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1  Εισαγωγή
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Ο ασύρματος συναγερμός WIFI/GSM/PSTN είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 3 
σε 1, σταθερό και αξιόπιστο. Με οθόνη TFT 2,4 ίντσες, πληκτρολόγιο αφής και 
ενσωματωμένο ισχυρό επεξεργαστή,θα έχετε μια απολαυστική εμπειρία της 
εξαιρετικής λειτουργίας του.

Στην κεντρική μονάδα μπορούν να συνδεθούν ασύρματα μαγνητικές επαφές, 
ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανιχνευτές καπνού - 
γκαζιού, αερίου, μπουτόν πανικού, κάμερες καθώς και έξυπνες πρίζες που κάνουν 
το σύστημα ακόμα πιο ολοκληρωμένο.

Αν μια ζώνη συναγερμού ενεργοποιηθεί θα στείλει σήμα στην κεντρική μονάδα, 
που με την σειρά της θα ενεργοποιήσει την σειρήνα καθώς και θα ειδοποιήσει τα 
προκαθορισμένα από εμάς τηλέφωνα, είτε με μήνυμα (SMS), είτε με κλήση.

Το σύστημα αυτό μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε σπίτια, διαμερίσματα, 
καταστήματα, εργοστάσια και σχολεία, στα οποία δεν υπάρχει εγκαταστημένη 
καλωδίωση και χρειάζονται να προστατευτούν και να έχουν το απομακρυσμένο
έλεγχο του χώρου τους μέσω εφαρμογής.

2  Τεχνικά χαρακτηριστικά

· TFT έγχρωμη οθόνη, βασικό μενού με εικονίδια, λειτουργία με φωνητικές
οδηγίες, εύκολη χρήση.

· Υποστηρίζει 2.4G WIFI ασύρματο δίκτυο, εύκολη διαμόρφωση δικτύου.

· Υποστηρίζει RFID κάρτες αφόπλισης συναγερμού, μέχρι 20 κάρτες.

· Εφαρμογή για κινητά, tablet,  διαθέσιμη σε λειτουργικό
σύστημα iOS/Android για απομακρυσμένο έλεγχο του συναγερμού από 

οπουδήποτε και οποιαδήποτε  στιγμή.

· Λειτουργία GPRS δικτύου που επιτρέπει τον έλεγχο της κεντρικής μονάδας σε
οπλίσεις/αφοπλίσεις.

· Μπορεί να συνδεθεί σε κέντρο λήψεων σημάτων μέσω του διεθνή
δικτυακού πρωτοκόλλου συναγερμών ContactID.

· Η κεντρική μονάδα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 99 ασύρματες ζώνες με 8
διαφορετικά χαρακτηριστικά για κάθε μια από αυτές. Η κάθε ζώνη μπορεί να 
ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την σειρήνα ξεχωριστά.

· Η κεντρική μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κανονικό κινητό
τηλέφωνο και να καλεί άμεσα οποιοδήποτε αριθμό τηλεφώνου.

· Η ρύθμιση της κεντρικής μονάδας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή SMS από
απόσταση.

· 8 σενάρια όπλισης - αφόπλισης συστήματος με ώρες και μέρες.

· Σύνδεση της κεντρικής μονάδαςμε μια ασύρματη σειρήνα Strobe και με μια
ασύρματη έξοδο (πρίζα) που ενεργοποιείται κατά τον συναγερμό.
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• Λειτουργία ON/OFF σε έξυπνες ασύρματες πρίζες (μέχρι 20) από εφαρμογή
  κινητού, με κλήση τηλεφώνου ή SMS για απομακρυσμένο έλεγχο.

• Προεπιλεγμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί θα κληθούν κατά τον συναγερμό και δεν
  θα χαθεί η ρύθμιση αυτών των αριθμών ακόμα και σε διακοπή ρεύματος.

• 10 δευτερόλεπτα μήνυμα αυτόματης εγγραφής με ενσωματωμένο σύστημα
τεχνητής φωνής, έτσι ώστε ο χρήστης να γνωρίζει τη ζώνη του συναγερμού που 
ενεργοποιήθηκε όταν λαμβάνει την κλήση συναγερμού εξ αποστάσεως.

• Δυνατότητα απομακρυσμένης όπλισης-αφόπλισης, παρακολούθησης
καμερών, ακρόασης ηχείου στον χώρο, ενεργοποίησης - απενεργοποίησης 
σειρήνας/έξυπνης εξόδου/έξυπνωνπριζών.

• Ασύρματη κωδικοποίηση 1523 RF για τους αισθητήρες του συναγερμού (μέχρι
99) και απομακρυσμένος έλεγχος.

• Ενσωματωμένο υψηλής ακρίβειας ρολόι ώστε να μην χάνεται ποτέ η ώρα
ακόμα και χωρίς τροφοδοσία.

• Ιστορικό των τελευταίων 99 οπλίσεων/αφοπλίσεων, συναγερμών και των 30
τελευταίων καταγραφών καρτών αφόπλισης.

• Ένδειξη χαμηλής τάσης.
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li) υψηλής χωρητικότητας

που τροφοδοτεί τον πίνακα σε διακοπή ρεύματος.
• Εμφάνιση αναγνώρισης κλήσης και υπενθύμιση διακοπής ρεύματος.

5

3  Εγκατάσταση Κεντρικής Μονάδας

Ο κεντρικός πίνακας θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κεντρική θέση τηςπεριοχής 
που προστατεύει, προκειμένου να λαμβάνει τα σήματα από τους αισθητήρες 
καλύτερα. Κρατήστε τον μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή συσκευές 
με  υψηλών συχνοτήτων παρεμβολές και καλό θα ήταν να αποφύγετε και τοίχους 
από ενισχυμένο μπετό καθώς και τις θερμαινόμενες εστίες.

 
          

4 Λειτουργία και ρυθμίσεις

4.1  Σύνδεση κεντρικής μονάδας για πρώτη φορά
Συνδέστε την γραμμή τηλεφώνου στην υποδοχή «γραμμή» στην κάτω μεριάτης 
κεντρικής μονάδας και στην έξοδο «τηλέφωνο», συνδέστε το τηλέφωνο 
(δείτε εικόνα πίσω όψη της κεντρικής μονάδας). Εισάγεται την κάρτα SIM στην 
αντίστοιχη υποδοχή και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα. 
Πιέστε παρατεταμένα το μπουτόν ανοίγματος της κεντρικής μονάδας,  θα 
ακουστεί μια φωνητική εντολή καλωσορίσματος <<Welcome>>. Βεβαιωθείτε  από 
τις ενδείξεις στην οθόνης ότι η κάρτα SIM και η γραμμή τηλεφώνου έχουν συνδεθεί 
σωστά.

4.2  Όπλιση συναγερμού (ARM)
Με την ολική όπλιση του συστήματος όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες μπαίνουν 
σε λειτουργία (μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές καπνού, 
γκαζιού  κλπ.). Αν κάποιος αισθητήρας ενεργοποιηθεί θα δώσει σήμα στην 
κεντρική  μονάδα, που με την σειρά της θα ενεργοποιήσει την σειρήνα του 
συστήματος. Ένα  εικονίδιο σειρήνας θα εμφανιστεί στην οθόνη μαζί με μια 
φωνητική οδηγία που θα  μας λέει τον αριθμό ζώνης που ενεργοποίησε τον 
συναγερμό, π.χ.<<συναγερμός  ζώνη 02>>.
Η όπλιση του συστήματος γίνεται πατώντας το κλειστό λουκέτο
• στο τηλεχειριστήριο
• στο πληκτρολόγιο της κεντρικής μονάδας
• στην εφαρμογή κινητού (WIFI)

Μενού / Διαγραφή

Μπροστινή όψη κεντρικού πίνακα

Επιστροφή / Κλείδωμα 
πληκτρολογίου

Επιβεβαίωση / Ζώνη 
98 πανικός

Αφόπλιση / Κάτω

Όπλιση /Νυχτερινή 
Όπλιση / Πάνω 

Περιοχή Καρτών
 Αφόπλισης

Περιοχή Αριθμών

Γραμμή Τηλέφωνο

Μπουτόν άνοιγμα / κλείσιμο 
κεντρικής μονάδας

Υποδοχή κάρτας SIM Τροφοδοσία

Πίσω όψη κεντρικής μονάδας πίνακα
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4.3 Αφόπλιση συναγερμού (DISARM)
Με την αφόπλιση του συστήματος όλοι οι αισθητήρες βγαίνουν εκτός λειτουργίας 
και σταματάει η σειρήνα, εάν έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Μια φωνητική 
οδηγία μας λέει <<αφόπλιση>>.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι αισθητήρες που έχουν δηλωθεί σαν <<έκτακτης ανάγκης>>, <<πανικού>>
(π.χ. ανιχνευτής καπνού) δεν σταματούν να δουλεύουν ακόμα και κάνοντας 
αφόπλιση του συναγερμού. Για την ακρίβεια, δουλεύουν όλο το 24ωρο.

