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Οδηγίες χρήσης (rev_1N) 

 

 

 

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

 

ΗΧ-TEL99/N 

 

 

 

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που 

έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N 

 

Αρχικές ενέργειες 

 

Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N πρέπει να είναι συνδεδεμένος με μια τηλεφωνική 

γραμμή σε λειτουργία προκειμένου να προγραμματιστεί αρχικά. 

 

Για να σταματήσει να εκπέμπει προειδοποιητικά ηχητικά μηνύματα πρέπει να 

έχετε απενεργοποιήσει τον συναγερμό διακοπής τηλεφωνικής γραμμής και να 

έχετε καταχωρήσει τουλάχιστον έναν τηλεφωνικό αριθμό στη μνήμη του. 

 

Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό διακοπής τηλεφωνικής γραμμής 

πληκτρολογήσετε *50*. 

 

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερμό διακοπής τηλεφωνικής γραμμής 

πληκτρολογήσετε *51*. 
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Ρυθμίσεις λειτουργιών 

Όλες οι λειτουργίες προγραμματισμού μπορεί να γίνουν όταν ο συναγερμός 

δεν είναι οπλισμένος. Ένας ήχος μακράς διαρκείας σημαίνει την επιτυχημένη 

εισαγωγή μιας εντολής δύο σύντομοι ήχοι σημαίνουν την λανθασμένη 

εισαγωγή μιας εντολής. 

 

Σιωπηλός συναγερμός   # 0 0 #    

Ενεργοποίηση σειρήνας   # 0 1 #     

Εισαγωγή αριθμών κλήσης που θα καλούνται σε περίπτωση 

συναγερμού    #(1～5) ΤΗΛ ΑΡΙΘΜΟΣ #    όπου  1-5 η σειρά κλήσης 

του τηλεφωνικού αριθμού (Πρέπει να καταχωρήσετε τουλάχιστον 1 τηλεφωνικό 

αριθμό.  

 

Εισαγωγή αριθμoύ κλήσης που θα καλείται σε περίπτωση συναγερμού 

πανικού #6 ΤΗΛ ΑΡΙΘΜΟΣ #    

 

Διαγραφή ενός τηλεφωνικού αριθμού που είναι στην μνήμη # (1～6) # 

(όπου 1 έως 6 η θέση μνήμης του αριθμού που έχετε επιλέξει) 

 

Ορισμός χρονικής καθυστέρησης    # 7 ?? #    όπου ?? μπορεί να είναι 

η χρονική καθυστέρηση σε δευτερόλεπτα από 01 έως 99 

 

Διάρκεια συναγερμού    # 9 ?? #   όπου ?? μπορεί να είναι η διάρκεια 

ενεργοποίησης του συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης από 01 έως 99 

λεπτά. 

 

Εμφάνιση τελευταίων συμβάντων 0-9     Το 0 αντιστοιχεί στο πλέον 

πρόσφατο συμβάν. 
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Καθορισμός του τύπου της κάθε ζώνης   # 8 ？？ (0～6) # Όπου ,“??” 

αντιστοιχεί στον αριθμό της ζώνης (0 έως 99). Το (0-7) αντιστοιχεί στο είδος της 

ζώνης  ως ακολούθως  

 

Αριθμοί που αντιστοιχούν σε τύπο ζώνης 

0 Ζώνη απενεργοποιημένη 

1 Άμεση ενεργοποίηση (instant) 

2 Ζώνη που απενεργοποιείται σε λειτουργία Intelligent (συνήθως σαν τέτοιες 

ζώνες ορίζονται τα ραντάρ που βρίσκονται στο εσωτερικό της οικίας και δεν 

θέλετε να διεγείρονται όταν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι) 

3 24 ωρη ζώνη συναγερμού (είναι διαρκώς οπλισμένη όταν ο αισθητήρας 

διεγερθεί χτυπά συναγερμός) 

4 Ζώνη που ενεργοποιείται μόνο αν υπάρχει διέγερση και σε άλλους 

αισθητήρες του συστήματος. 

5  Ενεργοποίηση με καθυστέρηση (delay) 

6 Διαγραφή ζώνης Αν πληκτρολογήστε # 8 99 6# θα διαγραφούν όλες οι 

ζώνες του συστήματος.  

7 Ζώνη που δίνει συναγερμό μόνο αν διεγερθεί περισσότερες από 1 φορές σε 

30 δευτερόλεπτα. 

 

Εισαγωγή κωδικού * Τετραψήφιος κωδικός *      (Ο εργοστασιακός 

κωδικός είναι  0000 αν πληκτρολογήσετε* 7 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ (2 

φορές) * αυτός αλλάζει στον νέο κωδικό που πληκτρολογήσατε) 

 

Εκμάθηση τηλεχειριστηρίων   * 0 *  Πληκτρολογώντας *0* μέσα 10 

δευτερόλεπτα μπορείτε να δηλώσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο πιέζοντας 

το κουμπί συναγερμού του. 

 

Για να δηλώσετε ένα αισθητήρα στην πρώτη ελεύθερη θέση 

πληκτρολογήστε    * 0 1 *   και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ενεργοποιήστε 

τον αισθητήρα. 

