
 

 

 

 
 
 

 

Χαρακτθριςτικά- Δυνατότθτεσ υςτιματοσ 
 

 Ζγχρωμθ οκόνθσ αφισ 4.3 ιντςϊν 

 Μενοφ και φωνθτικά μθνφματα εκτζλεςθσ ενεργειϊν ςτα Ελλθνικά  

 Ρεριβάλλον προγραμματιςμοφ φιλικό προσ τουσ απλοφσ  χριςτεσ 

 Ιςχυρόσ επεξεργαςτισ που εξαςφαλίηει πολφ γριγορθ κωδικοποίθςθ ςτο ςφςτθμα αςφρματων 
τθλεχειριςτθρίων (ζωσ 8), μαγνθτικϊν καρτϊν RFID, ανιχνευτϊν, ζξυπνων διακοπτϊν τροφοδοςίασ 
ρεφματοσ Smartsocket (ζωσ 8) και εξωτερικισ ςειρινασ.  

 Ειςαγωγι ζωσ 99 αςφρματων ανιχνευτϊν διαφόρων τφπων (ανοιγμάτων, κίνθςθσ, φράχτεσ 
υπζρυκρων δεςμϊν, κουμπιά πανικοφ- ζκτακτθσ ανάγκθσ, καπνοφ, ανιχνευτζσ διαρροϊν 
μονοξειδίου/ φυςικοφ αερίου/υγραερίου, διαρροϊν νεροφ κλπ) 

 φκμιςθ χρονοκακυςτζρθςθσ αποςτολισ ςιματοσ ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ από 
προκακοριςμζνουσ ανιχνευτζσ ςτθν Κεντρικι Μονάδα. 

 Ειςαγωγι ζωσ 8 μαγνθτικϊν καρτϊν γριγορθσ  όπλιςθσ- αφόπλιςθσ ςυναγερμοφ RFID. 

 Κακοριςμόσ  5 αρικμϊν τθλεφϊνου (κινθτά- ςτακερά) για ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ με κλιςθ ι/και 
αποςτολι μθνφματοσ SMS(μόνο για κινθτά) ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ/ διακοπισ- επαναφοράσ 
τροφοδοςίασ ρεφματοσ/χαμθλισ ςτάκμθσ μπαταρίασ ςυςτιματοσ/ ανοιχτοφ ανοίγματοσ αμζςωσ 
μετά από όπλιςθ. 

 Λειτουργία ειδοποίθςθσ ανοιχτισ πόρτασ/ παρακφρου/ μπαλκονόπορτασ οπτικά ςτθν Κεντρικι 
Μονάδα και αποςτολι μθνφματοσ ςτθν εφαρμογι ι/ και SMS ςτουσ προκακοριςμζνουσ  αρικμοφσ 
τθλεφϊνου (μόνο για κινθτά τθλζφωνα) 

 φκμιςθ χρονοκακυςτεριςεων όπλιςθσ για ζξοδο από τον χϊρο και ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ ςε 
περίπτωςθ ειςόδου ςτον χϊρο. 

 φκμιςθ διάρκειασ λειτουργίασ ςειρινασ κακϊσ και ρφκμιςθ ενεργοποίθςθσ- απενεργοποίθςθσ 
λειτουργίασ ςειρινασ. 

 Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ (όπλιςθ, αφόπλιςθ, ζκτακτθ ανάγκθ SOS) και εκτζλεςθ ρυκμίςεων μζςω 
τθσ ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογισ WiFi- 3G- GSM(SMS) Easy Security για λειτουργικά ςυςτιματα IOS- 
Android. 

 Ιςχυρόσ πομποδζκτθσ WiFi με γριγορθ ανταπόκριςθ ςε εντολζσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ  από 
τθν εφαρμογι Easy Security. 

 Ηχογράφθςθ μθνφματοσ ζωσ 20 δευτερόπλεπτα που κα ακοφγεται όταν κλθκοφν οι ειςαχκζντεσ 
αρικμοί τθλεφϊνου ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ. 

Οδθγόσ Προγραμματιςμοφ- Λειτουργίασ για το WiFi – GSM φςτθμα 

υναγερμοφ PROTON με Φωνθτικζσ Οδθγίεσ ςτα Ελλθνικά 
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 Μνιμθ αποκικευςθσ 100 γεγονότων οπλίςθσ- αφόπλιςθσ ι ςυναγερμοφ  
 

 

 
 

Εμπρόςκια Όψθ υςκευισ 
 

Αρικμόσ Ονομαςία Ζνδειξθσ 

1.  Ημζρα- Ημερομθνία 

2.  Εξερχόμενθ Κλιςθ από το ςφςτθμα 

3.  Κανονικι (Ολικι) όπλιςθ 

4.  Διαχείριςθ Smartsockets (προςωρινά μθ λειτουργικό) 

5.  Κατάςταςθ ςυςτιματοσ/ Αρχείο οπλίςεων- αφοπλίςεων 

6.  Λειτουργία αναγνϊριςθσ ανοιχτοφ ανοίγματοσ πόρτασ- παρακφρου 

7.  Μενοφ Ρυκμίςεων 

8.  Νυχτερινι (Μερικι) όπλιςθ 

9.  Αφόπλιςθ 

10.  Κατάςταςθ ςιματοσ δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ (GSM) και δικτφου Internet 
(WiFi) 

11.  Κλείδωμα πλθκτρολογίου (επαναφορά με κωδικό ςυςτιματοσ ι κωδικό 
χριςτθ) 

12.  Επίπεδο ςτάκμθσ ενςωματωμζνθσ μπαταρίασ/ Ώρα ςυςτιματοσ 

13.  Κομβίο Εκτάκτου Ανάγκθσ (SOS) 

14.  θμείο τοποκζτθςθσ μαγνιτικισ κάρτασ RFID 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ- ΡΤΘΜΙΕΙ ΤΣΗΜΑΣΟ 3 
 
1. Πποεηοιμαζία- Εκκίνηζη ζςζκεςήρ 3 
2. ύνδεζη με δίκηςο WiFi 3 
3. Μενού Επιλογών 4 
4. Ρύθμιζη Ημεπομηνίαρ- Ώπαρ 5 
5. Ππογπαμμαηιζμόρ Σηλεσειπιζηηπίων 5 
6. Ππογπαμμαηιζμόρ Ανισνεςηών 5 
7. Ππογπαμμαηιζμόρ Μαγνηηικών Καπηών Αςηόμαηηρ Όπλιζηρ- Αθόπλιζηρ 7 
8. Κλείδωμα Οθόνηρ- Αλλαγή κωδικών ππογπαμμαηιζμού (ζςζηήμαηορ) και λειηοςπγίαρ 