Η αφόπλιση του συστήματος γίνεται πατώντας το ανοιχτό λουκέτο
·���στο τηλεχειριστήριο

·���στο πληκτρολόγιο της κεντρικής μονάδας

·���στην εφαρμογή κινητού (WIFI)

4.4 Μερική (νυχτερινή) όπλιση συναγερμού (STAY ARM) ή (ΗΟΜΕ ΑRM)
Με την μερική όπλιση του συναγερμού κάποιοι ανιχνευτές δουλεύουν και κάποιοι 
όχι. Συνήθως την χρησιμοποιούμε για να έχουμε συναγερμό και να μένουμε και 
εμείς μέσα στον φυλασσόμενο χώρο,χωρίς να μπαίνουν σε λειτουργία οι εσωτερικοί 
αισθητήρες κίνησης (ραντάρ).Το ποιοι αισθητήρες θα μπαίνουν ή όχι σε λειτουργία 
το ρυθμίζουμε εμείς από τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Με την όπλιση 
του συστήματος μια φωνητική οδηγία θα μας πει <<νυχτερινή όπλιση>>.

Η νυχτερινή όπλιση του συστήματος γίνεται πατώντας το ειδικό πλήκτρο
·���στο τηλεχειριστήριο

·���στο πληκτρολόγιο της κεντρικής μονάδας

·���στην εφαρμογή κινητού (WIFI)

4.5 Συναγερμός έκτακτης ανάγκης
Αυτός ο συναγερμός ενεργοποιείται είτε έχουμε οπλισμένο το σύστημα είτε όχι και 
αυτό μπορούμε να το πετύχουμε από το τηλεχειριστήριο κρατώντας το πλήκτρο με 
το κουδουνάκι πατημένο ή από το πληκτρολόγιο του κεντρικού πίνακα πατώντας το
[ΟΚ] για 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Αν στις ρυθμίσεις έχουμε κλειδώσει το πληκτρολόγιο του πίνακα, πριν 
κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια όπλισης/αφόπλισης μέσω αυτού, πρέπει πρώτα να 
πληκτρολογήσουμε τον κωδικό χρήστη (εργοστασιακά 1234).

Ένα κλειδί στο πάνω μέρος της οθόνης θα μας υπενθυμίζει ότι το πληκτρολόγιο 
είναι κλειδωμένο.
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Πατώντας το [Μενού] στο πληκτρολόγιο (ή τον κωδικό εγκαταστάτη και το [Μενού] αν το έχουμε 
κλειδώσει) ανοίγει το βασικό μενού που αποτελείτε από 8 εικονίδια. Για να μετακινηθούμε από 
εικονίδιο σε εικονίδιο χρησιμοποιούμε τα βελάκια πάνω - κάτω και για να μπούμε στο 
αντίστοιχο μενού πατάμε το [ΟΚ] ή πατάμε κατευθείαν τους αριθμούς 1-8, όπου κάθε αριθμός 
ανοίγει το αντίστοιχο εικονίδιο. 

4.6 Ρυθμίσεις τηλεφώνων ειδοποίησης συναγερμού
Μπορούμε να αποθηκεύσουμε μέχρι 8 τηλεφωνικούς αριθμούς και να ορίσουμετον 
τρόπο επικοινωνίας της κεντρικής μονάδας με καθέναν από αυτούς (π.χ.κλήση 
προς τον τηλεφωνικό αριθμό, αποστολή μηνύματος SMS, αποστολή RFID κώδικα 
ή σύνδεση με κέντρο λήψεων σημάτων). Μπορούμε να ορίσουμε περισσότερους 
από έναν τρόπους, εκτός από τον κώδικα CID που αυτό ορίζεται μόνος του. Κάθε 
τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να αποτελείται μέχρι 31 ψηφία.

4.6.1 Εισαγωγή τηλεφωνικών αριθμών
Στο βασικό μενού επιλέγουμε το μενού Επαφές (ή πατάμε το πλήκτρο 1). Εδώ με 
ταβελάκια πάνω/κάτω επιλέγουμε τον πρώτο διαθέσιμο (κενό) αριθμό και πατάμε 
το [ΟΚ]. Εμφανίζεται το παρακάτω μενού:

Αφόπλιση

Νυχτερινή όπλιση

Ολική όπλιση 

Έκτακτης Ανάγκης

Εικόνα 4-1 Εικόνα 4-2 Εικόνα 4-3

Επαφές Αισθητήρας Ηχ. Μήνυμα Πρίζες

Ρυθμίσεις Τηλέφωνο ΠερισσότεραWi-Fi

Τηλεφωνικοί Αριθμοί

Κενό

Κενό

Κενό

Κενό

Είσοδος Τηλεφωνικού Αριθμού

Κλήση 

RFID

 SMS

CID
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Εισάγουμε τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλουμε και πατάμε το κάτω βελάκι για να 
ορίσουμε τον τρόπο επικοινωνίας. Με το κουμπί [Μενού] ορίζουμε τον τρόπο που 
θέλουμε και με το [ΟΚ] αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις μας, το οποίο μας 
ξαναγυρίζειστο αρχικό μενού του εικονιδίου. Αν επιθυμούμε να έχουμε παύση 
μεταξύ των ψηφίων του τηλεφωνικού αριθμού πατάμε κατά την πληκτρολόγηση 
παρατεταμένα το πλήκτρο [Μενού] (ένα Ρ θα εμφανιστεί μεταξύ των ψηφίων που 
πληκτρολογούμε, που δηλώνει παύση ενός δευτερολέπτου).

4.6.2 Διαγραφή τηλεφωνικών αριθμών
Στο κεντρικό μενού επιλέγουμε το μενού Επαφές, πατάμε το [ΟΚ] και εμφανίζεται 
το παρακάτω μενού:

4.7 Εγκατάσταση παρελκόμενα (αξεσουάρ) συναγερμού
Από το βασικό μενού επιλέγουμε το μενού Παρελκόμενα (ή πατάμε το πλήκτρο 
2), το οποίο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Με τα βελάκια πάνω/κάτω επιλέγουμε το είδος που θέλουμε να 
εγκαταστήσουμε  στο σύστημα.
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Επιλέγουμε το τηλέφωνο που θέλουμε να διαγράψουμε με τα βελάκια 
πάνω/κάτω και πατάμε [ΟΚ]. Ανοίγει ένα μικρότερο μενού με τις επιλογές:
Επεξεργασία και Διαγραφή. Επιλέγουμε με το κάτω βέλος την Διαγραφή και 
πατάμε [ΟΚ]. Το σύστημα θα μας ζητήσει να επιβεβαιώσουμε την Διαγραφή και 
ξαναπατώντας [ΟΚ] το τηλέφωνο θα διαγραφεί οριστικά. Μπορούμε 
ταυτόχρονα  να σβήσουμε όλα τα τηλέφωνα πατώντας [ΟΚ] στην εντολή 
<<Διαγραφή Όλα>>  που βρίσκεται στο τέλος του μενού Τηλεφωνικοί Αριθμοί, 
όπως φαίνεται στην  παρακάτω εικόνα.

4.7.1 Τηλεχειριστήρια συναγερμού

4.7.1.1 Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου

Επιλέγοντας το μενού Τηλεχειριστήρια ανοίγει το παρακάτω μενού:

Τηλεφωνικοί Αριθμοί

(Κενό)

Επεξεργασία

Διαγραφή

(Κενό)

(Κενό)

(Κενό)

Τηλεφωνικοί Αριθμοί

(Κενό)

(Κενό)

Διαγραφή Όλα

Αισθητήρες

Τηλέχειριστήρια

Κάρτες RFID

 Ασύρματες Σειρήνες

Παρελκόμενα

Ζώνη 

  

 

 

  

   

   

  

 

  Τηλεχειριστήρια 0 τμχ

Ζώνη 0 τμχ   Ήχος ΝΑΙ 

Ζώνη 0 τμχ Ήχος ΝΑΙ

Ζώνη 0 τμχ Ήχος  ΝΑΙ

0 τμχ Ήχος  ΝΑΙ 



Με τα βελάκια πάνω/κάτω επιλέγουμε τον αριθμό του τηλεχειριστηρίου που 
θέλουμε να προσθέσουμε (από 01-99) και πατάμε το [ΟΚ]. Μια φωνητική οδηγία 
θα  μας αναφέρει τον αριθμό και το είδος που θέλουμε να προσθέσουμε στο 
σύστημα,  π.χ.<<πρόσθεση τηλεχειριστηρίου 01>> και θα μας πάει στο μενού που 
εμφανίζεται  παρακάτω:

Ένα δεύτερο μενού θα ανοίξει (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα) και με το 
κάτω βελάκι θα πρέπει να επιλέξουμε την επιλογή Διαγραφή και να πατήσουμε
[ΟΚ]. Το σύστημα θα μας ρωτήσει ξανά αν θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την 
Διαγραφή και πατώντας το [ΟΚ] θα διαγράψουμε το τηλεχειριστήριο οριστικά.

Στο μενούΤηλεχειριστήρια, μετά την 99 ζώνη, υπάρχει η επιλογή <<Διαγραφή 
Όλων>>. Επιλέγοντας την και πατώντας το [ΟΚ] μπορούμε να διαγράψουμε 
όλα τα τηλεχειριστήρια μαζί.
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Πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και ακούμε την επιβεβαίωση 
<<επιτυχία προγραμματισμού>>.

Σημείωση: Σε μία ζώνη μπορούμε να προγραμματίσουμε περισσότερα από ένα 
τηλεχειριστήρια, αλλά προτείνεται σε κάθε ζώνη να προγραμματίζεται μόνο ένα.

