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Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 
 
Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε 
κάποιες βασικές αρχές ασφάλειας προκειµένου να µειώσετε κινδύνους όπως: πυρκαγιά, 
ηλεκτροπληξία, πιθανότητα τραυµατισµού. Πρέπει πάντα να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα: 
 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό, για παράδειγµα κοντά σε µια 
ντουζιέρα ή µπανιέρα, κοντά στο νεροχύτη της κουζίνας, κοντά σε µια πισίνα, σε ένα 
πλυντήριο κλπ. 
 
Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρικές καταιγίδας. 
 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τα περιφερικά της εξαρτήµατα αν υποψιάζεστε πως 
υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου (υγραέριο κλπ). 
 
Χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Μην πετάτε ποτέ τις 
µπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να εκραγούν προκαλώντας τραυµατισµό. Συµβουλευτείτε τους 
κανονισµούς που υπάρχουν στην περιοχή σας προκειµένου να πετάξετε τις µπαταρίες της 
συσκευής ή των περιφερικών της εξαρτηµάτων. 
 
Συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής (αντάπτορα) σε µια πρίζα στην οποία έχετε εύκολα 
πρόσβαση. 
 
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : 
Αυτή η συσκευή δεν είναι ένα σύστηµα συναγερµού που παρέχει υποστήριξη σε άτοµα των 
οποίων η υγεία είναι σε κρίσιµη κατάσταση ή έχουν σηµαντική σωµατική αναπηρία. Αυτό το 
προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται σε συνεργασία µε σύστηµα υποστήριξης 
της ζωής ή παρακολούθησης ζωτικών παραµέτρων. Αυτό το σύστηµα δεν συνίσταται να 
συνδέεται άµεσα µε κεντρικούς σταθµούς λήψης σηµάτων υπηρεσιών προστασίας της 
δηµόσιας ασφάλειας (Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Νοσοκοµεία). 
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Σύντοµη περιγραφή του συστήµατος 
Σας συγχαίρουµε για την αγορά του συστήµατος συναγερµού της Skylink. To σύστηµα που 
αγοράσατε είναι πλήρως ασύρµατο και δεν λειτουργεί µόνο σαν  συναγερµός αλλά επιτηρεί 
την οικία σας (δίνοντας ηχητικά και οπτικά σήµατα) ακόµα και όταν δεν είναι ενεργοποιηµένο. 
Επίσης είναι ένα σύστηµα οικιακού αυτοµατισµού το οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε και να 
τηλεχειρίζεστε τα φώτα και τις συσκευές της οικίας σας, ακόµα και όταν βρίσκεστε µακριά από 
αυτή. Ο χειρισµός από απόσταση του συστήµατος και τον συσκευών που ελέγχει µπορεί να 
γίνει µέσω µια τηλεφωνικής γραµµής και ενός τηλεφώνου που λειτουργεί σε τονικό σύστηµα. 
Με τη κεντρική µονάδα µπορεί να συνεργαστούν ένα πλήθος αισθητήρων και συσκευών 
ελέγχου έτσι ώστε να µπορείτε να ικανοποιήσετε πλήρως τις τωρινές σας ανάγκες ενώ στο 
µέλλον µπορείτε εύκολα να επεκτείνετε τις δυνατότητες του. 
Στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να 
µπορείτε να ελέγχετε και να προγραµµατίζετε πλήρως το σύστηµα σας. Αν ακολουθήστε 
πιστά τις οδηγίες θα διαπιστώσετε πως είναι πολύ εύκολο να εγκαταστήσετε, να 
προγραµµατίσετε και να χειριστείτε το σύστηµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην συσκευασία του συστήµατος θα πρέπει να βρείτε τις ακόλουθες συσκευές και 
εξαρτήµατα 
 
• Μια κεντρική µονάδα ελέγχου (AM001) 
 
• Ένας αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης 

(ραντάρ) (PS 101) 
 
• ∆ύο αισθητήρες πόρτας ή παράθυρου (WD 

101) 
 
• Ένα τηλεχειριστήριο (4B101) 
 
 
• ‘Ένα τροφοδοτικό (αντάπτορα)  
 
• Ένα καλώδιο σύνδεσης µε τηλεφωνική 

γραµµή 
 
• Τις κατάλληλες µπαταρίες για όλους τους αισθητήρες του 

συστήµατος συναγερµού 
 
• Τέσσερεις µπαταρίες εφεδρείας για την κεντρική µονάδα 
 
• Παρελκόµενα υλικά για τη στερέωση της µονάδας και των 

περιφερικών εξαρτηµάτων της. 
 
 

Ειδοποίηση όταν ο συναγερµός είναι 
«αφοπλισµένος» 

Συναγερµός όταν ο συναγερµός είναι 
«οπλισµένος» 

Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών 

Ειδοποίηση και έλεγχος µέσω 
τηλεφώνου 
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Η βασική εγκατάσταση του συστήµατος περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
βήµατα 
 
1. Εγκατάσταση της κεντρικής µονάδας ελέγχου ΑΜ 001 
2. Προγραµµατισµός των κωδικών 
3. Προγραµµατισµός των αριθµών τηλεφωνικών κλήσεων 
4. Εγκατάσταση των αισθητήρων WD 101 στις πόρτες ή τα παράθυρα 
5. Εγκατάσταση του αισθητήρα PS 101 (ανίχνευσης κίνησης) 
 
Περιγραφή της κεντρικής µονάδας 
 

 
 
1 Ενδεικτικά led των ζωνών επιτήρησης 
2 Αριθµητικά κουµπιά 
3 Κουµπί «όπλισης» του συναγερµού 
4 Κουµπί ένδειξης της λειτουργικής 
κατάστασης (Status) 
5 Κουµπί σίγασης (παύσης ηχητικών 
σηµάτων) 
6 Κουµπί ενεργοποίησης συναγερµού 
πανικού 
7 Ενδεικτικό led λειτουργίας (POWER) 
8 Ενδεικτικό led «οπλισµού» του συναγερµού 
(ARM) 
9 Ενδεικτικό led ενεργοποίησης της 
λειτουργίας προγραµµατισµού (PROGRAM) 
10 Ενδεικτικό led χαµηλής φόρτισης της 
µπαταρίας της κεντρικής µονάδας 
11 Ενσωµατωµένη σειρήνα και µεγάφωνο 

12 Κεραία 
13 Κουµπί ενεργοποίησης λειτουργίας 
προγραµµατισµού 
14 ∆ιακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας 
του βοµβητή 
15 Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερική 
τηλεφωνικής συσκευής 
16 Ακροδέκτης σύνδεσης τηλεφωνικής 
γραµµής 
17 Ακροδέκτης σύνδεσης του τροφοδοτικού 
18 Υποδοχή µπαταρίας 
19 ∆ιακόπτης επιλογής γλώσσας (Είναι 
διαθέσιµος µόνο στα µοντέλα που έχουν 
δυνατότητα εκφώνησης µηνυµάτων σε 
πολλές γλώσσες). 
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Εγκατάσταση της κεντρικής µονάδας ΑΜ001 
 
Καταρχήν πρέπει να αποφασίσετε που θα τοποθετήσετε τη κεντρική µονάδα. Παρακαλούµε 
λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω κριτήρια προκειµένου να επιλέξετε την ιδανική θέση για τη 
τοποθέτηση της κεντρικής µονάδας. 
 
• Πρέπει να την τοποθετήσετε κοντά σε µια πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
• Πρέπει να την τοποθετήσετε σε σηµείο όπου έχετε εύκολη πρόσβαση 
• Πρέπει να τη τοποθετήσετε µακριά από πόρτες ή παράθυρα που µπορεί εύκολα να 
παραβιαστούν από κάποιο διαρρήκτη. 
• Πρέπει να την τοποθετήσετε µακριά από πηγές υψηλής θερµότητας (π.χ φούρνους, 
σόµπες). Επίσης πρέπει να την τοποθετήσετε µακριά από µεγάλα αντικείµενα που µπορεί να 
επηρεάσουν την απόδοση των ασύρµατων συσκευών που συνεργάζονται µε τη κεντρική 
µονάδα. 
• Όταν θα βρείτε το κατάλληλο σηµείο µέσα στο σπίτι σας για να τοποθετήσετε τη κεντρική 
µονάδα θα είστε έτοιµοι να συνδέσετε τα απαραίτητα καλώδια και στη συνέχεια θα µπορέσετε 
να τροφοδοτήσετε µε τάση τη συσκευή. 
 
1. Συνδέστε το τροφοδοτικό (αντάπτορα) µε τη πρίζα του 
ηλεκτρικού δικτύου και στη συνέχει συνδέστε τον ακροδέκτη 
του στην υποδοχή της κεντρικής µονάδας που φέρει την 
επισήµανση “DC 12V” και βρίσκεται στο πίσω µέρος της 
κεντρικής µονάδας. Θα πρέπει να ακουστούν τρεις τόνοι 
προειδοποίησης (µπιπ) ενώ το µήνυµα “System Phone 
Failure” δηλώνει πως η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη µε τη 
τηλεφωνική γραµµή. Τα ενδεικτικά PWR, ARM και PROG θα 
αναβοσβήνουν ενώ αναµµένο θα παραµένει και το ενδεικτικό 
BAT. 
2. Αφαιρέστε τη βίδα που υπάρχει στο καπάκι που 
καλύπτει την υποδοχή των µπαταριών, στη συνέχεια 
αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετείστε τις µπαταρίες (4) 
τύπου ΑΑΑ που θα βρείτε στη συσκευασία της συσκευής. 
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τις τοποθετήσετε µε την 
σωστή πολικότητα. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη τοποθέτηση 
των µπαταριών τοποθετήστε εκ νέου το καπάκι της 
υποδοχής. Η ένδειξη BAT θα πρέπει να έχει σβήσει. 
3. Συνδέστε την τηλεφωνική γραµµή της εγκατάστασης 
του σπιτιού σας µε τον ακροδέκτη LINE που υπάρχει στο 
πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας χρησιµοποιώντας το 
καλώδιο που υπάρχει στη συσκευασία. Η ένδειξη PWR θα 
παραµένει αναµµένη ενώ η ένδειξη PROG θα πάψει να 
αναβοσβήνει. 
4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Αν έχετε και µια τηλεφωνική συσκευή 
που χρησιµοποιούσε την τηλεφωνική πρίζα στην οποία 
συνδέσατε τη κεντρική µονάδα του συναγερµού µπορείτε να συνδέσετε τη τηλεφωνική 
συσκευή στον ακροδέκτη που φέρει την επισήµανση PHONE και υπάρχει στο πίσω µέρος της 
κεντρικής µονάδας. 
5. Περιστρέψτε την κεραία ώστε να είναι σε κατακόρυφη θέση. Έτσι θα εξασφαλίσετε τη 
καλύτερη δυνατή λήψη. 
6. Για µοντέλα που έχουν δυνατότητα επιλογής γλώσσας, επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα 
µέσω του διακόπτη που υπάρχει στο κάτω µέρος της κεντρικής µονάδας λαµβάνοντας υπόψη 
την παρακάτω αντιστοιχία: 
[1] Γερµανικά 
[2] Ισπανικά 
[3] Γαλλικά 
[4] Αγγλικά 
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Προγραµµατισµός κωδικών 
 
Κυρίως κωδικός. Ο κυρίως κωδικός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προγραµµατίζεται, να 
οπλίζεται και να αφοπλίζεται το συναγερµό καθώς και για να ελέγχετε το σύστηµα µέσω 
τηλεφωνικής σύνδεσης. Ο κωδικός που έχει αποθηκευτεί στη µνήµη της συσκευής από το 
εργοστάσιο είναι [1234] 
 
∆ευτερεύον κωδικός. Ο δευτερεύων κωδικός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οπλίζεται και 
να αφοπλίζεται το σύστηµα. καθώς και για να ελέγχετε το σύστηµα µέσω τηλεφωνικής 
σύνδεσης. Ο δευτερεύον κωδικός δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προγραµµατισµό του 
συστήµατος. Ο κωδικός που έχει αποθηκευτεί στη µνήµη της συσκευής από το εργοστάσιο 
είναι [0000]. 
 
Κωδικός εξαναγκασµένης απενεργοποίησης συναγερµού. Ο κωδικός εξαναγκασµένου 
συναγερµού χρησιµοποιείτε όταν κάποιος σας εξαναγκάζει να παύσετε (απενεργοποιήσετε) 
τον συναγερµό. Σε αυτή τη περίπτωση πληκτρολογώντας τον κωδικό εξαναγκασµένου 
συναγερµού θα σταµατήσει να ηχεί η σειρήνα του συστήµατος αλλά η κεντρική µονάδα 
σιωπηλά θα καλέσει τον τηλεφωνικό αριθµό που έχετε ορίσει. Ο κωδικός εξαναγκασµένης 
απενεργοποίησης που έχει αποθηκευτεί στη µνήµη της συσκευής από το εργοστάσιο είναι 
[3838]. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξετε αυτό το κωδικό και να γνωστοποιήσετε σε όλους 
τους χρήστες του συναγερµού τον νέο κωδικό. 
 
Αλλάζοντας τους κωδικούς 
Σας συνιστούµε να αλλάξετε οπωσδήποτε και τους τρεις κωδικούς της κεντρικής µονάδας 
όταν εγκαταστήσετε για πρώτη φορά το σύστηµα. 
 
Προκειµένου να αλλάξετε τους κωδικούς ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία 
 
Βήµα Κουµπιά που 

πρέπει 
Να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σηµείωση 

1 [PROG] 
[MPIN] 
(πληκτρολογείτε 
τον κυρίως κωδικό) 

Μπαίνετε σε λειτουργία 
προγραµµατισµού 

Εισάγετε τον κυρίως 
κωδικό για να µπει η 
συσκευή σε λειτουργία 
προγραµµατισµού 

Τρεις ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν για εισαγωγή 
έγκυρου κωδικού. 1 
µακρόσυρτος ηχητικός 
τόνος θα ακουστεί για 
εισαγωγή λανθασµένου 
κωδικού. 

2 [2] Επιλέγετε τον 
προγραµµατισµό των 
κωδικών 

  

3 [1] 
[2] ή 
[3] 

Επιλέγετε ποιον από 
τους τρεις κωδικούς θα 
αλλάξετε 

[1] Κυρίως κωδικός 
[2] ∆ευτερεύον κωδικός 
[3] Κωδικός 
εξαναγκασµένης 
απενεργοποίησης 

 

4 Πληκτρολογήστε 
τον νέο τετραψήφιο 
Κωδικό 

Πληκτρολογείτε το νέο 
κωδικό 

Επιλέξτε και στη 
συνέχεια 
πληκτρολογήστε 
οποιοδήποτε τετραψήφιο 
αριθµό 

 

5 Πληκτρολογήστε 
τον νέο τετραψήφιο 
Κωδικό 

Πληκτρολογήστε ξανά 
το νέο κωδικό για να 
επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας 

Πληκτρολογήστε ξανά 
τον νέο κωδικό που 
έχετε ορίσει 

Τρεις ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν αν ο νέος 
κωδικός γίνει αποδεκτός. 
Ταυτόχρονα θα ακουστεί το 
µήνυµα [Password 
Accepted] 
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Προγραµµατισµός τηλεφωνικών αριθµών (κλήσεις σε περίπτωση 
συναγερµού) 
 
Μπορείτε να προγραµµατίσετε έως και 5 τηλεφωνικούς αριθµούς που θα καλούνται από τη 
κεντρική µονάδα σε περίπτωση ανάγκης. Ανάλογα µε τη κατάσταση συναγερµού η κεντρική 
µονάδα θα καλεί τους αριθµούς και θα αναφέρει τη κατάσταση συναγερµού. 
 
Οι ακόλουθες ενέργειες είναι αναγκαίο να γίνουν: 
1. Ορισµός της θέσης µνήµης (1 έως 5) στην οποία θα αποθηκευτεί ο αριθµός. 
2. Εισαγωγή τηλεφωνικού αριθµού (έως 29 ψηφία) 
3. Αριθµός προσπαθειών κλήσης του κάθε αριθµού (είναι δυνατόν να ορίσετε από 1 έως και 
9 προσπάθειες κλήσης του κάθε αριθµού σε περίπτωση που αυτός είναι κατειληµµένος ή δεν 
απαντά). 
4. Καθορισµός αριθµού επανάληψης του µηνύµατος (µπορείτε να ορίσετε ώστε το µήνυµα 
συναγερµού να επαναλαµβάνεται από 1 έως 9 φορές). 
 
Βήµα Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σηµείωση 

1 [PROG] 
[MPIN] (κυρίως 
κωδικός) 

Μπαίνετε σε 
λειτουργία 
προγραµµατισµού 

Εισάγετε τον κυρίως κωδικό 
για να µπει η συσκευή σε 
λειτουργία προγραµµατισµού 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι 
(µπιπ) θα ακουστούν για 
εισαγωγή έγκυρου 
κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός 
τόνος θα ακουστεί για 
εισαγωγή λανθασµένου 
κωδικού. 