(σπήζηη) 7 
9. Ειζαγωγή Απιθμών Σηλεθώνος για Ειδοποίηζη ςναγεπμού 7 
10. Υπονοκαθςζηεπήζειρ- Υπονοππογπαμμαηιζμοί 8 

α. Υπονοκαθςζηέπηζη Εξόδος από ηον Υώπο (επγοζηαζιακή 60 δεςηεπόλεπηα) 8 
β. Υπονοκαθςζηέπηζη Ειζόδος ζηον Υώπο (επγοζηαζιακή 40 δεςηεπόλεπηα) 8 
γ. Υπονοππογπαμμαηιζμόρ αςηόμαηηρ όπλιζηρ 8 
δ. Υπονοππογπαμμαηιζμόρ αςηόμαηηρ αθόπλιζηρ 8 

11. Ησογπάθηζη Ησηηικού Μηνύμαηορ ςναγεπμού 9 
12. Επαναθοπά Επγοζηαζιακών Ρςθμίζεων 9 
13. Ρςθμίζειρ Ήσηηικών Ειδοποιήζεων 9 

α. Διάπκεια Λειηοςπγίαρ ειπήναρ 9 
β. Ενεπγοποίηζη/ Απενεπγοποίηζη λειηοςπγίαρ ειπήναρ 9 
γ. Ήσορ ειπήναρ ζε Όπλιζη- Αθόπλιζη 9 
δ. Φωνηηικέρ ενηολέρ 10 
ε. Ήσορ πλήκηπων 10 

14. Γενικέρ Ρςθμίζειρ Λειηοςπγιών 10 
α. Λειηοςπγία οθόνηρ ζε καηάζηαζη αναμονήρ (εξοικονόμηζη ενέπγειαρ- πποηείνεηαι) 10 
β. Λειηοςπγία ένδειξηρ ζηην οθόνη όηαν κάποιο άνοιγμα (πόπηα, παπάθςπο, 

μπαλκονόποπηα κλπ) είναι ανοισηό. 10 
γ. Λειηοςπγία Αποζηολήρ Μηνύμαηορ SMS όηαν οπλίζει / αθοπλίζει ο ζςναγεπμόρ. 11 

 

ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΑ ΜΕ ΥΡΗΗ ΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ EASY SECURITY 11 
 

1. Ενέπγειερ- Ρςθμίζειρ Μέζω WiFi Mode 11 
2. Ενέπγειερ Μέζω SMS Mode 12 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 13 
 
1.      Ολική Όπλιζη (Όλοι οι ανισνεςηέρ ενεπγοί) 13 
2. Νςσηεπινή (Μεπική) Όπλιζη -Όλοι οι ανισνεςηέρ κίνηζηρ και επιλεγμένερ παγίδερ  

ανενεπγά 13 
3. Αθόπλιζη 13 
4.     Κομβίο έκηακηηρ ανάγκηρ SOS Alarm 14 
5. Ειδοποίηζη ςναγεπμού μέζω ηηλεθώνος 14 
6. Εξωηεπική Κλήζη απο ηην Κενηπική Μονάδα 14 
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Προγραμματισμός- Ρυθμίσεις υστήματος 

1. Πποεηοιμαζία- Εκκίνηζη ζςζκεςήρ 

 
Η ορκι εκκίνθςθ του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ είναι ςθμαντικι για τθν ςωςτι 

λειτουργία του κακϊσ και για τθν διάρκεια ηωισ του. Για τθν ορκι εκκίνθςθ ακολουκιςτε 
τα παρακάτω βιματα: 

 
 α. Ειςάγετε τθν κάρτα MICROSIM ςτθν αντίςτοιχθ κφρα. Τονίηεται ότι κα 

πρζπει ο κωδικόσ πρόςβαςθσ ςτθν κάρτα να ζχει απενεργοποιθκεί για να μπορζςει το 

ςφςτθμα να τθν αναγνωρίςει.  

Σοποκζτθςθ κάρτασ SIM ςτο ςφςτθμα 

 β. Συνδζςτε τον φορτιςτι ςτθν κφρα τροφοδοςίασ και πατιςτε του κουμπί 

εκκίνθςθσ POWER ςτιγμιαία. Θα εμφανιςτεί μινυμα ςτθν οκόνθ αφισ “Welcome” και 

αμζςωσ μετά κα εμφανιςτεί θ αρχικι οκόνθ Στο πάνω αριςτερά τμιμα τθσ οκόνθσ κα δείτε 

μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα τθν ζνδειξθ  που ςθμαίνει ότι ζχει αναγνωριςκεί θ 

κάρτα SIM.   

 γ. Λόγω τθσ υψθλισ ζνταςθσ ιχου πλικτρων, μπορείτε να απενεργοποιιςετε 

τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία πατϊντασ ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΥΘΜΙΣΗ/ΗΧΟΣ ΡΛΗΚΤΩΝ, να 

επιλζξετε  και όταν εμφανιςτεί θ ζνδειξθ ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ, πατιςτε 

το  Τζλοσ, κα εμφανιςτεί μινυμα ςτθν οκόνθ ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Μεταβείτε ςτο 

αρχικό μενοφ πατϊντασ  3 φορζσ διαδοχικά. 

2. ύνδεζη με δίκηςο WiFi  

 Η ςφνδεςθ με το αςφρματο δίκτυο WiFi γίνεται αυτόματα ακολουκϊντασ τα 

παρακάτω βιματα: 

 α. Κατεβάηετε τθν ΔΩΕΑΝ εφαρμογι Easy Security είτε πλθκτρολογϊντασ τθν 

ονομαςία του ςτο AppStore (IOS) ι ςτο Google App (Android) είτε ςκάναρωντασ το QRcode 

που βρίςκεται ςτθν εξωτερικι πλάγια όψθ τθσ ςυςκευαςίασ του ςυςτιματοσ. Εκτελείτε 

εγκατάςταςθ και μετά το άνοιγμα τθσ εφαρμογισ επιλζγετε Sign Up ςτο κάτω δεξί τμιμα 

για να κάνετε εγγραφι. Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί πλθκτρολογείτε ζνα ζγκυρο E-

mail και ζναν κωδικό πρόςβαςθσ ςτον λογαριαςμό και πατάτε Sign Up. Θα εμφανιςτεί 

μινυμα επιτυχοφσ εγγραφισ και κα μεταβεί ςτθν αρχικι οκόνθ. Ρατιςτε τα ςτοιχεία που 

ςθμειϊςατε πρϊτερα με τθν εγγραφι ςασ και πατιςτε Sign In ςτο κάτω κεντρικό τμιμα τθσ 

οκόνθσ. Σε περίπτωςθ που επικυμείτε να μθν πλθκτρολογείτε τον κωδικό κάκε φορά που 

ανοίγετε τθν εφαρμογι, επιλζξετε το μπλζ κουτάκι αριςτερά τθσ ζνδειξθσ Remember me. 
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 β. Μετά τθν είςοδο επιλζξτε το ςφμβολο + ςτο άνω δεξί τμιμα τθσ οκόνθσ. 

