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1. Προετοιμαςία- Ενεργοποίθςθ Κεντρικισ Μονάδασ 

Ρριν τθν εκτζλεςθ των απαραίτθτων ενεργειϊν ενεργοποίθςθσ- προγραμματιςμοφ, 
βεβαιωκείτε ότι θ κάρτα SIM ζχει μονάδεσ και ζχει απενεργοποιθκεί ο τετραψιφιοσ 
κωδικόσ PIN. 

Ανοίγετε το καπάκι ςτο πίςω δεξί τμιμα τθσ κεντρικισ μονάδασ.  
Τοποκετείτε τθν κάρτα SIM ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ πάνω από το αντίςτοιχο ςφμβολο 

κάρτα SIM. Σπρϊχνετε και πιζηετε τθν κάρτα μζχρι να ακουςτεί ελαφρφσ ιχοσ (ςαν να 
κλειδϊνει). Απελευκερϊνετε τθν πίεςθ και κα ακουςτεί πάλι ο ίδιοσ ιχοσ. Θ κάρτα SIM 
είναι ζτοιμθ. 

Συνδζετε το τροφοδοτικό ςτθν κφρα τροφοδοςίασ και μετά ςτθν τροφοδοςία 
ρεφματοσ (πρίηα).  

 

Οδθγόσ Προγραμματιςμοφ- Λειτουργίασ για το WiFi- GSM φςτθμα 

υναγερμοφ 66W με ΕΛΛΗΝΙΚΟ  μενοφ και Φωνθτικζσ Οδθγίεσ ςτα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
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Θα ανάψει θ φωτεινι κόκκινθ ζνδειξθ ςτο πάνω δεξί τμιμα τθσ πρόςοψθσ και κα 
ακουςτεί τόνοσ Beep. Ζπειτα αναμζνετε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μζχρι να εμφανιςτεί θ 
ζνδειξθ ςιματοσ 2G (GSM) δίπλα ςτο ςφμβολο τθσ κεραίασ ςτο πάνω αριςτερό τμιμα τθσ 
οκόνθσ LCD και θ φωτεινι ζνδειξθ ςτο πάνω αριςτερό τμιμα να αναβοςβινει μία φορά/ 
δευτερόλεπτο  που ςθμαίνει ότι το ςφςτθμα ζχει αναγνωρίςει τθν κάρτα SIM.  
 
ΠΡΟΟΧΗ: Εάν τοποκετιςετε τθν κάρτα SIM όταν θ ςυςκευι είναι ενεργοποιθμζνθ δεν κα 
αναγνωριςτεί.   
 

Τζλοσ, ενεργοποιείτε τθν εφεδρικι μπαταρία μετακινϊντασ τον διακόπτθ ςτθν κζςθ 
ΟΝ. 

Εάν θ ζνδειξθ λειτουργίασ (κόκκινθ ςτο πάνω αριςτερό τμιμα) αναβοςβινει 1 
φορά/3 δευτερόλεπτα ςθμαίνει ότι θ ςυςκευι ζχει αναγνωρίςει τθν κάρτα SIM και υπάρχει 
επαρκζσ ςιμα κινθτισ τθλεφωνίασ 2G (GSM) για τθν λειτουργία τθσ. Εάν αναβοςβινει 1 
φορά/δευτερόλεπτο ςθμαίνει ότι δεν ζχει αναγνωριςκεί θ κάρτα SIM ι ότι δεν ζχει επαρκζσ 
ςιμα 2G. Στθν περίπτωςθ αυτι δοκιμάςτε να μετακινιςτε τθν ςυςκευι ςε ζνα ςθμείο που 
είςτε βζβαιοι ότι υπάρχει επαρκζσ ςιμα. Εάν ςυνεχίηει και αναβοςβινει με τθν ίδια 
ςυχνότθτα, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τον πάροχο τθσ κάρτασ SIM για ζλεγχο τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ κάρτασ.  
 
2. Ειςαγωγι ςε Κατάςταςθ Προγραμματιςμοφ  
 
 Ακολουκϊντασ τισ ΕΛΛΗΝΙΚΕ φωνθτικζσ οδθγίεσ, μπορείτε να ειςάγετε ςτο 
ςφςτθμα μζχρι 8 αςφρματα τθλεχειριςτιρια και μζχρι 45 αςφρματουσ ανιχνευτζσ διαφόρων 
τφπων (παγίδεσ πόρτασ/παρακφρου, κίνθςθσ, διαρροισ αερίων, καπνοφ, ανίχνευςθσ νεροφ 
κλπ) κακϊσ να εκτελζςετε ρυκμίςεισ λειτουργίασ.  

Σε κατάςταςθ αφόπλιςθσ πλθκτρολογείτε τον 4-ψιφιο κωδικό λειτουργίασ 

(εργοςταςιακόσ 1234) και ζπειτα το ENTER (ςφμβολο  .  ). Στθν οκόνθ κα εμφανιςτεί το 
μενοφ προγραμματιςμοφ- ρυκμίςεων. Μπορείτε να κάνετε προγραμματιςμό ςυςκευϊν 
κακϊσ και ρυκμίςεισ λειτουργίασ μεταβαίνοντασ ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία 
χρθςιμοποιϊντασ τα βζλθ δεξιά τθσ οκόνθσ και πατϊντασ το ENTER. 

  Για επαναφορά ςτθν αρχικι οκόνθ κατάςταςθσ ςυςκευισ, πατιςτε το ςφμβολο με 
το βελάκι εντόσ κφκλου δεξιά τθσ οκόνθσ LCD. 
 
3. Ειςαγωγι Εξαρτθμάτων ςτθν Κεντρικι Μονάδα  

α. Ειςαγωγι- Διαγραφι Σθλεχειριςτθρίων 

 
Σε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ , επιλζγετε τθν κατθγορία 

¨ΤΘΛΕΧΕΙΙΣΤΘΙΟ¨ πατϊντασ ENTER.  Μεταβαίνετε ςε μία άδεια κζςθ από τισ 8 
χρθςιμοποιϊντασ τα βζλθ (πάνω- κάτω) δεξιά τθσ οκόνθσ και πατιςτε ENTER. 

