
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

MAGELAN-SP-  RF -CANADA PARADOX 
 

 

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ PARADOX 

Όταν τα λαμπάκια του πληκτρολογίου συναγερμού σπιτιού Paradox είναι όλα 

σβηστά   κάτι που σημαίνει ότι όλες οι ζώνες είναι κλειστές, μπορώ να οπλίσω ολικά 

τον συναγερμό σπιτιού Paradox Spectra με δύο (2) τρόπους: 

Α. Πληκτρολόγηση του Κωδικού ασφαλείας 

Β. Πατώντας το κουμπί ARM για 3΄΄, (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ) προσέχοντας να ανάψει 

το ARM μόνιμα. 

Στην περίπτωση αυτή ΑΦΗΝΩ ΟΠΟΙΑ ΖΩΝΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ ΘΕΛΩ ΑΝΟΙΧΤΗ, ΑΛΛΑ 

ΑΥΤΗ Η ΖΩΝΗ ΔΕ ΘΑ ΟΠΛΙΣΕΙ. 

ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ PARADOX 

Για την είσοδο σε σπίτι στο οποίο ο συναγερμός Paradox είναι οπλισμένος, όταν 

ανοίξω την πόρτα μου για να μπω, ακούγεται ένα μπιπ (συνεχόμενο) το οποίο 

προειδοποιεί ότι θα πρέπει να αφοπλιστεί άμεσα αλλιώς θα ενεργοποιηθεί η σειρήνα 

του συναγερμού σπιτιού. 

Πληκτρολογώ αμέσως μια φορά τον κωδικό μου και το σύστημα τίθεται εκτός 

λειτουργίας 

Σβήνει η ένδειξη ARM στο πληκτρολογίου συναγερμού σπιτιού Paradox. 

ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΠΙΤΙ 

Όταν τα λαμπάκια του πληκτρολογίου συναγερμού σπιτιού Paradox είναι όλα 
σβηστά – που σημαίνει ότι όλες οι ζώνες είναι κλειστές – μπορώ να οπλίσω τον 

συναγερμό για να μείνω στο σπίτι με δύο ( 2 ) τρόπους : 

Α. Πατώντας στο πληκτρολόγιο STAY + Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΥ 

Β. Πατώντας στο πληκτρολόγιο  STAY για 3΄΄. (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ) 

Αφήνω όποια ζώνη θέλω ανοιχτή αλλά αυτή η ζώνη δεν θα οπλίσει. Μου δίνει το 

δυνατότητα να την κλείσω όποια ώρα θέλω και να οπλίσει αυτόματα, όμως αν την 

ξανανοίξω θα χτυπήσει συναγερμός. Η πόρτα εισόδου έχει χρόνο εισόδου (είναι η 
κατάλληλη λειτουργία για κάποιον που περιμένουμε, ο οποίος θα αφοπλίσει τον 

συναγερμό μόνος του κατά την είσοδό του). 

 

 

 



ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STAY 

Πληκτρολογείτε τον κωδικό αφόπλισης συναγερμού και ανάβει το OFF. 

ΟΤΑΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 

Σε περίπτωση που χτυπήσει ο Συναγερμός – η Σειρήνα του συναγερμού δηλαδή –  

πληκτρολογώ μία φορά τον κωδικό μου και η σειρήνα σταματάει. 

Το πλήκτρο MEM στο πληκτρολόγιο ανάβει. Όταν το πατήσω, δείχνει ποια ζώνη 

παραβιάστηκε. 

( Ανάβει το αντίστοιχο πλήκτρο ) 

Πατώντας CLEAR , το MEM σβήνει.. 

ΖΩΝΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BYPASS 

Μπορώ να εξαιρέσω κάποια ζώνη (παγίδα ή ραντάρ ή εξωτερικό ραντάρ) με τους 

εξής 2 τρόπους : 

Α. Πληκτρολογούμε  BYP  ( BYPASS ) + ΚΩΔΙΚΟΣ –> ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΙ ΖΩΝΕΣ  ΠΟΥ 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΩ  ( π. χ. 01 , 02 κ.τ.λ.) + ENTER 

Β. Πληκτρολογώ BYP  (BYPASS ) για 3΄΄ > ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΙ ΖΩΝΕΣ  ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΩ  ( π.χ. 01, 03 κ.τ.λ. ) + ENTER 

Τώρα το πλήκτρο BYP θα παραμένει αναμμένο. 

Όταν οπλίσω σε STAY ή SLEEP ή ARM αυτή η ζώνη δεν θα δουλεύει. 

