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Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη 
συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία 
περιλαµβάνονται, τόσο τα απαραίτητα “ούπατ”, όσο και ένα πατρόν για να τρυπήσετε 
µε ακρίβεια την επιφάνεια που θα τοποθετήσετε το συναγερµό. 
 
Πως να χρησιµοποιήσετε το πατρόν: 
 
1. Στερεώστε το πατρόν µε κολλητική ταινία στο τοίχο που θέλετε να εγκαταστήσετε το 
συναγερµό. 
2. Χρησιµοποιήστε ένα τρυπάνι και ανοίξτε (σε µικρό βάθος) τις τρύπες που είναι 
σηµαδεµένες πάνω στο πατρόν. 
3. Βγάλτε το πατρόν και τρυπήστε κανονικά το τοίχο. 
4. Τοποθετήστε τα ούπατ στις τρύπες που έχετε ανοίξει 
5. Τοποθετήστε το συναγερµό και βιδώστε τις βίδες 
 
Σαν συνιστούµε να εγκαταστήσετε το συναγερµό χρησιµοποιώντας πρώτα την 
αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων και όταν βεβαιωθείτε πως ο συναγερµός λειτουργεί 
κανονικά (επικοινωνεί µε όλα τα ασύρµατα αισθητήρια καθώς και το πληκτρολόγιο) 
µπορείτε να τον εγκαταστήσετε µόνιµα µε τις βίδες. 
 
Εγκατάσταση του συναγερµού 
 
Ο συναγερµός Audio Alarm βρίσκεται µέσα σε ένα αδιάβροχο περίβληµα και µπορεί να 
εγκατασταθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (αρκεί κοντά σε αυτόν να υπάρχει µια 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος). Προσοχή: βεβαιωθείτε πως το καλώδιο του 
αντάπτορα τροφοδοσίας του συναγερµού δεν έχει τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να «οδηγεί» τα νερά της βροχής στον ακροδέκτη της τάσης DC που βρίσκεται στο 
κάτω µέρος του συναγερµού. 
 
Υπάρχουν δύο τρόποι να εγκαταστήσετε το συναγερµό Audio Alarm στο τοίχο: 
 
Ανάρτηση της συσκευής από δύο σταθερές βίδες 
 
1. Xρησιµοποιώντας το πατρόν που θα βρείτε στη 
συσκευασία τοποθετήστε τις δύο βίδες στο τοίχο. 
2.  Ευθυγραµµίστε τις δύο τρύπες (µε σχήµα 
κλειδαρότρυπας) που βρίσκονται στις δύο 
περιστρεφόµενες βάσεις στερέωσης στην πλάτη της 
συσκευής, µε τις βίδες που έχετε εγκαταστήσει στο τοίχο. 
3. Πιέστε µαλακά το συναγερµό ώστε οι βίδες του 
τοίχου να «ασφαλίσουν» στις εγκοπές που υπάρχουν 
στις δύο βάσεις 
4. Ανοίξτε το µικρό «πορτάκι» που υπάρχει στο κάτω 
µέρος του συναγερµού 
5. Τοποθετήστε το βύσµα του καλωδίου τροφοδοσίας 
του συναγερµού - που προέρχεται από τον αντάπτορα 
τροφοδοσίας- και την κεραία της συσκευής στους 
αντίστοιχους ακροδέκτες. 
6. Κλείστε το «πορτάκι» προσέχοντας ώστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας και η κεραία να βγαίνουν από τις εγκοπές που έχουν προβλεφθεί για 
αυτό το λόγο στο κάλυµµα. 
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Βίδωµα της κεντρικής µονάδας του συναγερµού στο τοίχο. 
 
