
DSC PC 1616 1832 1864 Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd 
Πλήρης Οπλισμός: 
Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη. 
Πατώντας # θα πρέπει η οθόνη του πληκτρολογίου να έχει το μήνυμα : ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ 
ΟΠΛΙΣΗ. 
Σε περίπτωση που δεν είναι αναμμένη, κάποια ζώνη έχει μείνει ανοιχτή. Πατήστε #. Η οθόνη του 
πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝ ΠΡΙΝ ΟΠΛΙΣΕΤΕ. Με τα βελάκια δείτε τις 
ανοικτές ζώνες και ασφαλίστε τις. . Εάν έχετε ασφαλίσει όλους τους χώρους σας και η λυχνία ν 
παραμένει σβηστή, παρακάμψτε τη ζώνη που μένει ανοικτή με τη λειτουργία ακύρωσης ζώνης. 
(περιγράφετε παρακάτω). 
Πατήστε τον κωδικό σας. 
Θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το λουκέτο και ένας ήχος θα σας ενημερώνει ότι πρέπει να 
αποχωρήσετε. 
Η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. 
Εάν ο κωδικός δεν είναι σωστός, δεν θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το λουκέτο, οπότε πατήστε # και 
προσπαθήστε ξανά. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο με το άδειο σπιτάκι λειτουργεί και ως : Πλήκτρο πλήρους οπλισμού χωρίς 
την χρήση κωδικού. Κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να οπλίσετε το σύστημα. 

Αφοπλισμός: 
Κατά την είσοδό σας στον χώρο από την πόρτα εισόδου που έχει ορισθεί θα αρχίσετε να ακούτε ένα 
συνεχή τόνο από το πληκτρολόγιο. H οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα: ΔΡΑΣΤΗΡ 
ΕΝΕΡΓΗ 
ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜ Πατήστε τον κωδικό σας. Η κόκκινη λυχνία με το λουκέτο σβήνει. Η οθόνη 
του 
πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΜΙΑ ΜΝΗΜΗ. 
Σε περίπτωση που πατήσετε λάθος κωδικό πατήστε # και ξανά το σωστό κωδικό 

Μνήμη συναγερμού 
Μετά την απενεργοποίηση του συστήματος και εφόσον όταν το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο υπήρξε 
συναγερμός, η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΡΟΛΑΡΕ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝ ΜΝΗΜΗ 
ΣΥΝΑΓ. 
Πατήστε # για να σταματήσει. Με τα βελάκια δείτε ποια ζώνη είχε δώσει συναγερμό. 
Στην συνέχεια πατήστε πάλι #. Η μνήμη θα σβήσει την επόμενη φορά που θα οπλίσετε το σύστημα. 

Νυκτερινός οπλισμός 
Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας και δεν εξέλθετε από το χώρο, τότε αυτόματα το σύστημα 
θα ενεργοποιήσει μόνο την περιμετρική ασφάλεια. Μόλις τελειώσει ο χρόνος εξόδου η οθόνη του 
πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
Εναλλακτικά πατήστε [*] [9] και στην συνέχεια τον κωδικό σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει 
χρόνος εισόδου από την πόρτα εισόδου. Η κόκκινη λυχνία με το λουκέτο θα αναβοσβήνει και μόλις 
τελειώσει ο χρόνος εξόδου η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο με το σπιτάκι που έχει ένα ανθρωπάκι μέσα λειτουργεί και ως : Πλήκτρο 
νυχτερινού οπλισμού χωρίς την χρήση κωδικού. Κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να 
οπλίσετε το σύστημα για νυχτερινή χρήση. 

Οπλισμός χωρίς κωδικό 
Πατώντας [*] [0] το σύστημα οπλίζει χωρίς τη χρήση κωδικού. 