2 [1] Επιλέγετε τον 
προγραµµατισµό τον 
τηλεφωνικών 
κλήσεων 

  

3 [1] έως [5] Εισάγετε το 
τηλεφωνικό αριθµό 

Κατά τη διάρκεια ενός 
συναγερµού ο αριθµός που 
είναι καταχωρηµένος στη 
µνήµη 1 θα κληθεί πρώτος, 
θα ακολουθήσει ο αριθµός 
που είναι καταχωρηµένος 
στη θέση 2 κοκ 

 

4 Πληκτρολογήστε το 
τηλεφωνικό αριθµό 
και στη συνέχεια 
πιέστε το κουµπί 
[ARM] 

Εισάγετε τον 
τηλεφωνικό αριθµό 
στη θέση µνήµης που 
έχετε επιλέξει 

Κάθε τηλεφωνικός αριθµός 
µπορεί να έχει έως και 29 
ψηφία** 

Θα ακούσετε το µήνυµα 
“ENTER REDIAL” 

5 [1] έως [9] και στη 
συνέχεια πιέστε το 
κουµπί [ARM] 

Εισάγετε τον αριθµό 
των προσπαθειών 
επανάληψης της 
κλήσης 

Εισάγετε τον αριθµό των 
προσπαθειών επανάληψης 
της κλήσης. Για κάθε 
τηλεφωνικό αριθµό µπορεί 
να γίνουν από 1 έως 9 
προσπάθειες επανάκλησης. 

Θα ακούσετε το µήνυµα 
“ENTER REPEAT” 

6 [1] έως [9] και στη 
συνέχεια πιέστε το 
κουµπί [ARM] 

Εισάγετε τον αριθµό 
των επαναλήψεων 
του µηνύµατος 

Εισάγετε τον αριθµό των 
επαναλήψεων του 
µηνύµατος σε κάθε 
επιτυχηµένη κλήση 

Θα ακούσετε το µήνυµα 
“Phone Accepted” που 
δηλώνει την επιτυχηµένη 
προσπάθεια 
καταχώρησης ενός 
τηλεφωνικού αριθµού. 

 
** Σηµείωση 
Μπορείτε να εισάγετε µια παύση 3 δευτερολέπτων µεταξύ της κλήσης των ψηφίων ενός 
αριθµού πιέζοντας το κουµπί µε την επισήµανση [MUTE]. 
Για παράδειγµα αν έχετε πληκτρολογήσει (καταχωρήσει σε µια θέση µνήµης) τον αριθµό 123 
456 7890 [MUTE] 1234 θα καλείται ο αριθµός 123 456 789 θα υπάρχει µια παύση 3 
δευτερολέπτων και στη συνέχεια θα καλείται ο αριθµός 1234 ο οποίος µπορεί να είναι ένας 
κωδικός πρόσβασης ή ένα κωδικός ενεργοποίησης µιας συσκευής κ.λ.π. 
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Σηµείωση: 
• Απαγορεύεται να προγραµµατίζετε σαν αριθµούς κλήσης το 100, την πυροσβεστική 

υπηρεσία, ένα αστυνοµικό τµήµα κλπ χωρίς να έχετε την έγκριση τους προκειµένου να 
κάνετε τέτοια ενέργεια. 

• Βεβαιωθείτε πως οι τηλεφωνικοί αριθµοί που καταχωρείτε στη µνήµη της συσκευής είναι 
οι σωστοί και καταχωρείστε τους στις σηµειώσεις σας σχετικά µε τις πληροφορίες 
προγραµµατισµού της κεντρικής µονάδας συναγερµού. 

• Μπορείτε να βγείτε από τις λειτουργίες προγραµµατισµού πιέζοντας το κουµπί [PROG] 
οποιαδήποτε στιγµή.  

• Αν δεν έχετε προγραµµατίσει κανένα τηλεφωνικό αριθµό το ενδεικτικό ARM θα συνεχίσει 
να αναβοσβήνει. 

 
∆ιαδικασία δοκιµής των τηλεφωνικών αριθµών που έχετε 
προγραµµατίσει: 
 
Αφού έχετε προγραµµατίσει όλους τους τηλεφωνικούς αριθµούς κλήσης πρέπει να 
επιβεβαιώσετε πως έχετε πληκτρολογήσει σωστά τους αριθµούς και τις λειτουργικές 
παραµέτρους της κάθε κλήσης. Αυτό µπορεί να γίνει ενεργοποιώντας τον συναγερµό 
εξαναγκασµένης απενεργοποίησης (πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο κωδικό). Έτσι θα 
ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης των αριθµών χωρίς να ενεργοποιηθεί η σειρήνα. 
 
Σηµείωση: 
Πρέπει να έχετε ειδοποιήσει τους κατόχους των αριθµών που έχετε προγραµµατίσει ώστε να 
ξέρουν τι να κάνουν όταν λάβουν µια κλήση από τη κεντρική µονάδα του συστήµατος 
συναγερµού σας. Οι κάτοχοι των τηλεφωνικών αριθµών πρέπει να ξέρουν τους κωδικούς 
απενεργοποίησης του συναγερµού σας, αν θέλετε να έχουν πρόσβαση σε αυτόν καθώς και 
δυνατότητα τηλεχειρισµού του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λήψη µιας 
κλήσης συναγερµού ανατρέξετε στη σελίδα 18. 
 
1. Πιέστε το κουµπί [ARM], θα πρέπει να ακούσετε µια σειρά από προειδοποιητικούς τόνους 
(µπιπ) από τη κεντρική µονάδα του συναγερµού. 
2. Πληκτρολογήστε το κωδικό 3838 (αν δεν έχετε προγραµµατίσει ένα νέο κωδικό 
εξαναγκασµένης απενεργοποίησης) η κεντρική µονάδα του συναγερµού θα ξεκινήσει τις 
προσπάθειες κλήσης του αριθµού που είναι καταχωρηµένος στη θέση µνήµης 1. 
3. Ο καλούµενος θα πρέπει να λάβει το µήνυµα του συναγερµού. Αν ο αριθµός που έχετε 
ορίσει δεν καλείται βεβαιωθείτε πως έχετε προγραµµατίσει σωστά τον αριθµό ή 
προγραµµατίστε τον εκ νέου. 
4. Όταν το µήνυµα του συναγερµού επαναληφθεί όσες φορές έχετε καθορίσει ο καλούµενος 
θα ακούσει το φωνητικό µήνυµα: “Enter Password”. 
5. Θα πρέπει να πληκτρολογήσει είτε τον κυρίως κωδικό ή τον δευτερεύοντα. Αν 
πληκτρολογήσει τον κωδικό σωστά θα ακουστεί το µήνυµα “Password Accepted” αν 
πληκτρολογήσει το κωδικό λανθασµένα θα ακουστεί το µήνυµα “Password Failure”. 
6. Πιέστε στη τηλεφωνική συσκευή [0] [#] για να κλείσει η τηλεφωνική γραµµή. 
7. Η µονάδα του συναγερµού θα ξεκινήσει να καλεί τον επόµενο προγραµµατισµένο αριθµό. 
 
Σηµείωση: 
• Ανατρέξτε στη σελίδα 18 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πώς πρέπει να 
αντιδράσουν οι κάτοχοι των καλούµενων αριθµών όταν λαµβάνουν ένα µήνυµα συναγερµού. 
• Η εισαγωγή του κωδικού (δευτερεύοντος ή κύριου) από τον καλούµενο λειτουργεί σαν 
επιβεβαίωση λήψης του µηνύµατος. Από τη στιγµή που θα πληκτρολογηθεί ένας έγκυρος 
κωδικός η κεντρική µονάδα δεν θα ξανακαλέσει αυτόν τον αριθµό και θα προχωρήσει στην 
κλήση του επόµενου. 
• Αν κάποιος από τους καλούµενους απενεργοποιήσει τον συναγερµό η κεντρική µονάδα 
θα σταµατήσει την κλήση των εναποµεινάντων τηλεφωνικών αριθµών.  
• Μετά την κλήση όλων των τηλεφωνικών αριθµών η κεντρική µονάδα θα επανέλθει στην 
προηγούµενη λειτουργική της κατάσταση. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Εγκατάσταση των αισθητήρων για τις πόρτες και τα παράθυρα. 
Οι αισθητήρες αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούνται για να ελέγχουν πόρτες και παράθυρα 
που ανοιγοκλείνουν. Κάθε φορά που το ελεγχόµενο άνοιγµα ανοίγει ή κλείνει ο αισθητήρας 
στέλνει ασύρµατα ένα σήµα στη κεντρική µονάδα ώστε να ειδοποιείτε ο χρήστης του 
συναγερµού. Αυτοί οι αισθητήρες αποτελούνται από 2 τµήµατα, ένα ποµπό-αισθητήρα και 
ένα µαγνήτη. 
 
Πριν εγκαταστήσετε τον αισθητήρα ενεργοποιήστε την µπαταρία του τραβώντας το κίτρινο 
µονωτικό (πλαστικό). Από την στιγµή που η µαγνητική επαφή του αισθητήρα είναι ανοικτή (ο 
µαγνήτης έχει αποµακρυνθεί από αυτή) η κεντρική µονάδα θα εκπέµπει ένα ηχητικό µήνυµα 
όπως “Zone 1 Sensor 1 Triggered” το ενδεικτικό led της αντίστοιχης ζώνης θα αναβοσβήνει 
και ο βοµβητής της κεντρικής µονάδας θα ηχεί. Όταν η µαγνητική επαφή είναι κλειστή (ο 
µαγνήτης είναι κοντά της) ο βοµβητής θα παύσει και το ενδεικτικό led θα σταµατήσει να 
αναβοσβήνει. 
 
Σηµείωση: 
Οι αισθητήρες του σετ έχουν προγραµµατιστεί από το εργοστάσιο σαν Zone 1 και Zone 2. 
Ενεργοποιήστε τον κάθε ένα από αυτούς ώστε να ακούσετε ποιος από τους δύο είναι Zone 1 
και ποιος Zone 2. 
 
Στερέωση των αισθητήρων 
Ο ποµπός του αισθητήρα (στον οποίο ενσωµατώνεται η µαγνητική επαφή)  πρέπει να 
στερεωθεί στο πλαίσιο του παράθυρου ή της πόρτας (χρησιµοποιήστε κολλητική ταινία 
διπλής όψης). Ο µαγνήτης πρέπει να τοποθετηθεί αντικριστά µε τον ποµπό στο κινούµενο 
τµήµα της πόρτας ή του παράθυρου. Για τη στερέωση του µαγνήτη µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε ταινία διπλής όψης ή βίδες. Αν η επιφάνεια στερέωσης είναι επίπεδη 
συνήθως η κολλητική ταινία διπλής όψης αρκεί σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να 
χρησιµοποιήσετε βίδες. Αν µετά τη τοποθέτηση το λογότυπο ΑΑΑ+ είναι ανεστραµµένο 
αφαιρέστε το κάλυµµα του αισθητήρα και περιστρέψτε το ώστε το λογότυπο να κοιτά προς τα 
πάνω. 
 
 
 

 
 
∆ιαδικασία ελέγχου: 
Αφού έχετε εγκαταστήσει τον αισθητήρα πρέπει να ελέγξετε την καλή του λειτουργία 
ανοιγοκλείνοντας τη πόρτα (ή το παράθυρο). Ανοίγοντας τη πόρτα θα πρέπει να γίνονται τα 
ακόλουθα: 
1. Θα ακούγεται ένα ηχητικό µήνυµα (θα αναγγέλλεται στα αγγλικά η ζώνη και ο αισθητήρας 
που έχει διεγερθεί) 
2. Θα ακούγονται µια σειρά ηχητικών τόνων (µπιπ). Ο αριθµός των µπιπ αντιπροσωπεύει 
τον αριθµό της ζώνης στην οποία έχει καταχωρηθεί ο αισθητήρας. 
3. Το ενδεικτικό led της αντίστοιχης ζώνης θα αναβοσβήνει. Ο αριθµός των αναλαµπών 
δηλώνει τον αριθµό του αισθητήρα.  
 

Μαγνήτης τοποθετηµένος στα αριστερά Μαγνήτης τοποθετηµένος στα δεξιά 

Κόκκινο σηµάδι Κόκκινο σηµάδι 

Βάση 
στερέωσης & 
βίδες 

Ταινία διπλής 
όψης 

Αισθητήρας 
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Σηµειώσεις:  
• Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τον αισθητήρα όσο πιο µακριά γίνεται από το δάπεδο. Έτσι 
είναι πιο δύσκολο να καταστραφεί από µια απρόσεκτη κίνηση. Η τοποθέτηση του αισθητήρα 
όσο πιο ψηλά γίνεται αυξάνει σηµαντικά και την εµβέλεια του. 
 
• Ποτέ µην στερεώνεται τον αισθητήρα σε µια εξωτερική επιφάνεια του σπιτιού. Πάντα να 
τοποθετείτε τον αισθητήρα στο εσωτερικό του σπιτιού. Έτσι αποφεύγετε τη καταστροφή ή την 
κλοπή του. 
 
Εγκατάσταση των αισθητήρων κίνησης 
 
Οι αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης είναι οι πλέον κατάλληλοι για να ελέγχετε µια µεγάλη 
επιφάνεια (π.χ ένα καθιστικό). Μέσω αυτών µπορείτε επίσης να ελέγχετε χώρους όπως ένα 
διάδροµο ή µια σκάλα. 
 
Τοποθετήστε την µπαταρία 9V (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στον 
αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης. Το ενδεικτικό του led θα παραµείνει 
αναµµένο για 2 δευτερόλεπτα. 
 
Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τον αισθητήρα σε εξωτερικό χώρο, 
πρέπει να µειώσετε την ευαισθησία του τοποθετώντας τον αντίστοιχο 
βραχυκυκλωτήρα στη θέση 2. Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
µπορείτε επίσης, αν θέλετε, να µειώσετε την ευαισθησία ανίχνευσης 
τοποθετώντας τον βραχυκυκλωτήρα στη θέση 2.  
 
Θέση βραχυκυκλωτήρα 1 Υψηλή ευαισθησία 
Θέση βραχυκυκλωτήρα 2 Χαµηλή ευαισθησία
 
Προσοχή: Ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος ο αισθητήρας είναι πιθανόν να δίνει 
ψευδής συναγερµούς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο. Σε 
τέτοια περίπτωση πρέπει να τον τοποθετήσετε σε µια διαφορετική θέση ή ακόµα και να τον 
τοποθετήσετε σε εσωτερικό χώρο. Ο άνεµος που κουνά τα φύλλα ενός δέντρου ή το άµεσο 
ηλιακό φως µπορεί να προκαλέσουν ένα ψευδή συναγερµό αν ο αισθητήρας στοχεύει προς 
τη κατεύθυνση της πηγής του ψευδούς συναγερµού. Αν ένας αισθητήρας δίνει ψευδής 
συναγερµού πρέπει να του αλλάξετε τη θέση την οποία είναι εγκατεστηµένος. 
 
Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους παρακαλούµε ανατρέξτε στη σελίδα 27 για να 
προγραµµατίσετε τον αισθητήρα σε ζώνη συναγερµού. 
Αφού έχετε τοποθετήσει την µπαταρία 
µπορείτε να κλείσετε το κάλυµµα του 
αισθητήρα και να τοποθετήσετε εκ νέου τις 
βίδες που τον συγκρατούν. Τοποθετήστε στο 
τοίχο τη βάση του αισθητήρα 
χρησιµοποιώντας τις βίδες που υπάρχουν στη 
συσκευασία. Συρταρώστε την πλάτη του 
αισθητήρα στη βάση του. Στη συνέχεια 
µπορείτε να ρυθµίσετε τη κλίση (γωνία 
σκόπευσης του αισθητήρα). 
 

Ρύθµιση ευαισθησίας 
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∆ιαδικασία ελέγχου: 
Μετά την εγκατάσταση του αισθητήρα πρέπει να ελέγχετε τη καλή λειτουργία 
του. Περπατώντας στην περιοχή που ανιχνεύει ο αισθητήρας σε περίπτωση 
που ανιχνευθεί κίνηση ένα κόκκινο ενδεικτικό led θα φωτοβολεί στο 
εσωτερικό του αισθητήρα. Αν το κόκκινο ενδεικτικό δεν ανάβει δεν 
ανιχνεύεται κίνηση και είναι πιθανόν να χρειάζεται να αλλάξετε τη κλίση του 
αισθητήρα προκειµένου να ανιχνεύει τη περιοχή που θέλετε. Βεβαιωθεί πως 
ο αισθητήρας ανιχνεύει κίνηση σε όλα τα σηµεία της περιοχής που θέλετε να επιτηρείτε. 
 
Σηµειώσεις: 
• Αφήστε να περάσει ένα (1) λεπτό από τη στιγµή που 
έχετε τοποθετήσει την µπαταρία πριν δοκιµάσετε τη 
λειτουργία του αισθητήρα. 
• Πριν κάνετε τη δοκιµή ο αισθητήρας δεν πρέπει να έχει 
ανιχνεύσει οποιαδήποτε κίνηση. 
• Από τη στιγµή που ανιχνευθεί κίνηση ο αισθητήρας δεν 
θα διεγερθεί εκ νέου αν δεν παρέλθουν 20 δευτερόλεπτα. 
Για αυτό το λόγο πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα (κατά την διάρκεια των δοκιµών σας) πριν 
κινηθείτε στο επόµενο σηµείο ελέγχου. 
 