4.7.1.2 Διαγραφή τηλεχειριστηρίου
Στο μενού Παρελκόμενα πατάμε [ΟΚ] στην επιλογή Τηλεχειριστήρια και μας 
εμφανίζει την λίστα με τις ζώνες των τηλεχειριστηρίων. Με τα βελάκια πάνω/κάτω 
επιλέγουμε το τηλεχειριστήριο που μας ενδιαφέρει να διαγράψουμε και πατάμε το
[ΟΚ].

4.7.1.3 Ήχος επιβεβαίωσης σειρήνας όπλισης - αφόπλισης τηλεχειριστηρίου
Η μόνη παράμετρος που μπορούμε να ρυθμίσουμε στην χρήση των 
τηλεχειριστηρίων είναι, αν κατά την ολική όπλιση και αφόπλιση του συστήματος θα 
υπάρχει ηχητική επιβεβαίωση της συνδεόμενης σειρήνας. Αυτή η ρύθμιση γίνεται 
στο μενού τηλεχειριστηρίων, όπου επιλέγουμε με τα βελάκια το τηλεχειριστήριο 
που  μας ενδιαφέρει και πατάμε [ΟΚ].

Ζώνη 

Ζώνη 

Ζώνη 

0 1

02

03

Τηλεχειριστήρια 1 τμχ

Επεξεργασία

Διαγραφή

04 Ζώνη             0 τμχ          Ήχος ΝΑΙ

Τηλεχειριστήρια 1 τμχ

01 Ζώνη 

02 Ζώνη 

03 Ζώνη 

04 Ζώνη           0 τμχ          Ήχος ΝΑΙ

  

 

 

01 Ζώνη Τηλεχειριστηρίου

Πρόσθεσε αισθητήρα:    1 ΤΜΧ 

Σύνολο:                            1 ΤΜΧ

Αναγνώριση 01 Τηλεχειριστήριο 

Ήχος                        ΝΑΙ

Διαγραφή όλων

98   Ζώνη       0 τμχ         Ήχος ΝΑΙ

Τηλεχειριστήρια       0 τμχ

97   Ζώνη       0 τμχ         Ήχος ΝΑΙ

99   Ζώνη       0 τμχ         Ήχος ΝΑΙ

Επεξεργασία

Διαγραφή



Στο νέο μενού που θα μαςεμφανιστεί επιλέγουμε Επεξεργασία και εμφανίζεται 
το  μενού του συγκεκριμένου τηλεχειριστηρίου που έχουμε επιλέξει.

Με τα βελάκια επιλέγουμε την ζώνη στην οποία επιθυμούμε να προγραμματίσουμε 
τον αισθητήρα και πατάμε [ΟΚ] (προτείνεται να αρχίζουμε από την αρχή).Το μενού 
που θα εμφανιστεί είναι το παρακάτω:
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Με το κάτω βελάκι μπαίνουμε στο παράθυρο επιβεβαίωσής ήχου (το περίγραμμα 
γίνεται κόκκινο) και πατώντας το 1 ο ήχος γίνεται <<ΝΑΙ>> ή πατώντας το 2 ο 
ήχος  γίνεται <<ΟΧΙ>>.

Σημείωση: Η σειρήνα περιλαμβάνει 2 τύπους, την εσωτερική που είναι 
ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα και την συνδεδεμένη ασύρματη/ενσύρματη 
σειρήνα. Ο ήχος επιβεβαίωσης αφορά μόνο την συνδεδεμένη σειρήνα.

4.7.2 Ασύρματοι Ανιχνευτές
Έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε σε 99 διαφορετικές ζώνες ασύρματους 
ανιχνευτές (μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης, καπνού, γκαζιού κλπ.) και 
να  ρυθμίσουμε τις παραμέτρους της κάθε ζώνης, ανάλογα με τις ανάγκες μας.

4.7.2.1 Εγκατάσταση ανιχνευτή στον κεντρικό πίνακα
Από το μενού Παρελκόμενα επιλέγουμε με τα βελάκια την επιλογή Αισθητήρες 
και  πατάμε [ΟΚ]. Θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού:

 

Θα ακουστεί μία ηχητική εντολή, π.χ.<<προγραμματισμός ζώνης 01>>.

Απομακρύνουμε τη μαγνητική επαφή από τον πομπό της ή προκαλούμε κίνηση 
μπροστά από τον ανιχνευτή (π.χ. κουνώντας το χέρι μας μπροστά του) μέχρι να 
αναβοσβήσει το λαμπάκι του αισθητήρα και να ακουστεί η φωνητική οδηγία 
<<επιτυχία προγραμματισμού>>.
Αν δεν ακούσουμε την παραπάνω φωνητική οδηγία αλλά ένα <<μπίπ>>, σημαίνει 
ότι ο αισθητήρας έχει ήδη προγραμματιστεί σε άλλη ζώνη και δεν μπορούμε να τον 
προσθέσουμε ξανά.

4.7.2.2 Διαγραφή ανιχνευτή
Μπορούμε να διαγράψουμε όλους ή έναν από τους ανιχνευτές που έχουν συνδεθεί 
με τον κεντρικό πίνακα.

Από το μενού Αισθητήρες επιλέγουμε με τα βελάκια τον αισθητήρα που θέλουμε να 
διαγράψουμε και πατάμε το [ΟΚ]. Το μενού που θα εμφανιστεί είναι το παρακάτω:

 

 

01 Ζώνη τηλεχειριστηρίου

Πρόσθεσε αισθητήρα: 1 τμχ 

Σύνολο: 1 τμχ

Ήχος: Ναι

1. Ναι 2. Όχι

   

     

 

 

         

  01 Ζώνη Αισθητήρα 

Προσθήκη αισθητήρα:     0 τμχ

Σύνολο:                              0 τμχ 

Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα

Σειρήνα:                          Ναι

ΣΧαρ εακτ ιηρι ρστικ ήά: ν α Άμε Νση ι

Τρόπος λειτουργίας: Διάρρηξη

 

 
 

  

Αισθητήρες     0 τμχ

01 Ζώνη Άμεση

02 Ζώνη Επεξεργασία Άμεση 

03 Ζώνη Διαγραφή Άμεση

04 Ζώνη 0 τμχ Σειρήνα ΝΑΙ     Άμεση
Διάρρηξη

        

  

Αισθητήρες 0 τμχ

01 Ζώνη    0 τμχ    Σειρήνα ΝΑΙ    Άμεση
Διάρρηξη

02 Ζώνη    0 τμχ   Σειρήνα ΝΑΙ     Άμεση
        Διάρρηξη

03 Ζώνη    0 τμχ Σειρήνα ΝΑΙ    Άμεση
        Διάρρηξη

04 Ζώνη    0 τμχ    Σειρήνα ΝΑΙ    Άμεση
        Διάρρηξη



Με το κάτω βελάκι επιλέγουμε την Διαγραφή και πατάμε το [ΟΚ]. Ένα νέο μενού 
θα  μας ζητάει επιβεβαίωση διαγραφής, πατάμε [ΟΚ] και η διαγραφή θα γίνει.

Αν θέλουμε να κάνουμε διαγραφή σε όλους τους αισθητήρες ταυτόχρονα, αντί να 
επιλέξουμε με τα βελάκια συγκεκριμένο αισθητήρα ψάχνουμε για την επιλογή 
<<Διαγραφή 'Ολα>> και μετά πατάμε [ΟΚ]. Ένα νέο μενού θα μας ζητάει 
επιβεβαίωση διαγραφής, πατάμε [ΟΚ] και όλοι οι αισθητήρες θα διαγραφούν.

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Αν θέλουμε να κάνουμε σιωπηρή την ζώνη (αισθητήρα) κατά την ενεργοποίηση
της πατάμε το 2, αλλιώς την αφήνουμε όπως είναι εργοστασιακά στο 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν μία ζώνη ρυθμιστεί να γίνει σιωπηλή, δεν ενεργοποιούνται οι σειρήνες κατά 
την παραβίαση της, όμως η κεντρική μονάδα θα μας ειδοποιήσει κανονικά στους 
προκαθορισμένους από εμάςτηλεφωνικούς αριθμούς για την ενεργοποίηση της.

4.7.2.4 Χαρακτηριστικά ασύρματης ζώνης (ανιχνευτή)
Τα χαρακτηριστικά κάθε ζώνης είναι τα εξής:

1. Άμεση
Χαρακτηρίζουμε μια ζώνη έτσι όταν θέλουμε να ενεργοποιεί τον συναγερμό και 
με την νυχτερινή και με την ολική όπλιση του συστήματος, π.χ. μαγνητική 
επαφή κεντρικής πόρτας.

2. Νυχτερινή (HOME)
Χαρακτηρίζουμε έτσι την ζώνη που θέλουμε να μην δουλεύει στην
μερική (νυχτερινή) όπλιση, π.χ. έναν ανιχνευτή κίνησης εσωτερικό. Συνήθως 
είναι ζώνες που δεν θέλουμε να ενεργοποιούνται όταν θέλουμε να μείνουμε 
μέσα στον φυλασσόμενο χώρο, αλλά θέλουμενα ενεργοποιήσουμε τον 
περιμετρικό συναγερμό (μαγνητικές επαφές - εξωτερικοί ανιχνευτές κλπ.).

3. Έξυπνη
Χαρακτηρίζουμε την ζώνη αυτή που δεν θέλουμε να δουλεύει στην νυχτερινή 
όπλιση και στην ολική όπλιση θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό την δεύτερη 
φορά που θα δεχτεί ερέθισμα (παλμό).