Ακύρωση ζώνης 
Μπορείτε να παρακάμψετε (ακυρώσετε) κάποια ζώνη όταν αυτό είναι αναγκαίο. 
Πατήστε [*] [1] και το νούμερο της ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε (από 01 – 64) 
Στο τέλος πατήστε [#] . Επαναλάβετε την διαδικασία για να ακυρώσετε επιπλέον ζώνες. 
Σημείωση: Το ενδεικτικό Π, σημαίνει ότι η ζώνη έχει ακυρωθεί. 
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Εντοπισμός προβλημάτων 
Εάν η λυχνία με το τρίγωνο (Δ) θα είναι αναμμένη (ίσως να ακούγεται και ένας ήχος κάθε δέκα 
δευτερόλεπτα) πατήστε [*][2] για να δείτε το πρόβλημα που υπάρχει: 
Η οθόνη στην πάνω σειρά θα έχει το μήνυμα : ΡΟΛΑΡ ΓΙΑ ΕΙΚ ή ΔΕΙΤΕ ΠΡΌΒΛΗΜΑ 
Εάν στην κάτω σειρά γράφει : AC ΑΠΩΛΕΙΑ τότε υπάρχει διακοπή ρεύματος. Όταν το ρεύμα 
επανέλθει το πρόβλημα θα αποκατασταθεί. 



Εάν στην κάτω σειρά γράφει : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ τότε δεν υπάρχει επικοινωνία με το κέντρο 
λήψεως σημάτων. Όταν η επικοινωνία αποκατασταθεί το πρόβλημα θα σταματήσει. 
Εάν στην κάτω σειρά γράφει : ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ τότε η γραμμή τηλεφώνου έχει 
βλάβη. Ελέγξτε το τηλέφωνό σας 
Εάν στην κάτω σειρά γράφει : ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΟΛΟΓ* ρυθμίσετε την ώρα στο σύστημα 
(περιγράφετε παρακάτω). 
Εάν στην κάτω σειρά γράφει : ΘΕΛΕΙ ΣΕΡΒΙΣ* τότε απαιτείται κάποιο service. 
Πατήστε [*] για να δείτε τι πρόβλημα υπάρχει . 
Εάν η οθόνη γράψει : ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡ τότε θα πρέπει να 
αντικατασταθούν οι μπαταρίες. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας. 
Εάν η οθόνη γράψει : ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜ ΣΕΙΡΗΝ τότε υπάρχει πρόβλημα στο 
κύκλωμα της σειρήνας. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας 
Εάν η οθόνη γράψει : ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και κάτι άλλο καλέστε τον εγκαταστάτη σας. 
Αφού δείτε το πρόβλημα τότε με τα βελάκια δείτε μήπως υπάρχει και άλλο. Εάν η οθόνη 
γράψει : ΠΑΤΗΣΤΕ (#) ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. 
Πατήστε [#] [#] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. 

Πλήκτρα ανάγκης 
Συναγερμός πανικού (πλήκτρο με το αστυνομικό σήμα) 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες. 
Πατήστε τον κωδικό σας για να σταματήσουν οι σειρήνες. 
Εναλλακτικά εάν έχετε σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων ο συναγερμός πανικού μπορεί να είναι 
σιωπηλός. Δηλαδή να ενημερώνετε μόνον το κέντρο λήψης σημάτων. Ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας. 
Συναγερμός φωτιάς (πλήκτρο με την φλόγα) 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες. 
Πατήστε τον κωδικό σας για να σταματήσουν οι σειρήνες. 
Συναγερμός ιατρικής βοήθειας (πλήκτρο με το θαυμαστικό) 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. (Ισχύει μόνον για συνδέσεις με κέντρο λήψης 
σημάτων) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων θα πρέπει να ρωτήσετε τον εγκαταστάτη 
σας εάν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες (Αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) 

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 
Πατήστε [*] [6] τον βασικό κωδικό σας (master) και μετά το [1]. Στην συνέχεια εισάγετε 11 ψηφία ως 
εξής: 
Ώρα σε 24ωρη βάση από 00:00 έως 23:59 και στη συνέχεια ΜΗΝΑ – ΗΜΕΡΑ – ΕΤΟΣ [#] 
Παράδειγμα: η ώρα είναι 12:55 1/21/2016 και υποθετικός Master κωδικός 1234, 
Πατήστε: [*] [6] [1234] [1] [1] [2] [5] [5] [0] [1] [2] [1] [1] [6] και τέλος πατήστε [#] . 

