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GTS-999-20 
 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
 
Χαρακτηριστικά: 
 
1. Ιδανικός για τοποθέτηση κοντά σε µια πόρτα ή το παράθυρο ενός σπιτιού, 
ξενοδοχείου ή γραφείου. Προφυλάσσει από ανεπιθύµητους εισβολείς όλο το 
εικοσιτετράωρο. 
2. ∆ιαθέτει πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κωδικού (ενεργοποίησης -
απενεργοποίησης) και συναγερµό -για την εισβολή κλέφτη - που 
ενεργοποιείται και µέσω µαγνητικών επαφών. 
3. Τροφοδοτείται από µπαταρίες τύπου ΑΑΑ. 
4. Εύκολος στην εγκατάσταση και λειτουργία του. 
 
Σηµειώσεις για τη χρήση της συσκευής: 
 
1. Για να επιτηρήσετε µια περιοχή: 
τοποθετήστε τις µπαταρίες στη συσκευή, τοποθετήστε τη συσκευή στην 
περιοχή που θέλετε και ρυθµίστε  τη λειτουργία της σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
2. Ιδανικός για τοποθέτηση κοντά σε πόρτες ή παράθυρα. 
3. Χρησιµοποιήστε τις βίδες ή τα αυτοκόλλητα διπλής όψης που υπάρχουν 
στην συσκευασία για να στερεώσετε τη µαγνητική επαφή της συσκευής και 
στη συνέχεια εγκαταστήστε τους εξωτερικούς µαγνητικούς διακόπτες κοντά 
στο µαγνητικό διακόπτη της συσκευής. 
 
Προειδοποιήσεις: 
 
1. Προσέξτε ώστε το σηµείο που θα τοποθετήσετε τη συσκευή να µην 
εκτίθεται άµεσα σε ηλιακή ακτινοβολία ή βροχή. 
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στα αυτιά σας. Μια τέτοια ενέργεια 
µπορεί να προκαλέσει µόνιµη βλάβη στην ακοή σας. 
3. Τοποθετήστε τη συσκευή µακριά από πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, 
τζάκια, σόµπες κλπ. 
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Οδηγίες χρήσης 
Εγκατάσταση: 
 
1. Kαθορισµός λειτουργίας 
Α. Πιέστε το κουµπί F και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί που έχει το 
σύµβολο του κλειδιού. Το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει και ένας 
προειδοποιητικός ήχος θα ακούγεται από τη συσκευή. Αυτό σηµαίνει πως η 
συσκευή µπαίνει σε λειτουργία επιτήρησης. 
Β. Αν δε υπάρχει κάποιο άτοµο στη περιοχή επιτήρησης η συσκευή θα 
περάσει σε λειτουργία προστασίας της περιοχής µετά από διάστηµα 60 
δευτερολέπτων. 
 
2. Συναγερµός 
Α. Όταν έχετε ενεργοποιήσει το συναγερµό, θέτοντας τον σε λειτουργία 
επιτήρησης, θα ηχήσει συναγερµός όταν ανιχνευθεί κίνηση στη περιοχή 
επιτήρησης (µέσα στην εµβέλεια του ανιχνευτή). Ο χρόνος που θα ηχήσει ο 
συναγερµός µπορεί να καθοριστεί από το χρήστη. Μετά το πέρας του 
προκαθορισµένου χρόνου ο συναγερµός θα παύσει και το ενδεικτικό led δεν 
θα αναβοσβήνει. Η συσκευή θα περάσει ξανά σε λειτουργία επιτήρησης. 
Β. Όταν δείτε στη συσκευή το ενδεικτικό led σβηστό, ενώ την έχετε θέσει σε 
λειτουργία επιτήρησης, αυτό σηµαίνει πως κάποιος εισέβαλε στο χώρο 
επιτήρησης. 
 
3. Απενεργοποίηση του συναγερµού 
Πιέστε το κουµπί F και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον τριψήφιο κωδικό 
σας. Μετά την επιτυχηµένη εισαγωγή του κωδικού θα ακουστεί ένας 
µακρόσυρτος προειδοποιητικός ήχος και ο συναγερµός θα απενεργοποιηθεί.  
 
4. Συναγερµός σε κατάσταση ανάγκης 
Αν θέλετε να ηχήσει ο συναγερµός άµεσα πιέστε ταυτόχρονα το κουµπί F και 
το κουµπί µε το σύµβολο του κλειδιού. Η σειρήνα του συναγερµού θα ηχήσει 
για 30 δευτερόλεπτα. 
 
5. Λειτουργία προειδοποίησης εισόδου επισκέπτη. 
Η λειτουργία προειδοποίησης εισόδου (όταν µπαίνει κάποιος θα ακούγεται 
ένας ήχος από τη συσκευή) µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο όταν η λειτουργία 
επιτήρησης-συναγερµού δεν είναι ενεργοποιηµένη. 
Πιέστε το κουµπί F και στην συνέχεια πιέστε το κουµπί µε το σύµβολο της 
καµπάνας. Ένας ήχος κουδουνιού θα ακουστεί δύο φορές για να 
επιβεβαιώσει πως η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία προειδοποίησης 
εισόδου. 
Περιµένετε 15 δευτερόλεπτα για να λειτουργήσει κανονικά η συσκευή. Όταν η 
συσκευή λειτουργεί κανονικά ένας ήχος κουδουνιού θα ακούγεται κάθε φορά 
που κάποιος εισέρχεται µέσω της επιτηρούµενης πόρτας ή παραθύρου. 
 
