
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CADDX  

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΝΧ-1348 

 

POWER= ενδεικτικό τροφοδοσίας   

 Αναμμένο =  λειτουργεί  με  ΔΕΗ  ο  συναγερμός 

 Σβηστό= διακοπή ρεύματος (λειτουργία με μπαταρία) 

 Αναβοσβήνει = χαμηλή μπαταρία 

                  ARMED= ενδεικτικό οπλισμού 

 Αναμμένο = οπλισμένο σύστημα 

 Σβηστό = αφοπλισμένο σύστημα 

 Αναβοσβήνει =σύστημα σε συναγερμό 

                READY = ενδεικτικό ετοιμότητας για οπλισμό 

 Αναμμένο =έτοιμο για όπλιση 

 Σβηστό =ανοιχτές ζώνες δεν μπορεί να οπλίσει το σύστημα 

 Αναβοσβήνει = μπορεί να γίνει οπλισμός αλλά οι ζώνες που 

αναβοσβήνουν δεν θα λειτουργούν 

 

               SERVICE= ενδεικτικό για service (6942 474043) 

 

I. ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΩ & ΝΑ ΦΥΓΩ 

 

Περιμένω να ανάψει το           (ready) και πατάω το 3ο πλήκτρο          (exit) . Ανάβει το 

λουκέτο       και ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Όταν γυρίσω πατάω μόνο κωδικό και 

αφοπλίζω (       λουκέτο σβηστό). 

II. ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΩ & ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕΣΑ 

 

Περιμένω να ανάψει το        (ready) και πατάω το 1ο κουμπί      (stay). Ανάβει το λουκέτο      

και έχει οπλίσει περιμετρικά το σύστημα ( μόνο μαγνητικές επαφές) . Η είσοδος έχει χρόνο 

εισόδου . Αν πατήσω το stay και 2η φορά η πόρτα εισόδου δεν δίνει χρόνο μόλις ανοίξει 

(καταργείτε ο χρόνος εισόδου). Το πρωϊ για να αφοπλίσω πατάω μόνο τον κωδικό μου και 

σβήνει το λουκέτο ( σύστημα αφοπλισμένο). 

 



III. ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ 

     = 1Ο φωτιά  ,   για ενεργοποίηση πατάμε συνεχόμενα για 3sec 

     = 2ο ιατρική βοήθεια , για ενεργοποίηση πατάμε συνεχόμενα για 3sec 

     = 3ο αστυνομία  , για ενεργοποίηση πατάμε συνεχόμενα για 3sec 

Σταματάω όποτε θέλω την σειρήνα πατώντας κωδικό. 

 Αν πατηθεί λάθος κωδικός κατά την αφόπλιση , πατάω την δίεση          μία φορά για 

μηδενισμό (clear) και μετά πληκτρολογώ τον κωδικό πάλι. 

 

 Αν κάποιος μας απειλεί να αφοπλίσουμε το σύστημα με βία , τότε δεν αφοπλίζουμε 

τον συναγερμό πατώντας τον κωδικό μας αλλά πατώντας το κωδικό απειλής ( 2580) 

για σιωπηλή ειδοποίηση αστυνομίας μέσω Κέντρου Λήψεως Σημάτων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

 Αν αναβοσβήνει το        (ready) , οι ζώνες που αναβοσβήνουν δεν θα λειτουργούν 

κατά την όπλιση. 

 Αν για οποιοδήποτε λόγο ( π.χ. διακοπή ρεύματος ) χτυπάει η σειρήνα ή ο βομβητής 

του πληκτρολογίου πατάμε μία φορά τον κωδικό μας και σταματάει. 

  

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΖΩΝΗ 1  

ΖΩΝΗ 2  

ΖΩΝΗ 3  

ΖΩΝΗ 4  

ΖΩΝΗ 5  

ΖΩΝΗ 6  

ΖΩΝΗ 7  

ΖΩΝΗ 8  

ΖΩΝΗ 9  

ΖΩΝΗ 10  

ΖΩΝΗ 11  

ΖΩΝΗ 12  

ΖΩΝΗ 13  

ΖΩΝΗ 14  

ΖΩΝΗ 15  

ΖΩΝΗ 16  

 


