσας κατάστασης. 

 

1) Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό στον οποίο είναι συνδεδεµένο το σύστηµα. 

 

2) Μετά από τον προκαθορισµένο αριθµό κτύπων του κουδουνιού, το σύστηµα θα απαντήσει το 

τηλέφωνο µε τον απαντητικό (ους) ήχο(ους) σήµατος για να δηλώσει την τρέχουσα κατάσταση 

του. 

 

3) Εισάγετε τον [CLIENT CODE] και επικυρώστε µε το κουµπί [#] χρησιµοποιώντας το 

πληκτρολόγιο της τηλεφωνικής συσκευής. 
 

 
 

4) Εάν η εισαγωγή του κωδικού είναι επιτυχηµένη, θα ακουστούν δύο σύντοµοι ήχοι σήµατος 

για να επιβεβαιωθεί η ικανοποίηση του αιτήµατος. Κλείστε αµέσως το τηλέφωνο για να 

µπορέσει η συσκευή επικοινωνίας να στείλει την αναφορά. Η αναφορά θα σταλεί στον σταθµό 

παρακολούθησης και / ή στο αυτόµατο σύστηµα τηλεειδοποίησης 10 δευτερόλεπτα µετά από 

τους ήχους σήµατος που σηµαίνουν την επιβεβαίωση. 

 

5) Εάν γίνει κάποιο λάθος στην εισαγωγή του CLIENT CODE, πιέστε το κουµπί [#] (θα 

ακουστούν 5 ήχοι σήµατος) και προσπαθήστε ξανά. Εάν γίνουν τέσσερις αποτυχηµένες 

προσπάθειες, το σύστηµα θα τερµατίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραµµή. 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΧΡΗΣΗ KYΡIΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
 

Το HA-982 έχει φτιαχτεί µε την δυνατότητα σύνδεσης προαιρετικών κύριων διακοπτών για τον 

έλεγχο της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Εάν το σύστηµα σας είναι εξοπλισµένο µε τον 

προαιρετικό κύριο διακόπτη, µπορείτε να ελέγξετε την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση µέσω του 

κύριου διακόπτη εξ ίσου µε τον πίνακα ελέγχου. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΠΑΦΕΣ 

ΚΥΡΙΟΥ 

∆ΙΑΚΟΠΤΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

1η Επαφή  • Κατάσταση 

λειτουργίας για 

ενεργοποίηση από 

απόσταση  

• Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης για την 

έξοδο  

• Ακούγεται ήχος σήµατος για την έξοδο 

αν είναι ενεργοποιηµένος  

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί µετά την 

λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την 

έξοδο  

2
η
 Επαφή  • Κατάσταση 

λειτουργίας για 

ενεργοποίηση από την 

• Η 2
η
 επαφή θα πρέπει να γίνει µέσα στον 

χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο  

• Ακούγεται ένας συνεχόµενος ήχος 



οικία  σήµατος µέχρι το τέλος του χρόνου 

καθυστέρησης για την έξοδο  

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί µετά την 

λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την 

έξοδο  

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1η Επαφή  • Σύστηµα 

απενεργοποιηµένο  

Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο και 

έχει επανέρθει στην προηγούµενη 

κατάσταση εάν δεν έχει χτυπήσει 

συναγερµός Είναι έτοιµο για 

ενεργοποιηθεί ξανά  

• Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο, 

αλλά µε µνήµη συναγερµού αν έχει 

χτυπήσει συναγερµός, χρειάζεται 2η 

επαφή  

2
η
 Επαφή  • Έχουν διαγραφεί τα 

περιεχόµενα της µνήµης 

Το σύστηµα παραµένει 

απενεργοποιηµένο. 

Οι λυχνίες LED της µνήµης συναγερµού 

είναι σβηστές (οι ΛΥΧΝΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ LED και οι ΛΥΧΝΙΕΣ 

LED ζώνης στον πίνακα ελέγχου). 

• Το σύστηµα είναι έτοιµο για 

ενεργοποιηθεί ξανά  

 

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ  ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ 

ΟΙΚΊΑ-ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

• Κατάσταση 

λειτουργίας για 

ενεργοποίηση 

από απόσταση  

• Σύστηµα 

απενεργοποιηµέ

νο  

• Κατάσταση λειτουργίας 

για ενεργοποίηση από την 

οικία  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Ξεκινά ο χρόνος 

καθυστέρησης 

για την έξοδο 

αλλά 

υπάρχει(ουν) µη 

σφραγισµένη(ες) 

ζώνη(ες), 

παρακαλείσθε να 

ελέγξετε τις 

συνδέσεις των 

ζωνών 

• Το σύστηµα 

ενεργοποιείται 

µετά την λήξη 

του χρόνου 

καθυστέρησης 

για την έξοδο 

• Σύστηµα 

απενεργοποιηµέ

νο  

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΑΡΓΑ 

• Ξεκινά ο χρόνος 

καθυστέρησης για την 

έξοδο και οι ζώνες είναι σε 

κανονική κατάσταση 

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ 

ΓΡΗΓΟΡΑ  

Η ζώνη είναι ή ήταν σε 

συναγερµό 

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ 

ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΥΣΗΣ 

• Το σύστηµα είναι 

απενεργοποιηµένο  

• Ζώνη µε µνήµη 

συναγερµού  
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Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης είναι ένα από τα δύο εγχειρίδια για τον πίνακα ελέγχου του συναγερµού  HA-982  Αυτό το εγχειρίδιο επεξηγεί 

όλες τις παραµέτρους του προγραµµατισµού, τις λειτουργίες των ακροδεκτών σύνδεσης και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος. Περιγράφονται 
µε λεπτοµέρεια όλες οι παράµετροι και οι επιλογές του συστήµατος. 
Για να µπορέσετε να εκµεταλλευτείτε το σύστηµα σας στο έπακρο, σας συστήνουµε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και να 

εξοικειωθείτε µε το σύστηµα και τα µοναδικά χαρακτηριστικά του. 
Οι διαδικασίες για την λειτουργία του συστήµατος συναγερµού περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Το HA-982 είναι ένα έξυπνος πίνακας ελέγχου συναγερµού µε 8 ζώνες προστασίας, που έχει σχεδιαστεί για την προστασία κατοικιών και 

γραφείων κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων ιδεών στους συναγερµούς. Το σύστηµα είναι φτιαγµένο µε την συσκευή επικοινωνίας και τον 

αυτόµατο επιλογέα να αποτελούν µία µονάδα. Όταν χτυπήσει ο συναγερµός, δίνει τοπική προειδοποίηση όπως όλοι οι παραδοσιακοί 

συναγερµοί, στέλνει επίσης φωνητικά µηνύµατα σε προ επιλεγµένους τηλεφωνικούς αριθµούς, αριθµητικό µήνυµα στα αυτόµατα συστήµατα 

τηλεειδοποίησης και αναφορά συναγερµού σε ένα ιδιόκτητο σταθµό παρακολούθησης ο οποίος είναι εξοπλισµένος µε το δικό σας ή µε το 

λογισµικό της ΑΕΙ για την Παρακολούθηση Συναγερµού. 
Ο πίνακας  ελέγχου του HA-982 είναι συµβατός µε δηµόσια τηλεφωνικά συστήµατα όλων των ειδών. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΛ  
 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 
ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΙΚΟΥ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ 

ΑΛΛΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
• ΣΕΙΡΗΝΑ/ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ 

• ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 
 

 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΤΕΜ ΦΩΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Η ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DTMF 
 

 

I ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 

1 σύντοµος ήχος σήµατος Επιτυχηµένη εισαγωγή κλειδιού, κατευναστικός τόνος. 

2 σύντοµοι ήχοι σήµατος • Επιτυχηµένη εισαγωγή κωδικού για την συγκεκριµένη 

λειτουργία  
5 σύντοµοι ήχοι σήµατος • Ανεπιτυχής εισαγωγή κωδικού για την συγκεκριµένη 

λειτουργία  

• Εισαγωγή λανθασµένου αριθµού κωδικού  

• Προσπάθεια χρήσης µη επιτρεπόµενης εντολής  

• Λήξη διαθέσιµου χρόνου για την εισαγωγή κωδικού, µε 

µέγιστο διαθέσιµο χρόνο για κάθε ψηφίο τα 10 δευτερόλεπτα  
1 µακρόσυρτος ήχος σήµατος • Λήξη χρόνου καθυστέρησης εξόδου, το σύστηµα 

ενεργοποιείται  
1 σύντοµος ήχος σήµατος/30 

δευρτερόλεπτα 
Βλάβη στην τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 

• Χαµηλή φόρτιση του συσσωρευτή  

Συνεχόµενος ήχος σήµατος µε 

διαλείµµατα των 0,5 δευτερολέπτων  
Χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο  

• Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο  

•Ο γεφυρωτής DAP είναι σε κατάσταση λειτουργίας (ON) 

5 συνεχόµενοι σύντοµοι ήχοι σήµατος 

/µε διαλείµµατα των 5 δευτερολέπτων  
Η τηλεφωνική γραµµή παρουσιάζει πρόβληµα κατά τον 

έλεγχο βλάβης γραµµής  

2 ήχοι σήµατος +5 ήχοι σήµατος •Το σύστηµα δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί άµεσα εξαιτίας της 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
• Γίνεται εισαγωγή του κωδικού υπό το καθεστώς 

ψυχολογικής βίας αλλά δεν λειτουργεί η συσκευή 

επικοινωνίας   



ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ LED 
 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ 

ΖΩΝΕΣ (8 

ΛΥΧΝΙΕΣ 

LED) 

• Μη σφραγισµένη ζώνη 

(υπάρχει βλάβη) 

Παρακαλώ ελέγξτε τις 

συνδέσεις για την 

ζώνη  

• Σφραγισµένη ζώνη 

(Φυσιολογική 

Κατάσταση)  

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ  
Η ζώνη είναι ή ήταν σε συναγερµό 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΠΑΥΣΗΣ 
• Η Ζώνη βρίσκεται σε µνήµη συναγερµού, το σύστηµα 

είναι απενεργοποιηµένο 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΑΡΓΑ 
Η ζώνη είναι αποµονωµένη  

ΕΞΟ∆ΟΣ/ΕΝΕ
ΡΓΟΠΟΙΗΜΕ

• Ο συναγερµός είναι 

ενεργοποιηµένος 
Ο συναγερµός είναι 

απενεργοποιηµένος 
• Σε χρονική περίοδο καθυστέρησης για την έξοδο  

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟ
ΜΕΝΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

(AC) 

• Υπάρχει τροφοδοσία 

Εναλλασσόµενου 

ρεύµατος  

 • Υπάρχει βλάβη στην τροφοδοσία εναλλασσόµενου 

ρεύµατος, το σύστηµα χρησιµοποιεί τον συσσωρευτή  
• Αρχίζουν να αναβοσβήνουν 20-30 δευτερόλεπτα µετά 

από την βλάβη της τροφοδοσίας του εναλλασσόµενου 

ρεύµατος  
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ 

‘ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ’ 
• Το σύστηµα βρίσκεται στην χρονική περίοδο 

καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος  

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤ
ΗΣ  

• Βλάβη του 

συσσωρευτή  
Συσσωρευτής Σε 

Κανονική 

Λειτουργία 

• Γίνεται έλεγχος του συσσωρευτή  
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ 

‘ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ’ 

(AC) 
• Το σύστηµα βρίσκεται στην χρονική περίοδο 

καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • Το σύστηµα βρίσκεται 
σε κατάσταση 

λειτουργίας 

• Φυσιολογική 

κατάσταση  
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣ
Η 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ 

Το σύστηµα βρίσκεται 

σε κατάσταση 

λειτουργίας 

απαγόρευσης της 

ενεργοποίησης, η 

ένδειξη λειτουργεί 
κατά την διάρκεια της 

• Το σύστηµα 

ενεργοποιείται µετά 

την λήξη της 

χρονικής περιόδου 

καθυστέρησης για 

την έξοδο 
• Το σύστηµα 

Το σύστηµα δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί µετά την λήξη 

της χρονικής περιόδου καθυστέρησης για την έξοδο εξ 

αιτίας της ύπαρξης ζώνης(ων), µε βλάβη δείτε την 

ένδειξη για ζώνη(ες) µε βλάβη  

ΚΑΛΩΝΤΑΣ 

ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Κάνοντας κλήση σε 

µορφή DTMF  
• ∆εν υπάρχει κλήση 

αριθµού τηλεφώνου 

σε εξέλιξη 
• Καλώντας υπό το 

καθεστώς 

ψυχολογικής βίας 

• Κάνοντας κλήση σε µορφή παλµού  
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ 
Το σύστηµα κάνει έλεγχο της τηλεφωνικής γραµµής για 

βλάβη  

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩ
ΝΗΣΗ 

• Βρίσκεται σε εξέλιξη η 

µαγνητοφώνηση 

φωνής 

• ∆εν υπάρχει 

µαγνητοφώνηση ή 

έχει τελειώσει ο 

διαθέσιµος χρόνος 

 

 

OΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ 
ΟΙ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΛΗΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΤΙΡ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

 

 
ΓΕΙΩΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΚΛΗΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΤΙΡ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

 
ΒΥΣΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΩΤΗ DAP 
 
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 8  

2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 7  
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 6  

2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 5  
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 4  

2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 3  
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 2  

2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 1  

 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

ΡΟΛΟΙ 

 
ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΟΙΚΊΑ-ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 



ΚΥΡΙΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

N.O. ΤΥΠΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

 

 

 

ΚΥΡΙΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Ο ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΜΑΥΡΟ 
 

 

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΟ∆ΟΣ + 12V (ΧΡΟΝΟΣ), (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ/ΣΕΙΡΗΝΑ) ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΟ∆ΟΣ + 12V (ΜΑΝ∆ΑΛΟ), (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ 
ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΣ + 12V, (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΟ) ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ 
+ 12V ΕΞΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ, (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΞΑΝΑ) 
+ 12V ΕΞΟ∆ΟΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ, (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ) 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC) 16.5V 

 

ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12V, 6,5AH 
 

1, 2: Η τροφοδοσία εναλλασσοµένου ρεύµατος (AC) γίνεται από έναν µετασχηµατιστή των 16,5V AC, 1,5Amp ελάχιστο στα 50 ή 60Hz. Η 

πρωτεύουσα πλευρά του µετασχηµατιστή πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε µία υποδοχή χωρίς διακόπτη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον πίνακα ελέγχου 

συναγερµού χωρίς ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή ισχύος, ο µετασχηµατιστής που θα χρησιµοποιηθεί σε αυτό το προϊόν πρέπει να 

συµµορφώνεται µε την προδιαγραφή EN61558 (Μοντέλο ΑΕΙ: AP-980). 
3: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει µια ισχύ εξόδου χωρίς διακόπτη +12V που έχει σχέση µε την κοινή γείωση. Παρέχει συνεχόµενη ισχύ εξόδου 

ανεξάρτητα από το αν  το σύστηµα λειτουργεί ή όχι.  Κατάλληλο για εκείνες τις συσκευές που χρειάζονται αδιάλειπτη τροφοδοσία. Όπως οι 
ανιχνευτές καπνού, τα πληκτρολόγια ελέγχου, κτλ. Αυτός ο ακροδέκτης είναι εξοπλισµένος µε µία ασφάλεια 750mA που µπορεί να ρυθµιστεί 

ξανά. 
4: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει ισχύ εξόδου χωρίς διακόπτη +12V που έχει σχέση µε την κοινή γείωση όταν το σύστηµα είναι σε λειτουργία. Όταν 

το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο δεν υπάρχει τάση εξόδου (OFF ). Είναι έτοιµο για συσκευές που χρειάζονται ισχύ µε διακόπτη για να 

ρυθµιστούν ξανά. Τυπικές συσκευές είναι οι ανιχνευτές θραύσης τζαµιών και κάποιοι από του ανιχνευτές καπνού που χρειάζονται έλλειψη 

ισχύος για να ρυθµιστούν ξανά. Αυτός ο ακροδέκτης είναι εξοπλισµένος µε µία ασφάλεια 750mA που µπορεί να ρυθµιστεί ξανά. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακροδέκτες 3 και 4 έχουν κοινό βασικό αγωγό ισχύος. Η συνδυασµένη ισχύς για αυτές τις εξόδους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

750mA. 
5: Κοινή Γείωση (-). 
6: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει συνεχόµενη ισχύ εξόδου + 12V σε φυσιολογικές συνθήκες όταν δεν έχει χτυπήσει συναγερµός. Είναι 

καταλληλότερος για την σύνδεση της σειρήνας δορυφόρου ή της στροβοσκοπικής λυχνίας (AEI Μοντέλο #ES-962A/B). Σε κατάσταση 

συναγερµού δεν υπάρχει η έξοδος +12V (OFF ). Η έξοδος  είναι εξοπλισµένη µε µία ασφάλεια 2,5A που µπορεί να ρυθµιστεί ξανά. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μια Σειρήνα ∆ορυφόρος/Στροβοσκοπική Λυχνία είναι µία ανεξάρτητη συσκευή µε ενσωµατωµένο συσσωρευτή που φορτίζεται από την 

τάση συγκράτησης από τον πίνακα ελέγχου σε φυσιολογική κατάσταση. Στην οποία η σειρήνα και η στροβοσκοπική λυχνία δεν λειτουργούν 

(OFF). Σε κατάσταση συναγερµού, δεν υπάρχει η τάση συγκράτησης από τον πίνακα ελέγχου. Η σειρήνα και η στροβοσκοπική λυχνία της 

µονάδας ξεκινούν να λειτουργούν. Έχουν παροχή από τον εφεδρικό συσσωρευτή. Η σειρήνα θα σταµατήσει µόλις λήξει ο προεπιλεγµένος 

χρόνος, και η στροβοσκοπική λυχνία θα λειτουργεί µέχρι να επανέλθει η τάση συγκράτησης. 
Η Σειρήνα ∆ορυφόρος και η Στροβοσκοπική Λυχνία είναι έχουν αυτοπροστασία και είναι προστατευµένες από δολιοφθορά. Αν το καλώδιο 

σύνδεσης ανάµεσα στην µονάδα και τον πίνακα ελέγχου του συναγερµού κοπεί χτυπά άµεσα ο συναγερµός. 
7: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει συνεχόµενη ισχύ εξόδου 12V σε κατάσταση συναγερµού και µετά από αυτή µέχρι να απενεργοποιηθεί το σύστηµα 

ή να ρυθµιστεί ξανά από τον κωδικό χρήστη. Είναι καταλληλότερος για να παρέχει ισχύ στην ανεξάρτητη στροβοσκοπική λυχνία ή σε εκείνες τις 

συσκευές που χρειάζεται να λειτουργούν συνεχώς κατά την κατάσταση συναγερµού αφού έχει ρυθµιστεί ξανά ο χρονοδιακόπτης της σειρήνας. Η 

έξοδος  είναι εξοπλισµένη µε µία ασφάλεια 2,5A που µπορεί να ρυθµιστεί ξανά. 
8: Κοινή Γείωση (-). 