Για ειςαγωγι επιλζξτε ΡΟΣΘΘΚΘ και ΕΝΤΕR. Θα εμφανιςτεί μινυμα 
ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑ. Ρατιςτε οποιοδιποτε κουμπί του τθλεχειριςτθρίου και κα 
εμφανιςτεί ο κωδικόσ του τθλεχειριςτθρίου και το μινυμα ΡΑΤΘΣΤΕ ENTER ΓΙΑ 
ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ. Ρατιςτε ENTER και κα εμφανιςτεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ. Τζλοσ, 
κα μεταβεί το ςφςτθμα ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ.  

Για ρυκμίςεισ λειτουργίασ κάκε τθλεχειριςτθρίου, μεταβείτε ςτθν επιλογι 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ και πατιςτε ΕΝΤΕR. Στθν οκόνθ μπορείτε να ενεργοποιιςετε- 
απενεργοποιιςετε μεταβαίνοντασ ςτθν αντίςτοιχθ ρφκμιςθ εκ των τριϊν και πατϊντασ 
ENTER για εκτζλεςθ αλλαγισ. Οι ρυκμίςεισ αφοροφν τθν χρονοκακυςτζρθςθ όπλιςθσ ςε 
περίπτωςθ όπλιςθσ από το τθλεχειριςτιριο, τθν λειτουργία τθσ ςειρινασ ι ςιωπθλοφ 
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ςυναγερμοφ όταν πατθκεί το κομβίο ζκτακτθσ ανάγκθσ (SOS) και τθν εκπομπι ιχου 
όπλιςθσ- αφόπλιςθσ από τθν ςειρινα όταν οπλίηετε ι αφοπλίηετε το ςφςτθμα από το 
ςυγκεκριμζνο τθλεχειριςτιριο. 

Για διαγραφι ενόσ τθλεχειριςτθρίου, μεταβαίνετε ςτθν επιλογι ΔΙΑΓΑΦΘ 
και πατιςτε ENTER. Θα εμφανιςτεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΔΙΑΓΑΦΘ.  
 

β. Ειςαγωγι- Διαγραφι Ανιχνευτϊν 
 

Σε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ , μεταβαίνετε ςτθν κατθγορία ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ 
και πατιςτε ENTER. Μεταβαίνετε ςε μία άδεια κζςθ από τισ 45 χρθςιμοποιϊντασ τα βζλθ 
(πάνω- κάτω) δεξιά τθσ οκόνθσ και πατιςτε ENTER. 

Για ειςαγωγι επιλζξτε ΡΟΣΘΘΚΘ και ΕΝΤΕR. Θα εμφανιςτεί μινυμα 
ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑ. Ενεργοποιείτε τον ανιχνευτι και κα εμφανιςτεί ο κωδικόσ του 
και το μινυμα ΡΑΤΘΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ. Ρατιςτε ENTER και κα εμφανιςτεί το 
μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ. Τζλοσ, κα μεταβεί το ςφςτθμα ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ.  

Για ρυκμίςεισ λειτουργίασ κάκε τθλεχειριςτθρίου, μεταβείτε ςτθν επιλογι 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ και πατιςτε ΕΝΤΕR. Στθν οκόνθ μπορείτε να επιλζξετε τθν ρφκμιςθ που 
επικυμείτε μεταβαίνοντασ ςτθν αντίςτοιχθ ρφκμιςθ εκ των 4 και πατϊντασ ENTER για 
εκτζλεςθ αλλαγισ. Οι ρυκμίςεισ αφοροφν: 

 

 Τον τφπο του ανιχνευτι: 
 

(1) Λειτουργία Ππλιςθσ: Ο ανιχνευτισ δεν κα λειτουργεί ςε 
περίπτωςθ βραδινισ όπλιςθσ 

(2) Ενεργό και ςτθν ολικι όπλιςθ αλλά και ςτθν βραδινι 
όπλιςθ. 

(3) Ανιχνευτισ ενεργόσ ανεξάρτθτα εάν το ςφςτθμα είναι 
οπλιςμζνο- αφοπλιςμζνο (πχ ανιχνευτισ καπνοφ). 

(4) Ανιχνευτισ ανενεργόσ (ΡΑΑΚΑΜΨΘ) που ςθμαίνει ότι δεν 
κα δϊςει ςιμα ςυναγερμοφ όταν ενεργοποιθκεί. 

(5) Λειτουργία ανιχνευτι ωσ κουδοφνι (το ςφςτθμα χτυπάει ςαν 
κουδοφνι όταν ενεργοποιθκεί ο ςυγκεκριμζνοσ ανιχνευτισ). 

(6) Λειτουργία ανιχνευτι ωσ ηϊνθ θλικιωμζνων (ο ανιχνευτισ 
κα πρζπει να ενεργοποιείται εντόσ προκακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ από τον 
θλικιωμζνο, παράδειγμα οπωςδιποτε μία φορά εντόσ 2 ωρϊν). 

(7) Λειτουργία ανιχνευτι ωσ ηϊνθ υποδοχισ (το ςφςτθμα 
χτυπάει ςαν κουδοφνι όταν ενεργοποιθκεί ο ςυγκεκριμζνοσ ανιχνευτισ). 

 

 Τθν τοποκεςία ι τθν λειτουργία (Ραράκυρο, μπαλκόνι, όρια χϊρου, 
ζκτακτθ ανάγκθ, ανίχνευςθ καπνοφ, αερίου, πόρτα ι Διάδρομοσ) 

 Χρονοκακυςτζρθςθ ςυναγερμοφ όταν ενεργοποιθκεί ο ανιχνευτισ.  

 Λειτουργία ςειρινασ ι ςιωπθλόσ ςυναγερμόσ όταν ςθμάνει 
ςυναγερμόσ από τον ςυγκεκριμζνο ανιχνευτι. 

