
 

ΑΝΝΚΕ Α113 

www.tele.gr 

1 

Σύστημα συναγερμού ΑΝΝΚΕ Α113 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

* Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό 
διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. 

* Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καμία ευθύνη δεν φέρουν 
για άμεσες ή έμμεσα επαγόμενες ζημιές που προέρχονται από λανθασμένη 
χρήση ή χρήση ανακόλουθη με όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της 
συσκευής παύει να ισχύει. 

* Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τμήμα 
της συσκευής. Οποιαδήποτε μετατροπή μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς 
κινδύνους ενώ αναιρεί και την ισχύ του σήματος CE που φέρουν οι συσκευές. 

* Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από 
ειδικευμένους τεχνικούς. 

* Tο σετ συσκευών του συναγερμού ΔΕΝ είναι παιχνίδι και πρέπει να κρατιέται 
μακριά από παιδιά. Περιέχει μικρά εξαρτήματα και μπαταρίες που μπορεί να 
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θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλλει στο 
στόμα του. 

* Tόσο η κεντρική μονάδα του συναγερμού όσο και τα παρελκόμενα 
(αισθητήρες, τηλεχειριστήρια, μαγνητικές επαφές κλπ) προορίζονται μόνο για 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να εκτίθενται σε συνθήκες 
υγρασίας ή σε εξωτερικούς χώρους. 

* Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή 
συγκέντρωση σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χημικά διαλυτικά 
κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. 

* Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σημείο που μπορεί να έχουν 
πρόσβαση παιδιά, τα υλικά συσκευασίας μπορεί  να αποδειχθούν επικίνδυνα 
για αυτά. 

* Πάντα να χειρίζεστε τις συσκευές με προσοχή, μπορεί να καταστραφούν από 
κρούση ή τυχαία πτώση τους, ακόμα και από χαμηλό ύψος. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ  ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
 

 
  

1. Ένδειξη WiFi 
2. Ενδειξη GSM 
3. Ένδειξη οπλισμού του συναγερμού 
4. Ένδειξη συναγερμού 
5. Ένδειξη τροφοδοσίας 

 
 
 
 
 

 
6. Διακόπτης 

ενεργοποίησης 
ρυθμίσεων 

7. Διακόπτης Tamper 
8. Υποδοχή βάσης 

στερέωσης 
9. Σειρήνα 
10. Υποδοχή κάρτας SIM 
11. Θύρα τροφοδοσίας 

(micro USB) 
12. Διακόπτης ΟΝ/OFF 

μπαταρίας  
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Ενδείξεις Led WiFi 

Ένδειξη Σημασία 

Aναβοσβήνει γρήγορα Η συσκευή είναι σε λειτουργία ρύθμισης 
παραμέτρων WiFi (Ez Mode) 

Αναβοσβήνει αργά Η συσκευή είναι σε λειτουργία ρύθμισης 
παραμέτρων WiFi (Μέσω της 
εφαρμογής) 

Μόνιμα αναμμένο Σύνδεση στο δίκτυο 

Αναβοσβήνει κάθε 4sec Σε διαδικασία σύνδεσης 

Σβηστό Βλάβη 

 
Ενδείξεις GSM 

Ένδειξη Σημασία 

Aναβοσβήνει γρήγορα Αποστολή ή λήψη μηνύματος 

Μόνιμα αναμμένο Σύνδεση στο δίκτυο GSM 

Αναβοσβήνει κάθε 4sec Αναζήτηση δικτύου μη αποδεκτή SIM 
κάρτα 

Σβηστό Βλάβη 

  

 
 
 
Ενδείξεις Led ARM 

Ένδειξη Σημασία 

Aναβοσβήνει γρήγορα Αποστολή ή λήψη μηνύματος 

Μόνιμα αναμμένο O συναγερμός είναι πλήρως 
οπλισμένος. 

Αναβοσβήνει αργά κάθε 4sec O συναγερμός είναι μερικώς 
οπλισμένος (ΗΟΜΕ). 