4. Έκτακτης ανάγκης
Χαρακτηρίζεται η ζώνη που δουλεύει όλο το 24ωρο άσχετα με το αν το σύστημα 
είναι οπλισμένο ή όχι, π.χ. ανιχνευτής καπνού η γκαζιού.

5. Ανενεργή
Χαρακτηρίζεται η ζώνη που δεν δουλεύει σε κανέναν τρόπο όπλισης. 
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έτσι μια ζώνη όταν θέλουμε να την 
απομονώσουμε προσωρινά από το σύστημα για κάποιο λόγο, π.χ. για να 
αλλάξουμε αργότερα μία μπαταρία.

6 Κουδουνιού.
Χαρακτηρίζεται έτσι η ζώνη που είτε έχουμε οπλίσει είτε όχι, όταν 
ενεργοποιηθεί δεν θα προκαλέσει συναγερμό, αλλά θα ακουστεί ένας ήχος 
κουδουνιού από την κεντρική μονάδα. Κατά την ενεργοποίηση της δεν θα μας 
ειδοποιήσει τηλεφωνικά.

7.   Υποδοχής
Χαρακτηρίζεται έτσι η ζώνη που κατά την ενεργοποίηση της, όταν δεν έχουμε 
οπλίσει το σύστημα, η κεντρική μονάδα θα μας προειδοποιήσει με φωνητική 
οδηγία <<καλώς ήρθατε>>. Με οπλισμένο το σύστημα η ζώνη λειτουργεί σαν 
άμεση. Χρήσιμο κυρίως σε μαγαζιά που θέλουμε να ελέγχουμε την είσοδο του 
πελάτη από την πόρτα.

8.   Ιατρική
Χαρακτηρίζεται έτσι η ζώνη που για κάθε ενεργοποίηση της, είτε έχουμε το 
σύστημα οπλισμένο είτε όχι, θα προκαλέσει συναγερμό και θα πάρει τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας.
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4.7.2.3 Ρύθμιση ανιχνευτή για ηχηρό ή αθόρυβο συναγερμό
Μπορούμε να ρυθμίσουμε την κάθε ζώνη ξεχωριστά, αν θέλουμε να 
ενεργοποιεί  τις σειρήνες συναγερμού κατά την παραβίαση της ή όχι. Αυτό 
γίνεται από το  μενού Αισθητήρες επιλέγουμε με τα βελάκια την ζώνη και πατάμε 
το [ΟΚ]. Ένα  νέο μενού θα εμφανιστεί (όπως παραπάνω) με την διαφορά ότι 
τώρα δεν  επιλέγουμε Διαγραφή, αλλά Επεξεργασία. Με την εντολή αυτή θα 
μπούμε στην  σελίδα του συγκεκριμένου αισθητήρα, με πρώτη επιλογή το 
διάβασμα για  πρόσθεση αισθητήρα. Πατάμε το κάτω βελάκι και εμφανίζεται το 
παρακάτω  μενού με ενεργή την ρύθμιση για ηχηρή ή σιωπηλή σειρήνα (η 
ενεργή επιλογή  εμφανίζεται με κόκκινο περίγραμμα).

             

            

             

Αισθητήρες       1 τμχ

97 Ζώνη  0 τμχ  Σειρήνα ΝΑΙ
Άμεση

Διάρρηξη

98 Ζώνη  0 τμχ  Σειρήνα ΝΑΙ Άμεση
Διάρρηξη

99 Ζώνη  0 τμχ  Σειρήνα ΝΑΙ
Άμεση

Διάρρηξη

Διαγραφή Όλα

Σύνολο:                            1 τμχ

Πρόσθεσε Αισθητήρα :   1 τμχ

Σειρήνα:                    Ναι

1. Ναι    2. Όχι

Χαρακτηρισμός:      Άμεση



Για να χαρακτηρίσουμε μία ζώνη ανάλογα με τις ανάγκες μας, πηγαίνουμε στο 
μενού της συγκεκριμένης ζώνης και πατάμε το [ΟΚ]. Στο νέο μενού που μας 
εμφανίζεται, επιλέγουμε με το κάτω βελάκι την επιλογή Χαρακτηριστικά 
(κόκκινο  περίγραμμα) και δίνουμε τον αριθμό 1-8, ανάλογα με τον τύπο της 
ζώνης που  θέλουμε να ρυθμίσουμε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

4.7.3 Κάρτα ελέγχου πρόσβασης RFID
Είναι κάρτες οι όποιες μας επιτρέπουν να τις περνάμε πάνω από την κεντρική 
μονάδα του συστήματος και να αφοπλίζουμε τον συναγερμό,π.χ. για κάποιον που 
δεν έχει τηλεχειριστήριο ή για να παρακολουθήσουμε την είσοδο κάποιου στον 
φυλασσόμενο χώρο μας.
 
4.7.3.1 Πρόσθεση κάρτας RFID
Από το μενού Παρελκόμενα επιλέγουμε με τα βελάκια την επιλογή κάρτες RFID 
και  πατάμε [ΟΚ].  Θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού:
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4.7.2.5 Τρόπος λειτουργίας ζώνης (ανιχνευτή)
Είναι το είδος σήματος που θα στέλνει η κάθε ζώνη όταν ενεργοποιείται στο 
κέντρο λήψεων σημάτων. Αν ο συναγερμός μας δεν συνδεθεί με αυτό το κέντρο 
δεν είναι απαραίτητο να ορίσουμε τον τρόπο λειτουργίας για κάθε ζώνη.

Τα σήματαπου θα στέλνονται για την λειτουργία της κάθε ζώνης είναι τα εξής:
1->Ιατρικής, 2->Φωτιάς, 3->Πανικού, 4->Σιωπηλού συναγερμού,

5-> Ληστείας, 6-> Περιμετρικής, 7-> Γκαζιού
Για να χαρακτηρίσουμε μία ζώνη ανάλογα με τις ανάγκες μας πηγαίνουμε στο 
μενού της συγκεκριμένης ζώνης και πατάμε το [ΟΚ]. Στο νέο μενού που μας 
εμφανίζει επιλέγουμε με το κάτω βελάκι την επιλογή Συμβάντα (κόκκινο 
περίγραμμα) και δίνουμε τον αριθμό 1-8,ανάλογα με τον τύπο της ζώνης που 
θέλουμε να ρυθμίσουμε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Επιλέγουμε με τα βελάκια τον αριθμό της κάρτας που θέλουμε να 
προγραμματίσουμε (από 1 - 20 ) και πατάμε το [ΟΚ] για να μπούμε στην σελίδα 
της  συγκεκριμένης κάρτας που επιλέξαμε. Θα ανοίξει το παρακάτω μενού:

 

  

 
 

01 Ζώνη Αισθητήρα

Πρόσθεσε Αισθητήρα:        1 τμχ 
Σύνολο:                                1 τμχ
Σειρήνα:                          Ναι 
Χαρακτηριστικά: Άμεση

1.Άμεση      2.Νυχτερινή     3.Έξυπνη 
4.Επείγον     5.Ανενεργή      6.Κουδούνι 
7.Υποδοχή     8.Ιατρική

 

 

  

 

01 Ζώνη Αισθητήρα

Πρόσθεσε Αισθητήρα:           1 τμχ 
Σύνολο:                                   1 τμχ

Σειρήνα:               Ναι

Συμβάντα Κέντρου Λήψεως Σημάτων

1.Ιατρική        2.Φωτιάς       3.Πανικού

4.Σιωπηλού Συναγερμού     5.Ληστείας

6.Περιμετρικής        7.Γκαζιού

RFID

RFID02                    Κενό

RFID04                    Κενό

RFID03                    Κενό

RFID01                    Κενό

01 RFID

Πρόσθεση Κάρτας:            Κενό

RFID Αφόπλισης

RFID SMS Μήνυμα



Περνάμε την κάρτα μπροστά από την κατάλληλη θέση της κεντρικής μονάδας και 
στο σημείο που λέει κενό θα παρατηρήσουμε ότι θα γράψει προστέθηκε. Η πρώτη 
κάρτα έχει ήδη προγραμματιστεί.

4.7.3.2 Διαγραφή κάρτας RFID
Έχουμε την επιλογή να διαγράψουμε μια κάρτα ή να τις διαγράψουμε όλες.

Από την σελίδα κάρτες RFID επιλέγουμε με τα βελάκια τον αριθμό κάρτας που 
θέλουμε και πατάμε [ΟΚ]. Στο νέο μενού που θα εμφανιστεί έχουμε τις επιλογές 
Επεξεργασία και Διαγραφή. Επιλέγουμε με το κάτω βελάκι την Διαγραφή και 
πατάμε [ΟΚ]. Θα μας ζητήσει ένα νέο μενού να κάνουμε επιβεβαίωση της 
διαγραφής ή όχι. Πατάμε [ΟΚ] και η διαγραφή έχει οριστικοποιηθεί.

Στην σελίδα κάρτες RFID έχουμε την επιλογή Διαγραφή Όλα. Αν την επιλέξουμε 
και  πατήσουμε [ΟΚ] ένα νέο μενού θα μας ζητήσει επιβεβαίωση και πατώντας πάλι 
[ΟΚ] θα σβήσουμε οριστικά όλες τις κάρτες.