1. Ξεβιδώστε, µερικώς, τις βίδες που υπάρχουν στις 
δύο περιστρεφόµενες βάσεις στερέωσης στην πλάτη 
της συσκευής. 
2. Περιστρέψτε  τις δύο τριγωνικές βάσεις- και 
τοποθετήστε τις - έτσι ώστε οι εγκοπές, σε σχήµα 
κλειδαρότρυπας, να προεξέχουν κάθετα πάνω από 
τη κεντρική µονάδα του συναγερµού. 
3. Τοποθετήστε τις βίδες στο τοίχο (χρησιµοποιώντας 
το πατρόν για να ανοίξετε τις τρύπες στις σωστές 
αποστάσεις) χωρίς να τις βιδώσετε εντελώς (αφήστε 
περίπου 3mm). 
4. Κρεµάστε το συναγερµό από τις βίδες που 
εγκαταστήσατε 
6. Ανοίξτε το µικρό «πορτάκι» που υπάρχει στο κάτω 
µέρος του συναγερµού 
7. Τοποθετήστε το βύσµα του καλωδίου 
τροφοδοσίας - που προέρχεται από τον αντάπτορα 
τροφοδοσίας- και την κεραία της συσκευής στους 
αντίστοιχους ακροδέκτες. 
8. Κλείστε το «πορτάκι» προσέχοντας ώστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας και η κεραία να βγαίνουν από 
τις εγκοπές που έχουν προβλεφθεί για αυτό το λόγο. 
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Λειτουργίες του συναγερµού Audio Alarm 
 
Ο συναγερµός Audio Alarm έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνδυασµό µε τα 
συστήµατα ασφαλείας SkyLink SC-5, SC-10, SC-100 και SC-200 καθώς και µε τους 
ασύρµατους αισθητήρες της SkyLink. Aν χρησιµοποιείτε το συναγερµό Audio Alarm 
για να επικοινωνεί µε ένα ασύρµατο αισθητήρα και όχι µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
ασφαλείας SkyLink χρειάζεστε µια από τις δύο ακόλουθες συσκευές  
Τηλεχειριστήριο (Κeychain transmitter) (4B-433A) 
Πληκτρολόγιο/ πάνελ ελέγχου (Keypad transmitter) (KP-433) 
 
Για να ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το συναγερµό Audio 
Alarm 
 
Oι προαναφερόµενες συσκευές περιλαµβάνονται στα σύστηµα ασφάλειας SC 100 και 
SC 10 ενώ µπορείτε να τις αγοράσετε και µεµονωµένα. Πρίν γίνει δυνατόν να 
ενεργοποιείτε το συναγερµό Audio Alarm πρέπει πρώτα να «δηλώσετε» τις συσκευές 
στη µονάδα συναγερµού Audio Alarm ώστε να γίνει δυνατή η µεταξύ τους επικοινωνία. 
 
∆ήλωση (προγραµµατισµός) του πληκτρολογίου και των 
αισθητήρων στον Audio Alarm 
 
Mπορείτε να προγραµµατίσετε µέχρι 15 ασύρµατους αισθητήρες ώστε να στέλνουν 
σήµατα στη συσκευή Audio Alarm. Όταν ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός µόλις 
ενεργοποιηθεί κάποιος από τους αισθητήρες θα στείλει σήµα στη µονάδα συναγερµού 
ώστε να ηχήσει η σειρήνα ο αντίστοιχα µόλις ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός του 
τηλεχειριστηρίου ή του πληκτρολογίου θα είναι δυνατός ο έλεγχος της συσκευής µέσω 
αυτών. 
 