9: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει ισχύ εξόδου +12V σε κατάσταση συναγερµού µε το χρονικό διάστηµα να σύµφωνα µε την ρύθµιση του 

χρονοδιακόπτη του συναγερµού. Είναι κατάλληλος για να ενεργοποιεί την ηλεκτρονική σειρήνα ή το κουδούνι συναγερµού. Η έξοδος  είναι 
εξοπλισµένη µε µία ασφάλεια 2,5A που µπορεί να ρυθµιστεί ξανά. 



10,11,: Αυτή η οµάδα από ακροδέκτες είναι τα σηµεία σύνδεσης για ένα αποµακρυσµένο σταθµό που χρησιµοποιεί  

12,13 συµβατικό διακόπτη κλειδιού για τον έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης, που υπάρχει για εκείνους τους ανθρώπους που δεν θέλουν να 

χρησιµοποιούν κωδικό µε ψηφία, ή που µπορεί να ξεχάσουν των κωδικό όταν χτυπήσει ο συναγερµός και είναι νευρικοί. Η σύνδεση για 

διακόπτη κλειδιού είναι προαιρετική. Μέγιστο 5 αποµακρυσµένοι σταθµοί µε διακόπτη κλειδιού στιγµιαίου τύπου (AEI Μοντέλο: RKS-2M) 

µπορούν να συνδεθούν παράλληλα µε .αυτούς τους ακροδέκτες. 
10:  Σύνδεση των στιγµιαίων διακοπτών κλειδιού.  

11:   Σύνδεση των ενδεικτικών λυχνιών LED HOME-AWAY (ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ) 12:  Σύνδεση των ενδεικτικών λυχνιών LED 

STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 
13:   Το κοινό σηµείο ισχύος +12V για τους διακόπτες κλειδιού και τις λυχνίες LED. Υπάρχει ασφάλεια 750mA που ρυθµίζεται ξανά. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΠΑΦΕΣ 

∆ΙΑΚΟΠΤΗ 

ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

1η Επαφή  • Κατάσταση λειτουργίας για 

ενεργοποίηση από απόσταση  
• Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο  

• Ακούγεται ήχος σήµατος για την έξοδο αν είναι 

ενεργοποιηµένος  

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί µετά την λήξη του 

χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο  

2η Επαφή  • Κατάσταση λειτουργίας για 

ενεργοποίηση από την οικία  
• Η 2η επαφή θα πρέπει να γίνει µέσα στον χρόνο 

καθυστέρησης για την έξοδο  

• Ακούγεται ένας συνεχόµενος ήχος σήµατος µέχρι το 

τέλος του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο  

• Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί µετά την λήξη του 

χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο  
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

ΟΙΗΣΤΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ  

1η Επαφή  • Σύστηµα απενεργοποιηµένο  Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο και έχει 

επανέρθει στην προηγούµενη κατάσταση εάν δεν έχει 
χτυπήσει συναγερµός Είναι έτοιµο για να 

ενεργοποιηθεί ξανά 
• Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο, αλλά µε 

µνήµη συναγερµού αν έχει χτυπήσει συναγερµός, 

χρειάζεται 2η επαφή  
2η Επαφή  • Έχουν διαγραφεί τα 

περιεχόµενα της µνήµης 

συναγερµού 

Το σύστηµα παραµένει 
απενεργοποιηµένο. 

Οι λυχνίες LED της µνήµης συναγερµού είναι 
σβηστές (οι ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ LED και οι 

ΛΥΧΝΙΕΣ LED ζώνης στον πίνακα ελέγχου). 

• Το σύστηµα είναι έτοιµο για ενεργοποιηθεί ξανά  

 

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ  ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ 

ΟΙΚΊΑ-ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
Σε κατάσταση λειτουργίας 

από απόσταση 
• Σύστηµα 

απενεργοποιηµένο  
Σε κατάσταση λειτουργίας από 

την οικία 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Ξεκινά ο χρόνος 

καθυστέρησης για την 

έξοδο αλλά υπάρχει(ουν) 

µη σφραγισµένη(ες) 

ζώνη(ες), παρακαλείσθε 

να ελέγξετε τις συνδέσεις 

των ζωνών 
• Το σύστηµα ενεργοποιείται 

µετά την λήξη της 

χρονικής περιόδου 

• Σύστηµα 

απενεργοποιηµένο  
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΑΡΓΑ 
• Ξεκινά ο χρόνος 

καθυστέρησης για την έξοδο 

και οι ζώνες είναι σε κανονική 

κατάσταση 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ  
Η ζώνη είναι ή ήταν σε 

συναγερµό 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ 

ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ 
13,14,15,16: Αυτή η οµάδα των ακροδεκτών είναι τα σηµεία σύνδεσης για τον (τους) πίνακα(ες) ελέγχου του συστήµατος. Όλοι οι πίνακες θα πρέπει να 

συνδεθούν παράλληλα µε αυτούς τους ακροδέκτες και επιτρέπεται η σύνδεση 4 πινάκων το µέγιστο. Ο πίνακας ελέγχου του συστήµατος του 

HA-982S εγκαθίσταται στην µονάδα του πίνακα ελέγχου, χωρίς να χρειάζεται κάποια σύνδεση.  Αφήστε αυτούς τους ακροδέκτες άδειους εκτός 

αν είναι απαραίτητος κάποιος επιπλέον πίνακας ελέγχου από απόσταση. 
13: κοινό σηµείο +12V, εξοπλισµένο µε ασφάλεια 750mA που ρυθµίζεται ξανά. 
14: Κοινή γείωση (-). 
15: Καλώδιο ρολογιού 
16: Καλώδιο δεδοµένων 
17,18,19,20,: Αυτοί οι ακροδέκτες είναι οι ζώνες προστασίας 1 µε 8 και οι κοινοί ακροδέκτες γείωσης 21,22,23,24. Οι ζώνες είναι E.O.L. [End of 

Line (Τέλος Γραµµής)]και παρακολουθούνται από έναν αντιστάτη 2,2Κ Ohm  25,26,27,28  Όλες οι επαφές που είναι συνήθως κλειστές (N.C.) 

[normally closed ] θα συνδεθούν σε σειρά µε τον αντιστάτη E.O.L, όπου όλες οι επαφές που είναι κανονικά ανοικτές (N.O.) [normally open ] θα 

συνδεθούν παράλληλα µε τον αντιστάτη E.O.L.  Οι λειτουργίες των ζωνών και οι χρόνοι αντίδρασης τους προγραµµατίζονται µέσω των 

επιλογών προγραµµατισµού του συστήµατος. 
 

Μία από τις ζώνες Προστασίας 

 

Επαφές N.C (συνήθως κλειστές) 
ΖΩΝΗ 
 
2,2K Ohm E.O.L.(τέλος γραµµής) 
ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ 

. ΕΠΑΦΕΣ N.O(ΣΥΝΉΘΩΣ ΑΝΟΙΚΤΈΣ) 
Μία ζώνη προστασίας µε αντιστάτη E.O.L, είτε ανοικτό ή κλειστό θα αναφερθεί ως συναγερµός αν η ζώνη είναι ενεργοποιηµένη. 
17: Ζώνη 1, 19: Ζώνη 2, 20: Ζώνη 3, 22: Ζώνη 4, 



23: Ζώνη 5, 25: Ζώνη 6, 26: Ζώνη 7, 28: Ζώνη 8, 
18, 21, 24, 27:  Κοινή γείωση (-). 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ∆ΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ (N .C.) 
Ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς που βρίσκεται στο κουτί είναι εξ’ αρχής συνδεδεµένος εσωτερικά µε καλώδιο µε την ζώνη 8. Σας 

συστήνουµε να έχετε πάντα 
προγραµµατισµένη την ζώνη 8 ως ζώνη 24ωρης προστασίας. 

29,30: Αυτοί οι δύο ακροδέκτες είναι έτοιµοι για την σύνδεση της τηλεφωνικής συσκευής της κατοικίας που είναι συνδεδεµένη µε την τηλεφωνική 

γραµµή σε φυσιολογικές συνθήκες. Η τηλεφωνική συσκευή της κατοικίας θα αποσυνδεθεί αυτοµάτως από την τηλεφωνική γραµµή όποτε 

µπαίνουν σε λειτουργία η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόµατος επιλογέας. 
31: Αυτό είναι το σηµείο γείωσης του συστήµατος. Αυτός ο ακροδέκτης θα πρέπει να συνδέεται στο πιο κοντινό συµπαγές σηµείο 

γείωσης για τον ηλεκτρισµό όπως µία σωλήνα κρύου νερού ή ένας πάσσαλος  χωµένο στην γη για να µπορεί ν παρέχει προστασία από πιθανές 

παρεµβολές από κεραυνούς. Για αυτή την σύνδεση χρησιµοποιήστε καλώδιο διαµέτρου 14 ή µεγαλύτερο. Εάν δεν γειώσετε την µονάδα 

διακυβεύεται η ασφάλεια.! 
32,33: Αυτοί οι δύο ακροδέκτες είναι έτοιµοι για σύνδεση µε την εισερχόµενη τηλεφωνική γραµµή. Το σύστηµα συνδέει την 

τηλεφωνική συσκευή της κατοικίας µε την τηλεφωνική γραµµή σε φυσιολογική κατάσταση, και απαντά σε τηλεφώνηµα προς την συσκευή 

επικοινωνίας ή τον αυτόµατο επιλογέα κάθε φορά που τίθενται σε λειτουργία. 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ: Το καλώδιο (+) ΚΟΚΚΙΝΟ συνδέεται µε τον θετικό ακροδέκτη του συσσωρευτή και το (-) ΜΑΥΡΟ συνδέεται µε τον 

αρνητικό ακροδέκτη του συσσωρευτή. Ο συσσωρευτής θα πρέπει να είναι επαναφορτιζόµενος µολύβδου/οξέος κλειστού τύπου µε χωρητικότητα 

6,5AH. Ο συσσωρευτής προστατεύεται από µία ασφάλεια που µπορεί να ρυθµιστεί ξανά, και φορτίζεται από µία ρυθµιζόµενη πηγή τάσης του 

συστήµατος που περιορίζει το ρεύµα. 
DAP JUMPER: DAP είναι τα αρχικά για Direct Access to Programming (Άµεση Πρόσβαση στον Προγραµµατισµό). Αυτός ο γεφυρωτής είναι έτοιµος για να 

θέσει το σύστηµα σε κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού σε περίπτωση που ξεχαστεί ο προσωπικός κύριος κωδικός. 
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: Το ενσωµατωµένο µικρόφωνο στον πίνακα ελέγχου µπορεί να µην είναι αρκετά ευαίσθητο για την λειτουργία 

της ακρόασης. Ειδικά όταν ο πίνακας ελέγχου δεν έχει εγκατασταθεί σε ανοιχτό χώρο. 
Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ είναι έτοιµη για να δεχτεί ένα εξωτερικό µικρόφωνο για την λειτουργία της ακρόασης. 

Το καλώδιο σύνδεσης θα πρέπει να είναι ενισχυµένο και το µήκος του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9m (30 ft ). 
Το ενσωµατωµένο µικρόφωνο αποσυνδέεται όταν συνδεθεί το βύσµα του εξωτερικού µικροφώνου. 
Η σύνδεση εξωτερικού µικροφώνου είναι προαιρετική. 

ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ D.T: ∆ύο είναι οι τόνοι επιλογής που συνήθως χρησιµοποιούνται σήµερα στα τηλεφωνικά κέντρα, ο συνεχόµενος τόνος επιλογής και ο τόνος 

µέτρου που αποτελείται από µία επαναλαµβανόµενη σειρά ΟΝ και OFF του τόνου. 
Είναι σηµαντικό να κάνετε τις σωστές ρυθµίσεις στο σύστηµα σας για να το ταιριάξετε µε τον τόνο επιλογής που χρησιµοποιείται από το 

κεντρικό τηλεφωνικό δίκτυο της πόλης σας. Ο ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ D.T. (Γεφυρωτής Επιλογής Τόνου Επιλογής) βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της 

κύριας πλακέτας κυκλωµάτων. Βάλτε τον γεφυρωτή στην θέση: 
1) CONT. για συνεχόµενο τόνο επιλογής (Ο γεφυρωτής είναι στην θέση 1 από το εργοστάσιο κατασκευής) 

2) CAD για τόνο επιλογής µέτρου 

Λανθασµένη τοποθέτηση του γεφυρωτή D.T. µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στον προγραµµατισµό που έχετε κάνει στο ‘Τόνος Επιλογής 

& Ανιχνεύσεις Βλαβών στην Γραµµή’ ή στο ‘ Ανίχνευση Αριθµού Κτύπων του Κουδουνιού για να Απαντηθεί η Τηλεφωνική Γραµµή σε 

Πρόσβαση από Μακριά' 
ΟΙ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ HA-982R) 

 
 

(+) 12V: 
+12V power input terminal, connect it to terminal 13.«+12V ακροδέκτης ισχύος 

(-) 12V: Το κοινό σηµείο γείωσης, συνδέστε το στον ακροδέκτη 14. 
ΡΟΛΟΙ Την γραµµή ρολογιού του συστήµατος, συνδέστε την στον ακροδέκτη 15. 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ Την γραµµή δεδοµένων του συστήµατος, συνδέστε την στον ακροδέκτη 16. 

ΓΙΑ 

∆ΟΛΙΟΦΘΟ
Αυτοί είναι οι ακροδέκτες σύνδεσης του διακόπτη για έλεγχο της δολιοφθοράς στον 

πίνακα ελέγχου. Είναι προαιρετική η σύνδεση αυτή. Εάν χρειάζεται σύνδεση συνδέστε 
 

NOTE: Το µέγιστο µήκος του καλωδίου για την σύνδεση οποιουδήποτε πίνακα ελέγχου είναι 152m (500 ft ) από χάλκινο καλώδιο 22 AWG (0,643mm). 

Το σύστηµα µπορεί να χειριστεί 4 πίνακες ελέγχου το µέγιστο. 

 
ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC) 

(Προαιρετικό µόνο για την Έκδοση PT) 
Αυτός ο πίνακας ελέγχου συναγερµού έχει ενσωµατωµένο ένα µετασχηµατιστή ισχύος. Η ∆ευτερεύουσα πλευρά (16,5VAC) είναι συνδεδεµένη µε 

τους ακροδέκτες 1 και 2 της κύριας πλακέτας κυκλωµάτων από το εργοστάσιο και η Πρωτεύουσα πλευρά είναι συνδεδεµένη σε ένα κιβώτιο 

συνδέσεων εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) το οποίο είναι έτοιµο για την σύνδεση µε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόµενου ρεύµατος 

(AC). 
Ακολουθώντας τις παρακάτω συµβουλές συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) στο κιβώτιο συνδέσεων: 

ΖΩΝΤΑΝΟ 
ΓΕΙΩΣΗ 

ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 

 
ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ( 220 - 240VAC) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ 

ΚΟΥΤΙ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC) 

ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ (ΚΟΥΤΙ) 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

• Τοποθετήστε τον ελαστικό δακτύλιο (παρέχεται) στην οπή του αγωγού διέλευσης για το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 

για να µην υποστεί γδαρσίµατα. 
Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) που συνδέεται στην Πρωτεύουσα πλευρά του µετασχηµατιστή ισχύος ΠΡΕΠΕΙ να 

συνδεθεί σε µία υποδοχή παροχής δικτύου χωρίς διακόπτη για αδιάλειπτη παροχή εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
Ο µετασχηµατιστής ισχύος προστατεύεται από την πρωτεύουσα πλευρά µε µία γυάλινη ασφάλεια γρήγορης τήξης 315mA/250V. Αν ανοίξει η 

ασφάλεια, αποσυνδέστε την τροφοδοσία σε εναλλασσόµενο και συνεχές ρεύµα αφαιρέστε το κοµµάτι που βραχυκύκλωσε ή υπέστη 

υπερφόρτωση, και µετά αντικαταστήστε την ασφάλεια πριν να επαναφέρετε την τροφοδοσία. ΜΗΝ αντικαταστήσετε ασφάλεια µε µεγαλύτερη 

ονοµαστική τιµή. 



 

I ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
Το σύστηµα έχει προγραµµατιστεί µε τις παρακάτω προεπιλεγµένες τιµές πριν να φύγει από το εργοστάσιο. Οι προεπιλεγµένες τιµές µπορούν να 

αλλάξουν µε τις προγραµµατισµένες επιλογές τιµών εάν δεν είναι κατάλληλες για την δική σας εφαρµογή. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον 

Προγραµµατισµό του Πίνακα Ελέγχου για πληροφορίες εάν είναι απαραίτητος καινούργιος προγραµµατισµός. 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ___________ 
Η ρύθµιση του προεπιλεγµένου προγραµµατισµού του συστήµατος συναγερµού επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να λειτουργήσει το σύστηµα σαν ένα 

τοπικό πίνακα συναγερµού χωρίς προγραµµατισµό εκτός από τον Κύριο Κωδικό και τον Κωδικό Χρήστη 
ΤΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ __________________________________  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

ΟΣ  
ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
01 Κύριος κωδικός 1234 (Αυτή δεν 

είναι µία προεπιλεγµένη τιµή σύµφωνα µε την λειτουργία του προεπιλεγµένου προγραµµατισµού). Είναι µία τιµή που 

το εργοστάσιο εισήγαγε στο σύστηµα πριν φύγει από εκεί). Κωδικός=1234  
10 Κωδικός πελάτη  .......................................................................  0000          .                                   