Απενεργοποίηση της λειτουργίας προειδοποίησης εισόδου επισκέπτη. 
Πιέστε το κουµπί F και στην συνέχεια πιέστε το κουµπί µε το σύµβολο της 
καµπάνας. Ένας ήχος κουδουνιού θα ακουστεί δύο φορές για να 
επιβεβαιώσει πως η λειτουργία προειδοποίησης εισόδου έχει 
απενεργοποιηθεί. 
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Καθορισµός του προσωπικού σας κωδικού (PIN) 
Α. Όταν εισάγετε τις µπαταρίες της συσκευής ο εργοστασιακός της κωδικός 
είναι ο 333 
Β. Πιέστε το κουµπί F και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό 
κωδικό 333. Το ενδεικτικό led θα ανάψει και θα ακουστεί ένας 
προειδοποιητικός ήχος. 
C. Εισάγετε (πληκτρολογήστε) τον τριψήφιο κωδικό που επιθυµείτε. Το 
ενδεικτικό led θα σβήσει και ένας µακρόσυρτος προειδοποιητικός ήχος θα 
ακουστεί. Από αυτή τη στιγµή και µετά πρέπει  να χρησιµοποιείτε το κωδικό 
που εσείς ορίσατε. 
Παρακαλούµε όταν ενεργοποιήσετε την συσκευή αλλάξτε τον εργοστασιακό 
κωδικό µε το τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 
 
Ρύθµιση της διάρκειας συναγερµού και των καθυστερήσεων 
 
Α. Καθυστέρηση εισόδου (ενεργοποίησης): Για να αλλάξετε τη 
προκαθορισµένη καθυστέρηση ενεργοποίησης του συναγερµού που είναι 3 
δευτερόλεπτα πιέστε το κουµπί F και στη συνέχεια το κουµπί µε το σύµβολο 
του ρολογιού. Επιλέξτε την επιθυµητή καθυστέρηση (3, 15 ή 30 
δευτερόλεπτα) πιέζοντας αντίστοιχα το κουµπί 1 , 2 ή 3. Ένας µακρόσυρτος 
ήχος θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει τη νέα ρύθµιση. 
 
Β. Καθυστέρηση εξόδου: Για να αλλάξετε τη προκαθορισµένη καθυστέρηση 
εξόδου του συναγερµού που είναι 10 δευτερόλεπτα πιέστε το κουµπί F και 
στη συνέχεια το κουµπί µε το σύµβολο του ρολογιού. Επιλέξτε την επιθυµητή 
καθυστέρηση (10, 20 ή 30 δευτερόλεπτα) πιέζοντας αντίστοιχα το κουµπί 4 , 5 
ή 6. Ένας µακρόσυρτος ήχος θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει τη νέα ρύθµιση. 
 
C. ∆ιάρκεια σήµατος συναγερµού: Πιέστε το κουµπί F και στη συνέχεια το 
κουµπί µε το σύµβολο του ρολογιού. Επιλέξτε την επιθυµητή διάρκεια  (30  ή 
60 δευτερόλεπτα) πιέζοντας αντίστοιχα το κουµπί 7 ή 8. Ένας µακρόσυρτος 
ήχος θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει τη νέα ρύθµιση. 
 
Αλλαγή µπαταριών 
1. Ανοίξτε το κάλυµµα των µπαταριών αφαιρέστε τις παλιές µπαταρίες και 
τοποθετήστε καινούριες (του ιδίου τύπου) δίνοντας προσοχή στην σωστή 
τοποθέτηση τους. ∆υο ηχητικοί τόνοι θα ακουστούν. Κλείστε το κάλυµµα των 
µπαταριών. 
2. Πιέζοντας οποιοδήποτε κουµπί της συσκευής πρέπει να ακούγεται ένας 
καθαρός προειδοποιητικός ήχος (µπιπ). Αν ο ήχος δεν ακούγεται καθαρά ή ο 
συναγερµός δεν λειτουργεί σωστά ελέγξετε αν έχετε τοποθετήσει σωστά τις 
µπαταρίες ή τοποθετήστε καινούριες. 
3. Σας συνιστούµε να χρησιµοποιείτε ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ µπαταρίες. 
4. Αν χρησιµοποιείτε εξωτερικό τροφοδοτικό (αντάπτορα) αυτός πρέπει να 
παρέχει τάση 6VDC / 500mA και να διαθέτει ακροδέκτη 3.55mm στον οποίο η 
εσωτερική του επαφή θα είναι το + και η εξωτερική το -.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ. 


