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1. Προετοιμαςία Κεντρικθσ Μονάδασ

Προετοιμάςτε τθν κάρτα SIM αφαιρϊντασ τον κωδικό PIN και γεμίζοντάσ τη με 
Μονάδεσ. Γυρίςτε τθν ςυςκευι από τθν πίςω πλευρά. Σοποκετιςτε τθν κάρτα SIM ςτθν 
αντίςτοιχθ κφρα ,ςυνδζςτε τα καλϊδια ςτακερισ τθλεφωνίασ ςτισ κφρεσ  που φαίνονται 
παρακάτω, ζπειτα το βφςμα φόρτιςθσ  και (προαιρετικά) τθν εςωτερικι ςειρινα (το 
κοκκινο καλωδιο ςτο + και το μαυρο ςτο -). Ανοίξτε τον διακόπτθ εφεδρικισ μπαταρίασ 
ςτθν κεςθ ΟΝ και βάλτε τον φορτιςτι ςτο ρεφμα. Πρϊτα τοποκετιςτε το τροφοδοτικό ςτθν 
πρίηα και ζπειτα ςτθ ςυςκευι. Θα εκτελεςτεί εκκίνθςθ ςυςκευισ και όταν ολοκλθρωκεί κα 
ακοφςετε θχθτικό μινυμα  

“Welcome to use smart alarm system”. 

Οπίςιια Όψη 

1. Οπι επιτοίχιασ τοποκζτθςθσ 

2. Θζςθ τακτοποίθςθσ καλωδίων 

3. Θζςθ κάρτασ SIM 

4. Θζςεισ ςφνδεςθσ με δίκτυο ςτακερισ τθλεφωνίασ (PSTN) 

5. Θζςθ ςφνδεςθσ με τροφοδοςία 12V 

6. Διακόπτθσ λειτουργίασ εφεδρικισ μπαταρίασ 

7. Θζςεισ ςφνδεςθσ ενςφρματων υςκευϊν 

8. Θζςθ Εφεδρικισ Μπαταρίασ 
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2. Επεξθγηςη Ενδείξεων

Εμπρόςιια Όψη 

1. Ζνδειξθ Λειτουργίασ υςκευισ 

2. Ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ υναγερμοφ 

3. Πλθκτρολόγιο 

4. Θχείο 

5. Οκόνθ LCD 

6. Ζνδειξθ Κατάςταςθσ Όπλιςθσ υςτιματοσ 

7. Ζνδειξθ Κατάςταςθσ φνδεςθσ με δίκτυο WiFi 

8. Πλικτρο Όπλιςθσ (Arm) 

9. Θχείο 

10. Πλικτρο Νυχτερινισ Όπλιςθσ (Home Arm) 

11. Πλικτρο Αφόπλιςθσ (Disarm) 

Ενδείξεισ Οιόνησ LCD 
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3. Ρυιμίςεισ από Κεντρικθ Μονάδα

Πατϊντασ το πλικτρο #/SET κα ςβιςουν οι ενδείξεισ τθσ οκόνθσ και κα ακοφςετε 
το μινυμα “Set”. 

Πλθκτρολογϊντασ τον κωδικό εντολθσ, τθ ρφιμιςη και το πλθκτρο #/SET μπορείτε 
να ειςάγετε ι να διαγράψετε εξαρτιματα ι αρικμοφσ τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ, να 
ρυκμίςετε τθ λειτουργία των εξαρτθμάτων που ζχετε ςυνδζςει με τθν κεντρικι μονάδα, να 
ρυκμίςετε τον τρόπο λειτουργίασ του ςυςτιματοσ  και να ενεργοποιιςετε- 
απενεργοποιιςετε λειτουργίεσ τθσ ςυςκευισ. Οι βαςικζσ εντολζσ φαίνονται ςτον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α Ρφιμιςη Πληκτρολόγηςη 
1. Ειςαγωγι αςφρματου ανιχνευτι  09ΑΑ#

 Ενεργοποιείςτε τουσ ανιχνευτζσ με τθ
ςειρά 

 Πατιςτε # για ειςαγωγι
ΑΑ: Αρικμόσ Ηϊνθσ (01 ζωσ 24) 
ε κάκε Ηϊνθ μποροφν να ειςαχκοφν ζωσ 4 
ανιχνευτζσ 

Διαγραφι ανιχνευτϊν Ηϊνθσ 10ΑΑ## 
ΑΑ: Αρικμόσ Ηϊνθσ (01 ζωσ 24) 