Όταν αφοπλίσω θα έχει χαθεί και το BYPASS και θα πρέπει να το ξανακάνω από 

την αρχή για την επόμενη όπλιση . 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ PARADOX 

Α) Για να αλλάξει ο κάτοχος του ΜΑΣΤΕΡ κωδικού, τον κωδικό του, πληκτρολογεί: 

  

 ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ MASTER ΚΩΔΙΚΟ (1 2 3 4) + 01+ΝΕΟ MASTER ΚΩΔΙΚΟ+ ΝΕΟ + ڻ 

MASTER ΚΩΔΙΚΟ  ( επιβεβαίωση) +ENTER+CLEAR                                             

  

1. B) ΛΟΙΠΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ : Ο κάτοχος του ΜΑΣΤΕΡ κωδικού πληκτρολογεί: 

  

 –  MASTER CODE – 02– ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ  ( ΧΡΗΣΤΗΣ  2 ) + ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ  -ΕΝΤΕR- ڻ 

CLEAR 

  



 – MASTER CODE – 03– ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ( ΧΡΗΣΤΗΣ  3 ) + ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ  – ENTER- ڻ 

CLEAR 

  

 MASTER CODE – 04– ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ( ΧΡΗΣΤΗΣ 4 ) + ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ    – ENTER- ڻ 

– CLEAR 

  

 – MASTER CODE – 05– ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ( ΧΡΗΣΤΗΣ  5 ) + ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ    -ENTER- ڻ 

CLEAR                                                                           Σ 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και για όλους (32) κωδικούς χρήστη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΑΝ ΧΑΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ 

1 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑ Paradox 

Όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, το πλήκτρο TBL ( TROUBLE ) θα  ανάψει. 

Το πρόβλημα το εντοπίζουμε ως εξής : 

Πιέζουμε το TBL και τότε στο πληκτρολόγιο θα ανάψουν κάποια πλήκτρα. 

Τα πλήκτρα αυτά αντιστοιχούν στα εξής προβλήματα :  

                                           

• Η τάση της μπαταρίας κάποιων ασύρματων ζωνών είναι χαμηλή. 

• Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος ή μπαταρίας στην κεντρική μονάδα, στο 
ασύρματο πληκτρολόγιο ή στον αναμεταδότη. 

• Πρόβλημα στην εσωτερική σειρήνα. 

• Πρόβλημα στην επικοινωνία με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων. 

• Καλωδιακό πρόβλημα σε κάποιες ζώνες του συστήματος. 

• Ενεργοποίηση του διακόπτη tamper κάποιας συσκευής. 

• Καλωδιακό πρόβλημα σε ζώνη φωτιάς. 

• Απώλεια ώρας. 

• Απώλεια επίβλεψης ασύρματης ζώνης. 
• Απώλεια επίβλεψης συσκευής. 

• Ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια δεν επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ , ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Είναι δυνατόν εφόσον το σύστημα έχει συνδεθεί με Κέντρο λήψεως σημάτων 

24ώρου λειτουργίας ο χειριστής του συστήματος με το πάτημα επιλεγμένων 
πλήκτρων να καλέσει σε βοήθεια την Άμεση Δράση (100), τον γιατρό του ή το 

ΕΚΑΒ (166) και τέλος την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199). 

Προκειμένου να το επιτύχει πρέπει να πατήσει τα πλήκτρα 1&3 για τρία 

δευτερόλεπτα για να καλέσει το 100, τα πλήκτρα 4&6 για ιατρική βοήθεια και τα 

πλήκτρα 7&9 για την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για να ακυρώσει τις πιο πάνω 

εντολές θα πρέπει να πατήσει τον κωδικό του ( όπλισης -  αφόπλισης ) και να 
επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Σταθμό. 
 

 

 

 

 

 

 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ( CHIME ). 
 

Τα κέντρα paradox   είναι δυνατόν να προγραμματιστούν  ώστε όταν κάποια ζώνη  

ανοίγει , να δίνει ένα ηχητικό σήμα στο πληκτρολόγιο . Η λειτουργία αυτή είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για  καταστήματα. Προκειμένου να ενεργοποιήσουμε την εντολή 
ηχητικής ειδοποίησης σε κάποια ζώνη πατάμε το πλήκτρο με το βελάκι προς τα 

κάτω με την ένδειξη νότας  και  μετά τις ζώνες που θέλουμε να κουδουνίζουνε πχ 

01 για την 1 και 02 για την 2 και 12 για την 12 κ.ο.κ και μας ανάβει το αντίστοιχο 

λαμπάκι , και πατάμε το  E N T E R  
Το πλήκτρο C L E A R πατημένο για 6 δευτερόλεπτα  απενεργοποιεί τελείως τους 

ήχους  του πληκτρολογίου. 

Η εντολή CHIME προγραμματίζεται τοπικά σε κάθε πληκτρολόγιο ανεξάρτητα. 
 

