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Εισαγωγή 
 

 
Ευχαριστούµε  που  επιλέξατε  το  σύστηµα  ασφαλείας  PW-4/8 για  την προστασία  του  οικήµατος  σας  και 
των ενοίκων του. Το παρόν εγχειρίδιο σκοπό έχει να σας βοηθήσει ώστε να κατανοήσετε τη λειτουργία 

του  συστήµατος  ασφαλείας  που  προµηθευτήκατε  και  να  εκµεταλλευτείτε  όσον  το  δυνατό  περισσότερο 

την προστασία που µπορεί να σας προσφέρει. 
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να φυλάσσετε το εγχειρίδιο σε µέρος που θα είναι εύκολα διαθέσιµο σε κάθε 

περίπτωση που θα χρειαστείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που περιλαµβάνει. Παράλληλα όµως το 
µέρος θα πρέπει να είναι και προφυλαγµένο, διότι οι πληροφορίες του αφορούν εµπιστευτικά µόνο τον 

ιδιοκτήτη και τους εξουσιοδοτηµένους από αυτόν χρήστες του συστήµατος ασφαλείας. 
 
Το  σύστηµα  ασφαλείας  σας  PW-4/8  ελέγχεται  εξ  ολοκλήρου  από  τα  πληκτρολόγια  του,  τα  οποία 

παρέχουν   όλες   τις   απαραίτητες   πληροφορίες   και   ενδείξεις   που   αφορούν   την   κατάσταση   και   τις 

λειτουργίες του συστήµατος ασφαλείας αλλά και όλα τα απαραίτητα πλήκτρα για το χειρισµό του, όπως 

περιγράφονται στις επόµενες σελίδες του εγχειριδίου. 
 
 
 

ΕΠΙ∆ΙΩΞΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ. 
 
 
 
Θα  πρέπει  να  έχετε  υπ’  όψιν  σας  ότι  το  επίπεδο  ασφαλείας  που  σας  παρέχει  το  σύστηµα 
ασφαλείας σας εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

 
1.   Την καλή σχεδίαση της εγκατάστασης του συστήµατος ασφαλείας, η οποία διαφέρει από οίκηµα 

σε   οίκηµα.  Θα   πρέπει   να   γίνεται   µόνο   από   έµπειρο   τεχνικό   ή   σύµβουλο   στα   συστήµατα 

ασφαλείας. 
2.   Την σωστή επιλογή και τοποθέτηση των συσκευών που αποτελούν το σύστηµα ασφαλείας, ώστε 

να   παρέχουν   πλήρη   κάλυψη   και   προστασία   του   οικήµατος,   µείωση   στο   ελάχιστο   των 

περιπτώσεων  της  από  λάθος  ή  σφάλµα  ενεργοποίησης  του  συναγερµού  αλλά  και  την  ευκολία 

χειρισµού του συστήµατος ασφαλείας. 
3.   Την  επιλογή  αξιόπιστων  και  επώνυµων  προϊόντων  συστηµάτων  ασφαλείας  ώστε  να  παρέχουν 

σωστή   λειτουργία.  Μην   ξεχνάτε,  το   σύστηµα   ασφαλείας   είναι   ένα   σύνολο   συσκευών   που 

εργάζεται καθ’ όλο το 24ωρο. 
4.   Το  σωστό  χειρισµό  και  έλεγχο  του  συστήµατος  ασφαλείας  από  σας, τον  τελικό  χρήστη  του. Σε 

αυτό το σηµείο, το παρόν εγχειρίδιο θα είναι ο απαραίτητος οδηγός σας. 
5.   Την  συντήρηση  και  έλεγχο  της  καλής  λειτουργίας  του  σε  τακτά  χρονικά  διαστήµατα  από  τον 

εγκαταστάτη του συστήµατος ασφαλείας. 
 
Πέραν των ανωτέρων παραγόντων, η παρεχόµενη από ένα σύστηµα ασφαλείας προστασία, 
περιορίζεται από τα ακόλουθα: 

 
1.   Ένα σύστηµα ασφαλείας είναι ηλεκτρονική συσκευή και σαν τέτοια είναι δυνατόν να παρουσιάσει 

βλάβη η δυσλειτουργία. ∆εν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό σαν απόλυτη πηγή προστασίας. Ο 

συχνός έλεγχος της κατάστασης του θα µειώσει στο ελάχιστο τις περιπτώσεις βλάβης του. 
2.   Ένα σύστηµα ασφαλείας δεν µπορεί να εργαστεί χωρίς ρεύµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι 

µπαταρίες που περιλαµβάνει παρέχουν τροφοδοσία για διάστηµα που ποικίλει από εφαρµογή σε 

εφαρµογή. 
3.   Οι   χρήση   συνδυασµού   τερµατικών   µονάδων   συναγερµού   όπως   εξωτερικές   και   εσωτερικές 

σειρήνες,  φάροι  αναλαµπών,  σύνδεση  µε  24ωρο  κέντρο  λήψης  σηµάτων  συναγερµού  ή  και 
αναφορά   σε   προσωπικά   τηλέφωνα   αυξάνουν   την   αποτελεσµατικότητα   του   συστήµατος 

ασφαλείας. 
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Περιεχόµενα εγχειριδίου 
 

 
Εισαγωγή 3 
Περιεχόµενα εγχειριδίου – Σηµειώσεις & πληροφορίες συστήµατος 4 
Αναφορά στα πληκτρολόγια χειρισµού συστήµατος 5 
Πληκτρολόγιο CR-8 ICON – Συνοπτική αναφορά χειρισµού – αναγνώριση προβληµάτων συστήµατος 6 
Ενδείξεις πληκτρολογίου CR-8 ICON – Οπλισµός / αφοπλισµός συστήµατος 7 
Αποµόνωση και επαναφορά αποµονωµένων ζωνών 8 
Αναγγελία ζωνών και Χειρισµός εξόδων – Εντολές προσωπικής απειλής 9 
Προγραµµατισµός κωδικών χρήστη 10 
Αναγνώριση προβληµάτων συστήµατος 11 
Πίνακας επεξήγησης ενδείξεων µνήµης συµβάντων 12 
Πληκτρολόγια οθόνης CR-16S & CR-16M LCD – Συνοπτική αναφορά χειρισµού συστήµατος 13 
Χειρισµός µέσω πληκτρολογίων οθόνης – Οπλισµός / Αφοπλισµός συστήµατος 14 
Αποµόνωση ζωνών – Αναγγελία – Εντολές ανάγκης – Μηνύµατα & προβλήµατα συστήµατος 15 
Εµφάνιση µνήµης συµβάντων – Χειρισµός εξόδων – Προγραµµατισµός κωδικών 16 
Καθορισµός ηµεροµηνίας & ώρας – Προσαρµογή πληκτρολογίου 17 
Αναφορά και χειρισµός µέσω τηλεφώνου 18 
Αναφορά στα Υποσυστήµατα 19 

 

Σηµειώσεις & πληροφορίες συστήµατος 
 

 
Ζώνες Συστήµατος 

 Περιγραφή Τύπος Ζώνης 
1

η  
ζώνη   

2
η  

ζώνη   
3

η  
ζώνη   

4
η  

ζώνη   
5

η  
ζώνη   

6
η  

ζώνη   
7

η  
ζώνη   

8
η  

ζώνη   

 
Χρήστες και Κωδικοί συστήµατος 

 Όνοµα Κατόχου Κωδικός ∆ικαιώµατα Πρόσβαση 
1

ος  
Χρήστης:   Κύριος Υποσύστηµα A-B 

2
ος  

Χρήστης:     
3

ος  
Χρήστης:     

4
ος  

Χρήστης:     
5

ος  
Χρήστης:     

6
ος  

Χρήστης:     
7

ος  
Χρήστης:     

8
ος  

Χρήστης:     
9

ος  
Χρήστης:     

10
ος  

Χρήστης:     

 
Χρόνοι συστήµατος 

 Χρόνοι εισόδου Χρόνοι εξόδου ∆ιάρκεια συναγερµού 
Α Υποσύστηµα    
Β Υποσύστηµα    

 
 

Ηµεροµηνία εγκατάστασης: 
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Αναφορά στα πληκτρολόγια χειρισµού συστήµατος 
 

 
Μέσω των πληκτρολογίων παρέχεται  πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος ασφαλείας σας. 
Από  τις  ενδείξεις  τους,  των  οποίων  η  σηµασία  αναφέρεται  παρακάτω,  έχετε  πλήρη  αναφορά  της 

κατάστασης  του  συστήµατος  σας  ενώ  µέσω  των  πλήκτρων  τους  µπορείτε  να  χειρίζεστε  το  σύστηµα 

ασφαλείας σας. 
Είναι δυνατόν σε ένα σύστηµα να υπάρχουν εγκατεστηµένα περισσότερα του ενός πληκτρολόγια (µέχρι 
και  8),  µε  διαφορετικές  δυνατότητες  και  λειτουργίες  σε  κάθε  ένα,  ανάλογα  µε  τις  απαιτήσεις  του 

οικήµατος σας και των προσωπικών αναγκών σας. 
Περισσότερες  πληροφορίες  µπορείτε  να  πάρετε  από  τον  εγκαταστάτη  σας  όσον  αφορά  τις  επιλογές 

εγκατάστασης πληκτρολογίων. 
Στο  σύστηµα  ασφαλείας  σας,  έχει  εγκατασταθεί  κάποιος  (ίσως  και  συνδυασµός  αυτών)  από  τους 

παρακάτω  διαθέσιµους  τύπους  πληκτρολογίων.  Οι  ενδείξεις  και  ο  χειρισµός  του  συστήµατος  σας 

διαφέρει  ανάλογα  µε  τον  τύπο  του  πληκτρολογίου.  Στο  παρόν  εγχειρίδιο  αναφέρονται  οι  λειτουργίες 

όλων των τύπων πληκτρολογίων  ενδεικτικών και οθόνης. Ακολουθείστε τις οδηγίες ανάλογα µε τον τύπο 

του πληκτρολογίου που είναι εγκατεστηµένο στο οίκηµα σας. 
 

