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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.Προετοιμασία της Συσκευής

Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε 
αφαιρέσει  τον  κωδικό  PIN από  την  κάρτα  SIM)  και  τροφοδοτήστε  την  συσκευή. 
Πρώτα τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην επιτοίχια πρίζα και έπειτα στη συσκευή. Θα 
δείτε ότι θα ανάψουν όλα τα LED για 2 δευτερόλεπτα περίπου και θα ακούσετε έναν 
παρατεταμένο τόνο. Τότε το σύστημα είναι έτοιμο να προγραμματιστεί. Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ώρα και πάνω δεξιά θα εμφανιστεί το [SGM]. Εκείνη την στιγμή η συσκευή 
προσπαθεί  να συνδεθεί  στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.  Μόλις  συνδεθεί  θα ακούσετε 
έναν παρατεταμένο τόνο. Όταν το [SGM] εξαφανιστεί το σύστημα είναι έτοιμο και είναι 
σε  κατάσταση  disarm  status.  Τώρα  ενεργοποιείστε  και  τον  διακόπτη  της  εφεδρικής 
μπαταρίας στο πάνω μέρος της συσκευής. 
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2. Εισάγετε τις ρυθμίσεις 

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση  disarm status  εισάγεται τον 4-ψήφιο κωδικό από το 
πληκτρολόγιο και πατήστε [#]  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε το εξής μήνυμα: “Please 
enter instruction”. Την ίδια στιγμή η φωτεινή ένδειξη [SET]  θα ανάψει σταθερά και θα 
εμφανιστεί  στην  οθόνη  το  [0000],  σηματοδοτώντας  την  είσοδο  της  συσκευής  σε 
κατάσταση  setting status.  Τώρα μπορείτε  να κάνετε  τις  ρυθμίσεις  που θέλετε  όσο το 
σύστημα παραμένει σε κατάσταση setting status δίνοντας τον αντίστοιχο κωδικό. Αν δεν 
πατήσετε κάποιο πλήκτρο σε διάστημα 40 δευτερολέπτων το σύστημα θα βγει από την 
κατάσταση setting status και θα επιστρέψει σε κατάσταση disarm status. 

Σημείωση:  Για  να  διαγράψετε  τα  ψηφία  που  έχετε  εισάγει  ενώ  βρίσκεστε  σε 
κατάσταση  setting  status  πατήστε  το  πλήκτρο  [CALL].  Ο  default  κωδικός  του 
συστήματος είναι [8888]. 

Τρόπος εισαγωγής: [8888] >[#] 

3. Έξοδος από τις ρυθμίσεις 

Για να βγείτε από την κατάσταση setting status πατήστε τα πλήκτρα [*] και [#]. Θα 
ακούσετε  έναν  παρατεταμένο  τόνο.  Η  φωτεινή  ένδειξη  [SET]  θα  σβήσει  και  θα 
επιστρέψετε σε κατάσταση disarm status. 

Τρόπος εισαγωγής: [*] >[#] 

4. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Ενώ  βρίσκεστε  σε  κατάσταση  disarm  status  πληκτρολογήστε  τον  κωδικό 
[95175308246]  και  πατήστε  το πλήκτρο  [#].  Όλες  οι  φωτεινές  ενδείξεις  θα ανάψουν 
σταθερά για 2 δευτερόλεπτα και θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο. Όλες οι ρυθμίσεις 
θα διαγραφούν και η μονάδα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

Τρόπος εισαγωγής: [95175308246] >[#] 

5. Προσθήκη και Κωδικοποίηση των τηλεχειριστηρίων 

Για να ρυθμίσετε τα τηλεχειριστήρια ώστε να ελέγχουν την συσκευή κάνετε τα εξής: 
Σε κατάσταση setting status , πληκτρολογήστε τον κωδικό [20], μετά τον αριθμό του 

τηλεχειριστηρίου  [1-8]  (αν είναι  το 1ο,  2ο,  3ο…) και  μετά το  πλήκτρο  [#].  Τότε θα 
ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και  μετά θα ακούσετε το μήνυμα  “remote control  
coding”.  Μετά  θα  εμφανιστεί  σταθερά  στη  οθόνη  η  ένδειξη  [ ]. 

Εκείνη  τη  στιγμή  πατήστε  οποιοδήποτε  κουμπί  στο  τηλεχειριστήριο.  Τότε  θα 
ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “coding completed".  

Τρόπος εισαγωγής: [20] [Α] [#].  Το Α παίρνει τιμές από 1-8, δηλαδή την συσκευή  
μπορεί να την ελέγχουν μέχρι 8 τηλεχειριστήρια. 



