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Αισθητήρας ανίχνευσης διαρροής νερού 
SKYLINK FS 101

1. Εισαγωγή

O αισθητήρας ανίχνευσης διαρροής νερού έχει σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει καταστάσεις όπως 
υπερχείλιση, και διαρροή νερού. Λειτουργεί σε συνεργασία με τη κεντρική μονάδα του συστήματος 
AAA+ (AM 001). Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσεις νερό ή κάποιο υγρό η κεντρική μονάδα του 
συναγερμού είτε θα εκπέμψει ένα προειδοποιητικό μήνυμα είτε να ενεργοποιήσει την κατάσταση 
συναγερμού.

Στην συσκευασία του FS 101 θα βρείτε τον αισθητήρα καθώς και μια μπαταρία λιθίου 3V.

** ΠΡΟΣΟΧΗ: O ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να εγκαταστήσετε και να 
ρυθμίσετε σωστά τη λειτουργία του FS 101.

2. Πώς να δηλώσετε τον αισθητήρα στη μονάδα ελέγχου ΑΜ 001

Προκειμένου ο αισθητήρας να επικοινωνεί με την μονάδα ελέγχου ΑΜ 001 αυτός πρέπει να 
προγραμματιστεί ώστε να αναγνωρίζεται από την μονάδα ΑΜ 001. Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να δηλώσετε τον αισθητήρα στην μονάδα ελέγχου. 
Πριν ξεκινήστε την διαδικασία πρέπει να τοποθετήσετε τη μπαταρία στο εσωτερικό του αισθητήρα και να 
τον εγκαταστήσετε στη περιοχή που σκοπεύετε να ελέγχει.

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 [3] (Αριθμητικό 
κουμπί)

Επιλέγετε τη 
λειτουργία 
¤δήλωσης του 
αισθητήρα¥

Μόλις πληκτρολογήσετε 3 
κάποια ενδεικτικά ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια 
θα είναι σβηστά. Τα 
ενδεικτικά δηλώνουν αν μια 
ζώνη είναι είδη 
κατειλημμένη ή όχι.

3 [0] έως [9]
(Αριθμητικό κουμπί)

Επιλέγετε τη ζώνη 
που θα καταχωρηθεί 
ο αισθητήρας

Ανατρέξετε στο διάγραμμα 
που υπάρχει παρακάτω για 
να επιλέξετε τη θέση του 
αισθητήρα (περιλαμβάνεται 
ο αριθμός ζώνης και ο 
αριθμός του αισθητήρα)

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

4 Ενεργοποιήστε τον 
αισθητήρα
βυθίζοντας τον 
ανιχνευτή νερού 
μέσα σε ένα δοχείο 
με νερό

Ενεργοποιείτε ο 
αισθητήρας

Μόλις ενεργοποιηθεί ο 
αισθητήρας ένα σήμα θα 
μεταδοθεί στη κεντρική 
μονάδα.

Θα ακούστε ένα φωνητικό 
μήνυμα που θα αναφέρει 
πως γίνεται δεκτή η 
καταχώρηση του αισθητήρα 
Χ στη ζώνη Ζ (όπου Χ και Ζ 
οι αριθμοί που έχετε 
προκαθορίσει).

Αισθητήρας νερού
Πομπός**

Αισθητήρας 

Μπαταρία λιθίου3V
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Σημείωση: Σε κάθε θέση μπορεί να καταχωρηθεί μόνο 
ένας αισθητήρας. Καταχωρώντας έναν αισθητήρα σε μια 
θέση, αυτόματα, σβήνετε τη θέση αισθητήρα που τυχόν 
είχατε καταχωρήσει σε προηγούμενη διαδικασία 
προγραμματισμού της μονάδας.

Ενδεικτικό led ζώνης Περιγραφή
Σβηστό Στη ζώνη δεν έχει καταχωρηθεί κάποιος αισθητήρας
Αναβοσβήνει μια φορά Σε αυτή τη ζώνη έχει καταχωρηθεί ο αισθητήρας με τον 

αριθμό 1
Αναβοσβήνει δύο φορές Σε αυτή τη ζώνη έχει καταχωρηθεί ο αισθητήρας με τον 

αριθμό 2
Αναβοσβήνει πρώτα μια φορά και στη 
συνέχεια δύο φορές

Σε αυτή τη ζώνη έχουν καταχωρηθεί οι αισθητήρες με 
τους αριθμούς 1 και 2.

Όταν έχετε δηλώσει με επιτυχία τον αισθητήρα στη κεντρική μονάδα του συναγερμού μπορείτε να 
ελέγξετε την επικοινωνία μεταξύ αισθητήρα και κεντρικής μονάδας τοποθετώντας το μέρος του 
αισθητήρα που ανιχνεύει το νερό μέσα σε ένα δοχείο με νερό. Η κεντρική μονάδα AM 001 πρέπει να 
εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης. Απομακρύνοντας τον αισθητήρα από το νερό το ηχητικό 
σήμα προειδοποίησης πρέπει να παύσει.

