
 

 

 
Προετοιμαςία- Εκκίνθςθ ςυςκευισ 
 
Θ ορκι εκκινθςθ του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ είναι ςθμαντικι για τθν ςωςτι λειτουργία 
του κακϊσ και για τθν διάρκεια ηωισ του. 
1. Βγάηουμε το καπάκι ςτο πίςω μζροσ του ςυςτιματοσ και ςυνδζουμε τα ενςφρματα 
εξαρτιματα (εςωτερικι ςειρινα, ανιχνευτζσ) και το βφςμα του φορτιςτι  
2. Ειςάγουμε τθν κάρτα SIM ςτθν ειδικι υποδοχι. Πριν τθν ειςαγωγι, κα πρζπει να είμαςτε 
βζβαιοι ότι ζχει ενεργοποιθκεί θ κάρτα και ζχει μονάδεσ, ζχει απενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 
PIN και ζχει αφαιρεκεί ο τθλεφωνθτισ τθσ κάρτασ . 
3. Σοποκετοφμε τον διακόπτθ ςτθν κζςθ ΟΝ και ζπειτα ςυνδζουμε τον φορτιςτι ςτθν 
πρίηα. 
4. Σο ςφςτθμα κα ξεκινιςει αυτόματο ζλεγχο των λειτουργιϊν του και θ ζνδειξθ POWER κα 
ανάψει.  Εάν δεν ανάψει θ υπόψθ ζνδειξθ, περιμζνουμε 10 δευτερόλεπτα, κλείνουμε το 
ςφςτθμα και το ανοίγουμε ξανά.  
5. Όταν εμφανιςτεί το εικονίδιο ςιματοσ GSM, ςθμαίνει ότι το ςφςτθμα ζχει αναγνωρίςει 
τθν κάρτα κινθτισ τθλεφωνίασ και θ ςυςκευι είναι ζτοιμθ για προγραμματιςμό. 
 
 
 
 
 
 
 

Οδθγίεσ Προγραμματιςμοφ- Λειτουργίασ για το Ολοκλθρωμζνο 

WiFi- GSM φςτθμα υναγερμοφ YL- 007WM2BX 
  



 

 

Ζνδείξεισ οκόνθσ LCD 

 

 

 
 
Πίςω Όψθ υςκευισ 
 
 
 

 
φνδεςθ Ενςφρματων υςκευϊν 

 
 

 
 

Εςωτερικι 

ςειρινα 

Τποδοχζσ Ενςφρματων 

υςκευϊν 

Τποδοχι βφςματοσ 

τροφοδοςίασ 
Διακόπτθσ 

ΟΝ/OFF 

Τποδοχι 

κάρτασ 

SIM 

 

Διακόπτθσ 

αποξιλωςθσ 

tamper 

 

Τποδοχι καλωδίων 

 

Οπι 

επιτοίχιασ 

εγκατάςταςθσ    

 

Ζνδειξθ δικτφου 

κινθτισ τθλεφωνίασ 

 

Ζνδειξθ ϊρασ- θμερομθνιασ 

 

Ζνδειξθ δικτφου 

WiFi  

 

Κατάςταςθ όπλιςθσ- αφόπλιςθσ 

 

Ζνδειξθ μθ 

ανεγνωςμζνου 

μθνφματοσ 

 



 

 

Προγραμματιςμόσ Μζςω υςκευισ 

Για να ειςάγουμε το ςφςτθμα ςε κατάςταςθ προγραμματιςμοφ, πατάμε 123123 και το 
ENTER. Θα εμφανιςτεί θ επιλογι προγραμματιςμοφ τθλεχειριςτθρίων 

 
 
Με τα πλικτρα 4        και 6       μποροφμε να περιθγθκοφμε ςτισ κατθγορίεσ του μενοφ 
προγραμματιςμοφ: 
 
Α. Σθλεχειριςτιρια (Remote) 
Β. Ηϊνεσ- ειςαγωγι και προγραμματιςμόσ λειτουργίασ ανιχνευτϊν (Zone) 
Γ. Αρικμοί τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ με κλιςθ (Phone number) 
Δ. Αρικμοί τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ με γραπτό μινυμα (SMS number) 
Ε. Ρφκμιςθ θμερομθνία- ϊρασ και Χρονοπρογραμματιςμοί (Time) 
τ. Ρυκμίςεισ αςφρματθσ ςειρινασ (Wireless control) 
Η. Ρυκμίςεισ χρονοκακυςτεριςεων, κωδικϊν, μθνυμάτων ειδοποίθςθσ, γλϊςςασ και 
επαναφορά εργοςταςικϊν ρυκμίςεων (Settings) 
 
Με τα πλικτρα 2         και 8         μποροφμε να περιθγθκοφμε ςτο επιλογζσ ρυκμίςεων των 
παραπάνω κατθγοριϊν 
 

Α. Σθλεχειριςτιρια (Remote) 
 
1. Προγραμματιςμόσ 
 

 
 
θμείωςθ: Σα προαιρετικά παρελκόμενα αςφρματο πλθκτρολόγιο και το κουμπί πανικοφ 
μποροφν αν ειςαχκοφν ςε κζςθ χειριςτθρίου. 
 

Πατάμε το πλικτρο ENTER 

Επιτυχισ ειςαγωγι χειριςτθρίου. 