0000 
11-18 Κωδικός χρήστη 1-8              µηδεν ...........................................                                                                               µηδεν 
21 Ζώνη 1                       Πολλαπλή ενεργοποίηση, Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο 1, 500mS απόκριση. Κωδικός 

1=1,Κωδικός2=1,Κωδικός3=2 
22 Ζώνη 2                       Πολλαπλή ενεργοποίηση, Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο 1, 500mS απόκριση. Κωδικός 

1=1,Κωδικός2=1,Κωδικός3=2 
23 Ζώνη 3                      Πολλαπλή ενεργοποίηση 500mS απόκριση

 Κωδικός1=1,Κωδικός2=0,Κωδικός3=2 
24 Ζώνη 4                      Πολλαπλή ενεργοποίηση 500mS απόκριση .................................. Κωδικός 1=1,Κωδικός 

2=0,Κωδικός 3=2 
25 Ζώνη 5                      Πολλαπλή ενεργοποίηση 500mS απόκριση

 Κωδικός1=1,Κωδικός2=0,Κωδικός3=2 
26 Ζώνη 6                      Πολλαπλή ενεργοποίηση 500mS απόκριση .................................. Κωδικός1=1 ,Κωδικός2=0, 

Κωδικός3=2 
27 Ζώνη 7                      Πολλαπλή ενεργοποίηση, 24 ώρες Άµεσα 500mS απόκριση 

Κωδικός1=1,Κωδικός2=3,Κωδικός3=2 
28 Ζώνη 8                      Πολλαπλή ενεργοποίηση, 24 ώρες Άµεσα 500mS απόκριση 

Κωδικός1=1,Κωδικός2=3,Κωδικός3=2 
30 Χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο                Ενεργοποιηµένος ήχος σήµατος για την έξοδο, 60 δευτερόλεπτα

 Κωδικός=1   διάρκεια=60 
31 Εισαγωγή καθυστέρησης 1               Ενεργοποιηµένος ήχος σήµατος για την είσοδο, 30 δευτερόλεπτα Κωδικός=1   

διάρκεια=30 
32 Εισαγωγή καθυστέρησης 2               Ενεργοποιηµένος ήχος σήµατος για την είσοδο, 60 δευτερόλεπτα Κωδικός=1   

διάρκεια=60 
33 ∆ιάρκεια λειτουργίας σειρήνας              Απενεργοποιηµένο σύστηµα απόκρισης για την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση, 

300 δευτερόλεπτα ..................................................................................................................... Κωδικός=0, 

διάρκεια=300 
40 Τύπος ενεργοποίησης             Εξαναγκασµένη ενεργοποίηση Κωδικός=0 
41 Μεταβίβαση συναγερµού              Απενεργοποιηµένη Κωδικός=0 
50-51 Τηλεφωνικοί αριθµοί για την συσκευή επικοινωνίας             µηδεν .......................................... µηδεν 
60-63 Τηλεφωνικοί αριθµοί για τον αυτόµατο επιλογέα           µηδέν           µηδέν 
70 Προσπάθειες για κλήση από την συσκευή επικοινωνίας                 4              .         .         .                                     

Κωδικός=4 
71 Προσπάθειες για κλήση από τον αυτόµατο επιλογέα                     4                                                                      

Κωδικός=4 
72 Επαναλήψεις µαγνητοφωνηµένου µηνύµατος από τον αυτόµατο επιλογέα        4              .                   .              

Κωδικός=4 
73 Επιλογή για κλήση µε πλήρη/µερική επιβεβαίωση           Μερική επιβεβαίωση                       Κωδικός=0 
74  
76 Αναφορά ενεργοποίησης-απενεργοποίησης                                  Ανενεργή                          Κωδικός=0 
80 Συνδυασµός κλήσης                                          Συσκευή επικοινωνίας εκτός λειτουργίας (OFF), Αυτόµατος επιλογέας 

φωνής σε λειτουργία (ON) Κωδικός=2 
81 Τρόπος κλήσης                                            Τόνος (DTMF)                                                     Κωδικός=0 
82 Αρίθµηση πίνακα ελέγχου συναγερµού           Ανενεργή                                                           Κωδικός=0 
83  
84 Περιοδική αναφορά                                        Ανενεργή                                                        Κωδικός=0 
ΟΙΚΙΑ  
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝ
ΗΣΗ  
85 Χρονική περίοδος καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος             Ανενεργή Κωδικός=0 
86 Περιοδικός έλεγχος του συσσωρευτή             Ανενεργός Κωδικός=0 
87 Τόνος επιλογής και ανίχνευση βλαβών της γραµµής               Ενεργός Κωδικός=1 
Μπορείτε να προγραµµατίσετε τον πίνακα από τον πίνακα ελέγχου του συστήµατος. Πρώτα, πρέπει να κάνετε το σύστηµα να εισέλθει σε 

κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού και µετά να πληκτρολογήσετε την  διψήφια Θέση Προγραµµατισµού ή την διεύθυνση, και αµέσως µετά 

εισάγετε τις επιθυµητές τιµές προγραµµατισµού (δεδοµένα προγραµµατισµού), µετά πατήστε το κουµπί [#] για να αποθηκεύσετε τα δεδοµένα. Θα 

ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα για επιβεβαίωση της επιτυχηµένης αποθήκευσης των δεδοµένων, και 5 ήχοι σήµατος σε περίπτωση 

ανεπιτυχούς εισαγωγής δεδοµένων. Εάν δεν είστε σίγουροι πως έγινε εισαγωγή των σωστών τιµών προγραµµατισµού, προγραµµατίστε την θέση 

προγραµµατισµού ξανά.  Μετά το τέλος του προγραµµατισµού, πατήστε δύο φορές το κουµπί [*] για να εξέλθετε από την κατάσταση 

λειτουργίας προγραµµατισµού. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος για κάθε εισαγωγή ψηφίου είναι 10 δευτερόλεπτα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για να αποφύγετε να τεθεί σε λειτουργία ο διακόπτης για τον έλεγχο δολιοφθοράς, παρακαλείσθε πριν να παρέχετε την τροφοδοσία στο σύστηµα 

να βεβαιωθείτε πως το κουτί είναι καλά κλεισµένο. Επίσης µην εγκαταστήσετε τον συσσωρευτή πριν να προγραµµατίσετε το σύστηµα. Αλλιώς, 

ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς θα τεθεί άµεσα σε λειτουργία και θα χτυπήσει συναγερµό πριν να κλείσει η πόρτα, και δεν θα 

υπάρχει κάποιος κωδικός χρήστη για να µπορέσει να κλείσει τον συναγερµό. 
ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ _______  
1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
Για την ευκολία του ιδιοκτήτη στον πρώτο προγραµµατισµό, το εργοστάσιο έχει εισάγει τον Κύριο Κωδικό 1234 στο σύστηµα. Ο ιδιοκτήτης 

µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτόν τον κωδικό για να εισέλθει το σύστηµα σε κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού. Σε κάθε περίπτωση για 

να αυξήσει την ασφάλεια, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προγραµµατίσει ένα προσωπικό Κύριο Κωδικό για να ακυρώσει τον Κύριο Κωδικό που έχει 

επιλεχθεί από το εργοστάσιο. 
ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 

Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα για επιβεβαίωση πως το σύστηµα είναι σε κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού.  



Ανάβει η λυχνία LED PROGRAM. 
2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟ 
Στην περίπτωση που υπάρχει αντικατάσταση του Κύριου Κωδικού που έχει επιλεχθεί από το εργοστάσιο µε τον προσωπικό σας Κύριο Κωδικό, 

πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον προσωπικό σας Κύριο Κωδικό για να εισέλθετε στην κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού. 
ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος από τον πίνακα για επιβεβαίωση πως το σύστηµα είναι σε κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού.  
Ανάβει η λυχνία LED PROGRAM. 
3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΩΤΗ DAP ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Εάν σβηστεί ο επιλεγµένος κύριος κωδικός του εργοστασίου και ο προσωπικός κύριος κωδικός ξεχαστεί. Χρησιµοποιήστε τον γεφυρωτή DAP 

για να παρακάµψτε τον κωδικό που δεν θυµάστε και για να έχετε άµεση είσοδο στην κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού. Ο γεφυρωτής 

DAP βρίσκεται στην κύρια πλακέτα κυκλωµάτων. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ακολουθήσει επακριβώς τις ακόλουθες διαδικασίες όταν κάνει χρήση 

του γεφυρωτή DAP: 
(OFF) ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΟΝ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

DAP 

 
i) Αποσυνδέστε την τροφοδοσία σε ηλεκτρικό κάτι που περιλαµβάνει και το εναλλασσόµενο ρεύµα (AC) και τον εφεδρικό συσσωρευτή. 
ii ) Τοποθετήστε τον γεφυρωτή από την θέση OFF στην θέση ΟΝ. 
iii) Επανασυνδέστε την τροφοδοσία σε ηλεκτρικό, θα ακουστεί ένας συνεχόµενος ήχος σήµατος από τον πίνακα. 
iv) Επανατοποθετήστε τον γεφυρωτή στην θέση OFF, σταµατάει να ακούγεται ο ήχος σήµατος και ανάβει η λυχνία LED PROGRAM. 
v ) Το σύστηµα βρίσκεται τώρα σε κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού, και είναι έτοιµο να δεχθεί καινούργια δεδοµένα. 
vi) Ο γεφυρωτής DAP µένει συνήθως στην θέση OFF µετά τον προγραµµατισµό. 
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ________________________________________  
Αφού το σύστηµα βρεθεί στην κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού, µπορείτε να ξεκινήσετε να προγραµµατίζετε το σύστηµα µε τις τιµές 

προγραµµατισµού που επιθυµείτε. Μπορείτε να κάνετε τον προγραµµατισµό για όλες τις διαθέσιµες επιλογές προγραµµατισµού συνεχόµενα ή 

απλά να κάνετε τις επιλογές που εσείς επιθυµείτε.  ∆εν είναι απαραίτητο να κάνετε τον προγραµµατισµό µε την σειρά, µπορείτε να προωθηθείτε 

σε οποιαδήποτε Θέση Προγραµµατισµού υπάρχει στο σύστηµα. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩ∆ΚΟΥ _____________________________________ (Θέση: 01) 
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
2 ΜΕ 5 ΨΗΦΙΑ 
•  Ο κύριος κωδικός µπορεί να αποτελείται από 2 ψηφία το ελάχιστο έως 5 ψηφία το µέγιστο. 

• Όταν εισαχθεί ο νέος προσωπικός κύριος κωδικός, ο κύριος κωδικός που έχει επιλεχθεί από το εργοστάσιο ή ο κωδικός που είχε προγραµµατιστεί 

θα διαγραφεί. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  ___________________________________ (Θέση: 10) 
ΘΕΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 
4 ΨΗΦΙΑ 

•  Ο κωδικός πελάτη είναι ο αριθµός αναγνώρισης του πελάτη, πρέπει να προγραµµατιστεί µε 4 ψηφία. Το σύστηµα θα απορρίψει τον κωδικό εάν 

δεν έχει ακριβώς 4 ψηφία. 
• Ο κωδικός πελάτη δεν είναι απαραίτητος εάν το σύστηµα συναγερµού δεν είναι συνδεδεµένο µε τον σταθµό παρακολούθησης. • Όταν 

εισάγεται ένας νέος κωδικός, αντικαθίσταται ο παλιός κωδικός.  
• Η προεπιλεγµένη τιµή για τον κωδικό του πελάτη είναι 0000. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (Θέσεις: 11-18) 
ΘΕΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
2 ΜΕ 5 ΨΗΦΙΑ 
 

•  ΘΕΣΕΙΣ:    11=Κωδικός Χρήστη 1 (Επίσης ο κωδικός για το 

τηλεχειριστήριο) 
15=Χρήσ
της 

Κωδ
ικός 

5

12=Κωδικός Χρήστη 2 16=Χρήσ Κωδ 6
13=Κωδικός Χρήστη 3 17=Χρήσ Κωδ 7
14=Κωδικός Χρήστη 4 18=Χρήσ Κωδ 8
• •  Οι κωδικοί χρηστών µπορεί να αποτελούνται από 2 ψηφία το ελάχιστο έως 5 ψηφία το µέγιστο. 

• Ο User code 1 (Κωδικός χρήστη 1)  είναι επίσης ο κωδικός που δίνει την εξουσιοδότηση για να αποδεχθεί το σύστηµα έλεγχο για 

ενεργοποίηση-απενεργοποίηση από απόσταση µέσω οποιουδήποτε τηλεφώνου DTMF. 

• Συνήθως µόνο ένας κωδικός χρήστη είναι απαραίτητος για να ενεργοποιηθεί-απενεργοποιηθεί το σύστηµα. 

• Ο προγραµµατισµός των κωδικών χρηστών 2 έως 8 είναι προαιρετικός, εκτός και αν πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι του ενός χρήστες που 

να λειτουργούν το σύστηµα συναγερµού. 

• • Όταν εισάγεται ένας νέος κωδικός στην θέση, αντικαθίσταται ο παλιός κωδικός. 

• Για να απενεργοποιήσετε ένα κωδικό, απλά πληκτρολογήστε τον αριθµό της συγκεκριµένης θέσης και στην συνέχεια πατήστε αµέσως το 

κουµπί [#] χωρίς δεδοµένα προγραµµατισµού.  

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  
Ο Κωδικός για συναγερµό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας δεν χρειάζεται να προγραµµατιστεί. Το σύστηµα τον υπολογίζει αυτόµατα µε 

αύξηση του πρώτου ψηφίου του κωδικού (ων) χρήστη κατά ∆ΥΟ µονάδες. Και οι 8 κωδικοί χρηστών αποδέχονται την εισαγωγή για την 

λειτουργία υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας. 
Example: Κωδικός Χρήστη 1328, Duress Code 3328 ή Κωδικός Χρήστη 8312, Duress Code 0312 ή Κωδικός Χρήστη 0856,   Duress Code   2856 

Σηµαντικές Σηµειώσεις: 
•  Όταν προγραµµατίζετε το σύστηµα µε περισσότερους από ένα κωδικούς χρήστη, είναι σηµαντικό να µην µπλέκουν ένας κωδικός χρήστη µε τους 

κωδικούς για συναγερµό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας των υπολοίπων κωδικών χρήστη. 
•  Για παράδειγµα, αν ο κωδικός χρήστη 1 είναι 1328, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ως άλλος κωδικός χρήστη το 3328, αφού το 3328 είναι ο 

κωδικός για συναγερµό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας του κωδικού χρήστη 1. 
Μόνο η λειτουργία του συναγερµού υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας ενεργοποιεί την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόµατο επιλογέα 

τηλεφώνου χωρίς να ενεργοποιήσει τον τοπικό συναγερµό (την σειρήνα και την στροβοσκοπική λυχνία). Βεβαιωθείτε πως είτε ο αυτόµατος 

επιλογέας είτε η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργοί για την αναφορά συναγερµών. Αλλιώς, ο κωδικός για συναγερµό υπό το καθεστώς 

ψυχολογικής βίας δεν λειτουργεί. 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
Παρακάτω δίνεται η περιγραφή της λειτουργίας του κωδικού για συναγερµό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας. ∆εν είναι µία διαδικασία 

προγραµµατισµού. 
• Για να δώσετε εντολές στην λειτουργία του κωδικού για συναγερµό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας, εισάγετε τον κωδικό (duress code) 



και επικυρώστε τον µε το κουµπί [#]. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Ο κωδικός για συναγερµό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας είναι έγκυρος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ανεξαιρέτως µε το αν το σύστηµα είναι 

ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο. Το σύστηµα αντιδρά µε τον ακόλουθο τρόπο όταν εισάγεται ο κωδικός για συναγερµό υπό το καθεστώς 

ψυχολογικής βίας. 
Τρόπος αντίδρασης: 

 
 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
Το σύστηµα ήταν ενεργοποιηµένο Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο και ξεκινά να 

καλεί για να αναφέρει συναγερµό 

Το σύστηµα ήταν απενεργοποιηµένο Το σύστηµα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιηµένο 

και ξεκινά να καλεί για να αναφέρει συναγερµό 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Θέση: 21-28) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ 
 

21=ΖΩΝ 1 22=ΖΩΝΗ 2 
23=ΖΩΝ 3 24=ΖΩΝΗ 4 
25=ΖΩΝ 5 26=ΖΩΝΗ 6 
27=ΖΩΝ 7 28=ΖΩΝΗ 8 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Η ζώνη µπορεί να χτυπήσει συναγερµό µόνο µία φορά. ∆εν επιδέχεται δεύτερη ενεργοποίηση για να αποφευχθεί η ηχητική 

όχληση. Η ζώνη θα ανανεωθεί µόλις το σύστηµα ρυθµιστεί ξανά. 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΖΩΝΕΣ 
Η ζώνη µπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά αφού έχει χτυπήσει συναγερµός εάν το σύστηµα είναι ακόµα ενεγοποιηµένο. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΗ: Η ζώνη δεν παρέχει χρόνο καθυστέρησης για την είσοδο και ενεργοποιεί τον συναγερµό άµεσα. 
1—ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 1: Η ζώνη παρέχει χρόνο καθυστέρησης για την είσοδο σύµφωνα µε την χρονική ρύθµιση 

στον χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για την είσοδο 1. 
2—ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 2: Η ζώνη παρέχει χρόνο καθυστέρησης για την είσοδο σύµφωνα µε την χρονική ρύθµιση 

στον χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για την είσοδο 2. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο σκοπός του χρόνου καθυστέρησης για την είσοδο 1 και του χρόνου καθυστέρησης για την είσοδο 2 είναι να παρέχει την ευκολία στην 

λειτουργία για τον ιδιοκτήτη ώστε να µπορέσει να φτάσει στον πίνακα από διαφορετικές εισόδους της κατοικίας και να απενεργοποιήσει το 

σύστηµα. Για παράδειγµα: η είσοδος στην οικία από τον χώρο στάθµευσης των αυτοκινήτων συνήθως χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όταν 

µπαίνει κανείς από την κύρια είσοδο. Με την βοήθεια 2 χρόνων καθυστέρησης για την είσοδο, ο ιδιοκτήτης µπορεί να θέσει διαφορετικούς 

χρόνους καθυστέρησης για την κάθε είσοδο. 
3—24-ΩΡΗ ΑΜΕΣΗ: Η ζώνη είναι πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας, ανεξαρτήτως αν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο. 

Χτυπάει άµεσα συναγερµό όταν ενεργοποιηθεί. 
4—24-ΩΡΗ ΑΘΟΡΥΒΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ: Η ζώνη είναι πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας, ανεξαρτήτως αν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο ή 

απενεργοποιηµένο. Όποτε τίθεται σε λειτουργία ενεργοποιεί την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόµατο επιλογέα τηλεφώνου αλλά όχι τους 

τοπικούς συναγερµούς (καµία χρήση σειρήνας και στροβοσκοπικής λυχνίας). Μεριµνήστε ώστε ο αυτόµατος επιλογέας ή η συσκευή επικοινωνίας 

να είναι ενεργοί για αναφορά συναγερµών, αλλιώς, η ζώνη θα είναι εκτός λειτουργίας και η λυχνία LED της ζώνης θα είναι ΟΝ δείχνοντας πως 

υπάρχει βλάβη στην ζώνη. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
Ο χρόνος συνεχόµενης απόκρισης είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να τεθεί σε λειτουργία µία ζώνη Προστασίας. 

