
Τηλεχειριστήριο Skylink 4B101

1. Εισαγωγή
Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ελέγχετε ένα πλήρες σετ συναγερμού ΑΑΑ+ απλά με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Μπορείτε να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού ή να ενεργοποιήσετε 
την κατάσταση συναγερμού απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης έχετε την επιλογή να 
χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο για να ελέγχετε τον δέκτη που ελέγχει μια άλλη συσκευή (π.χ 
γκαραζόπορτα). Στη συσκευασία του τηλεχειριστηρίου θα βρείτε το τηλεχειριστήριο και μια αλκαλική 
μπαταρία 12V (εγκατεστημένη είδη στο τηλεχειριστήριο).

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις ακόλουθες λειτουργίες ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε το 
τηλεχειριστήριο και τηγν κεντρική μονάδα του συναγερμού ώστε να £συνεργάζονται¤ χωρίς κανένα 
πρόβλημα.

2 .Πώς να “δηλώσετε” ένα τηλεχειριστήριο στη μονάδα ελέγχου AM001

Προκειμένου το τηλεχειριστήριο να επικοινωνεί απρόσκοπτα με τη κεντρική μονάδα πρέπει να γίνουν οι 
κατάλληλες ενέργειες προγραμματισμού ώστε το τηλεχειριστήριο να £δηλωθεί¤ στη κεντρική μονάδα.
Ακολουθήστε τις σύντομες οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω προκειμένου να προγραμματίσετε 
χωρίς προβλήματα τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
Το τηλεχειριστήριο πρέπει να καταχωρηθεί σε μια από τις θέσεις συσκευών 6 έως 0 που υπάρχουν στη 
κεντρική μονάδα ΑΜ 001. Στις οδηγίες του ακόλουθου πίνακα θα δείτε πως μπορείτε να καταχωρήσετε 
ένα (ή περισσότερα) τηλεχειριστήριο(α) στις θέσεις συσκευών 6,7,8,9,0 που αντιστοιχούν στην κάτω 
σειρά κουμπιών της κεντρικής μονάδας ΑΜ 001.

Βήμα Κουμπί Λειτουργία Περιγραφή Σημείωση
1 PROG

MPIN
Ενεργοποιείτε η 
λειτουργία 
προγραμματισμού

Πληκτρολογήστε τον
κυρίως κωδικό για να 
μπείτε σε λειτουργία 
προγραμματισμού

3 ηχητικά σήματα (μπιπ) θα 
ακουστούν για ένα έγκυρο 
κωδικό. Ένας μακρόσυρτος 
ήχος θα ακουστεί για έναν 
μη έγκυρο κωδικό.

2 [4] (Αριθμητικό 
κουμπί)

Επιλέγετε τη λειτουργία 
�δήλωσης� ενός 
τηλεχειριστηρίου στη 
κεντρική μονάδα

Μόλις πληκτρολογήσετε 4
κάποια ενδεικτικά ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια 
θα είναι σβηστά. Τα 
ενδεικτικά δηλώνουν αν μια 
θέση είναι είδη κατειλημμένη 
από άλλο τηλεχειριστήριο ή 
είναι ελεύθερη.

3 6 έως0
(Αριθμητικό 
κουμπί)

Επιλέγετε τη θέση που 
θα καταχωρηθεί 
(δηλωθεί) το 
τηλεχειριστήριο. Το 
μέγιστο πέντε 
τηλεχειριστήρια μπορεί 
να καταχωρηθούν.

Επιλέξτε μια θέση της 
κεντρικής μονάδας που 
θα καταχωρηθεί το 
τηλεχειριστήριο 

Από τη στιγμή που έχετε 
επιλέξει μια θέση το 
αντίστοιχο ενδεικτικό θα 
παραμένει αναμμένο.

4 Ενεργοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο 
πιέζοντας 
οποιοδήποτε από 
τα κουμπιά του.

Ενεργοποιείτε το 
τηλεχειριστήριο

Μόλις ενεργοποιηθεί το 
τηλεχειριστήριο ένα 
σήμα θα μεταδοθεί στη 
κεντρική μονάδα και θα 
καταχωρηθεί στη μνήμη 
της.