Πατάμε ENTER για αποκικευςθ 

Σο χειριςτιριο είναι ιδθ προγραμματιςμζνο 

ςτο ςφςτθμα. ε αυτι τθν περίπτωςθ 

πατάμε ESC και εκτελοφμε διαγραφι.  

Επιτυχισ αποκικευςθ  

Επιλζγουμε τθν κζςθ του χειριςτθρίου 

(1- 8) με τα πλικτρα 4 και 6 . Ζπειτα 

πατάμε ENTER 
Πατάμε οποιοδιποτε κουμπί από το 

χειριςτιριο 



 

 

2. Διαγραφι 
 

 
 
Β. Ηϊνεσ- Ειςαγωγι/Διαγραφι και προγραμματιςμόσ λειτουργίασ ανιχνευτϊν (Zone) 
 
Σο ςφςτθμα διακζτει 8 ηϊνεσ όπου μποροφν να ειςαχκοφν 10 ανιχνευτζσ (ςφνολο 80 ανιχνευτζσ).  
 
1. Ειςαγωγι 
 
 

 
θμείωςθ: Για τθν ειςαγωγι άλλου ανιχνευτι ςτθν ίδια ηϊνθ, πατάμε πάλι ΕΝΣΕR ενϊ 
είμαςτε ςτθν οκόνθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ηϊνθσ (επιλογι PAIR) και ακολουκοφμε τθν ίδια 
διαδικαςία. Όταν εξαντλθκοφν οι 10 ανιχνευτζσ που μποροφμε να ειςάγουμε, το ςφςτθμα 
δεν κα κάνει δεκτι τθν ειςαγωγι.  
 
2. Διαγραφι 
 

 

Πατάμε το πλικτρο ENTER Πατάμε το πλικτρο 8 και ζπειτα 

ENTER 

Επιτυχισ διαγραφι 

Με τα πλικτρα 4 και 6 επιλζγουμε τθν 

κατθγορία ΗΟΝΕ. Ζπειτα, πατάμε το 

πλικτρο ENTER. 

Επιτυχισ ειςαγωγι ανιχνευτι. 

Πατάμε ENTER για αποκικευςθ 

Ο ανιχνευτισ είναι ιδθ προγραμματιςμζνοσ 

ςτο ςφςτθμα. ε αυτι τθν περίπτωςθ 

πατάμε ESC. 

 

Επιτυχισ αποκικευςθ 

Επιλζγουμε τθν ηϊνθ  (1- 8) όπου κα 

ειςαχκεί ο ανιχνευτισ με τα πλικτρα 4 

και 6 . Ζπειτα πατάμε ENTER 
Ενεργοποιοφμε τον ανιχνευτι 

Πατάμε το πλικτρο ENTER Πατάμε το πλικτρο 8 και ζπειτα 

ENTER 

Επιτυχισ διαγραφι 

Προςοχι: Με τθν διαγραφι τθσ ηϊνθσ διαγράφονται όλοι οι ειςαχκζντεσ ςε αυτι ανιχνευτζσ. 
 



 

 

3. Προγραμματιςμόσ 
 
Οι ρυκμίςεισ που υπάρχουν παρακάτω αφοροφν ςτθν λειτουργία τθσ ηϊνθσ: 
(α).  Place: τφποσ ηϊνθσ (SOS, fire, gas, door, hall, window, balcony και boundary)  
(β). Armed: Ηϊνθ εντόσ δικτφου ι ανενεργι 
(γ). Home: Ενεργι ι ανενεργι ηϊνθ ςε βραδινι όπλιςθ 
(δ). Disarmed: Ηϊνθ 24ωρθσ λειτουργίασ ι ενεργι ΜΟΝΟ ςε κατάςταςθ όπλιςθσ 
(ε). Siren: Χρόνοσ που κα θχεί θ ςειρινα (1-5)  ι ςιωπθλι (Disabled) όταν ενεργοποιείται θ 
ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ 
(ςτ). Delay: Ηϊνθ χρονοκακυςτζρθςθσ ειςόδου ι άμεςου ςυναγερμοφ 
Σρόποσ ρφκμιςθσ 
(1). Ευριςκόμενοι ςτθν επικυμθτι ηϊνθ (πχ. Zone 1), επιλζγουμε με τα πλικτρα 2 και 8 τθν 
ρφκμιςθ που κζλουμε να αλλάξουμε.  
(2). Πατάμε το ENTER όςεσ φορζσ χρειάηεται για αλλαγι τθσ ρφκμιςθσ. Όταν θ ρφκμιςθ 
δείξει ότι βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ που κζλουμε, είτε πθγαίνουμε ςε αλλαγι άλλθσ 
ρφκμιςθσ με τα πλικτρα 2 και 8, είτε πατάμε ESC για ζξοδο ςτο κυρίωσ μενοφ 
προγραμματιςμοφ, είτε πθγαίνουμε ςε άλλθ ηϊνθ με τα πλικτρα 4 και 6. 
 
Παράδειγμα: Ρφκμιςθ να είναι ενεργι θ ηϊνθ 1 ςε βραδινι όπλιςθ 
 
 

 
 
Γ. Αρικμοί τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ με κλιςθ (Phone number) 
 
το ςφςτθμα μποροφμε να ειςάγουμε μζχρι 6 αρικμοφσ τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ με 
κλιςθ. 
 