Προγραμματισμός Κωδικών 
Μπορείτε να προγραμματίσετε τουλάχιστον 48 κωδικούς στο σύστημα σας . 
Βασικός κωδικός (master) 
Ο βασικός (master) κωδικός χρησιμοποιείται για οπλισμό ή αφοπλισμό του συστήματος καθώς και για 
προγραμματισμό επιπρόσθετων κωδικών ή για να αλλάξουμε ορισμένα δεδομένα. Ο master κωδικός 
σας 
δίδεται από τον εγκαταστάτη και είναι δυνατή η αλλαγή του οποιαδήποτε στιγμή. 
Αλλαγή κωδικού (master) 
Πατήστε [*] [5] [Παλαιό κωδικό] [40] [ Νέο κωδικό] [#] [#] . 
Παράδειγμα: Ο κωδικός είναι τώρα 1234 και θέλουμε να τον αλλάξουμε σε 1965 
Πατήστε: [*] [5] [1234] [4] [0] [1] [9] [6] [5] [#] [#]. 
Πρόσθετοι κωδικοί (από 01 έως 39 και από 41 έως 48) 
Μέχρι 47 απλοί κωδικοί (από 01 – 48) μπορούν να προγραμματιστούν. 
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Προγραμματισμός 1ου κωδικού: 
Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [1] [Νέο κωδικό] [#] [#]. 
Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να προσθέσουμε τον κωδικό 1940 
Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [1] [9] [4] [0] [#] [#]. 
Προγραμματισμός 2ου κωδικού: 
Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [2] [Νέο κωδικό] [#] [#]. 
Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να προσθέσουμε τον κωδικό 1950 
Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [1] [9] [5] [0] [#] [#]. 
Προγραμματισμός 3ου κωδικού: 



Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [3] [Νέο κωδικό] [#] [#]. 
Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να προσθέσουμε τον κωδικό 1960 
Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [1] [9] [6] [0] [#] [#]. 
Προγραμματισμός 4ου κωδικού: 
Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [4] [Νέο κωδικό] [#] [#]. 
Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να προσθέσουμε τον κωδικό 1970 
Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [1] [9] [7] [0] [#] [#]. 
Διαγραφή πρόσθετου κωδικού (από 01 έως 39) 
Διαγραφή 1ου κωδικού: 
Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [1] [*] [#] [#]. 
Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να διαγράψουμε τον 1ο κωδικό. 
Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [*] [#] [#]. 