Προσοχή: 
Όταν τοποθετείτε τον αισθητήρα αποφύγετε να τον εγκαθιστάτε κοντά σε συσκευές που 
παράγουν θερµότητα ή ψύξη (π.χ σόµπες, καλοριφέρ, εστίες φωτιάς, κλιµατιστικά, 
ανεµιστήρες κλπ). Η κίνηση του αέρα που προκαλείτε από µεταβολές της θερµότητας µπορεί 
να διεγείρει τον αισθητήρα και να προκαλέσει ψευδή συναγερµό. Παρακαλούµε προσεκτικά 
ελέγξετε τη λειτουργία του αισθητήρα ώστε να βεβαιωθείτε πως διεγείρετε µόνο από 
πραγµατικά συµβάντα. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Η κεντρική µονάδα του συναγερµού βρίσκεται πάντα σε µια από τις ακόλουθες λειτουργικές 
καταστάσεις: 
 
Κατάσταση επιτήρησης – Όταν το σύστηµα δεν είναι οπλισµένο (το ενδεικτικό led ARM είναι 
σβηστό) είναι σε κατάσταση επιτήρησης. 
Κατάσταση λειτουργίας συναγερµού – Όταν η κεντρική µονάδα είναι οπλισµένη (το 
ενδεικτικό ARM είναι αναµµένο) η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία συναγερµού (όταν 
ανιχνευθεί παραβίαση θα ξεκινήσουν όλες οι ενέργειες συναγερµού). 
 
Κατάσταση επιτήρησης 
Η κεντρική µονάδα τίθεται αυτόµατα σε κατάσταση επιτήρησης όταν ο συναγερµός δεν είναι 
«οπλισµένος». 
Σε αυτή τη κατάσταση η κεντρική µονάδα ειδοποιεί σχετικά µε τη ζώνη που έχει διεγερθεί. 
Όταν η κεντρική µονάδα βρίσκεται σε κατάσταση επιτήρησης σας ειδοποιεί για την διέγερση 
της κάθε ζώνης µε τρεις τρόπους: φωνητικό µήνυµα, διακοπτόµενους τόνους (µπιπ) ο 
αριθµός των οποίων δηλώνει τη ζώνη που έχει διεγερθεί και το ενδεικτικό, της αντίστοιχης 
ζώνης, led που αναβοσβήνει. 
 
 Αριθµός τόνων (µπιπ) Ο αριθµός της ζώνης που έχει διεγερθεί 
1 Αριθµός αναλαµπών του led της 

ζώνης 
Ο αριθµός του αισθητήρα 

2 Φωνητικό µήνυµα Σας ανακοινώνει τον αριθµό και τη θέση της ζώνης που 
έχει διεγερθεί. 

 
Σηµείωση: 
Σε κάθε ζώνη µπορεί να αντιστοιχηθούν (προγραµµατιστούν) 2 αισθητήρες. Υπάρχουν 
διαθέσιµες 5 ζώνες έτσι µπορεί να προγραµµατιστούν έως και 10 αισθητήρες. Σας 
παρακαλούµε ανατρέξετε στη σελίδα 27 για περισσότερες πληροφορίες. 
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Παραδείγµατα λειτουργίας επιτήρησης 

 
 
Σηµείωση: 
Στις ζώνες που αντιστοιχούν σε αισθητήρες πόρτας-παράθυρου τα σήµατα ειδοποίησης θα 
διαρκούν για όσο διάστηµα η πόρτα (ή το παράθυρο) παραµένουν ανοικτά. 
 
Για τους αισθητήρες κίνησης τα σήµατα ειδοποίησης θα διαρκούν 15 δευτερόλεπτα µετά την 
κάθε διέγερση του αισθητήρα (ανίχνευση κίνησης). 
 
Παύση ηχητικών σηµάτων (Mute) 
 
Όταν τα ηχητικά σήµατα προειδοποίησης είναι ανεπιθύµητα µπορείτε να τα παύσετε µε τρεις 
διαφορετικούς τρόπους: 
 
1. Κουµπί Mute (σίγασης) – Πιέστε το κουµπί µε την επισήµανση Mute 
Πιέζοντας το κουµπί Mute απενεργοποιείτε προσωρινά τις 
ηχητικές ενδείξεις (µπίπ) για όλους  του αισθητήρες που έχουν 
διεγερθεί τη συγκεκριµένη στιγµή  στο σύστηµα σας. Για 
παράδειγµα αν ένας αισθητήρας έχει τοποθετηθεί σε ένα 
παράθυρο που σε κανονικές συνθήκες παραµένει ανοιχτό για 
µεγάλα διαστήµατα η ηχητική προειδοποίηση για το 
συγκεκριµένο παράθυρο µπορεί να είναι ανεπιθύµητη. Πιέζοντας 
το κουµπί Mute θα παύσετε προσωρινά την ηχητική ένδειξη 
παραβίασης του συγκεκριµένου παράθυρου. Αν κάποιος άλλος 
αισθητήρας του συστήµατος διεγερθεί η αντίστοιχη ηχητική 
ένδειξη θα είναι ενεργή. Για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η ηχητική 
ένδειξη στο συγκεκριµένο παράθυρο θα πρέπει να κλείσετε και 
να ανοίξετε εκ νέου το συγκεκριµένο παράθυρο. 
 
2. Να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του βοµβητή της 
κεντρικής µονάδας- Απενεργοποιήστε τις ηχητικές ενδείξεις. 
 
Η λειτουργία ηχητικών ενδείξεων µπορεί να απενεργοποιηθεί για όλες τις ζώνες αν αλλάξετε 
τον τρόπο λειτουργίας του βοµβητή. Αν ο διακόπτης επιλογής του τρόπου λειτουργίας του 
βοµβητή είναι στη θέση I οι λειτουργίες ηχητικών σηµάτων είναι ενεργές. 
Αν ο διακόπτης επιλογής του τρόπου λειτουργίας του βοµβητή είναι στη θέση IΙ οι λειτουργίες 
ηχητικής ειδοποίησης είναι απενεργοποιηµένες. 
Αν ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας του βοµβητή είναι στη θέση ΙΙ όλες οι λειτουργίες 
ηχητικών σηµάτων θα είναι απενεργοποιηµένες, όµως αν κάποιος αισθητήρας διεγερθεί θα 
ακούγεται το αντίστοιχο φωνητικό µήνυµα και το ενδεικτικό led της αντίστοιχης ζώνης θα 
αναβοσβήνει. 
 
 
 
 
 

Κουµπί σίγασης 

Κουµπί επιλογής τρόπου 
λειτουργίας του βοµβητή 
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3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόµατης σίγασης µέσα από τη διαδικασία 
προγραµµατισµού της κεντρικής µονάδας. 
 
Αν η λειτουργία Αυτόµατης σίγασης έχει ενεργοποιηθεί για µια συγκεκριµένη ζώνη - για να 
δείτε πως γίνεται αυτό ανατρέξετε στη σελίδα 16– η ηχητική ένδειξη, όταν ενεργοποιείται ο 
αντίστοιχος αισθητήρας, θα παύσει µετά από 15 δευτερόλεπτα. 
 
Ενδείξεις κατάστασης του συστήµατος 
 
Η κεντρική µονάδα του συστήµατος συναγερµού διαρκώς ελέγχει τη 
λειτουργική κατάσταση του συστήµατος και των αισθητήρων που είναι 
«συνδεδεµένοι» σε αυτό. ∆ιαρκώς ελέγχονται καταστάσεις όπως: διέγερση 
ενός αισθητήρα, εξαντληµένη µπαταρία, ελαττωµατική  λειτουργία ενός 
αισθητήρα, βλάβη της τηλεφωνικής γραµµής, κλπ. 
 
Προκειµένου να ελέγξετε τη λειτουργική κατάσταση του συστήµατος 
µπορείτε να πιέσετε το κουµπί µε την επισήµανση STATUS. Πιέζοντας το κουµπί θα ακουστεί 
ένα φωνητικό µήνυµα που θα αναφέρει συνοπτικά τη κατάσταση του συστήµατος. Πιέζοντας 
το κουµπί STATUS θα ενηµερωθείτε αν έχουν συµβεί κάποια από τα παρακάτω γεγονότα: 
 
• “Οπλισµός” ή απενεργοποίηση του συστήµατος 
• ∆ιέγερση οποιουδήποτε αισθητήρα του συστήµατος 
• Χαµηλή  φόρτιση µπαταρίας σε οποιονδήποτε αισθητήρα του συστήµατος 
• Βλάβη οποιουδήποτε αισθητήρα 
• Βλάβη της τηλεφωνικής γραµµής 
Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις βλάβες που είναι 
δυνατόν να ανιχνευθούν στο σύστηµα.  
 
«Οπλισµός» του συστήµατος 
 
Το τελευταίο άτοµο που εγκαταλείπει την οικία πρέπει να οπλίζει το σύστηµα συναγερµού. 
Όταν το σύστηµα είναι «οπλισµένο» η κεντρική µονάδα θα καλεί τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
που έχετε προγραµµατίσει και η σειρήνα θα ηχεί όταν κάποιος αισθητήρας του συστήµατος 
διεγερθεί (ανιχνευθεί παραβίαση ή εισβολή στις περιοχές που επιτηρούνται). 
 
Προσοχή: Να ενεργοποιείτε το σύστηµα µόνο όταν δεν περιµένετε κανένα να εισέλθει µέσα 
στην οικία. Όταν περιµένετε να µπει κάποιος που δεν γνωρίζει τον τρόπο απενεργοποίησης 
του συναγερµού (π.χ οικιακή βοηθός) δεν πρέπει να τον «οπλίζετε», όταν εγκαταλείπετε την 
οικία σας. 
 
Για να οπλίσετε το συναγερµό ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

 
 
1. Πιέστε το κουµπί µε την επισήµανση Arm προσέχοντας ώστε κανένας αισθητήρας να µην 
έχει διεγερθεί εκείνη τη στιγµή. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 
να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού πιέζοντας το αντίστοιχο κουµπί που υπάρχει σε αυτό. 
 
Σηµείωση: 
• H µονάδα συναγερµού δεν µπορεί να οπλίσει αν κάποιος αισθητήρας έχει διεγερθεί τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Βεβαιωθείτε πως όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά 
και δεν υπάρχει κίνηση µέσα στους χώρους που επιτηρούνται από αισθητήρες ανίχνευσης 
κίνησης. 
• Η µονάδα του συναγερµού µπορεί να οπλιστεί αν κάποιος αισθητήρας έχει µπαταρία µε 
χαµηλή φόρτιση ή παρουσιάζει βλάβη. 
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2. Αφού έχετε πιέσει το κουµπί ARM το ενδεικτικό led ARM θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Από 
αυτή τη στιγµή θα έχετε 45 δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψετε την οικία. Το διάστηµα των 45 
δευτερολέπτων ονοµάζεται καθυστέρηση εξόδου. Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου 
θα ακούγεται ένα ηχητικό σήµα προειδοποίησης (µπιπ). Η συχνότητα επανάληψης του 
ηχητικού τόνου θα επιταχύνεται όσο πλησιάζει το χρονικό διάστηµα που θα εξαντληθεί η 
καθυστέρηση εξόδου. 
3.  Όταν λήξη το διάστηµα καθυστέρησης εξόδου, η κεντρική µονάδα θα εκπέµψει το 
φωνητικό µήνυµα “System Armed”, οι ηχητικοί τόνοι θα παύσουν, και το ενδεικτικό led 
ARMED θα φωτοβολεί σταθερά. Αυτό σηµαίνει πως το σύστηµα πλέον είναι «οπλισµένο». 
Μόλις ανιχνευθεί παραβίαση κάποιας ζώνης θα ηχήσει συναγερµός. 
 
Σηµείωση: To σύστηµα συναγερµού µπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από απόσταση (αρκεί 
να µην είναι κανείς µέσα στην οικία) µέσω του πληκτρολογίου ενός τηλεφώνου που λειτουργεί 
στο τονικό σύστηµα. Ανατρέξτε στη σελίδα 19 για περισσότερες λεπτοµέρειες. 
 
«Αφοπλισµός» – απενεργοποίηση του συστήµατος 
 
Αν ένας αισθητήρας διεγερθεί ενώ το σύστηµα είναι οπλισµένο , για παράδειγµα επιστρέφετε 
στο σπίτι σας, θα ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση της καθυστέρησης εισόδου που διαρκεί 30 
δευτερόλεπτα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα µπορεί να αφοπλιστεί-απενεργοποιηθεί ο 
συναγερµός. Αν ο συναγερµός δεν αφοπλιστεί µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, η σειρήνα 
θα ηχήσει άµεσα και η κεντρική µονάδα θα ξεκινήσει να καλεί τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
που έχουν προγραµµατιστεί. Για να απενεργοποιήσετε το συναγερµό ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες: 
 

 
 
1. Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης εισόδου η κεντρική µονάδα θα εκπέµπει ένα τόνο 
προειδοποίησης (µπιπ) για 30 δευτερόλεπτα. Το ενδεικτικό led ARM θα αναβοσβήνει για 
αυτή τη χρονική περίοδο.  Όσο η επανάληψη του ηχητικού τόνου επιταχύνεται τόσο λιγότερος 
χρόνος σας αποµένει προκειµένου να απενεργοποιήσετε – «αφοπλίσετε» το σύστηµα. 
2. Πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν έγκυρο κωδικό (το κυρίως ή κάποιον από τους 
κωδικούς χρηστών) για να αφοπλίσετε το σύστηµα πριν λήξει  το διάστηµα καθυστέρησης 
εισόδου. Το σύστηµα µπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί – αφοπλιστεί πιέζοντας το κουµπί 3 
στο τηλεχειριστήριο (που µπορεί να συνεργαστεί µε τη κεντρική µονάδα). 
3. Όταν πληκτρολογηθεί ένας έγκυρος κωδικός θα ακούσετε το φωνητικό µήνυµα “System 
Disarmed”, ο ηχητικός τόνος της καθυστέρησης εισόδου θα παύσει και το ενδεικτικό led ARM 
θα σβήσει. 
 
Σηµείωση:  
• To σύστηµα συναγερµού µπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί – αφοπλιστεί από 
απόσταση (αρκεί να µην είναι κανείς µέσα στην οικία) µέσω του πληκτρολογίου ενός 
τηλεφώνου που λειτουργεί στο τονικό σύστηµα. Ανατρέξτε στη σελίδα 19 για περισσότερες 
λεπτοµέρειες. 
• Αν πληκτρολογήστε διαδοχικά 3 λανθασµένους κωδικούς ο συναγερµός θα διεγερθεί 
άµεσα και η κεντρική µονάδα θα αρχίσει τη διαδικασία κλήσεων των τηλεφωνικών αριθµών 
που έχουν προγραµµατιστεί. 
 
Απενεργοποίηση – αφοπλισµός όταν η κεντρική µονάδα έχει διεγερθεί (έχει ανιχνευτεί 
παραβίαση) 
 
Αν ακούσετε το φωνητικό µήνυµα “System Panic” από την κεντρική µονάδα µόλις 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό απενεργοποίησης του συναγερµού αυτό σηµαίνει πως ο 
συναγερµός είχε χτυπήσει κατά την περίοδο που ήταν οπλισµένος. Ακολουθήστε τις 
παρακάτω  οδηγίες προκειµένου να θέσετε το συναγερµό εκ νέου σε κατάσταση αναµονής. 
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1. Αν ο συναγερµός προκλήθηκε από τη διέγερση κάποιων αισθητήρων θα αναβοσβήνουν 
τα ενδεικτικά led των αντίστοιχων ζωνών και ηχητικοί τόνοι (µπιπ) θα δηλώνουν ποιοι 
αισθητήρες διέγειραν το σύστηµα συναγερµού. Καλό είναι να ελέγξετε την κατάσταση του(ων) 
αισθητήρα(ων). Είναι πιθανόν να έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της διάρρηξης. 
2. Θα χρειαστεί να επαναφέρετε τον κάθε αισθητήρα χειροκίνητα σε κανονική λειτουργία. 
Ανοιγοκλείστε το παράθυρο ή την πόρτα ή περπατήστε µπροστά από τους αισθητήρες 
ανίχνευσης κίνησης. Το ενδεικτικό led, στην κεντρική µονάδα, που αντιστοιχεί στη ζώνη 
του(ων) αισθητήρα(ων) που επαναφέρεται(ονται) σε κανονική λειτουργία θα σταµατήσει(ουν) 
να αναβοσβήνει(ουν). 
3. Μετά τις παραπάνω ενέργειες πρέπει να πληκτρολογήσετε εκ νέου τον κωδικό σας ή να 
πιέσετε το κουµπί Disarm στο τηλεχειριστήριο για να δηλώσετε στη κεντρική µονάδα πως 
αντιληφθήκατε τα συµβάντα που διέγειραν τον συναγερµό. 
 
Εξαναγκασµένη απενεργοποίηση 
 
Αν κάποιος σας εξαναγκάσει να απενεργοποιήσετε – αφοπλίστε τη µονάδα του συναγερµού 
µπορείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που έχετε ορίσει για µια τέτοια περίπτωση (κωδικός 
εξαναγκασµένης απενεργοποίησης). Εισάγοντας αυτόν τον κωδικό θα σταµατήσουν τα 
σήµατα ηχητικής ειδοποίησης (σειρήνα, κλπ) αλλά η κεντρική µονάδα σιωπηλά θα αρχίσει να 
καλεί τα τηλέφωνα που έχετε προκαθορίσει. Κάθε καλούµενος θα ακούει το µήνυµα “System 
Panic” 
 
Σηµείωση: O κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού που έχει καθοριστεί από το εργοστάσιο 
είναι 3838 
 
Λειτουργία πανικού 
Πιέζοντας το κουµπί µε την επισήµανση PANIC πάνω 
στη κεντρική µονάδα ή το αντίστοιχο κουµπί του 
τηλεχειριστηρίου θα ενεργοποιηθεί άµεσα ο συναγερµός. 
Η σειρήνα θα αρχίσει να ηχεί και η µονάδα θα ξεκινήσει 
τη κλήση των τηλεφωνικών αριθµών που έχουν 
προκαθοριστεί. Πιέζοντας το κουµπί PANIC µπορείτε να 
ενεργοποιήσετε άµεσα το συναγερµό σε οποιαδήποτε 
κατάσταση ανάγκης.  
 