Για διαγραφι ενόσ ανιχνευτι, μεταβαίνετε ςτθν επιλογι ΔΙΑΓΑΦΘ και 
πατιςτε ENTER. Θα εμφανιςτεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΔΙΑΓΑΦΘ.  
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4. Ρυκμίςεισ υςτιματοσ από τθν Κεντρικι Μονάδα υναγερμοφ 
 

Οι ρυκμίςεισ που μπορείτε να εκτελζςετε από τθν Κεντρικι Μονάδα είναι οι 
παρακάτω: 

 
α. Ειςαγωγι- Διαγραφι αρικμϊν τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ με 

κλιςθ ι/ και με SMS. 
β. Εγγραφι- Αναπαραγωγι Φωνθτικϊν Μθνυμάτων ςε Κλιςθ Συναγερμοφ  
γ. φκμιςθ Θμερομθνίασ- Ϊρασ 
δ. Χρονοπρογραμματιςμοί 
ε. Σφνδεςθ ςυςτιματοσ με δίκτυο WiFi 
ςτ. Αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ- προγραμματιςμοφ 
η. Ειςαγωγι Αςφρματθσ Εςωτερικισ Σειρινασ 
 
α. Ειςαγωγι- Διαγραφι αρικμϊν τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ 

με κλιςθ ι/και με μινυμα SMS 
 

Σε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ, μεταβαίνετε ςτθν κατθγορία ΤΘΛΕΦΩΝΟ 
και πατάτε ENTER. Μεταβαίνετε ςε μία άδεια κζςθ από τισ 6 για ειςαγωγι αρικμοφ 
τθλεφϊνου (ςτακερό ι κινθτοφ) για ειδοποίθςθ κλιςθσ ι από τισ επόμενεσ 3 για 
ειδοποίθςθ με μινυμα SMS (κινθτοφ) χρθςιμοποιϊντασ τα βζλθ (πάνω- κάτω) δεξιά τθσ 
οκόνθσ και πατιςτε ENTER. 

Για ειςαγωγι επιλζξτε ΡΟΣΘΘΚΘ και ΕΝΤΕR. Θα εμφανιςτεί μινυμα 
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΙΘΜΟ. Ρλθκτρολογείτε τον αρικμό τθλεφϊνου (χωρίσ κωδικό χϊρασ). Ρατιςτε 
ENTER και κα εμφανιςτεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ. Τζλοσ, κα μεταβεί το ςφςτθμα 
ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ.  

Για διαγραφι ενόσ αρικμοφ, μεταβαίνετε ςτθν επιλογι ΔΙΑΓΑΦΘ και 
πατιςτε ENTER. Θα εμφανιςτεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΔΙΑΓΑΦΘ. 
 

θμείωςθ: Λόγω του ότι το ςφςτθμα κα ξεκινιςει, αμζςωσ μετά τθν αποςτολι 
μθνφματοσ SMS ταυτόχρονα ςτουσ προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ για ειδοποίθςθ με μινυμα, 
να καλεί διαδοχικά με τθν ςειρά τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ με κλιςθ, κα 
πρζπει να κακορίςετε τθν ςειρά που κζλετε να κλθκοφν οι αρικμοί πριν τθν προςκικθ.  
 

β. Εγγραφι- Αναπαραγωγι Φωνθτικϊν Μθνυμάτων ςε Κλιςθ υναγερμοφ 
 

Σε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ, μεταβαίνετε ςτθν κατθγορία ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
και πατάτε ENTER. Για εγγραφι μθνφματοσ 10 δευτερολζπτων που κα ακοφςετε ςτθν όταν 
ςασ καλζςει ο ςυναγερμόσ (πχ Σπίτι Αβερωφ 18, 2οσ όροφοσ, Κουδοφνι Γιϊργοσ), 
μεταβαίνετε ςτθν επιλογι ΕΓΓΑΦΘ και πατάτε ΕΝΤΕR. Τότε κα δείτε ςτθν οκόνθ να ξεκινά 
αντίςτροφθ χρονομζτρθςθ. Μιλάτε αργά και με κανονικι ζνταςθ ςε απόςταςθ 30 
εκατοςτϊν από τθν κεντρικι μονάδα. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ χρονομζτρθςθσ, 
αποκθκεφεται αυτόματα το φωνθτικό μινυμα και το ςφςτθμα μεταβαίνει ςτθν 
προθγοφμενθ οκόνθ.  

Για αναπαραγωγι, μεταβείτε ςτθν επιλογι ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘ και πατιςτε 
ENTER.  

Για διαγραφι του μθνφματοσ, μεταβείτε ςτθν επιλογι ΔΙΑΓΑΦΘ και 
πατιςτε ENTER. 



 

5 
 

 
γ. Ρφκμιςθ Ημερομθνίασ- Ώρασ 

 
Σε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ, μεταβαίνετε ςτθν κατθγορία ΩΑ και 

πατάτε ENTER. Για να εκτελείται αυτόματα θ ρφκμιςθ ϊρασ με χριςθ δικτφου WiFi ι δικτφου 
2G (GSM),  μεταβαίνετε ςτθν επιλογι  AYTOMATA  και πατάτε ENΤΕR.  

Για να ρυκμίςετε τθν ϊρα όπωσ επικυμείτε εςείσ, μεταβαίνετε ςτθν επιλογι  
ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΑ και πατάτε ENΤΕR. Θα εμφανιςτεί μινυμα ΡΑΑΚΑΛΩ ΕΙΣΑΓΕΤΕ και 
πλθκτρολογείτε τα τελευταία 2 ψθφία του Ζτουσ (ΕΕ), τον μινα (ΜΜ), τθν θμζρα του μινα 
(ΘΘ), τθν ϊρα (ΩΩ), τα λεπτά (ΛΛ) και τα δευτερόλεπτα (ΔΔ) και πατάτε ENΤΕR. Θα εμφανιςτεί 
μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ και το ςφςτθμα κα μεταβεί ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ. 

 
 δ. Χρονοπρογραμματιςμοί 
   
  Οι χρονοπρογραμματιςμοί αφοροφν τα παρακάτω: 
 

(1) Αυτόματθ όπλιςθ, αυτόματθ αφόπλιςθ, αυτόματθ νυχτερινι όπλιςθ 
(2 χρόνοι για κάκε λειτουργία): μεταβαίνετε ςτθν αντίςτοιχθ επιλογι και πατάτε ENTER. 
Επιλζγετε μία από τουσ 2 διαφορετικοφσ χρόνουσ (1 ι 2) και πατάτε ENTER. Ρλθκτρολογείτε 
τθν επικυμθτι ϊρα αυτόματθσ ενζργειασ (πχ 2220) και πατάτε ENTER. Θα εμφανιςτεί μινυμα 
ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ και το ςφςτθμα κα μεταβεί ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ. 