Με το βελάκι κάτω επιλέγουμε την επιλογή για αφόπλιση και πατάμε το πλήκτρο
[Μενού] για να κάνουμε την επιλογή ON. Μετά πατάμε το [ΟΚ].

4.7.3.4 Ρύθμιση κάρτας για έλεγχο πρόσβασης με αποστολή SMS
Εκτός από να χρησιμοποιούμε την κάρτα για αφόπλιση του συστήματος, έχουμε
την δυνατότητα να ρυθμίσουμε, κάθε φορά που θα περνάει μια κάρτα μπροστά από 
το συγκεκριμένο σημείο της κεντρικής μονάδας να μας ενημερώνει με μήνυμα
SMS (ακόμα και αν το σύστημα είναι αφοπλισμένο). Το μήνυμα που θα μας έρθει 
θα  δηλώνει και τον αριθμό της κάρτας.
Από την σελίδα της κάρτας που έχουμε επιλέξει με το κάτω βελάκι επιλέγουμε  την 
RFID SMS μήνυμα και πατάμε το [Μενού] για να αλλάξουμε την ρύθμιση από  OFF 
σε ON.

4.7.4 Ασύρματη σειρήνα συναγερμού
Μπορούμε να προγραμματίσουμε τις σειρήνες (εσωτερική και εξωτερική) και να 
ρυθμίσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους, ανάλογα με την σειρήνα που έχουμε 
επιλέξει (δες οδηγίες για κάθε σειρήνα).

4.7.4.1 Τρόπος επικοινωνίας ασύρματης σειρήνα και κεντρικού πίνακα
Για να προγραμματίσουμε μια σειρήνα από το βασικό μενού επιλέγουμε 
Παρελκόμενα και πατάμε [ΟΚ]. Στο μενού που θα μας εμφανιστεί με το κάτω βελάκι
επιλέγουμε Ασύρματες Σειρήνες και πατάμε [ΟΚ].

Το μενού που θα εμφανιστεί θα είναι το εξής:

19 20

4.7.3.3 Ρύθμιση κάρτας για αφόπλιση συστήματος
Από την σελίδα κάρτες RFID επιλέγουμε την κάρτα που θέλουμε και πατάμε το
[ΟΚ]. Στο νέο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Επεξεργασία και πατάμε 
[ΟΚ].  Το μενού που εμφανίζεται είναι το έξης:

RFID

RFID 18   

RFID 19   

RFID 20

   Κενό

   Κενό

   Κενό

Διαγραφή Όλα 

RFID

RFID

RFID

 Επεξεργασία

    Διαγραφή

 Κενό RFID04 

RFID

Πρόσθεση RFID:            Κενό

RFID για αφόπλιση

RFID SMS Μήνυμα

     Ασύρματη Σειρήνα 

Ασύρματη σειρήνα

Πρίζα εξαρτημένη από
συναγερμό



Για να προγραμματίσουμε μια σειρήνα πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο SET στην 
σειρήνα μέχρι να ακουστεί ένα μπίπ και να ανάψουν τα άσπρα LED.

Πατάμε το πλήκτρο [Μενού] και παρατηρούμε ότι ένα σήμα θα σταλεί στην σειρήνα, 
όπου θα αναβοσβήσουν τα LED και θα ακουστούν 2 μπιπ συνεχόμενα. Πατάμε το 
άλλο κουμπί της σειρήνας μια φορά για να βγούμε από τον προγραμματισμό.

Με τον ίδιο τρόπο, αλλά χωρίς να έχουμε μπει στον προγραμματισμό της σειρήνας, 
μπορούμε να δοκιμάσουμε αν δουλεύει η σειρήνα στέλνοντας της σήμα και με τον 
ίδιο τρόπο να την σταματήσουμε.

4.7.4.2 Συναγερμός με ασύρματη σειρήνα
Μπορούμε να απενεργοποιούμε τις σειρήνες (εκτός από την εσωτερική της 
κεντρικής μονάδας) με την δεύτερη επιλογή από την σελίδα Aσύρματη Σειρήνα.

4.7.5.1 Ρύθμιση κεντρικού πίνακα με έξυπνης πρίζα
Για να προγραμματίσουμε την έξυπνη πρίζα πατάμε το πλήκτρο SET της πρίζας 
μέχρι η λυχνία να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει μπει σε κατάσταση 
προγραμματισμού.

Στο μενού Ασύρματη Έξοδος, που εμφανίζεται παρακάτω, πατάμε το πλήκτρο
[Μενού] στην πρώτη επιλογή που λέει Ασύρματη Έξοδος και παρατηρούμε ότι 
η  λυχνία στην πρίζα αναβοσβήνει 2 φορές, που σημαίνει ότι ο 
προγραμματισμός  έγινε με επιτυχία. Πατάμε το πλήκτρο SET της πρίζας για να 
βγούμε από τον  προγραμματισμό της.
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Επιλέγουμε την Έξοδος με Συναγερμό και πατάμε το πλήκτρο [Μενού], η 
επιλογή γίνεται OFF. Tώρα, αν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, οι 
προγραμματισμένες σειρήνες δεν θα λειτουργούν.

4.7.5 Σύνδεση ασύρματης έξυπνης πρίζας κατά την διάρκεια συναγερμού
Μπορούμε να προγραμματίσουμε μια έξυπνη έξοδο (έξυπνη πρίζα) η οποία να 
ενεργοποιείται όταν χτυπάει ο συναγερμός ή όταν δίνουμε εντολή από το 
τηλέφωνο. Από το μενού Παρελκόμενα μπαίνουμε στην σελίδα της έξυπνης 
εξόδου.

Μπορούμε να ελέγξουμε αν πέτυχε ο προγραμματισμός επαναλαμβάνοντας την 
ίδια διαδικασία χωρίς όμως να θέσουμε την πρίζα σε κατάσταση
προγραμματισμού.

Αν στην σελίδα ασύρματη έξοδο πατήσουμε το πλήκτρο [Μενού] για να γίνει ON, 
θα  στείλει ένα σήμα στην πρίζα και η λυχνία της θα γίνει μπλε, αν το 
ξαναπατήσουμε η  κατάσταση θα γίνει OFF και η λυχνία θα είναι κόκκινη.

4.7.5.2 Ρύθμιση έξυπνης πρίζας κατά τον συναγερμό
Από την σελίδα της ασύρματης εξόδου επιλέγουμε με το βελάκι την δεύτερη 
επιλογή που λέει Έξοδος με Συναγερμό και πατάμε το πλήκτρο [Μενού]. Η 
κατάσταση γίνεται ON που σημαίνει ότι κατά την διάρκεια του συναγερμού η πρίζα 
θα στέλνει ρεύμα και θα κλείνει όταν ο συναγερμός σταματήσει ή το σύστημα 
αφοπλιστεί.

4.7.6 Λειτουργία ελέγχου ασύρματων επαφών
Έχουμε την επιλογή να ρυθμίσουμε το σύστημα να μην οπλίζει αν κάποια πόρτα 
είναι ανοιχτή. Αν πάμε να οπλίσουμε το σύστημα χωρίς οι ασύρματες
επαφές (πόρτες - παράθυρα) να είναι κλειστά, τότε μια φωνητική εντολή θα μας 
πει  τον αριθμό της επαφής που είναι ανοιχτή και το σύστημα δεν θα οπλίσει. 
Επίσης,  θα εμφανίζεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης μας ένα εικονίδιο με μία 
πόρτα  ανοιχτή.

     Ασύρματη Σειρήνα 

Ασύρματη σειρήνα

Πρίζα εξαρτημένη από
συναγερμό

Παρελκόμενα

Αισθητήρες

Κάρτες RFID

Ασύρματη Σειρήνα

Ασύρματη Έξοδος

  Ασύρματη Έξοδος 

Ασύρματη Έξοδος

Έξοδος με συναγερμό

  Ασύρματη Έξοδος 

Ασύρματη Έξοδος

Έξοδος στέλνετε



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό ισχύει μόνο για τις παγίδες με την παρακάτω μορφή:

Από το βασικό μενού επιλέγουμε με τα βελάκια το εικονίδιο που λέει Ηχογράφηση 
και πατάμε το [ΟΚ] (ή πατάμε κατευθείαν το πλήκτρο 3). Το μενού που εμφανίζεται 
είναι το  εξής:
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Δεν προτείνεται αυτή η ρύθμιση για κάποιον που θέλει να οπλίζει το σύστημα 
του με την δυνατότητα: ότι είναι κλειστό να μπαίνει σε λειτουργία και ότι είναι
ανοιχτό να μην λειτουργεί μέχρι να το κλείσουμε αργότερα.

Στο μενού Παρελκόμενα επιλέγουμε με τα βελάκια την επιλογή Έλεγχος Παγίδων.

Με το πλήκτρο [Μενού] επιλέγουμε αν θα είναι σε ON, που σημαίνει ότι όλα θα 
πρέπει να είναι κλειστά αν θέλουμε να οπλίσουμε το σύστημα, ή την επιλογήOFF, 
αν θέλουμε να οπλίζουμε το σύστημα χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι όλα 
κλειστά.