Θα ακούστε ένα φωνητικό 
μήνυμα που θα αναφέρει 
“Device X Accepted” όπου Χ 
θα είναι η θέση που θα έχει 
καταχωρηθεί το 
τηλεχειριστήριο.

Αλκαλική μπαταρία 
12V (στο εσωτερικό 
του τηλεχειριστηρίου)

Τηλεχειριστήριο



Πίνακας απεικόνισης της κατάστασης κάθε θέσης όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία δήλωσης 
τηλεχειριστηρίου.

3. Λειτουργία

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να £οπλίσετε¤, £αφοπλίσετε¤ ή να 
ενεργοποιήσετε τη διαδικασία του συναγερμού στιγμιαία. Επίσης μπορείτε να ελέγξετε μια επιπλέον 
συσκευή (με την βοήθεια και ενός module ελέγχου συσκευής).

Όπλιση συναγερμού- Πιέζοντας αυτό το κουμπί θα £οπλίσετε¤ τον συναγερμό. Θα ξεκινήσει η 
αντίστροφη μέτρηση μιας καθυστέρησης εξόδου 45sec. To ενδεικτικό led ARM στην κεντρική μονάδα θα 
ανάψει.

Αφοπλισμός συναγερμού – Πιέζοντας αυτό το κουμπί £αφοπλίζετε¤ άμεσα στο συναγερμό (περνά σε 
κατάσταση επιτήρησης). Το ενδεικτικό led ARM στη κεντρική μονάδα θα σβήσει. 

Λειτουργία πανικού – Πιέζοντας αυτό το κουμπί η σειρήνα θα ηχησήσει ακαριαία και θα ξεκινήσει η 
διαδικασία κλήσης των τηλεφωνικών αριθμών που έχουν προγραμματιστεί.

Βοηθητική λειτουργία – Μέσω αυτού του κουμπιού μπορείτε να ελέγχετε τη λειτουργία μιας συσκευής 
που ελέγχετε από ένα module ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών της Skylink (πωλείται χωριστά). 

Ενδεικτικό led ζώνης Περιγραφή
Σβηστό Στη ζώνη δεν έχει καταχωρηθεί κάποιο τηλεχειριστήριο
Αναβοσβήνει δύο 
φορές

Σε αυτή τη ζώνη έχει καταχωρηθεί είδη ένα τηλεχειριστήριο. Δηλώνοντας το 
νέο τηλεχειριστήριο θα διαγράψετε το είδη καταχωρημένο.

Αναβοσβήνει μια φορά Σε αυτή τη ζώνη (θέση) έχει δηλωθεί ένα module ελέγχου συσκευής (πωλείται 
προαιρετικά). Μπορείτε να δηλώσετε το τηλεχειριστήριο σε αυτή τη θέση 
χωρίς να διαγράψετε τη λειτουργία του module.

Αναβοσβήνει πρώτα 
μια φορά και στη 
συνέχεια δύο φορές

Σε αυτή τη ζώνη έχουν καταχωρηθεί είδη ένα τηλεχειριστήριο και ένα module
ελέγχου συσκευής. Αν επιλέξετε αυτή τη θέση θα διαγραφεί η λειτουργία του 
παλιού τηλεχειριστηρίου (θα δηλωθεί το νέο τηλεχειριστήριο) αλλά θα 
παραμείνει κανονικά η λειτουργία του module ελέγχου.

Ενδεικτικό 
led ζώνης

Θέση τηλεχειριστηρίου

1 6
2 7
3 8
4 9
5 0

Η θέση 6 (δήλωσης ενός τηλεχειριστηρίου) απεικονίζεται από το 
ενδεικτικό led της ζώνης 1

Όπλιση συναγερμού (ARM)

Αφοπλισμός συναγερμού (DISARM)
Λειτουργία πανικού (PANIC)

Βοηθητική λειτουργία (AUX)



4. Αντικατάσταση μπαταρίας

Η μπαταρία που είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου (Αλκαλική τύπου 23 A, 12V) 
πρέπει να αντικαθίσταται όταν κάτι από τα ακόλουθα συμβαίνει:

1.To ενδεικτικό led στο τηλεχειριστήριο δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε 
κάποιο κουμπί
2. Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να μειώνεται.