Για να σταµατήσετε τη σειρήνα και να αφοπλίσετε το σύστηµα µπορείτε να πληκτρολογήσετε 
έναν έγκυρο κωδικό στο πληκτρολόγιο της κεντρικής µονάδας ή να πιέσετε το κουµπί 
DISARM στο τηλεχειριστήριο. Απενεργοποιώντας το συναγερµό θα παύσει άµεσα η σειρήνα 
και θα σταµατήσει η κλήση των αριθµών που έχουν προγραµµατιστεί. 

 
 

Βλάβη του συστήµατος 
 
Η κεντρική µονάδα διαρκώς ελέγχει τη κατάσταση λειτουργίας της καθώς και τη λειτουργική 
κατάσταση των αισθητήρων που είναι συνδεδεµένοι µε αυτήν. Αν ανιχνευθεί κάποια 
δυσλειτουργία η κεντρική µονάδα ειδοποιεί το χρήστη του συναγερµού. Στις βλάβες που 
ανιχνεύονται περιλαµβάνονται:  
 
• Βλάβη τηλεφωνικής γραµµής 
• Βλάβη αισθητήρα (απώλεια του σήµατος επιτήρησης) 
• Χαµηλή φόρτιση µπαταρίας (της κεντρικής µονάδας) 
• Χαµηλή φόρτιση µπαταρίας (αισθητήρα) 

Όπλιση συναγερµού (ARM) 
Αφοπλισµός συναγερµού (DISARM)

Λειτουργία πανικού (PANIC) 
Βοηθητική λειτουργία (AUX) 
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Βλάβη της τηλεφωνικής γραµµής 
 
Όταν η τηλεφωνική γραµµή έχει αποσυνδεθεί ή δεν λειτουργεί κανονικά η κεντρική µονάδα 
αυτόµατα θα ειδοποιεί το χρήστη για αυτή τη κατάσταση: 
 
1. Τα ενδεικτικά led PWR και PROG θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. 
2. Το φωνητικό µήνυµα “Phone Line Failure” θα ακούγεται από το µεγάφωνο της κεντρικής 
µονάδας. 
 
Όταν συµβεί βλάβη της τηλεφωνικής γραµµής πρέπει να ελέγξετε τη τηλεφωνική σύνδεση και 
να βεβαιωθείτε πως το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεµένο τόσο µε την κεντρική µονάδα 
όσο και µε τη πρίζα του τηλεφωνικού δικτύου. Αν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται µετά τον 
πρώτο έλεγχο πρέπει να χρησιµοποιήσετε µια κανονική τηλεφωνική συσκευή για να δείτε αν 
λειτουργεί κανονικά η τηλεφωνική σύνδεση του σπιτιού σας. Αν δεν λειτουργεί η τηλεφωνική 
σύνδεση πρέπει να επικοινωνήσετε µε την τηλεφωνική εταιρία που εξυπηρετεί την οικία σας. 
 
Βλάβη κάποιου 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. (όπου Χ και Υ ο αριθµός της ζώνης και του αισθητήρα αντίστοιχα). 
 
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 
αποµακρύνοντας τον µαγνήτη του 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. 
 
Σχεδόν εκφορτισµένη (άδεια) µπαταρία 
Η κεντρική µονάδα του συναγερµού τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο µέσω ενός 
τροφοδοτικού (αντάπτορα). Όµως για να µπορεί να λειτουργεί η κεντρική µονάδα και κατά τη 
διάρκεια µιας διακοπής ρεύµατος στο εσωτερικό της υπάρχουν τέσσερεις µπαταρίες τύπου 
ΑΑΑ. Αν διακοπεί η τάση τροφοδοσίας της συσκευής  αυτές οι µπαταρίες µπορεί να 
παρέχουν ενέργεια στη κεντρική µονάδα για ένα µέγιστο διάστηµα που δεν ξεπερνά τις 
48ώρες. 
 
Όταν αυτές οι µπαταρίες τείνουν να εκφορτιστούν πλήρως το ενδεικτικό led LO BATT θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει. Υποδεικνύοντας σας πως πρέπει να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες 
το συντοµότερο δυνατόν. Μετά την αντικατάσταση των µπαταριών η ένδειξη LO BATT θα 
σταµατήσει να αναβοσβήνει δείχνοντας έτσι πως οι καινούριες µπαταρίες είναι σε καλή 
κατάσταση. 
 
Αισθητήρες 
Όλοι οι αισθητήρες του συστήµατος τροφοδοτούνται από µπαταρίες. Ανάλογα µε τις 
συνθήκες λειτουργίας και το είδος της µπαταρίας η διάρκεια ζωής κάθε µπαταρίας µπορεί να 
ποικίλει από 9 µήνες έως 2 χρόνια. Η αναµενόµενη διάρκεια ζωής για τις αλκαλικές µπαταρίες 
9V που χρησιµοποιούνται στους αισθητήρες κίνησης είναι 9 µήνες. Η αναµενόµενη διάρκεια 
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ζωής για τις µπαταρίες λιθίου (τύπου CR 2032) που χρησιµοποιούνται στους αισθητήρες που 
τοποθετούνται στις πόρτες και τα παράθυρα είναι 2 χρόνια. 
Όταν η µπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί ο αισθητήρας θα στέλνει ένα σήµα στη κεντρική 
µονάδα ελέγχου ΑΑΑ+ 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 πρόβληµα πιθανόν να οφείλεται 
σε εξαντληµένη µπαταρία. Παρακαλούµε να αντικαταστήσετε την µπαταρία του αισθητήρα. 
 
Μπαταρία του τηλεχειριστήριου 
 
Η µπαταρία του τηλεχειριστηρίου (Αλκαλική, Τύπος 23 Α, 12V) χρειάζεται αντικατάσταση όταν 
συµβαίνει κάτι από τα παρακάτω: 
 
To ενδεικτικό led δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποια από τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου 
ή η εµβέλεια του τηλεχειριστηρίου µειώνεται διαρκώς. 
 
Για να αντικαταστήσετε τη µπαταρία: 
1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που υπάρχουν στη πλάτη του 
τηλεχειριστηρίου. Στη συνέχεια µπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυµµα 
του.  
 
2. Χρησιµοποιώντας ένα λεπτό κατσαβίδι ή τη µύτη ενός στυλό 
αφαιρέστε τη µπαταρία. 
 
3. Τοποθετήστε τη νέα µπαταρία στη θέση της δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να τη τοποθετήσετε µε τη σωστή πολικότητα. Ένα 
σχεδιάγραµµα στην υποδοχή της µπαταρίας σας υποδεικνύει ποιο 
άκρο της είναι θετικό και ποιο αρνητικό. 
 
4. Κλείστε το κάλυµµα του τηλεχειριστηρίου και βιδώστε τις δύο 
µικρές βίδες που το συγκρατούν. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Λήψη µιας κλήσης συναγερµού 
 
Αν είστε ένα από τα άτοµα των οποίων ο τηλεφωνικός αριθµός έχει καταχωρηθεί στη κεντρική 
µονάδα του συναγερµού πρέπει να διαβάσετε τις ακόλουθες 
οδηγίες προσεκτικά. Αν είστε ο ιδιοκτήτης της συσκευής 
πρέπει να ειδοποιήσετε όλα τα άτοµα των οποίων τους 
αριθµούς έχετε καταχωρήσει στη κεντρική µονάδα ώστε να 
ξέρουν πώς να αντιδράσουν στην περίπτωση που ακούσουν 
το µήνυµα συναγερµού. 
 
Η κεντρική µονάδα θα καλέσει τους προγραµµατισµένους 
αριθµούς όταν στην οικία που ελέγχει συµβεί διάρρηξη, 
πυρκαγιά ή διαρροή νερού (για να ανιχνευθούν αυτές οι 
καταστάσεις πρέπει να έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχη 
αισθητήρες) και τέλος στην περίπτωση που κάποιος µέσα 
στην οικία χρειάζεται βοήθεια. 
 
1. Όταν το τηλέφωνο καλεί έναν αριθµό αυτός που θα 
σηκώσει το ακουστικό θα ακούσει ένα µήνυµα που έχει 
σχέση µε την κατάσταση του συναγερµού π.χ “System 
Panic” (O συναγερµός χτυπά) , Zone 1 Sensor 1 triggered 
(Ο αισθητήρας 1 της ζώνης 1 έχει παραβιαστεί) κλπ. Αυτά τα 
µηνύµατα µπορεί να επαναλαµβάνονται αρκετές φορές 
ανάλογα µε τον τρόπο που έχει προγραµµατιστεί η κεντρική µονάδα. 
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2. Μετά την επανάληψη του µηνύµατος (όσες φορές έχει προκαθορισθεί) η κεντρική µονάδα 
θα ζητήσει να εισαχθεί ένας κωδικός. Από το ακουστικό του τηλεφώνου θα ακουστεί το 
µήνυµα “Enter Password”. 
 
3. Εισάγοντας έναν έγκυρο κωδικό έχετε πρόσβαση στη λειτουργία της κεντρικής µονάδας. 
Αν ο κωδικός που πληκτρολογήσετε είναι έγκυρος θα ακούσετε το µήνυµα “Password 
accepted” σε κάθε άλλη περίπτωση θα ακουστεί το µήνυµα “Password Failure”. 
 
4. Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού µπορείτε να ακολουθήσετε τις φωνητικές 
οδηγίες για να κάνετε συγκεκριµένους χειρισµούς. Πχ να αφοπλίσετε το συναγερµό, να 
ελέγξετε τη λειτουργική κατάσταση του συστήµατος κλπ. 
 
Χειρισµός της κεντρικής µονάδας από απόσταση µέσω τηλεφώνου 
 
Μπορείτε να χειρίζεστε τη κεντρική µονάδα ακόµα και αν είστε µακριά από το σπίτι σας. 
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο συναγερµό σας µέσω οποιουδήποτε τηλεφώνου που 
λειτουργεί στο τονικό σύστηµα. Οι λειτουργίες που µπορείτε να ελέγχετε µέσω τηλεφώνου 
είναι οι ακόλουθες: 
 
• Οπλισµός του συναγερµού 
• Να ελέγχετε κάποιες συσκευές ή φώτα µέσα στο σπίτι [πρέπει να έχουν συνδεθεί τα 

αντίστοιχα modules (αρθρώµατα)] 
• Να ανοίγετε τη πόρτα του γκαράζ [πρέπει να έχει συνδεθεί το αντίστοιχο modules 

(άρθρωµα) ελέγχου] 
• Να ελέγχετε τη λειτουργική κατάσταση του συστήµατος 
• Να απενεργοποιείτε το συναγερµό. 
 
Υπάρχουν 2 τρόποι µέσω των οποίων µπορείτε να έχετε πρόσβαση στο χειρισµό του 
συναγερµού µέσω τηλεφώνου: 
 
1. Μπορείτε να καλέσετε το τηλεφωνικό αριθµό της οικίας σας στην οποία είναι συνδεδεµένη 
και η κεντρική µονάδα του συναγερµού. 
2. Όταν σας καλεί η κεντρική µονάδα σε περίπτωση συναγερµού. 
 
Για να έχετε πρόσβαση στη κεντρική µονάδα όταν λείπετε από την οικία σας 
 
Κλήση στον αριθµό της οικίας 
 
1. Καλέστε τον τηλεφωνικό σας αριθµό. Αν έχετε περισσότερους από 1 αριθµούς καλέστε 
τον αριθµό στον οποίο είναι συνδεδεµένη η κεντρική µονάδα του συναγερµού. 
2. Κλείστε το τηλέφωνο µετά το 2ο κουδούνισµα. 
3. Περιµένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, όχι όµως περισσότερα από 40, και καλέστε τον 
τηλεφωνικό σας αριθµό εκ νέου. 
4. Η κεντρική µονάδα θα απαντήσει στη κλήση και θα σας ζητήσει  έναν κωδικό πρόσβασης. 
Θα ακούσετε το φωνητικό µήνυµα “Enter Password”. Μπορείτε να εισάγετε είτε τον κυρίως 
κωδικό είτε έναν δευτερεύον κωδικό. Αν ο κωδικός που πληκτρολογήσετε είναι έγκυρος θα 
ακούσετε το µήνυµα “Password accepted” σε κάθε άλλη περίπτωση θα ακουστεί το µήνυµα 
“Password Failure”. 
5. Από τη στιγµή που γίνει δεκτός ο κωδικός που πληκτρολογήσατε µπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στις λειτουργίες ου αναφέρονται παρακάτω: 
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Πίνακας 1: Λειτουργίες που µπορεί να ελεγχθούν µέσω τηλεφώνου 
Λειτουργία του 
συστήµατος 

Πλήκτρα του 
τηλεφώνου 

Περιγραφή 

Ενεργοποίηση µιας 
συσκευής 
[x] = 1 έως 5 

 Χ + [*] Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή που έχετε ορίσει θα 
ακουστεί το φωνητικό µήνυµα “Device X On”. Όταν 
το αντίστοιχο module δεχθεί το σήµα 
ενεργοποίησης θα θέσει σε λειτουργία τη συσκευή 
που είναι συνδεδεµένη σε αυτό. 

Απενεργοποίηση µιας 
συσκευής 
[x] = 1 έως 5 

Χ + [#] Όταν απενεργοποιηθεί η συσκευή που έχετε ορίσει 
θα ακουστεί το φωνητικό µήνυµα “Device X Off”. 
Όταν το αντίστοιχο module δεχθεί το σήµα 
απενεργοποίησης θα θέσει εκτός λειτουργίας τη 
συσκευή που είναι συνδεδεµένη σε αυτό. 

Έλεγχος της 
λειτουργικής 
κατάσταση τους 
συστήµατος 

8 + [#] Θα ακούσετε την αναγγελία λειτουργικής 
κατάστασης του συστήµατος. 

«Οπλισµός» του 
συναγερµού 

7 + [#] Όταν ο συναγερµός έχει «οπλίσει» θα ακούσετε το 
φωνητικό µήνυµα [System Armed]  

«Αφοπλισµός» του 
συναγερµού 

9 + [#] Όταν ο συναγερµός έχει αφοπλίσει θα ακούσετε το 
φωνητικό µήνυµα [System Disarmed] 

Αποσύνδεση της 
επικοινωνίας 

0 + [#] Κλείνει η τηλεφωνική γραµµή. 

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Μέσω των εντολών του λεπτοµερούς προγραµµατισµού µπορείτε να ρυθµίσετε έτσι τις 
λειτουργίες της κεντρικής µονάδας ώστε να αντιδρά διαφορετικά σε κάθε κατάσταση 
συναγερµού. Στις δυνατότητες τις κεντρικής µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Όταν ένας αισθητήρας διεγείρεται (παραβιάζεται η αντίστοιχη ζώνη) η κεντρική µονάδα θα 
εκπέµπει ένα ηχητικό τόνο προειδοποίησης ή ένα σήµα συναγερµού. 
• Οι ηχητικοί τόνοι προειδοποίησης µπορεί να σταµατούν αυτόµατα µετά την πάροδο ενός 
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
• Μερικές ζώνες µπορεί να προγραµµατιστούν ώστε να εκπέµπουν µόνο ηχητικούς τόνους 
προειδοποίησης και ποτέ να µην διεγείρουν την κατάσταση συναγερµού. 
• Όταν ανοίγει κάποια πόρτα ή παράθυρο να ανάβει κάποιο φως 
• Να προσθέσετε επιπλέον (αυτών που υπάρχουν στο σετ) αισθητήρες και τηλεχειριστήρια 
 
Περιληπτικός πίνακας εντολών προγραµµατισµού 
Εντολή Περιγραφή 
[PROG] + 
[1] 

Προγραµµατισµός των τηλεφωνικών αριθµών 

[PROG] + 
[2] 

Προγραµµατισµός των κωδικών πρόσβασης 

[PROG] + 
[3] 

∆ήλωση – εκµάθηση των αισθητήρων στη κεντρική µονάδα 

[PROG] + 
[4] 

∆ήλωση – εκµάθηση των τηλεχειριστηρίων και αρθρωµάτων ελέγχου συσκευών (modules) στο 
σύστηµα 

[PROG] + 
[5] 

Ρυθµίσεις σχετικά µε τους τόνους προειδοποίησης και τα σήµατα συναγερµού 

[PROG] + 
[6] 

Ρυθµίσεις αυτόµατης παύσης τον τόνων προειδοποίησης 

[PROG] + 
[7] 

Ρυθµίσεις διέγερσης – ενεργοποίησης του συναγερµού 

[PROG] + 
[8] 

Παράκαµψη – απενεργοποίηση µιας ζώνης 

[PROG] + 
[9] 

∆ιαγραφή ενός αισθητήρα από το σύστηµα 

[PROG] + 
[0] 

∆ιαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου ή ενός αρθρώµατος (module) ελέγχου συσκευής. 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προκειµένου να έχετε πρόσβαση στις δυνατότητες 
λεπτοµερούς προγραµµατισµού του συστήµατος. 
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Ηχητικοί τόνοι προειδοποίησης και συναγερµός 
 
Ο χρήστης της κεντρικής µονάδας µπορεί να ρυθµίσει τη λειτουργία των ηχητικών τόνων 
προειδοποίησης αλλά και του ήχου συναγερµού. Όταν ένας αισθητήρας διεγείρεται η 
αντίστοιχη ζώνη µπορεί να εκπέµπει ένα συγκεκριµένο ηχητικό τόνο ή ακαριαία να ηχεί η 
σειρήνα του συναγερµού. Ανάλογα µε το αν η µονάδα του συναγερµού είναι «οπλισµένη» ή 
όχι τα ηχητικά σήµατα προειδοποίησης είναι διαφορετικά. 
 