Δικαιώματα Κωδικών 
Κάθε κωδικός που ενεργοποιείται για πρώτη φορά στο σύστημα τα δικαιώματα του κωδικού master 
εκτός του δικαιώματος να προγραμματίζει κωδικούς. 
Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [99] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01 – 48 του κωδικού] 
Η οθόνη γράφει : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ , με τα βελάκια επιλέξτε τις εξής επιλογές : 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ = Ίδια δικαιώματα με τον κωδικό master (εκτός του προγραμματισμού κωδικών). 
ΚΩΔ. ΑΠΕΙΛΗΣ = Κωδικός απειλής (ενέδρας) 
ΖΩΝΗΣ = Δυνατότητα ακύρωση ζώνης 
ΤΗΛΕΦΩΝ = Λειτουργία συστήματος μέσω συσκευής ESCORT 
ΕΠΙΛΟΓ 5 = Για μελλοντική χρήση 
ΕΠΙΛΟΓ 6 = Για μελλοντική χρήση 
BELL SQUAWK = Δες στις σημειώσεις παρακάτω 
ΟΝΕ ΤΙΜΕ USE = Κωδικός επισκέπτη: Δες στις σημειώσεις παρακάτω 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
α)Η ενεργοποίηση (Y) και η απενεργοποίηση (M) των επιλογών γίνεται με το [*] 
Στο τέλος πατήστε [#] [#] . 
β) Έγκυροι κωδικοί χρήστη. Κάθε κωδικός αποτελείται από 4 αριθμούς. Δεν επιτρέπονται αριθμοί + - 
1 αριθμός από τον πλησιέστερο κωδικό χρήστη (παράδειγμα: Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον 1234 δεν 
πρέπει να ενεργοποιήσετε τους 1233 και 1235) καθώς και τους κωδικούς 0000 & 5555. 
γ) Τα δικαιώματα του κωδικού Master δεν μπορούν να αλλάξουν. 
δ) BELL SQUAWK: Κατά τον οπλισμό ή αφοπλισμό του συστήματος οι σειρήνες του συστήματος 
παράγουν ήχο επιβεβαίωσης της λειτουργίας. 
ε) Η χρήση του κωδικού επισκέπτη είναι για άτομο το οποίο έχει κλειδιά του χώρου, αλλά δεν έχει 
κωδικό συναγερμού. Του δίνουμε τον κωδικό εάν χρειαστεί να εισέλθει στον χώρο. Μόλις αφοπλίσει 
με αυτόν τον κωδικό, τότε αυτός απενεργοποιείτε. 

Πρόσβαση κωδικών στα υποσυστήματα 
Κάθε κωδικός που προγραμματίζετε για πρώτη φορά έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα. 
Για να προσαρμόσετε την πρόσβαση του κάθε χρήστη: 
Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [98] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01 – 48 του κωδικού] 
Η οθόνη γράφει * ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΩΔ. ΧΡΗΣΤ -- Υ (όπου -- ο αριθμός χρήστη που επιλέξαμε). Με 
τα βελάκια επιλέγετε τα υποσυστήματα και με το [*] τα ενεργοποιείτε ή τα απενεργοποιείτε (όπου 
System = Partition 1, όπου Y = ναι και όπου Ν= όχι.) . Στο τέλος πατήστε [#] [#] . 

Ηχητικό σήμα ζώνης 
Αν ο εγκαταστάτης σας έχει ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή τότε κάθε φορά που θα ανοίγει ή θα 
κλείνει 
κάποιο κούφωμα (πόρτα ή παράθυρο) θα ακούτε ένα ηχητικό σήμα από το πληκτρολόγιο. 
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Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με την καμπάνα έως ότου ακούσετε 3 μπίπ. 
Η οθόνη θα γράψει για λίγο: ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΟΝ 
Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με την καμπάνα έως ότου ακούσετε ένα 
παρατεταμένο μπίπ. Η οθόνη θα γράψει για λίγο: ΚΟΥΔΟΥΝΙ OFF 

Έλεγχος συστήματος 
Καλό θα είναι να ελέγχεται το σύστημά σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
1. Εάν έχετε σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων ενημερώστε ότι θα κάνετε δοκιμή. 
2. Κλείστε όλες τις ζώνες του συστήματος (η λυχνία ν θα πρέπει να ανάψει) . 
3. Πατήστε [*][6] [κωδικό Master ] [4]. Το πληκτρολόγιο και η σειρήνα θα ηχήσουν για 2 δλ και οι 
λυχνίες του πληκτρολογίου θα αναβοσβήσουν. Πατήστε #. 



4. Ενεργοποιήστε τους ανιχνευτές, ανοιγοκλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα που έχουν μαγνητικές 
επαφές. Σε κάθε ενεργοποίηση, η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝ 
ΠΡΙΝ ΟΠΛΙΣΕΤΕ (εάν πατήσετε το πλήκτρο #) και η πράσινη λυχνία θα σβήνει. 
5. Οπλίστε το σύστημα και όταν τελειώσει ο χρόνος εξόδου προκαλέστε συναγερμό . 
6. Περιμένετε λίγα λεπτά και στην συνέχεια ρωτήστε το κέντρο λήψης σημάτων εάν έλαβαν τα σήματα 
και εάν όλα είναι εντάξει να δώσετε εντολή για λήξη δοκιμών. 

Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών 
Στα δεξιά του πληκτρολογίου υπάρχουν 5 πλήκτρα με σύμβολα τα οποία παρέχουν αυτόματα 
συγκεκριμένες λειτουργίες. 
Η ενεργοποίηση κάθε λειτουργίας γίνεται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα 
Η περιγραφή γίνετε με αρίθμηση από πάνω προς τα κάτω : 
1. Νυκτερινός οπλισμός 
2. Πλήρης οπλισμός 
3. Ηχητικό σήμα ζώνης 
4. Για μετάβαση σε άλλο υποσύστημα* 
5. Για επιστροφή από άλλο υποσύστημα* 
* Λειτουργούν μόνον εάν υπάρχουν υποσυστήματα και τα έχει ενεργοποιήσει ο εγκαταστάτης σας 

Προσωπικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου 
Ρύθμιση έντασης ήχου: 
Πατήστε [*] [6] [Master κωδικό] . Με τα βελάκια επιλέξτε : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΒΟΜΒΗΤΗ 
Πατήστε [*] και στην συνέχεια με τα βελάκια επιλέξτε τον ήχο που σας αρέσει 
Στην συνέχεια πατήστε [#] [#] 
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης : 
Πατήστε [*] [6] [Master κωδικό] . Με τα βελάκια επιλέξτε : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧ. 
ΦΩΤΕΙΝΟΤ. 
Πατήστε [*] και στην συνέχεια με τα βελάκια επιλέξτε την φωτεινότητα που σας αρέσει 
Στην συνέχεια πατήστε [#] [#] 
Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης : 
Πατήστε [*] [6] [Master κωδικό] . Με τα βελάκια επιλέξτε : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧ. 
ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 
Πατήστε [*] και στην συνέχεια με τα βελάκια επιλέξτε την αντίθεση που σας αρέσει 
Στην συνέχεια πατήστε [#] [#] 

Επιλογή γλώσσας πληκτρολογίου 
Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ και η ΑΓΓΛΙΚΗ. 
Για μετάβαση από την μία γλώσσα στην άλλη κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα δύο 
βελάκια για 3 δευτερόλεπτα. 
Η οθόνη θα γράψει : Language English ή ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
Απελευθερώστε τα βελάκια, στην συνέχεια επιλέξτε με το δεξί βελάκι την γλώσσα 
πού θέλετε και πατήστε [*] 

Καταχώρηση μηνυμάτων πληκτρολογίου 
Η εργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον εγκαταστάτη σας. 
Για την υλοποίησή της απαιτείται ο κωδικός εγκαταστάτη. Για λόγους ασφαλείας, τον κωδικό 
αυτό πρέπει να τον γνωρίζει μόνο ο εγκαταστάτης σας. 
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Πατήστε [*] [8] [κωδικό εγκαταστάτη] [*]. 
Η οθόνη θα γράψει ΒΑΛΕ ΘΕΣΗ LCD. 
Οι θέσεις είναι: 
α) 001 έως 064 για τις ζώνες από 1 – 64. 
β) 101 – 108 για τα υποσυστήματα 1 – 8. 
γ) 065 για αντικατάσταση του [Fire Zone]. 
δ) 066 για αντικατάσταση του [System Has Failed to Arm]. 
ε) 067 για αντικατάσταση του [Alarm Occurred While Armed]. 
στ) 120 – 151 για τις εντολές [*71] έως [*74] στα υποσυστήματα 1 – 8. 
Προγραμματίζονται και οι 2 σειρές μηνύματος με 14 χαρακτήρες η κάθε μία. 
Με τα βελάκια κινηθείτε μέσα στο μήνυμα. 
Με τα πλήκτρα 1-9 σχηματίστε τις λέξεις. 
Με το πλήκτρο 0 αφήστε κενό μεταξύ δύο χαρακτήρων. 