6. Διαγραφή των τηλεχειριστηρίων 

Το τηλεχειριστήριο δεν θα μπορεί να ελέγξει την συσκευή αν διαγραφεί από αυτή. 
Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [21], μετά τον αριθμό [1-

8] του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να διαγράψετε και μετά πατήστε το πλήκτρο [#].Τότε 
θα  ακούσετε  έναν  παρατεταμένο  τόνο  και  μετά  θα  ακούσετε  το  μήνυμα  “delete 
completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [20]  >[Α]  >[#].  Το Α παίρνει τιμές από 1-8, ανάλογα με το 
τηλεχειριστήριο που θέλετε να διαγράψετε 

7. Προσθήκη - Κωδικοποίηση της Defense Zone

Οι  ασύρματοι  ανιχνευτές  πρέπει  να  κωδικοποιηθούν  για  να  επικοινωνούν  με  τη 
συσκευή ώστε να την διεγείρουν μόλις ανιχνεύσουν κίνηση (ανιχνευτής κίνησης) ή μόλις 
ανοίξει μια πόρτα/παράθυρο (μαγνητική επαφή). 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [23] μετά τον αριθμό [1-
99]  της ζώνης που θέλετε να κωδικοποιήσετε (πχ ανιχνευτής κίνησης στο σαλόνι ) και 
μετά το πλήκτρο [#].Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και θα εμφανιστεί στην 
οθόνη ο αριθμός της defense zone που επιλέξατε. Μετά θα ακούσετε το μήνυμα “detector 
coding”. Τότε πρέπει να διεγείρετε έναν από τους ανιχνευτές για να πάρει τον αντίστοιχο 
κωδικό. Αφού ολοκληρώσετε και αυτό το βήμα θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και 
μετά θα ακούσετε το μήνυμα “coding completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [23]  >[ΧΧ]  >[#]. Το ΧΧ παίρνει τιμές από 1-99 δηλαδή την 
συσκευή μπορεί να την διεγείρουν 99 συσκευές. 

8. Διαγραφή μιας Defense Zone 

Ο ασύρματος ανιχνευτής δεν θα μπορεί να διεγείρει την συσκευή αν διαγραφεί . 
Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [24], μετά τον αριθμό [1-

99]  της ζώνης που θέλετε  να διαγράψετε και  μετά πατήστε το πλήκτρο  [#].  Τότε θα 
ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “delete completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [24] >[ΧΧ] >[#]. Το ΧΧ παίρνει τιμές από 1-99. 

9. Αλλαγή κωδικών 

a. Αλλαγή του κωδικού operation password 

Ο κωδικός  operation password  είναι ο κωδικός που απενεργοποιεί την συσκευή ή 
χρησιμοποιείται  για  απομακρυσμένο  έλεγχο.  Σε  κατάσταση  setting  status, 
πληκτρολογήστε  τον  κωδικό  [30],  μετά  πατήστε  τον  νέο  4-ψήφιο  κωδικό  και 
πατήστε το πλήκτρο  [#].  Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα 
ακούσετε το μήνυμα “setting completed”. 

Τρόπος  εισαγωγής:  [30]  >[ΧΧXX]  >[#].  Το  ΧΧXX  θα  είναι  ο  νέος  4-ψήφιος 
κωδικός. 

b. Αλλαγή του κωδικού program password 



Ο κωδικός program password είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε 
την συσκευή (λειτουργία setting status). 

Σε κατάσταση  setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό  [31], μετά πατήστε τον 
νέο 4-ψήφιο κωδικό και πατήστε το πλήκτρο [#]. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο 
τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “setting completed”. 

Τρόπος  εισαγωγής:  [31]>[ΧΧXX]>[#].  Το  ΧΧXX  θα  είναι  ο  νέος  4-ψήφιος 
κωδικός. 

Σημείωση: Οι κωδικοί operation password και program password δεν μπορούν 
να είναι ίδιοι. 

10. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας 

Σε κατάσταση  setting status,  πληκτρολογήστε τον κωδικό  [32],  μετά πατήστε τα 
τελευταία 2 ψηφία [ΑΑ] του τρέχοντος χρόνου, τα 2 ψηφία του τρέχοντος μήνα [ΒΒ], τα 
2 ψηφία της τρέχουσας ημέρας [CC], τα 2 ψηφία της ώρας [DD] (στο 24-ωρο σύστημα), 
τα 2 ψηφία των λεπτών [EE], τα 2 ψηφία των δευτερολέπτων [FF] και τέλος πατήστε το 
πλήκτρο [#]. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα 
“setting completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [32] >[AA] >[BB] >[CC] >[DD] [>EE] [>FF] >[#]. 
Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε την ημερομηνία και ώρα 15:35:40, 1 

Nοεμβρίου 2013, θα γράφαμε: [32]>[12] >[10] >[01] >[15] >[35] >[40]>[#]. 