Πληκτρολόγιο ενδεικτικών CR-8 ICON 
 
Στο  πληκτρολόγιο  αυτό,  όλες  οι  ενδείξεις  εµφανίζονται  από  τα  ενδεικτικά 
(LED) τα οποία διαθέτει. Ο χειρισµός του συστήµατος ασφαλείας σας µέσω 

ενός  πληκτρολογίου  ενδεικτικών  CR-8  ICON  αναφέρεται  µε  λεπτοµέρειες 

στις σελίδες 6 έως 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πληκτρολόγια οθόνης CR-16M LCD και CR-16S LCD 
 
Στα πληκτρολόγια αυτά, οι ενδείξεις 

εµφανίζονται στην οθόνη υγρών 

κρυστάλλων καθώς και από 

ενδεικτικά (LED) τα οποία 
διαθέτουν. 
Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο 

αυτών πληκτρολογίων είναι το 
µέγεθος της οθόνης τους 
(µεγαλύτεροι χαρακτήρες στο 

πληκτρολόγιο CR-16M LCD) και η 

εµφάνιση τους. 
Ο χειρισµός του συστήµατος 

ασφαλείας σας µέσω ενός 

πληκτρολογίου ενδεικτικών CR-8 
ICON αναφέρεται µε λεπτοµέρειες 

στις σελίδες 13 έως 18. 
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Πληκτρολόγιο CR-8 ICON 

Συνοπτική Αναφορά Χειρισµού Συστήµατος 
 

Οπλισµός συστήµατος: 

 <ARM>   ή   <Κωδικός> <ENTER>   ή   <ARM> <Κωδικός> <ENTER>   

Αφοπλισµός συστήµατος 

 <Κωδικός> <ENTER>  ή  <ARM> (µόνο κατά τον χρόνο εξόδου)   

Οπλισµός µε Παραµονή στο χώρο 

 <STAY>    ή  <Κωδικός> < STAY>   

Οπλισµός µε Παραµονή στο χώρο και κατάργηση των χρόνων καθυστέρησης 

 <STAY> ή <Κωδικός> < STAY> και <ENTER>   

Αφοπλισµός µετά από Οπλισµό µε Παραµονή στο χώρο 

 < STAY> ή < STAY> <Κωδικός> <ENTER> ή <Κωδικός> <ENTER>   

Αποµόνωση ζωνών / Επαναφορά αποµονωµένων ζωνών 

 <BYPASS> <1~8> <ENTER>   

Αποµόνωση όλων των ζωνών: 

 < BYPASS> <9> <ENTER>   

Επαναφορά όλων των αποµονωµένων ζωνών: 

 < BYPASS>  <0>  <ENTER>    ή   <Αυτόµατα µε τον Αφοπλισµό>   

Είσοδο στο πρόγραµµα χρήστη (προγραµµατισµός κωδικών κλπ) 

 <PROGRAM> <Κύριο Κωδικός> <ENTER>   

Αλλαγή / Προσθήκη Κωδικών (από το πρόγραµµα χρήστη) 

 <PROGRAM> <1~10> <ENTER> <Νέος Κωδικός 1~6 ψηφία> <ENTER>   

∆ιαγραφή Κωδικών (από το πρόγραµµα χρήστη) 

 <PROGRAM> <1~10> <ENTER> < BYPASS> <ENTER>   

Έξοδο από το πρόγραµµα χρήστη (προγραµµατισµό κωδικών κλπ) 

 <PROGRAM> <ENTER>   

Εµφάνιση Μνήµης Συµβάντων 

 <MEMORY> Έξοδο από εµφάνιση µνήµης / Αναγνώριση Συµβάντων <ENTER>   

Πανικός από το πληκτρολόγιο (Προσωπική απειλή / ληστεία) 

 <PANIC>    ή   <1>+<3> συγχρόνως   

Αναγγελία Φωτιάς από το πληκτρολόγιο 

 <4> <6> συγχρόνως   

Κλήση ιατρικής βοήθειας από το πληκτρολόγιο 

 <7> <9> συγχρόνως   

Αποστολή σήµατος ενέδρας (Αναγκαστικού αφοπλισµού συστήµατος) 

<Πλήκτρο Ενέδρας 1~9> <Κωδικός χρήστη> <ENTER> 
 

Αναγνώριση βασικών προβληµάτων συστήµατος 
Αν το ενδεικτικό (System) αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο <MEMORY> 

 
Αν ανάψουν τα ενδεικτικά: (System) και (1) σηµαίνει: Αφόρτιστη Μπαταρία συστήµατος: 
Αν ανάψουν τα ενδεικτικά: (System) και (2) σηµαίνει: ∆ιακοπή παροχής ρεύµατος πόλεως: 
Αν ανάψουν τα ενδεικτικά: (System) και (3) σηµαίνει: Πρόβληµα τηλεφωνικής γραµµής: 
Αν ανάψουν τα ενδεικτικά: (System) και (4) σηµαίνει: Πτώση µπαταρίας ασύρµατων ανιχνευτών 
Αν ανάψουν τα ενδεικτικά: (System) και (5) σηµαίνει: Πτώση µπαταρίας ασύρµατων µπρελόκ 
Αν ανάψουν τα ενδεικτικά: (System) και (6) σηµαίνει: Πρόβληµα παρουσίας ελεγχόµενων ασύρµατων ανιχνευτών (Supervision) 
Αν ανάψουν τα ενδεικτικά: (System) και (7) σηµαίνει: Πρόβληµα λειτουργίας ελεγχόµενων ζωνών 
Αν ανάψουν τα ενδεικτικά: (System) και (8) σηµαίνει: Πρόβληµα λήψης τηλεφωνικής επιβεβαίωσης (Kiss-off) 

 
Για έξοδο και αναγνώριση του προβλήµατος πατήστε <ENTER> 
Σηµείωση: Σε περίπτωση που έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας να ενεργοποιείται συναγερµός 
σε  κάποιο  από  τα  παραπάνω  προβλήµατα, δώστε  τον  κωδικό  σας  και  πατήστε  το  πλήκτρο  <ENTER> 
για να ηρεµήσει το σύστηµα. 
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Ενδείξεις πληκτρολογίου CR-8 ICON και η σηµασία τους 
 
 

Κατάσταση 

  

Ενδεικτικό 

 

Σβηστό 
 

Αναµµένο 
 

Αναβοσβήνει 

 

Ready Byp 
Κάποιες από τις ζώνες είναι 
ανοικτές 

 

Όλες οι ζώνες είναι κλειστές 
Κάποιες ζώνες έχουν 

αποµονωθεί 
 

System 
 

Κανονική κατάσταση 
Αναγνωρισµένο πρόβληµα 

συστήµατος 

 

Νέο πρόβληµα συστήµατος 

 
Trouble 

 
Κανονική κατάσταση 

Ενεργό πρόβληµα συστήµατος 
(Πανικός από το πληκτρολόγιο ή 
Παραβίαση τάµπερ πίνακα) 

Νέο πρόβληµα συστήµατος 
(Πανικός από το πληκτρολόγιο 

ή Παραβίαση τάµπερ πίνακα) 
 

Program 
Κανονική λειτουργία 

συστήµατος 
Κατάσταση προγραµµατισµού 

συστήµατος 
Ακυρωµένη λειτουργία 

αναγγελίας ζωνών 

Ready Byp + 
Program 

 

- 
 

Λειτουργία αποµόνωσης ζωνών 
 

- 

Ζώνες 1-8 Ζώνες κλειστές Ζώνες ανοικτές Ζώνες σε συναγερµό 

 
A 

 

ο 
Το 1  Υποσύστηµα είναι 
αφοπλισµένο 

 

ο 
Το 1  Υποσύστηµα είναι 
οπλισµένο 

Το 1ο  Υποσύστηµα είναι 
οπλισµένο µε παραµονή 
(πλήκτρο Stay) 

 
B 

 

ο 
Το 2  Υποσύστηµα είναι 
αφοπλισµένο 

 

ο 
Το 2  Υποσύστηµα είναι 
οπλισµένο 

Το 2ο  Υποσύστηµα είναι 
οπλισµένο µε παραµονή 
(πλήκτρο Stay) 

 

 

Οπλισµός - Αφοπλισµός του συστήµατος 
Πατήστε το πλήκτρο <ARM> για να οπλίσετε το σύστηµα ασφαλείας σας, το ενδεικτικό λαµπάκι Armed 
θα   ανάψει.   Παράλληλα   ο   βοµβητής   του   πληκτρολογίου   σας   θα   αρχίσει   να   ηχεί   διακοπτόµενα 

δηλώνοντας την έναρξη χρόνου εξόδου. 
Κατά  την  διάρκεια  και  µόνο  του  χρόνου  εξόδου, υπάρχει  η  προαιρετική  δυνατότητα  να  αφοπλίσετε  το 

σύστηµα ασφαλείας σας, πατώντας ξανά το πλήκτρο <ARM>. 
Για  να  αποφύγετε  ανεπιθύµητους  οπλισµούς  του  συστήµατος  ασφαλείας  σας, από  τυχαίο  πάτηµα  του 
πλήκτρου  <ARM>,  µπορείτε  να  ζητήσετε  από  τον  εγκαταστάτη  σας  να  προγραµµατίσει  το  σύστηµα 

ασφαλείας σας ανάλογα, ώστε να απαιτείται κωδικός χρήστη για τον οπλισµό του. Στη περίπτωση αυτή, 
για να οπλίσετε το σύστηµα, δώστε πρώτα τον κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <ENTER>. 

 
Για να αφοπλίσετε το σύστηµα ασφαλείας σας, µετά τη λήξη του χρόνου εξόδου, δώστε τον κωδικό σας 
(εργοστασιακός: 123) και πατήστε το πλήκτρο <ENTER>. 

 

 

Επιπλέον, υπάρχει πάντα η προαιρετική δυνατότητα οπλισµού και αφοπλισµού του συστήµατος 
ασφαλείας σας µέσω κλειδοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου, αν έχουν εγκατασταθεί στο σύστηµα. 

 

Οπλισµός - Αφοπλισµός µε παραµονή στο χώρο 
Η  λειτουργία  αυτή  επιτρέπει  τον  µερικό  οπλισµό  του  συστήµατος  ασφαλείας  σας.  Η  συνηθέστερη 

εφαρµογή  της  είναι  όταν  θέλετε  να  οπλίσετε  το  σύστηµα  ασφαλείας  σας  κατά  την  διάρκεια  της  νύκτας, 
εξαιρώντας  κάποιους  από  τους  εσωτερικούς  χώρους  του  οικήµατος  σας  (π.χ.  ανιχνευτές  κίνησης) 
στους  οποίους  θα  κινείστε.  Οι  ζώνες  που  θα  είναι  ενεργές  κατά  τον  οπλισµό  του  συστήµατος  µε 

παραµονή στο χώρο προκαθορίζονται από τον εγκαταστάτη σας. 
Όπως και οι περισσότερες από τις λειτουργίες του συστήµατος ασφαλείας σας έτσι και η λειτουργία αυτή 
µπορεί  να  προσαρµοστεί  ανάλογα  µε  τις  απαιτήσεις  σας.  Για  παράδειγµα  µπορεί  να  θέλετε  κατά  τη 

διάρκεια  της  νύκτας  να  ηχεί  µόνο  ένας  µικρός  βοµβητής  κοντά  στο  κρεβάτι  σας  ειδοποιώντας  σας  ότι 
υπάρχει παραβίαση σε ένα ανιχνευτή που προστατεύει το γκαράζ σας. 
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Για  να  οπλίσετε  το  σύστηµα  ασφαλείας  σας  µε  τη  λειτουργία  αυτή,  πατήστε  το  πλήκτρο  <STAY>  στο 

πληκτρολόγιο  CR-8  Graph  και  αν  έχει  προγραµµατιστεί  ανάλογα  θα  αρχίσει  να  ηχεί  ο  βοµβητής 
πληκτρολογίου το χρόνο εξόδου. Το ενδεικτικό A στο πληκτρολόγιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 

 

 

Σηµείωση: Για να καταργήσετε τους χρόνους εξόδου και εισόδου, πατήστε το πλήκτρο <ENTER> 
µετά το πλήκτρο <Stay>. 

 

 
Για να αφοπλίσετε το σύστηµα, πατήστε απλά το πλήκτρο <STAY> ξανά. 
Είναι δυνατό ο εγκαταστάτης σας να προγραµµατίσει ανάλογα ώστε να απαιτείται ο κωδικός σας για τον 

αφοπλισµό του συστήµατος από την λειτουργία παραµονής στο χώρο. 
Στη περίπτωση αυτή, για να αφοπλίσετε το σύστηµα, θα πρέπει να δώσετε πρώτα τον κωδικό σας και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <ENTER>. 