 

Για να δηλώσετε  αισθητήρα σε συγκεκριμένη θέση πληκτρολογήστε * 

8 ？？  *   όπου ?? η θέση (ζώνη) στην οποία θέλετε να δηλωθεί ο 
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αισθητήρας.  

Για να διαγράψετε όλα τα τηλεχειριστήρια που έχετε δηλώσει στο 

σύστημα πληκτρολογήστε    * 0 2 *  

Για να διαγράψετε όλους του αισθητήρες που έχετε δηλώσει στο 

σύστημα πληκτρολογήστε    * 8 99 7 *  

 

Για να ορίσετε χρόνο καθυστέρησης πληκτρολογήστε  * 4 ?? * όπου ?? ο 

χρόνος καθυστέρησης σε δευτερόλεπτα (από 0 έως 99)  

 

Για να ρυθμίσετε τον αριθμό τρυπημάτων μετά από τα οποία απαντά ο 

συναγερμός ώστε να μπορείτε να τον ελέγξετε απομακρυσμένα 

πληκτρολογείτε * 6 ? *  όπου “?” ο αριθμός χτυπημάτων μετά τα οποία 

απαντά ο συναγερμός. Αν βάλετε 0 δεν επιτρέπεται ο απομακρυσμένος 

έλεγχος της συσκευής. 

 

Όταν έχετε συνδεθεί με την συσκευή πιέζοντας ΚΩΔΙΚΟ#1 ακούτε για λίγα 

δευτερόλεπτα τον χώρο του συναγερμού. 

Πιέζοντας ΚΩΔΙΚΟ#2 Ενεργοποιείτε την σειρήνα 

Πιέζοντας ΚΩΔΙΚΟ#3 Απενεργοποιείτε την σειρήνα 

Πιέζοντας ΚΩΔΙΚΟ#4 Οπλίζετε τον συναγερμό 

Πιέζοντας ΚΩΔΙΚΟ#5 Ακυρώνετε τον συναγερμό 

Πιέστε # για να επιβεβαιώσετε την κλήση και να διακοπεί η γραμμή. 

 

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις πληκτρολογήστε * 8 

ΚΩΔΙΚΟ *  (Θα διαγραφούν όλοι οι καταχωρημένοι τηλεφωνικοί αριθμοί. και 

ρυθμίσεις δεν θα διαγραφούν οι καταχωρημένοι αισθητήρες και 

τηλεχειριστήρια) 

Για να γράψετε ένα ηχητικό μήνυμα πληκτρολογήστε    * 0 Κωδικό *    

Μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα 10 δευτερολέπτων μιλώντας καθαρά και 

δυνατά σε απόσταση 20cm από την μονάδα συναγερμού. 



 

ΗΧ_TEL_99/N REV_1N 5 

Για να ακούσετε το μήνυμα που έχετε γράψει (από το ακουστικό του 

συνδεδεμένου τηλεφώνου) πληκτρολογήστε   * 9 *  

 

Βασικές λειτουργίες  

 

Για να οπλίσετε πλήρως  το συναγερμό πιέστε το κουμπί ARM στην κεντρική 

μονάδα ή το κουμπί ARM  στο τηλεχειριστήριο. Μετά από 30 

δευτερόλεπτα όλες οι ζώνες του συναγερμού θα είναι πλήρως οπλισμένες. 

 

Για να οπλίσετε μερικώς το συναγερμό (λειτουργία intelligent που παρακάμπτει 

όλους τους αισθητήρες που έχετε ορίσει ως εσωτερικούς και ενεργοποιεί μόνο 

τους περιμετρικούς) πιέστε το κουμπί Intelligent στην κεντρική μονάδα ή το 

κουμπί με την ένδειξη  στο τηλεχειριστήριο. 

 

Για να αφοπλίσετε το συναγερμό πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στο 

κουμπί DISARM στη κεντρική μονάδα ή το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο. Το 

κουμπί  πρέπει να πατηθεί σταθερά και παρατεταμένα προκειμένου να 

απενεργοποιηθεί ο συναγερμός. 

 

Για να προκαλέσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης πιέστε το κουμπί “  

στο τηλεχειριστήριο ή το  “Alarm” στην κεντρική μονάδα. 

 

Πιέζοντας μια φορά σύντομα το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ο 

συναγερμός είναι σιωπηλός (καλούνται μόνο τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης) 

πιέζοντας του παρατεταμένα ενεργοποιείται και η σειρήνα. 

 

5. Ενδείξεις της οθόνης 

“SF” Η μονάδα είναι οπλισμένη., “CF” Η μονάδα είναι αφοπλισμένη, “99” 

Συναγερμός έκτακτης ανάγκης, “bF” Μονάδα οπλισμένη σε λειτουργία 

intelligent (home). “F1” Συναγερμός αποσύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής, “F3” 

δεν έχουν καταχωρηθεί αισθητήρες, 1-98 η ζώνη που έχει προκαλέσει τον 

συναγερμό. 
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Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με την λειτουργία της 

συσκευής μπορείτε να απευθύνεστε στον εισαγωγέα της συσκευής 

TELEIMPEX A.E στην ηλεκτρονική θυρίδα service@tele.gr ή στο τηλέφωνο 

210 5584180. 

 

mailto:service@tele.gr