4.8 Μήνυμα ηχογράφησης τηλεφωνητή
Μπορούμε να ηχογραφήσουμε ένα ηχητικό μήνυμα και όταν ο συναγερμός μας 
χτυπήσει, να αναπαράγεται το ηχητικό αυτό μήνυμα μαζί με τον αριθμό ζώνης που 
έχει ενεργοποιήσει τον συναγερμό στα τηλέφωνα που έχουμε προγραμματίσει να 
γίνεται κλήση (από μενού Επαφές).

Πατάμε το 1 και μπορούμε να ηχογραφήσουμε το φωνητικό μήνυμα που θέλουμε. 
Έχουμε 10 δευτερόλεπτα για να το κάνουμε. Στο τέλος, στην επιλογή 2 εμφανίζεται
η επιλογή αναπαραγωγή όπου μπορούμε να ακούσουμε ξανά το μήνυμα.

Αν δεν μας αρέσει μπορούμε να επαναλάβουμε την διαδικασία.

Σημείωση: Είναι καλό να έχουμε δημιουργήσει ένα ηχητικό μήνυμα για να 
μπορούμε να καταλάβουμε όταν το ακούμε στο κινητό ότι ο συναγερμός μας έχει 
ενεργοποιηθεί από παραβίαση και ότι δεν έχει να κάνει με κάποιο άλλο σήμα όπως 
διακοπή ρεύματος, χαμηλή μπαταρία κλπ.

4.9 Έλεγχος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Έχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε μέχρι 20 οικιακές συσκευές μέσω 
ασύρματων πριζών και μπορούμε να τις ενεργοποιούμε/απενεργοποιούμε.  Αυτές 
τις πρίζες μπορούμε να τις ελέγχουμε, είτε από το μενού της κεντρικής  μονάδας, 
είτε απομακρυσμένα με μήνυμα SMS ή ακόμα και από την εφαρμογή με  χρήση 
WIFI. Τέλος,σε αυτές τις πρίζες μπορούμε να δημιουργούμε και αυτόματα  σενάρια 
ON/OFF, ρυθμίζοντας την ημέρα και την ώρα που θέλουμε να λειτουργούν.

4.9.1 Ασύρματες πρίζες
Ο προγραμματισμός σε αυτές τις πρίζες γίνεται ακριβώς όπως και με τηνασύρματη 
σειρήνα. Από το βασικό μενού επιλέγουμε Οικιακές Συσκευές και πατάμε [ΟΚ] (ή 
πατάμε κατευθείαν το πλήκτρο 4). Το μενού που θα εμφανιστεί είναι το εξής:

  Παρελκόμενα 

Κάρτες RFID

Ασύρματη σειρήνα 

Ασύρματη έξοδος

Έλεγχος Παγίδων

Ηχογράφηση Μηνύματος

1.Τέλος εγγραφής 2.Αναπαραγωγή

Ηχογράφηση Μηνύματος

1.Εγγραφή 2.Παύση
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Επιλέγουμε την Λίστα με πρίζες και πατάμε [ΟΚ].

4.9.2 Προγραμματισμός λειτουργίας πρίζαςγια αυτόματο ON/OFF
Από την σελίδα Οικιακές Συσκευές επιλέγουμε με το κάτω βελάκι την επιλογή
Σενάρια και πατάμε [ΟΚ]. Το μενού που θα εμφανιστεί είναι το παρακάτω:

Επιλέγουμε την πρίζα που θέλουμε να προγραμματίσουμε και πατάμε το SET μέχρι 
να σβήσει η λυχνία της. Πατάμε το πλήκτρο [Μενού] και ένα σήμα θα σταλεί 
προκειμένου να προγραμματιστεί η πρίζα. Αν αναβοσβήσει η λυχνία της πρίζας 
δύο φορές ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί και ξαναπατάμε το SET για να 
βγούμε από τον προγραμματισμό. Με τον ίδιο τρόπο προγραμματίζουμε και τις 
υπόλοιπες πρίζες. Καλό είναι να έχουμε σημειώσει ποια πρίζα αντιστοιχεί σε ποιόν 
αριθμό. Αργότερα στην εφαρμογή μπορούμε να τις ονομάσουμε.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να χειριζόμαστε το ON/OFF της κάθε πρίζας, 
μόνο που δεν πρέπει να έχουμε πατήσει το SET. Πατάμε το 1 για ON ή το 2 για 
OFF.

Επιλέγουμε ένα από τα 40 σενάρια που έχουμε διαθέσιμα και πατάμε το [ΟΚ].

Με τα βελάκια πάνω/κάτω μετακινούμαστε μέσα στο μενού προκειμένου να 
ρυθμίσουμε την ώρα (24ωρη), την λειτουργία (ON/OFF) και τις ημέρες της 
εβδομάδας που θέλουμε η συγκεκριμένη πρίζα να κλείνει (ανάλογα με το τι έχουμε 
επιλέξει στην λειτουργία).

4.9.3 Διαγραφή χρονοδιακόπτη πρίζας
Έχουμε την δυνατότητα να διαγράψουμε την πρίζα που έχουμε προγραμματίσει ή 
κάποιο σενάριο που έχουμε δημιουργήσει.

Οικιακές Συσκευές

Λίστα με πρίζες

Σενάρια για πρίζες

Πρίζα 03 

Πρίζα 04 

Οικιακές Συσκευές

Πρίζα 01

Πρίζα 02

Πρίζα 03

Πρίζα 04

Σενάρια

Κενό

Κενό

Κενό

Κενό

Σενάρια

 

Οικιακές Συσκευές

Πρίζα 01

Πρίζα 02
Γίνεται
αποστολή

Γίνεται 
αποστολή

Εβδομάδα: Δευ Τρ Τε Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Πρίζα      Νο.01

Λειτουργία:           Auto Off



Καθυστέρηση

Χρόνος εισόδου (s) :

Χρόνος εξόδου (s) :
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Στην σελίδα Σενάρια επιλέγουμε το σενάριο που θέλουμε να σβήσουμε και πατάμε 
το [ΟΚ]. Ένα νέο μενού θα εμφανιστεί με τις επιλογές Επεξεργασία ή Διαγραφή. 
Επιλέγουμε Διαγραφή και πατάμε το [ΟΚ]. Θα μας ζητηθεί να κάνουμε 
επιβεβαίωση  της διαγραφής και αν ξαναπατήσουμε το [ΟΚ] η διαγραφή έχει 
οριστικοποιηθεί.

4.10.1 Ρυθμίσεις χρόνου καθυστέρησης συναγερμού
Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις για τον χρόνο καθυστέρησης, ο χρόνος εξόδου και ο
χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης συναγερμού.

4.10.1.1 Χρόνος εξόδου

 

 

Με τον ίδιο τρόπο από την σελίδα Πρίζες μπορούμε να σβήσουμε οποιαδήποτε 
πρίζα επιθυμούμε.

4.10 Ρυθμίσεις συστήματος
Από το βασικό μενού επιλέγουμε με τα βελάκια τις Ρυθμίσεις (ή πατάμε κατευθείαν 
το πλήκτρο  5).
Στην σελίδα αυτή βρίσκονται όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος.

Ο χρόνος εξόδου που δηλώνει πόσα δευτερόλεπτα μετά από την εντολή μας θα 
οπλίσει το σύστημα. Ισχύει μόνο για την ολική όπλιση, γιατί εκεί χρειαζόμαστε 
χρόνο για να βγούμε από την φυλασσόμενη περιοχή. Με την ρύθμιση αυτή όταν 
οπλίσουμε ολικά το σύστημα, η κεντρική μονάδα θα ξεκινήσει να μετράει μέχρι να 
οπλίσει το σύστημα. Για κάθε δευτερόλεπτο θα ακούγεται και ένα μπιπ από αυτή.

4.10.1.2 Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης συναγερμού
Ο χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης συναγερμού δηλώνει πόσα δευτερόλεπτα 
μετά την ενεργοποίηση οποιασδήποτε ζώνης θα χτυπήσει ο συναγερμός. Αυτός ο 
χρόνος ισχύει για όλους τους τρόπους όπλισης και για όλους τους αισθητήρες.

Σημείωση:Προτείνεται ο χρόνος καθυστέρησης συναγερμού να ρυθμίζεται 
ξεχωριστά για συγκεκριμένες ζώνες, από τις ρυθμίσεις της κάθε ζώνης (σελίδα 
Παρελκόμενα)και εδώ να ρυθμίζεται πάντα σε 0 δευτερόλεπτα.Για
παράδειγμα,μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο της κεντρικής πόρτας σε 10 
δευτερόλεπτα και του εσωτερικού ανιχνευτή κίνησης σε 5 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος 
αυτός είναι για να προλαβαίνουμε να απενεργοποιούμε με κωδικό ή κάρτα RFID 
τον συναγερμό από την κεντρική μονάδα κατά την είσοδό μας στην φυλασσόμενη 
περιοχή.

Σενάρια

Επεξεργασία

Διαγραφή

Κενό

Κενό

Κενό

 

Ρυθμίσεις Συστήματος

Καθυστέρηση

Αυτόματη Όπλιση/Αφόπλιση 

Ημερ/νια και ώρα

Ρύθμιση έντασης



Αυτόματη όπλιση /αφόπλιση

Όπλιση/αφόπλιση:  Αυτόματη όπλιση

Εβδομάδα
Δευ Τρ Τε Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
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4.10.2 Αυτόματη όπλιση/αφόπλιση συναγερμού
Στην ρύθμιση αυτή μπορούμε να ενεργοποιούμε (ολικά) ή να απενεργοποιούμε 
τον συναγερμό μας αυτόματα, φτιάχνοντας σενάριο με τις μέρες και τις ώρες που 
θέλουμε.