11. Ρυθμίσεις χρονοπρογραμματισμού 

a. (Timely Arm) Οπλισμός της συσκευής σε συγκεκριμένη ώρα 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [33-35]*, μετά πατήστε τα 
2 ψηφία [ΑΑ] της ώρας, τα 2 ψηφία των λεπτών  [ΒΒ]  και μετά πατήστε το πλήκτρο 
[#].Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “setting 
completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [ΧΧ] >[AA] >[BB] >[#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμές από το 33-35 
ΑΑ: παίρνει τιμές από το 00-23 
ΒΒ: παίρνει τιμές από το 00-59 
Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε το σύστημά μας να οπλίσει αυτόματα στις 

23:59, θα γράφαμε το εξής:   [33] >[23] >[59] >[#] 

b.  (Timely  Disarm)  Αυτόματη  απενεργοποίηση  του  συναγερμού  σε 
συγκεκριμένη ώρα 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [36-38]*, μετά πατήστε τα 
2 ψηφία  [ΑΑ]  της ώρας, τα 2 ψηφία των λεπτών  [ΒΒ]  και μετά πατήστε το πλήκτρο 
[#].Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “setting 
completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [ΧΧ] >[AA] >[BB] >[#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμές από το 36-38 
ΑΑ: παίρνει τιμές από το 00-23 
ΒΒ: παίρνει τιμές από το 00-59 



Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε το σύστημά μας να αφοπλίσει αυτόματα 
στις 08:50, θα γράφαμε το εξής: [33] >[08] >[50] >[#] 

*Σημείωση: Οι κωδικοί πάνε ζευγάρια (Timely arm-Timely disarm=33-36,34-
37,35-38) για να ρυθμίσετε μέχρι 3 χρονικές περιόδους μέσα σε μία ημέρα 

c. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση των χρονικών περιόδων. 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [39], επιλέξτε αν θέλετε 
να ενεργοποιήσετε [1] ή απενεργοποιήσετε [0] τις χρονικές περιόδους (που ρυθμίσατε 
ποιο πάνω a,b) και μετά πατήστε το πλήκτρο [#].Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο 
τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “setting completed”.  Το σύστημα είναι αρχικά 
απενεργοποιημένο. 

Τρόπος εισαγωγής: [39] >[0-1] >[#]. 

0: απενεργοποιήστε τις λειτουργιές timely arm/disarm 
1: ενεργοποιήστε τις λειτουργιές timely arm/disarm 
Για  παράδειγμα  αν  θέλαμε  να  ενεργοποιήσουμε  την  λειτουργία  αυτόματης 

ενεργοποίησης του συστήματος, θα γράφαμε το εξής: 
[39] >[>1] >[#] 

12. Χρονική καθυστέρηση από τη στιγμή της όπλισης (Default: 60 sec) 

Με αυτή τη λειτουργία θα ρυθμίσετε τον χρόνο που χρειάζεστε για να βγείτε από 
τον χώρο και έπειτα το σύστημα θα οπλίσει. 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [44], μετά πατήστε τα 2 
ψηφία [ΧΧ] των δευτερολέπτων (1-99) και μετά πατήστε το πλήκτρο [#]. 

Σημείωση:  Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο με την λειτουργία του 
πληκτρολογίου. Η λειτουργία αυτή μέσω των τηλεχειριστηρίων ή μέσω SMS είναι άμεση 
χωρίς χρονική καθυστέρηση. 

13. Χρονική καθυστέρηση μέχρι να σημάνει ο συναγερμός (Default: 40 sec) 

Με αυτή τη λειτουργία θα ρυθμίσετε την χρονική καθυστέρηση από την στιγμή που 
θα διεγερθεί το σύστημα μέχρι να σημάνει ο συναγερμός. 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [45], μετά πατήστε τα 2 
ψηφία [ΧΧ] των δευτερολέπτων (1-99) και μετά πατήστε το πλήκτρο [#]. 

Σημείωση:  Αυτή  η  λειτουργία  είναι  αποτελεσματική  μόνο  όταν  η  ζώνη  είναι 
ρυθμισμένη ως Alarm Delay Zone. 