(2) Διάρκεια ιχου εςωτερικισ ςειρινασ: μεταβαίνετε ςτθν αντίςτοιχθ 
επιλογι και πατάτε ENTER. Ρλθκτρολογείτε τον επικυμθτό χρόνο (1 ζωσ 180 δευτερόλεπτα) 
και πατάτε ENTER. 

(3) Κακυςτζρθςθ Ππλιςθσ (όταν βγαίνετε από τον χϊρο): μεταβαίνετε 
ςτθν αντίςτοιχθ επιλογι και πατάτε ENTER. Ρλθκτρολογείτε τον επικυμθτό χρόνο (1 ζωσ 180 
δευτερόλεπτα) και πατάτε ENTER. Θα εμφανιςτεί μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ και το 
ςφςτθμα κα μεταβεί ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ. 

(4) Κακυςτζρθςθ ςυναγερμοφ (όταν ενεργοποιθκεί ανιχνευτισ που ζχει 
ρυκμιςτεί να λειτουργεί με χρονοκακυςτζρθςθ ςυναγερμοφ): μεταβαίνετε ςτθν αντίςτοιχθ 
επιλογι και πατάτε ENTER. Ρλθκτρολογείτε τον επικυμθτό χρόνο (1 ζωσ 180 δευτερόλεπτα) 
και πατάτε ENTER. Θα εμφανιςτεί μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ και το ςφςτθμα κα μεταβεί 
ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ. 

(5) Ηϊνθ Θλικιωμζνων (Χρονικό διάςτθμα από 1 ζωσ 48 ϊρεσ εντόσ του 
οποίου ο θλικιωμζνοσ κα πρζπει να ενεργοποιιςει ζναν από τουσ ανιχνευτζσ που ζχουν 
ρυκμιςτεί να λειτουργοφν ωσ ηϊνεσ θλικιωμζνων) : μεταβαίνετε ςτθν αντίςτοιχθ επιλογι και 
πατάτε ENTER. Ρλθκτρολογείτε τον επικυμθτό χρόνο (1 ζωσ 48 ϊρεσ) και πατάτε ENTER. Θα 
εμφανιςτεί μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ και το ςφςτθμα κα μεταβεί ςτθν προθγοφμενθ 
οκόνθ. 
 
 ε. φνδεςθ ςυςτιματοσ με δίκτυο WiFi  
 
  Κάνετε εγκατάςταςθ τθσ ΔΩΕΑΝ εφαρμογισ 66W ςτο smartphone είτε 
πλθκτρολογϊντασ τθν ονομαςία του ςτο GooglePlay (android) ι ςτο ΑppStore(IOS) είτε 
ςαρϊνοντασ τα αντίςτοιχα των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων (Android ι IOS) QRcode που 
βρίςκονται ςτο οπιςκόφυλλο των  Αγγλικϊν Οδθγιϊν ι ςτο εξωτερικό τθσ ςυςκευαςίασ του 
προϊόντοσ.  
  Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ, ανοίγετε τθν εφαρμογι και 
κάνετε εγγραφι επιλζγοντασ Sign Up . Ρλθκτρολογείτε ζνα ζγκυρο mail και ζνα επικυμθτό 
κωδικό ειςόδου ςτθν εφαρμογι. Ζπειτα, πατιςτε Sign up now.  
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  Θ εφαρμογι κα μεταβεί ςτθν οκόνθ ειςόδου. Ρλθκτρολογείτε τα ςτοιχεία 
που ςθμειϊςατε κατά τθν εγγραφι ςασ και πατάτε Login. 
  Πταν εμφανιςτεί θ οκόνθ ςυςκευϊν (αρχικά δεν υπάρχει καμία ςυςκευι), 
πθγαίνετε κοντά ςτο internet router  μαηί με το Smartphone Και τθν κεντρικι μονάδα. 

Ζπειτα, επιλζγετε το ςφμβολο + ςτο άνω δεξί τμιμα τθσ οκόνθσ του smartphone και κα 
εμφανιςτεί το δικό ςασ δίκτυο WiFi. Ρλθκτρολογείτε τον κωδικό πρόςβαςθσ του WiFi και 
πατάτε Next.  

Σε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ, μεταβαίνετε ςτθν κατθγορία ΥΘΜΙΣΕΙΣ και 
πατάτε ENTER 2 φορζσ. Θα εμφανιςτεί επιλογι ΥΘΜΙΣΘ WiFi και πατάτε ENTER. Στθν οκόνθ 
κα αρχίςει αντίςτροφθ μζτρθςθ προγραμματιςμοφ δικτφου. 

Στο Smartphone τςεκάρετε τθν επιλογι Steps have been completed (τον 
κφκλο αριςτερά) και πατάτε Next. 

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θ ςυςκευι κα αναγνωριςτεί από τθν εφαρμογι 
(Discover Device….). Ρατιςτε πάνω ςτθν ειδοποίθςθ και αναμείνατε τθν ςφνδεςθ με το 
δίκτυο WiFi. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ςτθν οκόνθ τθσ κεντρικισ μονάδασ κα εμφανιςτεί 
το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΘΣ ΥΘΜΙΣΘ. 
  Θ ςυςκευι ζχει ειςαχκεί με επιτυχία. Σε περίπτωςθ που δεν εμφανίηεται θ 

ςυςκευι ςτθν οκόνθ ςυςκευϊν, κάνετε επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογι (ζξοδο και ξανά 

είςοδο). 

Οι ενζργειεσ (ειςαγωγι τθλεχειριςτθρίων- ανιχνευτϊν) και οι ρυκμίςεισ που 

αναφζρκθκαν παραπάνω, μποροφν να γίνουν και μζςω τθσ εφαρμογισ. Με αυτό τον τρόπο, 

μπορείτε να κάνετε αλλαγι των ρυκμίςεων από όπου και αν βρίςκεςτε. 