Ζπιετα επιλζξετε Airlink Configure για αυτόματθ ςφνδεςθ με το WiFi. Θα εμφανιςτεί το 

αςφρματο δίκτυο που βρίςκεται πιο κοντά ςτθ ςυςκευι ςασ. Για τον λόγο αυτό, όταν 

κετελείτε ςφνδεθσ με το δίκτυο WiFi να βρίςκεςτε κοντά ςτο router. Ρλθκτρολογείτε τον 

κωδικό πρόςβαςθσ του WiFi και μετά πατάτε Next.  

 γ. Στθν εφαρμογι κα εμφανιςτεί μινυμα προετοιμαςίασ ςφνδεςθσ τθσ 

ςυςκευισ. Στο ςφςτθμα πατάτε ΜΕΝΟΥ/Wi-Fi και πατάτε ταυτόχρονα ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΤΝΔΕΗ 

ςτο ςφςτθμα και Next ςτθν εφαρμογι. Η ςφνδεςθ κα πραγματοποιθκεί αυτόματα εντόσ 

λίγων δευτερολζπτων. Η επιτυχισ ςφνδεςθ κα επιβεβαιωκεί με μινυμα ςτθν οκόνθ τθσ 

ςυςκευισ. 

 δ. Επιλζξτε τθν ςυςκευι που ζχει ειςαχκεί ςτθν εφαρμογι για είςοδο του 

ςυςτιματοσ ςτο cloud. H πορτοκαλί ζνδειξθ κα γίνει μπλζ και κα μεταβείτε ςτθν οκόνθ 

ενεργειϊν . Στθν οκόνθ του ςυςτιματοσ κα εμφανιςτεί μία τελεία δεξιά ςτθν ζνδειξθ του 

WiFi που ςθμαίνει επιτυχισ ςφνδεςθ με το cloud.  

3. Μενού Επιλογών 

 Για ειςαγωγι ςτο μενοφ επιλογϊν, πατιςτε ςτο εικονίδιο ΜΕΝΟΥ. Οι επιλογζσ είναι 
οι παρακάτω: 

 Επιλογι Λειτουργίεσ 

1.  υκμίςεισ υκμίςεισ Χρονοκακυςτεριςεων Εξόδου- Ειςόδου 
Διάρκεια Ηχθτικισ Λειτουργίασ Σειρινασ 

υκμίςεισ Ήχων, Ειδοποιιςεων, Κλειδϊματοσ 
Ρλθκτρολογίου, Φωτεινότθτασ. 

φκμιςθ κωδικοφ ςυςτιματοσ και κωδικοφ χριςτθ 

Επιλογι γλϊςςασ 

Επαναφορά εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων 

2.  Τθλεφωνικζσ Επαφζσ Ειςαγωγι ζωσ 5αρικμϊν τθλεφϊνου (ςτακερϊν- 
κινθτϊν) για ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ με κλιςθ ι/και με 
μινυμα SMS. 

3.  Αρχείο Ζλεγχοσ αρχείου ςυναγερμϊν, όπλιςθσ- αφόπλιςθσ 
ςυςτιματοσ 

4.  Εξαρτιματα Ρρογραμματιςμόσ τθλεχειριςτθρίων, ανιχνευτϊν 
διαφόρων τφπων, μαγνθτικϊν καρτϊν αυτόματθσ 
όπλιςθσ- αφόπλιςθσ RFID 

5.  Wi-Fi υκμίςεισ αυτόματθσ ςφνδεςθσ- αποςφνδεςθσ και 
χειροκίνθτθσ ςφνδεςθ με αςφρματο δίκτυο WiFi 

6.  Ηχογράφθςθ υκμίςεισ θχθτικοφ μθνφματοσ που κα αναπαραχκεί ςε 
ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ μζςω κλιςθσ 

7.  Ώρα Χρονοπρογραμματιςμοί αυτόματθσ όπλιςθσ- αφόπλιςθσ 
ςε ςυγκεκριμζνουσ χρόνουσ. 

8.   Χειροκίνθτθ ρφκμιςθ θμερομθνίασ- ϊρασ  
Αυτόματοσ ςυγχρονιςμόσ ϊρασ με WiFi ι με τθν κάρτα 
SIM 

9.  Ζκδοςθ Ζκδοςθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 
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4. Ρύθμιζη Ημεπομηνίαρ- Ώπαρ 

 
 α. Για χειροκίνθτθ ρφκμιςθ θμερομθνίασ- ϊρασ επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΩΑ/ΩΑ ΚΑΙ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ και κα εμφανιςτεί παράκυρο όπου πατϊντασ ςτα ςφμβολα + και –  
ρυκμίηετε το ζτοσ (yyyy), του μινα(ΜΜ), τθν θμζρα(dd), τθν ϊρα(HH) και τα λεπτά(mm). 

Τζλοσ, πατιςτε  και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. 
 
 β. Για αυτόματθ ρφκμιςθ ϊρασ με χριςθ WiFi, επιλζξτε 

ΜΕΝΟΥ/ΩΑ/ΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ Wi-Fi. Ζπειτα πατιςτε το ςφμβολο  για εμφάνιςθ του 

μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά πατιςτε το ςφμβολο  και κα εμφανιςτεί μινυμα 

ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε ξανά το ςφμβολο  
 
 γ. Για αυτόματθ ρφκμιςθ ϊρασ με χριςθ τθσ κάρτασ SIM, επιλζξτε 

ΜΕΝΟΥ/ΩΑ/ΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ 2G/3G. Ζπειτα πατιςτε το ςφμβολο  για εμφάνιςθ του 

μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά πατιςτε το ςφμβολο  και κα εμφανιςτεί μινυμα 

ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε ξανά το ςφμβολο  
 
 Σθμειϊνεται ότι οι λειτουργίεσ αυτόματθσ ρφκμιςθσ ϊρασ είναι ενεργζσ 
εργοςταςιακά και το ςφςτθμα κάνει αυτόματα τθν ρφκμιςθ θμερομθνίασ- ϊρασ άμεςα με 
τθν ενεργοποίθςθ. 

5. Ππογπαμμαηιζμόρ Σηλεσειπιζηηπίων 

  
 α. Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ/ΤΗΛΕΧΕΙΙΣΤΗΙΟ και πατιςτε το  

ςφμβολο  
 β. Θα εμφανιςτεί παράκυρο ΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΥ. Εντόσ 20 δευτερολζπτων, 
πατιςτε οποιοδιποτε κουμπί του τθλεχειριςτθρίου. Θα αναγραφεί μινυμα ΕΡΙΤΥΧΗΣ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και κα εμφανιςτεί το εξάρτθμα ςτθ λίςτα τθλεχειριςτθρίων.  
 