1. Ειςαγωγι 

 
 

Πατάμε το πλικτρο 8 μζχρι να 

επιλεχκεί θ ρφκμιςθ HOME και 

ζπειτα ENTER  για να αλλάξει. 

Πατάμε ENTER και με τα πλικτρα 4 και 

6 πθγαίνουμε ςτθν επικυμθτι ηϊνθ 

Θ ηϊνθ είναι ενεργι ςε βραδινι 

όπλιςθ (Enable) 

Πατάμε ΕΝΣΕR για ειςαγωγι 

αρικμοφ 

Με τα πλικτρα 4 και 6 μεταβαίνουμε 

ςτθν παρακάτω οκόνθ και πατάμε 

ENTER 

Πλθκτρολογοφμε τον αρικμό 

τθλεφϊνου (χωρίσ κωδικό χϊρασ) 

Πατάμε ENTER για αποκικευςθ τθν οκόνθ εμφανίηεται ο αρικμόσ 

τθλεφϊνου 



 

 

θμείωςθ:  

 Σο ςφςτθμα κα καλζςει τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνου διαδοχικά ξεκινϊντασ από τον 1ο 
ζωσ τον 6ο . Επομζνωσ, κα πρζπει ο προγραμματιςμόσ να είναι κατά προτεραιότθτα 

 To ςφςτθμα καλεί τον επόμενο ςε ςειρά αρικμό όταν απορριφκεί θ κλιςθ. Αυτό 
ςθμαίνει ότι τα τθλζφωνα που κα ειςαχκοφν κα πρζπει να ζχουν ανενεργό 
τθλεφωνθτι, αλλιϊσ το ςφςτθμα κα χρεϊςει τθν κάρτα SIM. 
 

2. Διαγραφι 
 

 
 
Δ. Αρικμοί τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ με γραπτό μινυμα (SMS number) 
 
το ςφςτθμα μποροφμε να ειςάγουμε μζχρι 3 αρικμοφσ τθλεφϊνου για ειδοποίθςθ με 
μινυμα. Σο μινυμα κα ςταλλεί ταυτόχρονα ςε όλουσ τουσ ειςαχκζντεσ αρικμοφσ 
 
1. Ειςαγωγι: Θ ειςαγωγι γίνεται όπωσ ςτθν παράγραφο Γ1 
 

 
 
2. Διαγραφι: Θ διαγραφι γίνεται όπωσ ςτθν παράγραφο Γ1 
 

 
 

Με τα πλικτρα 4 και 6 μεταβαίνουμε 

ςτθν παρακάτω οκόνθ και πατάμε 

ENTER 

 

Πατάμε το πλικτρο 8  

Επιτυχισ διαγραφι τθλεφϊνου 

Πατάμε ENTER  



 

 

Ε. Ρφκμιςθ θμερομθνία- ϊρασ (Time) 
 
1. Θμερομθνία 
 
1. Θμερομθνία 

 
 
2. Ώρα 
 
 

 
τ. Ρυκμίςεισ αςφρματθσ ςειρινασ (Wireless control) 
 
1. Πριν τθν ειςαγωγι τθσ εξωτερικισ αςφρματθσ ςειρινασ, κα πρζπει να αλλάξουμε τθν 
διζυκυνςθ remote frequency, ϊςτε να μθν υπάρξει πρόβλθμα ςυντονιςμοφ με ςφςτθμα τθσ 
εταιρείασ που βρίςκεται ςε απόςταςθ εντόσ εμβζλειασ, με αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ- 
απενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ από το άλλο ςφςτθμα. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πατάμε ΕΝΣΕR για αλλαγι 
Με τα πλικτρα 4 και 6 μεταβαίνουμε 

ςτθν παρακάτω οκόνθ και πατάμε 

ENTER 

Πλθκτρολογοφμε τθν ςωςτι 

θμερομθνία (μινασ/ θμζρα/ ζτοσ) και 

πατάμε ENTER για αποκικευςθ 

Πατάμε 6 για μετάβαςθ ςτθν 

καρτζλα Time 

Με τα πλικτρα 4 και 6 μεταβαίνουμε 

ςτθν παρακάτω οκόνθ και πατάμε 

ENTER 

Πλθκτρολογοφμε τθν ςωςτι ϊρα και 

πατάμε ENTER 

              Πατάμε ΕΝΣΕR για αλλαγι 

Επιτυχισ αποκικευςθ 

Πατάμε ΕNTER 
Με τα πλικτρα 4 και 6 μεταβαίνουμε 

ςτθν παρακάτω οκόνθ και πατάμε 

ENTER 

Πλθκτρολογοφμε νζο 6ψθφιο κωδικό 

και ζπειτα ENTER για αποκικευςθ  



 

 

2. Προγραμματιςμόσ εξωτερικισ αςφρματθσ ςειρινασ 
 
 

 
 
Η. Ρυκμίςεισ χρονοκακυςτεριςεων, κωδικϊν, μθνυμάτων ειδοποίθςθσ, γλϊςςασ και 
επαναφορά εργοςταςικϊν ρυκμίςεων (Settings) 
 