4.10.2.1 Ρύθμιση ώρας/ημέρας αυτόματης όπλισης - αφόπλισης
Από το μενού Ρυθμίσεις πατάμε [ΟΚ], στην νέα σελίδα επιλέγουμε Αυτόματη 
όπλιση/αφόπλιση και πατάμε [ΟΚ]. Το νέο μενού που θα εμφανιστεί είναι το
εξής:

         
          
    

   
         
    
           
          
      
          

        
       

   

Με τα βελάκια επιλέγουμε την ώρα (24ωρη), το αν θα είναι για όπλιση ή αφόπλιση
(αλλάζουμε κατάσταση με το πλήκτρο [Μενού]) και τις ημέρες της εβδομάδας που 
θέλουμε. Μετά πατάμε [ΟΚ] και το σενάριο έχει  αποθηκευτεί.

4.10.2.2. Διαγραφή προγράμματος αυτόματης όπλισης/αφόπλισης
Μπορούμε να σβήσουμε ένα ή όλα τα προγραμματισμένα σενάρια 
όπλισης/αφόπλισης. Στην σελίδα Αυτόματη όπλιση/αφόπλιση πατάμε [ΟΚ] και 
εμφανίζεται η λίστα με τα σενάρια. Επιλέγουμε με τα βελάκια αυτή  που θέλουμε 
και πατάμε το [ΟΚ]. Ένα νέο μενού θα εμφανιστεί με τις επιλογές Επεξεργασία
και Διαγραφή. Επιλέγουμε Διαγραφή και πατάμε [ΟΚ], επιβεβαιώνουμε την 
διαγραφή από το νέο μενού που θα εμφανιστεί και το σενάριο έχει οριστικά
διαγραφεί.

Αν επιλέγαμε Διαγραφή Όλα από την σελίδα Αυτόματη όπλιση/αφόπλιση
τότε θα μπορούσαμε να διαγράψουμε όλα τα σενάρια.

4.10.3 Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας συστήματος

Επιλέγουμε ένα από τα 8 σενάρια που έχουμε διαθέσιμα και πατάμε το [ΟΚ].

Στην επιλογή Ημερομηνία και Ώρα στην κεντρική σελίδα των ρυθμίσεων, μπορούμε 
με τα βελάκια και το πλήκτρο [Μενού] να ορίσουμε την ημερομηνία και την ώρα του 
συστήματος. Είναι πολύ βασικό να έχει την σωστή ώρα και ημερομηνία η κεντρική 
μας μονάδα για να μπορέσουμε να ελέγχουμε σωστά, τόσο το ιστορικό συμβάντων, 
όσο και τα διάφορα χρονικά σενάρια που πιθανό να θέλουμε να φτιάξουμε με τις 
πρίζες των οικιακών συσκευών και την αυτόματη όπλιση/αφόπλιση.

4.10.4 Ρύθμιση έντασης κεντρικής μονάδας
Με την ρύθμιση αυτή μπορούμε να ελέγξουμε την ένταση των φωνητικών οδηγιών 
της κεντρικής μονάδας αλλά και την ένταση της εσωτερικής σειρήνας.

 Αυτόματη όπλιση /αφόπλιση 
01/08

(κενό)

(κενό)

(κενό)

(κενό)

Ημερομηνία και ώρα

15 Έτος     11 Μήνας     17 Ημέρα 

16 Ώρες    11 Λεπτά 55 Δευτ.

24ωρη ώρα

Τρίτη
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4.10.4.1 Ρύθμιση έντασης φωνητικών οδηγιών κεντρικής μονάδας
Επιλέγοντας την σελίδα Ένταση στο μενού Ρυθμίσεις, μπορούμε πατώντας από το 
1 έως το 7 να ρυθμίσουμε την ένταση των φωνητικών οδηγιών της κεντρικής 
μονάδας (0 είναι χωρίς φωνητικές οδηγίες και 7 η πιο δυνατή ένταση).

4.10.4.2 Ρύθμιση έντασης εσωτερικής σειρήνας της κεντρικής μονάδας
Από την ίδια σελίδα μπορούμε με τα βελάκια να επιλέξουμε την ρύθμιση έντασης 
της εσωτερικής σειρήνας της κεντρικής μονάδας (0 είναι χωρίς ήχο εσωτερικής 
σειρήνας και 7 η πιο δυνατή ένταση).

4.10.5 Χρόνος διάρκειας σειρήνας κεντρικού πίνακα και αριθμός 
κουδουνισμάτων επικοινωνίας με κεντρική μονάδα
Μέσα από το μενού αυτό μπορούμε να επιλέξουμε τον χρόνο διάρκειας της 
εσωτερικής σειρήνας καθώς και τον αριθμό κουδουνισμάτων της επικοινωνίας από 
το τηλέφωνομας με την κεντρική μονάδα.

4.10.5.1 Χρόνος σειρήνας
Από το μενού Ρυθμίσεις επιλέγουμε την Σειρήνα και Κουδουνίσματα και πατάμε το 
[ΟΚ]. Το μενού που θα εμφανιστεί είναι το εξής:

Μπορούμε να επιλέξουμε για χρόνο εσωτερικής σειρήνας της κεντρικής μονάδας 
από 0-1200 δευτερόλεπτα.

4.10.5.2 Αριθμός κουδουνισμάτων επικοινωνίας με κεντρική μονάδα
Από την ίδια σελίδα και με τα βελάκια μπορούμε να μετακινηθούμε στον Αριθμό 
κουδουνισμάτων, τόσο σε GSM όσο και σε απλή γραμμή τηλεφώνου. Με τον όρο 
αριθμός κουδουνισμάτων, αναφερόμαστε στα πόσα χτυπήματα τηλέφωνου από το 
κινητό μας θα ανοίξει η επικοινωνία με την κεντρική μονάδα έτσι ώστε να έχουμε 
τον απομακρυσμένο έλεγχο. Επειδή στην απλή γραμμή μπορεί να είναι συνδεμένο 
και το τηλέφωνο του χώρου μας, προτείνεται να ρυθμίσουμε τον αριθμό 
κουδουνισμάτων στην απλή γραμμή σε πάνω από 12 χτυπήματα, ενώ σαν 
επικοινωνία με την κάρτα προτείνεται από 1-5 χτυπήματα.

4.10.6 Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (GPRS)
Στο κεντρικό μενού με τα βελάκια θα μετακινηθούμε στην επιλογή Δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας και πατάμε το πλήκτρο [ΟΚ]. Εδώ, μπορούμε να ρυθμίσουμε το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας. Η εργοστασιακή ρύθμιση του εξυπηρετητή είναι OFF. 
Παρακαλώ ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6 για την ρύθμιση του.

4.10.7 Ήχος πλήκτρων κεντρικής μονάδας
Σε αυτήν την επιλογή στο μενού Ρυθμίσεις μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να 
ενεργοποιήσουμε τον ήχο πλήκτρων της κεντρικής μονάδας. Η επιλογή αλλάζει με 
το πλήκτρο [Μενού].

4.10.8 Ρύθμιση χρόνου εξοικονόμησης ενέργειας
Με την ρύθμιση αυτή ορίζουμε το χρόνο που θα μένει ανοιχτεί η οθόνη. Μετά από 
τον χρόνο αυτό η οθόνη σβήνει για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά σε κάθε πάτημα 
πλήκτρου θα ανοίγει.

Ένταση

Ένταση Φωνής:             1  (0-7)

Ένταση Σειρήνας:         0  (0-7)

  Σειρήνα και Κουδουνίσματα 

Χρόνος σειρήνας:

GSM κουδουνίσματα:

PSTN κουδουνίσματα:

Ήχος πληκτρολογίου 

Ήχος πληκτρολογίου
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Με τα βελάκια μετακινούμαστε ανάμεσα στους κωδικούς.

4.10.10.1 Κωδικός χρήστη
Είναι ο τετραψήφιος κωδικός χρήστη που μας επιτρέπει να τον πατάμε και να 
ξεκλειδώνουμε το πληκτρολόγιο μόνο για να κάνουμε αφόπλιση του συστήματος. 
Για παράδειγμα, όταν η οθόνη είναι σβηστή και  το σύστημα οπλισμένο πατάμε ένα 
οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο και  δίνουμε τον τετραψήφιο κωδικό μας, 
αμέσως πατάμε το ανοιχτό λουκέτο και το  σύστημα αφοπλίζεται.

4.10.10.2 Κωδικός εγκαταστάτη-κεντρικής μονάδας
Είναι ο εξαψήφιος κωδικός που λειτουργεί όπως ο κωδικός χρήστης, με την 
διαφορά όμως ότι μας αφήνει να μπούμε και στο μενού του συστήματος. Μόνο με 
τον κωδικό εγκαταστάτη έχουμε αυτή την δυνατότητα και για αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να βάλουμε κάποιον αριθμό που να τον θυμόμαστε πάντα.

Για παράδειγμα, μπορεί ο ιδιοκτήτης του φυλασσόμενου χώρου να χρησιμοποιεί
τον κωδικό εγκαταστάτη και να έχει πλήρη έλεγχο του συστήματος και στους 
υπάλληλους να δώσει μόνο τον κωδικό χρήστη προκειμένου να τον χρησιμοποιούν 
μόνο για την αφόπλιση και να μην μπορούν να μπουν στο βασικό μενού του
συστήματος.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο κωδικός του εγκαταστάτη είναι 123456.