Όταν ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος (Λειτουργία επιτήρησης) 
Αν µια ζώνη έχει οριστεί να εκπέµπει ηχητικούς τόνους θα εκπέµπεται ένας ηχητικός τόνος 
(µπιπ) κάθε φορά που ο αντίστοιχος αισθητήρας διεγείρεται. Οι αισθητήρες κίνησης θα 
εκπέµπουν ένα τόνο για 20 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανιχνεύουν µια κίνηση. 
 
Αν σε µια ζώνη έχει οριστεί η λειτουργία Alarm η σειρήνα θα ηχεί άµεσα αν διεγερθεί η ζώνη. 
Η σειρήνα θα απενεργοποιηθεί αν απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας ή αν λήξει η χρονική 
διάρκεια του συναγερµού (είναι προκαθορισµένη στα 3 λεπτά). 
 
Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος  
 
Αν µια ζώνη έχει καθοριστεί σαν ζώνη καθυστερηµένης ενεργοποίησης (Beep) η κεντρική 
µονάδα θα ξεκινά την αντίστροφή µέτρηση του χρόνου καθυστέρησης κάθε φορά που 
διεγείρεται ο αισθητήρας της αντίστοιχης ζώνης. Αν λήξει το διάστηµα της καθυστέρησης 
χωρίς να έχει πληκτρολογηθεί ένας έγκυρος κωδικός θα ηχήσει συναγερµός. 
Αν µια ζώνη έχει καθοριστεί σαν ζώνη άµεσης ενεργοποίησης (Alarm) ο συναγερµός θα ηχεί 
άµεσα µόλις διεγερθεί ο αισθητήρας της αντίστοιχης ζώνης. 
 
Όταν ο συναγερµός έχει οπλιστεί αν ένας αισθητήρας διεγερθεί (π.χ άνοιγµα µιας πόρτας) 
ενώ η ρύθµιση Alarm είναι ενεργοποιηµένη η σειρήνα του συναγερµού θα ηχήσει άµεσα 
χωρίς καθυστέρηση εισόδου, αυτή η λειτουργία ονοµάζεται Άµεσος συναγερµός (Instant 
Alarm). Η σειρήνα θα σταµατήσει όταν λήξη η χρονική διάρκεια λειτουργίας της ή αν 
προηγουµένως πληκτρολογηθεί κάποιος έγκυρος κωδικός. Η κεντρική µονάδα ενώ είναι σε 
κατάσταση συναγερµού θα καλεί τους προκαθορισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς για να 
ειδοποιήσει τους κατόχους τους. 
 
Όταν ένας αισθητήρας έχει διεγερθεί υπάρχουν τέσσερεις επιλογές 
 
 Ρυθµίσεις ζώνης 
Τρόπος λειτουργίας Βοµβητής - καθυστέρηση 

(BEEP) 
Άµεσος συναγερµός 
(ALARM) 

Αφοπλισµένος – λειτουργία 
επιτήρησης 

1) Ηχητικοί τόνοι 
προειδοποίησης 

2) Ο συναγερµός ηχεί άµεσα 

Οπλισµένος  3) Χρονική καθυστέρηση 
εισόδου & εξόδου 

4) Ο συναγερµός ηχεί άµεσα 
και οι προκαθορισµένοι 
τηλεφωνικοί αριθµοί 
καλούνται. 

 
Εργοστασιακή ρύθµιση: Η λειτουργία όλων των ζωνών έχει προκαθοριστεί από το 
εργοστάσιο σαν ζώνες καθυστέρησης (Beep). 
 
Θα πρέπει να αλλάξετε την ρύθµιση µιας ή περισσοτέρων ζωνών σε ζώνες άµεσου 
συναγερµού αν : 
 
Θέλετε άµεση ειδοποίηση αν διεγερθεί ο αισθητήρας (π.χ σε αισθητήρες καπνού-φωτιάς, 
διαρροής υγρών) 
Αν ο αισθητήρας δεν διεγείρεται σε καθηµερινή βάση (όπως πόρτες που ανοίγουν 
καθηµερινά) και όταν διεγερθεί θέλετε άµεση ειδοποίηση. 
 
Προσοχή: 
∆εν σας συνιστούµε να προγραµµατίσετε τη ζώνη που αντιστοιχεί σε ένα εξωτερικό 
αισθητήρα σαν ζώνη άµεσου συναγερµού. Οι αισθητήρες που είναι τοποθετηµένοι σε 
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εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντιστοιχούν σε ζώνες επιτήρησης (καθυστερηµένης 
ενεργοποίησης-απενεργοποίησης). 
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα για να προγραµµατίσετε τις ρυθµίσεις 
καθυστέρησης, προειδοποιητικών τόνων και συναγερµού. 
 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ 
έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν για εισαγωγή 
έγκυρου κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός τόνος 
θα ακουστεί για εισαγωγή 
λανθασµένου κωδικού. 

2 [5] Επιλέγετε λειτουργία 
καθυστέρησης ή 
άµεσου συναγερµού. 

. Μόλις πληκτρολογήσετε [5] τα 
ενδεικτικά κάποιων ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια θα 
παραµένουν µονίµως 
αναµµένα, δείχνοντας σας 
ποιες ζώνες είναι άµεσου 
συναγερµού και ποιες 
ενεργοποιούνται µε 
καθυστέρηση. 

3 Αν θέλετε να  
καθοριστεί σαν 
ζώνη 
καθυστέρησης 
[1] έως [5] 
Αν θέλετε να  
καθοριστεί σε ζώνη 
άµεσου 
συναγερµού 
[6] έως [0.] 

Επιλέγετε ποιες ζώνες 
θα είναι άµεσου 
συναγερµού και ποιες 
ζώνες θα διεγείρονται 
µετά από µια χρονική 
περίοδο καθυστέρησης. 

Ανατρέξετε στον 
πίνακα που ακολουθεί 
προκειµένου να 
επιλέξετε τη 
κατάλληλη ρύθµιση. 

Αν έχετε επιλέξει λειτουργία 
άµεσου συναγερµού σε µια 
ζώνη το αντίστοιχο led θα 
παραµένει αναµµένο. Αν σε µια 
ζώνη έχετε επιλέξει λειτουργία 
καθυστέρησης το αντίστοιχο 
led  θα αναβοσβήνει. Μπορείτε 
να κάνετε όσες αλλαγές θέλετε 
πριν ολοκληρώσετε τον 
προγραµµατισµός της 
κεντρικής µονάδας. 

4 Όταν τελειώσετε το 
προγραµµατισµό 
πιέστε εκ νέου το 
κουµπί [PROG]. 

Ολοκληρώνετε τη 
διαδικασία 
προγραµµατισµού. 

 Το ενδεικτικό led PROG θα 
σβήσει και θα ακουστούν τρεις 
ηχητικοί τόνοι (µπιπ). 

 
 
 
 Καθυστέρηση 

(BEEP) 
Άµεσος συναγερµός 
(ALARM) 

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 

 
 
Παράδειγµα: 
Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθµιση της ζώνης 5 από ζώνη καθυστερηµένης ενεργοποίησης σε 
ζώνη άµεσου συναγερµού απλά όταν φτάσετε στο βήµα 3 του παραπάνω πίνακα πιέστε 0. 
Με αυτή την ενέργεια θα αλλάξει η λειτουργία της ζώνης 5 σε ζώνη άµεσου συναγερµού. 
 
Αυτόµατη παύση (σίγαση) των ηχητικών τόνων προειδοποίησης 
 
Όταν ένας αισθητήρας διεγερθεί - ενώ η κεντρική µονάδα είναι σε λειτουργία επιτήρησης ένα 
ηχητικό προειδοποιητικό σήµα θα ακουστεί. Αυτό το σήµα θα είναι είτε προειδοποιητικός 
τόνος (µπιπ) είτε σειρήνα. Για παράδειγµα αν ανοίξει µια πόρτα ο ηχητικός προειδοποιητικός 
τόνος δεν θα σταµατήσει εωσότου κλείσει ξανά. Αν π.χ η πόρτα µείνει ανοικτή για 2 ώρες ο 
ηχητικός τόνος (µπιπ) θα ακούγεται για 2 ώρες. Αν ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόµατης 

Στη πρώτη σειρά είναι τα 
κουµπιά για τη λειτουργία 
ηχητικών τόνων τα led 
ζώνης αναβοσβήνουν 

Στη δεύτερη σειρά είναι τα 
κουµπιά για τη λειτουργία 
άµεσου συναγερµού τα led 
ζώνης είναι αναµµένα. 



SKYLINK AM 100 23

ηχητικής σίγασης τότε για κάθε ζώνη που διεγείρεται θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός 
τόνος για 20 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό το διάστηµα ακόµα και αν η πόρτα (ή το 
παράθυρο) παραµένει ανοικτή το σήµα ηχητικής προειδοποίησης θα παύσει και µόνο το 
ενδεικτικό led της αντίστοιχης ζώνης θα αναβοσβήνει στη κεντρική µονάδα.  
 
Σηµείωση: Η λειτουργία αυτόµατης σίγασης λειτουργεί µόνο όταν η κεντρική µονάδα είναι σε 
λειτουργία επιτήρησης (δεν έχει οπλιστεί ο συναγερµός). Αν η κεντρική µονάδα έχει οπλιστεί 
κάθε διέγερση αισθητήρας θα προκαλεί είτε την αντίστροφη µέτρηση του χρόνου 
καθυστέρησης εισόδου είτε άµεσο συναγερµό. 
 
Εργοστασιακή ρύθµιση: Η λειτουργία Auto Mute (Αυτόµατη σίγαση) είναι 
απενεργοποιηµένη σε όλες τις ζώνες από το εργοστάσιο. 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Mute ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω 
πίνακα. 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ 
έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν για εισαγωγή 
έγκυρου κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός τόνος 
θα ακουστεί για εισαγωγή 
λανθασµένου κωδικού. 

2 [6] Επιλέγετε τη λειτουργία 
ενεργοποίησης –
απενεργοποίησης της 
αυτόµατης σίγασης. 

. Μόλις πληκτρολογήσετε [6] τα 
ενδεικτικά κάποιων ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια θα 
παραµένουν µονίµως 
αναµµένα, δείχνοντας σας σε 
ποιες ζώνες είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία 
αυτόµατης σίγασης και σε 
ποιες όχι. 

3 Αν θέλετε να  
απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία 
αυτόµατης σίγασης 
[1] έως [5] 
Αν θέλετε να  
ενεργοποιήσετε τη 
ζώνη αυτόµατης 
σίγασης 
[6] έως [0.] 

Επιλέγετε ποιες ζώνες 
θα είναι άµεσου 
συναγερµού και ποιες 
ζώνες θα διεγείρονται 
µετά από µια χρονική 
περίοδο 
καθυστέρησης. 

Ανατρέξετε στον 
πίνακα που 
ακολουθεί 
προκειµένου να 
επιλέξετε τη 
κατάλληλη ρύθµιση. 

Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία 
αυτόµατης σίγασης σε µια 
ζώνη το αντίστοιχο led θα 
παραµένει αναµµένο. Αν σε µια 
ζώνη η λειτουργία αυτόµατης 
σίγασης είναι 
απενεργοποιηµένη  το 
αντίστοιχο led  θα 
αναβοσβήνει. Μπορείτε να 
κάνετε όσες αλλαγές θέλετε 
πριν ολοκληρώσετε τον 
προγραµµατισµός της 
κεντρικής µονάδας. 

4 Όταν τελειώσετε το 
προγραµµατισµό 
πιέστε εκ νέου το 
κουµπί [PROG]. 

Ολοκληρώνετε τη 
διαδικασία 
προγραµµατισµού. 

 Το ενδεικτικό led PROG θα 
σβήσει και θα ακουστούν τρεις 
ηχητικοί τόνοι (µπιπ). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Απενεργοποίηση 
λειτουργίας αυτόµατης 
σίγασης 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
αυτόµατης σίγασης 

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 

Στη πρώτη σειρά είναι τα 
κουµπιά ενεργοποίησης  της 
λειτουργίας Auto mute  τα 
led ζώνης αναβοσβήνουν 

Στη δεύτερη σειρά είναι τα 
κουµπιά απενεργοποίησης  
της λειτουργίας Auto mute  
τα led ζώνης είναι 
αναµµένα. 
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Ζώνες επιτήρησης (Παράκαµψη µιας ζώνης) 
Όπως έχουν προαναφέρει η κεντρική µονάδα µπορεί να λειτουργεί µε 2 διαφορετικούς 
τρόπους α) Λειτουργία επιτήρησης, β) Λειτουργία συναγερµού. Στη λειτουργία συναγερµού 
όταν ένας αισθητήρας διεγερθεί η κεντρική µονάδα είτε θα ξεκινά τη µέτρηση του χρόνου 
καθυστέρησης εισόδου είτε θα ηχεί άµεσα συναγερµό (ενεργοποίηση της σειρήνας και κλήση 
τηλεφωνικών αριθµών). Όµως στο σύστηµα µπορεί να υπάρχουν αισθητήρες που τους 
χρησιµοποιείτε µόνο για ειδοποίηση και δεν θέλετε να διεγείρουν τον συναγερµό. Σε αυτή τη 
περίπτωση οι αντίστοιχες ζώνες µπορεί να προγραµµατιστούν ώστε να λειτουργούν µόνο 
όταν η κεντρική µονάδα βρίσκεται σε κατάσταση επιτήρησης. Αυτές οι ζώνες αυτόµατα θα 
παρακάµπτονται όταν «οπλίζετε» τη κεντρική µονάδα. 
Σας συνιστούµε να παρακάµψετε µια ζώνη αν ισχύουν κάποιες από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
• ∆εν πιστεύετε πως είναι κρίσιµη η παραβίαση αυτής της ζώνης. 
• Ο αισθητήρας της ζώνης είναι τοποθετηµένος σε εξωτερικό χώρο 
• Όταν η οικία είναι άδεια είναι αδιάφορο να γνωρίζετε την κατάσταση συγκεκριµένων 

αισθητήρων 
Εργοστασιακή ρύθµιση: Από το εργοστάσιο όλες οι ζώνες είναι ενεργές (δεν έχει 
παρακαµφτεί καµία). 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επιτήρησης κάποιων ζωνών ακολουθήστε τις οδηγίες 
του παρακάτω πίνακα: 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ 
έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν για εισαγωγή 
έγκυρου κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός τόνος θα 
ακουστεί για εισαγωγή 
λανθασµένου κωδικού. 

2 [8] Επιλέγετε τη 
λειτουργία 
επιτήρησης ζωνών 

 Μόλις πληκτρολογήσετε [8] τα 
ενδεικτικά κάποιων ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια θα 
παραµένουν µονίµως αναµµένα, 
δείχνοντας σας σε ποιες ζώνες 
είναι ενεργοποιηµένη η 
λειτουργία επιτήρησης. 

3 Αν θέλετε να  
ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία 
επιτήρησης 
[1] έως [5] 
Αν θέλετε να  
απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία 
επιτήρησης ζώνης 
[6] έως [0.] 

Επιλέγετε ποιες 
ζώνες θέλετε να 
λειτουργούν σαν 
ζώνες επιτήρησης. 

Ανατρέξετε στον 
πίνακα που ακολουθεί 
προκειµένου να 
επιλέξετε τη 
κατάλληλη ρύθµιση. 

Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία 
επιτήρησης σε µια ζώνη το 
αντίστοιχο led θα παραµένει 
αναµµένο. Αν σε µια ζώνη η 
λειτουργία επιτήρησης  είναι 
απενεργοποιηµένη  το 
αντίστοιχο led  θα αναβοσβήνει. 
Μπορείτε να κάνετε όσες 
αλλαγές θέλετε πριν 
ολοκληρώσετε τον 
προγραµµατισµό της κεντρικής 
µονάδας. 

4 Όταν τελειώσετε το 
προγραµµατισµό 
πιέστε εκ νέου το 
κουµπί [PROG]. 

Ολοκληρώνετε τη 
διαδικασία 
προγραµµατισµού. 