Οι ρυκμίςεισ που υπάρχουν παρακάτω αφοροφν τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ: 
1. Operate password:  Κωδικόσ λειτουργίασ (εργαςταςιακόσ 123456) 
2. Program password:  Κωδικόσ Προγραμματιςμοφ (εργοςταςιακόσ 123123) 
3. Delay arm: Χρονοκακυςτζρθςθ όπλιςθσ από το πλθκτρολόγιο του panel (εργοςταςιακό 
60 δευτερόλεπτα- επιλογι 01-99) 
4. Delay alarm: Χρονοκακυςτζρθςθ ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ ΜΟΝΟ για ηϊνεσ που 
ζχουν προγραμματιςτεί να είναι delay (εργοςταςιακό 40 δευτερόλεπτα- επιλογι 01-99). 
5. Voice prompt: Φωνθτικι κακοδιγθςθ- επιβεβαίωςθ ενεργειϊν. 
6. Siren prompt: Θχθτικι ειδοποίθςθ εςωτερικισ ςειρινασ όταν το ςφςτθμα οπλίηεται (1 
ιχοσ)- αφοπλίηεται (2 ιχοι). 
7. Backlight on (Φωτιςμόσ πλθκτρολογίου): ο μπλζ φωτιςμόσ του πλθκτρολογίου είναι 
ρυκμιςμζνοσ να ςβινει μετά από οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Εάν επικυμοφμε να είναι 
ςυνεχϊσ φωτιςμζνο, ενεργοποιοφμε τθν ρφκμιςθ (Enable). 
8. Remote siren: ιωπθλόσ ςυναγερμόσ ςε περίπτωςθ που πατιςουμε το πλικτρο SOS του 
πλθκτρολογίου ι του χειριςτθρίου. 
9. Arm- Disarm SMS: Αποςτολι μθνφματοσ ςτα προκακοριςμζνα τθλζφωνα για ειδοποίθςθ 
με SMS όταν το ςφςτθμα οπλίηει ι αφοπλίηει. 
10. AC Power ON/ OFF: Αποςτολι μθνφματοσ ςτα προκακοριςμζνα τθλζφωνα για 
ειδοποίθςθ με SMS όταν διακοπεί ι επαναφερκεί θ εξωτερικι τροφοδοςία- 
διακοπι/επαναφορά ρεφματοσ.  
11. Factory setting : Επαναφορά εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πατάμε το 8 και ζπειτα ΕNTER για 

ενεργοποίθςθ του αςφρματου ελζγχου 

ςειρινασ 

Με τα πλικτρα 4 και 6 μεταβαίνουμε 

ςτθν παρακάτω οκόνθ και πατάμε 

ENTER 

 Πατάμε ESC δφο φορζσ για να βγοφμε από το 

μενοφ προγραμματιςμοφ 

 Σοποκετοφμε τθν ςειρινα ςε coding status 

(οδθγίεσ ςειρινασ) 

 Πατάμε το πλικτρο ARM, ΘΟΜΕ ι SOS του 

πλθκτρολογίου και κα ακουςτεί ιχοσ από τθν 

ςειρινα.  

 Θ ειςαγωγι πραγματοποιικθκε με επιτυχία 

 

 



 

 

Οι παραπάνω ρυκμίςεισ γίνονται με τον ίδιο τρόπο , όπωσ ςτα παράδειγματα: 
 
1ο Αλλαγή κωδικοφ λειτουργίασ 
 

 
 
2ο Ενεργοποίηςη αποςτολήσ μηνφματοσ ςε περίπτωςη διακοπήσ- επαναφοράσ τροφοδοςίασ 
ρεφματοσ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με τα πλικτρα 4 και 6 πθγαίνουμε ςτθν 

επικυμθτι ρφκμιςθ και πατάμε ΕNTER 

Με τα πλικτρα 4 και 6 μεταβαίνουμε 

ςτθν παρακάτω οκόνθ και πατάμε 

ENTER 

Πλθκτρολογοφμε νζο 6ψθφιο κωδικό 

και ζπειτα ENTER για αποκικευςθ  

Επιτυχισ αποκικευςθ κωδικοφ  

Με τα πλικτρα 4 και 6 πθγαίνουμε ςτθν 

επικυμθτι ρφκμιςθ (AC power ONOFF) 

Με τα πλικτρα 4 και 6 μεταβαίνουμε 

ςτθν παρακάτω οκόνθ και πατάμε 

ENTER 

Πατάμε ΕNTER αλλαγι 

 

Επιτυχισ ενζργεια. Πατάμε τα πλικτρα 4 και 6 για αλλαγι 

άλλθσ ρυκμιςισ ι πατάμε ESC για ζξοδο ςτο μενοφ 



 

 

θμείωςθ: 
ε περίπτωςθ που ξεχάςουμε τον κωδικό ειςαγωγισ ςτο μενοφ προγραμματιςμοφ, 
εκτελοφμε τθν παρακάτω διαδικαςία: 
 
 
 
 

 
 

φνδεςθ υςκευισ με Αςφρματο Δίκτυο WiFi 
 
Οι ενδείξεισ που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ LCD είναι οι παρακάτω: 

Ενδείξεισ 

Θ ζνδειξθ 
ανάβοςβινει  

Θ ζνδειξθ 
είναι 
αναμμζνθ 
ςτακερά 

ιμα από 
χαμθλά ςε 
ψθλά 
(δυναμϊνει) 