 

Αποµόνωση ζωνών 

Το πλήκτρο αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποµονώσετε προσωρινά κάποιες ζώνες του συστήµατος 

ασφαλείας  σας  όταν  οπλίζετε  το  σύστηµα.  Οι  ζώνες  που  θα  αποµονώσετε  µε  αυτό  τον  τρόπο  θα 

επανέλθουν αυτόµατα την επόµενη φορά που θα αφοπλίσετε το σύστηµα ασφαλείας σας (εκτός από τις 
24ωρες ζώνες, τις οποίες θα πρέπει να επαναφέρετε χειροκίνητα). 
Ένα  τυπικό  παράδειγµα  εφαρµογής  της  λειτουργίας  χειροκίνητης  αποµόνωσης  ζωνών  µπορεί  να  είναι όταν  

θέλετε  να  αφήσετε  το  σκύλο  σας  να  περιφέρεται  ελεύθερα  στο  γκαράζ  του  οικήµατός  σας, οπότε 
µπορείτε   να   αποµονώσετε   τον   ανιχνευτή   κίνησης   που   προστατεύει   τον   συγκεκριµένο   χώρο   (για 

παράδειγµα τη ζώνη 5), πριν οπλίσετε το σύστηµα ασφαλείας σας. 
 

Για να αποµονώσετε π.χ. την 5η  ζώνη, ακολουθείστε την διαδικασία: 
1)   Πατήστε  το  πλήκτρο  <BYPASS>  στο  πληκτρολόγιο  CR-8  Graph.  Το  ενδεικτικό  Program  θα 

ανάψει σταθερά. 
2)   Πατήστε το πλήκτρο <5> (το ενδεικτικό της ζώνης 5 θα ανάψει) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 

<ENTER>.  Όταν  πατηθεί   το  πλήκτρο   <ENTER>,  το  ενδεικτικό   Ready  Byp  θα  αρχίσει   να 

αναβοσβήνει σαν ένδειξη ότι υπάρχει έστω και µια αποµονωµένη ζώνη. 
 
Σηµειώσεις: Για να αποµονώσετε όλες τις ζώνες του συστήµατος, µπορείτε να πατήσετε εναλλακτικά τα 

πλήκτρα: <BYPASS> <9> <ENTER>. 
Στη παραπάνω διαδικασία, αν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο µιας ζώνης που έχει ήδη αποµονωθεί, η 

ζώνη αυτή θα επανέλθει στο σύστηµα. 
Οι 24ωρες ζώνες θα παραµείνουν αποµονωµένες µέχρι την χειροκίνητη επαναφορά τους στο σύστηµα, 
µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Όλες οι άλλες ζώνες θα επανέλθουν αυτόµατα στο σύστηµα µε τον 

επόµενο αφοπλισµό. 

 

Επαναφορά αποµονωµένων ζωνών 

Για   να   επαναφέρεται   κάποιες   ζώνες   που   έχετε   ήδη   αποµονώσει,   επαναλάβετε   την   παραπάνω 

διαδικασία. 
Για να επαναφέρετε π.χ. την 5η  ζώνη που προηγουµένως αποµονώσατε, ακολουθείστε την διαδικασία: 

 
1)   Πατήστε το πλήκτρο <BYPASS> στο πληκτρολόγιο CR-8 Graph. Το ενδεικτικό Program θα 

ανάψει σταθερά. 
2)   Πατήστε  το  πλήκτρο  <5>  (το  ενδεικτικό  της  ζώνης  5  θα  σβήσει)  και  κατόπιν  πατήστε  το 

πλήκτρο  <ENTER>.  Όταν  πατηθεί  το  πλήκτρο  <ENTER>,  το  ενδεικτικό  Ready  Byp  θα 

σταµατήσει να αναβοσβήνει σαν ένδειξη ότι δεν υπάρχει αποµονωµένη ζώνη στο σύστηµα. 
 
Σηµείωση: Για να επαναφέρετε όλες τις τυχόν αποµονωµένες ζώνες, µπορείτε να πατήσετε εναλλακτικά 
τα πλήκτρα: <BYPASS> <0> <ENTER>. 

 
Σηµαντικό:   Μην   ξεχνάτε   να   βγαίνετε   πάντα   από   την   λειτουργία   αποµόνωσης   ζωνών, 
πατώντας το πλήκτρο <ENTER>. 
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Αναγγελία ζωνών και Χειρισµός εξόδων 

Το  λειτουργικό  πλήκτρο  <CONTROL> µπορεί  να  προγραµµατιστεί  ανάλογα  από  τον  εγκαταστάτη  σας, 
ώστε να µπορείτε να κάνετε τους ακόλουθους χειρισµούς στο σύστηµα ασφαλείας σας. 

 
1)  Έλεγχος της αναγγελίας ζωνών ηµέρας: 

Μια ζώνη ηµέρας µπορεί να είναι ένας ανιχνευτής χώρου ή παγίδα πόρτας που µπορεί να σας ειδοποιεί 
για  την  παραβίασή  του  (συνήθως  από  το  βοµβητή  του  πληκτρολογίου  σας)  όταν  το  σύστηµα  είναι 
αφοπλισµένο.  Μια  συνηθισµένη  εφαρµογή  είναι  ο  έλεγχος  της   κυρίας  εισόδου   καταστήµατος,  για 

ενηµέρωση εισόδου πελάτη στο κατάστηµα. 
Πατήστε το πλήκτρο <CONTROL> Τα ενδεικτικά System και Program θα ανάψουν 
Πατήστε το πλήκτρο <PROGRAM>. Το ενδεικτικό Program θα αρχίσει να αναβοσβήνει δηλώνοντας την 

ακύρωση της λειτουργίας αναγγελίας ζωνών ηµέρας. 
Για  να  ενεργοποιήσετε  πάλι  την  αναγγελία  ζωνών  ηµέρας  πατήστε  ξανά  το  πλήκτρο  <CONTROL> και 
µετά το πλήκτρο <PROGRAM>. 
Σηµείωση:  Μια   ζώνη   ηµέρας,  συµπεριφέρεται   σαν   κανονική   ζώνη   συναγερµού   όταν   το   σύστηµα 

ασφαλείας είναι οπλισµένο. 

 
2)  Έλεγχος βοηθητικών εξόδων: 

Οι  βοηθητικές  έξοδοι  του  συστήµατος  ασφαλείας  σας  στην  πράξη  είναι  εντολές  αυτοµατισµού  µε  τις 

οποίες  µπορείτε  να  ελέγχετε  από  το  πληκτρολόγιο  του  συστήµατος  ασφαλείας  σας  διάφορες  οικιακές 

συσκευές όπως το θερµοσίφωνα, τα εξωτερικά φώτα του οικήµατος, κλπ. 
Πατήστε το πλήκτρο <CONTROL> Τα ενδεικτικά System και Program θα ανάψουν. 
Πατήστε  τον  αριθµό  που  αντιστοιχεί  στην  συσκευή  που  θέλετε  να  ενεργοποιήσετε  (λόγου  χάριν  αν  ο 

αριθµός 3 ενεργοποιεί τον θερµοσίφωνα), πατήστε το πλήκτρο 3 και το αντίστοιχο ενδεικτικό 3 θα ανάψει 
δείχνοντας  ότι  η  έξοδος  αυτή  έχει  ενεργοποιηθεί.  Κατόπιν  πατήστε  το  πλήκτρο  <ENTER>  για  να 

επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία του συστήµατος. 
Για  να  ελέγξετε  απλά  ποιες  από  τις  βοηθητικές  εξόδους  είναι  ενεργοποιηµένες,  πατήστε  το  πλήκτρο 
<CONTROL> ξανά και η ενεργοποιηµένη έξοδος, στη περίπτωση µας ενδεικτικό 3, θα ανάψει. 

Για να απενεργοποιήσετε την έξοδο πατήστε το πλήκτρο 3 ώστε το αντίστοιχο ενδεικτικό να σβήσει και 
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <ENTER> για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία του συστήµατος. 

 

Εντολές προσωπικής απειλής 
 

 
Συναγερµός Ενέδρας (Αναγκαστικός αφοπλισµός συστήµατος) 
Στη   περίπτωση   που   σας   εξαναγκάσουν   να   αφοπλίσετε   το   σύστηµα   ασφαλείας   σας,   υπάρχει   η 

δυνατότητα   της   σιωπηλής   ενηµέρωσης   του   κέντρου   λήψης   σηµάτων   µέσω   τηλεφώνου   για   την 

κατάσταση αυτή. Αφοπλίστε το σύστηµα ασφαλείας σας, αλλά πριν τον κωδικό σας προσθέστε το ψηφίο 
ενέδρας που θα σας υποδείξει ο εγκαταστάτης σας. Για παράδειγµα, αν ο κωδικός σας είναι ο <123> και 
το  ψηφίο  ενέδρας  το  <4>,  δώστε  <4123>  <ENTER>.  Το  σύστηµα  θα  αφοπλιστεί  κανονικά  αλλά  το 
24ωρο κέντρο λήψης θα ενηµερωθεί για την κατάσταση αναγκαστικού αφοπλισµού του συστήµατος σας. 
Σηµείωση: Η παραπάνω λειτουργία απαιτεί τη σύνδεση του συστήµατος για αναφορά σε 24ωρο κέντρο 

λήψης σηµάτων συναγερµού. 

 
Συναγερµός προσωπικής απειλής: πλήκτρο <PANIC> ή πλήκτρα <1>  <3> 
Η  ιδιαίτερη  λειτουργία  του  πλήκτρου  αυτού  καθορίζεται  καλλίτερα  από  τον  εγκαταστάτη  σας,  ώστε  να 

ταιριάζει στις απαιτήσεις του προς προστασία χώρου σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

χρησιµοποιείται για καταστάσεις προσωπικής απειλής όπως ληστεία ή ένοπλη επίθεση ενεργοποιώντας 
τις  σειρήνες  του  συστήµατος  ασφαλείας  σας  ή  και  την  κλήση  ίσως  σε  24ωρο  κέντρο  λήψης  σηµάτων 

συναγερµού. 
Η  εντολή  πανικού  µπορεί  να  είναι  άµεση  ή  και µε  καθυστέρηση  2 δευτερολέπτων, προγραµµατιζόµενη από 

τον εγκαταστάτη σας για την αποφυγή τυχαίων συναγερµών. 
Επιπλέον η εντολή πανικού µπορεί να δοθεί προαιρετικά πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα <1> και <3>, 
µέσω   ασύρµατου   χειριστηρίου   ή   από   πληκτρολόγιο   νυκτός   αν   έχουν   εγκατασταθεί   στο   σύστηµα 

ασφαλείας σας. 
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Αναγγελία Πυρκαγιάς: Συνδυασµός πλήκτρων <4> <6> 
Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα <4> και <6> του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε το συναγερµό 

αναγγελίας φωτιάς. 

 
Κλήση Ιατρικής Βοήθειας:  Συνδυασµός πλήκτρων <7> <9> 
Πατήστε  συγχρόνως  τα  πλήκτρα  <7>  και  <9>  του  πληκτρολογίου  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  κλήση 

ιατρικής βοήθειας. 
 
Σηµείωση:  Οι  παραπάνω  λειτουργίες  απαιτούν  τη  σύνδεση  του  συστήµατος  για  αναφορά  σε  24ωρο 

κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού. 
 

 

Για να ακυρώσετε µια εντολή ανάγκης, δώστε τον κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 
<ENTER>. 

 

 

Προγραµµατισµός Κωδικών Χρήστη 
Το  πλήκτρο  <PROGRAM>  χρησιµοποιείται  για  την  είσοδο  σας  στη  κατάσταση  προγραµµατισµού  του 

συστήµατος  ασφαλείας  σας.  Το  σύστηµα  σας  PW-8  µπορεί  να  δεχτεί  µέχρι  και  10  διαφορετικούς 
κωδικούς χρήστη που µπορεί να έχουν µήκος από 1 µέχρι και 6 ψηφία. Ο εγκαταστάτης σας µπορεί να 
καθορίσει τον κωδικό σας σαν κύριο κωδικό χρήστη, ώστε να µπορείτε να προγραµµατίζετε στο µέλλον 
(προσθέσετε, αλλάξετε ή διαγράψετε) άλλους κωδικούς στο σύστηµα ασφαλείας σας). 