Για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία:

1. Ξεβιδώστε τις δύο μπαταρίες που συγκρατούν το καπάκι του 
τηλεχειριστηρίου. Αφαιρώντας το καπάκι θα εμφανιστεί το εσωτερικό 
του τηλεχειριστηρίου.

2. Χρησιμοποιώντας ένα λεπτό κατσαβίδι ή μολύβι πιέστε το ένα 
άκρο της μπαταρίας ώστε να βγει από τη βάση της.

3. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία. Ένα διάγραμμα στην υποδοχή της 
μπαταρίας δείχνει τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο. Δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή τοποθέτηση (πολικότητα) της 
μπαταρίας.

4. Κλείστε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου και βιδώστε εκ νέου τις βίδες που το συγκρατούν.

5. Άλλα αξεσουάρ του συστήματος συναγερμού AM001

Η κεντρική μονάδα του συστήματος συναγερμού AM001 μπορεί να συνεργαστεί με ένα πλήθος 
αισθητήρων και αξεσουάρ στα οποία περιλαμβάνονται: αισθητήρας πόρτας γκαράζ, αισθητήρας κίνησης 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ηχητικός συναγερμός κλπ. Στην ιστοσελίδα skylinkhome.com
μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα πως μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως κάθε 
εξάρτημα της Skylink.

6. Κανονισμοί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας FCC

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η κατηγορία B των 
ψηφιακών συσκευών, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 15 των κανονισμών FCC. Aυτές οι προδιαγραφές 
έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχεται εύλογη προστασία έναντι των βλαβερών ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών, σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να 
εκπέμψει υψίσυχνη (RF) ακτινοβολία. Αν δεν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί να 
προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές σε συσκευές τηλεπικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται 
να εμφανιστούν παρεμβολές σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην συσκευή που δεν έχει την εκφρασμένη και γραπτή έγκριση του 
κατασκευαστή της αναιρεί τη συμβατότητα με τις προδιαγραφές FCC και αφαιρεί το δικαίωμα του 
κατόχου της να χειρίζεται αυτή τη συσκευή.
Αν η συσκευή προκαλεί παρεμβολές σε ένα ραδιόφωνο ή σε μια τηλεόραση- αυτό μπορεί να 
διαπιστωθεί απενεργοποιώντας τους αισθητήρες της μονάδας συναγερμού σταματούν οι παρεμβολές-
σας συμβουλεύουμε να προσπαθήστε να δοκιμάσετε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

 Αλλάξτε το προσανατολισμό της κεραίας της συσκευής που δέχεται τις παρεμβολές.
 Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής που δέχεται παρεμβολές και του αισθητήρα.
 Συνδέστε τη συσκευή που δέχεται παρεμβολή σε μια διαφορετική πρίζα από αυτή που είναι 
συνδεδεμένη η κεντρική μονάδα του συναγερμού.
 Συμβουλευτείτε τον μεταπωλητή απ’ όπου αγοράσατε τη συσκευή ή ένα εξειδικευμένο τεχνικό 
ηλεκτρονικό.

7. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές CE.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών EN 301489-3:2002, EN 300220-3:2000, EN
60950-1:2001, EN 50371:2002. Επίσης αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις τις 
ντιρεκτίβας 1995/5/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



8. Εγγύηση

Αν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους, από την ημερομηνία αγοράς του, το προϊόν εμφανίσει βλάβη 
(εξαιρείται η μπαταρία) λόγω αστοχίας στα υλικά ή την συναρμολόγηση του θα επισκευαστεί ή 
αντικατασταθεί χωρίς καμία χρέωση (το κόστος αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος και 
αποστολής του νέου επιβαρύνουν τον αγοραστή του προϊόντος). Προσοχή: Για να ισχύει η εγγύηση 
είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς.

9. Εξυπηρέτηση πελατών

Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δυσκολία με κάποιο προϊόν της Skylink παρακαλούμε επικοινωνήσετε 
με το τηλέφωνο 210 99 30 412 (09.00 πμ με 04.00μμ) ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 
tele@tele.gr.