Σβηστό Ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος 

Αναβοσβήνει (αργά/γρήγορα) Καθυστέρηση (εξόδου/εισόδου) 

 
Ενδείξεις Led  Alarm 

Ένδειξη Σημασία 

Aναβοσβήνει  Έχει διεγερθεί ο συναγερμός 

Σβηστό Κανονική λειτουργία 

 
Ενδείξεις Led  Power 

Ένδειξη Σημασία 

Aναβοσβήνει γρήγορα Αποστολή ή λήψη μηνύματος 

Μόνιμα αναμμένο Η μπαταρία είναι φορτισμένη 

Αναβοσβήνει αργά κάθε 4sec Η μπαταρία φορτίζεται 

Σβηστό Ο διακόπτης της μπαταρίας είναι σε 
θέση OFF ή η μπαταρία δεν είναι 
συνδεδεμένη. 

Αναβοσβήνει (αργά/γρήγορα) Η συσκευή λειτουργεί από την μπαταρία 
(αργά) ή η μπαταρία έχει εκφορτιστεί 
(γρήγορα) 
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Τοποθέτηση της κάρτας SIM 
Εισάγετε την κάρτα SIM όπως στο σχήμα. 
Πριν τοποθετήσετε την κάρτα στον συναγερμό πρέπει να 
έχετε απενεργοποιήσει την λειτουργία PIN της κάρτας. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Εγκατάσταση εφαρμογής στο κινητό σας 
 
Σκανάρετε τον παρακάτω QR Code 
προκειμένου να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογής στο κινητό σας. Εναλλακτικά 
αναζητήστε την εφαρμογή Smart Life και 
εγκαταστήστε την στο κινητό σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνδεση με WiFi 
Με λειτουργία EZ Mode 
 
Βήμα 1:  Θέστε σε λειτουργία τον 
συναγερμό. 
Πιέστε τον μικρό διακόπτη που βρίσκεται 
μέσα στην τρύπα στο πίσω μέρος της 
συσκευής εωσότου το ενδεικτικό του WiFi 
αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. 
Βήμα 2: Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό 
σας και πιέστε το εικονίδιο +>Add 
Manually>Alarm WiFi. 
Επιλέξτε τον WiFi δίκτυο που θα συνδεθείτε 
και στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό του 
δικτύου σας. Επιλέξτε στην συνέχεια 
ΕΖMode (βρίσκεται πάνω δεξιά) 
Και ακολουθήσε τα προτεινόμενα βήματα 
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 
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Εναλλακτικά σύνδεση με την βοήθεια της εφαρμογής 
 
Πιέστε άλλη μια φορά τον μικρό διακόπτη που βρίσκεται μέσα στην τρύπα στο πίσω 
μέρος της συσκευής εωσότου το ενδεικτικό του WiFi αρχίσει να αναβοσβήνει αργά (1 
sec ON / 1sec OFF). Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό σας και πιέστε το εικονίδιο 
+>Add Manually>Alarm WiFi. 
Επιλέξτε τον WiFi δίκτυο που θα συνδεθείτε και στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό 
του δικτύου σας. Επιλέξτε στην συνέχεια AppMode και ακολουθήσε τα προτεινόμενα 
βήματα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 
 
 
Πως να προσθέσετε μια ασύρματη συσκευή (αισθητήρα ή σειρήνα) στο 
σύστημα 
 
Οι αισθητήρες που συνοδεύουν το κιτ με τον συναγερμό είναι ήδη δηλωμένοι για να 
λειτουργούν κανονικά με αυτόν. Αν θέλετε να προσθέσετε επιπλέον αισθητήρες 
κάνετε την παρακάτω διαδικασία: 
 
Βήμα 1: Από την εφαρμογή στο κινητό σας Επιλέξτε Accessories> + στην συνέχεια  η 
συσκευή θα μπει σε κατάσταση δήλωσης νέου αισθητήρα (τα ενδεικτικά θα 
αναβοσβήνουν) 
 
Βήμα 2: Μέσα σε διάστημα 20 δευτερολέπτων κάντε να εκπέμψει ο νέος αισθητήρας 
από την μονάδα θα ακουστεί ένα ήχος που δηλώνει την ορθή καταχώρηση του νέου 
αισθητήρα. 
 