Σημείωση:  Πριν  το  σύστημα μπει  σε  κατάσταση  arm status  ή  alarm status  θα 
εκπέμπει έναν σύντομο τόνο ανά δευτερόλεπτο 

14.Ρύθμιση αριθμών που θα ειδοποιούνται σε περίπτωση συναγερμού 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [51-56] για να ρυθμίσετε 
τον  1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο  αριθμό  του  κινητού  που  θέλετε  να  ειδοποιεί  η  συσκευή  όταν 
διεγερθεί, μετά πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και μετά πατήστε το πλήκτρο 



[#]. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη [SIGNAL] θα ανάψει 
μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “setting completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [ΧΧ] >[ΥΥ....ΥΥ]>[#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμές από το 51-56 
ΥΥ…ΥΥ: αριθμός τηλεφώνου 

Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε σαν πρώτο αριθμό κλήσης τον αριθμό 
6944301244, θα γράφαμε το εξής: 

[51]>[6944301244]>[#] 

15.Διαγράψτε κάποιον αριθμό 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [51-56]  για να επιλέξετε 
τον 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο αριθμό του κινητού που θέλετε να διαγραφεί και μετά πατήστε το 
πλήκτρο [#].  Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη [SIGNAL]  
θα ανάψει μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “delete completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [ΧΧ] [#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμές από το 51-56 

Για παράδειγμα αν θέλαμε να διαγράψουμε τον τρίτο αριθμό, θα γράφαμε το 
εξής:   [53] >[#] 

16.Ρύθμιση αριθμών στους οποίους η συσκευή θα στέλνει SMS σε περίπτωση 
συναγερμού

 
Εδώ θα ρυθμίσετε  τους  αριθμούς που θα ενημερώνει  η συσκευή με  SMS μόλις 

υπάρχει συναγερμός. Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι 3 αριθμούς. 
Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [57-56] για να ρυθμίσετε 

τον 1ο,2ο,3ο αριθμό του κινητού που θέλετε να ειδοποιεί η συσκευή όταν διεγερθεί, μετά 
πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και μετά πατήστε το πλήκτρο [#]. Τότε θα 
ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη [SIGNAL] θα ανάψει μια φορά και 
μετά θα ακούσετε το μήνυμα “setting completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [ΧΧ]>[ΥΥ....ΥΥ]>[#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμές από το 57-59 
ΥΥ…ΥΥ: αριθμός τηλεφώνου 
Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε σαν πρώτο αριθμό που θα στέλνει 

μήνυμα η συσκευή τον αριθμό 6944301244, θα γράφαμε το εξής: 
[57] >[6944301244] >[#] 

17.Διαγραφή των αριθμών που θα ειδοποιεί με SMS η συσκευή 
Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [57-59]  για να επιλέξετε 

τον 1ο,2ο,3ο αριθμό του κινητού που θέλετε να διαγραφεί και μετά πατήστε το πλήκτρο 
[#]. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη [SIGNAL] θα ανάψει 
μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “delete completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [ΧΧ] >[#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμές από το 57-59 
Για παράδειγμα αν θέλαμε να διαγράψουμε τον τρίτο αριθμό, θα γράφαμε το 



εξής: [59] [#] 

18.Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αποστολής SMS σε περίπτωση συναγερμού 
(Default:OFF) 

Σε  κατάσταση  setting  status,  πληκτρολογήστε  τον  κωδικό  [77]  μετά 
πληκτρολογήστε [0-1] 

(1:  ON,  0:  OFF)  και  μετά  πατήστε  το  πλήκτρο  [#]..  Έτσι  μπορείτε  να 
ενεργοποιήσετε την λειτουργία της συσκευής να ειδοποιεί (και τους 3 αριθμούς που έχει 
αποθηκευμένους) με SMS , είτε οπλιστεί από τα τηλεχειριστήρια είτε οπλιστεί από το 
πληκτρολόγιο. 

19. Προγραμματισμός των Defense Zones 

Αν θέλετε  να αλλάξετε  το  χαρακτηριστικό μιας  ζώνης,  όπως για  παράδειγμα να 
απενεργοποιήσετε την σειρήνα όταν το σύστημα σημάνει συναγερμό. Αυτό μπορείτε να 
το κάνετε με προγραμματισμό της Defense Zone. 

Σε  κατάσταση  setting  status,  πληκτρολογήστε  τον  κωδικό  [60],  μετά 
πληκτρολογήστε τον αριθμό [01-99] της defense zone που θέλετε να ρυθμίσετε, μετά τον 
τύπο της defense zone [1-4], μετά την τοποθεσία της defense zone [1-8], μετά το [0-1] (1: 
ON, 0: OFF) και τελικά πατήστε το πλήκτρο [#]. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο 
τόνο, η φωτεινή ένδειξη [SIGNAL] θα ανάψει μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα 
“setting completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [60] >[AA] >[Β] [>C] >[D] >[#] 
AA: παίρνει τιμές από 01-99 
B: παίρνει τιμές από 1-4 
        [1]: real time defense zone [2]: 40 sec delay defense zone 
        [3]: 24 hours defense zone [4]: bypass defense zone 
C: παίρνει τιμές από 1-8 
         [1]: SOS alarm [2]: Fire Alarm [3]: Gas Leak Alarm [4]:Door Alarm 
         [6]:Hall Alarm [6]:Window Alarm [7]:Balcony Alarm [8]: Boundary Alarm 
D: παίρνει τιμές 0-1 
        [0]:OFF [1]:ON 

Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε την defense zone 12 να είναι 24-ωρη, 
ο ανιχνευτής καπνού και η σειρήνα να είναι ενεργοποιημένα, θα γράφαμε το εξής: 

[60] >[12] [3] >[2] >[1] >[#]  

20.Ρυθμίσεις για την Home Arm Defense Zone 

Αν θέλετε κάποιοι ανιχνευτές να λειτουργούν και κάποιοι όχι, χρησιμοποιείστε τη 
λειτουργία [Home Arm]. 

Σε  κατάσταση  setting  status,  πληκτρολογήστε  τον  κωδικό  [61],  μετά 
πληκτρολογήστε  τον αριθμό  [01-99]  της  defense  zone  που θέλετε  να επιλέξετε,  μετά 
πατήστε το πλήκτρο [Home Arm], μετά το [0-1] (1: ON, 0: OFF) αν θέλετε να ηχεί ή όχι 
ο συναγερμός και τελικά πατήστε το πλήκτρο [#]. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο 
τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα “setting completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [61] >[ΧΧ] >[Α] >[#] 



ΧΧ: παίρνει τιμές από το 01-99 
Α: παίρνει τιμές 0-1 (λειτουργία ή όχι του συναγερμού) 

Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε την zone 11 να είναι Home Arm και 
να ηχεί συναγερμός, θα γράφαμε: [61] >[11] >[1] >[#] 

21.Φωνητική καταγραφή 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [701] και μετά πατήστε το 
πλήκτρο  [#].  Τότε  θα  ακούσετε  έναν  τόνο  και  θα  εμφανιστεί  σταθερά  στη  οθόνη  η 
ένδειξη [ ].

 Μετά  από  10  δευτερόλεπτα  η  φωνητική  καταγραφή  ξεκινάει.  Για  βέλτιστα 
αποτελέσματα  θα  πρέπει  να  μιλάτε  σε  απόσταση  30εκ  από  την  κεντρική  μονάδα  με 
μέτρια ένταση. 10 δευτερόλεπτα αργότερα θα ακούσετε έναν τόνο που σηματοδοτεί το 
τέλος της καταγραφής και θα ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα. 

Τρόπος εισαγωγής: [701] >[#] 

22.Ρυθμίσεις Σειρήνας (Default [0]: Siren Off) 

Σε κατάσταση setting status, πληκτρολογήστε τον κωδικό [75], μετά το [0-1] (1: ON, 
0: OFF) αν θέλετε να ηχεί ή όχι ο συναγερμός και μετά πατήστε το πλήκτρο [#]. Τότε θα 
ακούσετε  έναν  παρατεταμένο  τόνο  και  μετά  θα  ακούσετε  το  μήνυμα  “setting 
completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [75] >[Α] >[#] 
Α: παίρνει τιμές 0-1 (λειτουργία ή όχι του συναγερμού) 

23.Ρυθμίσεις σειρήνας σε κατάσταση Emergency Help (Default [0]: Siren Off) 

Σε κατάσταση  setting status,  πληκτρολογήστε τον κωδικό  [76],  μετά το  [0-1]  (1: 
ON, 0: OFF) αν θέλετε να ηχεί ή όχι ο συναγερμός και μετά πατήστε το πλήκτρο  [#]. 
Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα  “setting 
completed”. 

Τρόπος εισαγωγής: [76] >[Α] >[#] 
Α: παίρνει τιμές 0-1 (λειτουργία ή όχι του συναγερμού σε κατάσταση (Emergency 

Help ) 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. System status. Υπάρχουν 4 καταστάσεις 

  Arm:  Οι  defense zone  ζώνες 1-99 θα σημάνουν συναγερμό όταν οι  ανιχνευτές 
διεγερθούν. 

 Home Arm: Σε κατάσταση Home Arm του συστήματος, οι ζώνες που έχουν οριστεί 
ως     [Home Arm] θα ενεργοποιούν τον συναγερμό όταν οι ανιχνευτές τους διεγερθούν. 

 Disarm:  Οι  defense  zone  ζώνες  1-99  ΔΕΝ  θα  σημάνουν  συναγερμό  όταν  οι 
ανιχνευτές διεγερθούν. (εκτός από 24-hours defenses zone) 

 Setting  Status:  Σε  αυτή  την  περίπτωση  όλες  οι  defense  zone  ζώνες  δεν  θα 
ενεργοποιήσουν τον συναγερμό, μόλις διεγερθούν. 