 Το ενδεικτικό led PROG θα 
σβήσει και θα ακουστούν τρεις 
ηχητικοί τόνοι (µπιπ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
επιτήρησης ζώνης 

Απενεργοποίηση 
λειτουργίας επιτήρησης 
ζώνης 

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 

Στη πρώτη σειρά είναι τα 
κουµπιά ενεργοποίησης  της 
λειτουργίας άµεσου 
συναγερµού  τα led ζώνης 
αναβοσβήνουν 

Στη δεύτερη σειρά είναι τα 
κουµπιά απενεργοποίησης  
της λειτουργίας τα led ζώνης 
είναι αναµµένα. 
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∆ήλωση (εκµάθηση) στη κεντρική µονάδα των τηλεχειριστηρίων  
 
Στη κεντρική µονάδα µπορείτε να προσθέσετε επιπλέον τηλεχειριστήρια µέσω των οποίων 
µπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες της. Μέχρι και 5 τηλεχειριστήρια µπορεί να 
αντιστοιχηθούν (δηλωθούν) στη κεντρική µονάδα και να συνεργάζονται µε αυτή. 
 
Τα τηλεχειριστήρια πρέπει να δηλωθούν στις θέσεις συσκευών 6 έως και 0 (Device 6 -0). 
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα για να δηλώσετε τα 
τηλεχειριστήρια στις θέσεις 6 έως και 0. Αυτές οι θέσεις αντιστοιχούν στη κάτω σειρά των 
αριθµητικών κουµπιών της κεντρικής µονάδας ελέγχου του συστήµατος συναγερµού. 
 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ έχει 
ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν για εισαγωγή 
έγκυρου κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός τόνος 
θα ακουστεί για εισαγωγή 
λανθασµένου κωδικού. 

2 [4] Επιλέγετε τη 
λειτουργία δήλωσης 
νέων 
τηλεχειριστηρίων 

. Μόλις πληκτρολογήσετε [4] τα 
ενδεικτικά κάποιων ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια θα 
παραµένουν µονίµως σβηστά. 
Αν ένα ενδεικτικό 
αναβοσβήνει στην αντίστοιχη 
ζώνη υπάρχει είδη δηλωµένο 
κάποιο άλλο τηλεχειριστήριο. 
** ∆είτε τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

3 Επιλέξτε τη θέση 
που θα 
καταχωρηθεί το 
τηλεχειριστήριο 
[6] έως [0.] 

Επιλέγετε σε ποια 
θέση συσκευής θα 
δηλωθεί το 
τηλεχειριστήριο. 

Επιλέξτε µια θέση για να 
καταχωρηθεί το 
τηλεχειριστήριο από 6 
έως 0. 

Από τη στιγµή που έχετε 
δηλώσει σε µια θέση ένα 
τηλεχειριστήριο το αντίστοιχο 
ενδεικτικό παραµένει 
αναµµένο.  

4 Ενεργοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο 
πιέζοντας 
οποιοδήποτε από 
τα κουµπιά του. 

Ενεργοποιείτε το 
τηλεχειριστήριο. 

Από τη στιγµή που το 
σήµα του 
τηλεχειριστηρίου ληφθεί 
από τη κεντρική µονάδα ο 
κωδικός του αποθηκεύετε 
στη µνήµη της µονάδας. 

Θα ακούσετε το φωνητικό 
µήνυµα “Device X Accepted” 
όπου Χ είναι η θέση στην 
οποία έχει καταχωρηθεί 
(δηλωθεί) το τηλεχειριστήριο. 

 
Ενδεικτικό led 
ζώνης 

Περιγραφή 

Σβηστό Στη ζώνη δεν έχει δηλωθεί κανένα τηλεχειριστήριο 
Αναβοσβήνει δύο 
φορές 

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα άλλο τηλεχειριστήριο. Αν 
προγραµµατίσετε άλλο ένα τηλεχειριστήριο σε αυτή τη ζώνη θα 
διαγραφεί από τη µνήµη το προηγούµενο τηλεχειριστήριο που είδη 
είχε δηλωθεί. 

Αναβοσβήνει µια 
φορά 

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα άρθρωµα ελέγχου µιας συσκευής 
(προαιρετικό εξάρτηµα). Μπορείτε ακόµα να δηλώσετε ένα 
τηλεχειριστήριο σε αυτή τη ζώνη «διαγράφοντας» όµως το άρθρωµα 
(module) ελέγχου της συσκευής.  

Αναβοσβήνει µια 
φορά και στη 
συνέχεια δύο φορές. 

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα άρθωµα ελέγχου µιας συσκευής 
ΚΑΙ ένα τηλεχειριστήριο. Αν δηλώσετε το νέο τηλεχειριστήριο σε αυτή 
τη ζώνη θα διαγραφεί το παλαιό τηλεχειριστήριο αλλά θα παραµείνει ο 
προγραµµατισµός του αρθρώµατος ελέγχου συσκευών. 

 
Πίνακας Α: Ενδείξεις των led των ζωνών κατά τη διάρκεια δήλωσης των τηλεχειριστηρίων στη 
κεντρική µονάδα. 
 
 
 
 



SKYLINK AM 100 26

 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου από τη κεντρική µονάδα 
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα για να διαγράψετε ένα 
τηλεχειριστήριο από τη µνήµη της κεντρικής µονάδας. 
 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ έχει 
ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν για εισαγωγή 
έγκυρου κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός τόνος 
θα ακουστεί για εισαγωγή 
λανθασµένου κωδικού. 

2 [0] Επιλέγετε τη 
λειτουργία 
διαγραφής ενός 
τηλεχειριστηρίου 

. Μόλις πληκτρολογήσετε [0] τα 
ενδεικτικά κάποιων ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια θα 
παραµένουν µονίµως σβηστά. 
Αν ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει 
στην αντίστοιχη ζώνη υπάρχει 
είδη δηλωµένο κάποιο άλλο 
τηλεχειριστήριο. 
** ∆είτε τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

3 Για να διαγράψετε 
ένα τηλεχειριστήριο 
πιέστε το κουµπί 
που αντιστοιχεί στη 
θέση στην οποία έχει 
δηλωθεί. 
[6] έως [0.] 

Επιλέγετε ποιο 
τηλεχειριστήριο θα 
διαγράψετε. 

Επιλέξτε τη θέση από 
την οποία θα διαγραφεί 
το τηλεχειριστήριο που 
έχει δηλωθεί από 6 έως 
0. 

Όταν από τη θέση που 
επιλέξατε διαγραφεί µε 
επιτυχία το τηλεχειριστήριο θα 
ακούσετε το φωνητικό µήνυµα 
“Device X Empty memory” 
όπου Χ είναι η θέση στην 
οποία είχε καταχωρηθεί 
(δηλωθεί) το τηλεχειριστήριο. 

 
Ενδεικτικό led ζώνης Περιγραφή 
Σβηστό Στη ζώνη δεν έχει δηλωθεί κανένα τηλεχειριστήριο 
Αναβοσβήνει δύο 
φορές 

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα τηλεχειριστήριο. Αν επιλέξετε 
αυτή τη ζώνη θα διαγραφεί το τηλεχειριστήριο που είχε δηλωθεί σε 
αυτή. 

Αναβοσβήνει µια φορά Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα άρθρωµα ελέγχου µιας συσκευής 
(προαιρετικό εξάρτηµα). ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ 
∆ΙΑΓΡΑΨΕΤΕ.  

Αναβοσβήνει µια φορά 
και στη συνέχεια δύο 
φορές. 

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα άρθωµα ελέγχου µιας συσκευής 
ΚΑΙ ένα τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη ζώνη και να 
διαγράψετε µόνο το τηλεχειριστήριο. 

 
∆ήλωση (εκµάθηση) στη κεντρική µονάδα των αισθητήρων 
 
Η κεντρική µονάδα µπορεί να συνεργαστεί µέχρι και µε 10 αισθητήρες. Η κεντρική µονάδα 
διαθέτει 5 ζώνες σε κάθε µία από τις οποίες µπορεί να δηλωθούν έως και 2 αισθητήρες. Πριν 
δηλώσετε έναν αισθητήρα πρέπει να αποφασίσετε σε ποια ζώνη και µε ποιον αριθµό θα 
δηλώσετε τον αισθητήρα. Σας συνιστούµε να ανατρέξετε στη παράγραφο “Επιλογή θέσης 
αισθητήρων” πριν αποφασίσετε σε ποια θέση θέλετε να δηλώσετε τον νέο αισθητήρα. 
Μερικές δυνατότητες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι 1) τις αντίστοιχες ρυθµίσεις 
ηχητικών τόνων προειδοποίησης και συναγερµού, 2) τις ρυθµίσεις αυτόµατης σίγασης 

Ενδεικτικό led 
ζώνης 

Θέση που δηλώνεται το 
τηλεχειριστήριο 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 0 

Το τηλεχειριστήριο της θέσης 6 
εµφανίζεται στο led της ζώνης 1. 
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(παύσης) των ηχητικών σηµάτων, 3) τις ρυθµίσεις της ζώνης επιτήρησης και 4) τον τρόπο 
διέγερσης της ζώνης που αντιστοιχεί στον αισθητήρα. Περισσότερες εξηγήσεις για κάθε µια 
από τις παραπάνω παραµέτρους µπορείτε να βρείτε στις σελίδες που αναφέρονται στο 
λεπτοµερή προγραµµατισµό της κεντρικής µονάδας. 
 
1. Ρυθµίσεις ηχητικών τόνων προειδοποίησης και συναγερµού – σελ 21 
2. Ρυθµίσεις αυτόµατης σίγασης (παύσης ηχητικών τόνων προειδοποίησης) – σελ 21 
3. Λειτουργία επιτήρησης- σελ 22 
4. Ζώνες επιτήρησης και παράκαµψη τους – σελ 24 
 
Σύντοµος οδηγός εγκατάστασης των αισθητήρων  
 
Η κεντρική µονάδα του συναγερµού µπορεί να συνεργαστεί και να ελέγχει έως και 10 
αισθητήρες. Υπάρχουν 5 ζώνες ελέγχου και σε κάθε ζώνη µπορεί να «δηλωθούν» έως και 2 
αισθητήρες. Η ενεργοποίηση των τεσσάρων δυνατοτήτων που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο µπορεί να γίνει ανεξάρτητα για κάθε ζώνη. Αν «δηλώσετε» 2 
αισθητήρες σε µια ζώνη αυτοί οι 2 αισθητήρες θα λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο όσον αφορά 
το τρόπο λειτουργίας της συγκεκριµένης ζώνης. Για παράδειγµα αν ενεργοποιήσετε την 
λειτουργία αυτόµατης σίγασης των ηχητικών τόνων προειδοποίησης για την ζώνη 1 τόσο ο 
αισθητήρας 1 όσο και ο αισθητήρας 2 που έχουν δηλωθεί σε αυτή τη ζώνη δεν θα 
δηµιουργούν ηχητικούς τόνους προειδοποίησης (µέσω της κεντρικής µονάδας) όταν 
διεγείρονται. ∆εν είναι δυνατόν να είναι ενεργοποιηµένη µια ρύθµιση ή λειτουργία για τον 
αισθητήρα 1 της ζώνης και να µην είναι ενεργοποιηµένη για τον αισθητήρα 2.  
 
1. Ελέγξετε όλες τις δυνατότητες ρυθµίσεων των λειτουργικών παραµέτρων που προσφέρει 
κάθε ζώνη και καθορίστε ποιες από τις ρυθµίσεις επιθυµείτε να αλλάξετε. 
 
2. Αν αποφασίσετε να µην κάνετε καµία αλλαγή στις ρυθµίσεις και να διατηρήσετε τις 
ρυθµίσεις που έχει η κεντρική µονάδα από το εργοστάσιο µπορείτε απλά να «δηλώσετε» τον 
αισθητήρα στη ζώνη που επιθυµείτε και δεν χρειάζεται να διαβάσετε τα επόµενα βήµατα. 
 
3. Αν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε µερικές από τις δυνατότητες που προσφέρει η κάθε 
ζώνη καλό είναι να δηµιουργήσετε ένα πίνακα όπως αυτόν που ακολουθεί στον οποίο θα 
περιγράφεται ακριβώς τις λειτουργικές παραµέτρους της κάθε ζώνης. 
 
 Αισθητήρας 

1 
Αισθητήρας 
2 

    

 Χώρος Χώρος Ηχητικοί 
τόνοι / 
Συναγερµός 

Αυτόµατη 
σίγαση 

Οικιακός 
αυτοµατισµός 

Συναγερµός

Ζώνη 
1 

Εξώπορτα Παράθυρο 
καθιστικού 

Ηχητικοί 
τόνοι 

ΝΑΙ Ενεργός ΝΑΙ 

Ζώνη 
2 

Ραντάρ 
κουζίνας 

 Ηχητικοί 
τόνοι 

   

Ζώνη 
3 

      

Ζώνη 
4 

      

Ζώνη 
5 

      

 
4. Αν υπάρχουν λειτουργίες που θέλετε να τις ενεργοποιήσετε για περισσότερους από 2 
αισθητήρες πρέπει να επιλέξετε περισσότερες από µια ζώνες στις οποίες θα κάνετε αυτές τις 
λειτουργικές ρυθµίσεις. 
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5. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα 
προκειµένου να «δηλώσετε» έναν αισθητήρα σε µια ζώνη. 
 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ 
έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι 
(µπιπ) θα ακουστούν για 
εισαγωγή έγκυρου 
κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός 
τόνος θα ακουστεί για 
εισαγωγή λανθασµένου 
κωδικού. 

2 [3] Επιλέγετε τη 
λειτουργία δήλωσης 
ενός αισθητήρας σε 
µια ζώνη ελέγχου της 
κεντρικής µονάδας. 

. Μόλις πληκτρολογήσετε 
[3] τα ενδεικτικά κάποιων 
ζωνών θα 
αναβοσβήνουν (µία ή 
δύο φορές)  και κάποια 
θα παραµένουν µονίµως 
σβηστά. Αν ένα 
ενδεικτικό αναβοσβήνει 
στην αντίστοιχη ζώνη 
υπάρχει είδη δηλωµένος 
κάποιος άλλος 
αισθητήρας.  
** ∆είτε τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

3 Επιλέξτε τη θέση 
που θα 
καταχωρηθεί το 
τηλεχειριστήριο 
[0] έως [9] 

Επιλέγετε σε ποια 
ζώνη θα δηλώσετε 
τον αισθητήρα.. 

Ανατρέξτε στο 
διάγραµµα που 
ακολουθεί για να 
επιλέξετε τη θέση του 
αισθητήρα (σε αυτή 
περιλαµβάνεται η 
ζώνη και ο αριθµός 
του αισθητήρας). 

Από τη στιγµή που έχετε 
δηλώσει σε µια ζώνη τον 
αισθητήρα το ενδεικτικό 
αυτής της ζώνης 
παραµένει αναµµένο.  

4 ∆ιεγείρετε τον 
αισθητήρα που 
θέλετε να 
δηλωθεί στη 
συγκεκριµένη 
ζώνη. 

∆ιεγείρετε τον 
αισθητήρα. 

Από τη στιγµή που το 
σήµα του αισθητήρα 
ληφθεί από τη κεντρική 
µονάδα ο κωδικός του 
αποθηκεύετε στη 
µνήµη της µονάδας. 

Θα ακούσετε το 
φωνητικό µήνυµα “Zone 
X Sensor Y Accepted” 
όπου Χ και Υ είναι η η 
ζώνη και ο αριθµός µε 
τον οποίον έχει 
καταχωρηθεί ο 
αισθητήρας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Αισθητήρας Νο 
1 

Αισθητήρας Νο 
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 

Σε αυτή τη σειρά κουµπιών 
καταχωρούνται οι αισθητήρες µε τον 
αριθµό 2 (σε κάθε ζώνη). Το 
αντίστοιχο ενδεικτικό led αναβοσβήνει 
δύο φορές 
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∆ιαγραφή ενός, καταχωρηµένου στη κεντρική µονάδα, αισθητήρα 
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα για να διαγράψετε ένα 
τηλεχειριστήριο από τη µνήµη της κεντρικής µονάδας. 
 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον κυρίως 
κωδικό ενώ έχει 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν για εισαγωγή 
έγκυρου κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός τόνος 
θα ακουστεί για εισαγωγή 
λανθασµένου κωδικού. 

2 [9] Επιλέγετε τη 
λειτουργία 
διαγραφής ενός 
αισθητήρα 

. Μόλις πληκτρολογήσετε [9] τα 
ενδεικτικά κάποιων ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια θα 
παραµένουν µονίµως σβηστά. 
Αν ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει 
στην αντίστοιχη ζώνη έχει 
δηλωθεί κάποιος αισθητήρας. 
** ∆είτε τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

3 Για να διαγράψετε 
έναν αισθητήρα 
πιέστε το κουµπί 
που αντιστοιχεί 
στη θέση στην 
οποία έχει 
δηλωθεί. 
[1] έως [0.] 

Επιλέγετε ποιον 
αισθητήρα θα 
διαγράψετε. 

Ανατρέξετε στο πίνακα 
που ακολουθεί για να 
κατανοήσετε τον τρόπο µε 
τον οποίο απεικονίζεται σε 
ποιες ζώνες είναι 
δηλωµένοι αισθητήρες 

Όταν από τη θέση που 
επιλέξατε διαγραφεί µε 
επιτυχία ο αισθητήρας θα 
ακούσετε το φωνητικό µήνυµα 
“Zone  X, Sensors Y Empty 
memory” όπου Χ και Υ είναι η 
η ζώνη και ο αριθµός του 
αισθητήρα. 