 

ιμα από 
χαμθλά ςε 
ψθλά 
(αποδυναμϊνει 

 

 
 
Ζνδειξθ  

 

 

Δεν ζχει 
ςυνδεκεί ςτο 
επικυμθτό 
δίκτυο WiFi 

Σο ςφςτθμα 
είναι 
ςυνδεδεμζνο 
με το δικτυο 
WiFi 

Κατάςταςθ 
SmartLink 
 

Κατάςταςθ 
SoftAp 
 

Σο ςφςτθμα 
είναι 
ςυνδεδεμζνο 
με το router 

 

Σο ςφςτθμα 
δεν είναι 
ςυνδεδεμζνο 
ςτο δίκτυο 
κινθτισ 
τθλεφωνίασ 

υνδεδεμζνο 
ςτο δίκτυο 
κινθτισ 
τθλεφωνίασ 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε κατάςταςθ DISARM πλθκτρολογοφμε τον κωδικό που φαίνεται ςτθν οκόνθ και ζπειτα ENTER. Σο ςφςτθμα κα 

επανζλκει ςτισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ, όπωσ φαίνονται παρακάτω. 



 

 

Χειριςμόσ υςτιματοσ μζςω WiFi 

 

1. Εγκατάςταςθ- Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι S- HOME 
α. Κατεβάηουμε τθν δωρεάν εφαρμογι από το Google play (Android) ι από το App Store 
(ΙOS) και κάνουμε εγκατάςταςθ ςτο smartphone μασ .  

 Android          IOS 
ΠΡΟΟΧΘ: Θ ζκδοςθ του smatphone κα πρζπει να είναι Android 4 ι IOS 8 το ελάχιςτο.  
 

β. Πατάμε άνοιγμα τθσ εφαρμογισ και εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ 

 

(1) Πατάμε sign Up 

(2) Πλθκτρολογοφμε e-mail 

και επικυμθτό κωδικό 

ειςόδου χριςτθ εφαρμογισ 

(δεν αφορά κωδικό 

χειριςμοφ ςυςτιματοσ)  

(3) Μετά τθν επιτυχι 

ειςαγωγι των ςτοιχείων, 

μποροφμε να πατιςουμε το 

e-mail και τον κωδικό και 

ζπειτα πατάμε Login.  

 

Εάν ξεχάςουμε τον κωδικό 

ειςόδου ςτθν εφαρμογι, 

πατάμε Forgot Password και 

μασ αποςτζλλεται μινυμα 

ςτο e- mail που ζχουμε 

δθλϊςει για ειςαγωγι νζου 

κωδικοφ ειςόδου ςτθν 

εφαρμογι  

 

Εάν πατιςουμε video learning, κα μασ κατευκφνει θ 

εφαρμογι ςε βίντεο επίδειξθσ τθσ διαδικαςίασ ειςόδου 

και χειριςμοφ τθσ εφαρμογισ ςτθν Αγγλικι 

 

όπλιςθ 

 

Πλικτρο 

ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

 

αφόπλιςθ 

 

Βραδινι 

όπλιςθ 

 

Ειςαγωγι 

smartsocket 

 



 

 

γ. Μετά τθν επιτυχι είςοδο ςτθν εφαρμογι, κα εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ 

 

δ. υνδζουμε τθν ςυςκευι με τθν τροφοδοςία και πατάμε το αντίςτοιχο κουμπί ςε κάκε 

από τα ςυςτιματα για τθν μετάβαςθ του ςυςτιματοσ ςε κατάςταςθ ςφνδεςθσ με το δίκτυο 

WiFi.  

α. φνδεςθ με χριςθ SmartLink 

(1) Αφοφ πατιςουμε το εικονίδιο    +    ςτθν εφαρμογι, κα μασ ηθτθκεί να επιλζξουμε τθν 

μζκοδο ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο WiFi. 

(2) Επιλζγουμε FAST LINK και πλθκτρολογοφμε τον κωδικό του δικτφου WiFi που κζλουμε 

να ςυνδεκεί 

ΠΡΟΟΧΘ: το δίκτυο WiFi κα πρζπει να είναι το ίδιο με το δίκτυο του smartphone, ειδάλλωσ 

κα πρζπει να το διορκϊςουμε χειροκίνθτα. 

(3) Πατάμε το το πλικτρο 0  (μθδζν) του πλθκτρολογίου μζχρι να ακουςτοφν 2 Beep από το 

ςφςτθμα, οπότε και εμφανίηεται το ςιμα WiFi να δυναμϊνει (από χαμθλά ςτα ψθλά) που 

ςθμαίνει ότι ψάχνει να ςυνδεκεί με δίκτυο WiFi. 

(4) Πατάμε Confirm και αναμζνουμε τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο WiFi και ταυτόχρονα με τθν 

εφαρμογι S-HOME. Μετά τθν επιτυχι ςφνδεςθ, κα εμφανιςτεί θ ςυςκευι ςτθν οκόνθ τθσ 

εφαρμογισ 

 

Για ειςαγωγι καμερϊν ςτθν εφαρμογι, πατιςτε το 

εικονίδιο τθσ κάμερασ και μεταβαίνετε ςε νζα οκόνθ, όπου 

απαιτείται εκ νζου εγγραφι και ςτοιχεία ειςόδου χριςτθ. 