2. Λειτουργία τηλεχειριστηρίων 

Οι  χρήστες  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  και  τα  τηλεχειριστήρια  για  θέσουν  την 
συσκευή σε λειτουργία Out Arm, Home Arm, Emergency Alarm, Real-time Disarm κτλ. 

1.    Out Arm: Πατήστε 

2. Disarm: Πατήστε

3. Home Arm: Πατήστε 

4. Emergency  Alarm:  Πατήστε Το σύστημα θα ηχήσει αμέσως 

3. Home Arm 

Όταν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι και θέλετε να ενεργοποιήσετε τους περιφερικούς 
ανιχνευτές  του  συστήματος  για  ασφάλεια,  μέσα  οι  ανιχνευτές  πρέπει  να  είναι 
απενεργοποιημένοι. Οπότε στην κεντρική μονάδα πατάτε ή  στα  τηλεχειριστήρια 
πατάτε 

4. Out Arm 

Αυτή τη λειτουργία την χρησιμοποιείτε όταν λείπετε από το σπίτι και θέλετε να 
λειτουργούν  όλοι  οι  ανιχνευτές,  εσωτερικοί  και  εξωτερικοί.  Το  σύστημα  θα 
ενεργοποιήσει  όλους τους αισθητήρες (κίνησης,  διαρροής,  φωτιάς κλπ)  και  θα είναι 
πλήρως οπλισμένο. Οπότε στην κεντρική μονάδα πατάτε Εκείνη  τη  στιγμή  το 
σύστημα  θα  εκπέμπει  έναν  σύντομο  τόνο  ανά δευτερόλεπτο  για  60 
δευτερόλεπτα  και  έπειτα  θα  κλειδώσει.  Μπορούμε  επίσης  να  ενεργοποιήσουμε  το 
σύστημα με SMS στέλνοντας τον remote control password (default: 1234) + [1]. Τότε το 
σύστημα θα οπλίσει, θα ακουστεί ένας σύντομος τόνος, η φωτεινή ένδειξη [OUT ARM] 
θα ανάψει σταθερά και θα μας απαντήσει με SMS “system armed”. 



5. Αφόπλιση συναγερμού 

Σταματάει  τη  λειτουργία  της  σειρήνας  ή  βάζει  το  σύστημα  συναγερμού  σε 
κατάσταση  μη  λειτουργίας.  Μετά  από  τον  αφοπλισμό,  ακόμα  και  αν  οι  ανιχνευτές 
ενεργοποιηθούν, η κύρια μονάδα δεν θα δώσει εντολή για ενεργοποίηση της σειρήνας. 
(εκτός από τη ζώνη 24ώρης προστασίας) 

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον κωδικό και μετά πατήστε το 
πλήκτρο  [#].  Οι  φωτεινές  ενδείξεις  [OUT  ARM]  ή  [HOME  ARM]  θα  σβήσουν.  Αυτό 
σηματοδοτεί την επιτυχημένη απενεργοποίηση του συναγερμού. 

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου: Πατήστε το κουμπί 

Λειτουργία κεντρικής μονάδας: Εισάγετε τον κωδικό και μετά πατήστε το πλήκτρο 
με τη δίεση [#] 

Ένδειξη LCD οθόνης: 

Μπορείτε  επίσης  να απενεργοποιήσετε  τη συσκευή απομακρυσμένα με γραπτό 
μήνυμα. Η εντολή στο γραπτό μήνυμα είναι:   Remote Control Password (Default: 1234) 
+ [2] 

Αμέσως μετά, η κεντρική μονάδα κάνει έναν διπλό σύντομο ήχο, η φωτεινή ένδειξη 
[ARM] σβήνει και λαμβάνετε ένα γραπτό μήνυμα “System disarmed” 

Σημείωση: Αν στείλετε γραπτό μήνυμα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης από το 
κινητό που ήταν προηγουμένως στο σύστημα (αφορά “SMS Receiving Number Setting”) 
θα λάβετε δύο γραπτά μηνύματα όπλισης/αφόπλισης. 

6. Απάντηση σε κλήση συναγερμού 

Όταν ηχήσει ο συναγερμός της κεντρικής μονάδας, θα κληθούν οι προεπιλεγμένοι 
αριθμοί.  Αν  δεν  απαντήσει  κάποιος,  θα  καλέσει  αυτόματα  τον  επόμενο  αριθμό.  Το 
σύστημα θα καλέσει κάθε αριθμό 3 φορές στη σειρά. 

Αν απαντήσετε στην κλήση, θα ακούσετε την ηχογραφημένη φωνή. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε το σύστημα με το τηλέφωνο ή με το πληκτρολόγιο του κινητού σας. 