Μόλις καταχωρηθεί ο αισθητήρας θα εμφανιστεί και στην αντίστοιχη στήλη της 
εφαρμογής. 
 
Τι πρέπει να γνωρίζετε για το βήμα 2 
1.Αν θέλετε να δηλώσετε ένα μαγνητικό αισθητήρα προκειμένου να εκπέμψει πρέπει 
να πλησιάσετε τον μαγνήτη στην μαγνητική επαφή και να τον απομακρύνετε. Μην 
διεγείρετε τoν διακόπτη tamper. 
2 Αν θέλετε να δηλώσετε ένα radar προκειμένου να εκπέμψει πρέπει ενώ είναι σε 
κανονική λειτουργία να το διεγείρετε κάνοντας το να ανιχνεύσει κίνηση. Μην 
διεγείρετε τoν διακόπτη tamper. 
3 Αν θέλετε να δηλώσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο πιέστε στο πληκτρολόγιο τον 
κωδικό χρήστη και το κουμπί αφοπλισμού. Αν θέλετε να δηλώσετε και το κουμπί 
κουδουνιού θα πρέπει να διεγείρεται και αυτό το  κουμπί… 
 
Πως να δηλώσετε μια ασύρματη σειρήνα 
Βήμα 1:  Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET στην σειρήνα εωσότου 
ακούσετε ένα ήχο ειδοποίησης (μπιπ).  
 
Πιέστε το κουμπί Reset στον συναγερμό  πέντε φορές, το ενδεικτικό θα ανάψει 
εωσότου ακουστεί ένα ήχος που δηλώνει την δήλωση της σειρήνας. Μόλις δηλωθεί 
από την σειρήνα θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος.  
 
Σχετικά με την εγκατάσταση του συναγερμού 
Τοποθετήστε την μονάδα περίπου στο κέντρο της εγκατάστασης ώστε να μην 
βρίσκονται κάποιοι αισθητήρες πολύ μακριά από αυτή. Η εμβέλεια των αισθητήρων 
έχει μελετηθεί ώστε να καλύπτει ένα συνηθισμένο διαμέρισμα. 
Συνδέστε το τροφοδοτικό της μονάδας συναγερμού με μια πρίζα που έχει σταθερή 
τροφοδοσία ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να διακοπεί το ρεύμα σε αυτή. 
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Μετά την σύνδεση του συναγερμού με το τροφοδοτικό της θέστε σε θέση ON τον 
διακόπτη της μπαταρίας. 
 
Ξεκινώντας τις ρυθμίσεις 
Καθορίστε τα τηλέφωνα που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερμού. 
 
Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 5 αριθμούς από τους οποίους ο συναγερμός θα 
λαμβάνει μηνύματα SMS και θα αποστέλλει μηνύματα σε περίπτωση συναγερμού. 
Μέσα από την εφαρμογή επιλέξτε Setting>alarm Call Number για να προσθέσετε τα 
τηλέφωνα που θέλετε και πιέστε  Αlarm Call για να ενεργοποιήσετε την κλήση σε 
περίπτωση συναγερμού. 
 
Πιέστε Setting>alarm SMS Number για να εισάγετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς των 
τηλεφώνων που θα δέχονται και θα στέλνουν SMS από και προς τον συναγερμό. 
Πιέστε Alarm SMS για να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες αποστολής λήψης SMS. 
 
Σε περίπτωση συναγερμού η μονάδα θα καλέσει 2 φορές κυκλικά τον κάθε 
αποθηκευμένο αριθμό. Στον πρώτο αριθμό που θα απαντήσει και θα ελέγξει τον 
συναγερμό θα σταματήσει η κλήση των επόμενων αριθμών.  
Στην διάρκεια της κλήσης σε περίπτωση συναγερμού είναι ενεργοποιημένη και η 
αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία της μονάδας. 
 
