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ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Οπλισμός συστήματος (away). 
 
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. Όλα τα νούμερα που αντιστοιχούν σε ζώνες θα σβήσουν , οπότε έχουμε δυο 
επιλογές: 
 
Α: Εισάγουμε τον κωδικό μας και αμέσως μετά AWAY. Το away θα φωτιστεί και ο χρόνος 
εξόδου θα αρχίσει να μετράει. CODE + AWAY  
B: Πιέζουμε το πλήκτρο AWAY μέχρις ότου δυο beeps ακουστούν. Το away πλήκτρο θα 
φωτιστεί και ο χρόνος εξόδου αρχίσει να μετράει. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

1. Αν κάποια ζώνη δεν είναι ασφαλισμένη, στο τέλος του χρόνου εξόδου, θα απομονωθεί 
αυτόματα και το νούμερο αυτής θα μείνει αναμμένο στο πληκτρολόγιο. 

2. Εάν η ζώνη αποκατασταθεί (κλείσει) , αυτόματα θα ενταχθεί στο σύστημα. 
 
Για να ισχύει αυτό πρέπει να γίνει αντίστοιχος προγραμματισμός. 
 
Εάν το σύστημα είναι χωρισμένο, σε δύο υποπεριοχές, για να ενεργοποιήσουμε την κάθε 
περιοχή, ενεργούμε ως εξής: 

1. Πληκτρολογούμε AWAY , οπότε φωτίζεται η ένδειξη PARTIAL και στο αντίστοιχο 
νούμερο της περιοχής , στο Area Display. 

2. Για να μετακινηθούμε από περιοχή σε περιοχή , πληκτρολογούμε AWAY , οπότε το 
αντίστοιχο νούμερο στο Area Display, φωτίζεται. 

3. Για να οπλίσουμε το σύστημα, οπλίζουμε κάθε περιοχή ξεχωριστά (ΚΩΔΙΚΟΣ + 
AWAY). 

 
ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Για να αφοπλίσουμε το σύστημα , εισάγουμε το κωδικό μας και αμέσως μετά το Away. 
 ( CODE + AWAY) 
 
 



ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (STAY) 
 
Αυτός ο τρόπος οπλισμού χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε συναγερμό και 
να κινούμαστε ελεύθερα στον φυλασσόμενο χώρο ή σε μέρος αυτού. 
 
1. Εισάγουμε τον κωδικό μας και αμέσως μετά το STAY.     ( CODE + STAY ) 
    Δύο beeps θα ακουστούν , το πλήκτρο stay θα φωτιστεί και ο χρόνος εξόδου θα αρχίσει να                                    
    μετράει. Όποια ζώνη έχει προγραμματιστεί να απομονώνεται αυτόματα, θα αναβοσβήνει  
    κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου. Στο τέλος του χρόνου εξόδου τα αντίστοιχα νούμερα                                                                             
    των ζωνών θα σβήσουν και το πληκτρολόγιο θα ηχήσει. 
 
2. Πιέζουμε το πλήκτρο STAY μέχρις ότου δυο beeps ακουστούν. Το πλήκτρο stay θα  
    φωτιστεί και ο χρόνος εξόδου θα αρχίσει να μετράει. 
 
 
 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ (ISOLATE) 
 
Πιέζουμε δυο φορές το πλήκτρο stay , το αντίστοιχο νούμερο ζωνών που θέλουμε να 
απομονώσουμε , κατόπιν το stay και στο τέλος της διαδικασίας πληκτρολογούμε το Away. 
 

STAY + STAY + ZONE NUMBER + STAY + AWAY 
 
Π.Χ. έστω ότι θέλουμε να απομονώσουμε τις ζώνες 1,3,5 
 

STAY + STAY + 1 + STAY + 3 + STAY + 5 + STAY + AWAY 
 
Στη συνέχεια , εάν θέλουμε να οπλίσουμε το σύστημα , πληκτρολογούμε τον κωδικό μας και 
AWAY. 
 
 
DURESS CODE ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ) 
 
Αυτός ο τρόπος  αφοπλισμού χρησιμοποιείται σε περίπτωση απειλής. Για να αφοπλίσουμε το 
σύστημα ,εισάγουμε τον κωδικό μας και προσθέτουμε στο τέλος το εννέα. Στην συνέχεια 
πληκτρολογούμε το AWAY. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα αφοπλίζει και στέλνει σήμα 
απειλής στον Κεντρικό Σταθμό. 
 

CODE + 9 + AWAY 
 
 
PANIC ALARM (ΠΑΝΙΚΟΣ) 
 
Πληκτρολογούμε ταυτόχρονα 1 και 3 ή STAY και AWAY. Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και 
σήμα πανικού στέλνεται στον Κεντρικό Σταθμό. Για να σταματήσουν οι σειρήνες ή 
εισάγουμε τον κωδικό μας και  AWAY ή περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος ενεργοποίησης. 
 