Αν απορρίψετε αμέσως την κλήση χωρίς να απαντήσετε, το σύστημα θα καλέσει 
κυκλικά 3 φορές κάθε προκαθορισμένο αριθμό. 

Πατήστε το [*]: Πληροφορίες συναγερμού 
Πατήστε το [1]: Η κεντρική μονάδα σταματάει να ηχεί, οπλίζει και σταματάει να 

καλεί. 
Πατήστε το [2]: Η κεντρική μονάδα σταματάει να ηχεί, αφοπλίζεται και σταματάει 

να καλεί. 
Πατήστε  το  [3]:  Η  σειρήνα  σταματάει  να  ηχεί  και  παρακολουθεί  για  30 

δευτερόλεπτα. Για να συνεχίσετε την παρακολούθηση πατήστε ξανά το [3] για ακόμα 30 
δευτερόλεπτα. 

Πατήστε  το  [4]:  Η  κεντρική  μονάδα  ξεκινάει  μια  ενδοεπικοινωνία  για  30 



δευτερόλεπτα. Η συσκευή δεν μπορεί να ελεγχθεί σε αυτή τη χρονική περίοδο. 
7. Απομακρυσμένος Έλεγχος 

Καλέστε από ένα κινητό τον αριθμό της κεντρικής μονάδας και μετά από έναν τόνο, 
θα  ακούσετε  μια  φωνή:  “  Please  enter  password  ”.  Αν  ο  κωδικός  είναι  σωστός  θα 
ακούσετε: “Press 1 to arm, Press 2 to disarm, Press 3 to Monitor, Press 4 to Intercom”. Αν 
ο κωδικός είναι λάθος θα ακούσετε μια φωνή: “wrong password, please re-enter”. 

Πατήστε  το [1]: Όπλιση, αν οπλιστεί σωστά θα ακούσετε: “System armed”. 
Πατήστε  το [2]: Αφόπλιση, αν αφοπλιστεί σωστά θα ακούσετε: “System disarmed”. 
Πατήστε  το  [3]:  Παρακολουθεί  για  30  δευτερόλεπτα.  Για  να  συνεχίσετε  την 

παρακολούθηση πατήστε ξανά το [3] για ακόμα 30 δευτερόλεπτα. 
Πατήστε  το  [4]:  Η  κεντρική  μονάδα  ξεκινάει  μια  ενδοεπικοινωνία  για  30 

δευτερόλεπτα. Η συσκευή δεν μπορεί να ελεγχθεί σε αυτή τη χρονική περίοδο. 

8. Βοήθεια έκτακτης Ανάγκης 

Πατήστε  το  κουμπί  [ ]  στο πληκτρολόγιο, ή το κουμπί [ ] 
στο  τηλεχειριστήριο  ή  στο ασύρματο  κουμπί  πανικού  και  η κεντρική 
μονάδα θα ηχήσει τον συναγερμό και θα καλέσει τους προκαθορισμένους αριθμούς. 

 
9. Κάντε μια τηλεφωνική κλήση από την μονάδα συναγερμού 

Στην αφοπλισμένη κατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεντρική μονάδα 
για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όπως από ένα σταθερό τηλέφωνο. 
Πληκτρολογήστε τον αριθμό στο πληκτρολόγιο και πατήστε το κουμπί [ ].
 Η  κεντρική  μονάδα θα  κάνει  έναν  σύντομο  ήχο  και  η  φωτεινή  ένδειξη  [Signal]  θα 
αναβοσβήνει. Μετά την κλήση πατήστε το κουμπί  [ ] ξανά και η κεντρική μονάδα 
θα είναι ξανά στην αφοπλισμένη κατάσταση. 

10. Δείτε πότε ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός μέσα στη μέρα 

Στην αφοπλισμένη κατάσταση εισάγετε [*0#]. Μετά η κεντρική μονάδα θα κάνει 
έναν μακρύ ήχο και θα μπει σε κατάσταση alarm record checking. Η LCD οθόνη αφού 
δείξει τον συναγερμό και την ένδειξη της ζώνης ελέγχου, η οθόνη θα δείξει τον ακριβή 
χρόνο ήχησης του συναγερμού σε αυτή τη ζώνη. Πατήστε το 2 για επιστρέψετε και να 
ελέγξετε την προηγούμενη καταγραφή, το 8 για την επόμενη και πατήστε [*#] για να 
εξέλθετε από τον έλεγχο. Για παράδειγμα: 51η ζώνη, 7ος συναγερμός 

Ώρα συναγερμού:11:20, August 1st, 2012. 
Ένδειξη στη οθόνη LCD για ένα δευτερόλεπτο 

και μετά εμφάνιση του χρόνου ήχησης του συναγερμού. 
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ιστορικό συναγερμών με γραπτό μήνυμα (Μέγιστο: 

τελευταίες 9 καταγραφές) 



Εντολή ελέγχου με γραπτό μήνυμα: 

[Σημείωση:] 
Μόνο στην κατάσταση Out Arm, μπορεί το σύστημα να στέλνει γραπτά μηνύματα 

συναγερμού  σε  περίπτωση  διακοπής  ή  επανασύνδεσης  του  ρεύματος.  Όσο  είναι  σε 
κατάσταση Home Arm ή Disarm δεν μπορεί να στέλνει μηνύματα. 