 
0 - 25 mS                     2 -- 500 mS (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 8 ΖΩΝΕΣ 
1 -250 mS                     3 - 750 mS  

 
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 2 

ΖΩΝΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2 ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 
1 1 ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 2 1 ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 3 0 ΑΜΕΣΑ 
4 0 ΑΜΕΣΑ 
5 0 ΑΜΕΣΑ 
6 0 ΑΜΕΣΑ 
7 3 24 ΩΡΕΣ ΑΜΕΣΑ 
8 3 24 ΩΡΕΣ ΑΜΕΣΑ 

 

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο (Θέση: 30) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 
ΘΕΣΗ     ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1 ΕΞΟ∆ΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 
1-—ΕΝΕΡΓΟΣ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ): Ακούγεται ήχος σήµατος από το σύστηµα κατά τον χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ: 60 δευτερόλεπτα) 
2-999 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 
Ο χρόνος καθυστέρησης µπορεί να προγραµµατιστεί από 2 έως 999 δευτερόλεπτα. 
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ______ (Θέση: 31-32) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 
ΘΕΣΗ     ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1 ΕΞΟ∆ΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 



31-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο1 32--ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο2 
ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 
1-—ΕΝΕΡΓΟΣ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ): 
Ακούγεται ήχος σήµατος από το σύστηµα κατά τον χρόνο καθυστέρησης για την είσοδο. 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΈΝΟΣ: 30 δευτερόλεπτα, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 1 

60 δευτερόλεπτα ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 2 2-999 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 
Ο χρόνος καθυστέρησης µπορεί να προγραµµατιστεί από 2 έως 999 δευτερόλεπτα. 
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ___________ (Θέση: 33) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 
ΘΕΣΗ     ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1 ΕΞΟ∆ΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
0-—ΑΝΕΝΕΡΓΟ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ): 
1-—ΕΝΕΡΓΟ: Το ΄σύστηµα θα ενεργοποιήσει την έξοδο του χρονοµετρηµένου συναγερµού (ακροδέκτης 9) 
ώστε να δηµιουργήσει σύντοµους ήχους σήµατος όταν το σύστηµα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται: 
1 ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ  ---------------------------- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 2 ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ: 300 δευτερόλεπτα) 
2-999 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 
Η διάρκεια της λειτουργίας της σειρήνας µπορεί να ρυθµιστεί από 2 έως 999 δευτερόλεπτα. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση: 40} 
ΘΕΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
0—ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ) 
Οποιαδήποτε ζώνη παραβιαστεί όταν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο θα αποµονωθεί µόλις λήξει ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο. Οι 

ζώνη(ες) µε βλάβη θα εµφανιστούν στις λυχνίες LED των ζωνών. 
Μία αναφορά ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θα σταλεί εάν η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποµονωµένη 

ζώνη δεν προστατεύεται. 
1—ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Το σύστηµα δεν θα ενεργοποιηθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε ζώνη µε βλάβη (ανοικτά παράθυρα, αισθητήρας µε δυσλειτουργία κτλ) . 
Ο ιδιοκτήτης δεν θα µπορέσει να ενεργοποιήσει το σύστηµα µέχρι η ζώνη που παρουσιάζει βλάβη να ελεγχθεί ή να αποµονωθεί χειροκίνητα. 
Θα ακουστούν πέντε ήχοι σήµατος µετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο για να ειδοποιήσουν πως το σύστηµα του 

συναγερµού δεν έχει ενεργοποιηθεί. Οι λυχνίες LED των ζωνών θα δείχνουν την ζώνη(ες) µε βλάβη. Για περισσότερες πληροφορίες για τις 

ενδείξεις ανατρέξτε στο λυχνία LED Απαγόρευσης Ενεργοποίησης. 
Μία αναφορά ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θα σταλεί εάν η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργή. 
Οποιαδήποτε ζώνη µε βλάβη η οποία αποµονώθηκε χειροκίνητα µετά από απαγόρευση ενεργοποίησης θεωρείται ως αποµονωµένη ζώνη σε 

φυσιολογική λειτουργία. • Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί µετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο  
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (Θέση: 41) 
ΘΕΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
0-—ΑΝΕΝΕΡΓΗ: (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ)Το σύστηµα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Όλες οι ζώνες προστασίας λειτουργούν σύµφωνα µε 

την ρυθµίσεις της διάταξης των ζωνών. 
1-—ΕΝΕΡΓΗ: Σε κατάσταση µεταβίβασης, οποιαδήποτε ζώνη µε χρόνο καθυστέρησης ενεργοποιείται πρώτα, οι ζώνες άµεσης  ενεργοποίησης 

(εκτός από τις ζώνες των 24 ωρών) θα απενεργοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο καθυστέρησης για την είσοδο. Με αυτό το χαρακτηριστικό 

λειτουργίας, ο ιδιοκτήτης µπορεί πάντα να ρυθµίζει τους αισθητήρες κίνησης για την προστασία εσωτερικού χώρου µε τις άµεσες (instant) ζώνες 

και τον αισθητήρα για την προστασία της κύριας πόρτας µε την ζώνη καθυστέρησης (delay). Το σύστηµα θα ενεργοποιεί πάντα έναν άµεσο 

συναγερµό εάν κάποιο άτοµο δεν εισέλθει στην κατοικία από την κύρια είσοδο. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
(Θέση: 50-51) 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

50—ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: Ο κύριος τηλεφωνικός αριθµός είναι αυτός που θα κληθεί για τον σταθµό παρακολούθησης. 
51—ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: Ο εναλλακτικός τηλεφωνικός αριθµός χρησιµεύει για να κληθεί ένας εναλλακτικός 

σταθµός παρακολούθησης σε περίπτωση που δεν υπάρχει απάντηση στην κλήση στον κύριο τηλεφωνικό αριθµό. Η εισαγωγή του εναλλακτικού 

αριθµού είναι προαιρετική. 
ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
Για κάθε θέση της συσκευής επικοινωνίας επιτρέπεται η εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθµού µέχρι 32ψηφία το µέγιστο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

•   Η συσκευή επικοινωνίας είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ στις ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ρυθµίσεις. Ενεργοποιήστε την συσκευή επικοινωνίας (Θέση: 

και εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό που είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει. 
• Η σειρά κλήσης για τον Κύριο Τηλεφωνικό Αριθµό και τον Εναλλακτικό Αριθµό γίνεται σύµφωνα µε την ρύθµιση για τις προσπάθειες κλήσης της 

συσκευής επικοινωνίας (Θέση: 70). 
• Η συσκευή επικοινωνίας έχει προτεραιότητα στο να καλέσει. Αφού τελειώσει η κλήση από την συσκευή επικοινωνίας, το σύστηµα θα ξεκινήσει να 

καλεί τους τηλεφωνικούς αριθµούς που είναι αποθηκευµένοι στον αυτόµατο επιλογέα.  
• Εάν το εναλλακτικό τηλέφωνο δεν είναι απαραίτητο , απενεργοποιήστε το εισάγοντας τον [Αριθµό Θέσης], και έπειτα πληκτρολογήστε το [#] 

χωρίς να βάλλετε τον τηλεφωνικό αριθµό. 
• Αφού συνδεθεί η τηλεφωνική γραµµή, θα σταλεί µία αναφορά κατάστασης ή συναγερµού στον σταθµό παρακολούθησης σε µορφή DTMF 

σύµφωνα µε την διαµόρφωση της συσκευής επικοινωνίας που αναφέρεται στην σελίδα 39. 
• Εάν το σύστηµα δεν είναι συνδεδεµένο στον σταθµό παρακολούθησης, δεν είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός της συσκευής επικοινωνίας. 
 



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ  (Θέση: 60-63) 
ΘΕΣΕΙΣ             ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΟ 32 ΨΗΦΙΑ 
ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 
60—1ος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

61—2ος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

62—3ος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

63—4ος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ Η ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 

0—ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ: Το αριθµητικό µήνυµα είναι ο προσωπικός σας µυστικός κωδικός ή ο κωδικός που έχει κάποιο νόηµα για την 

αναφορά συναγερµών και που τον τοποθετείτε µετά από τον τηλεφωνικό αριθµό.  Όταν χτυπήσει συναγερµός το σύστηµα θα στείλει το 

αριθµητικό µήνυµα στο σύστηµα τηλεειδοποίησης σας. Εάν επιλεγεί το αριθµητικό µήνυµα, δεν θα σταλεί φωνητικό µήνυµα σε αυτόν τον 

τηλεφωνικό αριθµό. 
1—ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ: Όταν χτυπήσει συναγερµός το σύστηµα θα στείλει το µαγνητοφωνηµένο µήνυµα στον προγραµµατισµένο 

τηλεφωνικό αριθµό. 
 

ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
Για κάθε θέση του αυτόµατου επιλογέα επιτρέπεται η εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθµού µέχρι 32ψηφία το µέγιστο. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
•   Ο αυτόµατος επιλογέας είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ στις ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ρυθµίσεις. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία απλώς 

εισάγετε ένα τηλεφωνικό αριθµό(ους). 
•  Η σειρά για τις κλήσεις είναι τηλέφωνο 1, 2, 3, 4. Αυτή η σειρά θα επαναληφθεί µέχρι να γίνει ο αριθµός των προσπαθειών κλήσεων που πρέπει. 
• Αφού συνδεθεί η γραµµή, ο αυτόµατος επιλογέας θα στείλει το φωνητικό µήνυµα στο τηλέφωνο(α), ή τον αριθµητικό κωδικό στο 

σύστηµα(τα) τηλεειδοποίησης. 

• Το αριθµητικό µήνυµα θεωρείται ως µέρος του τηλεφωνικού αριθµού. Πρέπει να περιορίσετε το µέγεθος του κωδικού δηλαδή του 

τηλεφωνικού αριθµού και του αριθµητικού µηνύµατος στα 32 ψηφία το µέγιστο. 
•∆εν είναι διαθέσιµη η λειτουργία της ακρόασης, όταν η θέση είναι προγραµµατισµένη για να στέλνει αριθµητικά µηνύµατα.  
• Εάν για την αναφορά συναγερµού είναι απαραίτητα λιγότερα από 4 τηλέφωνα απλώς διαγράψτε εκείνες τις θέσεις µε τον [Αριθµό Θέσης] τους 

και πατήστε το κουµπί [#] χωρίς να πληκτρολογήσετε τηλεφωνικό αριθµό. 
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
Κατά τον προγραµµατισµό των τηλεφωνικών αριθµών για την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόµατο επιλογέα, µπορεί να γίνει η εισαγωγή 

παύσης κατά την κλήση ενός τηλεφωνικού αριθµού. Το µέγιστο των επιτρεπόµενων παύσεων σε ένα τηλεφωνικό αριθµό είναι 5 και µπορούν να 

εισαχθούν σε οποιαδήποτε σηµείο του αριθµού, στην αρχή, το τέλος, καθώς και ανάµεσα στα ψηφία. 
 
Πατήστε το κουµπί [PAUSE] (ΠΑΥΣΗ) για να ξεκινήσετε τον χρόνο παύσης 
Η διάρκεια της παύσης µπορεί να είναι από 1 έως 99 δευτερόλεπτα- 
Πατήστε ξανά το κουµπί [PAUSE] (ΠΑΥΣΗ) για να σταµατήσετε τον χρόνο παύσης 
 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΠ 
PAUSE 1-99 PAUSE 
 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΥΣΗ  
Σε µερικές εφαρµογές είναι πολύ σηµαντική η εισαγωγή παύσης στον προγραµµατισµό ενός τηλεφωνικού αριθµού. Σε διαφορετική περίπτωση, 

δεν είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ του συστήµατος συναγερµού και του παραλήπτη. Τέτοια περίπτωση είναι η κλήση σε αυτόµατο σύστηµα 

τηλεειδοποίησης , ή η κλήση µέσω µίας εσωτερικής γραµµής PABX (µόνο εκείνα τα συστήµατα PABX που αποδέχονται τηλέφωνα µε στάνταρ 

επιλογή τόνου µπορούν να χρησιµοποιηθούν) 
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΥΣΗ _______________________________________________  
1) Κλήση από τον αυτόµατο επιλογέα σε ένα σταθµό αυτόµατου συστήµατος τηλεειδοποίησης 
Όταν το σύστηµα καλεί ένα αυτόµατο σύστηµα τηλεειδοποίησης, και υπάρξει σύνδεση. Ο σταθµός τηλεειδοποίησης θα απαντήσει µε ένα 

µήνυµα, όπως Καλώς ορίσατε στην υπηρεσία αυτόµατης τηλεειδοποίησης της εταιρείας ABC παρακαλώ εισάγετε τον προσωπικό σας 

κωδικό µετά από τον ήχο σήµατος. Συνήθως το µήνυµα διαρκεί για 20 µε 30 δευτερόλεπτα. Εάν το σύστηµα στείλει  την αναφορά κατάστασης 

ή τα αριθµητικά δεδοµένα αµέσως µετά την σύνδεση της τηλεφωνικής γραµµής, και πριν να τελειώσει το µήνυµα, τα δεδοµένα θα χαθούν ή ο 

σταθµός του αυτόµατου συστήµατος τηλεειδοποίησης δεν θα αναγνωρίσει τον καλούντα και θα αρνηθεί να κάνει την κλήση. 
Για να µάθετε την διάρκεια του απαντητικού µηνύµατος, µπορείτε να τηλεφωνήσετε τον σταθµό του αυτόµατου συστήµατος τηλεειδοποίησης 

και να χρονοµετρήσετε το µήνυµα ενώ το ακούτε. Για παράδειγµα, αν ο χρόνος του µηνύµατος είναι 23 δευτερόλεπτα αυτός θα είναι και ο 

απαιτούµενος χρόνος της παύσης. Για να υπάρχει κάποιο περιθώριο, συστήνεται να κάνετε παύση 25 δευτερολέπτων πριν να στείλετε το 

αριθµητικό µήνυµα αφού συνδεθεί η γραµµή. 
Ακολουθεί ένα παράδειγµα προγραµµατισµού αποστολής ενός αριθµητικού µηνύµατος σε ένα σταθµό αυτόµατου συστήµατος τηλεειδοποίησης. 

 

 

 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ   ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΠ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
61 0 TELEPHONE NO. PAUSE 25 PAUSE NUMERIC MESSAGE # 
Μία από τις θέσεις τηλεφώνου που διατίθενται για τον αυτόµατο επιλογέα. 
Κατάσταση Λειτουργίας Αριθµητικού Μηνύµατος 
Ο τηλεφωνικός αριθµός του σταθµού αυτόµατου συστήµατος τηλεειδοποίησης 
Εκκίνηση της παύσης 
Η διάρκεια της παύσης είναι 25 δευτερόλεπτα και αντιστοιχεί στην διάρκεια του µηνύµατος του σταθµού αυτόµατου συστήµατος 

τηλεειδοποίησης  
Τέλος παύσης 
Το αριθµητικό µήνυµα, για παράδειγµα ο αριθµός αναγνώρισης του συστήµατος τηλεειδοποίησης, ο προσωπικός σας µυστικός κωδικός κτλ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Ο συνολικός αριθµός των ψηφίων του τηλεφωνικού αριθµού και του αριθµητικού µηνύµατος µπορεί να αποτελείται από 32 ψηφία το µέγιστο. 
• Μόνο το αριθµητικό µήνυµα θα εµφανιστεί στο προσωπικό σας σύστηµα τηλεειδοποίησης. 



2) Αποστολή αναφοράς συναγερµού από τον συσκευή επικοινωνίας στο αυτόµατο σύστηµα τηλεειδοποίησης σας 
Εάν το προσωπικό σας σύστηµα τηλεειδοποίησης έχει χώρο για δεδοµένα µε 20 ψηφία ή και περισσότερο, µε την λειτουργία της παύσης 

µπορείτε να ζητήσετε από το σύστηµα να στείλει αναφορά συναγερµού στο προσωπικό σας σύστηµα τηλεειδοποίησης ως δεύτερη αναφορά ενώ 

το σύστηµα στέλνει την αναφορά στον σταθµό παρακολούθησης. 
Οι κωδικοί για την εισαγωγή του προγραµµατισµού είναι οι ακόλουθοι: 
ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΠ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
TELEPHONE NO. PAUSE PAUSE 
 
Εφεδρική θέση τηλεφώνου για την συσκευή επικοινωνίας 
Ο τηλεφωνικός αριθµός του σταθµού αυτόµατου συστήµατος τηλεειδοποίησης 
Εκκίνηση της παύσης 
Η διάρκεια της παύσης είναι 25 δευτερόλεπτα (Θεωρήστε πως η διάρκεια του µηνύµατος του σταθµού αυτόµατου συστήµατος τηλεειδοποίησης 

είναι το ίδιο µε το Παράδειγµα 1) 
Τέλος παύσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η εµφάνιση της αναφοράς συναγερµού στο προσωπικό σας σύστηµα τηλεειδοποίησης θα γίνει σύµφωνα µε την µορφή της αναφοράς 

συναγερµού της συσκευής επικοινωνίας. Για λεπτοµέρειες ανατρέξτε στην σελίδα 39. 
3) Αποστολή φωνητικού µηνύµατος/αναφοράς συναγερµού µέσω ενός συστήµατος PABX 
Εάν το σύστηµα συναγερµού σας είναι συνδεδεµένο µε µία εσωτερική γραµµή ενός συστήµατος PABX, η συσκευή επικοινωνίας/αυτόµατος 

επιλογέας πρέπει συνήθως να καλέσει πρώτα έναν αριθµό (συνήθως το ‘9’ ή το ‘0’) και µετά περιµένει περίπου 1-2 δευτερόλεπτα για να 

συνδεθεί µε την εξωτερική γραµµή για να µπορέσει να καλέσει τον τηλεφωνικό αριθµό για  την αναφορά του συναγερµού. 
Οι κωδικοί που εισάγονται για κλήσεις του συστήµατος µέσω ενός συστήµατος PABX είναι οι ακόλουθοι: 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ PABX ΕΚΚΙΝΗΣΗ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΠ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
PAUSE PAUSE TELEPHONE NO. 
Μία από τις θέσεις τηλεφώνου για τον Αυτόµατο Επιλογέα 
Κατάσταση λειτουργίας φωνητικού µηνύµατος 
Θεωρήστε πως το ‘9’ είναι ο αριθµός για να ζητήσετε από το σύστηµα PABX µία εξωτερική γραµµή 
Εκκίνηση της παύσης 
Η παύση είναι 2 δευτερόλεπτα αναµονής για την εξωτερική γραµµή 
Τέλος παύσης 
Ο αριθµός τηλεφώνου για την λήψη της αναφοράς συναγερµού µέσω φωνητικού µηνύµατος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1) Συνήθως δεν συστήνεται η σύνδεση του αυτόµατου επιλογέα/συσκευής επικοινωνίας σε ένα σύστηµα PABX, εκτός αν δεν υπάρχει διαθέσιµη 

απευθείας γραµµή. 

2) Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σύστηµα PABX το οποίο αποδέχεται ως µονάδα επέκτασης τηλεφωνική συσκευή στάνταρ τόνου επιλογής. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θέση: 70) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: 4)  
Μπορούν να γίνουν 1-8 προσπάθειες για κλήση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Το σύστηµα θα κάνει τον προγραµµατισµένο αριθµό κλήσεων στον κύριο τηλεφωνικό αριθµό. Όταν ενεργοποιηθεί το εναλλακτικό τηλέφωνο οι 

προσπάθειες κλήσης µοιράζονται ακολουθώντας την εξής σειρά: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ

Σ ΑΡΙΘΜΟΣ 
2 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕ

Σ 

3 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕ

Σ 

4 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕ

Σ 

5 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕ

Σ 

6 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕ

Σ 

7 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕ

Σ 

8 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕ

Σ 
ΚΥΡΙΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ

 

1,2 1,2 1,2 1,2,5 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚ

ΟΣ 

— 3 3,4 3,4 3,4 3,4,7 3,4,7,8 

* Εάν ενεργοποιηθεί ο εναλλακτικός τηλεφωνικός αριθµός είναι απαραίτητες τουλάχιστον 3 προσπάθειες κλήσης. 

* Το διάστηµα που µεσολαβεί για την προσπάθεια κλήσης σε διαφορετικό τηλεφωνικό αριθµό είναι 5 δευτερόλεπτα ενώ για τον ίδιο 

τηλεφωνικό αριθµό είναι 60 δευτερόλεπτα. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ___________ (Θέση: 71) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: 4) 
Μπορούν να γίνουν 1-8 προσπάθειες για κλήση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
•  Η σειρά για τις κλήσεις είναι τηλέφωνο 1,2, 3, 4. Αυτή η σειρά θα επαναληφθεί µέχρι να γίνει ο αριθµός των προσπαθειών κλήσεων που 

πρέπει. 
* Το διάστηµα που µεσολαβεί για την προσπάθεια κλήσης σε διαφορετικό τηλεφωνικό αριθµό είναι 5 δευτερόλεπτα ενώ για τον ίδιο τηλεφωνικό 

αριθµό είναι 60 δευτερόλεπτα. 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (Θέση: 72) 

ΘΕΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 4) — 1  

Μπορούν να γίνουν 1-8 επαναλήψεις µηνύµατος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Μετά την κλήση και αφού γίνει η σύνδεση µε την γραµµή ο αυτόµατος επιλογέας κάνε παύση 5 δευτερολέπτων και µετά εκπέµπει το 

µαγνητοφωνηµένο µήνυµα. Κάθε φορά που τελειώνει το µήνυµα, ο αυτόµατος επιλογέας περιµένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση από τον 

κληθέντα (η επιβεβαίωση είναι DTMF 1, πατήστε το πλήκτρο 1 στην τηλεφωνική σας συσκευή που πρέπει να είναι συσκευή επιλογής τόνου) Χωρίς 

την επιβεβαίωση, θα γίνει επανάληψη του µηνύµατος µέχρι να γίνει η µέγιστη δυνατή επανάληψη µηνυµάτων. Ο αυτόµατος επιλογέας θα 

καλέσει τους εναποµείναντες αριθµούς και µετά θα προσπαθήσει να καλέσει ξανά τους αριθµούς που δεν έδωσαν επιβεβαίωση συνεχόµενα 

µέχρι να γίνει ο µέγιστος αριθµός προσπαθειών κλήσεων. 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Η ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ __________ (Θέση: 73) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΚΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
0—ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ) 

1—ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Η επιλεγµένη κατάσταση λειτουργίας για αναφορά του συστήµατος δίνει εντολές τόσο στην συσκευή επικοινωνίας όσο και στον αυτόµατο 

επιλογέα. Παρόλα αυτά, η επιβεβαίωση που απαιτείται από τα δύο αυτά τµήµατα είναι ξεχωριστά και ανεξάρτητα. 
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 



a) Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς µε πλήρη επιβεβαίωση, η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ πρέπει να λάβει ένα σήµα επιβεβαίωσης DTMF 1  

από τον κύριο σταθµό παρακολούθησης και από τον εφεδρικό σταθµό παρακολούθησης πριν το τρέχον περιστατικό θεωρηθεί πως έχει 
αναφερθεί και έχει λήξει. 
Για εφαρµογή που απαιτεί την αποστολή της αναφοράς συναγερµού και στον κύριο σταθµό παρακολούθησης και στον εφεδρικό σταθµό 

παρακολούθησης, πρέπει να γίνει η επιλογή της κατάστασης λειτουργίας µε πλήρη επιβεβαίωση. 
b) Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς µε πλήρη επιβεβαίωση, ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ πρέπει να λάβει ένα σήµα επιβεβαίωσης DTMF 1  

από κάθε ένα τηλέφωνο στην οµάδα των τεσσάρων πριν το τρέχον περιστατικό θεωρηθεί πως έχει αναφερθεί και έχει λήξει. 
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

a) Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς µε µερική επιβεβαίωση, η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ λαµβάνει ένα σήµα επιβεβαίωσης DTMF 1 

από τον κύριο σταθµό παρακολούθησης το οποίο είναι αρκετό για να θεωρηθεί λήξαν το τρέχον περιστατικό και να τελειώσει η διαδικασία. Ο 

εναλλακτικός τηλεφωνικός αριθµός (του δεύτερου σταθµού παρακολούθησης) υπάρχει µόνο για εφεδρεία στην περίπτωση που ο αριθµός 

τηλεφώνου του κύριου σταθµού είναι εκτός λειτουργίας. 
b) Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς µε µερική επιβεβαίωση, η Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ λαµβάνει ένα σήµα επιβεβαίωσης DTMF 

1 από ΕΝΑ µόνο τηλέφωνο από την οµάδα των τεσσάρων το οποίο είναι αρκετό για να θεωρηθεί λήξαν το τρέχον περιστατικό και να τελειώσει 

η διαδικασία. Οι εναποµείναντες 3 τηλεφωνικοί αριθµοί υπάρχουν µόνο για εφεδρεία. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΤΗΣ (Θέση: 74) 
ΘΕΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ/∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
0—ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
1-99—∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: 60 δευτερόλεπτα). Η διάρκεια της ακρόασης είναι από 1-99 δευτερόλεπτα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η λειτουργία της ακρόασης είναι διαθέσιµη µόνο στον αυτόµατο επιλογέα. Μετά το τέλος του µαγνητοφωνηµένου φωνητικού µηνύµατος και 

µετά από ένα σύντοµο ήχο σήµατος, ο αυτόµατος επιλογέας περιµένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση από τον κληθέντα (DTMF 1). Μόλις 

λάβει την το σήµα της επιβεβαίωσης, ο αυτόµατος επιλογέας αφαιρεί από τον κατάλογο εργασιών του τον τηλεφωνικό αριθµό µε τον οποίο έχει 

ήδη έρθει σε επαφή σε σχέση µε το τρέχον περιστατικό. Αυτή είναι η απόκριση του συστήµατος όταν η λειτουργία ακρόασης είναι ΑΝΕΝΕΡΓΗ. 

Αν επιτραπεί η λειτουργία της ακρόασης, ο αυτόµατος επιλογέας ενεργοποιεί την ακρόαση αφού γίνει η επιβεβαίωση για έν  χρονικό διάστηµα 

προγραµµατισµένο εκ των προτέρων . 
Με το τέλος της περιόδου ακρόασης, ακούγεται ένας σύντοµος ήχος σήµατος. Εάν µέσα σε 10 δευτερόλεπτα πατηθεί από τον κληθέντα το 

πλήκτρο [1] , ξεκινά µία καινούργια περίοδος ακρόασης. Αν δεν πατηθεί το [1], ο αυτόµατος επιλογέας θα κλείσει την γραµµή µετά από 10 

δευτερόλεπτα. Η περίοδος ακρόασης µπορεί να παραταθεί για όσες φορές είναι αναγκαίο ή να τερµατιστεί πατώντας το[9] µετά από τον σύντοµο 

ήχο σήµατος. 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση: 76) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

0-—ΑΝΕΝΕΡΓΗ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ): 

1-—ΕΝΕΡΓΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1) Σε κατάσταση µε ενεργή την αναφορά, το σύστηµα θα στείλει µία αναφορά ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης στον σταθµό 

παρακολούθησης όταν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. 

2) Τα περισσότερα συστήµατα συναγερµών για τα γραφεία απενεργοποιούνται το πρωί και ενεργοποιούνται το απόγευµα, και εκείνα τα 

συστήµατα συναγερµού για κατοικίες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Εάν όλα τα συστήµατα στέλνουν ταυτοχρόνως τις αναφορές για την 

ενεργοποίηση-απενεργοποίηση στον σταθµό παρακολούθησης, ίσως να µην υπάρχουν αρκετές τηλεφωνικές γραµµές στον σταθµό για να 

χειριστούν όλες τις εισερχόµενες αναφορές. 
Παρακαλείσθε να συµβουλευτείτε τον σταθµό παρακολούθησης σας και να πάρετε άδεια πριν να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία ώστε να 

αποφευχθεί ο συνωστισµός από µηνύµατα. 
3) Ασχέτως µε το αν είναι ΑΝΕΝΕΡΓΗ ή ΕΝΕΡΓΗ. Το σύστηµα θα στέλνει πάντοτε µια αναφορά Κατάστασης όταν βρίσκεται σε κατάσταση 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ όταν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο σε 

περίπτωση που κάποια ζώνη παρουσιάζει ανωµαλίες. 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ _____________________________________ (Θέση: 80) 
 

ΘΕΣΗ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΟΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ----------------------------------------------------------' 
0—ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF) 
1—ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OΝ) 
2—ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF), ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON) 

(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ) 
3—ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΟΝ), ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF) 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1) Επιλέξτε Communicator and Dialer OFF για το σύστηµα που δεν είναι συνδεδεµένο µε σταθµό παρακολούθησης ή µε τηλέφωνο για 

αναφορά συναγερµού. 

2) Επιλέξτε Communicator and Dialer OΝ για το σύστηµα που είναι συνδεδεµένο µε σταθµό παρακολούθησης και µε τηλέφωνο για αναφορά 

συναγερµού. 

Η συσκευή επικοινωνίας έχει προτεραιότητα στο να καλέσει. Αφού τελειώσει η κλήση από την συσκευή επικοινωνίας, το σύστηµα θα ξεκινήσει 
να καλεί τους τηλεφωνικούς αριθµούς για τον αυτόµατο επιλογέα.  

3) Επιλέξτε Communicator OFF, Dialer ON για το σύστηµα που είναι συνδεδεµένο µόνο µε τηλέφωνα για την αναφορά συναγερµού µε 

φωνητικό η αριθµητικό µήνυµα.  

4) Επιλέξτε Communicator ON, Dialer OFF για το σύστηµα που είναι συνδεδεµένο µόνο στον σταθµό παρακολούθησης. 

 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

(Θέση: 81) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΡΟΠΟΙ ΚΛΗΣΗΣ -------------------------------------------------------------------- J 
0-—ΣΤΑΝΤΑΡ DTMF (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ) 

1—ΠΑΛΜΟΣ, 33,3/66,6   10PPS 2— 

ΠΑΛΜΟΣ, 33,3/66,6   20PPS 3— 

ΠΑΛΜΟΣ, 40/60         10PPS 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1) Ο τρόπος κλήσης που επιλέχθηκε είναι και για την συσκευή επικοινωνίας και για τον αυτόµατο επιλογέα. 

2) Για τη επικοινωνία επιλέξτε τον σωστό τρόπο κλήσης για να ταιριάζει µε το τοπικό τηλεφωνικό δίκτυο. 

3) Εάν επιλεχθεί ο τρόπος κλήσης µε παλµό, η συσκευή επικοινωνίας κάνει κλήση µε παλµό για να έρθει σε επαφή µε τον σταθµό 

παρακολούθησης. Αφού γίνει η σύνδεση µε την γραµµή, η συσκευή επικοινωνίας θα στείλει τη αναφορά συναγερµού στον σταθµό 

παρακολούθησης σε σήµα DTMF. 
4) Το σύστηµα µπορεί να αποδεχτεί µόνο σήµα DTMF για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση από απόσταση και για παροχή επιβεβαίωσης. Κάποια 

από τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται σήµα DTMF θα χαθούν µε το τηλεφωνικό σύστηµα µε παλµό. 
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Θέση: 82) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
0-—ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ): Το σύστηµα χρησιµοποιεί το ολοκληρωµένο κύκλωµα φωνής για την αναφορά συναγερµών.  
1—1 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΣ ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  

2—3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  

3—3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1) Ο σκοπός της αρίθµησης των ήχων σήµατος είναι να αντικαταστήσει το φωνητικό µήνυµα στους τους πίνακες ελέγχου χαµηλού κόστους που 

δεν έχουν ολοκληρωµένο κύκλωµα φωνής για να αποθηκεύσουν το φωνητικό µήνυµα ώστε να αναγνωρίσουν το σύστηµα συναγερµού. 

2) Συστήνεται για τους πίνακες ελέγχου που είναι εξοπλισµένοι µε  ολοκληρωµένο κύκλωµα φωνής να απενεργοποιείται πάντα η λειτουργία 

αρίθµησης, εκτός αν η αρίθµηση των ήχων σήµατος θεωρηθεί καταλληλότερη για κάποια εφαρµογή. Από την στιγµή που ενεργοποιηθεί η 

λειτουργία αρίθµησης των ήχων σήµατος, θα αντικαταστήσει το φωνητικό µήνυµα στην αναφορά συναγερµών. 
3) Ο ιδιοκτήτης µπορεί να χρησιµοποιήσει τον αριθµό των ήχων σήµατος για να αναγνωρίσει το σύστηµα συναγερµού στην περίπτωση που έχει 

εγκατεστηµένα περισσότερα από ένα συστήµατα συναγερµού, όπως συστήµατα συναγερµού στο γραφείο στην οικία, στο εξοχικό κτλ. 

4) Η αναφορά συναγερµού µε αρίθµηση των ήχων σήµατος γίνεται µετά την σύνδεση µε τη γραµµή και αφού ο αυτόµατος επιλογέας κάνει 

παύση γι α 5 δευτερόλεπτα ακολούθως εκπέµπει τους αριθµηµένους ήχους σήµατος για 20 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που τελειώνουν τα 20 

δευτερόλεπτα µε τους ήχους σήµατος, ο αυτόµατος επιλογέας περιµένει για 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση του κληθέντα (το σήµα 

επιβεβαίωσης είναι το DTMF 1). Αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση θα επαναληφθούν οι ήχοι σήµατος των 20 δευτερολέπτων για τον αριθµό των 

προγραµµατισµένων επαναλήψεων των µηνυµάτων (στην θέση 72, είναι δυνατόν να γίνουν 1-8 επαναλήψεις µηνυµάτων). Ο αυτόµατος επιλογέας 

θα καλέσει τους εναποµείναντες τηλεφωνικούς αριθµούς και µετά θα προσπαθήσει να καλέσει ξανά τον(τους) αριθµό(ους) που δεν έδωσαν 

επιβεβαίωση συνεχόµενα µέχρι να γίνει ο µέγιστος αριθµός προσπαθειών κλήσεων. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Θέση: 83) 
ΘΕΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
0 ------ ΑΝΕΝΕΡΓΟ: ∆εν επιτρέπεται η πρόσβαση από απόσταση. 
1-99—ΧΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: 16): Το κουδούνι του τηλεφώνου είναι δυνατόν να χτυπήσει 1 έως 99 φορές 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1) Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να τηλεφωνεί στο σύστηµα από απόσταση για να ελέγχει την κατάσταση 

ενεργοποίησης –απενεργοποίησης, να ελέγχει την ενεργοποίηση –απενεργοποίηση ή να ζητά από την συσκευή επικοινωνίας αναφορά τρέχουσας 

κατάστασης που θα σταλεί στον σταθµό παρακολούθησης ή στο σύστηµα τηλεειδοποίησης του ιδιοκτήτη. 

2) Στις περισσότερες περιπτώσεις ο τηλεφωνικός αριθµός που είναι συνδεδεµένος το σύστηµα είναι αυτός της οικίας του ιδιοκτήτη. Το να 

θέσετε τον κατάλληλο αριθµό χτύπων του κουδουνιού του τηλεφώνου για να απαντηθεί η γραµµή είναι σηµαντικό για αυτά τα συστήµατα που 

χρησιµοποιούν την τηλεφωνική γραµµή της οικίας. Το σύστηµα θα απαντάει πάντα πριν να σηκώσετε εσείς το τηλέφωνο σε καθηµερινή χρήση 

αν το θέσετε σε πολύ λίγα χτυπήµατα του κουδουνιού. Σην ρύθµιση πολλών χτύπων του κουδουνιού, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να περιµένει πολλή 

ώρα ώστε το σύστηµα να απαντήσει και να αποδεχτεί την πρόσβαση από απόσταση. 
3) Ένα σύστηµα που έχει µία αποκλειστική τηλεφωνική γραµµή για επικοινωνία µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να απαντήσει µετά από 2-3 

χτύπους  ώστε να επιταχύνει την πρόσβαση. 

4) Κάποια τηλεφωνικά δίκτυα δεν επιτρέπουν πάρα πολλούς χτύπους του κουδουνιού και διακόπτουν την γραµµή πριν να γίνει ο αριθµός των 

χτύπων που πρέπει. Σε αυτή την περίπτωση, κλείστε αµέσως την γραµµή και ξανακαλέστε το σύστηµα. Το σύστηµα θυµάται τον αριθµό των 

χτύπων του κουδουνιού για 45 δευτερόλεπτα µετά τον τερµατισµό µίας κλήσης. Θα συνεχίσει να µετρά τους χτύπους σε συνεχόµενες κλήσεις 

µέχρι να γίνει ο αριθµός των χτύπων του κουδουνιού που πρέπει. 
5) Ανατρέξτε στην σελίδα 11 για περισσότερες πληροφορίες των ρυθµίσεων του ΓΕΦΥΡΩΤΗ , D.T. 

 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Θέση: 84) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
0-—ΑΝΕΝΕΡΓΗ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ): 
1—ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ 12 ΩΡΕΣ  

2—ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ 24 ΩΡΕΣ  

3—ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1) Η ενεργοποίηση της περιοδικής αναφοράς είναι προαιρετική. 

2) Εάν το σύστηµα χρησιµοποιείται σε καθηµερινή βάση ίσως να µην είναι απαραίτητη η περιοδική αναφορά. 