 

Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα κωδικό χρήστη: 
Σύµφωνα  µε  τα  αρχικά  εργοστασιακά  δεδοµένα  του  συστήµατος  ασφαλείας  σας,  ο  κύριος  κωδικός 

χρήστης (αρχικός:123) (στη θέση µνήµης 1), έχει την δυνατότητα να αλλάζει η να διαγράφει όλους τους 

κωδικούς χρήστη. Κάθε καινούργιος κωδικός που προγραµµατίζεται θα µπορεί να οπλίζει, αφοπλίζει το 

σύστηµα ασφαλείας σας. Εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα περιορισµού των επιπέδων πρόσβασης κάθε 
κωδικού χρήστη. Ενηµερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας πάνω σε αυτό. 
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα σας είναι αφοπλισµένο και πληκτρολογήστε: 
<PROGRAM> <Κύριο κωδικό χρήστη> <ENTER> 
Το ενδεικτικό Program θα ανάψει σαν ένδειξη ότι το σύστηµα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού. 
Για  να  προσθέσετε  για  παράδειγµα  τον  κωδικό  χρήστη  43210  στη  θέση  µνήµης  3  του  συστήµατος 

ασφαλείας σας, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα: 
<PROGRAM> <3> <ENTER> 
Αν στη θέση µνήµης 3 υπήρχε ήδη άλλος κωδικός, θα εµφανιστούν µε τη σειρά ένα προς ένα τα ψηφία που 

τον αποτελούν από τα αντίστοιχα αριθµητικά ενδεικτικά. Αν δώσετε τώρα τον καινούργιο κωδικό χρήστη 

(επόµενο βήµα), ο νέος κωδικός θα εµφανιστεί αντίστοιχα. 
<43210> <ENTER> 
Αν  ηχήσουν  3  σύντοµοι  ήχοι  από  τον  βοµβητή  του  πληκτρολογίου,  σηµαίνει  ότι  ο  κωδικός  έγινε 

αποδεκτός.  Αν  ακούσετε  ένα  µεγάλης  διάρκειας  ήχο,  σηµαίνει  ότι  κάνατε  κάποιο  λάθος  και  ο  νέος 

κωδικός δεν έγινε αποδεκτός. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσθέσετε ή να αλλάξετε 

τους κωδικούς χρήστη 1 έως 10. 

 

Για να διαγράψετε ένα κωδικό χρήστη, 
για παράδειγµα το 3ο  κωδικό χρήστη, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα: 
<PROGRAM> <3> <ENTER> <BYPASS> <ENTER> 

 

Για να βγείτε από τη κατάσταση προγραµµατισµού, πατήστε: 
<PROGRAM> <ENTER> 

 
Σηµείωση: Το ψηφίο (0) εµφανίζεται από το ενδεικτικό A, ενώ το ψηφίο (9) εµφανίζεται από το B. 

 

 

Σηµαντικό:  Μην  ξεχνάτε  να  βγαίνετε  πάντα  από  την  λειτουργία  προγραµµατισµού 
κωδικών, πατώντας τα πλήκτρο <PROGRAM> και µετά <ENTER>. 
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Αναγνώριση προβληµάτων συστήµατος 

Το  σύστηµα  ασφαλείας  σας  PW-4/8  έχει  τη  δυνατότητα  να  κρατά  στη  µνήµη  του  τα  τελευταία  127 
συµβάντα στα οποία περιλαµβάνονται όλα τα συµβάντα συναγερµού,   διάφορα γενικά προβλήµατα του 

συστήµατος ασφαλείας όπως διακοπή ρεύµατος, αφόρτιστη µπαταρία εφεδρείας καθώς και οπλισµούς / 
αφοπλισµούς του συστήµατος σας. 

 
Το   ενδεικτικό   System  θα   αρχίσει   να   αναβοσβήνει   αν   υπάρξει   ένα   νέο   συµβάν   στην   µνήµη   του 

συστήµατος ασφαλείας σας, για παράδειγµα διακοπή ρεύµατος. 
Πατήστε  το  πλήκτρο  <MEMORY> για  να  εµφανιστεί  στο  συµβάν και  ανατρέξτε  στον πίνακα  εµφάνισης 
µνήµης συµβάντων στη σελίδα 12 για να εξακριβώσετε την φύση του. 

 
Για  να  δείξετε  ότι  έχετε  λάβει  γνώση  του  νέου  συµβάντος  στο  σύστηµα  και  να  φύγει  η  ένδειξη  στο 

ενδεικτικό System, πατήστε το πλήκτρο <ENTER>, ειδάλλως αυτό θα γίνει αυτόµατα την επόµενη φορά 

που θα οπλίσετε το σύστηµα ασφαλείας σας. 
 
Το   ενδεικτικό   Trouble  θα   αρχίσει   να   αναβοσβήνει   όταν   το   σύστηµα   αντιληφθεί   παραβίαση   (για 

παράδειγµα πρόβληµα στην 24ωρη προστασία του συστήµατος). Για να ηρεµήσετε το σύστηµα, δώστε 

τον  κωδικό  χρήστη  σας  και  κατόπιν  το  πλήκτρο  <ENTER> για  να  σταµατήσει  ο  συναγερµός  και  αν  το 

πρόβληµα πάψει να υπάρχει, θα σβήσει το ενδεικτικό Trouble. 
Αν  το  πρόβληµα  συνεχίζει  να  υπάρχει, το  ενδεικτικό  Trouble θα  παραµείνει  αναµµένο  σταθερά, µέχρι την 

αποκατάσταση του προβλήµατος (προφανώς από τον εγκαταστάτη σας). 
 
Η  µνήµη  συµβάντων  εµφανίζεται  µέσω  του  πληκτρολογίου, αρχίζοντας  από  το  πιο  πρόσφατο  συµβάν 

προς   τα   παλαιότερα.   Κάθε   συµβάν   χωρίζεται   από   το   άλλο   µε   ένα   ήχο   από   το   βοµβητή   του 

πληκτρολογίου. 
Υπάρχουν  συµβάντα  τα  οποία  δεν  συνοδεύονται  από  αντίστοιχη  ένδειξη,  όπως  για  παράδειγµα  ο 

πανικός πληκτρολογίου και ο αναγκαστικός αφοπλισµός συστήµατος. 
 
Άλλα  συµβάντα  όπως  πρόβληµα  διακοπής  ρεύµατος  ή  αφόρτιστη  µπαταρία, µοιράζονται  σε  διάφορες 

συσκευές που µπορεί να είναι συνδεδεµένες στο σύστηµα ασφαλείας σας. Για το λόγο αυτό παρακάτω 
µπορείτε να βρείτε ένα πίνακα ανάλυσης συµβάντων στη σελίδα 12, στον οποίο µπορείτε να ανατρέξετε. 

 
Για να µπείτε στη λειτουργία εµφάνισης µνήµης συµβάντων, πατήστε: 
Πλήκτρο <MEMORY> 
Τα  τελευταία  127 συµβάντα  του  συστήµατος  ασφαλείας  σας  θα  αρχίσουν  να  εµφανίζονται, αρχίζοντας από 

τα πιο πρόσφατα µε παύση 2 δευτερολέπτων µεταξύ τους. 
Για να µεταπηδήσετε σε κάποιο συγκεκριµένο συµβάν, πατήστε το πλήκτρο <MEMORY> 
επαναλαµβανόµενα και η εµφάνιση της µνήµης θα επιταχυνθεί ανάλογα. 
Για  να  βγείτε  από  την  λειτουργία  εµφάνισης  της  µνήµης  συµβάντων,  πατήστε  απλά  το  πλήκτρο 
<ENTER>. 
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Πίνακας επεξήγησης ενδείξεων µνήµης συµβάντων 
 

 
Αφού πατήσετε το πλήκτρο [Memory], αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για να ενηµερωθείτε για το 
εµφανιζόµενο  συµβάν  του  συστήµατος. Τα  συµβάντα  αρχίζουν  να  εµφανίζονται  από  το  πιο  πρόσφατο 

προς   το   παλαιότερο   και   χωρίζονται   µεταξύ   τους   µε   ένα   σύντοµο   ήχο   από   το   βοµβητή   του 
πληκτρολογίου.  Πατήστε  το  πλήκτρο  [Enter]  για  να  βγείτε  από  τη  λειτουργία  εµφάνισης  της  µνήµης 

συµβάντων όταν τελειώσετε την ανασκόπηση των συµβάντων. 

 
Συµβάν Συσκευή Ενδεικτικό Κατάσταση 

Συναγερµός Ζώνες 1~8 Ενδεικτικά 1~8 Αναµµένο 
 

Αποµόνωση 
 

Ζώνες 1~8 
Ready Byp Αναµµένο 
Ενδεικτικά 1~8 Αναµµένο 

Τάµπερ Ζωνών 
(βραχυκύκλωµα) 

 

Ζώνες 1~4 
Trouble Αναβοσβήνει 
Ενδεικτικά 1~4 Αναµµένο 

Ταµπερ Ζωνών 
(διακοπή) 

 

Ζώνες 5~8 
Trouble Αναβοσβήνει 
Ενδεικτικά 5~8 Αναµµένο 

Ταµπερ πίνακα Πίνακας ή Σειρήνα Trouble Αναβοσβήνει 
 

Αφόρτιστη Μπαταρία 
 

Μπαταρία Συστήµατος 
System Αναµµένο 
Ενδεικτικό 1 Αναµµένο 

 

∆ιακοπή Ρεύµατος 
 

Τροφοδοσία Συστήµατος 
System Αναµµένο 
Ενδεικτικό 2 Αναµµένο 

Αφόρτιστη µπατ. 
Ασύρµ. ανιχνευτή 

 

Ασύρµ. Ανιχνευτής (1~8) 
 

Ενδεικτικά 1~8 
 

Αναβοσβήνει 

Αφόρτιστη µπατ. Ασύρµατου 

χειριστηρίου 
Ασύρµατος χειριστήριο 
(1~8) 

Trouble Αναµµένο 
Ενδεικτικά 1~8 Αναβοσβήνει 

Πανικός πληκτρολογίου 
(πλήκτρα 1+3) 

 

Πανικός πληκτρολογίου 
 

System 
 

Αναβοσβήνει 

Αναγγελίας Φωτιάς 
Πληκτρολογίου (πλήκτρα 4+6) 

Αναγγελία Φωτιάς 
Πληκτρολογίου 

System Αναβοσβήνει 
A Αναβοσβήνει 

Κλήση Ιατρού 
πληκτρολογίου (πλήκτρα 7+9) 

Κλήση Ιατρού 

πληκτρολογίου 
System Αναβοσβήνει 
B Αναβοσβήνει 

 

Πανικός ασύρµατου χειριστηρίου 
 

Ασύρµατο χειριστήριο (1~8) 
System Αναβοσβήνει 
Ενδεικτικά 1~8 Αναβοσβήνει 

Οπλισµός 1ου Υποσυστήµατος Οπλισµός Υποσυστήµατος 1 A Αναµµένο 
Οπλισµός 2ου Υποσυστήµατος Οπλισµός Υποσυστήµατος 2 B Αναµµένο 

Οπλισµός 1ου Υποσυστήµατος µε 
Παραµονή (Stay) 

Οπλισµός µε Παραµονή 1ου 

Υποσυστήµατος 

 