Όταν ο συναγερμός έχει καλέσει έναν από τους αποθηκευμένους αριθμούς και αυτός 
απαντήσει μέσω των κουμπιών του τηλεφώνου μπορεί να κάνει τις παρακάτω 
λειτουργίες 
 

ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2 ΑΦΟΠΛΙΣΜΌΣ Ή ΣΙΓΑΣΗ ΟΤΑΝ ΧΤΥΠΑ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

3 Ή 4  ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
Βάζοντας τον συναγερμό σε κατάσταση Home απενεργοποιούνται όλοι οι εσωτερικοί 
αισθητήρες ενώ οι περιμετρικοί αισθητήρες (αυτοί που είναι στις πόρτες και τα 
παράθυρα παραμένουν ενεργοί). Βάζοντας τον συναγερμό σε κατάσταση Away όλοι 
οι αισθητήρες ενεργοποιούνται και θα σημάνει συναγερμός στην περίπτωση που 
ανιχνεύσουν κίνηση ή παραβίαση. 
 
Λειτουργία No Rush 
Αυτή η λειτουργία πρακτικά ενεργοποιεί την καθυστέρηση εισόδου και εξόδου . Από 
το εργοστάσιο αυτές οι ρυθμίσεις είναι καθορισμένες στα 40 δευτερόλεπτα. Για να 
αλλάξετε αυτούς του χρόνους μέσα από την εφαρμογή επιλέξτε Setting> Exit Delay 
και Entry Delay για την καθυστέρηση εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. 
 
Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
 
Πιέζοντας το   οπλίζετε πλήρως τον συναγερμό 

 
Πιέζοντας το   οπλίζετε τον συναγερμό σε κατάσταση Home 
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Πιέζοντας το  αφοπλίζετε τον συναγερμό 
 
Πιέζοντας το   ενεργοποιείτε την κλήση άμεσης ανάγκης 
 
Σημαντικές σημειώσεις 
Αν κάποια πόρτα ή παράθυρο είναι ανοικτό όταν οπλίζετε τον συναγερμό θα 
ακουστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης ώστε να κλείσετε τα παράθυρα και πόρτες που 
τυχόν έχετε αφήσει ανοικτά. 
 
Αν θέλετε ο συναγερμός να οπλίζει ή να αφοπλίζει συγκεκριμένες ώρες αυτό 
μπορείτε να το ορίσετε μέσα από την εφαρμογή επιλέγοντας Setting>Timer. 
 
Καθορισμός του τύπου της κάθε ζώνης μέσα από την εφαρμογή 
 
Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο της κάθε ζώνης-αισθητήρα επιλέγοντας 
Accessories στην συνέχεια επιλέγοντας τον αισθητήρα που θέλετε να καθορίσετε την 
λειτουργία του και στην συνέχεια να επιλέξετε μια από τις παρακάτω ιδιότητες-
λειτουργείες 
 
Normal: Με αυτή τη ρύθμιση o αισθητήρας θα δίνει σήμα συναγερμού σε κάθε 
περίπτωση όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος είναι σε πλήρη οπλισμό είτε σε 
λειτουργία HOME.  Αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι σε πόρτες και παράθυρα 
προτείνεται να λειτουργούν με αυτό το τρόπο. 
 
24Hours: Με αυτή τη ρύθμιση ο αισθητήρας θα δίνει σήμα συναγερμού είτε ο 
συναγερμός είναι οπλισμένος είτε αφοπλισμένος. 
 
Delay: Με αυτή τη ρύθμιση ο αισθητήρας θα δίνει συναγερμό μόνο μετά το πέρας 
της προκαθορισμένης καθυστέρησης. Αυτή η ρύθμιση προτείνεται για τον αισθητήρα 
της κύριας εισόδου. 
 