 γ. Για διαγραφι ενόσ τθλεχειριςτθρίου, πατιςτε το ςφμβολο του κάδου 

απορριμάτων δεξιά του προσ διαγραφι τθλεχειριςτθρίου και ζπειτα το ςφμβολο  Θα 
αναγραφεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΙΑ και το τθλεχειριςτιριο κα διαγραφεί από τθ λίςτα. 
 

 δ. Για διαγραφι όλων των τθλεχειριςτθρίων, πατιςτε το ςφμβολο  και 

μετά το ςφμβολο  .Θα αναγραφεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΙΑ και θ λίςτα κα αδειάςει. 
  

6. Ππογπαμμαηιζμόρ Ανισνεςηών 

 
 α. Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ/ΤΗΛΕΧΕΙΙΣΤΗΙΟ και πατιςτε το ςφμβολο 

. 
 β. Θα εμφανιςτεί παράκυρο ειςαγωγισ ςτοιχείων του προσ προγραμματιςμό 
ανιχνευτι.  

Ρατιςτε το ςφμβολο  για επιλογι τφπου ανιχνευτι: 
 
  (1) Συςτιματοσ 
  (2) Ρόρτασ 
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  (3) Σαλονιοφ 
  (4)  Ρανικοφ (SOS) 
  (5) Υπνοδωματίου 
  (6) Ραρακφρου 
  (7) Μπαλκονιοφ 
  (8) Συνόρων του χϊρου μασ  
  (9) Φωτιάσ 
  (10) Αερίου 
  (11) Διοξειδίου 
  (12) Διαρροισ Νεροφ 
 

  Ρατιςτε το ςφμβολο  για επιλογι λειτουργίασ ανιχνευτι: 
 
  (1) Ενεργόσ και ςε Νυχτερινι όπλιςθ με χρονοκακυςτζρθςθ 
ειδοποίθςθσ μετά από ενεργοποίθςι του (Νυχτερινι όπλιςθ ςε λειτουργία) 
  (2) Ενεργόσ μόνο ςε Κανονικι Ππλιςθ με χρονοκακυςτζρθςθ 
ειδοποίθςθσ μετά από ενεργοποίθςι του (Ππλιςθ ςε λειτουργία) 
  (3) 24ωρθ λειτουργία (Σε ανιχνευτζσ φωτιάσ, διαρροισ νεροφ, 
διοξειδίου ι αερίου) 
  (4) Ανενεργόσ ανιχνευτισ ςε όπλιςθ- αφόπλιςθ (Κλείςιμο) 
  (5) Ειδοποίθςθ ειςόδου προςϊπου ςε χϊρο- Κουδοφνι (Σε ανιχνευτζσ 
ανοιγμάτων  ι κίνθςθσ) 
  (6) Σίγαςθ ανιχνευτϊν φωτιάσ, διαρροισ νεροφ, διοξειδίου ι αερίου 
(24ωρθ Σίγαςθ) 
  (7) Ενεργόσ και ςε Νυχτερινι όπλιςθ χωρίσ χρονοκακυςτζρθςθ 
ειδοποίθςθσ μετά από ενεργοποίθςι του (Νυχτερινι όπλιςθ Χωρίσ κακυςτζρθςθ) 
  (8) Ενεργόσ μόνο ςε κανονικι όπλιςθ χωρίσ χρονοκακυςτζρθςθ 
ειδοποίθςθσ μετά από ενεργοποίθςι του (Ππλιςθ Χωρίσ κακυςτζρθςθ)  
   

  Ρατιςτε το ςφμβολο  , πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του ανιχνευτι 

(ζνασ για κάκε ανιχνευτι) και μετά  . Θα εμφανιςτεί παράκυρο ΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΥ. Εντόσ 
20 δευτερολζπτων, ενεργοποιιςτε τον ανιχνευτι. Θα αναγραφεί μινυμα ΕΡΙΤΥΧΗΣ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και κα εμφανιςτεί ο ανιχνευτισ ςτθ λίςτα.  
 
 γ. Για διαγραφι ενόσ ανιχνευτι, πατιςτε το ςφμβολο του κάδου 

απορριμάτων δεξιά του προσ διαγραφι ανιχνευτι και ζπειτα το ςφμβολο . Θα 
αναγραφεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΙΑ και ο ανιχνευτισ κα διαγραφεί από τθ λίςτα. 
 

 δ. Για διαγραφι όλων των ανιχνευτϊν, πατιςτε το ςφμβολο  και μετά το 

ςφμβολο  . Θα αναγραφεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΙΑ και θ λίςτα κα αδειάςει. 
 
 ε. Σε περίπτωςθ που επικυμείτε αλλαγι ςτοιχείων ενόσ ανιχνευτι, πατιςτε 
πάνω ςτον αρικμό του ανιχνευτι ςτα αριςτερά τθσ ονομαςίασ του (1,2,3….κλπ) και κα 
μεταβείτε ςτισ επιλογζσ ςτοιχείων. 
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7. Ππογπαμμαηιζμόρ Μαγνηηικών Καπηών Αςηόμαηηρ Όπλιζηρ- 

Αθόπλιζηρ 

 

 α. Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ/ΚΑΤΑ RFID και πατιςτε το ςφμβολο . 
 
 β. Θα εμφανιςτεί παράκυρο ΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΥ. Εντόσ 20 δευτερολζπτων, 
τοποκετιςτε τθν κάρτα RFID (οι αρικμοί που αναγράφονται πάνω ςτθν μία πλευρά τθσ 

κάρτασ να τουσ βλζπετε) πάνω από τθν ζνδειξθ  που βρίςκεται αριςτερά κάτω 
δίπλα από τθν οκόνθ αφισ. Θα αναγραφεί μινυμα ΕΡΙΤΥΧΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και κα 
εμφανιςτεί το εξάρτθμα ςτθ λίςτα καρτϊν.  
 
 γ. Για διαγραφι μίασ ςυγκεκριμζνθσ κάρτασ, πατιςτε το ςφμβολο του κάδου 

απορριμάτων δεξιά τθσ προσ διαγραφι κάρτασ και ζπειτα το ςφμβολο . Θα αναγραφεί 
το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΙΑ και το τθλεχειριςτιριο κα διαγραφεί από τθ λίςτα. 
 

 δ. Για διαγραφι όλων των τθλεχειριςτθρίων, πατιςτε το ςφμβολο  και 

μετά το ςφμβολο . Θα αναγραφεί το μινυμα ΕΡΙΤΥΧΙΑ και θ λίςτα κα αδειάςει. 
  