2. Ειςαγωγι αςφρματου 
τθλεχειριςτθρίου 

 07ΑΑ#

 Πατιςτε το κουμπί αφόπλιςθσ (ανοιχτό
λουκζτο) του τθλεχειριςτθρίου 

 Πατιςτε # για ειςαγωγι
ΑΑ: 01 ζωσ 99 

Διαγραφι τθλεχειριςτθρίου 08ΑΑ##  
ΑΑ: 01 ζωσ 99 

3. Ειςαγωγι αρικμϊν τθλεφϊνου για 
ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ με κλιςθ 

1οσ αρικμόσ τθλεφϊνου:  
31ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ# 
2οσ αρικμόσ τθλεφϊνου:  
32ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ# 
3οσ αρικμόσ τθλεφϊνου:  
33ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ# 
4οσ αρικμόσ τθλεφϊνου:  
34ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ# 

Παράδειγμα: 1οσ αρικμόσ τθλεφϊνου να είναι 
ο 6932000001 

316932000001# 

Διαγραφι αρικμϊν τθλεφϊνου για 
ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ με κλιςθ 

ΑΑ# 
ΑΑ: ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΤ 31,32,33,34 

Παράδειγμα: Να διαγραφεί ο 3οσ αρικμόσ 
τθλεφϊνου 33# 

4. Ειςαγωγι αρικμϊν τθλεφϊνου για 
ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ με μινυμα 
SMS 

1οσ αρικμόσ τθλεφϊνου:  
41ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ# 
2οσ αρικμόσ τθλεφϊνου:  
42ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ# 
3οσ αρικμόσ τθλεφϊνου:  
43ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ# 

Παράδειγμα: 1οσ αρικμόσ τθλεφϊνου να 
είναι ο 6932000001 

416932000001# 
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Διαγραφι αρικμϊν τθλεφϊνου για 
ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ με μινυμα 
SMS 

ΑΑ# 
ΑΑ: ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΤ 41,42 ι 43 

Παράδειγμα: Να διαγραφεί ο 2οσ αρικμόσ 
τθλεφϊνου 

42# 

5. Ρφκμιςθ λειτουργία ηϊνθσ 60ΑΑCD# 
[ΑΑ]: ΚΩΔΙΚΟ ΗΩΝΘ 01 ζωσ 24 
[C]: Λειτουργία Ηϊνθσ (Μοde):  
1   Κανονικι λειτουργία (real-Time),  
2 Βραδινι λειτουργία (Stay Arm) Ηϊνθ 
κανονικισ λειτουργίασ που δεν επιιυμείτε 
να είναι ενεργθ και ςτθν βραδινι όπλιςθ  
3 Ζξυπνθ Ηϊνθ (Smart Zone) O ςυναγερμόσ 
ενεργοποιείται όταν ενεργοποιθκεί ο 
ανιχνευτισ 2 φορζσ εντόσ 30 
δευτερολζπτων 
4 24ωρθ Ηϊνθ (Emergency Zone) 
Λειτουργία ανεξαρτιτωσ εάν το ςφςτθμα 
είναι οπλιςμζνο ι αφοπλιςμζνο (24ωρθ)  
5 απενεργοποιθμζνθ (Close) 
6 Κουδοφνι (Chime)- Λειτουργεί 
επιπρόςκετα  
[D]: Θχθτικι Ειδοποίθςθ ειρινασ ςε 
περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ από τθ 
ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ (Siren): 1 Ενεργό (ΟΝ) ι 
0 ανενεργό (OFF) 

Παράδειγμα: Θ 2θ ηϊνθ να είναι και βραδινισ 
λειτουργίασ, με ςειρινα να θχεί ςε 
ςυναγερμό από αυτόν τον ανιχνευτι  

600221# 

6. Αλλαγι Κωδικοφ Λειτουργίασ 
(εργοςταςιακόσ 1234) 

50ΑΑΑΑ# 
ΑΑΑΑ: Νζοσ 4ψθφιοσ Κωδικόσ 

7. Κακοριςμόσ Χρονοκακυςτζρθςθσ 
Όπλιςθσ Εξόδου από τον χϊρο 

51ΑΑ# 
ΑΑ: 00- 99 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

Παράδειγμα: Ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ να 
είναι 50 δευτερόλεπτα 