Home: Με αυτή τη ρύθμιση ο αισθητήρας θα ενεργοποιείται όταν ο συναγερμός είναι 
σε κατάσταση πλήρους οπλισμού και θα παραμένει ανενεργός όταν ο συναγερμός 
έχει οπλιστεί σε κατάσταση HOME. 
 
24 Hours  Silent: Με αυτή τη ρύθμιση ο συναγερμός θα στέλνει ειδοποίηση όλο το 
εικοσιτετράωρο αλλά δεν θα διεγείρεται η σειρήνα. 
 
Home with delay: Η λειτουργία θα είναι ίδια με την αυτή της ρύθμισης Home αλλά ο 
αισθητήρας θα διεγείρεται μόνο μετά το πέρας της προκαθορισμένης καθυστέρησης.. 
 
Ονομασία ζωνών αισθητήρων 
Για να δώστε ένα όνομα (με Λατινικούς χαρακτήρες) σε έναν αισθητήρα. Από την 
εφαρμογή επιλέξτε Accessories > Name και πληκτρολογήστε το όνομα που 
επιθυμείτε (εως 16 χαρακτήρες). 
 
Αλλαγή ρυθμίσεων από την εφαρμογή. 
Exit Delay & Entry Delay 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση εισόδου και εξόδου. 
 
Alarm Duration 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την διάρκεια που θα ηχεί ο συναγερμός όταν ανιχνεύσει 
παραβίαση. H διάρκεια του συναγερμού μπορεί να είναι από 0 (δεν θα ηχεί 
συναγερμός) έως 59 λεπτά. 
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Door Window unclosed notification 
Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση θα ακούγεται μια ειδοποίηση στην περίπτωση που 
οπλίζετε τον συναγερμό και έχετε αφήσει κάποια πόρτα ή παράθυρο ανοιχτό. 
 
Sensor Low Battery Notification 
Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση θα λαμβάνεται ένα μήνυμα στην περίπτωση που η 
μπαταρία κάποιου αισθητήρα κοντεύει να εξαντληθεί. 
 
Count Down with Tick On 
Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση θα ακούγεται ένα ήχος ειδοποίησης για το χρονικό 
διάστημα ενεργοποίησης της καθυστέρησης εισόδου ή εξόδου. 
 
Notification  on /Off 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε-απενεργοοιήσετε την αποστολή όλων των 
ειδοποιήσεων. 
 
Factory Reset 
Με αυτή την επιλογήδιαγράφονται όλοι οι αποθηκευμένοι αισθητήρες και η μονάδα 
συναγερμού επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις. 
 
Hub Lamguage 
Επιλέγετε την γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις. 
 
Reset 
Εκτός από την εφαρμογή μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές ρυθμίσεις 
και να διαγράψετε όλους τους αισθητήρες πιέζοντας επαναλαμβανόμενα 
(περισσότερο από 15 φορές)  τον διακόπτη ρυθμισεων στο κάτω μέρος της 
συσκευής. 
 
Χρήσιμες πληροφορίες 
 
Για τον καθαρισμό του περιβλήματος της συσκευής και των αισθητήρων να 
χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστα υγραμένο πανί. Σε καμία περίπτωση μην 
χρησιμοποιείτε, χημικά διαλυτικά ή σπρέι καθαρισμού. 
 
 
Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
http://www.tele.gr/gr/content/terms 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την συσκευή. Για οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία που πιθανόν εμφανιστεί πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιο 
ειδικευμένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της στην Ελλάδα (TELEIMPEX A.E τηλ: 216 
4003900 ή στο tele@tele.gr) 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η μονάδα συναγερμού A113 καθώς και 
όλα τα παρελκυόμενα της συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις 
λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU και φέρει τη σήμανση CE. 
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 
 
 

http://www.tele.gr/gr/content/terms
mailto:tele@tele.gr
http://www.tele.gr/gr/content/certificates
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Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του 
πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 
 
 

 