Προγραµµατισµός των αισθητήρων  
 
1. Ενεργοποιήστε τον Audio Alarm, (σύρτε το 
διακόπτη που υπάρχει στο κάτω µέρος της 
συσκευής στη θέση ΟΝ). Αφήστε να περάσουν 30 
δευτερόλεπτα ώστε η συσκευή περάσει σε 
κανονική κατάσταση λειτουργίας. Ενώ είναι µόνο το 
ενδεικτικό led ΟΝ αναµµένο πιέστε και κρατήστε 
πατηµένο το κουµπί LEARN που βρίσκεται στο 
κάτω µέρος της συσκευής. 
2. Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί LEARN 
ενεργοποιήστε τους αισθητήρες (ραντάρ και 
επαφές για πόρτες ή παράθυρα). Αν θέλετε να 
προγραµµατίσετε (δηλώσετε στη µονάδα 
συναγερµού) το τηλεχειριστήριο µπορείτε να το 
ενεργοποιήσετε πιέζοντας οποιοδήποτε από τα 
κουµπιά του. Αν θέλετε να προγραµµατίσετε το 
πληκτρολόγιο µπορείτε να το ενεργοποιήσετε 
πατώντας το κουµπί Panic. 
3. Aν αναγνωριστεί ένας αισθητήρας ο 
συναγερµός Audio Alarm θα σταµατήσει να 
εκπέµπει ένα διακοπτόµενο τόνο (µπιπ) και θα 
ακούγεται ένας συνεχής τόνος µέχρι να 
σταµατήσετε να πιέζετε το κουµπί LEARN 
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Προγραµµατισµός των πληκτρολογίων  (SC 001, SC 002) για 
να αναγνωρίζονται από τη µονάδα Audio Alarm. 
 
1. Ενεργοποιήστε τον Audio Alarm, (σύρτε το διακόπτη που υπάρχει στο κάτω µέρος 
της συσκευής στη θέση ΟΝ). Αφήστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα ώστε η συσκευή 
περάσει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Ενώ είναι µόνο το ενδεικτικό led ΟΝ 
αναµµένο πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί LEARN που βρίσκεται στο κάτω 
µέρος της συσκευής. 
2. Ενώ κρατάτε πιεσµένο το κουµπί LEARN πληκτρολογήστε το κύριο κωδικό 
αναγνώρισης (PIN) στο πάνελ ελέγχου - πληκτρολόγιο (SC-001ή SC-002). 
3. Πιέστε δύο συνεχόµενες φορές το κουµπί [B]. 
4. Όταν αναγνωριστεί το πάνελ ελέγχου ο συναγερµός Audio Alarm θα σταµατήσει να 
εκπέµπει ένα διακοπτόµενο τόνο (µπιπ) και θα ακούγεται ένας συνεχής τόνος µέχρι να 
σταµατήσετε να πιέζετε το κουµπί LEARN. 
 
 
Ενδεικτικά LED 
 
Στο πάνω µέρος της συσκευής υπάρχουν τρία 
led τα οποία χρησιµοποιούνται για να 
καταδεικνύεται η λειτουργική κατάσταση της 
µονάδας. 
 
 
Το LED µε την ένδειξη ΟΝ είναι αναµµένο: H συσκευή τροφοδοτείται κανονικά. 
 
Το LED µε την ένδειξη LO BAT είναι σβηστό: Η συσκευή τροφοδοτείται µέσω του 
αντάπτορα από το ηλεκτρικό δίκτυο ή από την ενσωµατωµένη µπαταρία. 
 
Το LED µε την ένδειξη LO BAT είναι αναµµένο: Η συσκευή τροφοδοτείται µόνο από 
το ηλεκτρικό δίκτυο, η ενσωµατωµένη µπαταρία έχει εκφορτιστεί και πρέπει να 
αλλαχθεί. 
 
Το LED µε την ένδειξη ΑRM είναι αναµµένο: O συναγερµός είναι «οπλισµένος» 
(ενεργοποιηµένος) και θα ηχήσει σήµα συναγερµού µόλις ενεργοποιηθεί κάποιος από 
τους αισθητήρες του. 
 
Το LED µε την ένδειξη LO BAT είναι σβηστό: Ο συναγερµός δεν είναι 
ενεργοποιηµένος και δεν θα ηχήσει σήµα συναγερµού όταν ενεργοποιηθεί κάποιος 
από τους αισθητήρες του. Σε αυτή τη κατάσταση ο συναγερµός ανταποκρίνεται σε 
όλες τις εντολές που λαµβάνει από τα πάνελ ελέγχου του (πληκτρολόγιο ή 
τηλεχειριστήριο). 
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Ήχοι προειδοποίησης 
 
Ο συναγερµός Audio Alarm εκπέµπει ένα προειδοποιητικό τόνο κάθε φορά που 
ενεργοποιείται ένας από τους αισθητήρες του. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το 
ηχητικό σήµα πιέζοντας το κουµπί 3 του τηλεχειριστηρίου του (πωλείται χωριστά). 
 