8. Κλείδωμα Οθόνηρ- Αλλαγή κωδικών ππογπαμμαηιζμού 

(ζςζηήμαηορ) και λειηοςπγίαρ (σπήζηη) 

 
 α. Οι εργοςταςιακοί κωδικοί είναι 6666 (ςυςτιματοσ) και 1234 (χριςτθ). Για 
αλλαγι κωδικϊν επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ και ζπειτα ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ι 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΗΣΤΗ. Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί πατιςτε C για διαγραφι του 
εργοςταςιακοφ κωδικοφ και μετά πλθκτρολογιςτε τον νζο επικυμθτό κωδικό. Τζλοσ, 

πατιςτε το ςφμβολο  για αποκικευςθ κωδικοφ. 
 
 β. Για να ενεργοποιιςετε το κλείδωμα του πλθκτρολογίου όταν το ςφςτθμα 
βρίςκεται ςε αναμονι, επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΥΘΜΙΣΗ/ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΡΛΗΚΤΩΝ. 

Ζπειτα πατιςτε το ςφμβολο  για εμφάνιςθ του μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά 

πατιςτε το ςφμβολο  και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε 

ξανά το ςφμβολο  
 
 γ. Για να απενεργοποιιςετε το κλείδωμα του πλθκτρολογίου ακολουκιςτε 
τθν παραπάνω διαδικαςία ζωσ τθν εμφάνιςθ του μθνφματοσ ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. 

Μετά πατιςτε το ςφμβολο  και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, 

πατιςτε ξανά το ςφμβολο . 
 

9. Ειζαγωγή Απιθμών Σηλεθώνος για Ειδοποίηζη ςναγεπμού 

 
 Στο ςφςτθμα μποροφν να ειςαχκοφν 5 αρικμοί τθλεφϊνου (ςτακερά- κινθτά) για 
ειδοποίθςθ μζςω τθσ κάρτασ κινθτισ τθλεφωνίασ (SIM) με κλιςθ ι/ και με μινυμα SMS 
(μόνο για κινθτά).  
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 α. Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΡΑΦΕΣ και μετά ΤΗΛ.ΑΙΘΜΟΣ 1,2,3,4 ι 

5. Ζπειτα πατιςτε το ςφμβολο  και πλθκτρολογιςτε τον επικυμθτό αρικμό τθλεφϊνου 

(χωρίσ κωδικό χϊρασ π.χ 6931000000) και πατιςτε το ςφμβολο . 

 β. Για ενεργοποίθςθ ειδοποίθςθσ με κλιςθ, πατιςτε το ςφμβολο  και κα 
αναγραφεί θ λζξθ ΣΥΝΔΕΣΗ.  

γ. Για ενεργοποίθςθ ειδοποίθςθσ με μινυμα SMS, πατιςτε το ςφμβολο  
Σθμειϊνεται ότι μινυμα SMS κα αποςταλλεί ταυτόχρονα ςε όλουσ τουσ ειςαχκζντεσ 
αρικμοφσ κινθτϊν τθλεφϊνων. 

 

δ. Τζλοσ, πατιςτε το ςφμβολο  για επιβεβαίωςθ.  

10. Χπονοκαθςζηεπήζειρ- Χπονοππογπαμμαηιζμοί 

 α. Χπονοκαθςζηέπηζη Εξόδος από ηον Χώπο (επγοζηαζιακή 60 

δεςηεπόλεπηα) 

  Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ/ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ, 
πατιςτε C για μθδενιςμό και πλθκτρολογιςτε τον επικυμθτό χρόνο κακυςτζρθςθσ όπλιςθσ 
ςυςτιματοσ από τθν ςτιγμι που κα πατιςετε κανονικι όπλιςθ. Για διόρκωςθ, πατιςτε το 

ςφμβολο  Τζλοσ, πατιςτε  για αποκικευςθ και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ 
ΕΡΙΤΥΧΗΣ. 
 

 β. Χπονοκαθςζηέπηζη Ειζόδος ζηον Χώπο (επγοζηαζιακή 40 

δεςηεπόλεπηα) 

 
  Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ/ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
πατιςτε C για μθδενιςμό και πλθκτρολογιςτε τον επικυμθτό χρόνο κακυςτζρθςθσ 
ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ από τθν ςτιγμι που κα ςασ ανιχνεφςει κάποιοσ ανιχνευτισ. Για 

διόρκωςθ, πατιςτε το ςφμβολο  Τζλοσ, πατιςτε  για αποκικευςθ και κα 
εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. 
ΠΡΟΟΧΗ: Η ρφκμιςθ ιςχφει για ανιχνευτζσ ανοιγμάτων- κίνθςθσ που ζχουν ειςαχκεί ωσ 
ανιχνευτζσ με χρονοκακυςτζρθςθ (βλεπε Ρρογραμματιςμόσ Ανιχνευτϊν 5β) 

 γ. Χπονοππογπαμμαηιζμόρ αςηόμαηηρ όπλιζηρ 

 
  Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΩΑ/ΩΑ ΟΡΛΙΣΗΣ. Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί 
μπορείτε να ρυκμίςετε χρόνο αυτόματθσ όπλιςθσ (π.χ 07:00) χρθςιμοποιϊντασ τισ ενδείξεισ 

ΗΗ+ /- για ρφκμιςθ ϊρασ και mm+/- για ρφκμιςθ λεπτϊν. Ρατιςτε το ςφμβολο  για 
ενεργοποίθςθ (ΣΥΝΔΕΣΗ) ι απενεργοποίθςθ (ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ) τθσ λειτουργίασ. Τζλοσ, 

πατιςτε  για αποκικευςθ. 

 δ. Χπονοππογπαμμαηιζμόρ αςηόμαηηρ αθόπλιζηρ 

 
  Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΩΑ/ΩΑ ΑΦΟΡΛΙΣΗΣ και ακολουκείτε τθν παραπάνω 
διαδικαςία.  
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11. Ησογπάθηζη Ησηηικού Μηνύμαηορ ςναγεπμού 

 
 Εάν επικυμείτε να ακοφςετε ςυγκεκριμζνο θχογραφθμζνο μινυμα όταν ςασ 
καλζςει το ςφςτθμα ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ (π.χ Σπίτι ςτο χωριό ανίχνευςε ειςβολι) 
επιλζγετε ΜΕΝΟΥ/ΗΧΟΓΑΦΗΣΗ.  