 

Για να ςυνδζςουμε τθν εφαρμογι με το ςφςτθμα 

αςφαλείασ WM2BX, πατάμε το εικονίδιο     +  

 

Πατάμε πάνω ςτο New Device και κα μασ ηθτθκεί κωδικόσ 

διαχειριςτι ςυςτιματοσ (εργοςταςιακόσ 123123).  



 

 

(5) Ζπειτα το εικονίδιο κα γίνει πορτοκαλί και κα εμφανιςτεί θ οκόνθ διαχείριςθσ 

ςυςκευϊν 

Οι επιλογζσ διαχείριςθσ αφοροφν: 

(α) Απομακρυςμζνο ζλεγχο ςυςκευισ-  ειςαγωγι και απομακρυςμζνο χειριςμό 

διακοπτϊν Smartsocket (CONTROL) 

 

Προγραμματιςμόσ Ζξυπνου Διακόπτθ Smartsocket 

 
Για να διαχειριςτείτε το άνοιγμα- κλείςιμο τθσ ςυςκευισ ςασ μζςω τθσ εφαρμογισ S- HOME: 

(1) Βάηουμε ςτθν πρίηα το smartsocket 

(2) Πατάμε το εικονίδιο Add +  ςτθν εφαρμογι 

(3) Θα μασ ηθτθκεί να επιλζξουμε τι τφποσ διακόπτθ κα είναι (ότι και να επιλζξουμε, θ 

λειτουργία του διακόπτθ είναι ίδια, δεν υπάρχει περίπτωςθ λανκαςμζνθσ επιλογισ) και να 

γράψουμε τθν ονομαςία του.  

(4) Ζπειτα, οι οδθγίεσ από τθν εφαρμογι κα μασ δείξουν να πατιςουμε το κουμπί του 

Smartsocket για να ανάψει θ ζνδειξθ ενεργοποίθςισ του. Θ ζνδειξθ κα αναβοςβιςει μία 

φορά και ςτθν εφαρμογι κα εμφανιςτεί άςπρο- πορτοκαλί το εικονίδιο τθσ ςυςκευισ και 

μετά επιβεβαιωτικό μινυμα ότι αναβόςβθςε. Πατάμε YES. 

(5) Θα εμφανιςτεί ςτθν εφαρμογι πορτοκαλί το εικονίδιο τθσ ςυςκευισ και επιβεβαιωτικό 

ότι αναβόςβθςε 3 φορζσ θ ζνδειξθ του smartsocket. Όταν δοφμε ότι θ ζνδειξθ αναβόςβθςε 

3 φορζσ, τότε πατάμε YES. 

Ειςαγωγι Διακόπτθ 

smartsocket  

Επικυμθτι ονομαςία 

Διακόπτθ smartsocket  

Πατάμε το εικονίδιο + για ειςαγωγι νζου 

διακόπτθ  

Πατϊντασ παρατεταμζνα, γίνεται διαγραφι υπάρχοντοσ 

διακόπτθ  

Επιλογζσ διαχειριςτι (Δεν εμφανίηονται ςε απλοφσ χριςτεσ) 



 

 

(6) H ζνδειξθ του smartsocket κα παραμείνει αναμμζνθ και θ εφαρμογι κα μασ μεταφζρει 

ςτθν αρχικι οκόνθ, όπου κα εμφανιςτεί το εικονίδιο του smatsocket. 

ΠΡΟΟΧΘ: Υπάρχει περίπτωςη όταν ανοίξει το smatsocket να αναβοςβήςει 3 φορζσ 

απευθείασ. Ακολουθοφμε τα βήματα κανονικά εκτόσ του (4). 

(β) Μετονομαςία- ρυκμίςεισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ και ανιχνευτϊν (Setting) 

 

 

 

Ρυκμίςεισ: 
-Πόςο κα θχεί θ ςειρινα ςε ςυναγερμό (Siren 
Response),  
-Χρονοκακυςτζρθςθ εξόδου (Arm Delay)  
-Χρονοκακυςτζρθςθ ειςόδου (Alarm Delay) 

Κωδικοποίθςθ τθλεχειριςτθρίου: Δεν 

υποςτθρίηεται από το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα, 

ΜΟΝΟ μζςω τθσ ςυςκευισ 

 

Διαγραφι- Μετονομαςία Ηϊνθσ  

Διαγραφι- Μετονομαςία τθλεχειριςτθρίου 

Επιςκόπθςθ Ηϊνθσ 
 Διαγραφι- Μετονομαςία ανιχνευτι  

 



 

 

 

 

 

 

Προγραμματιςμόσ Εξωτερικισ Αςφρματθσ ςειρινασ Μζςω Εφαρμογισ 

 

 

Ειςαγωγι νζου ανιχνευτι: Δεν 

υποςτθρίηεται από το ςυγκεκριμζνο 

ςφςτθμα, ΜΟΝΟ μζςω τθσ 

ςυςκευισ 

 

Διαγραφι- Μετονομαςία ανιχνευτι  

Ρυκμίςεισ Ηϊνθσ  

-Σι ηϊνθ κα είναι ;(κανονικι, 

χρονικι κακυςτζρθςθ, 24ωρθ 

ι απενεργοποιθμενθ) 

-Θα θχεί θ ςειρινα ι όχι; 