Ένα µακράς διάρκειας τόνος ακούγεται όταν η µονάδα ενεργοποιείται από το διακόπτη 
ON που βρίσκεται στο κάτω µέρος της. 
 
Ένας σύντοµης διάρκειας τόνος ακούγεται όταν ένας αισθητήρας που έχει 
εγκατασταθεί διεγερθεί αλλά ο συναγερµός δεν είναι «οπλισµένος». 
 
Ένας σύντοµης διάρκειας τόνος ακούγεται όταν πατάτε κάποιο από τα κουµπιά #, 1, 2, 
3 του τηλεχειριστηρίου και ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. 
 
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήµατος  
 
Μετά την εγκατάσταση της µονάδας συναγερµού και το περιφερικών της (αισθητήρες, 
τηλεχειριστήριο και πάνελ ελέγχου (πληκτρολόγιο) µπορείτε για πρώτη φορά να 
ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) και απενεργοποιήσετε το συναγερµό. 
 
Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συναγερµού µπορεί να γίνει µόνο µέσω του 
τηλεχειριστηρίου ή του πληκτρολογίου. 
 

 
 
Όταν ο συναγερµός είναι σε κατάσταση λειτουργίας τα τέσσερα κουµπιά του 
τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 
Kουµπί πανικού (Panic): Πατώντας το ενεργοποιείτε άµεσα το σήµα συναγερµού 
(σειρήνα) είτε ο συναγερµός είναι οπλισµένος είτε όχι. 
 
Κουµπί #1: Πατώντας αυτό το κουµπί «οπλίζετε» το συναγερµό και αρχίζει να 
λαµβάνει τα σήµατα από τους αισθητήρες που έχει αναγνωρίσει µε τη διαδικασία που 
αναφέρεται στη παράγραφο «Προγραµµατισµός των αισθητήρων» στη σελίδα 4. 
 
Κουµπί #2: Πατώντας αυτό το κουµπί απενεργοποιείτε τον ηχητικό τόνο που 
εκπέµπεται από το συναγερµό κάθε φορά που ενεργοποιείται ένας αισθητήρας όταν ο 
συναγερµός δεν είναι «οπλισµένος» (ενεργοποιηµένος). 
 
Κουµπί #3: Όταν ηχεί η σειρήνα πατώντας αυτό το κουµπί την απενεργοποιείτε και 
«αφοπλίζετε» τον συναγερµό. 
Όταν δεν ηχεί η σειρήνα αλλά ο συναγερµός είναι οπλισµένος πατώντας αυτό το 
κουµπί «αφοπλίζετε» τον συναγερµό. 
 



 7

Πάνελ ελέγχου (Πληκτρολόγιο) 
 
Όταν έχετε εγκαταστήσει ένα πάνελ ελέγχου ΚP-433 (πληκτρολόγιο) αυτό λειτουργεί 
µε τον ίδιο τρόπο όπως και το τηλεχειριστήριο. 
 

 
 
To κουµπί Panic είναι αυτό µε το κόκκινο χρώµα στη δεξιά γωνία του πληκτρολογίου. 
Πατώντας το ενεργοποιείτε άµεσα το σήµα συναγερµού (σειρήνα) είτε ο συναγερµός 
είναι οπλισµένος είτε όχι. 
 
Για να οπλίσετε το συναγερµό από το πληκτρολόγιο: 
 
1. Πληκτρολογήστε τον αριθµό αναγνώρισης (PIN). Από το εργοστάσιο έχει 
προγραµµατιστεί σαν αριθµός αναγνώρισης ο 0 0 0. 
 