 
 
Ενδεικτικό led ζώνης Περιγραφή 
Σβηστό Στη ζώνη δεν έχει δηλωθεί κανένας αισθητήρας 
Αναβοσβήνει µία φορά Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί µόνο ένας αισθητήρας 

(φέρει τον αριθµό 1) 
Αναβοσβήνει δύο φορές  Σε αυτή τη ζώνη έχουν δηλωθεί µόνο ένας αισθητήρας 

(φέρει τον αριθµό 2) 
Αναβοσβήνει µια φορά και στη 
συνέχεια δύο φορές. 

Σε αυτή τη ζώνη έχουν δηλωθεί δύο αισθητήρες 
(φέρουν τον αριθµό 1 και 2 αντίστοιχα). 

Πίνακας ενδείξεων των led σε λειτουργία διαγραφής αισθητήρων. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Η κεντρική µονάδα του συναγερµού µπορεί να ελέγχει φώτα ή άλλες οικιακές συσκευές αρκεί 
να προστεθούν στο σύστηµα ειδικά αρθρώµατα (modules) ασύρµατου ελέγχου οικιακών 
συσκευών. Η κεντρική µονάδα µπορεί να ελέγχει έως και 5 συσκευές ελέγχου συσκευών (σε 
αυτές συµπεριλαµβάνεται και συσκευή ελέγχου γκαραζόπορτας). 
 
Υπάρχουν 3 τρόποι για να ελέγχετε ένα module. 
1. Χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο της κεντρικής µονάδας του 
συναγερµού.  
2. Καλώντας τον αριθµό που είναι συνδεδεµένη η µονάδα του 
συναγερµού χρησιµοποιώντας µια συσκευή που λειτουργεί στο τονικό 
σύστηµα. 
3. Καθορίζοντας τις παραµέτρους λειτουργίας του συστήµατος µετά 
την διέγερση ενός αισθητήρα. 
 
Αυτά τα modules ελέγχου των συσκευών πρέπει να προγραµµατιστούν 
και να δηλωθούν στην κεντρική µονάδα σαν συσκευές στις 
αντίστοιχες θέσεις µνήµης 1 έως 5. Παρακαλούµε 
ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω 
προκειµένου να προγραµµατίσετε τη λειτουργία ενός module 
ελέγχου συσκευών. 
 
Πώς να προγραµµατίσετε και να δηλώσετε ένα module ελέγχου συσκευής στη 
κεντρική µονάδα 
 
Τόσο η κεντρική µονάδα όσο και τα module ελέγχου 
οικιακών συσκευών λειτουργούν σαν ποµποδέκτες και 
µπορούν να ανταλλάσουν σήµατα µεταξύ τους. Σε 
εφαρµογές οικιακού αυτοµατισµού όταν η κεντρική 
µονάδα στέλνει ένα σήµα ενεργοποίησης (µιας 
συσκευής) σε ένα module αυτό απαντά δηλώνοντας 
πως έχει λάβει την εντολή και έχει εκτελεστεί η εντολή. 
Με βάση αυτή την αρχή λειτουργίας είναι απαραίτητο 
να προγραµµατίσετε 2 παραµέτρους. 
 
1 Το σήµα από το module προς της κεντρική µονάδα (σήµα επιβεβαίωσης εκτέλεσης εντολής) 
2 Το σήµα από τη κεντρική µονάδα προς το συγκεκριµένο module (εντολή ενεργοποίησης-
απενεργοποίησης µιας συσκευής).  
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Βήµα 1 Εκµάθηση (προγραµµατισµός) του σήµατος επιβεβαίωσης από το module 
προς τη κεντρική µονάδα 
 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ έχει 
ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι 
(µπιπ) θα ακουστούν για 
εισαγωγή έγκυρου κωδικού. 
Ένας (1) µακρόσυρτος 
ηχητικός τόνος θα ακουστεί 
για εισαγωγή λανθασµένου 
κωδικού. 

2 [4] Επιλέγετε τη 
λειτουργία εκµάθησης 
του σήµατος 
επιβεβαίωσης από το 
module στη κεντρική 
µονάδα 

. Μόλις πληκτρολογήσετε [4] 
τα ενδεικτικά κάποιων 
ζωνών θα αναβοσβήνουν 
και κάποια θα παραµένουν 
µονίµως σβηστά. Αν ένα 
ενδεικτικό αναβοσβήνει στην 
αντίστοιχη ζώνη υπάρχει 
είδη δηλωµένο κάποιο 
module ελέγχου συσκευής.  
** ∆είτε τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

3 Επιλέξτε τη θέση που 
θα καταχωρηθεί το 
module 
[1] έως [5] 

Επιλέγετε σε ποια 
ζώνη θα δηλώσετε το 
module. 

Επιλέξτε µια από τις 
διαθέσιµες θέσεις. 

Από τη στιγµή που έχετε 
επιλέξει µια θέση ελέγχου 
συσκευής το ενδεικτικό 
αυτής της θέσης παραµένει 
αναµµένο.  

4 Ενεργοποιήστε το 
module ελέγχου της 
συσκευής πιέζοντας, 
µια φορά σύντοµα, το 
κουµπί εκµάθησης 
εντολών που υπάρχει 
στο περίβληµα του. 

Στέλνετε ένα σήµα 
από το module προς 
τη κεντρική µονάδα. 

Από τη στιγµή που το 
σήµα του module 
ληφθεί από τη κεντρική 
µονάδα ο κωδικός του 
αποθηκεύετε στη µνήµη 
της µονάδας. 

Θα ακούσετε το φωνητικό 
µήνυµα “Device X 
Accepted” όπου Χ είναι η 
ζώνη και ο αριθµός µε τον 
οποίον έχει καταχωρηθεί το 
module ελέγχου. 

 
Ενδεικτικό led 
ζώνης 

Περιγραφή 

Σβηστό Στη ζώνη δεν έχει δηλωθεί κανένα module ελέγχου συσκευών. 
Αναβοσβήνει µία 
φορά 

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα άλλο module. Αν προγραµµατίσετε 
ένα νέο module θα διαγραφεί ο προγραµµατισµός του παλιού. 

Αναβοσβήνει δύο 
φορές  

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να 
δηλώσετε και ένα module ελέγχου συσκευής (χωρίς να διαγραφεί ο 
προγραµµατισµός του τηλεχειριστηρίου). 

Αναβοσβήνει µια 
φορά και στη 
συνέχεια δύο φορές. 

Σε αυτή τη ζώνη έχουν είδη δηλωθεί ένα τηλεχειριστήριο ΚΑΙ ένα 
module ελέγχου συσκευής. Αν δηλώσετε ένα νέο module σε αυτή τη 
ζώνη θα διαγραφεί ο προγραµµατισµός του παλιού module αλλά όχι 
ο προγραµµατισµός του τηλεχειριστηρίου. 

 
Ενδείξεις των led σε λειτουργία εκµάθησης των module ελέγχου συσκευών. 
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Βήµα 2 Εκµάθηση (προγραµµατισµός) του σήµατος από τη κεντρική µονάδα προς ένα 
module ελέγχου συσκευής. 
 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 Πιέστε και κρατήστε 
πατηµένο το κουµπί 
µε την ένδειξη Learn 
(που υπάρχει πάνω 
στο module) 
εωσότου του 
ενδεικτικό του led 
αρχίσει να 
αναβοσβήνει. 

To module ελέγχου 
συσκευών µπαίνει σε 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

 Το ενδεικτικό led του module 
θα αναβοσβήνει 
καταδεικνύοντας πως 
βρίσκεται σε λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

2 [6] έως [0] Εκπέµπεται µια εντολή 
ενεργοποίησης  (ON) 
από τη κεντρική 
µονάδα στο module 
ελέγχου συσκευής 

Ανατρέξετε στο πίνακα 
που ακολουθεί για να 
καθορίσετε ποιο 
κουµπί (6 έως 0) να 
πατήσετε. Πρέπει να 
εκπεµφθεί η εντολή 
ON για το module που 
έχετε επιλέξει. 

Μόλις πληκτρολογήσετε [Χ] 
(τον αριθµό που έχετε επιλέξει 
από 1 έως 6) θα ακούστε το 
ηχητικό µήνυµα “Device X 
ON¨ επιβεβαιώνοντας πως 
έχετε στείλει µια εντολή 
ενεργοποίησης (ΟΝ) για το 
module ελέγχου Χ. 
Το ενδεικτικό led στο module 
ελέγχου συσκευής πρέπει να 
σβήσει δείχνοντας έτσι πως 
“έµαθε” το σήµα που θα το 
ελέγχει. Σε αυτό το σηµείο 
πρέπει να σταµατήσετε να 
πιέζετε το κουµπί  Learn. To 
ενδεικτικό led θα ανάψει ξανά. 

 
Θέση του module ελέγχου Κουµπί που πρέπει να πιέσετε [Χ] 
1 6 
2 7 
3 8 
4 9 
5 0 
 
Λειτουργία Οικιακού αυτοµατισµού 
 
Λειτουργία 
Για να σβήσετε ένα φως ή να απενεργοποιήσετε µια συσκευή: 
1. Πιέστε στο πληκτρολόγιο της κεντρικής µονάδας τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 
module που ελέγχει τη συσκευή που θέλετε να σβήσετε. Για παράδειγµα πιέζοντας το 1 θα 
σβήσει το φως που είναι συνδεδεµένο στο module 1. 
2. Θα ακούστε το ηχητικό µήνυµα [Device X Off] όπου Χ θα είναι ο αριθµός του module 
όπως τον έχετε καταχωρήσει στη κεντρική µονάδα. 
3. Ταυτόχρονα να δείτε το ενδεικτικό led µε PROG να αναβοσβήνει δείχνοντας πως η 
κεντρική µονάδα εκπέµπει σήµα προκειµένου να ελέγξει το επιθυµητό module. 
4. Μόλις το module δεχθεί το σήµα ελέγχου από τη κεντρική µονάδα θα ακουστεί το 
ηχητικό µήνυµα [Device Off Accepted]. 
 
Για να ανάψετε ένα φως ή να ενεργοποιήσετε µια συσκευή: 
1 Πιέστε στο πληκτρολόγιο της κεντρικής µονάδας τον αριθµό που βρίσκεται κάτω από 
τον αριθµό που αντιστοιχεί στο module που ελέγχει τη συσκευή που θέλετε να σβήσετε. Για 
παράδειγµα πιέζοντας το 6 θα σβήσει το φως που είναι συνδεδεµένο στο module 1, 
πιέζοντας το 7 θα σβήσει το φως που είναι συνδεδεµένο στο module 2 κοκ. 
2. Θα ακούστε το ηχητικό µήνυµα [Device X Off] όπου Χ θα είναι ο αριθµός του module 
όπως τον έχετε καταχωρήσει στη κεντρική µονάδα. 
3. Ταυτόχρονα θα δείτε το ενδεικτικό led µε PROG να αναβοσβήνει δείχνοντας πως η 
κεντρική µονάδα εκπέµπει σήµα προκειµένου να ελέγξει το επιθυµητό module. 
4. Μόλις το module δεχθεί το σήµα ελέγχου από τη κεντρική µονάδα θα ακουστεί το 
ηχητικό µήνυµα [Device On Accepted]. 
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∆ιαγραφή ενός module ελέγχου συσκευής από τη κεντρική µονάδα 
Για να διαγράψετε  ένα module από τη κεντρική µονάδα ελέγχου του συστήµατος πρέπει να 
ακολουθήσετε µια διαδικασία παρόµοια µε αυτή που ακολουθήσατε προκειµένου να 
“δηλώσετε” το συγκεκριµένο module στη κεντρική µονάδα. Έτσι έχετε να κάνετε δύο βασικές 
διαδικασίες 
1. Να διαγράψετε το module από τη µνήµη της κεντρικής µονάδας. 
2. Να διαγράψετε την µνήµη του ίδιου του module 
 
Βήµα 1 ∆ιαγραφή του module από τη θέση που έχει καταχωρηθεί στη κεντρική 
µονάδα. 
Βήµα  Κουµπιά 

που 
πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] 
(Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ έχει 
ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι (µπιπ) θα 
ακουστούν για εισαγωγή έγκυρου 
κωδικού. Ένας (1) µακρόσυρτος 
ηχητικός τόνος θα ακουστεί για 
εισαγωγή λανθασµένου κωδικού. 

2 [0] Επιλέγετε τη 
λειτουργία διαγραφής 
module από τη µνήµη 
της µονάδας 

. Μόλις πληκτρολογήσετε [0] τα 
ενδεικτικά κάποιων ζωνών θα 
αναβοσβήνουν και κάποια θα 
παραµένουν µονίµως σβηστά. Αν 
ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει στην 
αντίστοιχη ζώνη υπάρχει 
δηλωµένο κάποιο module ελέγχου 
συσκευής.  
** ∆είτε τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

3 Για να 
διαγράψετε ένα  
module πιέστε 
ένα από τα 
κουµπιά  
[1] έως [5] 

Επιλέγετε τη θέση που 
έχει καταχωρηθεί το 
module που θα 
διαγράψετε. 

Ανατρέξετε στο πίνακα 
που ακολουθεί 
προκειµένου να 
επιλέξετε τη θέση του 
module. 

Από τη στιγµή που επιλέξετε τη 
θέση θα ακουστούν 3 ηχητικοί 
τόνοι (µπιπ) και το φωνητικό 
µήνυµα [Device X Empty Memory] 
όπου Χ είναι η θέση του module 
που έχετε επιλέξει να διαγράψετε. 

 
Ενδεικτικό led 
ζώνης 

Περιγραφή 

Σβηστό Στη ζώνη δεν έχει δηλωθεί κανένα module ελέγχου συσκευών. 
Αναβοσβήνει µία 
φορά 

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα module. Αν επιλέξετε αυτό το 
module θα το διαγράψετε από τη κεντρική µονάδα.. 

Αναβοσβήνει δύο 
φορές  

Σε αυτή τη ζώνη έχει δηλωθεί ένα τηλεχειριστήριο. Αυτό δεν είναι 
module ελέγχου συσκευής και ∆ΕΝ πρέπει να το διαγράψετε. 

Αναβοσβήνει µια 
φορά και στη συνέχεια 
δύο φορές. 

Σε αυτή τη ζώνη έχουν είδη δηλωθεί ένα τηλεχειριστήριο ΚΑΙ ένα 
module ελέγχου συσκευής. Αν πιέσετε τον αντίστοιχο αριθµό της 
ζώνης θα διαγράψετε το module αλλά όχι το τηλεχειριστήριο που 
έχει καταχωρηθεί σε αυτή τη θέση. 

 
Ενδείξεις των led σε λειτουργία διαγραφής των module ελέγχου συσκευών. 
 
Βήµα 2  ∆ιαγραφεί του σήµατος ελέγχου από τη µνήµη του module 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 Αποσυνδέστε το module 
από την πρίζα της 
ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. 

   

2 Πιέστε και κρατήστε 
πιεσµένο το κουµπί 
Learn βάζοντας εκ νέου 
το module στην πρίζα 
της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης 

Θα σβήσει η 
µνήµη του 
module 

.Ανατρέξετε στο πίνακα που 
ακολουθεί για να καθορίσετε 
ποιο κουµπί (6 έως 0) να 
πατήσετε. Πρέπει να 
εκπεµφθεί η εντολή ON για 
το module που έχετε 
επιλέξει. 

To ενδεικτικό led θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει 
γρήγορα δείχνοντας πως η 
µνήµη του module έχει 
διαγραφεί. Μπορείτε να 
σταµατήσετε να πιέζετε το 
κουµπί Learn. 
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Από τη στιγµή που διαγράψετε τη µνήµη ενός module ότι υπήρχε καταχωρηµένο στη µνήµη 
του διαγράφεται. Έτσι αν το συγκεκριµένο module ελέγχονταν και από άλλα τηλεχειριστήρια, 
ή κεντρικές µονάδες ελέγχου, αυτές πρέπει να προγραµµατιστούν εκ νέου. 
 
∆ιέγερση µέσω της λειτουργίας επιτήρησης του συναγερµού 
 
Μέσω της κεντρικής µονάδας και των modules ελέγχου συσκευών µπορείτε να ελέγχετε έως 
και πέντε διαφορετικές συσκευές όχι µόνο χειροκίνητα αλλά και αυτόµατα. Αυτή η λειτουργία 
ονοµάζεται ενεργοποίηση της συσκευής µέσω της λειτουργίας επιτήρησης του συναγερµού. 
Με αυτή τη λειτουργία όταν ένας αισθητήρας διεγείρεται η κεντρική µονάδα θα στέλνει ένα 
σήµα και θα ενεργοποιεί το module ή τα module που έχετε ορίσει. Μερικές ενδεικτικές 
εφαρµογές αυτής της λειτουργίας είναι: 
• Να ανάβουν φώτα όταν ανοίγετε την εξώπορτα της οικίας σας (Όταν ο αισθητήρας της 
εξώπορτας διεγείρεται η κεντρική µονάδα θα στέλνει εντολή ενεργοποίησης) 
• Να σβήνουν τα φώτα όταν ανοίγετε την εξώπορτα για να βγείτε από το σπίτι (Όταν ο 
αισθητήρας της εξώπορτας διεγείρεται η κεντρική µονάδα θα στέλνει µια εντολή 
απενεργοποίησης). 
Η παραπάνω περιγραφόµενη λειτουργία µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε αισθητήρες και 
module ελέγχου συσκευών που έχουν καταχωρηθεί στην ίδια ζώνη. Για παράδειγµα µπορείτε 
να προγραµµατίσετε το module ελέγχου συσκευών που έχετε ορίσει στη κεντρική µονάδα ως 
1 να ενεργοποιείται (ή απενεργοποιείται) όταν διεγείρεται ο αισθητήρας που έχει αντίστοιχα 
οριστεί να ανήκει στη ζώνη 1. Αντίστοιχα µπορείτε να προγραµµατίσετε το module ελέγχου 
που έχετε ορίσει ως 2 να ενεργοποιείται (ή απενεργοποιείται) όταν διεγείρεται ο αισθητήρας 
που έχει αντίστοιχα οριστεί να ανήκει στη ζώνη 2. 
 