Αισθητήρας 1 Αισθητήρας 2
Ζώνη 1 Κουμπί [1] Κουμπί [6]
Ζώνη 2 Κουμπί [2] Κουμπί [7]
Ζώνη 3 Κουμπί [3] Κουμπί [8]
Ζώνη 4 Κουμπί [4] Κουμπί [9]
Ζώνη 5 Κουμπί [5] Κουμπί [0]

Σε αυτή τη σειρά κουμπιών καταχωρούνται οι 
αισθητήρες με τον αριθμό 1 (σε κάθε ζώνη). Το 
αντίστοιχο ενδεικτικό led αναβοσβήνει μια φορά

Σε αυτή τη σειρά κουμπιών καταχωρούνται οι 
αισθητήρες με τον αριθμό 2 (σε κάθε ζώνη). Το 
αντίστοιχο ενδεικτικό led αναβοσβήνει δύο φορές

Ηχητικός τόνος (μπιπ) θα 
ακούγεται όταν ο αισθητήρας 
είναι καλυμμένος με νερό

Ο ηχητικός τόνος (μπιπ) θα 
σταματά όταν ο αισθητήρας 
δεν είναι καλυμμένος με νερό
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3. Εγκατάσταση

Μια καθαρή λεία επιφάνεια απαιτείται προκειμένου να στερεώσετε τον 
αισθητήρα με ασφάλεια. Για να στερεώσετε το κομμάτι του πομπού και 
το κομμάτι του αισθητήρα χρησιμοποιήστε τις βεντούζες που υπάρχουν 
στο περίβλημα τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: To κομμάτι του πομπού του αισθητήρα ΠΟΤΕ δεν πρέπει 
να έρθει σε επαφή με το νερό.

4. Λειτουργία

Ο ανιχνευτής νερού χρησιμοποιείται για να ανιχνεύει τις διαρροές νερού. Όταν ανιχνεύεται διαρροή
νερού ο αισθητήρας στέλνει ένα σήμα στη κεντρική μονάδα η οποία ειδοποιεί τους κατοίκους της οικίας.

5 Βλάβη του αισθητήρα ή εξαντλημένη μπαταρία

Βλάβη του αισθητήρα
Η κεντρική μονάδα ελέγχου διαρκώς ελέγχει τη κατάσταση των αισθητήρων που έχουν δηλωθεί σε αυτή. 
Αν κάποια χρονική στιγμή η μονάδα ελέγχου αποτύχει να επικοινωνήσει με έναν αισθητήρα ειδοποιεί το 
χρήστη του συστήματος συναγερμού με τους ακόλουθους τρόπους:
Το ενδεικτικό led της ζώνης που ανήκει ο αισθητήρας που έχει βλάβη μένει διαρκώς αναμμένο. Το 
μήνυμα “ zone X sensor Y failure” θα ακουστεί από το μεγάφωνο της κεντρικής μονάδας.
Αν εμφανιστεί βλάβη σε έναν αισθητήρα δοκιμάστε τα ακόλουθα:
1. Ελέγξετε αν ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στη θέση του. Ελέγξετε επίσης αν έχει υποστεί 
κάποια καταστροφή (π.χ έχει σπάσει).
2. Αν ο αισθητήρας δεν φαίνεται κατεστραμμένος προσπαθήστε να τον ενεργοποιήσετε (βυθίζοντας 
τον αισθητήρα σε νερό) και δείτε αν η ενεργοποίηση του εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.
3. Αν δεν εμφανίζεται ενεργοποίηση στη μονάδα ελέγχου δοκιμάστε να φέρετε σε κοντινή, με τη 
μονάδα ελέγχου, απόσταση τον αισθητήρα και ενεργοποιήστε τον εκ νέου. Είναι πιθανόν να έχετε 
τοποθετήσει τον αισθητήρα σε απόσταση μεγαλύτερη από την ωφέλιμη εμβέλεια του συστήματος και να 
μην επιτυγχάνεται πάντοτε επικοινωνία. Σε περίπτωση που ο αισθητήρας λειτουργεί κανονικά όταν τον 
πλησιάζετε στη κεντρική μονάδα πρέπει να τον τοποθετήσετε πιο κοντά σε αυτή.
Εξαντλημένη μπαταρία
Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τις συνθήκες λειτουργίας η διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας είναι περίπου 2 χρόνια
Όταν η μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί ο αισθητήρας θα στέλνει ένα σήμα στη κεντρική μονάδα 
ελέγχου ΑΜ 001 που θα δηλώνει πως η μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί. Σε αυτή τη περίπτωση το 
ενδεικτικό led της αντίστοιχη ζώνης θα μένει αναμμένο δηλώνοντας πως ο αισθητήρας αντιμετωπίζει 
κάποιο πρόβλημα. Από το μεγάφωνο της κεντρικής μονάδας θα ακούγεται ένα μήνυμα που θα δηλώνει 
στο χρήστη πως το πιθανό πρόβλημα οφείλεται σε εξαντλημένη μπαταρία. Παρακαλούμε να 
αντικαταστήσετε την μπαταρία του αισθητήρα.
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6 Άλλα αξεσουάρ του συστήματος συναγερμού ΑΜ 001

Η κεντρική μονάδα του συστήματος συναγερμού ΑΜ 001 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.

7 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.

8 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.

9 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.

10 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