A 
 

Αναβοσβήνει 

Οπλισµός 2ου Υποσυστήµατος µε 
Παραµονή (Stay) 

Οπλισµός µε Παραµονή  2ου 

Υποσυστήµατος 

 

B 
 

Αναβοσβήνει 

 
Αναγκαστικός Αφοπλισµός 

 
Αναγκαστικός Αφοπλισµός 

Trouble Αναµµένο 
A Αναβοσβήνει 
B Αναβοσβήνει 

 

Πρόβληµα ελεγχόµενου 

ασύρµατου ανιχνευτή 

 

Πρόβληµα ελεγχόµενου 

ασύρµατου ανιχνευτή 

System Αναµµένο 
Trouble Αναβοσβήνει 
Ενδεικτικά 1~8 Αναβοσβήνει 

 

Πρόβληµα 
λειτουργίας ελεγχόµενης ζώνης 

 
Ζώνες (1~8) 

Ready Byp Αναµµένο 
Trouble Αναµµένο 
Ενδεικτικά 1~8 Αναµµένο 

Πρόβληµα 

τηλεφωνικής γραµµής 
Πρόβληµα 

τηλεφωνικής γραµµής 
System Αναµµένο 
Ενδεικτικό 3 Αναµµένο 
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Πληκτρολόγια Οθόνης CR-16S LCD και CR-16M LCD 
 

 

Συνοπτική Αναφορά Χειρισµού Συστήµατος 
 

 

Λειτουργία Πλήκτρα Περιγραφή Σηµειώσεις 

Οπλισµός 
Συστήµατος 

 

Κωδικός ENTER Πλήρης οπλισµός του συστήµατος  

Πλήρης Οπλισµός  
ARM 

Πλήρης οπλισµός του συστήµατος Αν έχει ενεργοποιηθεί. 

Αφοπλισµός κατά 

την Έξοδο 

 

ARM Αφοπλίζει το σύστηµα κατά τον 

χρόνο εξόδου 
Αν έχει ενεργοποιηθεί. 

Αφοπλισµός  

Κωδικός ENTER 
Αφοπλίζει το σύστηµα Επίσης σταµατά το συναγερµό 

Οπλισµός 
Υποσυστήµατος 

 

A B Οπλίζει το Υποσύστηµα A ή B Πατήστε A ή B για 2 δευτερόλεπτα 

για να οπλίσετε το Υποσύστηµα. 

Οπλισµός µε 
Παραµονή 

 

STAY Κωδικός ENTER Οπλίζει το σύστηµα µε Παραµονή 

όταν παραµένετε στο χώρο 
Αν έχει ενεργοποιηθεί από τον 

εγκαταστάτη σας. 

Οπλισµός µε 
Παραµονή 

 

STAY Οπλίζει το σύστηµα µε Παραµονή 

όταν παραµένετε στο χώρο 
 

Αφοπλισµός από 
Παραµονή 

 

Κωδικός ENTER Αφοπλίζει το σύστηµα  

Αφοπλισµός από 
Παραµονή 

 

STAY Αφοπλίζει το σύστηµα από 

παραµονή 
 

Αποµόνωση 
Ζωνών 

 

BYPASS 1 ~ 8 ENTER Αποµονώνει τις ζώνες Επαναλάβετε την διαδικασία για 

να επαναφέρετε τις ζώνες. 

Πανικός CHIME +  CONTROL Ενεργοποιεί το πανικό Πατήστε συγχρόνως για 2 δευτερ 

Κλήση Ιατρού CHIME + B 
Ενεργοποιεί κλήση Ιατρού Πατήστε συγχρόνως για 2 δευτερ 

Αναγγελία Φωτιάς A + B 
Ενεργοποιεί αναγγελία φωτιάς Πατήστε συγχρόνως για 2 δευτερ 

Μνήµη 
Συµβάντων 

 
MEM 

Εµφανίζει τα συµβάντα της µνήµης. 
Τα πλήκτρο <ENTER> ακυρώνει την 

εµφάνιση των συµβάντων. 

Εµφανίζει τα συµβάντα, αυτόµατα 

κάθε 2.5 δευτ.  (Χρησιµοποιείστε 

τα βέλη για χειροκίνητο χειρισµό) 

Αναγγελία Ζωνών  

CHIME Ενεργοποιεί ή ακυρώνει την 

λειτουργία αναγγελίας ζωνών 
Κρατήστε το πλήκτρο πατηµένο 

για 2 δευτερόλεπτα. 

Χειρισµός 
Συσκευών 

 

CONTROL 1 ~ 8 ENTER Ενεργοποιεί και ακυρώνει τις 

εξόδους /συσκευές. 
Κρατήστε το πλήκτρο <Control> 
πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα. 

Αλλαγή Κωδικών 
Χρήστη 

 

PROG Κωδικός ENTER Είσοδος στο πρόγραµµα αλλαγής 

κωδικών χρήστη 
Περισσότερες πληροφορίες στη 

σελίδα 11 

Προσαρµογή 
Πληκτρολογίου CONTROL   + ARM 

Είσοδος στη λειτουργία τοπικού 

προγραµµατισµού πληκτρολογίου 
Πατήστε το πλήκτρο <Control> 
και µετά <Arm>. Βλέπε σελίδα 13 

Αύξηση φωτισµού 
οθόνης LCD CONTROL    + STAY 

Κρατήστε πατηµένο το <CONTROL> και πατήστε <STAY> για αύξηση του 
φωτισµού. 

Ελάττωση 

φωτισµού οθόνης CONTROL   + BYPASS 
Κρατήστε πατηµένο <CONTROL> και πατήστε < BYPASS > για ελάττωση 

του φωτισµού. 

Αύξηση φωτισµού 

πλήκτρων CONTROL   + MEM 
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο <CONTROL> και πατήστε <MEM> για 

αύξηση του φωτισµού. 

Μείωση φωτισµού 

πλήκτρων CONTROL   + ▼ 
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο <CONTROL> και πατήστε <▼> 
επαναλαµβανόµενα για ελάττωση. 

Αύξηση 

τονικότητας ήχου CONTROL   + A 
Κρατήστε πατηµένο <CONTROL> και πατήστε < A > για αύξηση ήχου. 

Ελάττωση 

τονικότητας ήχου CONTROL   + B 
Κρατήστε πατηµένο <CONTROL> και πατήστε < B > για µείωση ήχου. 

Σηµείωση: Αν κάνετε λάθος σε ένα χειρισµό, πατήστε <ENTER>  για έξοδο και επιστροφή στη προηγούµενη κατάσταση. 
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Χειρισµός Συστήµατος µε Πληκτρολόγια Οθόνης 
 
 

Πώς να Οπλίσετε το Σύστηµα όταν φεύγετε από το χώρο 
Προετοιµασία συστήµατος για Οπλισµό 
Βεβαιωθείτε ότι το πράσινο ενδεικτικό <Ready> είναι αναµµένο. Το ενδεικτικό ανάβει µόνο όταν 

όλες  οι  ζώνες  είναι  κλειστές  (όλες  οι  πόρτες, έξοδοι  και  παράθυρα  κλειστά, ενώ  οι  ανιχνευτές 
στους  προστατευµένους  χώρους  ελεύθεροι  από  κίνηση  ή  αποµονωµένοι).    Αν  το  ενδεικτικό 
<Ready>  είναι  σβηστό,  στην  οθόνη  θα  εµφανίζονται  οι  ζώνες  που  είναι  ανοικτές  µε  την 

περιγραφή τους. Κλείστε τις ανοικτές ζώνες, ή αποµονώστε τις. Αποµονώστε τις ζώνες που δεν 
µπορείτε να κλείσετε. Προσοχή: Οι αποµονωµένες ζώνες δεν προστατεύουν το χώρο. 

Πώς να Οπλίσετε το Σύστηµα 
Όταν το σύστηµα είναι έτοιµο για οπλισµό, στην οθόνη LCD εµφανίζεται ο τύπος συστήµατος, η 
τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα, ενώ το πράσινο ενδεικτικό <Ready> είναι αναµµένο. 
Πριν εγκαταλείψετε το οίκηµα θα πρέπει να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού. 
Όταν   το   σύστηµα   είναι   έτοιµο   για   οπλισµό,  δώστε   το   Κωδικό   Χρήστη   σας   και   πατήστε 
<ENTER> για να οπλίσετε το σύστηµα. 
Το σύστηµα σας προτρέπει να εγκαταλείψετε τον προστατευόµενο χώρο. 

 
Πριν να οπλίσει το σύστηµα υπάρχει ο χρόνος εξόδου.  Στο χρόνο αυτό µπορείτε να φύγετε από 
το  οίκηµα. Στο  τέλος  της  διαδικασίας  το  ενδεικτικό  <ARMED>  ανάβει  σαν  ένδειξη  ότι  το 

σύστηµα  είναι  οπλισµένο  και  το  µήνυµα  κατάστασης  συστήµατος  εµφανίζεται.  (Τα  ενδεικτικά 
µπορεί  να  σβήσουν  µετά  από  µερικά  δευτερόλεπτα,  ανάλογα  µε  τον  προγραµµατισµό  του 
συστήµατος σας). 

Γρήγορος Οπλισµός 
Αν έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας, πατήστε <ARM> για να οπλίσετε το σύστηµα. 
Κατά  το  χρόνο  εξόδου, επαναλαµβανόµενοι  ήχοι  σας  δείχνουν  ότι  το  σύστηµα  δεν  έχει  ακόµη 

οπλίσει και σας υπενθυµίζει ότι πρέπει να φύγετε από τον προστατευόµενο χώρο. 
Αν  πρέπει  να  αφοπλίσετε  το  σύστηµα  κατά  την  διάρκεια  του  χρόνου  εξόδου,  πατήστε  το 
πλήκτρο <ARM> ξανά. 

Αφοπλισµός Συστήµατος 
∆ώστε το Κωδικό Χρήστη σας και πατήστε το πλήκτρο <ENTER>. 
Το ακόλουθο µήνυµα θα εµφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου: 
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Enter Code 

****** 
 

 

Areas Exiting 

A- 
 

 

Areas Armed 

A- 
 

 
 

 
 
 

 
 

Areas Disarmed 

A- 

 
Ακύρωση Συναγερµών 
∆ώστε το Κωδικό Χρήστη και πατήστε <ENTER> για να σταµατήσετε ένα συναγερµό σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

 

Πώς να Οπλίσετε το Σύστηµα όταν παραµένετε στον χώρο (π.χ. τη νύχτα) 
Οπλισµός Συστήµατος µε Παραµονή 
Ο  τρόπος  αυτός  οπλισµού  του  συστήµατος  χρησιµοποιείται  όταν  υπάρχουν  άνθρωποι  σε  ένα 
προστατευόµενο  χώρο.  Για  παράδειγµα  κατά  την  νύκτα,  όταν  µια  οικογένεια  πρόκειται  να 

κοιµηθεί,  προστατεύονται  οι  περιµετρικές  ζώνες  αλλά  όχι  οι  εσωτερικές.  Με  αυτόν  τον  τρόπο 
αγνοείται από το σύστηµα οποιαδήποτε κίνηση στον εσωτερικό προστατεµένο χώρο. 
Όταν το σύστηµα είναι έτοιµο για οπλισµό, πατήστε <STAY> και το σύστηµα σας προτρέπει να 

δώσετε τον κωδικό χρήστη σας και κατόπιν πατήστε <ENTER>. 