Για να ρυκμίςετε τον χρόνο που κα διαρκζςει θ εγγραφι (αναλόγωσ του 
μθνφματοσ), πατιςτε ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΓΑΦΗΣ. Ρατιςτε C για μθδενιςμό και πλθκτρολογιςτε 

τον επικυμθτό χρόνο εγγραφισ. Για διόρκωςθ, πατιςτε το ςφμβολο  Τζλοσ, πατιςτε 

 για αποκικευςθ και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. 
Για να εκτελεςτεί θ εγγραφι πατιςτε ΗΧΟΓΑΦΗΣΗ και θ εγγραφι ξεκινάει άμεςα 

(μετά από 2 δευτερόλεπτα). Με το πζρασ, το θχθτικό μινυμα κα αναπαραχκεί αυτόματα 
για να ακοφςετε τθν εγγραφι που ζχετε κάνει. Εάν ςασ ικανοποιεί το αποτζλεςμα, πατιςτε 

 για αποκικευςθ και περιμζνετε για αποκικευςθ του μθνφματοσ (ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ). 
Εάν επικυμείτε να επαναλάβετε τθν εγγραφι πατιςτε επιςτροφι και ξανά ΗΧΟΓΑΦΗΣΗ.  

Για αναπαραγωγι του θχθτικοφ μθνφματοσ οπιαδιποτε ςτιγμι, πατιςτε 
ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΗ.  

Για διαγραφι του μθνφματοσ, πατιςτε ΔΙΑΓΑΦΗ και μετά  για αποκικευςθ.   

12. Επαναθοπά Επγοζηαζιακών Ρςθμίζεων 

 Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΕΡΑΝΑΦΟΑ και τζλοσ  για επαναφορά. 

13. Ρςθμίζειρ Ήσηηικών Ειδοποιήζεων 

 α. Διάπκεια Λειηοςπγίαρ ειπήναρ 

 
  Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗ/ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΕΙΗΝΑΣ . Ρατιςτε 
C για μθδενιςμό και πλθκτρολογιςτε τον επικυμθτι διάρκεια που κα θχεί θ ςειρινα ςε 

ςυναγερμό. Για διόρκωςθ, πατιςτε το ςφμβολο . Τζλοσ, πατιςτε  για αποκικευςθ 
και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. 

 β. Ενεπγοποίηζη/ Απενεπγοποίηζη λειηοςπγίαρ ειπήναρ 

  
  Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΥΘΜΙΣΗ/ΣΕΙΗΝΑΣ. Ζπειτα πατιςτε το 

ςφμβολο  για εμφάνιςθ του μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά πατιςτε το 

ςφμβολο  και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε ξανά το 

ςφμβολο . 

 γ. Ήσορ ειπήναρ ζε Όπλιζη- Αθόπλιζη 

  
  Επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΥΘΜΙΣΗ/ΗΧΟΣ ΟΡΛΙΣΗΣ. Ζπειτα πατιςτε το 

ςφμβολο  για εμφάνιςθ του μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά πατιςτε το 

ςφμβολο  και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε ξανά το 

ςφμβολο . 
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 δ. Φωνηηικέρ ενηολέρ 

 
  Οι φωνθτικζσ εντολζσ επιβεβαίωςθσ ενζργειασ (όπλιςθσ, αφόπλιςθσ, 
νυχτερινισ όπλιςθσ, πλθκτρολόγθςθσ κωδικϊν πρόςβαςθσ) είναι εργοςταςιακά ενεργζσ.  
  Για ενεργοποίθςθ/ απενεργοποίθςθ επιλζξτε 

ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΥΘΜΙΣΗ/ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ.Ζπειτα πατιςτε το ςφμβολο  για 
εμφάνιςθ του μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά πατιςτε το ςφμβολο 

 και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε ξανά το ςφμβολο . 

ε. Ήσορ πλήκηπων 

 
 Ππωσ αναγράφεται ςτθν παράγραφο 1γ 

14. Γενικέρ Ρςθμίζειρ Λειηοςπγιών 

 α. Λειηοςπγία οθόνηρ ζε καηάζηαζη αναμονήρ (εξοικονόμηζη 

ενέπγειαρ- πποηείνεηαι) 

  Η λειτουργία είναι εργοςταςιακά ανενεργι. Για ενεργοποίθςθ/ 
απενεργοποίθςθ επιλζξτε ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΥΘΜΙΣΗ/ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ. Ζπειτα πατιςτε το 

ςφμβολο  για εμφάνιςθ του μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά 

πατιςτε το ςφμβολο  και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε 

ξανά το ςφμβολο . 

 β. Λειηοςπγία ένδειξηρ ζηην οθόνη όηαν κάποιο άνοιγμα (πόπηα, 

παπάθςπο, μπαλκονόποπηα κλπ) είναι ανοισηό. 

 
  Μία πολφ χριςιμθ λειτουργία που διακζτει το ςυγεκριμζνο ςφςτθμα. Με 
αυτι μπορείτε πριν φφγετε από τον χϊρο ςασ και οπλίςετε να ζχετε απευκείασ ειδοποίθςθ 
ςτθν οκόνθ του ςυςτιματοσ κακϊσ και ςε μινυμα ςτθν εφαρμογι Easy Security και με 
SMS ςτουσ προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ κινθτϊν τθλεφϊνων εάν κάποιο άνοιγμα είναι 
ανοιχτό. Η λειτουργία είναι εργοςταςιακά ενεργι και αφορά ΜΟΝΟ ανιχνευτζσ 
ανοιγμάτων.  
  Ρριν οπλίςετε ελζγχετε εάν ςτθν οκόνθ ςασ θ εικόνα είναι πράςινθ και 
γράφει ΑΝΑΜΟΝΗ. Σε περίπτωςθ που οπλίςετε και δεν ζχει κλείςει κάποιο άνοιγμα, κα 
ειδοποιθκείτε άμεςα. Για λόγουσ αςφαλείασ, το ςφςτθμα κα πρζπει να αφοπλιςτεί 2 φορζσ 
από το ςφςτθμα και όχι από τα τθλεχειριςτιρια ι τισ μαγνθτικζσ κάρτεσ. Μετά τθν 
αφόπλιςθ κλείνετε, ανοίγετε και ξανακλείνετε το άνοιγμα (παράκυρο/πόρτα). Θα δείτε 
ςτθν οκόνθ τθν πράςινθ εικόνα που κα γράφει ΑΝΑΜΟΝΗ και τότε μπορείτε να οπλίςετε το 
ςφςτθμα.  
  Εάν επικυμείτε κάποιο άνοιγμα να είναι ανοιχτό κατά τθν όπλιςθ του 
ςυναγερμοφ, το ςφςτθμα κα ειδοποιιςει αλλά θ όπλιςθ κα πραγματοποιθκεί κανονικά. 

Για ενεργοποίθςθ/ απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ επιλζξτε 
ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΥΘΜΙΣΗ/ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΑΘΥΟ/ΡΟΤΑ. Ζπειτα πατιςτε το ςφμβολο 

 για εμφάνιςθ του μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά πατιςτε το 

ςφμβολο  και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε ξανά το 

ςφμβολο . 
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 γ. Λειηοςπγία Αποζηολήρ Μηνύμαηορ SMS όηαν οπλίζει / 

αθοπλίζει ο ζςναγεπμόρ. 