-Θα είναι ενεργοποιθμζνθ ι 

απενεργοποιθμζνθ ςτθν 

βραδινι όπλιςθ; 

Μθ Ενεργι ειδοποίθςθ τθλεφϊνου   

Ενεργι ειδοποίθςθ τθλεφϊνου   

 

Ειςαγωγι τθλεφϊνου   

Ειςαγωγι τθλεφϊνων : Ειςάγουμε τουσ αρικμοφσ 

τθλεφϊνου που κα ειδοποιοφνται μζςω κλιςθσ (6)  και  

μθνφματοσ SMS (3)  

Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ εξωτερικισ 

ςειρινασ   



 

 

Ο προγραμματιςμόσ τθσ εξωτερικισ ςειρινασ γίνεται με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

(1) Ελζγχουμε ότι θ λειτουργία τθσ εξωτερικισ ςειρινασ είναι ενεργοποιθμζνθ από τθν 

εφαρμογι (βλζπε εικόνα παραπάνω) 

(2) Πατάμε το κουμπί code τθσ ςειρινασ, όπωσ αναφζρεται ςτισ οδθγίεσ τθσ κάκε ςειρινασ 

(3) Πατάμε μία φορά αφόπλιςθ και μία φορά όπλιςθ είτε από τθν κεντρικι μονάδα είτε από 

τθν εφαρμογι. Θ ςειρινα κα θχιςει. 

(4) Πατάμε ξανά το κουμπί code για εξαγωγι από τθν κατάςταςθ προγραμματιςμοφ  

(5) Εκτελοφμε ζλεγχο καλισ ςφνδεςθσ ςειρινασ- ςυςτιματοσ. 

(γ) Ζλεγχοσ ιςτορικοφ 

β. φνδεςθ με χριςθ SoftAp 

Θ ςφνδεςθ με το ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο SoftAp, γίνεται όταν δεν μποροφμε 

να κάνουμε ςφνδεςθ με τθν μζκοδο SmartLink: 

(1) Αφοφ πατιςουμε το εικονίδιο    +    ςτθν εφαρμογι, κα μασ ηθτθκεί να επιλζξουμε τθν 

μζκοδο ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο WiFi. 

(2) Επιλζγουμε ΜΑΝUAL LINK και θ εφαρμογι μασ ηθτάει να μεταβοφμε ςτισ ςυνδζςεισ WiFi 

χωρίσ να βγοφμε από τθν εφαρμογι. Επιλζγουμε το δίκτυο XPS_Agent και ςυνδεόμαςτε ςε 

αυτό χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό 123456789. 

(3) Πατάμε το πλικτρο 0  (μθδζν) του πλθκτρολογίου μζχρι να ακουςτοφν 2 Beep από το 

ςφςτθμα, οπότε και εμφανίηεται το ςιμα WiFi να δυναμϊνει (από χαμθλά ςτα ψθλά) που 

ςθμαίνει ότι ψάχνει να ςυνδεκεί με δίκτυο WiFi. Μετά από περίπου 3 λεπτά κα ακουςτεί 

ζνα παρατεταμζνο Beep και κα δοφμε το το ςιμα WiFi να αποδυναμϊνει (από ψθλά ςτα 

χαμθλά). 

(4) Πατάμε Confirm και αναμζνουμε τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο WiFi και ταυτόχρονα με τθν 

εφαρμογι S-HOME. Μετά τθν επιτυχι ςφνδεςθ, κα εμφανιςτεί θ ςυςκευι ςτθν οκόνθ τθσ 

εφαρμογισ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Λειτουργία υςτιματοσ 

 

1. ΟΛΙΚΘ ΟΠΛΙΘ AWAY  
 
Λειτουργιά πλιρουσ ενεργοποίθςθσ όταν φεφγουμε όλοι από τον χϊρο.  
Όλεσ οι παγίδεσ και όλοι οι ανιχνευτζσ κίνθςθσ είναι ςε λειτουργιά.  
Πατιςτε το πλικτρο ςτο πλθκτρολόγιο και το ςφςτθμα αρχίηει να μετρά τον χρόνο για τθν 
ζξοδο ςασ.  
Μπορείτε επίςθσ να κάνετε γενικι όπλιςθ από το τθλεχειριςτιριο ςασ με το πλικτρο 
όπλιςθσ (κλειςτό λουκζτο) 

2. ΒΡΑΔΙΝΘ ΟΠΛΙΘ HOME ARM  
 
Λειτουργιά μερικισ όπλιςθσ όταν βριςκόμαςτε μζςα ςτον χϊρο και δεν κζλουμε να 
λειτουργοφν οι ανιχνευτζσ κίνθςθσ που ζχουμε προγραμματίςει ωσ ηϊνεσ HOME  
Πατιςτε το πλικτρο και το ςφςτθμα ενεργοποιείται άμεςα 
Σο ίδιο μπορεί να γίνει και από το τθλεχειριςτιριο με το πλικτρο που δείχνει ζνα κεραυνό 
 
3. ΑΦΟΠΛΙΘ  
 
Για κάκε αφόπλιςθ του ςυναγερμοφ κα πρζπει να πατιςετε τον εξαψιφιο κωδικό 
λειτουργίασ και μετά το ΕΝTER 
Θ αφόπλιςθ μπορεί να γίνει και από το τθλεχειριςτιριο με το πλικτρο που δείχνει ανοικτό 
λουκζτο  
 

4. ΜΠΟΤΣΟΝ ΒΟΘΘΕΙΑ SOS ALARM  
 
ε οποιαδιποτε κατάςταςθ ανάγκθσ ειδικά για μικρά παΐδια και θλικιωμζνουσ πατάμε το 
πλικτρο S O S είτε ςτο πλθκτρολόγιο είτε ςτο τθλεχειριςτιριο και αμζςωσ γίνεται 
ειδοποίθςθ ςτα τθλεφωνά που ζχουμε προγραμματίςει ακόρυβα.  
 