2. Πατήστε τα κουµπιά [Β] [C] το ενδεικτικό LED ON στο πληκτρολόγιο θα 
αναβοσβήσει και θα ακουσθεί ένας προειδοποιητικός τόνος µεγάλης διάρκειας. Το 
ενδεικτικό ARM στη µονάδα Audio Alarm θα ανάψει. Ο συναγερµός τώρα είναι 
«οπλισµένος». 
 
Για να αφοπλίσετε τον συναγερµό: 
 
1. Πληκτρολογήστε τον αριθµό αναγνώρισης (PIN). 
 
2. Πιέστε το κουµπί #  το ενδεικτικό Led µε την ένδειξη ON στο πληκτρολόγιο θα 
αναβοσβήσει και θα ακουσθεί ένας προειδοποιητικός τόνος µεγάλης διάρκειας. Το 
ενδεικτικό ARM στη µονάδα Audio Alarm θα σβήσει. Ο συναγερµός τώρα είναι 
απενεργοποιηµένος. 
 
Για να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό τόνο που εκπέµπεται από το συναγερµό κάθε 
φορά που ενεργοποιείται ένας αισθητήρας, όταν δεν είναι «οπλισµένος» µπορείτε να 
πληκτρολογήσετε τον αριθµό αναγνώρισης (PIN) και στη συνέχεια να πατήσετε το 
κουµπί [C]. 
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Αφαίρεση (διαγραφή από τη µνήµη) αισθητήρων 
 
∆εν µπορείτε να αφαιρέσετε µόνο ένα αισθητήρα από τη µνήµη του Audio Alarm. 
Πρέπει να διαγράψετε όλους τους αισθητήρες από την µνήµη του και στη συνέχεια να 
επαναπρογραµµατίσετε (δηλώσετε στο συναγερµό Audio Alarm) τους αισθητήρες που 
θέλετε να χρησιµοποιήσετε. 
 
Για να διαγράψετε όλους τους αισθητήρες από τη µνήµη: 
 
 
1. Σβήστε τον συναγερµό Audio Alarm σύροντας το 
διακόπτη που υπάρχει στο κάτω µέρος του στη θέση 
OFF. Το ενδεικτικό led ON θα σβήσει. 
 
2. Πιέστε το κουµπί LEARN και κρατήστε το 
πατηµένο. 
 
3. Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί LEARN 
ενεργοποιήστε τη συσκευή σύροντας το διακόπτη 
στη θέση ON. 
 
Θα ακούσετε ένα τόνο προειδοποίησης µε µεγάλη 
διάρκεια που θα ακολουθηθεί από διακοπτόµενους 
τόνους µικρής διάρκειας. Όταν ακούσετε τους διακοπτόµενους τόνους αφήστε το 
κουµπί LEARN. 
 
Μετά από αυτό το στάδιο έχουν διαγραφεί όλοι οι αισθητήρες από τη µνήµη της 
συσκευής. 
 
Μπαταρία 
Ο συναγερµός Audio Alarm χρησιµοποιεί µια αλκαλική µπαταρία 9V για την 
περίπτωση που υπάρξει διακοπή ρεύµατος µικρής διάρκειας. Όταν η µπαταρία έχει 
εκφορτιστεί (αδειάσει) το ενδεικτικό led µε την ένδειξη LO BATT ανάβει. 
 
Για να αντικαταστήσετε τη µπαταρία του συναγερµού: 
 
1. Βγάλτε τον συναγερµό από τον τοίχο 
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (σύροντας το διακόπτη που 
υπάρχει στο κάτω µέρος της στη θέση OFF) και αποσυνδέστε το 
βύσµα του αντάπτορα τροφοδοσίας. 
3. Ξεβιδώστε τις έξι βίδες που θα βρείτε στο κάλυµµα του 
συναγερµού. 
4. Αποσυνδέστε την παλιά µπαταρία 
5. Συνδέστε τη νέα µπαταρία 
6. Επανατοποθετείστε το κάλυµµα και βιδώστε τις έξι βίδες που 
το συγκρατούν. 
 
Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας είναι περίπου δύο χρόνια αν δεν 
έχουν µεσολαβήσει διακοπές ρεύµατος. 

 
 
 
 
 