Επιλζγοντασ τθν ςυςκευι και ςφροντασ τθν οκόνθ ενεργειϊν (όπλιςθσ- 

αφόπλιςθσ 2 φορζσ, μεταβαίνετε ςτθν οκόνθ ρυκμίςεων που αντιςτοιχεί ςτο μενοφ 

προγραμματιςμοφ, όπωσ παρακάτω: 

(1) Remote Control (Ειςαγωγι- υκμίςεισ τθλεχειριςτθρίων) 

(2) Detector (Ειςαγωγι- υκμίςεισ ανιχνευτϊν) 

(3) Phone Number (Κακοριςμόσ αρικμϊν τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ 

με κλιςθ ι/και με μινυμα SMS) 

(4) Address Information (Εγγραφι- Αναπαραγωγι φωνθτικοφ 

μθνφματοσ 10 δευτερολζπτων) 

(5) Time/Date (υκμίςεισ Ϊρασ- Χρονοπρογραμματιςμοί) 

ςτ. Αλλαγι Κωδικοφ Πρόςβαςθσ- Προγραμματιςμοφ 
 

Σε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ, μεταβαίνετε ςτθν κατθγορία ΥΘΜΙΣΕΙΣ και 
πατάτε ENTER. Μεταβαίνετε ςτθν επιλογι ΚΩΔΙΚΟΣ και πατάτε ENTER. Ρλθκτρολογείτε τον 
νζο 4ψθφιο κωδικό που επικυμείτε και πατάτε ENTER. Τo ςφςτθμα κα μεταβεί ςτθν 
προθγοφμενθ οκόνθ, όπου κα φαίνεται ο νζοσ κωδικόσ πρόςβαςθσ. 
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 η. Ειςαγωγι Αςφρματθσ Εςωτερικισ ειρινασ 
 
  Σε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ, μεταβαίνετε ςτθν κατθγορία ΥΘΜΙΣΕΙΣ και 
πατάτε ENTER. Μεταβαίνετε ςτθν επιλογι ΑΛΛΑΓΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ και πατάτε ENTER. Ζπειτα, 
μεταβαίνετε ςτθν επιλογι ΑΣΥΜΑΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ και πατάτε ΕΝΤΕR. Θ ρφκμιςθ ςτθν 
παρζνκεςθ κα αλλάξει από OFF ςε ΟΝ (Ενεργι). Τζλοσ, κάνετε ζξοδο από το μενοφ 
προγραμματιςμοφ. 
  Ράτθςτε το κουμπί προγραμματιςμοφ τθσ ςειρινασ (ανάλογα με τισ οδθγίεσ 
που αναγράφονται ςτο κάκε μοντζλο). Ρατιςτε ςτθν κεντρικι μονάδα τον τετραψιφιο 
κωδικό (εργοςταςιακόσ 1234), τον αρικμό 2 και μετά ENTER. Θ κεντρικι μονάδα κα 
αποςτείλει αςφρματο ςιμα και κα ακουςτεί θχθτικό ςιμα από τθ ςειρινα. Ρατάτε το κουμπί 
προγραμματιςμοφ τθσ ςειρινασ για ζξοδο από τθν κατάςταςθ προγραμματιςμοφ. Εκτελζςτε 
δοκιμι όπλιςθσ, αφόπλιςθσ και ζκτακτθσ ανάγκθσ (κουμπί SOS).  
θμείωςθ: Ρρίν τθν τοποκζτθςθ τθσ ςειρινασ ςτθν επικυμθτι κζςθ, κάνετε δοκιμι ότι θ 
κεντρικι μονάδα μπορεί να αποςτείλει αςφρματο ςιμα ενεργοποίθςθσ ςειρινασ από τθν 
κζςθ που βρίςκεται. 
   
5. Λειτουργία υςτιματοσ 
 

α.  Ολικι Όπλιςθ (Όλοι οι ανιχνευτζσ ενεργοί) 
 

Θ όπλιςθ του ςφςτιματοσ μπορεί να γίνει με 5 τρόπουσ: 
 
(1) Ρλθκτρολογϊντασ τον κωδικό πρόςβαςθσ- προγραμματιςμοφ ςτθν 

κεντρικι μονάδα (εργοςταςιακόσ 1234), το 1 και το ENTER. 
 
(2) Ρατϊντασ το κουμπί με το κλειςτό λουκζτο ςτο τθλεχειριςτιριο. 
 
(3)  Ρατϊντασ το κουμπί με το κλειςτό λουκζτο ςτθν εφαρμογι 66W  
 
(4) Με κλιςθ: Πταν το ςφςτθμα απαντιςει, κα ςασ ηθτθκεί ο κωδικόσ 

πρόςβαςθσ. Μετά τθν πλθκτρολόγθςθ του κωδικοφ και τθν επιτυχι ειςαγωγι, κα 
αναφερκοφν οι επιλογζσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ. Ρατιςτε 1 και ο ςυναγερμόσ κα 
ενεργοποιθκεί. 

 
(5) Με μινυμα SMS: Κωδικόσ λειτουργίασ 1#  
 
 (εργοςταςιακόσ κωδικόσ λειτουργίασ 1234). Το ςφςτθμα κα απαντιςει με 

μινυμα SMS επιτυχοφσ όπλιςθσ. 
 

β. Βραδινι (Μερικι) Όπλιςθ -Όλοι οι ανιχνευτζσ κίνθςθσ και επιλεγμζνεσ 
παγίδεσ  ανενεργοί 

 
Θ Νυχτερινι όπλιςθ του ςυςτιματοσ μπορεί να γίνει με 3 τρόπουσ: 
 
(1) Ρλθκτρολογϊντασ τον κωδικό πρόςβαςθσ- προγραμματιςμοφ ςτθν 

κεντρικι μονάδα (εργοςταςιακόσ 1234), το 3 και το ENTER. 
(2) Ρατϊντασ το κουμπί με το ςπιτάκι ςτο τθλεχειριςτιριο 
(3)  Ρατϊντασ το κουμπί με το ςπιτάκι ςτθν εφαρμογι 66W 
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γ. Αφόπλιςθ 
 

Θ αφόπλιςθ του ςυςτιματοσ μπορεί να γίνει με 5 τρόπουσ: 
 
(1) Ρλθκτρολογϊντασ τον κωδικό πρόςβαςθσ- προγραμματιςμοφ ςτθν 

κεντρικι μονάδα (εργοςταςιακόσ 1234), το 2 και το ENTER. 
 