5150# 

8. Ενεργοποίθςθ Χρονοκακυςτζρθςθσ 
ςυναγερμοφ ςε είςοδο ςτο χϊρο 

52ΑΑ# 
ΑΑ: 00- 99 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

9. Ρφκμιςθ Θμερομθνίασ- Ώρασ 56ΑΑΑΑΒΒCCEEFF# 
[AAAA+: ΕΣΟ 
*ΒΒ+: ΜΘΝΑ (01-12)
[CC+: ΘΜΕΡΑ (01-31) 
[DD+: ΩΡΑ (00-23) 
*ΕΕ+: ΛΕΠΣΑ (00-59)
[FF]: ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ (00-59) 

Παράδειγμα:  Θμερομθνία 24 Φεβ 2020 και 
ϊρα 19:25:00 

5620200224192500# 
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10. Ρφκμιςθ χρόνων αυτόματθσ όπλιςθσ- 
αφόπλιςθσ 

57ΑΑΒΒΒΒCCCC*…+# 
[ΑΑ]: 01-04 ΧΡΟΝΟΙ  
[ΒΒΒΒ+: ΧΡΟΝΟ ΑΤΣΟΜΑΣΘ ΟΠΛΙΘ 
[CCCC+: ΧΡΟΝΟ ΑΤΣΟΜΑΣΘ ΑΦΟΠΛΙΘ 
*…+: Λαμβάνει μία ι περιςςότερεσ από τισ 
τιμζσ 1 (Δευ), 2 (Σρι), 3 (Σετ), 4 (Πεμ), 5 
(Παρ), 6 (αβ) και 7 (Κυρ) 

Παράδειγμα: Χρόνοσ όπλιςθσ 2200 και 
αφόπλιςθσ 0730 από Δευ ζωσ Παρ 

57012200073012345# 

11. Ειδοποίθςθ μθνφματοσ SMS ςτουσ 
προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ 
ειδοποίθςθσ με SMS ςε περίπτωςθ 
διακοπισ- επαναφοράσ ρεφματοσ 

64A# 
 [Α]: 1 Ενεργι (ΟΝ) ι 0 ανενεργι (OFF) 

12. Ειδοποίθςθ μθνφματοσ SMS ςτουσ 
προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ 
ειδοποίθςθσ με SMS ςε περίπτωςθ 
διακοπισ- επαναφοράσ ςτακερισ 
τθλεφωνικισ γραμμισ 

13A# 
 [Α]: 1 Ενεργι (ΟΝ) ι 0 ανενεργι (OFF) 

13. Ειδοποίθςθ μθνφματοσ SMS ςτουσ 
προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ 
ειδοποίθςθσ με SMS ςε περίπτωςθ 
διακοπισ- επαναφοράσ αςφρματου 
δικτφου Wi-Fi 

15A# 
 [Α]: 1 Ενεργι (ΟΝ) ι 0 ανενεργι (OFF) 

14. Απενεργοποίθςθ φωνθτικϊν 
ειδοποιιςεων από κεντρικι μονάδα 

11A# 
 [Α]: 1 Ενεργι (ΟΝ) ι 0 ανενεργι (OFF) 

15. Ρφκμιςθ χτφπων τθλεφϊνου πριν να 
απαντιςει το ςφςτθμα (Ring Times) 

18ΑΑ# 
ΑΑ: Αρικμόσ χτφπων 

16. Ρφκμιςθ Έντασης ήχου Σειρήνας

17. Θέση ON την προστασία του
πληκτρολογίου

1)Πληκτρολογούμε την # και μετά [171#]

0-99 αφορά την ένταση της 
σειρήνας
Κωδικός Εντολής: [1]+[0-99]+[#] 
Π.χ, Θέληση θέσης έντασης σε 
επίπεδο 50

1) Πιέστε # και μετά 1450#

2)  καλέστε την SIM, Πιέστε  password + 
# για ρυθμίσεις και μετά 1450# 

3) Πιέστε SMS 12341450#

Κωδικός Εντολής: [17]+[0/1]+[#]

2) Πιέστε το password + #  για ρυθμίσεις
 και μετά 171#
3) SMS 123171#



4. Λειτουργία υςκευθσ ςε Περίπτωςη υναγερμοφ

ε περίπτωςθ ςυναγερμοφ, το ςφςτθμα κα αποςτείλει άμεςα μινυμα ςτθν 
εφαρμογι WIFIAlarm, μθνφματα SMS ταυτόχρονα ςτα προκακοριςμζνα κινθτά τθλζφωνα. 
Ζπειτα, ια τηλεφωνθςει ςτουσ αρικμοφσ τθλεφϊνου που ζχουν προγραμματιςτεί να 
ειδοποιθκοφν με κλιςθ.   