Περιεχόμενο μηνύματος: 
Power failure: Power charger off 
Power recovery: Power charger on 
[ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] 

Το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού ΕU-007 έχει έναν εξαιρετικό σχεδιασμό και 
χρησιμοποιεί  εξελιγμένη  τεχνολογία.  Θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείτε  προσεκτικά. 
Ακολουθούν μερικές συμβουλές οι οποίες απαιτούνται για να θεωρείται το προϊόν εντός 
εγγύησης, καθώς και για την παράταση της διάρκειας ζωής του συστήματος. 

  Τοποθετήστε τον συναγερμό και όλα τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά 

  Κρατήστε τον συναγερμό στεγνό. Βροχή, υγρασία και λοιπά θα διαβρώσουν το 
ηλεκτρονικό κύκλωμα. 

  Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε βρώμικες τοποθεσίες, αλλιώς τα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα μπορεί να πάθουν ζημιά. 

  Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε τοποθεσίες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η 
υψηλή θερμοκρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του συναγερμού, των ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων του,  της  μπαταρίας  και  μπορεί  να  παραμορφώσει  ή  να  λειώσει  κάποια 
πλαστικά μέρη. 

  Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε τοποθεσίες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η 
χαμηλή  θερμοκρασία  μπορεί  να  προκαλέσει  συμπύκνωση  και  να  καταστρέψει  τον 
συναγερμό. 

  Συνίσταται ο περιοδικός έλεγχος λειτουργίας του συστήματος: 

  Ελέγξτε την κεντρική μονάδα κάθε τρεις μήνες: 
1. Αν οπλίζει/αφοπλίζει κανονικά. 
2. Αν καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς κανονικά. 
3. Αν λαμβάνει τα σήματα από τους αισθητήρες κανονικά. 
4. Αν οι εφεδρικές μπαταρίες δουλεύουν κανονικά. 

  Ελέγξτε τους ασύρματους ανιχνευτές μια φορά το μήνα: 
1.  Διεγείρετε  τους  ασύρματους  ανιχνευτές  για  να  δείτε  αν  ενεργοποιούν  τον 

συναγερμό κανονικά. 
2. Ελέγξτε τις μπαταρίες των ανιχνευτών. 
3. Ελέγξτε αν οι ανιχνευτές μπορούν να επικοινωνήσουν μη τη κεντρική μονάδα. 

  Ελέγξτε την κάρτα SIM: 



1. Ελέγξτε τη χρήση της κάρτας SIM, δηλαδή το σήμα του δικτύου το υπόλοιπό της 
κλπ. 

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τον κωδικό PIN. 
3.  Κρατήστε τον κωδικό και  τον αριθμό της κάρτας SIM σε ασφαλές μέρος,  σε 

περίπτωση που υπάρξει με εξουσιοδοτημένη χρήση του συναγερμού από τρίτους. 

  Εφόσον  ο  συναγερμός  είναι  μονίμως  σε  λειτουργία  ή  standby  mode  το 
τροφοδοτικό της κεντρικής μονάδας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μία καλή και 
αξιόπιστη πρίζα. 

  Μη τοποθετείτε τον συναγερμό κοντά στο δωμάτιο ή στο γραφείο σας, επειδή σε 
περίπτωση συναγερμού η  σειρήνα  ηχεί  πολύ  δυνατά  και  μπορεί  να  σας  χαλάσει  την 
ξεκούραση ή τη δουλειά σας. 

  Αν ο συναγερμός μένει αρκετό καιρό εκτός λειτουργίας, καλό θα είναι να βγαίνει 
από την τροφοδοσία για να μην φθείρεται. 

  Μην επιχειρείτε να διορθώσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή αλλιώς 
μπορεί να τραυματιστείτε και να χάσετε την εγγύηση. 

  Μην βάζετε τον αριθμό “100” σαν αριθμό κλήσης του συναγερμού χωρίς άδεια 
από την αστυνομία. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες. Αν ο εξοπλισμός δεν δουλεύει 
σωστά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 