Εργοστασιακή ρύθµιση: Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη από το εργοστάσιο. 
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν την διέγερση των modules ελέγχου συσκευών 
ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα. 
 
Βήµα  Κουµπιά που 

πρέπει 
να πιέσετε 

Λειτουργία Περιγραφή Σχόλια 

1 [PROG] 
[MPIN] (Κυρίως 
κωδικός). 

Ενεργοποίηση 
λειτουργίας 
προγραµµατισµού. 

Πληκτρολογείτε τον 
κυρίως κωδικό ενώ 
έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία 
προγραµµατισµού. 

Τρεις (3) ηχητικοί τόνοι (µπιπ) 
θα ακουστούν για εισαγωγή 
έγκυρου κωδικού. Ένας (1) 
µακρόσυρτος ηχητικός τόνος 
θα ακουστεί για εισαγωγή 
λανθασµένου κωδικού. 

2 [7] Επιλέγετε τη 
λειτουργία διέγερσης 
των modules από τους 
αισθητήρες  

. Μόλις πληκτρολογήσετε [7] τα 
ενδεικτικά κάποιων ζωνών θα 
αναβοσβήνουν κάποια θα 
παραµένουν µονίµως σβηστά 
και κάποια αναµµένα. Τα 
ενδεικτικά led δείχνουν την 
ρύθµιση (για κάθε ζώνη) της 
λειτουργίας διέγερσης των 
module. 
** ∆είτε τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

3 Για να 
απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία 
διέγερσης πιέστε 
[1] έως [5] 
 
Για να 
ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία διέγερσης 
πιέστε  
[6] έως [0]. 

Επιλέγετε σε ποια 
ζώνη θα 
ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία 
ενεργοποίησης-
απενεργοποίησης των 
modules. 

Ανατρέξτε στον 
πίνακα που 
ακολουθεί για να 
επιλέξετε τη 
κατάλληλη ρύθµιση. 

Αν η λειτουργία ενεργοποίησης 
(για τη συγκεκριµένη ζώνη) 
είναι ενεργοποιηµένη το 
αντίστοιχο led θα παραµένει 
αναµµένο. Αν η λειτουργία είναι 
απενεργοποιηµένη το led της  
αντίστοιχης ζώνης θα είναι 
σβηστό. Μπορείτε να κάνετε 
όσες αλλαγές επιθυµείτε πριν 
ολοκληρώστε το 
προγραµµατισµό της 
συγκεκριµένης λειτουργίας..  

4 Πιέστε το κουµπί 
[PROG] µόλις 
ολοκληρώσετε το 
προγραµµατισµό 
των λειτουργιών. 

Τερµατίζετε τη 
λειτουργία του 
προγραµµατισµού.. 

 Το ενδεικτικό led PROG θα 
σβήσει 
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 Απενεργοποίηση της λειτουργίας 

ενεργοποίησης - απενεργοποίησης 
του module µέσω αισθητήρα 

Ενεργοποίηση της λειτουργίας 
ενεργοποίησης - απενεργοποίησης 
του module µέσω αισθητήρα 

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] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη πάνω σειρά υπάρχουν τα κουµπιά απενεργοποίησης των module µέσω των 
αισθητήρων  
Τα ενδεικτικά των ζωνών είναι σβηστά 

Στη κάτω σειρά υπάρχουν τα κουµπιά ενεργοποίησης των module µέσω των 
αισθητήρων . 
Πιέζοντας µια φορά κάθε κουµπί ενεργοποιείται η λειτουργία στο αντίστοιχο 
module. Πιέζοντας άλλη  µια φορά απενεργοποιείται η λειτουργία. 
Τα ενδεικτικά των ζωνών: αναβοσβήνουν όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη 
είναι σβηστά όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη 
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Οδηγίες επίλυσης πιθανών προβληµάτων 
 
Πρόβληµα Πιθανή Λύση 
∆εν µπορείτε να «οπλίσετε» τον 
συναγερµό 

Βεβαιωθείτε πως δεν έχει διεγερθεί κανένας από 
τους αισθητήρες. Αυτό µπορείτε να το ελέγξετε 
από τα ενδεικτικά led των ζωνών στη κεντρική 
µονάδα. Κανένα από αυτά δεν πρέπει να 
αναβοσβήνει. 

Ο συναγερµός δεν µπορεί να 
οπλίσει ακόµα και αν κανένας 
αισθητήρας δεν έχει διεγερθεί και 
το ενδεικτικό ARM είναι σβηστό. 

Πρέπει να αφοπλίσετε, εκ νέου, το συναγερµό 
είτε πληκτρολογώντας τον κωδικό σας είτε 
χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Μπορεί το 
ενδεικτικό led ARM να είναι σβηστό αλλά το 
σύστηµα να µην είναι πλήρως αφοπλισµένο γιατί 
κάποια ζώνη είχε παραβιαστεί και είχε µπει σε 
λειτουργία συναγερµού. Ανατρέξτε στη σελίδα 24 
για να δείτε πως µπορείτε να αφοπλίσετε 
πλήρως τη κεντρική µονάδα µετά από ένα 
συµβάν συναγερµού.  

Το ενδεικτικό led ARM εξακολουθεί 
να αναβοσβήνει. 

Αυτό σηµαίνει πως δεν έχετε προγραµµατίσει 
κανένα τηλεφωνικό αριθµό που θα καλείται από 
τη κεντρική µονάδα σε περίπτωση συναγερµού. 
Πρέπει να προγραµµατίσετε κάποιους 
τηλεφωνικούς αριθµούς που θα καλούνται σε 
περίπτωση συναγερµού. 

Πως µπορείτε να βγείτε από τη 
λειτουργία προγραµµατισµού ενώ 
είστε στο µέσον µιας διαδικασίας 
προγραµµατισµού της κεντρικής 
µονάδας. 

Μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία 
προγραµµατισµού πιέζοντας το κουµπί 
προγραµµατισµού που βρίσκεται στο πλάι της 
συσκευής οποιαδήποτε στιγµή. 

Ένας αισθητήρας διεγείρεται και η 
κεντρική µονάδα µπαίνει σε 
κατάσταση συναγερµού αν και δεν 
έχετε οπλίσει το συναγερµό. 

Έχετε προγραµµατίσει τον συγκεκριµένο 
αισθητήρα ώστε να δίνει σήµα άµεσου 
συναγερµού (αντί να είναι σε λειτουργία 
επιτήρησης και όταν ενεργοποιείται η κεντρική 
µονάδα να δίνει ένα ηχητικό σήµα 
προειδοποίησης (µπιπ). Ανατρέξετε στη σελίδα 
22 για να δείτε πως προγραµµατίζετε ο 
αισθητήρας ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
ηχητικής προειδοποίησης. 

Ενώ έχει ενεργοποιηθεί ο 
συναγερµός η κεντρική µονάδα 
δεν καλεί όλους τους αριθµούς 
που έχουν προγραµµατιστεί. 
Πάντα σταµατά πριν κληθεί και ο 
τελευταίος τηλεφωνικός αριθµός 

Αν ο κάτοχος οποιουδήποτε από τους 
καλούµενους αριθµούς απενεργοποιήσει 
(αφοπλίσει) το συναγερµό µέσω του τηλεφώνου 
του η κεντρική µονάδα δεν καλεί τους 
υπόλοιπους αριθµούς. 

Ο ηχητικός τόνος προειδοποίησης 
(µπιπ) δεν ακούγεται όταν 
διεγείρεται ο αισθητήρας µιας 
ζώνης ενώ αναβοσβήνει µόνο το 
ενδεικτικό led της ζώνης. 

Έχετε βάλει το διακόπτη επιλογής τρόπου 
λειτουργίας του βοµβητή στη θέση ΙΙ. Σε αυτή τη 
θέση η λειτουργία ηχητικών τόνων (µπιπ) είναι 
απενεργοποιηµένη. Τοποθετήστε το διακόπτη 
στη θέση Ι. 

Ενώ η κεντρική µονάδα του 
συναγερµού είναι «οπλισµένη», 
όταν διεγείρεται ένας αισθητήρας 
δεν προκαλείται συναγερµός ούτε 
καλούνται οι τηλεφωνικοί αριθµοί 
που έχουν προγραµµατιστεί. 

Αν η ζώνη που αντιστοιχεί στον αισθητήρα έχει 
προγραµµατιστεί να είναι απλά µια ζώνη 
επιτήρησης δεν ενεργοποιείται το σήµα 
συναγερµού και δεν γίνονται οι τηλεφωνικές 
κλήσεις ανάγκης. Η συγκεκριµένη ζώνη θα 
ανταποκρίνεται µόνο όταν η κεντρική µονάδα  
είναι σε κατάσταση επιτήρησης (αφοπλισµένη). 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
Ο αισθητήρας διεγείρεται αλλά η 
κεντρική µονάδα ελέγχου δεν 
ανταποκρίνεται 

Βεβαιωθείτε πως η µπαταρία του αισθητήρα έχει 
εγκατασταθεί σωστά. ∆ώστε προσοχή στη 
σωστή πολικότητα. 
Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας έχει δηλωθεί 
σωστά στη κεντρική µονάδα.  
∆οκιµάστε να µετακινήσετε τον αισθητήρα πιο 
κοντά στη κεντρική µονάδα ώστε να 
εξασφαλίσετε πως δεν είναι εκτός του 
βεληνεκούς λειτουργίας του ασύρµατου 
συστήµατος. 

Ο αισθητήρας κίνησης µερικές 
φορές διεγείρεται µόνος του. 

Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας δεν στοχεύει 
άµεσα κάποιο παράθυρο ούτε και κάποια πηγή 
θερµότητας. Μειώστε την ευαισθησία του. Αν ο 
αισθητήρας είναι τοποθετηµένος σε εξωτερικό 
χώρο µπορεί να χρειαστεί να τον τοποθετήσετε 
σε άλλο σηµείο. 

Από τη στιγµή που εγκαταστήσατε 
τον αισθητήρα ανοίγµατος πόρτας 
(ή παράθυρου) δεν λειτουργεί.  

Βεβαιωθείτε πως ο µαγνήτης είναι 
ευθυγραµµισµένος µε το κόκκινο σηµάδι που 
υπάρχει πάνω στο ποµπό. 
Αν εγκαταστήσετε τον αισθητήρα πάνω σε µια 
µεταλλική πόρτα ή παράθυρο ένας πλαστικός 
αποστάτης µπορεί να είναι απαραίτητος 
προκειµένου να αποφύγετε την παρεµβολή των 
µαγνητικών µερών στη λειτουργία του 
αισθητήρα. 
∆οκιµάστε να µετακινήσετε τον αισθητήρα πιο 
κοντά στη κεντρική µονάδα ώστε να 
εξασφαλίσετε πως δεν είναι εκτός του 
βεληνεκούς λειτουργίας του ασύρµατου 
συστήµατος 

Ο αισθητήρας κίνησης δεν 
ανταποκρίνεται πάντα όταν 
υπάρχει κίνηση µπροστά από 
αυτόν. 

Ο αισθητήρας κίνησης έχει σχεδιαστεί ώστε να 
ανιχνεύει τη πρώτη κίνηση µπροστά από αυτόν. 
Αυτό σηµαίνει πως καµία κίνηση δεν ανιχνεύεται 
αν προηγουµένως δεν έχει περάσει ένα χρονικό 
διάστηµα ηρεµίας της τάξης των 20 
δευτερολέπτων µέσα στο οποίο δεν πρέπει να 
έχει ανιχνευθεί καµία κίνηση. Για αυτό το λόγο αν 
περπατάτε διαρκώς µπροστά από τον αισθητήρα 
αυτός θα έχει διεγερθεί µόνο τη πρώτη φορά που 
ανίχνευσε τη κίνηση σας. Για να διεγερθεί εκ 
νέου θα πρέπει να µείνετε ακίνητη 20 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να κινηθείτε εκ 
νέου. 
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Προκειµένου να διευκολύνετε µελλοντικές ρυθµίσεις και αλλαγές στο σύστηµα σας 
συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΦΥΛΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΑΣ. 
 
Κυρίως Κωδικός  ____________________________________________ 
 
∆ευτερεύον κωδικός  _________________________________________ 
 
Κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού___________________________ 
 
Θέσεις αισθητήρων και ρυθµίσεις 
 
Ζώνη Αισθητήρας 

1 
Αισθητήρας 
2 

Επιτήρηση 
/ 
Συναγερµός

Αυτόµατη 
σίγαση 

∆ιέγερση 
module 
ελέγχου 
συσκευής 

Συναγερµός 
ενεργός 

Παράδειγµα Εξώπορτα Παράθυρο 
Καθιστικού 

Επιτήρηση ΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΝΑΙ 

1       
2       
3       
4       
5       
 
Αυτόµατη κλήση τηλεφωνικώς αριθµών 
 
Θέση µνήµης Τηλεφωνικός αριθµός Επαναλήψεις κλήσης Επανάληψη µηνύµατος 
Παράδειγµα 321 123 4567 5 5 
1    
2    
3    
4    
5    
 
Ρυθµίσεις τηλεχειριστηρίων – ασύρµατων πληκτρολογίων 
 
Τηλεχειριστήριο / Πληκτρολόγιο Κάτοχος τηλεχειριστηρίου / Θέση πληκτρολογίου 
Παράδειγµα Γιάννης / - 
Παράδειγµα - / Κρεβατοκάµαρα 
6  
7  
8  
9  
0  
 
Ρυθµίσεις modules ελέγχου συσκευών 
 
Module Θέση / Συσκευή 
Παράδειγµα Κρεβατοκάµαρα / αµπαζούρ
6  
7  
8  
9  
0  
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Πληροφορίες σχετικά µε την πιστοποίηση ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας και συµβατότητας δικτύου τηλεπικοινωνιών FCC 
 
Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε το κεφάλαιο 68 των κανονισµών FCC που 
έχουν υιοθετηθεί από την ACTA. Στη βάση της συσκευής υπάρχει µια ετικέτα 
που µεταξύ άλλων περιλαµβάνει µια ταυτότητα του προϊόντος. 
 
Πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο τα εξαρτήµατα και τα αξεσουάρ που τη 
συνοδεύουν προκειµένου να ισχύει η συµβατότητα µε τις προδιαγραφές FCC. 
 
Σε περίπτωση που η συσκευή δηµιουργεί οποιοδήποτε πρόβληµα σας 
παρακαλούµε να καλέσετε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της Teleimpex 
(τηλ: 210 99 30 412). Aν η συσκευή προκαλεί πρόβληµα στην τηλεφωνική 
γραµµή της οικίας σας αποσυνδέστε την αµέσως από το τηλεφωνικό δίκτυο. 
 
Σε περίπτωση που η τηλεφωνική σύνδεση του σπιτιού σας γίνεται µέσω 
γραµµής DSL η εγκατάσταση της τηλεφωνικής σύνδεσης πρέπει να γίνει από 
εξειδικευµένο τεχνικό. 
 
Σηµείωση: Αν στην οικία σας υπάρχει εγκατεστηµένο και σύστηµα 
ενσύρµατου συναγερµού που είναι συνδεδεµένο µε το τηλεφωνικό δίκτυο 
βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση της κεντρικής µονάδας AM 001 δεν 
επηρεάζει την τηλεφωνική σύνδεση της ενσύρµατης µονάδας συναγερµού 
που χρησιµοποιείτε. 
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∆ήλωση συµβατότητας  
 
Η συσκευή είναι συµβατή και ακολουθεί πλήρως τις οδηγίες από τις 
ακόλουθες ντιρεκτίβες: 
 
Εξοπλισµός που χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες και τηλεφωνικές συνδέσεις 
Ντιρεκτίβα (1999/5/EC)-R&TTE 
 
Προδιαγραφές µε τις οποίες συµµορφώνεται η συσκευή 
EMC: 

 
 
Ασφάλειας: 
 

 
 
Τηλεφωνία: 
 

 
 
Όνοµα κατασκευαστή: Capital Prospect Limited 
 
∆ιεύθυνση κατασκευαστή: Room 3, 13F, Block B, Veristrong Industrial Centre, 
36 Au Pui Wan Street, Fo Tan, N.T, Honk Kong 
 
Τύπος εξοπλισµού: Συσκευή οικιακού αυτοµατισµού 
 
Μοντέλο: ΑΜ 001 
 
Αριθµός σειράς: ∆εν αναφέρεται 
 
Έτος κατασκευής: 2005 
 
O κάτωθι υπογεγραµµένος ανεπιφύλακτα δηλώνει πως ο εξοπλισµός που 
καθορίζεται παραπάνω συµµορφώνεται µε τις προαναφερόµενες ντιρεκτίβες 
και προδιαγραφές. 
 
Τόπος: Χονγκ Κονγκ 
 
Ηµεροµηνία: 21η Ιουλίου 
2005 