Όταν 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 δοκοφν οι παρακάτω επιλογζσ 
απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ: 
1 για ολικι όπλιςθ 
2 για αφόπλιςθ 
3 για να ακοφςουμε τι ςυμβαίνει ςτο χϊρο μασ για 30 δευτερόλεπτα.  
5 για να πραγματοποιθκεί αμφίδρομθ επικοινωνία. ε αυτι τθν λειτουργία μπορείτε να 
ακοφςετε τι ςυμβαίνει ςτο χϊρο ςασ κακϊσ και να μιλιςετε με όποιον βρίςκεται εκεί.  
7 για απενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ. Για ενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ πατιςτε το 8 

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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5. φνδεςη υςτθματοσ με Δίκτυο Κινητθσ Σηλεφωνίασ GSM - Αςφρματο Δίκτυο Wi-Fi

α. Αρχικά  κατεβάηετε τθν εφαρμογι για Android (Google Play)/ IOS (AppStore) 

¨WiFiAlarm¨  

β. Μετά τθν εγκατάςταςθ κα εμφανιςτεί θ οκόνθ επιλογισ λειτουργίασ 

εφαρμογισ είτε ςε GSM (SMS operator mode) είτε ςε Wi-Fi (WiFi operator mode). 

(1) SMS operator mode 

(2) 

(α) τθν οκόνθ κα εμφανιςτεί παράκυρο εγγραφισ (Register). 

Πατιςτε το πλαίςιο Register, επιλζξτε Email ID Register και ζπειτα πλθκτρολογιςτε το email 

ςτο user name και ζνα επικυμθτό κωδικό ςτο password. Σζλοσ, πατιςτε Register. 

(β) Ζπειτα, πλθκτρολογιςτε το email και τον κωδικό εγγραφισ 

ςτα πλαίςια τθσ οκόνθσ ειςόδου και πατιςτε Login. 

(γ) τθν οκόνθ που κα εμφανιςτεί, επιλζξτε το ςφμβολο + ςτο 

πάνω δεξί τμιμα τθσ οκόνθσ και μετά πατιςτε WiFi Setting. 

(δ) Θα εμφανιςτεί το δίκτυο WiFi Που βρίςκετε πιο κοντά ςτο 

κινθτό ςασ. ε περίπτωςθ που δεν εμφανιςτεί, πατιςτε το βζλοσ ςτα δεξιά του για να 

μεταβείτε ςτον κατάλογο δικτφων που είναι αναγνωριςμζνα από το κινθτό ςασ. Μετά, 

πλθκτρολογιςτε τον κωδικό του δικτφου ςασ ΧΩΡΙ να πατιςετε Next. 

(ε) Πατιςτε το πλικτρο #/SET ςτθν κεντρικι μονάδα. Ζπειτα 

τθν εντολι 29#. Θα δείτε ςτθν οκόνθ αντίςτροφθ μζτρθςθ 60 δευτερολζπτων. Πατιςτε 

Next ςτθν εφαρμογι κινθτοφ και αναμείνατε να ςυνδεκεί θ κεντρικι μονάδα με το δίκτυο 

 Επιλζγετε τθν καρτζλα Device ςτο κάτω κεντρικό τμιμα

για ειςαγωγι αρικμοφ τθλεφϊνου.

 Πατιςτε το εικονίδιο με τθν ζνδειξθ + ςτο άνω δεξί

τμιμα και ζπειτα πλθκτρολογιςτε επικυμθτι ονομαςία,

αρικμό τθλεφϊνου (χωρίσ κωδικό χϊρασ) και τον κωδικό

ςυςτιματοσ (εργοςταςιακόσ 1234). Σζλοσ, πατιςτε Save.

 Επιλζγοντασ τθν καρτζλα Control και ζπειτα τον αρικμό

τθλεφϊνου που ζχετε ειςάγει (εμφανίηεται πατϊντασ το

βζλοσ πάνω δεξιά), μπορείτε να οπλίςετε, να αφοπλίςετε

και να ενεργοποιιςετε τον ςυναγερμό απομακρυςμζνα

με μινυμα SMS.

 Επιλζγοντασ τθν καρτζλα Program και ζπειτα τον αρικμό

τθλεφϊνου που ζχετε ειςάγει, πλθκτρολογείτε τθν

εντολι που επικυμείτε να εκτελεςτεί από το ςφςτθμα.