Γρήγορος Οπλισµός µε Παραµονή 
Αν έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας, πατήστε το πλήκτρο <STAY> για να οπλίσετε 
το σύστηµα. Κατά τον χρόνο εξόδου µπορείτε αν θέλετε να φύγετε από το χώρο. Αν θέλετε να 

παραµείνετε   και   δεν   περιµένετε   κάποιον   άλλο   χρήστη   να   µπει   στο   χώρο,   µπορείτε   να 
καταργήσετε   τους   χρόνους   εισόδου   και   εξόδου   πατώντας   το   πλήκτρο   <ENTER>.   Ο 
προειδοποιητικός ήχος χρόνου εξόδου θα σταµατήσει. 
Στο  τέλος  της  διαδικασίας,  το  ενδεικτικό  <Stay>  θα  ανάψει  σαν  ένδειξη  ότι  το  σύστηµα  έχει 
οπλίσει και το µήνυµα  κατάστασης  συστήµατος θα  εµφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου. 
(Τα   ενδεικτικά   µπορεί   να   σβήσουν   µετά   από   µερικά   δευτερόλεπτα,   ανάλογα   µε   τον 
προγραµµατισµό του συστήµατος σας). 

Αφοπλισµός Συστήµατος από Παραµονή 
∆ώστε   το   Κωδικό   Χρήστη   σας   και   πατήστε   <ENTER>,   ή   πατήστε   <STAY>   αν   έχει 
ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας. Το ακόλουθο µήνυµα συστήµατος θα εµφανιστεί στην 
οθόνη του πληκτρολογίου. 

Πως να Οπλίσετε Υποσυστήµατα 

Enter Code 
****** 
 

 
 
 

 

Areas In Stay 

A- 
 
 
 

 
 
 

 
Areas Disarmed 

A- 

Οι προστατευµένοι χώροι είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν σε δύο χωριστά υποσυστήµατα (π.χ. Α και B). Το σύστηµα µπορεί 
να οµαδοποιηθεί σε υποσυστήµατα προς διευκόλυνση του χρήστη, για παράδειγµα σε εργασιακό περιβάλλον, τα γραφεία από 
τη αποθήκη ή σε ένα χώρο διαµονής η κύρια κατοικία από τον ξενώνα κλπ. 
Για να οπλίσετε το υποσύστηµα A ή B, βλέπε παράγραφο “Οπλισµός συστήµατος”. 
Αν έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας, για να οπλίσετε το Α υποσύστηµα, πατήστε <A> για 2 δευτερόλεπτα. 
Για να οπλίσετε το Β υποσύστηµα, πατήστε <Β> για 2 δευτερόλεπτα. 
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Οι διαδικασίες Οπλισµού και Αφοπλισµού είναι όµοιες και για τα δύο υποσυστήµατα. 
Κατά  τον  χρόνο  εξόδου  θα  πρέπει  να  φύγετε  από  τους  προστατευόµενους  χώρους.   Στο  τέλος  της  διαδικασίας  το  ενδεικτικό 
<ARMED>  ανάβει  σαν  ένδειξη  ότι  το  σύστηµα  είναι  οπλισµένο  και  το  µήνυµα  κατάστασης  συστήµατος  εµφανίζεται.  (Τα 

ενδεικτικά µπορεί να σβήσουν µετά από µερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του συστήµατος σας). 
Για να αφοπλίσετε ένα υποσύστηµα, ανατρέξτε στον "Αφοπλισµός συστήµατος". 
Σηµείωση: Για να οπλίσετε ένα υποσύστηµα µε κωδικό χρήστη βλέπε “Πώς να οπλίσετε το σύστηµα πριν φύγετε από το χώρο”. 

Πώς να Αποµονώσετε ζώνες 
Αποµονώστε  τις  ζώνες  που  δεν  µπορείτε  να  κλείσετε.  Μπορείτε  επιλεκτικά  να  αποµονώσετε 

ζώνες  πριν  τον  οπλισµό  του  συστήµατος.  Μπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  επίσης  και  για  την 
προσωρινή  αποµόνωση  προβληµατικής  ζώνης,  µέχρι  την  επισκευή  της  από  τον  εγκαταστάτη 

σας, ώστε να µην σας εµποδίζει στον οπλισµό του υπόλοιπου συστήµατος. 
Για να αποµονώσετε µια επιλεγµένη ζώνη, πατήστε το πλήκτρο <BYPASS>, δώστε τον αριθµό 

της  ζώνης  (1-8)  και  κατόπιν  πατήστε  το  πλήκτρο  <ENTER>. Μπορείτε  να  αποµονώσετε 
περισσότερες ζώνες δίνοντας τους αντίστοιχους αριθµούς τους µε τη σειρά. 
Μετά το πάτηµα του πλήκτρου <ENTER>, το σύστηµα θα εµφανίσει τις αποµονωµένες ζώνες. 
Για να επαναφέρετε µια αποµονωµένη ζώνη στο σύστηµα, πατήστε <BYPASS>, τον αριθµό της 

αποµονωµένης ζώνης (1-8) και <ENTER>. 
Σηµείωση:   Με   τον   αφοπλισµό   του   συστήµατος,   γίνεται   αυτόµατη   επαναφορά   όλων   των 
αποµονωµένων ζωνών. 

Πώς να χρησιµοποιήσετε την Αναγγελία ζωνών 
Για  να  ακυρώσετε  ή  να  ενεργοποιήσετε  την  Αναγγελία  ζωνών, πατήστε  το  πλήκτρο  <Chime> 

για 2 δευτερόλεπτα. Το ακόλουθο µήνυµα θα εµφανιστεί: 

Συναγερµοί Άµεσης Ανάγκης 

Bypass Zones 

01 03 
 

 

Zone 3 Bypass 

Zone 3 
 

 
 
 

 
 

Chime OFF 

Προσωπική απειλή: Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα <CHIME> και <CONTROL> για 2 δευτερόλεπτα. 
Κλήση Ιατρού: Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα <CHIME> και <B> για 2 δευτερόλεπτα. 
Αναγγελία Πυρκαγιάς: Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα  <A> και <B> για 2 δευτερόλεπτα. 

Ενεργοποίηση συναγερµού Ενέδρας 
Αν σας εξαναγκάσουν να αφοπλίσετε το σύστηµα συναγερµού σας, µπορείτε να πατήσετε το ψηφίο ενέδρας πριν να δώσετε το 

κωδικό χρήστη σας, ώστε να ενεργοποιηθεί η αναφορά του αντίστοιχου σήµατος προσωπικής απειλής προς το κέντρο λήψης 
σηµάτων.  Αν για παράδειγµα ο κωδικός σας χρήστη είναι 3456 και το καθορισµένο ψηφίο ενέδρας το 8, τότε πατώντας 83456 
το σύστηµα συναγερµού θα αφοπλιστεί κανονικά, αλλά θα σταλεί σιωπηλά το σήµα προσωπικής απειλής µέσω τηλεφώνου στο 

κέντρο λήψης σηµάτων. Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να µάθετε από το εγκαταστάτη σας. 

Πώς να διαβάζετε τα µηνύµατα συστήµατος 

Κάθε πρόβληµα συστήµατος που µπορεί να συµβεί, εµφανίζεται από τα µηνύµατα συµβάντων συστήµατος. Τα µηνύµατα αυτά 
εµφανίζονται αυτόµατα όταν συµβούν και αναφέρονται παρακάτω. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας για την επίλυσή τους. 

Μήνυµα Περιγραφή / Ενέργεια 

Battery Low Η µπαταρία εφεδρείας του πίνακα είναι αφόρτιστη. 

Main Failure Υπάρχει διακοπή στη κύρια τροφοδοσία ρεύµατος του πίνακα. 

Telephone Line Failure Υπάρχει διακοπή στη τηλεφωνική γραµµή 

Radio Device Battery Low Ανάγκη αντικατάστασης µπαταρίας ασύρµατης συσκευής 

Supervise Detector Failure Πρόβληµα επικοινωνίας ασύρµατης συσκευής µε τον πίνακα 

Zone Inactivity Time-out ∆εν υπάρχει κίνηση σε ελεγχόµενη ζώνη 

Dialer Kiss-off Failure Πρόβληµα επικοινωνίας του πίνακα µέσω τηλεφώνου 

Πώς να διαβάζετε τα µηνύµατα προβληµάτων συστήµατος 

Τυχόν  προβλήµατα  ή  µη  κανονικά  συµβάντα  που  µπορεί  να  συµβεί  στο  σύστηµα, εµφανίζονται  στα  µηνύµατα  προβληµάτων 

συστήµατος, παράλληλα µε το άναµµα του ενδεικτικού <Trouble>. Πατήστε το πλήκτρο <MEM> για να διαβάσετε τα µηνύµατα 
και άλλα συµβάντα τυχόν αποθηκευµένα στη µνήµη του πίνακα. Τα µηνύµατα προβληµάτων συστήµατος είναι: 

Μήνυµα Περιγραφή / Ενέργεια 

Zone Tamper Πρόβληµα 24ωρης προστασίας ζώνης (τάµπερ ζώνης) 

System Tamper Πρόβληµα 24ωρης προστασίας τάµπερ συστήµατος 

Pendant Panic Συναγερµός πανικού από ασύρµατο µπρελόκ (χειριστήριο) 

Panic Συναγερµός πανικού από πληκτρολόγιο 

Fire Συναγερµός αναγγελίας φωτιάς από πληκτρολόγιο 

Medical Συναγερµός κλήσης Ιατρού από πληκτρολόγιο 

Duress code used Συναγερµός ενέδρας από χρήστη 
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Πώς να εµφανίσετε την Μνήµη Συµβάντων 

Στο σύστηµα αποθηκεύονται πάντα τα τελευταία συµβάντα. Πατήστε το πλήκτρο <MEM> για να εµφανιστούν τα συµβάντα ένα 

προς  ένα. Το  σύστηµα  αυτόµατα  θα  εµφανίζει  τα  συµβάντα  κάθε  2.5 δευτερόλεπτα  µε  ένα  παράλληλο  ήχο  για  κάθε  συµβάν. 
Κάθε  περιγραφή  συµβάντος  δείχνει τον τύπο του, και την ηµεροµηνία  και ώρα  που  συνέβη. Περιµένετε  µέχρι  να  εµφανιστούν 
όλα  τα  συµβάντα  του  συστήµατος  ή  πατήστε  το  πλήκτρο  <ENTER>  για  ακύρωση  και  σταµάτηµα  της  εµφάνισης  της  µνήµης 

συµβάντων.   Αν  ένα  µήνυµα  υπερβαίνει  σε  µήκος  τους  16 χαρακτήρες, χρησιµοποιήστε  το  πλήκτρο  µε  το  δεξί  βέλος  για  να 

διαβάσετε το υπόλοιπο µη εµφανιζόµενο µήνυµα. 
 

 
Πώς να χειριστείτε τις εξόδους και εξωτερικές συσκευές 
Το πληκτρολόγιο σας δίνει την δυνατότητα χειρισµού εξωτερικών συσκευών που µπορεί να 
έχουν  συνδεθεί  µε  το  σύστηµα  συναγερµού, όπως  ένα  κλιµατιστικό, εξωτερικά  φώτα  κλπ. 
Για  να  ενεργοποιήσετε  ή  να  απενεργοποιήσετε  µια  τέτοια  συσκευή,  πατήστε  το  πλήκτρο 
<CONTROL> για 2 δευτερόλεπτα και κατόπιν τον αριθµό της εξόδου που αντιστοιχεί στην 

επιθυµητή   συσκευή.   Μέχρι   και   8   συσκευές   είναι   δυνατόν   να   χειριστούν   µέσω   του 
πληκτρολογίου. 