3) Εάν το σύστηµα συναγερµού έχει µείνει σε ένα µέρος για µία χρονική περίοδο χωρίς έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης. Όπως όταν ο 

ιδιοκτήτης είναι σε διακοπές για κάποιες εβδοµάδες, µπορεί να το θέσει να κάνει περιοδική αναφορά, για να βεβαιωθεί πως δουλεύει κανονικά 

κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. 
4) Οι περιοδικές αναφορές δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του συστήµατος την στιγµή που αποστέλλεται η αναφορά. Η αναφορά βασίζεται 

στην µορφοποίηση της συσκευής επικοινωνίας που υπάρχει στην σελίδα 39, η οποία µπορεί να σταλεί στον σταθµό παρακολούθησης και/ή στο 



σύστηµα τηλεειδοποίησης του ιδιοκτήτη. 
5) Η εκκίνηση της µέτρησης για την περιοδική αναφορά ξεκινά από την στιγµή που υπάρχει τροφοδοσία στο σύστηµα. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (Θέση: 85) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
0-—ΑΝΕΝΕΡΓΗ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ): 

1-—ΕΝΕΡΓΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1) Ο σκοπός της χρονικής περιόδου καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος είναι να δώσει χρόνο στο σύστηµα να σταθεροποιηθεί 

και να φορτίσει τον εφεδρικό συσσωρευτή µετά την έναρξη της τροφοδοσίας για πρώτη φορά, ή την επαναφορά της ισχύος µετά από 

µεγάλο διάστηµα διακοπής του εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) οπότε ο εφεδρικός συσσωρευτής είναι εντελώς αφόρτιστος. 

2) Η χρονική περίοδος καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος είναι 5 λεπτά. Το σύστηµα δεν δίνει κανένα συναγερµό και 
καταστέλλει και την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόµατο επιλογέα. 

3) Κατά την χρονική περίοδο καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος οι λυχνίες LED AC POWER και BATTERY αναβοσβήνουν 

εναλλάξ. 

4) Εάν η συσκευή της επικοινωνίας είναι ενεργή. το σύστηµα θα στείλει αναφορά κατάστασης στον σταθµό παρακολούθησης πέντε 

λεπτά µετά την επαναφορά της ισχύος  

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ (Θέση: 86) 
 

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 
0-—ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ): 

1—ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ-24 ΩΡΕΣ 

2—-ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ-7 ΗΜΕΡΕΣ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1) Όταν επιλεγεί ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ έλεγχος του συσσωρευτή, το σύστηµα θα ελέγχει δυναµικά τον εφεδρικό συσσωρευτή κάθε 24 ώρες ή 

κάθε 7 ηµέρες.  Η µέτρηση του χρονικού διαστήµατος ξεκινά µε την τροφοδοσία του συστήµατος. 
2) Μετά από κάθε έλεγχο, το σύστηµα δείχνει στον πίνακα ελέγχου σε τι κατάσταση βρίσκεται ο συσσωρευτής. Κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες, στέλνει επίσης αναφορά κατάστασης στον σταθµό παρακολούθησης. 
 

a) Η φόρτιση του συσσωρευτή είναι ΧΑΜΗΛΗ  
b)  Ο συσσωρευτής επανέρχεται στην κανονική φόρτιση αλλά ήταν σε ΧΑΜΗΛΗ φόρτιση στον τελευταίο έλεγχο. 

∆εν αποστέλλεται αναφορά κατάστασης στον σταθµό αναφοράς αν ο συσσωρευτής είναι κανονικός και ήταν κανονικός και στον τελευταίο 

έλεγχο. 
3) Όταν υπάρχει διακοπή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC)ή όταν το σύστηµα έχει σηµάνει συναγερµό, το σύστηµα θα σταµατήσει αυτοµάτως τον 

έλεγχο του συσσωρευτή. 
ΤΟΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Θέση: 87) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ  ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΟΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
0—ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 
1-—ΕΝΕΡΓΟΣ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
A  Στην κατάσταση DISABLED (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) το σύστηµα έχει την ακόλουθη αλληλεπίδραση µε την τηλεφωνική γραµµή: 

1) Η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόµατος επιλογέας κάνει αµέσως την κλήση 4 δευτερόλεπτα αφού υπάρξει σύνδεση µε την γραµµή. 

2) ∆εν υπάρχει λειτουργία ανίχνευσης βλάβης στην τηλεφωνική γραµµή στον έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης του συστήµατος. 

B  Στην κατάσταση ENABLED (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) το σύστηµα έχει την ακόλουθη αλληλεπίδραση µε την τηλεφωνική γραµµή: 
1) Η συσκευή επικοινωνίας περιµένει για τον τόνο επιλογής και ξεκινά να καλεί αν ανιχνευθεί συνεχής τόνος για 4 δευτερόλεπτα. Εάν 

περάσουν 6 δευτερόλεπτα χωρίς τόνο επιλογής, η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόµατος επιλογέας απελευθερώνει την γραµµή, 

περιµένει για 5 δευτερόλεπτα και προσπαθεί ξανά, Αν περάσουν άλλα 6 δευτερόλεπτα χωρίς τόνο επιλογής, η κλήση ξεκινά σε κάθε 

περίπτωση. 
2) Η ανίχνευση βλαβών στην τηλεφωνική γραµµή γίνεται κάθε φορά µε τον έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης του συστήµατος. Η 

γραµµή θεωρείται κανονική εάν ανιχνευθεί συνεχής τόνος επιλογής για 4 δευτερόλεπτα. Αν η γραµµή έχει βλάβη θα δοθούν οι 
παρακάτω ενδείξεις: 

 

a) Πέντε συνεχόµενοι ήχοι σήµατος 

b) Αναβοσβήνει η λυχνία LED DIALING. 

Ανατρέξτε στην σελίδα 11 για περισσότερες πληροφορίες των ρυθµίσεων του ΓΕΦΥΡΩΤΗ , D.T. Για να σταµατήσετε τους προειδοποιητικούς  

ήχους σήµατος για βλάβη στην γραµµή: 
a) Ελέγξτε το βύσµα της και την υποδοχή του βύσµατος της τηλεφωνική γραµµής και βεβαιωθείτε πως υπάρχει καλή σύνδεση. Προσπαθήστε να 

κάνετε ξανά έλεγχο του συστήµατος για ενεργοποίηση απενεργοποίηση ώστε να γίνει ένας καινούργιος έλεγχος βλαβών στην γραµµή. Αν η 

γραµµή είναι κανονική, θα σταµατήσουν οι ήχοι σήµατος και ή λυχνία LED DIALING θα επανέλθει στην κατάσταση επιφυλακής. 
b) Εάν υπάρχει βλάβη στην γραµµή εξαιτίας του τηλεφωνικού δικτύου, ο µοναδικός τρόπος για να σταµατήσετε τους ήχους σήµατος είναι να 

απενεργοποιήσετε (DISABLE) το σύστηµα µε προγραµµατισµό. 

ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (HOME)

 (Θέση: ΟΙΚΙΑ) 
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
1-8—(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: ΚΑΜΙΑ): Πληκτρολογήστε τους αριθµούς των ζωνών (ζώνη 1-8) που θα αποµονωθούν  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1) Εισαγωγή στην µνήµη των αριθµών των ζωνών που πρέπει να αποµονωθούν έναν προς έναν. Είναι δυνατή και η συνεχόµενη εισαγωγή. 
Παράδειγµα: Οι διαδικασίες πληκτρολόγησης για εισαγωγή στην µνήµη για αποµόνωση των ζωνών 1,2 και 4 σε λειτουργία στο σπίτι έχουν ως 

εξής: 
ΠΑΤΗΣΤΕ HOME 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν συστήνεται να αποµονώσετε την 24 ωρη ζώνη. Η αποµονωµένη ζώνη δεν προστατεύεται. 

2) Το να µπουν οι συνήθεις ζώνες αποµόνωσης στην µνήµη είναι βολικό για τον ιδιοκτήτη ώστε να µπορεί να θέσει το σύστηµα άµεσα σε 

κατάσταση λειτουργίας  HOME( ΚΑΤΟΙΚΙΑ) Ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να ρυθµίζει τις ζώνες µία προς µία κάθε φορά για να τις αποµονώσει. 

Με τις συνήθεις ζώνες για αποµόνωση αποθηκευµένες στην µνήµη, ο ιδιοκτήτης απλά πληκτρολογεί τον [User Code] (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ), 

µετά πατά το [HOME] και το [#] για να θέσει τα σύστηµα σε κατάσταση λειτουργίας οικία και να έχει τις επιθυµητές ζώνες αποµονωµένες. 
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ       (Θέση: ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) 



ΘΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 
HA-982S 
Ο πίνακας έλεγχου του HA-982S είναι εξοπλισµένος µε το κουµπί [RECORD] (ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) και µε το µικρόφωνο. 
Για να κάνετε µαγνητοφώνηση πατήστε το κουµπί [RECORD] και αµέσως µετά το κουµπί [#]. Θα ανάψει (ON) η λυχνία LED της εγγραφής 

κάτι που δείχνει πως έχει ξεκινήσει ο χρόνος για την εγγραφή και θα παραµείνει αναµµένη για 20 δευτερόλεπτα µέχρι να τελειώσει ο χρόνος 

εγγραφής. 
 

HA-982R 
ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (P.C.B.) 

RECORD 
Η κύρια πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος του HA-982R που βρίσκεται µέσα στο µεταλλικό κουτί είναι εξοπλισµένη µε το κουµπί [RECORD] 

και το µικρόφωνο. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ανοίξει το κουτί για να κάνει την µαγνητοφώνηση. Η λυχνία LED RECORD , και το κουµπί 

RECORD βρίσκονται προς την πάνω δεξιά µεριά της πλακέτας κυκλωµάτων. 
Για να ξεκινήσει ο χόνος για την µαγνητοφώνηση του µηνύµατος χρειάζετε να πατήστε µόνο µία φορά το κουµπί [RECORD]. Θα ανάψει η 

λυχνία LED RECORD και θα παραµείνει αναµµένη για 20 δευτερόλεπτα µέχρι να τελειώσει οχρόνος για την µαγνητοφώνηση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς είναι απενεργοποιηµένος όταν το σύστηµα είναι σε κατάσταση λειτουργίας 

PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ). ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
1) Το µήνυµα που συνήθως χρησιµοποιείται σε συστήµατα συναγερµού έιναι ένα µήνυµα αναγνώρισης για την αναφορά συναγερµών. Γράψτε 

το µήνυµα σας σε ένα χαρτί και προσπαθήστε να το διαβάσετ καθαρά και δυνατά µε σταθερή ταχύτητα και περιορίστε την διάρκεια του στα 20 

δευτερόλεπτα. Κάντε εξάσκηση µέχρι να καταφέρετε να διαβάσετε το µήνυµα εντός του χρονικού ορίου. 
2) Όταν η λυχνία LED RECORD είναι συνέχεια αναµµένη (ξεκινά η µαγνητοφώνηση), διαβάστε δυνατά το µήνυµα µε διάρκεια  20 

δευτερόλεπταµε το πρόσωπο σας σε απόσταση περίπου 30 cm (1 ft.) από το µικρόφωνο. Η λυχνία LED θα σβήσει αυτόµατα όταν περάσουν τα 

20 δευτερόλεπτα και το µήνυµα σας έχει αποθηκευτεί. 
3) Η µαγνητοφώνηση του µηνύµατος µπορεί να επαναληφθεί για όσες φορές εσείς επιθυµείτε ώστε να σας ικανοποιεί. Καινούργιο µήνυµα που 

µαγνητοφωνείται αντικαθιστά το παλιό. 
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ _______ (Θέση: 02) 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ρυθµίζετε το σύστηµα µε τον προεπιλεγµένο προγραµµατισµό, όλες οι τιµές που έχουν ήδη προγραµµατιστει θα σβηστούν 

και θα αντικατασταθούν µε τις προεπιλεγµένες τιµές που φαίνονται στο ∆ιάγραµµα Προεπιλεγµένων ∆εδοµένων στην σελίδα 13, εκτός από το 

φωνητικό µήνυµα και τον Κύριο Κωδικό. 
Πληκτρολογήστε την θέση προγραµµατισµού ακολουθούµενη αµέσως από το κουµπί [#], το σύστηµα ξεκινά να φορτώνει τις προεπιλεγµένες 

τιµές στην µνήµη του, κάτι που διαρκεί περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αφού γίνει αυτό, εισάγονται οι προεπιλεγµένες τιµές από τό ∆ιάγραµµα 

Προεπιλεγµένων Τιµών, 
ΘΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ___________  
Αφού τελειώσει ο προγραµµατισµός, το σύστηµα πρέπει να βγει από την κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού και να επανέλθει σε 

κατάσταση λειτουργίας χρήσης. Η έξοδος από την κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού µπορεί να γίνει οποιαδήποε στιγµή πατώντας δύο 

φορές το κουµπί [*]. 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

ΟΥ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΣ 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕ

Σ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦ

Η ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΑΣ 
01 Κύριος Kωδικός 2-5 ΨΗΦΙΑ  ΚΑΜΙΑ  

02 Προεπιλεγµένες 

Εργοστασιακές Τιµές 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Με την εισαγωγή αυτής της 

θέσης, θα διαγραφούν όλες οι 

τιµές που είχαν προγραµµατιστεί 

πιο πριν και θα αντικατασταθούν 

από τις προεπιλεγµένες 

εργοστασιακές τιµές εκτός από 

το φωνητικό µήνυµα και τον 
κύριο κωδικό. 

 
∆ΕΙΤΕ ΤΙΣ 

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕ

ΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ 

ΣΤΗΛΗ 
 

 

10 Κωδικός πελάτη 4 ΨΗΦΙΑ  0000  

11 Κωδικός Χρήστη 1 2-5 ΨΗΦΙΑ  ΚΑΜΙΑ  

12 Κωδικός Χρήστη 2  ΚΑΜΙΑ  

13 Κωδικός Χρήστη 3  ΚΑΜΙΑ  

14 Κωδικός Χρήστη 4  ΚΑΜΙΑ  

15 Κωδικός Χρήστη 5  ΚΑΜΙΑ  

16 Κωδικός Χρήστη 6  ΚΑΜΙΑ  

17 Κωδικός Χρήστη 7  ΚΑΜΙΑ  

18 Κωδικός Χρήστη 8  ΚΑΜΙΑ  

21 Ρύθµιση της ζώνης 1 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1 0ή 1 
0—Μία Ενεργοποίηση: 

1—Πολλαπλές 

Ενεργοποιήσεις: 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2 0,1,2,3 ή 4 
0—Άµεσα 

1—Χρόνος Καθυστέρησης 

Για Την Είσοδο 1 

2—Χρόνος Καθυστέρησης 

Για Την Είσοδο 2 

3—24-Ώρες Άµεσα  

4—24-Ώρες Αθόρυβου 

 CODE 1=1 

CODE 2=1 

CODE 3=2 
 

22 Ρύθµιση της ζώνης 2  CODE 1=1 

CODE 2=1 

CODE 3=2 
 

23 Ρύθµιση της ζώνης 3  CODE 1=1 

CODE 2=0 

CODE 3=2 
 

24 Ρύθµιση της ζώνης 4  CODE 1=1 

CODE 2=0 

CODE 3=2 
 



25 Ρύθµιση της ζώνης 5 Πανικού: 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 3 0,1,2 ή 3 
0—25mS  

1--250ms 

2—500mS  

3—500mS  

 CODE 1=1 

CODE 2=0 

CODE 3=2 
 

26 Ρύθµιση της ζώνης 6  CODE 1=1 

CODE 2=0 

CODE 3=2 
 

27 Ρύθµιση της ζώνης 7  CODE 1=1 

CODE 2=3 

CODE 3=2 
 

28 Ρύθµιση της ζώνης 8  CODE 1=1 

CODE 2=3 

CODE 3=2 
 

30 Χρόνος καθυστέρησης για 

την έξοδο και ήχος 

σήµατος για την έξοδο 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 0 ή 1 
0—Ήχος Σήµατος για την 

Έξοδο Ανενεργός  

1—Ήχος Σήµατος για την 

Έξοδο Ενεργός  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο: 
2-999 ∆ευτερόλεπτα 

 CODE=1 60 

Seconds  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΑΣ 
31 Χρόνος 

καθυστέρησης για 

την είσοδο 1 και 

ήχος σήµατος για 

την είσοδο 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 1 
0—Ήχος Σήµατος για την 

Είσοδο Ανενεργός  

1—Ήχος Σήµατος για την 

Είσοδο Ενεργός  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 1 

 CODE=1 30 Seconds  

32 Χρόνος 

καθυστέρησης για 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 1 
0—Ήχος Σήµατος για την 

 CODE=1 60 Seconds  

33 ∆ιάρκεια 

λειτουργίας της 

σειρήνας και 

σύστηµα απόκρισης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 1 
0—Σύστηµα Απόκρισης 

Ανενεργό 

1—Σύστηµα Απόκρισης 

 

 CODE=0 300 

∆ευτερόλεπτα 
 

40 Εξαναγκασµένη 

ενεργοποίηση ή 

απαγόρευση 

ενεργοποίησης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 0 ή 1 
0—Κατάσταση 

Λειτουργίας 

Εξαναγκασµένη 

 0—(Εξαναγκασµένη 

ενεργοποίηση) 
 

41 Κατάσταση 

λειτουργίας 

µεταβίβασης ενεργή 

ή ανενεργή 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 1 
0—Κατάσταση 

λειτουργίας µεταβίβασης 

ανενεργή 1—Κατάσταση 

λειτουργίας µεταβίβασης 

 0 (Κατάσταση 

λειτουργίας µεταβίβασης 

ανενεργή ) 

 

50 Κύριος 

τηλεφωνικός 

αριθµός για την 

συσκευή 

επικοινωνίας 

32 Ψηφία 
 

 

 ΚΑΜΙΑ 
ΚΑΜΙΑ 

 

51 Εναλλακτικός 

τηλεφωνικός 

αριθµός για την 

συσκευή 

επικοινωνίας 

  

60 1ος τηλεφωνικός 

αριθµός για τον 

αυτόµατο επιλογέα 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 1 
0—Αριθµητικό Μήνυµα 
1—Φωνητικό Μήνυµα 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 
32 Ψηφία 
 

 

 ΚΑΜΙΑ  

61 2ος τηλεφωνικός 

αριθµός για τον 

αυτόµατο επιλογέα 

 ΚΑΜΙΑ  

62 3ος τηλεφωνικός 

αριθµός για τον 

αυτόµατο επιλογέα 
 ΚΑΜΙΑ  

63 4ος τηλεφωνικός 

αριθµός για τον 

αυτόµατο επιλογέα 
 ΚΑΜΙΑ  

 Χρόνος πάυσης για 

εισαγωγή ανάµεσα 

στα ψηφία, πριν και 

µετά τον 

τηλεφωνικο αριθµό 

1-99 ∆ευτερόλεπτα  ΚΑΜΙΑ  

70 Αριθµός 

προσπαθειών 

κλήσης για την 

συσκευή 

 

1-8 Προσπάθειες  4  

71 Αριθµός 

προσπαθειών 

κλήσης για τον 

αυτόµατο επιλογέα 

1-8 Προσπάθειες  4  

72 Αριθµός 

επανάληψης 

µηνυµάτων 

1-8 Επαναλήψεις  4  



73 Αναφορά µε µερική 

ή πλήρη 

επιβεβαίωση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 1 
0—πλήρης επιβεβαίωση 

1—µερική επιβεβαίωση 

 0 (πλήρης επιβεβαίωση)  

 
 

 

 
 

 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΑΣ 

74 ∆ιάρκεια ακρόασης 1-99 ∆ευτερόλεπτα 

0—Απενεργοποίηση της 

Λειτουργίας Ακρόασης 

 60 ∆ευτερόλεπτα)  

76 Αναφορες 

ενεργοποίησης 

απενεργοποίησης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 1 
0—Ανενεργή 

1-—Ενεργή 

 0(Ανενεργή)  

80 Συνδυασµός κλήσης 

για την συσκευή 

επικοινωνίας και τον 

αυτόµατο επιλογέα 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 0,1,2 ή 3 
0—Συσκευή επικοινωνίας 

και Αυτόµατος Επιλογέας 

OFF 

1—Συσκευή επικοινωνίας 

 2 
(OFF, Αυτόµατος 

Επιλογέας ON) 

 

81 Μέσο κλήσης ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0,1,2 ή 3 
0-Στάνταρ DTMF  

1-33,3/66,6     10pps.  
2-33,3/66,6     20pps.  
3-40/60           10pps. 