(2) WiFi operator mode (αγνοήστε την παρούσα 
παράγραφο  αν δεν διαθέτετε την επέκταση)
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WiFi. H ςφνδεςθ είναι επιτυχισ όταν θ φωτεινι ζνδειξθ (WiFi) ςτθν κεντρικι μονάδα ανάβει 

ςτακερά (δεν αναβοςβινει). 

(ςτ) Επιλζξτε τθ ςυςκευι που ζχει εμφανιςτεί ςτθν αρχικι 

οκόνθ τθσ εφαρμογισ, πατιςτε Bind και ζπειτα Confirm. Σζλοσ, επιλζξτε τθ ςυςκευι και κα 

εμφανιςτεί θ οκόνθ ενεργειϊν.  

(η) Για ειςαγωγι ςτο μενοφ ρυκμίςεων, πατιςτε ςτθν ζνδειξθ 

Device Setting ςτο κάτω αριςτερό τμιμα τθσ οκόνθσ. 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία 

του ςυςτιματοσ, κα χαροφμε να ςασ εξυπθρετιςουμε ςτο 210 5725000 

Επιλογι 

ενζργειασ 

όπλιςθσ, 

αφόπλιςθσ, 

βραδινισ 

όπλιςθσ και 

ενεργοποίθςθσ 

ςυναγερμοφ 

Ειςαγωγι- Διαγραφι- Ρυκμίςεισ 24 Ηωνϊν (4 ανιχνευτϊν) 

Ειςαγωγι- Διαγραφι 4 αρικμϊν τθλεφϊνου για κλιςθ ςε ςυναγερμό 

Ειςαγωγι- Διαγραφι 3 αρικμϊν τθλεφϊνου για SMS ςε ςυναγερμό 

Ειςαγωγι- Διαγραφι Σθλεχειριςτθρίων 

Ρφκμιςθ θμερομθνίασ- ϊρασ 

2 Χρονοπρογραμματιςμοί αυτόματθσ όπλιςθσ- αφόπλιςθσ , 

χρονοκακυςτζρθςθ όπλιςθσ και ςυναγερμοφ 

Επιλογζσ ειδοποιιςεων  

Επιλογζσ αςφρματθσ ςειρινασ  

Αλλαγι κωδικοφ λειτουργίασ  



α) θα πρέπει να συνδέσουμε τον άσπρο πομπό σειρήνας με την κεντρική μονάδα. Το άσπρο και 
το μαύρο καλώδιο του πομπού να συνδεθεί παράλληλα με την εσωτερική σειρήνα. Άσπρο 
κόκκινο καλώδιο μαζί στο siren+ και τα 2 μαύρα στο siren-.

(β) Το καλώδιο ρεύματος του πομπού συνδέεται με το κόκκινο στα 12V και το μαύρο στην Γειωση 
Gnd. 

(γ) Σε κάθε όπλιση αφόπλιση ή συναγερμό θα πρέπει να ανάβει το κόκκινο λαμπάκι του 
ασύρματου πομπού. Απόσταση εκπομπής: 40m σε ανοιχτό χώρο με εκτεινόμενη κεραία.

(δ) Ενεργοποιούμε την κεντρική μονάδα, βάζουμε την εξωτερική σειρήνα στο ρεύμα και πατάμε 
το πλήκτρο code μέχρι να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι στην σειρήνα. Στη συνέχει πατάμε στο 
τηλεχειριστήριο το καμπανάκι του συναγερμού και η σειρήνα μας κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο 
("μπιμπ"). Για αφόπλιση πατάμε το ανοιχτό λουκέτο και η σειρήνα κάνει 2 εκ του ως άνω 
χαρακτηριστικού ήχου. πατώντας το πλήκτρο code στην σειρήνα θα σβήσει το κόκκινο λαμπάκι 
και αυτή θα επαναλάβει τον χαρακτηριστικό ήχο. Η μονάδα είναι πλέον προγραμματισμένη.

(ε) Σε περίπτωση λάθους, βάζοντας ρεύμα στη σειρήνα πατάμε το πλήκτρο code για 10 
δευτερόλεπτα για να διαγραφεί ο οποιοσδήποτε λανθασμένος προγραμματισμός και η σειρήνα 
γυρίζει στα εργοστασιακες ρυθμίσεις

 Προγραμματισμός Σειρήνας 315MhZ (LB-w05, LB-08, LB-W035.
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