5.ΚΛΘΘ Ε ΑΛΛΟ ΑΡΙΘΜΟ  
 
ε κατάςταςθ DISARM, πλθκτρολογοφμε τον επικυμθτό αρικμό και πατϊντασ το πλικτρο 

 το ςφςτθμα κάνει κλιςθ. Για να ςταματιςει θ κλθςθ, πατάμε ξανα το  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΟΠΛΙΘ-ΑΦΟΠΛΙΘ-ΝΑ ΑΚΟΤΟΤΜΕ ΣΟΝ 

ΧΩΡΟ -ΑΠΑΝΣΘΘ-SMS 
 
1. Αφοφ τθλεφωνιςουμε ςτο ςφςτθμα μετά από λίγο χρόνο το ςφςτθμα ςθκϊνει το 
ακουςτικό και πατάμε τον κωδικό λειτουργίασ (εργοςταςιακόσ 123456). Aκοφμε ζνα 
παρατεταμζνο beep εάν είναι ςωςτόσ ο κωδικόσ ι 4 beep εάν είναι λάκοσ (Σρεισ λάκοσ 
προςπάκειεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα το αυτόματο κλείςιμο τθσ κλιςθσ)   
 
Ζπειτα πλθκτρολογοφμε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτισ παρακάτω εντολζσ 
1# για όπλιςθ  
2# για αφόπλιςθ  
3#  ςταματάνε τισ ςειρινεσ για να ακοφςουμε τον χϊρο για 60 δεφτερα ,πατϊντασ πάλι το 3 
αρχίηουν άλλα 30 δεφτερα κοκ  
4#  για να ςυνομιλιςουμε ςτον χϊρο για 60 δευτερόλεπτα. Μετά τον χρόνο αυτό, 
μποροφμε να πλθκτρολογιςουμε άλλθ ι και τθν ίδια εντολι.  
 
2. Όταν μασ τθλεφωνιςει το ςφςτθμα μετά από ςυναγερμό, εάν δεν απαντιςουμε κα 
καλζςει διαδοχικά τα επόμενα νοφμερα κυκλικά για τρεισ φόρεσ. Εάν απαντιςουμε,  κα 
ακοφςουμε προθχογραφθμζνο μινυμα που κα περιλαμβάνει και τθν ηϊνθ που 
ενεργοποίθςε τον ςυναγερμό.  
 
Ζπειτα πλθκτρολογοφμε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτισ παρακάτω εντολζσ 
1# για όπλιςθ 
2# για αφόπλιςθ  
3#  ςταματάμε τισ ςειρινεσ για να ακοφςουμε τον χϊρο για 60 δεφτερα ,πατϊντασ πάλι το 3 
αρχίηουν άλλα 30 δεφτερα κοκ  
4#  για να ςυνομιλιςουμε ςτον χϊρο για 60 δευτερόλεπτα. Μετά τον χρόνο αυτό, 
μποροφμε να πλθκτρολογιςουμε άλλθ ι και τθν ίδια εντολι.  
 
3. Με αποςτολι sms όπου 123456 κωδικόσ Χριςτθ  
 
ΟΠΛΙΘ ΣΕΛΝΟΤΜΕ 123456#1#  
ΑΦΟΠΛΙΘ ΣΕΛΝΟΤΜΕ 123456#2#  
ΒΡΑΔΙΝΘ ΟΠΛΙΘ ΣΕΛΝΟΤΜΕ 123456#3#  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

υντιρθςθ- Ζλεγχοι ςυςτιματοσ 
Σο 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. 
 
 Σοποκετιςτε 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. 
 
υνίςταται 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. 
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. 
Σοποκετιςτε 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  

Σροφοδοτιςετε 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 

Σο ςφςτθμα ςυναγερμοφ 
πραγματοποιεί κλιςεισ 
ειδοποίθςθσ ςυναγερμοφ 
ςτουσ προκακοριςμζνουσ 
αρικμοφσ τθλεφϊνου 

Πρζπει να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ειδοποίθςθσ 
κλιςθσ για να καλζςετε τον ςυναγερμό. 
Προτείνεται 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 

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

Θ 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 

Σοποκετιςτε 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 

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

   

  
 
 
 

 



 

 

   

Πρόβλθμα Πικανι Αιτία Λφςθ 

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 

Θ 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) 

Θ ςειρινα δεν 
ενεργοποιείται ενϊ είναι 
προγραμματιςμζνθ ςτο 
ςφςτθμα 

Ζχει γίνει προγραμματιςμόσ με 
χριςθ του τθλεχειριςτθρίου 

Πρζπει 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 

Σοποκετιςτε 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. 

 