 0 (DTMF)  

82 Χρήση ήχων 

σήµατος για 

αντικατάσταση του 

φωνητικού 

µηνύµατος 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 0,1,2 ή 3 
0—Φωνητικό Μήνυµα 

1—1 Συνεχόµενος Ήχος 

Σήµατος 

2—2 Συνεχόµενοι Ήχοι 

Σήµατος 

3—3 Συνεχόµενοι Ήχοι 

 0(Φωνητικό Μήνυµα)  

83 Αριθµός 

χτυπηµάτων του 

κουδουνιού του 

τηλεφώνου για να 

απαντηθεί η 

τηλεφωνική γραµµή 

1-99 Χτύποι του 

κουδουνιού  

0—∆εν είναι δυνατή η 

κλήση 

 16  

84 Περιοδική αναφορά ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0,1,2 ή 3 
0—∆εν υπάρχει 

λειτουργία αναφοράς 1—

Αποστέλλει Αναφορά 

Κατάστασης κάθε 12 

Ώρες 

 0(Ανενεργή)  

85 Χρονική περίοδος 

καθυστέρησης για 

την επαναφορά της 

ισχύος 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 7 
0—Ανενεργή 

1-—Ενεργή 

 0(Ανενεργή)  

86 Περιοδικός έλεγχος 

του συσσωρευτή 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0,7 ή 2 
Περιοδικός Έλεγχος 

Ανενεργός 

1—Έλεγχος Κάθε 24 

Ώρες  

2—Έλεγχος Κάθε 7 

Ηµέρες  

 0 (Ανενεργός)  

87 Ανίχνευση βλαβών 

της τηλεφωνικής 

γραµµής και τού 

τόνου επιλογής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 0 ή 7 
0—Ανενεργή 

1-—Ενεργή 

 1 (Ενεργή)  

HOME Ζώνες αποµόνωσης 

στην µνήµη 
ΖΩΝΕΣ: 1,2,3,4,5,6,7 και 

8 
 ΚΑΜΙΑ  



RECORD Μαγνητοφώνηση 

του µηνύµατος 

αναφοράς 

συναγερµού 

Καθορισµένο στα 20 

∆ευτερόλεπτα  
 ΚΑΜΙΑ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
•    Είσοδος στην κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού 
Όποτε χρειάζεται ο προγραµµατισµός, είναι απαραίτητο να θέσετε πρώτα το σύστηµα σε κατάσταση προγραµµατισµού µε την εισαγωγή του 

κύριου κωδικού και επιβεβαιώνοντας µε το να πατήσει το κουµπί [*] δύο φορές. 

 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

 
•    Έξοδος από την κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού 
Όταν τελειώσει ο προγραµµατισµός, απλώς πατήστε το κουµπί [*] δύο φορές για να εξέλθετε από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

OMMUNICATOR ALARM-STATUS REPORT FORMAT 
Η συσκευή επικοινωνίας του HA-982 χρησιµοποιεί το πιο δηµοφιλές µέσο, στην µετάδοση δεδοµένων το DTMF. Αυτό επιτρέπει στον ιδιοκτήτη 

του συστήµατος να στήσει έναν προσωπικό σταθµό παρακολούθησης εάν έχει πολλά συστήµατα εγκατεστηµένα.Επίσης ο εγκαταστάτης µπορεί 

να στήσει ένα ιδιόκτητο σταθµό παρακολούθησης για τους πελάτες του σε µία µικρή προς µεσαία κοινότητα µέσω ενός Στάνταρ Μόντεµ Φωνής 
Ο ιδιοκτήτης ή ο εγκαταστάτης µπορεί να φτιάξει µόνος του ένα λογισµικό παρακολούθησης συναγερµών της προτίµησης του σύµφωνα µε την 

µορφοποίηση της καθορισµένης αναφοράς κατάστασης συναγερµών µε τον πηγαίο κώδικα να παρέχεται, ή µε το στάνταρ λογισµικό ALARM-

MONITOR της ΑΕΙ για τον σταθµό παρακολούθησης. 
Η συσκευή επικοινωνίας στέλνει την αναφορά 5 δευτερόλεπτα (αν χρειαστεί µπορεί να προγραµµατιστεί και επιπλέον χρόνος για παύση) µετά 

την σύνδεση του σταθµού παρακολούθησης µε την τηλεφωνική γραµµή. Η αναφορά µπορεί να σταλεί επίσης και απευθείας σε ένα σύστηµα 

αυτόµατης τηλεειδοποίησης τσέπης (απαιτείται η δυνατότητα εµφάνισης τουλάχιστον 20 ψηφίων) µε τον προγραµµατισµό του τηλεφωνικού 

αριθµού του συστήµατος τηλεειδοποίησης και της κατάλληλης παύσης. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

4 ΨΗΦΙΑ ΖΩΝΕΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ 
 

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΥΟ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 
1-ΧΡΗΣΤΗΣ 1 

2-ΧΡΗΣΤΗΣ 2 

3-ΧΡΗΣΤΗΣ 3 

4-ΧΡΗΣΤΗΣ 4 

5-ΧΡΗΣΤΗΣ 5 

6-ΧΡΗΣΤΗΣ 6 

7-ΧΡΗΣΤΗΣ 7 

8-ΧΡΗΣΤΗΣ 8 

 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 
0—ΖΩΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
1—ΖΩΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ  

2—ΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ  

3—ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 1 

4—ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2 

5—ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 24-ΩΡΩΝ 

6—ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 24-ΩΡΩΝ 

8—ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

9—ΖΩΝΗ ΣΕ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)  
 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
0—∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
9—ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
0—ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  

9—ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
0—ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC ) 

1—∆ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC) 
0—ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  

1—ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: 

2—ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 

ΖΩΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
0—∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

1— ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

0—∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ  

1— ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ 
0—ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

1-ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ)  
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ 
•  Ο ID πελάτη είναι ο αριθµός αναγνώρισης του πελάτη, πρέπει να αποτελείται από 4 ψηφία. 
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 
Για την λειτουργία του συστήµατος συναγερµού είναι διαθέσιµοι 8 αριθµοί αναγνώρισης (ID ) χρηστών. Στην αναφορά θα καταγραφεί ο 

τελευταίος χρήστης που λειτούργησε το σύστηµα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του διακόπτη κλειδιού για ενεργοποίηση απενεργοποίηση του συστήµατος θεωρείται πάντα σαν χρήστης 1 στην 

αναφορά. 
 

• ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 
Το σύστηµα δείχνει στην αναφορά την κατάσταση κάθε µίας ζώνης προστασίας µε τον κωδικό κατάστασης και για τις 8 ζώνες. 
0—Η ζώνη είναι φυσιολογική. 
1—-Η ζώνη έχει ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ από τον χρήστη. 
2—-Έχει χτυπήσει συναγερµός, ζώνη ΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. 
3—-Έχει χτυπήσει συναγερµός, ζώνη συναγερµού ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 1. 
4—-Έχει χτυπήσει συναγερµός, ζώνη συναγερµού ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 2. 
5—-Έχει χτυπήσει συναγερµός, ζώνη συναγερµού 24-ΩΡΩΝ ΑΜΕΣΗ. 
6—-Έχει χτυπήσει συναγερµός, ζώνη συναγερµού 24-ΩΡΩΝ ΣΙΩΠΗΛΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ. 
8—Έχει χτυπήσει συναγερµός, η ζώνη είναι σε ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. 
9—Η ζώνη είναι σε ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟ σύστηµα βρίσκεται σε εξαναγκασµένη ενεργοποίηση ή σε απαγόρευση 

ενεργοποίησης. 

 
• ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Ο κωδικός κατάστασης συστήµατος έχει 7 ψηφία και αν΄τιστοιχεί σε 7 συµβάντα στο σύστηµα. Η αναφορά συναγερµών πάντα δείχνει την 

τρέχουσα κατάσταση του συστήµατος, και η αναφορά κατάστασης που ζητήθηκε µέσω τηλεφωνικής κλήσης δείχνει πάντα τα πιο πρόσφατα 

συµβάντα στο σύστηµα. 
 
 

A: 0—∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
 

 9—ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

Χτύπησε συναγερµός σε κάποια ζώνη υλισµικού ή λογισµικού  

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
B: 0—ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
Μόνο οι Ζώνες 24 ωρών και οι ζώνες λογισµικού βρίσκονται σε 

λειτουργία. 
 9—ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: 
Όλες οι ζώνες υλισµικού και λογισµικού είναι ενεργοποιηµένες αν οι 

  ζώνες προστασίας είναι σε φυσιολογική κατάσταση. 
C:  0—ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 

ΡΕΥΜΑ (AC ) 

 

 1—∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC): 
• ∆εν υπάρχει τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος, το σύστηµα 

χρησιµοποιεί τον συσσωρευτή  
D: 0—ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: 
Το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο φυσιολογικά και οι ζώνες 

προστασίας είναι  
  σε φυσιολογική κατάσταση ή γίνεται χειροκίνητη αποµόνωση της 

ζώνης(ων) που έχει βλάβη. 
 1—ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: 
Το σύστηµα εξαναγκάζεται σε ενεργοποίηση επειδή υπάρχει 

ζώνη(ες) µε βλάβη. 
  Έλεγχος της αναφοράς κατάστασης ζώνης για την ζώνη(ες) µε 

βλάβη της  
  οποίας η θέση είναι σηµειωµένη της µε το κωδικό κατάστασης 

ζώνης . 
  9, η ζώνη είναι σε µη φυσιολογική κατάσταση. 

 2—ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Το σύστηµα δεν ενεργοποιείται µετά τηνν λήξη του χρόνο 

καθυστέρησης για την έξοδο  
  εξαιτίας της ύπαρξης ζώνης(ων) µε βλάβη. Ελέγξτε την αναφορά 

κατάστασης ζωνών για 
  ζώνες µε βλάβη των οποίων η θέση είναι σηµειωµένη µε τον  

  κωδικό κατάστασης ζώνης αριθµός 9, η ζώνη δεν είναι σε 

φυσιολογική κατάσταση. 
E: 0—∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 

 1— ΥΠΗΡΞΕ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ: 

Έχει πληκτρολογηθεί ο κωδικός για συναγερµό υπο το καθεστώς 

ψυχολογικής βίας. Το σύστηµα ενεργοποιεί  

  την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόµατο επιλογέα για ναφορά 

συναγερµών αλλά 
  δεν χτυπά τοπικό συναγερµό. Αυτή είναι µία ζώνη λογισµικού. 

 



 
F: 0—∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

ΠΑΝΙΚΟΥ 

 

 1— ΥΠΗΡΞΕ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

ΠΑΝΙΚΟΥ: 

Το σύστηµα ενεργοποιείται για να χτυπήσει συναγερµό µε το κουµπί 
πανικού (πατήστε ταυτόχρονα δύο οποιαδήποτε κουµπιά στον πίνακα 

ελέγχου για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα). Αυτή είναι µία ζώνη 

λογισµικού.   

  
G: 0—ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
 

 1-ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ: 
Ο εφεδρικός συσσωρευτής έχει χαµηλή φόρτιση. Καλέστε το τµήµα 

συντήρησης. 
 

 

•   ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Το άθροισµα ελέγχου είναι ένας αριθµός που αποτελείται από τα τελευταία 2 ψηφία του αθροίσµατος όλων των αριθµών (σύνολο 20 ψηφία) στην 

αναφορά. Είναι ένα εργαλείο για να ελέγχει ο σταθµός παρακολούθησης αν όλα τα δεδοµένα στην αναφορά έχουν ληφθεί όπως πρέπει. 
ΤΟ ΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ _______________________  
Αφού σταλούν µε την αναφορά κατάστασης συναγερµών τα 22 ψηφία (συµπεριλαµβανοµένου και του αθροίσµατος ελέγχου) του πηγαίου 

κώδικα, η συσκευή επικοινωνίας περιµένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση από τον σταθµό παρακολούθησης, το απαιτούµενο σήµα 

επιβεβαίωσης είναι το DTMF 1. Αφού λάβει το σήµα επιβεβαίωσης η συσκευή επικοινωνίας θεωρεί πως το περιστατικό έχει αναφερθεί και είναι 

λήξαν. Αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση, ο η συσκευή επικοινωνίας θα προσπαθήσει να καλέσει ξανά τον(τους) αριθµό(ους) που δεν έδωσαν 

επιβεβαίωση συνεχόµενα µέχρι να γίνει ο µέγιστος αριθµός προσπαθειών κλήσεων. 
ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ________________________  
1. Αναφορά Συναγερµού 
ΠΕΛΑΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΗΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η αναφορά είναι από τον αριθµό πελάτη 6288. Το σύστηµα έχει ενεργοποιηθεί από τον χρήστη 1, Οι ζώνες 1,2,4 και 8 είναι σε φυσιολογική 

κατάσταση, η ζώνη 3 είναι αποµονωµένη χειροκίνητα, η ζώνη 5 παρουσιάζει βλάβη, η ζώνη 7 στην οποία χτύπησε συναγερµός είναι ζώνη 

άµεσου συναγερµού, πρέπει να ληφθούν κάποια µέτρα επειδή χτύπησε συναγερµός, το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο. Το εναλλασσόµενο 

ρεύµα είναι φυσιολογικό, το σύστηµα εξαναγκάζεται να ενεργοποιηθεί επειδή υπάρχει κάποια ζώνη µε βλάβη (ζώνη 5) η ζώνη για συναγερµό 

υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας είναι φυσιολογική, η ζώνη πανικού είναι φυσιολογική και το άθροισµα ελέγχου είναι 56 και είναι σωστό. 
2. Αναφορά για Συναγερµό υπό το Καθεστώς Ψυχολογικής Βίας 
ΠΕΛΑΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΗΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η αναφορά είναι από τον αριθµό πελάτη 9756, το σύστηµα απενεργοποιήθηκε από τον χρήστη 2, όλες οι ζώνες προστασίας είναι φυσιολογικές, 

χτύπησε συναγερµός και είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων, το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο. Το εναλλασσόµενο ρεύµα είναι φυσιολογικό, το 

σύστηµα λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει καµία ζώνη µε βλάβη. Χτύπησε συναγερµός στην ζώνη για συναγερµό υπό το καθεστώς 

ψυχολογικής βίας, η ζώνη πανικού είναι φυσιολογική και το άθροισµα ελέγχου είναι 39 και είναι σωστό. 
3. Γίνεται Αίτηση για Αναφορά Μέσω Κλήσης για Κατάσταση 
ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Η αναφορά είναι από τον πελάτη 8321, το σύστηµα απενεργοποιήθηκε από τον χρήστη 6, όλες οι ζώνες προστασίας είναι φυσιολογικές εκτός 

από την ζώνη 7 που είναι σε µνήµη συναγερµού επειδή χτύπησε συναγερµός, δεν χτυπάει ο συναγερµός, το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο.ää 

Το εναλλασσόµενο ρεύµα είναι φυσιολογικό, το σύστηµα είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει κάποια ζώνη µε βλάβη, η ζώνη για συναγερµό υπό 

το καθεστώς ψυχολογικής βίας είναι φυσιολογική, η ζώνη πανικού είναι φυσιολογική, ο συσσωρευτής είναι φυσιολογικός, και τo άθροισµα 

ελέγχου είναι 28 και είναι σωστό. 
\\\ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  
 

 

 
ΜΕΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

(ΣΕΙΡΗΝΑ/ΣΤΡΟΒΟΣ
ΚΟΠΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ) 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΖΩΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ    
ΑΜΕΣΕΣ ΖΩΝΕΣ    

ΑΜΕΣΕΣ ΖΩΝΕΣ 24 ΩΡΩΝ     

ΣΙΩΠΗΛΕΣ ΖΩΝΕΣ 24 ΩΡΩΝ     

ΠΑΝΙΚΟΣ    

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ    

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

∆ΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ 
   

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
   

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ    

ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 
   



∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
   

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

 

   

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ    

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
   

ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΕΑ  

   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Θεωρήστε πως όλες οι επιλογές για την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόµατο επιλογέα είναι ενεργές. 
Το µοντέλο HA-982 µπορεί να ρυθµιστεί για να δίνει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να τηλεφωνεί στο σύστηµα (Ανατρέξτε στην θέση 

Προγραµµατισµού 83) και να διαπιστώνει την τρέχουσα κατάσταση του ή να κάνει αίτηση για µία λεπτοµερή αναφορά κατάστασης. Όταν είναι 
ρυθµισµένο µε αυτό τον τρόπο µπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να επενεργοποιήσετε το σύστηµα από απόσταση µέσω τηλεφώνου. Η 

κλήση µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή επιλογής τόνου συµπεριλαµβανοµένων και κινητών τηλεφώνων µε ικανότητα 

DTMF. 
Για προφανείς λόγους ασφαλείας το σύστηµα επιτρέπει τον έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης από απόσταση µόνο από τον USER CODE 

1 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1). 
Το σύστηµα παράγει διαφορετικούς απαντητικούς ήχους σήµατος για απόκριση στην πρόσβαση από απόσταση µέσω τηλεφώνου. Ο ιδιοκτήτης 

µπορεί µετά τον απαντητικό ήχο σήµατος να πληκτρολογήσει τον κατάλληλο κωδικό εντολής για τη συγκεκριµένη λειτουργία αν αυτό είναι 

απαραίτητο. 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΗΧΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ___________________________________  
 
 

ΑΡΙ
ΘΜ

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΙ ΗΧΟΙ 
ΣΗΜΑΤΟΣ  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