 
Outputs 

- - - 4 - - - - 

Όταν µπείτε στην λειτουργία χειρισµού εξόδων (µετά το πάτηµα του πλήκτρου <CONTROL> για 2 δευτερόλεπτα, το σύστηµα 
θα σας προτρέψει να δώσετε τον αριθµό # 1~8 της εξόδου / συσκευής που θέλετε να χειριστείτε. Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 
<ENTER> για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή. 

 

 

Προγραµµατισµός και Προσαρµογή Κωδικών Χρήστη 
 

Πώς να Αλλάξετε ή να Προσθέσετε Κωδικούς 
Αναφορά για τον Κύριο Κωδικό Χρήστη και του Κωδικούς Χρήστη 
Ο  αρχικός  εργοστασιακός  Κύριος  Κωδικός  Χρήστη  (123) παρέχει  πλήρη  έλεγχο  στη  λειτουργία  του  συστήµατος  συναγερµού 

σας. Μετά την εγκατάσταση και την εκκίνηση λειτουργίας της µονάδας συναγερµού PowerWave, ο κωδικός µπορεί να αλλαχτεί 
σε  οποιοδήποτε  άλλο  επιθυµητό  κωδικό  από  το  χρήστη  του  συστήµατος.  Ο  κύριος  κωδικός  αυτός  µπορεί  επιπλέον  να 
προγραµµατίσει  µέχρι  και  9  άλλους  κωδικούς  χρήστη.  Για  να  περιορίσετε  τις  δυνατότητες  πρόσβασης  στους  υπόλοιπους 
κωδικούς χρήστη, ζητήστε από τον εγκαταστάτη σας να καθορίσει διάφορα προφίλ κωδικών χρήστη. 
Τα δικαιώµατα πρόσβασης που µπορούν να καθοριστούν στους κωδικούς χρήστη, αναφέρονται παρακάτω: 

 Ο Κωδικός χρήστη να έχει πρόσβαση στο A , B ή και στα δύο Υποσυστήµατα 

 Ο Κωδικός χρήστη να µπορεί να οπλίσει ή/και να αφοπλίσει ένα Υποσύστηµα 

 Ο Κωδικός χρήστη να µπορεί να οπλίσει ή/και να αφοπλίσει ένα Υποσύστηµα µε Παραµονή στο χώρο 

 Ο Κωδικός χρήστη να µπορεί να αλλάξει τον εαυτό του 

 Ο Κωδικός χρήστη να µπορεί να αλλάξει τους υπόλοιπους κωδικούς χρηστών 
 

 
Πώς να αλλάξετε τον Κύριο Κωδικό Χρήστη 

Πατήστε το πλήκτρο <PROG>, δώστε τον Κύριο Κωδικό Χρήστη και κατόπιν <ENTER>.  Η 

οθόνη θα δείξει “Client Mode”. 

Πατήστε   <PROG>  µετά   1  και  <ENTER>  για   να   αλλάξετε   τον   Κύριο   Κωδικό   Χρήστη. 

Χρησιµοποιείστε  τα  αριθµητικά  πλήκτρα  για  να  δώσετε  το  νέο  Κύριο  Κωδικό  Χρήστη.  Ο 

κωδικός µπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασµός από 1 έως 6 ψηφίων. 

 

Client Mode 

Συνίσταται   η   χρήση   πολλών   ψηφίων.   Πατήστε   <ENTER>   για   να   αποθηκεύσετε   το   νέο   κωδικό.   Για   να   πάτε   στον 

προγραµµατισµό του επόµενου κωδικού, πατήστε το πλήκτρο <MEM>. Πατήστε το πλήκτρο <PROG> και <ENTER> για έξοδο 

από τον προγραµµατισµό χρηστών. 

Πώς να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα κωδικό χρήστη 

Ενώ είστε στην λειτουργία προγραµµατισµού κωδικών (client mode), πατήστε <PROG> και 

κατόπιν  τον  αριθµό  του  κωδικού  χρήστη  (2  µέχρι  10)  που  θέλετε  να  προσθέσετε  ή  να 

αλλάξετε. Χρησιµοποιείστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να δώσετε τον νέο κωδικό. Ο κωδικός 
µπορεί  να  αποτελείται  από  οποιοδήποτε  συνδυασµό  πλήκτρων  από  1  έως  και  6  ψηφία. 
Πατήστε <ENTER> για να αποθηκευτεί ο νέος κωδικός χρήστη. 

User 3 Code 
56789 

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για όλους τους κωδικούς χρήστη ή χρησιµοποιείστε   το πλήκτρο βέλος <MEM> για να 
µετακινηθείτε  στον  επόµενο  κωδικό  χρήστη  που  θέλετε  να  προγραµµατίσετε.  Πατήστε  το  πλήκτρο  <PROG>  και  κατόπιν 
<ENTER> για να βγείτε από την λειτουργία προγραµµατισµού κωδικών χρήστη. 

Πώς να ∆ιαγράψετε ένα Κωδικό Χρήστη 

Ενώ είστε στην λειτουργία προγραµµατισµού κωδικών (client mode), πατήστε <PROG> και 

κατόπιν τον αριθµό του κωδικού χρήστη (2 µέχρι 50) που θέλετε να διαγράψετε. Στην οθόνη 

θα εµφανιστεί ο υπάρχον κωδικός. 

User 8 Code 
8765 

Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα <CONTROL> και <0> για να διαγράψετε τον Κωδικό αυτό. Κατόπιν πατήστε <ENTER> για να 

αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

Πατήστε το πλήκτρο <PROG> και κατόπιν <ENTER> για να βγείτε από την λειτουργία προγραµµατισµού κωδικών χρήστη. 
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Set Time HH:MM 
16:30 

 Set Day Of Week 
4 

 Set Date Of Mth 
25 

Set Month 
9 

 Set Year 
3 

 

Πώς να Καθορίσετε την Ηµεροµηνία και Ώρα του Συστήµατος 
Πατήστε το πλήκτρο <PROG>, δώστε τον Κύριο Κωδικό Χρήστη και κατόπιν <ENTER>. 
Η οθόνη θα δείξει “Client Mode”. 
Πατήστε <PROG> <401> <ENTER> <HHMM> <ENTER> 

Όπου HH= Η ώρα σε 24ωρη µορφή (00 έως 23)  και MM= τα λεπτά της ώρας (από 00 έως 59) 
Πατήστε <PROG> <403> <ENTER> <1~7> <ENTER> 
Όπου 1 έως 7 η τρέχουσα ηµέρα της εβδοµάδος (1=Κυριακή, 2 ∆ευτέρα έως 7=Σάββατο) 
Πατήστε <PROG> <405> <ENTER> <1-31> <ENTER> 
Όπου 1-31= Η τρέχουσα ηµεροµηνία 
Πατήστε <PROG> <406> <ENTER> <1-12> <ENTER> 

Όπου 1-12= Η τρέχων µήνας 
Πατήστε <PROG> <407> <ENTER> <YY> <ENTER> 
Όπου YY= το τρέχον έτος, για παράδειγµα 03=2003 
Πατήστε το πλήκτρο <PROG> και κατόπιν <ENTER> για έξοδο. 

 

 

Προσαρµογή του Πληκτρολογίου 
Ο τοπικός προγραµµατισµός πληκτρολογίου επιτρέπει στο χρήστη να προσαρµόσει τις ονοµασίες, το φωτισµό και τον ήχο του 

βοµβητή πληκτρολογίου, σύµφωνα µε τις προσωπικές του ανάγκες. 

Πώς να µπείτε στο τοπικό προγραµµατισµό πληκτρολογίου για την περιγραφή των ζωνών 

Για να µπείτε στη λειτουργία, πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα <CONTROL> και <ARM> για 2 δευτερόλεπτα.  Στην οθόνη 

θα  εµφανιστεί  το  µήνυµα  “Local  Mode  kb  #”. Τώρα  µπορείτε  να  αλλάξετε  την  αριθµητική  περιγραφή  των  ζωνών  σε 

περιγραφικό κείµενο. 

Πατήστε  <PROG>  <1>  για  να  αλλάξετε  την  περιγραφή  της  1
ης    

Ζώνης.  Για  παράδειγµα:  Χρησιµοποιείστε  τα  βέλη  του 

πληκτρολογίου  για  να  µετακινηθείτε  αριστερά  και  δεξιά  του  κειµένου  στην  οθόνη.  Πατήστε  το  αντίστοιχο  πλήκτρο  για  να 

αντικαταστήσετε  τον  τρέχοντα  χαρακτήρα.  Κάθε  πλήκτρο  αντιπροσωπεύει  και  τρεις  διαφορετικούς  χαρακτήρες.  Ο  πρώτος 
χαρακτήρας  εµφανίζεται  µε  το  πρώτο  πάτηµα  του  πλήκτρου,  κλπ.  Πατήστε  το  πλήκτρο  <MEM>  για  να  αλλάξετε  τους 

χαρακτήρες από κεφαλαία σε πεζά και αντίστροφα. 

Κατά  την  διάρκεια  του  προγραµµατισµού  κειµένου  σε  όλες  τις  διευθύνσεις  1-8,  998,  999 

µπορείτε   πάντα   να   χρησιµοποιήσετε   το   πλήκτρο   <A>  για   να   επιστρέψετε   στο   τελευταία 

αποθηκευµένο   κείµενο   ή   να   πατήσετε   το   πλήκτρο   <B>  για   να   επιστρέψετε   στο   αρχικό 

εργοστασιακά καθορισµένο κείµενο. 

 

Zone 1   <A..Z> 
Bedroom 

Πατήστε <ENTER> για να αποθηκεύσετε την νέα περιγραφή. Για να προγραµµατίσετε περισσότερες ζώνες, πατήστε <PROG>, 
και κατόπιν τον αριθµό της ζώνης # . Οι λειτουργίες των αλφαριθµητικών πλήκτρων αναφέρονται παρακάτω: 

Πλήκτρο # 1
st  

Πάτηµα 2
nd  

Πάτηµα 3
rd  

Πάτηµα 4
th  

Πάτηµα 

1 * (‘) # (<) = (>) 1 

2 A (a) B (b) C (c) 2 

3 D (d) E (E) F (F) 3 

4 G (g) H (h) I (i) 4 

5 J (j) K (k) L (l) 5 

6 M (m) N (n) O (o) 6 

7 P (p) Q (q) R (r) 7 

8 S (s) T (t) U (u) 8 

9 V (v) W (w) X (x) 9 

0 ∆ιάστηµα Y (y) Z (z) 0 
 
 

Πώς να προγραµµατίσετε την Ονοµασία του Συστήµατος συναγερµού σας 

Πατήστε  <PROG>  <999>  και  κατόπιν  <ENTER>.  Μπορείτε  να  δώσετε  οποιαδήποτε  ονοµασία 

στο σύστηµα σας (µέχρι 16 χαρακτήρες). Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε <ENTER>. 

Πώς να προγραµµατίσετε την ονοµασία Υποσυστηµάτων 

Πατήστε   <PROG>   <998>,   και   κατόπιν   <ENTER>. Μπορείτε   να   προγραµµατίσετε   κάθε 

χαρακτήρα, ένα για κάθε υποσύστηµα. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε <ENTER>. 

 

Name   <A..Z> 
Johnson Family 

 
 
Areas   <A..Z> 
ABCDEFGHIJKLMNOP 

Για να ανανεώσετε και να µεταφέρετε το κείµενο που προγραµµατίσατε από ένα LCD πληκτρολόγιο σε ένα άλλο, 

πατήστε το πλήκτρο <CHIME> για 2 δευτερόλεπτα. 