(2) Ρατϊντασ το κουμπί με το ανοιχτό λουκζτο ςτο τθλεχειριςτιριο 
 
(3)  Ρατϊντασ το κουμπί με το ανοιχτό λουκζτο ςτθν εφαρμογι 66W 
 
(4) Με κλιςθ: Πταν το ςφςτθμα απαντιςει, κα ςασ ηθτθκεί ο κωδικόσ 

λειτουργίασ. Μετά τθν πλθκτρολόγθςθ του κωδικοφ και τθν επιτυχι ειςαγωγι, κα 
αναφερκοφν οι επιλογζσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ. Ρατιςτε 2 και ο ςυναγερμόσ κα 
αφοπλιςτεί. 

(5) Με μινυμα SMS: Κωδικόσ λειτουργίασ 2# 
 (εργοςταςιακόσ κωδικόσ λειτουργίασ 1234). Το ςφςτθμα κα απαντιςει με 

μινυμα SMS επιτυχοφσ αφόπλιςθσ. 
 

δ.  Κομβίο ζκτακτθσ ανάγκθσ SOS Alarm  
 

Σε οποιαδιποτε κατάςταςθ ανάγκθσ, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και 
θλικιωμζνουσ πατάμε το πλικτρο S O S ςτθν κεντρικι μονάδα (κεντρικό τμιμα αριςτερά) ι 
ςτο τθλεχειριςτιριο (εικονίδιο καμπανάκι) και αμζςωσ αποςτζλλεται μινυμα Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ ςτθν εφαρμογι 66W και ςτα προκακοριςμζνα τθλζφωνα ειδοποίθςθσ με SMS. 

 
ε. Ειδοποίθςθ υναγερμοφ ςτα Προκακοριςμζνα Κινθτά- τακερά 

τθλζφωνα με Κλιςθ και ςτα Προκακοριςμζνα Κινθτά τθλζφωνα με Μινυμα SMS 
 

Σε περίπτωςθ ςυναγερμοφ, το ςφςτθμα κα αποςτείλλει άμεςα μινυμα SMS 
ταυτόχρονα ςτα προκακοριςμζνα κινθτά τθλζφωνα. Ζπειτα, κα τθλεφωνιςει ςτουσ 
αρικμοφσ τθλεφϊνου που ζχουν προγραμματιςτεί να κλθκοφν.    

Πταν το ςφςτθμα μασ καλζςει και απαντιςουμε, θ ςειρινα κα ςταματιςει 
να θχεί και κα ακοφςουμε θχθτικό μινυμα που κα περιλαμβάνει ςτοιχεία του ανιχνευτι 
που ζχει ενεργοποιθκεί. Ζπειτα, ςτο θχθτικό μινυμα κα δωκοφν οι παρακάτω επιλογζσ 
απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ: 

 
1 για ολικι όπλιςθ 
2 για αφόπλιςθ 
3 για να ακοφςουμε τι ςυμβαίνει ςτο χϊρο μασ για 30 δευτερόλεπτα.  
4 για να πραγματοποιθκεί αμφίδρομθ επικοινωνία. Σε αυτι τθν λειτουργία 

μπορείτε να ακοφςετε τι ςυμβαίνει ςτο χϊρο ςασ κακϊσ και να μιλιςετε με όποιον 
βρίςκεται εκεί.  

8 για ενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ. Για απενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ 
πατιςτε το 9 
Εάν δεν απαντιςουμε ςτθν κλιςθ ι τθν απορρίψουμε, το ςφςτθμα κα καλζςει διαδοχικά 
τουσ επόμενουσ αρικμοφσ. Θ ενζργεια αυτι επαναλαμβάνεται 3 φορζσ (κυκλικζσ 
επανακλιςεισ). 
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ςτ. Απομακρυςμζνθ Διαχείριςθ υςτιματοσ με Κλιςθ 
 

  Αφοφ τθλεφωνιςουμε ςτον αρικμό τθλεφωνου του ςυςτιματοσ, κα 
ακοφςουμε θχθτικό μινυμα ¨Παρακαλϊ πλθκτρολογιςτε Κωδικό¨. Ρλθκτρολογείτε τον 
κωδικό πρόςβαςθσ (εργοςταςιακόσ 1234) και μετά τθν επιτφχθ ειςαγωγι κα ακοφςετε ςτο 
θχθτικό μινυμα όπου κα δίνονται οι παρακάτω επιλογζσ: 

1 για ολικι όπλιςθ 
2 για αφόπλιςθ 
3 για να ακοφςουμε τον χϊρο μασ για 30 δευτερόλεπτα 
4 για να πραγματοποιθκεί αμφίδρομθ επικοινωνία. Σε αυτι τθν λειτουργία 

μπορείτε να ακοφςετε τι ςυμβαίνει ςτο χϊρο ςασ κακϊσ και να μιλιςετε με όποιον 
βρίςκεται εκεί.  

8 για ενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ. Για απενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ 
πατιςτε το 9. 
 
θμείωςθ: Η αμφίδρομθ επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιθκεί απευκείασ μζςω τθσ 
εφαρμογισ 66W, πατϊντασ το εικονίδιο INTERCOM ςτθν οκόνθ ενεργειϊν.  

6. υντιρθςθ- Ζλεγχοι ςυςτιματοσ 

 
Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυναγερμοφ ζχει ζναν εξαιρετικό ςχεδιαςμό και 

χρθςιμοποιεί εξελιγμζνθ τεχνολογία. Θα πρζπει να χρθςιμοποιείτε προςεκτικά. 
Ακολουκοφν μερικζσ ςυμβουλζσ οι οποίεσ απαιτοφνται για να κεωρείται το προϊόν εντόσ 
εγγφθςθσ, κακϊσ και για τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ του ςυςτιματοσ. 
 