 
FIRE ALARM (ΦΩΤΙΑ) 
 
Πληκτρολογούμε 4 και 6 ταυτόχρονα. Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και σήμα φωτιάς  
στέλνεται στον Κεντρικό Σταθμό. Για να σταματήσουν οι σειρήνες ή εισάγουμε τον κωδικό 
μας και Away ή περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος ενεργοποίησης. 
 
 



MEDICAL ALARM (ΒΟΗΘΕΙΑ) 
 
Πληκτρολογούμε ταυτόχρονα 7 και 9. Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και σήμα κινδύνου 
στέλνεται στον Κεντρικό Σταθμό. Για την απενεργοποίηση ενεργούμε όπως παραπάνω  
(FIRE ALARM). 
 
Σημείωση : Οι τρεις παραπάνω συναγερμοί , μπορεί να είναι ηχηροί ή σιωπηροί , ανάλογα με 
την απαίτηση του χρήστη. 
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 
 
Εισάγουμε master code + 1 + away , τρία beeps θα ακουστούν και το stay και  away θα 
αναβοσβήσουν. Εισάγουμε τον αριθμό του χρήστη (1-8) που επιθυμούμε να αλλάξουμε και 
αμέσως μετά το AWAY, εισάγουμε τον καινούργιο κωδικό και αμέσως μετά AWAY. 
 
MASTER CODE + 1 + AWAY + USER NUMBER + AWAY + NEW CODE + AWAY 
 
Π.χ. 
Έστω ότι έχουμε master code 2580 και θέλουμε να τον αλλάξουμε σε 3240. 
Κάνουμε τα ακόλουθα: 2580 + 1+ AWAY + 1+ AWAY + 3240 + AWAY 
 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
 

1. Εισάγουμε τον master code και αμέσως μετά το 6 και το away , τρία beeps θα 
ακουστούν και το stay και away θα αναβοσβήνει. 

2. Εισάγουμε την ημέρα , μήνα , χρόνο , ώρα και λεπτά. Η ώρα είναι 24:00. 
3. Πιέζουμε το away μόλις τελειώσουμε. 
 
MASTER CODE + 6 + AWAY + DD + MM + YY + HH + MM + AWAY 
 
DD > Μέρα              01…………..31 
MM> Μήνας            01…………..12 
ΥΥ > Χρόνος           01……………. 
ΗΗ > Ώρα                01…………...24 
ΜΜ> Λεπτά            00……………59 
 
 
Π.χ. 
Έστω ότι θέλουμε να βάλουμε τα ακόλουθα : 1η Ιανουαρίου 2006 και ώρα 10:30 
 
MASTER CODE : 2580 
 
2580 + 6 + AWAY + 01 + 01 + 06 + 10 + 30 + AWAY 
 

 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ 
ΜΠΟΥΤΟΝ 

ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΖΩΝΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 

1 SYSTEM FAULT 1 1 ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
   2 ΑΠΩΛΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΩΡΑΣ 
   3 ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ 
    ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
    ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
   4 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 
   5 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ  
   6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
   7 ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
2 RF LOW BATTERY 2 1-8 ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
     
3 ZONE TAMPER 

ALARM 
3 1-8 TAMPER ALARM ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 1-8 

     
4 SENSOR WATCH 

FAULT 
4 1-8 ΖΩΝΕΣ 1-8 SENSOR WATCH ΑΠΩΛΕΙΑ 

     
5 RF SENSOR WATCH 5 1-8 ΖΩΝΕΣ 1-8 SENSOR WATCH FAIL 
6 COMMUNICATION 

FAIL 
6 1 ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 2 ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ 
 
Για να εξακριβώσουμε τα σφάλματα του συστήματος , ενεργούμε ως εξής: 
 

- Πληκτρολογούμε 5 μέχρις ότου 2 beeps ακουστούν. 
- Η ένδειξη Fault , θα παραμείνει αναμμένη και τα ενδεικτικά νούμερα, θα 

αναβοσβήνουν. 
- Κάθε νούμερο αντιστοιχεί σε είδος σφάλματος. 
- Πληκτρολογούμε το αντίστοιχο νούμερο που εικονίζεται και διαβάζουμε από 

τον παραπάνω πίνακα , το είδος του σφάλματος. 
 
Για να επαναφέρουμε το σύστημα , πληκτρολογούμε AWAY. 
 

SERVICE: καλείτε την αντιπροσωπεία βορειοανατολικής  Aττικής στα 
τηλέφωνα 2294092148 & 6942474043. 
ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ: 2102896305                                                                                                               


