
DSC PC 1616/1832/1864 Συνοπτικές οδηγίες χρήστη με Led 
Πλήρης Οπλισμός: 
Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει οι λυχνίες των ζωνών 1 – 16 να είναι σβηστές . 

Πατήστε τον κωδικό σας. 
Θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το λουκέτο και ένας ήχος θα σας ενημερώνει ότι πρέπει να 
αποχωρήσετε. 

Αφοπλισμός: 
Πατήστε τον κωδικό σας. Η κόκκινη λυχνία με το λουκέτο σβήνει. 

Σε περίπτωση που πατήσετε λάθος κωδικό πατήστε # και ξανά το σωστό κωδικό 

Μνήμη συναγερμού 
Πατήστε * [3] για δείτε από ποια ζώνη είχατε συναγερμό. 

Στην συνέχεια πατήστε πάλι #. Η μνήμη θα σβήσει την επόμενη φορά που θα οπλίσετε το σύστημα. 

Νυκτερινός οπλισμός 
Πατήστε [*] [9] και στην συνέχεια τον κωδικό σας. 
Η κόκκινη λυχνία με το λουκέτο θα αναβοσβήνει. 

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

Ακύρωση ζώνης 
Πατήστε [*] [1] και το νούμερο της ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε (από 01 – 16) 
Στο τέλος πατήστε [#] . Επαναλάβετε την διαδικασία και για άλλες ζώνες. 

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: 
Λυχνία 1 αναμμένη : Καλέστε τον εγκαταστάτη σας. 

Λυχνία 2 αναμμένη : Διακοπή ρεύματος. Όταν αποκατασταθεί η λυχνία θα σβήσει αυτόματα. 
Λυχνία 3 αναμμένη : Πρόβλημα τηλεφώνου . Όταν αποκατασταθεί η λυχνία θα σβήσει αυτόματα. 
Λυχνία 4 αναμμένη : Πρόβλημα επικοινωνίας με το κέντρο λήψης σημάτων. Μόλις αποκατασταθεί η 

λυχνία θα σβήσει αυτόματα 
Λυχνία 8 αναμμένη : Ρυθμίστε την ώρα του συστήματος. 

Συναγερμός πανικού 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με το αστυνομικό σήμα (κάτω αριστερά) έως ότου αρχίσουν να ηχούν 

οι σειρήνες. 
Πατήστε τον κωδικό σας για να σταματήσουν οι σειρήνες. 

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 
Πατήστε [*] [6] τον κωδικό σας 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 [#] . 

Αλλαγή κωδικού 
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] [#] [#]. 

Ηχητικό σήμα πόρτας 
Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με την καμπάνα έως ότου ακούσετε 3 μπίπ. 
Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με την καμπάνα έως ότου ακούσετε ένα 

παρατεταμένο μπίπ. Ισχύει για την κεντρική είσοδο εάν το έχει ενεργοποιήσει ο εγκαταστάτης σας. 