 Τοποκετιςτε τον ςυναγερμό και όλα τα εξαρτιματα μακριά από παιδιά 
 Κρατιςτε τον ςυναγερμό ςτεγνό. Βροχι, υγραςία και λοιπά κα διαβρϊςουν το 
θλεκτρονικό κφκλωμα. 
 Μθ τοποκετείτε τον ςυναγερμό ςε βρϊμικεσ τοποκεςίεσ, αλλιϊσ τα θλεκτρονικά 
εξαρτιματα μπορεί να πάκουν ηθμιά. 
 Μθ τοποκετείτε τον ςυναγερμό ςε τοποκεςίεσ με πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Θ 
υψθλι κερμοκραςία κα μειϊςει τθ διάρκεια ηωισ του 
ςυναγερμοφ, των θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων του, τθσ μπαταρίασ και μπορεί να 
παραμορφϊςει ι να λειϊςει κάποια πλαςτικά μζρθ. 
 Μθ τοποκετείτε τον ςυναγερμό ςε τοποκεςίεσ με πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Θ 
χαμθλι κερμοκραςία μπορεί να προκαλζςει ςυμπφκνωςθ και να καταςτρζψει τον 
ςυναγερμό. 
 
Συνίςταται ο περιοδικόσ ζλεγχοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ: 

 

 Ελζγξτε τθν κεντρικι μονάδα κάκε τρεισ μινεσ: 
Αν οπλίηει/αφοπλίηει κανονικά. Αν καλεί τουσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ κανονικά. 
Αν λαμβάνει τα ςιματα από τουσ αιςκθτιρεσ κανονικά. Αν οι εφεδρικζσ μπαταρίεσ 
δουλεφουν κανονικά. 

 Ελζγξτε τουσ αςφρματουσ ανιχνευτζσ μια φορά το μινα: Διεγείρετε τουσ 
αςφρματουσ ανιχνευτζσ για να δείτε αν ενεργοποιοφν τον ςυναγερμό κανονικά. 

 Ελζγξτε τισ μπαταρίεσ των ανιχνευτϊν. 

 Ελζγξτε αν οι ανιχνευτζσ μποροφν να επικοινωνιςουν μθ τθ κεντρικι μονάδα. 
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Εφόςον ο ςυναγερμόσ είναι μονίμωσ ςε λειτουργία ι standby mode το τροφοδοτικό τθσ 
κεντρικισ μονάδασ κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνο ςε μία καλι και αξιόπιςτθ πρίηα. 
 
Μθ τοποκετείτε τον ςυναγερμό κοντά ςτο δωμάτιο ι ςτο γραφείο ςασ, επειδι ςε 
περίπτωςθ ςυναγερμοφ θ ςειρινα θχεί πολφ δυνατά και μπορεί να ςασ χαλάςει τθν 
ξεκοφραςθ ι τθ δουλειά ςασ. 
Αν ο ςυναγερμόσ μζνει αρκετό καιρό εκτόσ λειτουργίασ, καλό κα είναι να βγαίνει από τθν 
τροφοδοςία για να μθν φκείρεται. 
Μθν επιχειρείτε να διορκϊςετε ι να αποςυναρμολογιςετε τθ ςυςκευι αλλιϊσ μπορεί να 
τραυματιςτείτε και να χάςετε τθν εγγφθςθ. 
Μθν βάηετε τον αρικμό “100” ςαν αρικμό κλιςθσ του ςυναγερμοφ χωρίσ άδεια από τθν 
αςτυνομία. 
 

Πικανά Προβλιματα που Μπορεί να Εμφανιςτοφν κατά τον Προγραμματιςμό- Λειτουργία 
 

Πρόβλθμα Πικανι Αιτία Λφςθ 
Δεν αναγνωρίηεται θ κάρτα 
κινθτισ τθλεφωνίασ SIM 

Θ κάρτα ζχει τοποκετθκεί ενϊ 
το ςφςτθμα είναι ενεργό 

Αποςυνδζςατε τον μεταςχθματιςτι από τθν πρίηα. 
Τοποκετιςτε τον διακόπτθ εφεδρικισ μπαταρίασ 
ςτθ κζςθ OFF και μετά ςτθ κζςθ ΟΝ. 

Δεν αποςτζλλονται 
μθνφματα και δεν γίνεται 
κλιςθ ςτουσ αρικμοφσ που 
ζχουν κακοριςτεί 

Ζχει καταναλωκεί το ποςό τθσ 
κάρτασ  

Τροφοδοτιςετε το υπόλοιπο του ποςοφ τθσ κάρτασ 

Ζχει λιξει ο χρόνοσ χριςθσ του 
υπολοίπου 

Ενθμερωκείτε για τον χρόνο ιςχφοσ από τον 
πάροχο τθσ κάρτασ κινθτισ τθλεφωνίασ 

Σο ποςό τθσ κάρτασ 
καταναλϊνεται γριγορα 

Είναι ενεργοποιθμζνοσ ο 
τθλεφωνθτισ ςτουσ 
προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ 
για κλιςθ  

Απευκυνκείτε ςτον πάροχό ςασ για 
απενεργοποίθςθ του τθλεφωνθτι 

Δε μπορϊ να καλζςω το 
ςφςτθμα όταν ζχω λάβει 
μινυμα ειδοποίθςθσ 
ςυναγερμοφ 

Το ςφςτθμα ςυναγερμοφ 
πραγματοποιεί κλιςεισ 
ειδοποίθςθσ ςυναγερμοφ 
ςτουσ προκακοριςμζνουσ 
αρικμοφσ τθλεφϊνου 

Ρρζπει να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ειδοποίθςθσ 
κλιςθσ για να καλζςετε τον ςυναγερμό. 
Ρροτείνεται ο κακοριςμόσ των ελάχιςτων δυνατϊν 
αρικμϊν ειδοποίθςθσ με κλιςθ κατά τον 
προγραμματιςμό για περιοριςμό του χρόνου 
διάρκειασ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ 

Δε μπορϊ να κάνω 
ειςαγωγι ςτο μενοφ 
ρυκμίςεων 

Το ςφςτθμα είναι οπλιςμζνο Αφοπλίςτε το ςφςτθμα και ςυνεχίςτε με ειςαγωγι 
ςτο μενοφ ρυκμίςεων με τθν διαδικαςία που 
περιγράφεται 

Η μαγνθτικι παγίδα δεν 
ενεργοποιεί ςυναγερμό ενϊ 
ζχει ειςαχκεί κανονικά ςτο 
ςφςτθμα 

Θ παγίδα δεν αποςτζλλει ςιμα 
ςτο ςφςτθμα λόγω απόςταςθσ 
και εμποδίων 

Θα πρζπει να τοποκετθκεί αναμεταδότθσ 
αςφρματου ςιματοσ 

Θ παγίδα δεν αποςτζλλει ςιμα 
ςτο ςφςτθμα λόγω ιςχφοσ τθσ 
μπαταρίασ 

Εάν ανάβει ςτιγμιαία θ ζνδειξθ τθσ παγίδασ, τότε θ 
μπαταρία δεν διακζτει τθν ιςχφ για αποςτολι 
αςφρματου ςιματοσ. Θ ζνδειξθ κα πρζπει να είναι 
ςυνεχϊσ αναμμζνθ για 2 δευτερόλεπτα μετά τθν 
ενεργοποίθςι τθσ. 