 

  

Σε περίπτωση συναγερμού πρέπει να τηλεφωνήσετε  στον κεντρικό σταθμό  

και να πείτε τον κωδικό αναγνώρισης  

 

 

Εάν ο συναγερμός από λάθος δεν ακυρωθεί με τηλεφώνημα σας τότε ο Κεντρικός 

σταθμός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και τον πρώτο από τα 

άτομα που θα βρεθεί από τη λίστα ενημέρωσης ,εκτός από την περίπτωση λάθους 
εάν βέβαια δεν δεχτεί σήμα αφόπλισης από χρήστη του συστήματος. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1-        

2- 

3-        

4- 

5-        

6- 

7-        

8- 

9-        

10-                                                                                             

11-        

12- 

13-        

14- 

15-        

16-                                                                                              

17-        

18- 

19-        

20- 

21-        

22-  

23-        

24- 

25-        

26- 

27- 

28-        

29- 

30-        

31- 

32-                           
 
 
 
 
 



 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό  , τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, να 
παρουσιάζουν έξαρση, που οφείλεται κυρίως στην απουσία των ενοίκων από τα σπίτια τους αλλά και 

σε  άλλους δευτερογενείς παράγοντες. 
 
Με αφορμή το γεγονός αυτό, κρίναμε σκόπιμο να απευθυνθούμε σε όλους σας με χρήσιμες συμβουλές  
και οδηγίες, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα για τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσετε με 
ασφάλεια τους επίδοξους κακοποιούς που θα σκεφτούν ή θα επιχειρήσουν να αφαιρέσουν 
περιουσιακά σας  στοιχεία ή ακόμη να απειλήσουν και τη σωματική σας ακεραιότητα.  
Έτσι λοιπόν σας συνιστούμε, όταν θα απουσιάζετε από το σπίτι ή την επιχείρησή σας: 
 
1. Μην φεύγετε από το σπίτι χωρίς να βάζετε τον συναγερμό, ακόμα και αν θα λείψετε 
για λίγο. 
2. Να βάζετε τον συναγερμό και κατά την διάρκεια της νύχτας. Όλες οι μαγνητικές 
επαφές (πόρτες παράθυρα) σε λειτουργία, τα  ραντάρ εκτός λειτουργίας, για να 
σηκώνεστε χωρίς να χτυπά η σειρήνα. 
3. Μην δίνετε τον κωδικό σε άγνωστά άτομα. Εάν δεν γίνεται διαφορετικά δώστε 
ξεχωριστό κωδικό (όχι τον δικό σας) και επικοινωνήστε με το κέντρο λήψης σημάτων 
να μάθετε την ώρα εισόδου / εξόδου του χρήστη αν παραστεί ανάγκη. 
4. Να φροντίζετε για την καλή ορατότητα των ανιχνευτών κίνησης: Μην βάζετε 
αντικείμενα μπροστά τους και τους «τυφλώνετε». 
5. Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας του συστήματος ασφαλείας σας καθε χρόνο , γιατί μετά από  
διακοπές ρεύματος είναι πιθανό να έχει αποφορτιστεί και να χρειάζεται 
αντικατάσταση. 
6. Μην αφήνετε κλειδιά σε μέρη όπου τα βρίσκουν οι κλέφτες όπως π.χ. σε γλάστρες, 
γραμματοκιβώτια, κάτω από το χαλί, περβάζια κ.λ.π. 
7. Να μην αφήνετε σε κοινόχρηστους χώρους (πρασιές, αυλές, πυλωτές κ.λ.π.), 
αντικείμενα που διευκολύνουν την αναρρίχηση των κλεφτών (σκάλες, βαρέλια 
κ.λ.π.).Να βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες, τα παράθυρα και οι φεγγίτες είναι καλά 
ασφαλισμένα. 
8. Να μην αφήνετε σημειώματα έξω από την πόρτα, ούτε μηνύματα στον αυτόματο 
τηλεφωνητή για το λόγο που απουσιάζετε και πότε θα επιστρέψετε. 
9. Να μην αφήνετε φως αναμμένο στην εξώπορτα ή αυλόπορτα (σε πολυήμερη 
απουσία). Καλύτερα να τοποθετήσετε αυτόματο φωτισμό (με αισθητήρα ή 
χρονοδιακόπτη) ή φωτισμό εντός της οικίας με χρονοδιακόπτη. 
10. Να ενημερώσετε για την πιθανή μακρόχρονη απουσία σας, το κέντρο λήψης σημάτων 
και συγγενικά / φιλικά πρόσωπα εμπιστοσύνης. 
11. Μην ξεχνάτε τον κωδικό αναγνώρισης με τον Κεντρικό Σταθμό κι ενημερώστε για κάθε 
πιθανή αλλαγή στοιχείων (τηλέφωνα, ονόματα βοηθείας, κ.α.) του χώρου σας, ή 
αλλαγή του τηλεπικοινωνιακού σας φορέα. 
12. Προσέξετε τις ασυνήθιστες αναγραφές ή σημάδια δίπλα σε κουδούνι, θυροτηλέφωνα 
ή γραμματοκιβώτια. Μπορεί να σημαίνουν κάτι για τους επίδοξους διαρρήκτες. 
13. Να μην παραμελείτε να αναφέρετε στην αστυνομία, κάθε υποψία σας για παράξενους 
κρότους ή άγνωστους ανθρώπους που θα τύχει να αντιληφθείτε στη γειτονιά σας.  
 

 

 


