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ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Οπλισμός συστήματος ARM (όταν φεύγουμε από το χώρο ). 
 
Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να οπλίσουμε το σύστημα και να φύγουμε από 
τον φυλασσόμενο χώρο , ενεργοποιώντας όλες τις ζώνες του συστήματος. 
Κλείνουμε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και καθόμαστε ακίνητοι μπροστά στο 
πληκτρολόγιο. Το σπιτάκι θα πρασσινίσει  και έχουμε δύο επιλογές: 
Α: Εισάγουμε τον κωδικό μας και αμέσως μετά ENTER.  
B: Γρήγορη όπλιση πατάμε το πλήκτρο με το ανθρωπάκι έξω από το σπίτι. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

1. Αν όλες οι ζώνες είναι κλειστές , το πλήκτρο με το ανθρωπάκι έξω από το σπίτι θα 
κοκκινίσει.  

2. Αν κάποια ζώνη είναι ανοιχτή δεν θα οπλίσει το σύστημα και θα μας δείξει ποιες ζώνες 
είναι ανοιχτές. Μόλις τις κλείσουμε , οπλίζουμε. 

 
 ΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Οπλισμός συστήματος STAY (όταν παραμένουμε στο χώρο ). 
 
Αυτός ο τρόπος οπλισμού χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε συναγερμό και 
να κινούμαστε ελεύθερα στον φυλασσόμενο χώρο ή σε μέρος αυτού. 
Γρήγορη όπλιση :  

 πατάμε το πλήκτρο με το ανθρωπάκι μέσα στο σπίτι  και έχουμε χρόνο εισόδου 
 πατάμε το πλήκτρο με το ανθρωπάκι μέσα στο σπίτι  και ENTER (χωρίς χρόνου 

εισόδου) 
 

3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν όλες οι ζώνες είναι κλειστές , το πλήκτρο με το ανθρωπάκι μέσα στο 
σπίτι θα κοκκινίσει.  

 
 



ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Για να αφοπλίσουμε το σύστημα , εισάγουμε το κωδικό μας και αμέσως μετά το ENTER και 
στις δύο περιπτώσεις όπλισης. 
  
 
 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ  
 

Πατάμε :  
 το πλήκτρο με το σπίτι (με το ανοιχτό παράθυρο)  μία φορά  
 τον αντίστοιχο αριθμό ζώνης που θέλουμε να απομονώσουμε και όταν γραφτούν 

όλες οι ζώνες που θέλουμε πατάμε ENTER. 
 
DURESS CODE ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ) 
 
Αυτός ο τρόπος  αφοπλισμού χρησιμοποιείται σε περίπτωση απειλής. Για να αφοπλίσουμε το 
σύστημα ,εισάγουμε τo 6 ,τον κωδικό μας και στη συνέχεια πληκτρολογούμε το ENTER. 
Με αυτό τον τρόπο το σύστημα αφοπλίζει και στέλνει σήμα απειλής στον Κεντρικό Σταθμό. 
 

6+CODE + ENTER 
 
 
PANIC ALARM (ΠΑΝΙΚΟΣ) 
 

Πληκτρολογούμε ταυτόχρονα     και Ctrl  . Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και σήμα 
πανικού στέλνεται στον Κεντρικό Σταθμό. Για να σταματήσουν οι σειρήνες ή εισάγουμε τον 
κωδικό μας και  ENTER ή περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος ενεργοποίησης. 
 
 
FIRE ALARM (ΦΩΤΙΑ) 
 
 
Πληκτρολογούμε A και B ταυτόχρονα. Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και σήμα φωτιάς  
στέλνεται στον Κεντρικό Σταθμό. Για να σταματήσουν οι σειρήνες ή εισάγουμε τον κωδικό 
μας και ENTER ή περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος ενεργοποίησης. 
 
 
MEDICAL ALARM (ΒΟΗΘΕΙΑ) 
 

Πληκτρολογούμε ταυτόχρονα   B  και   . Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και σήμα 
κινδύνου στέλνεται στον Κεντρικό Σταθμό. Για την απενεργοποίηση ενεργούμε όπως 
παραπάνω  (FIRE ALARM). 
 
 
 
 
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 
 
 

1. Πατάμε το πλήκτρο Prog + master code+ enter. 
             Οθόνη : client : user 



2. Μετά πατάμε 1 + enter 
3. Μετά πιέστε <1> για αλλαγή κύριου κωδικού ή <2> …..<100>  για αλλαγή κωδικού 

χρήστη και μετά πιέζετε Enter. 
4. Εισάγετε τον νέο κωδικό και πιέστε ENTER . Ο νέος κωδικός εμφανίζεται στην 

οθόνη και πατάμε  Prog + enter. 
       Π.χ. prog +1234+enter+01+enter01……100+enter+νέο κωδικό+enter+prog+enter 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: 
 

1. Πιέστε Prog και  εισάγετε  τον master code και  ENTER. Οθόνη : client : user 
2. Πιέστε Prog +26+enter  , μετά <1> <enter>  
3. Πιέστε <ΗΗ ΜΜ> και < ENTER>. Όπου ΗΗ=ώρα σε 24ωρη μορφή και ΜΜ=λεπτά 

της ώρας. 
 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 
 

1. Πιέστε Prog + 26 + enter , μετά  <3> <enter> 
2. Πιέστε < DD MM YY> και  <ENTER>.  Όπου DD=1-31 τρέχουσα ημερομηνία , 

ΜΜ=1-12 μήνες και ΥΥ= 00-99 έτος. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ 

 
 

Αρ. 
ζώνης 

Περιγραφή ζώνης Αρ. 
ζώνης  

Περιγραφή ζώνης 

1  9  

2  10  

3  11  

4  12  

5  13  

6  14  

7  15  

8  16  

 

 
 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 



Όταν στην οθόνη γράφει CHECK EVENT τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα ή 
κάποιο νέο συμβάν. 

1. Πατάμε το βελάκι που δείχνει προς τα πάνω   και μας γράφει το πρόβλημα που 
υπάρχει. Π.Χ. διακοπή ρεύματος (AC FAULT) , πτώση μπαταρίας (LOW 
BATTERY) ή αν δεν έχει πρόβλημα ( NO FAULT). 

2. Τότε πατάμε ξανά το βελάκι προς τα πάνω και αρχίζει να μας δείχνει τα συμβάντα 
που έχει στη μνήμη. Π.Χ. ημερομηνία και ώρα alarm  ή  restore zone  ή οπλισμού ή 
αφοπλισμού του συστήματος .  

3. Πατώντας το enter σβήνει το check event και φαίνεται στο πληκτρολόγιο 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ , ΩΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. 

 
 
 
 

 

SERVICE : καλείτε την αντιπροσωπεία G4S Βορειοανατολικής  Aττικής , 
Γλυφάδας , Βούλας Βουλιαγμένης  στα τηλέφωνα 2294092148 & 6942474043. 

 ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ   G4S : 2102896305   ,  2102896395.                                                                           