1 1 ήχος σήµατος  • Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο  

2 2 ήχοι σήµατος • Το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο  

3 1 ήχος σήµατος +3 ήχοι 

σήµατος 
• Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο, αλλά  

• Έχει χτυπήσει συναγερµός (εξ αιτίας των 24 ωρών ή των ζωνών του 

λογισµικού) 4 2 ήχοι σήµατος +3 ήχοι 

σήµατος 
• Το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο και  

• Έχει χτυπήσει συναγερµός  

5 1 ήχος σήµατος +2 ήχοι 

σήµατος 
Το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο,αλλά Το σύστηµα είναι σε 

µνήµη συναγερµού, τουλάχιστον µία από τις ζώνες προστασίας ήταν 

σε κατάσταση συναγερµού. 
6 5 ήχοι σήµατος • Ανεπιτυχής εισαγωγή κωδικού, δοκιµάστε ξανά  

7 2 ήχοι σήµατος +5 ήχοι 

σήµατος 
• Επιτυχηµένη εισαγωγή κωδικού αλλά η απορρίπτεται η αίτηση για 

την λειτουργία επειδή το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση 

απαγόρευσης ενεργοποίησης  
 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 

ΑΡΙ
ΘΜ

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

A  | USER CODE 1 # • Για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα αν είναι απενεργοποιηµένο, ή  

 • Για να απενεργοποιήσετε το σύστηµα αν είναι ενεργοποιηµένο 

B  [USER CODE 1] [*] [3] 

[#] 
Για να διαγράψετε τα περιεχόµενα της µνήµης του συναγερµού και να 

διατηρήσετε το σύστηµα  

 απενεργοποιηµένο 

C  [USER CODE1] [*]| [6] [#] • Για να διαγράψετε τα περιεχόµενα της µνήµης του συναγερµού και 

να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστηµα  

 που είναι σε κατάσταση µνήµης συναγερµού 

D  [CLIENT CODE] [#] • Να κάνετε αίτηση στο σύστηµα για να στείλει αναφορά της 

τρέχουσας καταγεγραµµένης κατάστασης του στον σταθµό 

παρακολούθησης η σε ένα αυτόµατο σύστηµα τηλεειδοποίησης  
• Η αναφορά θα σταλεί 10 δευτερόλεπτα αφού εισαχθεί µε επιτυχία ο 

κωδικός εντολής, θα ακουστούν 2 ήχοι σήµατος για να επιβεβαιωθεί η 

επιτυχηµένη εισαγωγή του κωδικού  



 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

1. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό στον οποίο είναι συνδεδεµένο το σύστηµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτός είναι ο τηλεφωνικός 

αριθµός της κατοικίας του ιδιοκτήτη. 
2. Μετά από τον προκαθορισµένο αριθµό κτύπων του κουδουνιού, (προγραµµατισµός στην θέση 83)το σύστηµα θα απαντήσει το τηλέφωνο µε 

τον απαντητικό (ους) ήχο(ους) σήµατος για να δηλώσει την τρέχουσα κατάσταση του. 

3. Εάν ο ιδιοκτήτης επιθυµεί µόνο έλεγχο της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του συστήµατος του συναγερµού, δίχως να κάνει κάποια αλλαγή, απλώς κλείνει 

το τηλέφωνο αφού ακούσει τον απαντητικό ήχο σήµατος. 

4. Εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να αλλάξει την κατάσταση του συστήµατος, πρέπει αυτή τη στιγµή να εισάγει τον κατάλληλο κωδικό εντολής 

χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Εάν γίνει κάποιο λάθος , πιέστε το κουµπί [#] (θα ακουστούν 5 ήχοι σήµατος) και προσπαθήστε ξανά. Εάν 

γίνουν τέσσερις αποτυχηµένες προσπάθειες για την εισαγωγή του κωδικού εντολής, το σύστηµα θα τερµατίσει την διαδικασία και θα κλείσει την 

γραµµή. 
5. Ο κωδικός εντολής Α µπορεί να εισαχθεί για την αλλαγή της κατάστασης αν ο απαντητικός ήχος σήµατος είναι Αρ .1, 2, 3, ή 4 και ο κωδικός 

εντολής Β µππορεί να εισαχθεί για αλλαγή κατάστασης αν ο ήχος σήµατος είναι Αρ 5. 

Το ακόλουθο διάγραµµα δίνει µία περίληψη που δείχνει τις αλλαγές στην κατάσταση µετά την εισαγωγή των κωδικών εντολής: 

 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚ
ΩΝ ΗΧΩΝ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

1 Το σύστηµα είναι 

απενεργοποιηµένο  
A Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί 

2 Το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο  A Το σύστηµα θα απενεργοποιηθεί 

3 Το σύστηµα είναι 

απενεργοποιηµένο και σε 

κατάσταση συναγερµού (εξαιτίας 

των ζωνών λογισµικού 24 ωρών) 

A Το σύστηµα θα 

απενεργοποιηθεί, θα ρυθιστεί 
ξανά ο συναγερµός και θα 

αλλάξει σε µνήµη συναγερµού 

4 Το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο 

και σε κατάσταση συναγερµού 
A 

5 Το σύστηµα είναι 
απενεργοποιηµένο µε µνήµη 

συναγερµού 

B  Το σύστηµα παραµένει 
απενεργοποιηµένο και σβήνεται 

η µνήµη συναγερµού 

C  Το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί 
και θα σβηστεί η µνήµη 

συναγερµού 

 

 

6. Για παράδειγµα, εάν το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο, θα τεθεί σε λειτουργία (ΟΝ) θα ενεργοποιηθεί άµεσα και θα ακουστούν δύο ήχοι 
σήµατος µετά την εισαγωγή του κωδικού εντολής Α, [user code 1] [#]. Εάν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο θα τεθεί εκτός λειτουργίας (OFF), 

θα απενεργοποιηθεί, και θα ακουστεί ένας ήχος σήµατος για να ειδοποιήσει πως το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή της λειτουργίας HOME (ΟΙΚΙΑ) ή AWAY (ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ) δεν είναι διαθέσιµη κατά τον έλεγχο της 

ενεργοποίησης απενεργοποίησης από απόσταση. Το σύστηµα πάντα ενεργοποιείται άµεσα από µόνο του στην κατάσταση λειτουργίας AWAY 

(ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ) όταν εισαχθεί ο κωδικός εντολής. 
7. 5. Κλείστε αµέσως το τηλέφωνο για να δώσετε την ευκαιρία στην συσκευή επικοινωνίας (εάν είναι ενεργοποιηµένη, ανατρέξτε στις θέσεις 

προγραµµατισµού 76 και 80) του συστήµατος να καλέσει τον σταθµό παρακολούθησης ή τον σταθµό του συστήµατος τηλεειδοποίησης λόγω της 

ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήµατος. 
Στην περίπτωση που έχει υπάρξει συµβάν για ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, η συσκευή 

επικοινωνίας θα καλεί πάντα τον σταθµό παρακολούθησης γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµα. 
 

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ _______________________________________________  
Η συσκευή επικοινωνίας του συστήµατος συναγερµού µπορεί να έχει ρυθµιστεί να επιτρέπει σε ένα εξουσιοδοτηµένο άτοµο ή τον ιδιοκτήτη να 

καλέσει για µία αναφορά τρέχουσας κατάστασης. The procedure is similar to that of remote Arm-Disarm the System stated above. 
1. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό στον οποίο είναι συνδεδεµένο το σύστηµα από ένα τηλέφωνο DTMF. 

2. Μετά από τον προκαθορισµένο αριθµό κτύπων του κουδουνιού, το σύστηµα θα απαντήσει το τηλέφωνο µε τον απαντητικό (ους) ήχο(ους) 

σήµατος για να δηλώσει την τρέχουσα κατάσταση του. 

3. Εισάγετε τον CLIENT CODE [#], και τον κωδικό εντολής D,χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο της τηλεφωνικής συσκευής. Εάν η εισαγωγή 

του κωδικού είναι επιτυχηµένη, θα ακουστούν δύο σύντοµοι ήχοι σήµατος για να επιβεβαιωθεί η ικανοποίηση του αιτήµατος. Κλείστε αµέσως 

το τηλέφωνο για να µπορέσει η συσκευή επικοινωνίας να στείλει την αναφορά. Η αναφορά θα σταλεί στον σταθµό παρακολούθησης ή στο 

αυτόµατο σύστηµα τηλεειδοποίησης 10 δευτερόλεπτα µετά από τους ήχους σήµατος που σηµαίνουν την επιβεβαίωση. 
4. Εάν γίνει κάποιο λάθος στην εισαγωγή του Client Code 9Κωδικού Πελάτη), πατήστε το κουµπί [#] (θα ακουστούν 5 ήχοι σήµατος) και 

προσπαθήστε ξανά, εάν γίνουν 4 αποτυχηµένες προσπάθειες το σύστηµα θα τερµατίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραµµή. 



Η ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 

 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ   
Η λυχνία LED του εναλλασσόµενου ρεύµατος AC δείχνει την κατάσταση του ρεύµατος, και είναι ΟΝ µε φυσιολογικό εναλλασσόµενο ρεύµα και 

ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ όταν υπάρχει διακοπή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Ο πίνακας ελέγχου δίνει 1 σύντοµο ήχο σήµατος/30 δευτερόλεπτα κατά την 

διάρκεια της διακοπής του εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
1) Εάν η διακοπή εναλλασσόµενου ρεύµατος διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά,θα σταλεί αναφορά διακοπής ρεύµατος αν η συσκευή 

επικοινωνίας είναι ενεργή. 

2) Όταν αποκατασταθεί το εναλλασσόµενο ρεύµα για 5 λεπτά, θα σταλεί µία αναφορά επαναφοράς ρεύµατος. 

 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ __________________________________________  
Το σύστηµα κάνει δυναµικό έλεγχο στον εφεδρικό συσσωρευτή διακόπτοντας το εναλλασσόµενο ρεύµα για 2 λεπτά και παρακολουθώντας τον 

συσσωρευτή υπό συνθήκες φορτίου. 
Ο δυναµικός έλεγχος του συσσωρευτή µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή χειροκίνητα µε πληκτρολόγηση των ακόλουθων κωδικών εντολής. 
2) Ο δυναµικός έλεγχος του συσσωρευτή µπορεί να γίνεται αυτόµατα καθηµερινά ή εβδοµαδιαία µε τον προγραµµατισµό του κατάλληλου κωδικού 

εντολής στην θέση 86. Εάν είναι ενεργοποιηµένη η συσκευή επικοινωνίας θα σταλεί µία αναφορά κατάστασης του συσσωρευτή για τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα ελέγχου: 
a) Η φόρτιση του συσσωρευτή είναι ΧΑΜΗΛΗ  
b) Ο συσσωρευτείς επανέρχεται σε κανονική φόρτιση αλλά ήταν ΧΑΜΗΛΗ. 

∆εν θα σταλεί αναφορά αν ο συσσωρευτής είναι σε κανονική φόρτιση και ήταν κανονικός και στον προηγούµενο έλεγχο. 
3) Η τρέχουσα κατάσταση του συσσωρευτή φαίνεται πάντα στην ενδεικτική λυχνία LED BATTERY. 

4) Εκτός από την ενδεικτική λυχνία LED ακούγεται από τον πίνακα ελέγχου ένας σύντοµος ήχος σήµατος/30 δευτερόλεπτα µετά από την στιγµή 

που το σύστηµα ειδοποίησε για χαµηλή φόρτιση του συσσωρευτή µέχρι το σύστηµα να ελέγξει ξανά τον συσσωρευτή και αποφασίσει πως ο 

συσσωρευτής έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα φόρτισης. 

5) ∆εν µπορεί να γίνει δυναµικός έλεγχος του συσσωρευτή σε περίπτωση διακοπής του εναλλασσόµενου ρεύµατος ή όταν το σύστηµα βρίσκεται 

σε συναγερµό. 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ  
1) Η ένδειξη για χαµηλή φόρτιση του συσσωρευτή ξεκινά από τα 11,0V όταν ο συσσωρευτής βρίσκεται υπό συνθήκες φορτίου κατά την διάρκεια 

του δυναµικού ελέγχου. 
2) Η ένδειξη για χαµηλή φόρτιση του συσσωρευτή ξεκινά όταν η τάση του συσσωρευτή πέσει στα 11,0V για περισσότερο από 2 λεπτά όταν 

υπάρχει  διακοπή του εναλλασσόµενου ρεύµατος. Μία αναφορά για χαµηλή φόρτιση του συσσωρευτή  θα σταλεί εάν η συσκευή επικοινωνίας 

είναι ενεργή. 
3) Το σύστηµα θα ρυθµιστεί να µην λειτουργεί όταν η τάση του συσσωρευτή πέσει στα 10V σε περίπτωση διακοπής του εναλλασσόµενου 

ρεύµατος. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
Tο σύστηµα µπορεί να προγραµµατιστεί µε ή χωρίς την χρονική περίοδο καθυστέρησης για επαναφορά της ισχύος µε την πληκτρολόγηση του 

κατάλληλου κωδικού εντολής στην θέση 85. 
Οι λυχνίες AC POWER και BATTERY αναβοσβήνουν εναλλάξ, και το σύστηµα δεν λειτουργεί κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 

καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος. 
 

ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ________________________________________________________  
1) Ο εφεδρικός συσσωρευτής του συστήµατος θα πρέπει να είναι 12V, 6,5AH κλειστού τύπου, οξέος-µολύβδου. 

2) Αντικαταστήστε τον συσσωρευτή κάθε 3 µε 5 χρόνια. 

3) Ο χρόνος εφεδρικής λειτουργίας είναι 16 ώρες στα 250mA. 

4) Τοµέγιστο ρεύµα φόρτισης του συσσωρευτή είναι 350mA στο σύστηµα. 

5) Ο συσσωρευτής προσατεύεται από µία ενσωµατωµένη στο σύστηµα ασφάλεια των 3Α. 

 

 

 

 

 

GENERAL SPECIFICATION 
 

• Πηγή ισχύος :  16,5V AC, 1,5Amp 
•   Απαιτήσεις για τον Εφεδρικό 

Συσσωρευτή    : 
 6,5AH, 12V, Επαναφορτιζόµενος κλειστού τύπου οξέος-

µολύβδου 
• Τιµές θερµοκρασίας                  :  0 ΊC έως +65 ΊC 
•   Εφεδρική παροχή ρεύµατος                       

: 
 110mA 

•   Ζώνες προστασίας                      :  8 ζώνες προστασίας, αντιστάτης παρακολούθησης τελους 

γραµµής 
•  Σταθµός ελέγχου                           :  Σταθµός ελέγχου µε ολοκληρωµένες λειτουργίες, 4 το µέγιστο 

σε παράλληλη σύνδεση 
•   Συνολικό Βάρος                                  

: 
 3,5 Kgs 

  4,3 Kgs (Με τον µετασχηµατιστή ισχύος) 

 (Μία Κύρια Μονάδα και ένας Σταθµός Ελέγχου συσκευασµένα 

σε Χαρτοκιβώτιο) 
 

•   ∆ιαστάσεις Κύρια Μονάδα 368(Π) X 215(Υ) X 74(Β) mm 

 •  Σταθµός ελέγχου                           

: 
117(Υ) X 215(Π) X 21(Β) mm 

 



ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Το Μεταλλικό Κουτί του µοντέλου HA-982 προστατεύεται από ένα ενσωµατωµένο διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς που από το 

εργοστάσιο έχει συνδεθεί µε την ζώνη 8. 
Η ζώνη 8 είναι µία ζώνη προστασίας 24 ωρών στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Το άνοιγµα του κουτιού θα θέσει σε λειτουργία τον διακόπτη για 

τον έλεγχο της δολιοφθοράς για να χτυπήσει συναγερµό. 
Εάν χρειάζεται συντήρηση, όπως για παράδειγµα η αντικατάσταση του εφεδρικού συσσωρευτή, έλεγχος των καλωδίων σύνδεσης, η σύνδεση 

εξωτερικού µικροφώνου κτλ, είναι απαραίτητο να αποµονωθεί ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς πριν από το άνοιγµα του κουτιού, 

και αυτό µπορεί να γίνει µε ένα από τους ακόλουθους δύο τρόπους: 
1) Η αποµόνωση του διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς µπορεί να επιτευχθεί µε την αποµόνωση της ζώνης 8. 
Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουµπί [ISOLATE], εισάγετε τον αριθµό ζώνης [8] και επικυρώστε πατώντας το κουµπί 
[#]. 
• Ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς έχει αποµονωθεί, θα ακουστούν δύο ήχοι σήµατος µετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης 

για την έξοδο. 

• Η λυχνία LED της ζώνης 8 αναβοσβήνει αργά 

2) Απενεργοποιήστε τις ζώνες προστασίας θέτοντας το σύστηµα στην κατάσταση προγραµµατισµού (PROGRAMMING) Εισάγετε τον [MASTER 

CODE] και επικυρώστε πατώντας το κουµπί [*] δύο φορές. 
• Το σύστηµα είναι σε κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού, ακούγονται δύο ήχοι σήµατος και ανάβει η λυχνία LED PROGRAM. 

• Οι ζώνες προστασίας συµπεριλαµβανοµένης και της ζώνης 8 είναι απενεργοποιηµένες ενώ το σύστηµα είναι σε κατάσταση λειτουργίας 

προγραµµατισµού. 

Τώρα µπορείτε να ανοίξετε το κουτί χωρίς να χτυπήσει συναγερµός. Σας συστήνουµε να χρησιµοποιήσετε έναν βραχυχκυκλωτήρα (µεταλλικό 

σύρµα) για να βραχυκυκλώσετε τους ακροδέκτες του διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς για να µπορέσετε να απενεργοποιήσετε την 

λειτουργία του σε όλες τις περιπτώσεις για εκείνους τους ελέγχους και την συντήρηση κατά την οποία πρέπει να είναι ανοικτό το κουτί για ένα 

χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια, µπορείτε να ενεργοποιήσετε-απενεργοποιήσετε το σύστηµα, ή να κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση χωρίς να 

θέσετε σε λειτουργία τον διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς. 
Μετά την συντήρηση µην ξεχάσετε να αποµακρύνετε τον βραχυκυκλωτήρα που έχετε τοποθετήσει στον διακόπτη για τον έλεγχο της 

δολιοφθοράς.  
Πριν από την αποµάκρυνση του βραχυκυκλωτήρα, βεβαιωθείτε πως η ζώνη 8 είναι ακόµα αποµονωµένη ή έχει τεθεί ξανά σε αποµόνωση µετά 

τους ελέγχους λειτουργίας κατά την συντήρηση.  Αλλιώς, το σύστηµα θα ενεργοποιήσει τον συναγερµό µόλις αποµακρύνετε τον 

βραχυκυκλωτήρα. 
 

PRODUCTS: 

HA-982R 

HA-982S 
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