  Για ενεργοποίθςθ/ απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ επιλζξτε 

ΜΕΝΟΥ/ΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΥΘΜΙΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΛΙΣΗΣ. Ζπειτα πατιςτε το ςφμβολο  για 
εμφάνιςθ του μθνφματοσ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ ςτθν οκόνθ. Μετά πατιςτε το ςφμβολο 

 και κα εμφανιςτεί μινυμα ΥΘΜΙΣΗ ΕΡΙΤΥΧΗΣ. Τζλοσ, πατιςτε ξανά το ςφμβολο . 
 

Εκηέλεζη Ενεπγειών Απομακπςζμένα με Χπήζη ηηρ 

Εθαπμογήρ Easy Security 

 
 Αφοφ ζχετε εκτελζςει τισ διαδικαςίεσ που αναγράφονται ςτισ παραγράφουσ 1 
(Προετοιμαςία- Εκκίνθςθ υςκευισ) και 2 (φνδεςθ με Δίκτυο WiFi), μπορείτε να 
διαχειριςτείτε το ςφςτθμα απομακρυςμζνα από όπου και αν βρίςκεςτε.  

1. Ενέπγειερ- Ρςθμίζειρ Μέζω WiFi Mode 

 
Μετά τθν επιτυχι ειςαγωγι (Sign In) ςτθν εφαρμογι, πατιςτε ςτθν εικόνα όπου 

φαίνεται το ςφςτθμα (ονομαςία WIFI _Alarm_Host). Θα μεταβείτε ςτθν οκόνθ ενεργειϊν 
όπου πατϊντασ ςτα αντίςτοιχα εικονίδια εκτελοφνται απομακρυςμζνα οι ενζργειεσ όπλιςθσ 
(ARM), αφόπλιςθσ (DISARM), Νυχτερινισ όπλιςθσ (STAY ARM) και Ενεργοποίθςθ 
ςυναγερμοφ Ρανικοφ (PANIC). 

 Ρατϊντασ το ςφμβολο  Στο πάνω δεξί τμιμα του παρακφρου μεταβαίνετε ςτο 
μενοφ προγραμματιςμοφ- ρυκμίςεων. Το μενοφ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 

 Επιλογι Λειτουργίεσ 

1.  Remote Tags Ρρογραμματιςμόσ- Διαγραφι Τθλεχειριςτθρίων 

2.  Wireless Sensors Ρρογραμματιςμόσ- Διαγραφι Ανιχνευτϊν 

3.  Settings Ενεργοποίθςθ- Απενεργοποίθςθ ιχου όπλιςθσ- 
αφόπλιςθσ από τθν ςειρινα (ARM BEEP) 

Ενεργοποίθςθ- Απενεργοποίθςθ λειτουργίασ ςειρινασ 
(SIREN) 

Ενεργοποίθςθ- Απενεργοποίθςθ Αποςτολισ μθνφματοσ 
SMS ςτουσ προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ κινθτϊν 
τθλεφϊνων όταν εκτελείται όπλιςθ- αφόπλιςθ 
(ARM/DISARM SMS) 

4.  Phone Numbers Ρροκακοριςμόσ αρικμϊν τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ με 
κλιςθ ι/και μινυμα SMS 

5.  Entry Delay φκμιςθ χρόνου κακυςτζρθςθσ ενεργοποίθςθσ 
ςυναγερμοφ μετά από ειςόδο ςτον χϊρο.  

6.  Name Zones Κακοριςμόσ ονομαςίασ ανιχνευτι (πχ. Κίνθςθσ 
Υπνοδωμάτιο Ραιδιϊν). Η υπόψθ ρφκμιςθ γίνεται ΜΟΝΟ 
από τθν εφαρμογι. 
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2. Ενέπγειερ Μέζω SMS Mode 

 
 Για να μεταβείτε ςτο SMS mode, πατιςτε το ςφμβολο < Το SMS mode ςτο πάνω 
αριςτερό τμιμα του παρακφρου. Για ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με τθν εφαρμογι μζςω του 
δικτφου 2G (κάρτα SIM), πατιςτε το ςφμβολο + ςτο άνω δεξί τμιμα του παρακφρου. Θα 
ηθτθκεί να ειςάγετε τον αρικμό τθσ κάρτασ SIM (χωρίσ κωδικό χϊρασ) και τον κωδικό 

χριςτθ (εργοςταςιακόσ 1234). Τζλοσ, πατιςτε το ςφμβολο  ςτο πάνω δεξί τμιμα για 
αποκικευςθ. 

Μετά τθν αποκικευςθ, πατιςτε πάνω ςτο πλαίςιο όπου αναγράφεται ο αρικμόσ 
τθσ κάρτασ SIM και κα μεταβείτε ςτο παράκυρο ενεργειϊν όπου πατϊντασ ςτα αντίςτοιχα 
εικονίδια εκτελοφνται απομακρυςμζνα οι ενζργειεσ όπλιςθσ (ARM), αφόπλιςθσ (DISARM), 
Νυχτερινισ όπλιςθσ (STAY ARM) και Ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ Ρανικοφ (PANIC). Επίςθσ, 
πατϊντασ το ςφμβολο του τθλεφϊνου, μπορείτε να επικοινωνιςετε απευκείασ με το 
ςφςτθμα ΧΩΙΣ να απαιτθκεί θ πλθκτρολόγθςθ κωδικοφ χριςτθ.  

Ρατϊντασ ςτο ςφμβολο  μπορείτε να κάνετε απομακρυςμζνο προκακοριςμό 
των τθλεφϊνων ειδοποίθςθσ με κλιςθ ι/και μινυμα SMS ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ.  

Ρατϊντασ το ςφμβολο  μπορείτε να ελεγξετε το ςθμά GSM τθσ κάρτασ SIM ςτο 
ςθμείο που ζχετε τοποκετιςει το ςφςτθμα, αποςτζλλοντασ μινυμα SMS ςτο ςφςτθμα: 

 

Μινυμα SMS   

*Κωδικόσ Συςτιματοσ*62* Ζλεγχοσ επιπζδου ςιματοσ 
GSM κινθτισ τθλεφωνίασ 
ςτο ςθμείο τοποκζτθςθσ του 
ςυςτιματοσ 

Εργοςταςιακόσ Κωδικόσ 
Συςτιματοσ 6666 
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Λειηοςπγίερ  

1.  Ολική Όπλιζη (Όλοι οι ανισνεςηέρ ενεπγοί) 

 
Η όπλιςθ του ςφςτιματοσ μπορεί να γίνει με 5 τρόπουσ: 
 
α. Ρατϊντασ το κουμπί με το κλειςτό λουκζτο ςτο τθλεχειριςτιριο. 
 