Για  να  βγείτε  από  τον  τοπικό  προγραµµατισµό  πληκτρολογίου  και  να  επιστρέψετε  στην  κανονική  λειτουργία  του  συστήµατος 
πατήστε το πλήκτρο <PROG> και κατόπιν <ENTER>. 
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Πώς να ρυθµίσετε το νυκτερινό φωτισµό του πληκτρολογίου 
Ο  χρήστης  µπορεί  να  ρυθµίσει  τον  νυκτερινό  φωτισµό  των  πλήκτρων  και  της  οθόνης  του  πληκτρολογίου  µε  16 βήµατα, από 

πλήρη φωτισµό µέχρι σβήσιµο. 

Για  αύξηση  του  φωτισµού  της  οθόνης  LCD,  κρατήστε  πατηµένο  το  πλήκτρο  <CONTROL>  και  αµέσως  πατήστε  το  πλήκτρο 
<STAY> επαναλαµβανόµενα µέχρι την αύξηση του φωτισµού στο µέγιστο. 

Για µείωση του φωτισµού της οθόνης LCD , κρατήστε πατηµένο το <CONTROL> και πατήστε <BYPASS> επαναλαµβανόµενα 

µέχρι να σβήσει τελείως ο φωτισµός της οθόνης. 

Για  αύξηση  του  νυκτερινού  φωτισµού  των  πλήκτρων,  κρατήστε  πατηµένο  το  πλήκτρο  <CONTROL>  και  αµέσως  πατήστε  το 
<MEM> επαναλαµβανόµενα µέχρι την αύξηση του φωτισµού στο µέγιστο. 

Για µείωση του φωτισµού των πλήκτρων, κρατήστε πατηµένο το <CONTROL> και πατήστε το <▼> επαναλαµβανόµενα µέχρι 

το σβήσιµο του νυκτερινού φωτισµού των πλήκτρων. 

Πώς να ρυθµίσετε τον ήχο του βοµβητή πληκτρολογίου 
Ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει την τονικότητα του βοµβητή του πληκτρολογίου για ελάττωση ή αύξηση της έντασης του. 

Για αύξηση της τονικότητας του βοµβητή, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο <CONTROL> και πατήστε αµέσως το πλήκτρο <A> 

επαναλαµβανόµενα µέχρι την επιθυµητή τονικότητα του ήχου. 

Για  µείωση  της  τονικότητας,  κρατείστε  πατηµένο  το  πλήκτρο  <CONTROL>  και  πατήστε  <B>  επαναλαµβανόµενα  µέχρι  την 

επιθυµητή τονικότητα του ήχου. 
 

 

Αναφορά και Χειρισµός µέσω τηλεφώνου 
 

 

Αποστολή σηµάτων σε 24ωρο κέντρο λήψης µέσω τηλεφώνου 
Το σύστηµα ασφαλείας σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει σήµατα συναγερµού σε 24ωρο κέντρο λήψης συµβάντων, λειτουργία 
που  αυξάνει  την  παρεχόµενη  ασφάλεια  του  συστήµατος  ασφαλείας  σας.  Ενηµερωθείτε  από  τον  εγκαταστάτη  σας  για  τις 
δυνατότητες και τις εφαρµογές της λειτουργίας αυτής. 

 

Ειδοποίηση µέσω τηλεφώνου 
Το σύστηµα ασφαλείας σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει σήµατα συναγερµού εκτός από 24ωρο κέντρο λήψης συµβάντων και 
σε προσωπικά σας τηλέφωνα, για παράδειγµα στο κινητό σας, για συµβάντα όπως διάρρηξη ή πτώσης µπαταρίας συστήµατος 

κλπ.  Στη  περίπτωση  αυτή  όταν  πάρετε  κλήση  από  το  σύστηµα  ασφαλείας  σας,  στο  τηλέφωνο  σας  θα  ακούσετε  ένα  ήχο 
σειρήνας για  5 δευτερόλεπτα  και κατόπιν  παύση 5 δευτερολέπτων. Αυτό επαναλαµβάνεται µερικές φορές µέχρι  τον αυτόµατο 
τερµατισµό της κλήσης από το σύστηµα ασφαλείας σας. Για να ακυρώσετε την επανάληψη της κλήσης, πατήστε στη διάρκεια 

των παύσεων ένα από τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας. 

 

Ειδοποίηση µέσω τηλεφώνου µε φωνητικά µηνύµατα 
Το σύστηµα ασφαλείας σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει φωνητικά µηνύµατα συναγερµού σε προσωπικά σας τηλέφωνα. Για 
τη  λειτουργία  αυτή  απαιτείται  η  σύνδεση  στο  σύστηµα  της  προαιρετικής  µονάδας  φωνητικών  µηνυµάτων  PW-VOICE  BD. 
Ενηµερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας για τις δυνατότητες και τις εφαρµογές της λειτουργίας αυτής. 

 

Τηλεχειρισµός συστήµατος µέσω τηλεφώνου 
Το  σύστηµα  ασφαλείας  σας  έχει  τη  δυνατότητα  τηλεχειρισµού  του  µέσω  τηλεφώνου  µε  ταυτόχρονη  φωνητική  επιβεβαίωση 
των  εντολών  σας. Για  παράδειγµα, µπορείτε  να  οπλίσετε  ή  να  αφοπλίσετε  το  σύστηµα  συναγερµού  σας  ή  να  τηλεχειριστείτε 

κάποια  οικιακή  συσκευή  όπως  θερµοσίφωνα,  εξωτερικά  φώτα  ή  αυτόµατο  πότισµα.  Επιπλέον  σας  δίνετε  η  δυνατότητα 
ακρόασης  του  χώρου  σας  µέσω  τηλεφώνου. Για  τις  λειτουργίες  αυτές, απαιτείται  η  σύνδεση  στο  σύστηµα  της  προαιρετικής 
µονάδας φωνητικών µηνυµάτων PW-VOICE BD. 

Χειρισµός 
Καλέστε το τηλέφωνο στο οποίο είναι συνδεδεµένο το σύστηµα ασφαλείας σας. Όταν το σύστηµα απαντήσει δώστε έναν από 

τους παρακάτω κωδικούς για να έχετε δυνατότητα πρόσβασης στις αντίστοιχες λειτουργίες του συστήµατος ασφαλείας. 
1) Κωδικός τηλεχειρισµού για Οπλισµό / Αφοπλισµό του 1

ου  
Υποσυστήµατος. 

2) Κωδικός τηλεχειρισµού για Οπλισµό / Αφοπλισµό του 2
ου  

Υποσυστήµατος. 
Κατόπιν πατήστε τον Αστερίσκο για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το σύστηµα 

3) Κωδικός τηλεχειρισµού για Χειρισµό των Εξόδων του Συστήµατος. 
Πατήστε  τα  πλήκτρα  1  έως  8  για  να  επιλέξετε  τη  καθορισµένη  συσκευή  για  χειρισµό  και  κατόπιν  πατήστε  τον 

Αστερίσκο για άνοιγµα ή κλείσιµο. 
4) Κωδικός τηλεχειρισµού για ενεργοποίηση της λειτουργίας Ακρόασης Χώρου. 

Πατήστε τον Αστερίσκο για να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία 

 
 Για τη λειτουργία τηλεχειρισµού µέσω τηλεφώνου, απαιτείται η σύνδεση στο σύστηµα σας της προαιρετικής  µονάδας 

φωνητικών µηνυµάτων PW-VOICE BD. 

 Για την λειτουργία ακρόασης χώρου απαιτείται η σύνδεση της προαιρετικής µονάδας µικροφώνου PW-MIC. 
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Αναφορά στα Υποσυστήµατα 
 

 
Το σύστηµα ασφαλείας σας έχει τη δυνατότητα να εργάζεται έως και σαν δύο ανεξάρτητα συστήµατα ασφαλείας µε 
κοινές ζώνες. 
Στη   περίπτωση   τέτοιας   λειτουργίας,  θα   πρέπει   να   καθοριστεί   από   τον   εγκαταστάτη   σας,  ένα   τουλάχιστον 

πληκτρολόγιο για κάθε ανεξάρτητα προστατευόµενο χώρο. 
Επιπλέον θα πρέπει  να καθοριστούν κωδικοί χρήστη που θα έχουν πρόσβαση σε κάθε υποσύστηµα, ζώνες που 

αντιστοιχούν στους αντίστοιχους χώρους και ίσως και διαφορετικές σειρήνες. 
Ένα παράδειγµα διαχωρισµού του συστήµατος σε υποσυστήµατα είναι το ακόλουθο: 

 
Έστω  ότι  δύο  διαφορετικές  (συνήθως  συγγενικές)  οικογένειες  µοιράζονται  ένα  διώροφο  κτήριο  µε  κοινή  κύρια 

είσοδο.  Στη  περίπτωση  αυτή,  θα  µπορούσε  αντί  να  χρησιµοποιηθούν  δύο  ή  και  τρία  συστήµατα  ασφαλείας,  να 

χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα PW-8 µε τον ακόλουθο τρόπο. 
Από  τις  8  διαθέσιµες  ζώνες  του  συστήµατος,  θα  µπορούσαν  οι  4  να  χρησιµοποιηθούν  για  τον  1

ο   
όροφο,  ή 

επόµενες 3 για τον 2
ο  

όροφο και µια για να προστατέψει την κοινή είσοδο. 
Αντίστοιχα  θα  µπορούσαν  να  καθοριστούν  κωδικοί  χρήστη  που  θα  έχουν  πρόσβαση  µόνο  στο  1

ο   
όροφο,  άλλοι 

κωδικοί που θα έχουν πρόσβαση µόνο στο 2
ο  

όροφο, αλλά και κωδικοί που θα έχουν πρόσβαση και στους δύο αν 
αυτό είναι επιθυµητό. 
Ανάλογα   πληκτρολόγια   θα   µπορούσαν   να   καθοριστούν   και   εγκατασταθούν   στους   χώρους   αυτούς   που   θα 

επιτρέπουν τον έλεγχο και χειρισµό µόνο των χώρων αυτών. 
 

Τα οφέλη από µια τέτοια εφαρµογή είναι σηµαντικά: 
1)  Μικρότερο κόστος από τα λιγότερα υλικά που απαιτούνται και τη λιγότερη εργασία. 
2)  Περισσότερη  ευχρηστία  µε  την  δυνατότητα  προαιρετικής  πρόσβασης  σε  ένα  χώρο  από  οποιοδήποτε 

πληκτρολόγιο. 
 

Σε  µια  τέτοια  εφαρµογή,  όλες  οι  ενδείξεις  και  λειτουργίες  που  περιγράφονται  στο  παρόν  εγχειρίδιο  παραµένουν 

ίδιες µε τις εξής διαφορές: 

 
1)   Οι λειτουργία των ζωνών περιορίζεται από την κατάσταση του υποσυστήµατος στο οποίο ανήκουν. 
2)   Οι κωδικοί χρήστη περιορίζονται από την καθορισµένη πρόσβαση τους στα ανάλογα πληκτρολόγια και 

υποσυστήµατα. 
3)   Τα  πληκτρολόγια  περιορίζονται  ανάλογα  ως  προς  την  λειτουργία  τους  από  τα  υποσυστήµατα  στα 

οποία ανήκουν. 
 

Περισσότερες   πληροφορίες   πάνω   στις   δυνατότητες   χειρισµού   µιας   τέτοιας   εφαρµογής   θα   πάρετε   από   τον 

εγκαταστάτη σας, ο οποίος είναι αυτός που θα  κάνει τους ανάλογους καθορισµούς στο σύστηµα ασφαλείας σας, 
σύµφωνα πάντα µε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του προστατευόµενου χώρου σας. 
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