Με το [*] έχετε τις ΕΠΙΛΟΓΕΣ (σε συνδυασμό με τα βελάκια): 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Για αποθήκευση μηνύματος πατήστε [*]. 
ΑΛΛΑΓΗ ΘΗΚΗΣ: Για αλλαγή από κεφαλαία γράμματα σε μικρά πατήστε [*]. 
ASCII ΕΙΣΟΔΟ: Για μετάβαση Στο Ελληνικό αλφάβητο [*]. 
Δώστε τον αριθμό της επιλογής ASCII και καταχωρήστε με [*]. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Για διαγραφή του τελευταίου γράμματος πατήστε [*].. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΟΘΟΝΗΣ: Για διαγραφή όλου του μηνύματος πατήστε [*]. 
Για Έξοδο πατήστε [#] 
Ελληνικό Αλφάβητο : 
Α  Πατήστε το 1 μία φορά  α  Επιλογή ASCII [223] 
Β  Πατήστε το 1 δύο φορές  β  Επιλογή ASCII [224] 
Γ  Επιλογή ASCII [201]  γ  Επιλογή ASCII [225] 
Δ  Επιλογή ASCII [127]  δ  Επιλογή ASCII [226] 
Ε  Πατήστε το 2 δύο φορές  ε  Επιλογή ASCII [227] 
Ζ  Πατήστε το 9 δύο φορές  ζ  Επιλογή ASCII [228] 
Η  Πατήστε το 3 δύο φορές  η  Επιλογή ASCII [229] 
Θ  Επιλογή ASCII [214]  θ  Επιλογή ASCII [230] 
Ι  Πατήστε το 3 τρεις φορές  ι  Επιλογή ASCII [231] 
Κ  Πατήστε το 4 δύο φορές  κ  Επιλογή ASCII [232] 
Λ  Επιλογή ASCII [215]  λ  Επιλογή ASCII [233] 
Μ  Πατήστε το 5 μία φορά  μ  Επιλογή ASCII [234] 
Ν  Πατήστε το 5 δύο φορές  ν  Επιλογή ASCII [235] 
Ξ  Επιλογή ASCII [216]  ξ  Επιλογή ASCII [236] 
Ο  Πατήστε το 5 τρεις φορές  ο  Επιλογή ASCII [111] 
Π  Επιλογή ASCII [217]  π  Επιλογή ASCII [237] 
Ρ  Πατήστε το 6 μία φορά  ρ  Επιλογή ASCII [238] 
Σ  Επιλογή ASCII [218]  σ  Επιλογή ASCII [239] 
Τ  Πατήστε το 7 δύο φορές  τ  Επιλογή ASCII [240] 
Υ  Πατήστε το 9 μία φορά  υ  Επιλογή ASCII [241] 
Φ  Επιλογή ASCII [220]  φ  Επιλογή ASCII [175] 
Χ  Πατήστε το 8 τρεις φορές  χ  Επιλογή ASCII [120] 
Ψ  Επιλογή ASCII [221]  ψ  Επιλογή ASCII [243] 
Ω  Επιλογή ASCII [222]  ω  Επιλογή ASCII [244] 
ς  Επιλογή ASCII [115] 

  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
α) Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα του ενός πληκτρολόγια οθόνης στο σύστημα: 
Πατήστε [*] [8] [κωδικό εγκαταστάτη] [998] και [*] για να στείλετε τα μηνύματα που φτιάξατε και 

στα υπόλοιπα πληκτρολόγια. 
Η διαδικασία θα διαρκέσει κάποια λεπτά. 
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Στο τέλος πατήστε [#][#] 

β)Για να σβήσετε όλα τα μηνύματα από το πληκτρολόγιο και να επαναφέρετε τα αρχικά: 
Πατήστε [*] [8] [κωδικό εγκαταστάτη] [996] και [*]. 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε [#] [#]. 
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