β.  Ρατϊντασ το κουμπί με το κλειςτό λουκζτο ςτθν εφαρμογι Easy 

Security (Είτε ςτο WiFi mode είτε ςτο SMS mode) 
 
γ. Ρατϊντασ το κουμπί  με το κλειςτό λουκζτο (ΟΡΛΙΣΕ) ςτθν Κεντρικι 

Μονάδα 

δ.  Τοποκετϊντασ τθν κάρτα RFID ςτθν κζςθ  τθσ κεντρικισ 
μονάδασ (αριςτερά) μζχρι να ακουςτεί φωνθτικό μινυμα επιτυχοφσ όπλιςθσ. 

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

μινυμα SMS επιτυχοφσ όπλιςθσ. 
  
Αμζςωσ μετά τθν λιψθ τθσ εντολισ, κα ακουςτεί το μινυμα “ΟΡΛΙΣΗ 

ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ” από τθν Κεντρικι Μονάδα. 
 

2. Νςσηεπινή (Μεπική) Όπλιζη -Όλοι οι ανισνεςηέρ κίνηζηρ και 

επιλεγμένερ παγίδερ  ανενεπγά 

 
Η Νυχτερινι όπλιςθ του ςφςτιματοσ μπορεί να γίνει με 4 τρόπουσ: 
 
α. Ρατϊντασ το κουμπί με το ςπιτάκι ςτο τθλεχειριςτιριο 
β.  Ρατϊντασ το κουμπί με το ςπιτάκι ςτθν εφαρμογι Easy Security 

(Είτε ςτο WiFi mode είτε ςτο SMS mode) 
 
γ. Ρατϊντασ το κουμπί με το ςπιτάκι ςτθν Κεντρικι Μονάδα 
 
δ. Με μινυμα SMS: Κωδικόσ Χριςτθ  #3# 
 (εργοςταςιακόσ κωδικόσ λειτουργίασ 1234). Το ςφςτθμα κα απαντιςει με 

μινυμα SMS επιτυχοφσ όπλιςθσ. 
 
  Αμζςωσ μετά τθν λιψθ τθσ εντολισ, κα ακουςτεί το μινυμα “ΟΡΛΙΣΗ 
ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ” από τθν Κεντρικι Μονάδα 
 

3. Αθόπλιζη 

 
Η αφόπλιςθ του ςφςτιματοσ μπορεί να γίνει με 5 τρόπουσ: 
 
α. Ρατϊντασ το κουμπί με το ανοιχτό λουκζτο ςτο τθλεχειριςτιριο 
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β.  Ρατϊντασ το κουμπί με το ανοιχτό λουκζτο ςτθν εφαρμογι Easy 
Security (Είτε ςτο WiFi mode είτε ςτο SMS mode) 

 
γ. Ρατϊντασ το κουμπί με το ανοιχτό λουκζτο ςτθν Kεντρικι Mονάδα 

δ.  Τοποκετϊντασ τθν κάρτα RFID ςτθν κζςθ  τθσ Κεντρικισ 
Μονάδασ (αριςτερά) μζχρι να ακουςτεί το μινυμα ¨ΑΦΟΡΛΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ¨ 

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

μινυμα SMS επιτυχοφσ όπλιςθσ. 
 
Αμζςωσ μετά τθν λιψθ τθσ εντολισ, κα ακουςτεί το μινυμα “ΑΦΟΡΛΙΣΗ 

ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ” από τθν Κεντρικι Μονάδα. 

4.  Κομβίο έκηακηηρ ανάγκηρ SOS Alarm  

Σε οποιαδιποτε κατάςταςθ ανάγκθσ, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και 
θλικιωμζνουσ πατάμε το πλικτρο S O S ςτο τθλεχειριςτιριο ι ςτθν εφαρμογι (εικονίδιο 
καμπανάκι) και αμζςωσ αποςτζλλεται μινυμα Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ςτθν εφαρμογι Easy 
Security κακϊσ και ςτα προκακοριςμζνα τθλζφωνα ειδοποίθςθσ με SMS. 

Η ενεργοποίθςθ γίνεται και απο τθν κεντρικι μονάδα, πατϊντασ 
παρατεταμζνα το πλικτρο SOS (δεξιά τθσ οκόνθσ αφισ).   

 5. Ειδοποίηζη ςναγεπμού μέζω ηηλεθώνος 

Σε περίπτωςθ ςυναγερμοφ, το ςφςτθμα κα αποςτείλλει άμεςα μινυμα ςτθν 
εφαρμογι Easy Security κακϊσ και 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: 

1 για ολικι όπλιςθ 
2 για αφόπλιςθ 
3 για να ακοφςουμε τον χϊρο μασ 
4 για να πραγματοποιθκεί αμφίδρομθ επικοινωνία  

Εάν δεν απαντιςουμε, κα καλζςει διαδοχικά τα επόμενα νοφμερα. Η ενζργεια αυτι 
επαναλαμβάνεται 3 φορζσ (κυκλικζσ επανακλιςεισ) 

 

 6. Εξωηεπική Κλήζη απο ηην Κενηπική Μονάδα 

 
  Μπορείτε να καλζςετε από τθν κεντρικι μονάδα ςτακερό ι κινθτό 
τθλζφωνο με τον παρακάτω τρόπο: 
  Ρατιςτε το πλικτρο με το ακουςτικό τθλεφϊνου (ΚΛΗΣΗ) και μετά 
πλθκτρολογιςτε τον αρικμό τθλεφϊνου που επικυμείτε να καλζςετε. Ζπειτα, πατιςτε το 
πράςινο πλικτρο με το ακουςτικό κάτω δεξιά ςτο παράκυρο.  
 
  Για τερματιςμό τθσ κλιςθσ, πατιςτε το κόκκινο πλικτρο με το  ακουςτικό. 

 
 



 

 

 

Πικανά Προβλιματα που Μπορεί να Εμφανιςτοφν κατά τον Προγραμματιςμό- Λειτουργία 
 

Πρόβλθμα Πικανι Αιτία Λφςθ 
Δεν αναγνωρίηεται θ κάρτα 
κινθτισ τθλεφωνίασ SIM 

Η 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 

Η παγίδα δεν αποςτζλλει ςιμα 
ςτο ςφςτθμα λόγω απόςταςθσ 
και εμποδίων 

Θα πρζπει να τοποκετθκεί αναμεταδότθσ 
αςφρματου ςιματοσ 

Η 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. Η 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 

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) 
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Πρόβλθμα Πικανι Αιτία Λφςθ 

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

Η 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 

Η 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 

Η 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. 
 

 

 