Δεν ανάβει θ ζνδειξθ τθσ 
μαγνθτικισ παγίδασ όταν 
ανοίγω τθν πόρτα/ 
παράκυρο 

Δεν ζχει γίνει ορκι τοποκζτθςθ 
τθσ παγίδασ 

Τοποκετιςτε τθν παγίδα με τρόπο ϊςτε όταν 
απομακρφνετε το ςϊμα τθσ παγίδασ από το 
μαγνιτθ να ενεργοποιείται θ ζνδειξθ LED τθσ 
παγίδασ 
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Δεν ανάβει θ ζνδειξθ του 
ανιχνευτι κίνθςθσ 

Δεν ζχει ενεργοποιθκεί ο 
ανιχνευτισ 

Τοποκετιςτε τον διακόπτθ του ανιχνευτι κίνθςθσ 
ςτθ κζςθ ΟΝ (ςε μερικά μοντζλα πρζπει να 
ανοίξετε τον ανιχνευτι γιατί ο διακόπτθσ είναι 
μζςα) 

Δεν ειςάγεται θ μαγνθτικι 
παγίδα ςτο ςφςτθμα ενϊ 
ζχει τοποκετθκεί ςωςτά ςτο 
άνοιγμα 

Θ παγίδα δεν αποςτζλλει ςιμα 
ςτο ςφςτθμα λόγω απόςταςθσ 
και εμποδίων 

Δοκιμάςτε να ειςάγετε τθν μαγνθτικι παγίδα κοντά 
ςτο ςφςτθμα.                                                                                  
Εάν ειςαχκεί κανονικά, ελζγξτε εάν αποςτζλλει 
αςφρματο ςιμα μετά τθν επανατοποκετθςι τθσ 
ςτο επικυμθτό άνοιγμα.                                                                      
Εάν δεν αποςτζλλει ςιμα, κα πρζπει να 
τοποκετθκεί αναμεταδότθσ αςφρματου ςιματοσ 

Η μαγνθτικι παγίδα/ 
ανιχνευτισ κίνθςθσ 
ενεργοποιεί τον ςυναγερμό 
όταν είναι αφοπλιςμζνοσ 

Θ παγίδα/ ανιχνευτισ είναι 
ρυκμιςμζνοσ να λειτουργεί όλο 
το 24ωρο (ρφκμιςθ ανιχνευτι 
καπνοφ) 

Ακολουκιςτε τθν διαδικαςία ρφκμιςθσ λειτουργίασ 
από 24ωρθ ςε λειτουργία όπλιςθσ 

Δεν είναι δυνατι θ ηεφξθ 
ςυςτιματοσ και ςειρινασ 

Δεν είναι ενεργοποιθμζνθ θ 
αποςτολι αςφρματου ςιματοσ 
από το ςφςτθμα ςυναγερμοφ 

Ενεργοποιείςτε τθν αποςτολι αςφρματου ςιματοσ 
του ςυςτιματοσ (αναγράφεται ςτισ οδθγίεσ τθσ 
εκάςτωτε ςειρινασ) 

Η ςειρινα δεν 
ενεργοποιείται ενϊ είναι 
προγραμματιςμζνθ ςτο 
ςφςτθμα 

Ζχει γίνει προγραμματιςμόσ με 
χριςθ του τθλεχειριςτθρίου 

Ρρζπει θ αποςτολι του ςιματοσ να γίνει από τθν 
κεντρικι μονάδα ςυναγερμοφ. Οπλίςτε και 
αφοπλίςτε το ςφςτθμα από τθν κεντρικι μονάδα 
ενϊ είναι θ ςειρινα ςε κατάςταςθ 
προγραμματιςμοφ (learning). 

Ζχει γίνει ηεφξθ με κάποιο 
ενεργό ανιχνευτι 

Απενεργοποιιςτε όλουσ τουσ ανιχνευτζσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ δθμιουργίασ ηεφξθσ μεταξφ ςειρινασ 
και ςυςτιματοσ 

Σο ςφςτθμα δίνει ψευδείσ 
ςυναγερμοφσ 

Δεν ζχει γίνει ορκι τοποκζτθςθ 
παγίδασ ι ανιχνευτι 

Ελζγξτε από το ιςτορικό ποιοσ ανιχνευτισ είναι και 
ελζγξτε εάν ζχει τοποκετθκεί ςωςτά και εάν οι 
μπαταρία του είναι καλι 

Θ μπαταρία κάποιου ανιχνευτι 
ζχει χαμθλι ιςχφσ 

Σο ςφςτθμα ςβινει όταν 
διακόπτεται το ρεφμα 

Δεν ζχει ενεργοποιθκεί θ 
εφεδρικι μπαταρία 

Τοποκετιςτε τον διακόπτθ τθσ εφεδρικισ 
μπαταρίασ (πίςω ι πάνω μζροσ ςυςκευισ) ςτθ 
κζςθ ΟΝ. Εάν ςυνεχίηει το πρόβλθμα, τότε θ 
μπαταρία χρειάηεται να αντικαταςτακεί. 

 
Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία 
του ςυςτιματοσ, κα χαροφμε να ςασ εξυπθρετιςουμε ςτο 210 5725000 
Μην διςτάςετε να μασ πείτε την γνώμη ςασ. Είναι αναγκαία για την 
βελτίωςη των υπηρεςιών και των οδηγιών που εκδίδουμε αποκλειςτικά για 
εςάσ, τουσ απλοφσ χρήςτεσ. 

 
 

 