Το PIN καλό είναι να είναι το ίδιο με τον κωδικό χρήστη.

4.10.10.3 Κλείδωμα πληκτρολογίου
Στην επιλογή κλείδωμα πληκτρολογίου, πατώντας το πλήκτρο [Μενού] η κατάσταση 
του διακόπτη γίνεται ON. Με την κατάσταση αυτή το πληκτρολόγιο  θα κλειδώσει
(ένα κλειδί θα εμφανιστεί στη επάνω μεριά στην μέση της οθόνης).  Μόνο σε αυτή 
την περίπτωση θα ισχύουν οι κωδικοί χρήστη και εγκαταστάτη.

Με τα βελάκια κινούμαστε ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές και με το [ΟΚ]
αποθηκεύουμετην επιλογή μας.

4.10.9 Επιλογή γλώσσας
Επιλέγουμε την γλώσσα του συστήματος με τα βελάκια και με το [ΟΚ] την 
αποθηκεύουμε.

4.10.10 Ρυθμίσεις κωδικών ασφαλείας κεντρικής μονάδας
Υπάρχουν 2 επιλογές κλειδώματος της κεντρικής μονάδας. Στην σελίδα 
Ασφάλεια  του μενού Ρυθμίσεις πατάμε [ΟΚ] και εμφανίζεται το εξής μενού:

Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης

30 δευτερόλεπτα

60 δευτερόλεπτα

2 λεπτά

5 λεπτά

Γλώσσα

Ελληνικά

Αγγλικά

Κωδικός χρήστη：

Κωδικός συστήματος:
PIN：

Κλείδωμα πληκτρολογίου: 

Ασφάλεια

123456

1234

1234



ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να συνδεθεί ο συναγερμός μας με ένα Κέντρο Λήψεως Σήματος, είναι 
απαραίτητο στο μενού Επαφές να ορίσουμε τα τηλέφωνα για αυτό, καθώς και 
να επιλέξουμε το σήμα που θα πηγαίνει, να είναι ID. Επίσης θα πρέπει να
ορίσουμε και τον τρόπο λειτουργίας κάθε ζώνης.

Δείτε ενότητα Τρόπος λειτουργίας ζώνης (ανιχνευτή) 4.7.2.5

4.10.12 Αναφορά όπλισης/αφόπλισης με μήνυμα (SMS)
Έχουμε την επιλογή κάθε φορά που οπλίζει κάποιος τον συναγερμό ή τον
αφοπλίζει, να ειδοποιούμαστε με γραπτό μήνυμα SMS. Η ρύθμιση αυτή γίνεται από
το μενού Όπλιση/αφόπλιση με SMS, από το μενού Ρυθμίσεις.

Πατάμε στην επιλογή αυτή το [ΟΚ] και μας ανοίγει το παρακάτω μενού:

Σημείωση: Προτείνεται να κλειδώνεται πάντα το πληκτρολόγιο γιατί οποιοσδήποτε 
πατήσει το ανοιχτό λουκέτο μπορεί να αφοπλίσει τον συναγερμό ή να μπει στο 
μενού και να αλλάξει τις ρυθμίσεις σας. Γράψτε κάπου τον κωδικό εγκαταστάτη για 
να μην τον ξεχάσετε.

4.10.11 Πρωτόκολλο επικοινωνίας CODE ID (CID) για Κέντρα Λήψεως 

Σημάτων
Είναι η διεθνής κωδικοποίηση που επιτρέπει την επικοινωνία της κεντρικής 
μονάδας συναγερμού μας με έναν κεντρικό υπολογιστή, που αποκωδικοποιεί τα 
σήματα και μας ειδοποιεί για τυχόν συμβάντα του συναγερμού μας (παραβίαση, 
χαμηλή μπαταρία, διακοπή ρεύματος κλπ.). Αυτός ο κεντρικός υπολογιστής 
παρέχει πολλές εταιρείες Κέντρου Λήψεως Σημάτωνκαι απαιτεί ετήσια συνδρομή 
προκειμένου να μας ειδοποιεί όλο το 24ώρο. Τα σήματα αυτά λέγονται CODE ID 
και η σύνδεση αυτή CONTACT ID.

Αν επιθυμεί ο εγκαταστάτης να συνδέσει τον συναγερμό αυτό με ένα Κέντρο 
Λήψεως Σήματος, θα πρέπει να μπει στην σελίδα ContactID από το μενού 
Ρυθμίσεις και να πατήσει [ΟΚ]. Το νέο μενού που θα εμφανιστεί θα είναι το εξής:

4.10.11.1 Αριθμός πρωτοκόλλου αναφοράς Κέντρου Λήψεως Σήματος

Είναι ο αριθμός CID code που δίνεται από την εταιρεία Κέντρου Λήψεως Σήματος 
για  να αναγνωρίζει ο κεντρικός υπολογιστής τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το 
σύστημα  που έχει (ονόματα ζώνης, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Θα πρέπει να ζητήσουμε από την εταιρεία ο τετραψήφιος αυτός κωδικός να 
αποτελείται από αριθμούς και όχι από γράμματα.

4.10.11.2 Αναφορά όπλισης/αφόπλισης για Κέντρο Λήψεως Σήματος
Προαιρετικά μπορούμε να επιλέξουμε την ολική/νυχτερινή όπλιση καθώς και την 
αφόπλιση του συστήματος προκειμένου να γνωρίζει και ο υπολογιστής του 
Κέντρου  Λήψεως Σήματος την κατάσταση του συναγερμού μας. Με τα βελάκια 
μετακινούμαστε σε αυτές τις επιλογές και με το πλήκτρο [Μενού] τις επιλέγουμε.
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Με τα βελάκια μετακινούμαστε στις επιλογές και με το πλήκτρο [Μενού] τις 
επιλέγουμε. Τέλος, πατάμε [ΟΚ] για αποθήκευση.

4.10.13 Απάντηση της κεντρικής μονάδας με μήνυμα (SMS)
Εάν η επιλογή αυτή είναι στο ON, κάθε φορά που θα στέλνουμε μια εντολή από το 
κινητό μας προς την κεντρική μονάδα μέσω μηνύματος SMS, αυτή θα μας 
απαντάει για την εξέλιξη της εντολής.

Στο μενού Απάντηση SMS πατάμε το πλήκτρο [Μενού] και αλλάζουμε κατάσταση 
από ON σε OFFκαι πατάμε [ΟΚ] για αποθήκευση.

Contact ID

CID Code:

Αναφορά συμβάντος:

Ολική όπλιση

Αφόπλιση

Νυχτερινή όπλιση

Όπλιση /
 

Αφόπλιση SMS

Ολική όπλιση SMS

Αφόπλιση SMS 

Νυχτερινή όπλιση SMS



4.10.14 Ρύθμιση και αποθήκευση φόντου οθόνης (Wallpaper)
Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το φόντο της οθόνης. Έχουμε 4 επιλογές με τα 
βελάκια μετακινούμαστε σε αυτές, με το πλήκτρο [Μενού] επιλέγουμε αυτήν που 
θέλουμε και πατάμε [ΟΚ] για αποθήκευση.
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4.10.15 Τροφοδοσία συναγερμού
Σε αυτήν την επιλογή, στο μενού Ρυθμίσεις, μπορούμε να ορίσουμε της ενέργειες 
που θα κάνει η κεντρική μας μονάδα σε περίπτωση αλλαγής κατάστασης 
τροφοδοσίας, τόσο της ίδιας όσο και των ασύρματών επαφών και ανιχνευτών. Το 
μενού που θα εμφανιστεί μόλις επιλέξουμε τροφοδοσία συναγερμού είναι το εξής:

SMS Απάντηση

SMS απάντηση

Wallpaper

 

Ρυθμίσεις Σφαλμάτων
Τροφοδοσίας

Διακοπή ρεύματος πίνακα

φωνητική σειρήνα SMS κλήση
εντολή

Επαναφορά ρεύματος πίνακα

φωνητική
σειρήνα SMS κλήσηεντολή

Χαμηλή μπαταρία πίνακα

φωνητική
εντολή σειρήνα SMS κλήση

Χαμηλή μπαταρία αισθητήρα

φωνητική
εντολή σειρήνα SMS κλήση

Με τον όρο Φωνητική Εντολή εννοούμε την φωνητική οδηγία της κεντρικής 
μονάδας.

Με την επιλογή Σειρήνα θα αρχίσει να χτυπάει η σειρήνα της κεντρικής μονάδας 
στο προκαθορισμένο συμβάν.

Με την επιλογή SMS θα μας στείλει μήνυμα για το συμβάν (μόνο αν έχουμε βάλει 
κάρτα SIM).

Με την Κλήση θα μας πάρει τηλέφωνο και θα ακούσουμε την φωνητική εντολή της 
κεντρικής μονάδας (πρέπει να έχουμε είτε κάρτα SIM είτε τηλέφωνο στην κεντρική 
μονάδα).

4.10.15.1 Διακοπή τροφοδοσίας κεντρικής μονάδας
Η πρώτη επιλογή αναφέρεται στην διακοπή ρεύματος. Με τα βελάκια 
μετακινούμαστε από κουτάκι σε κουτάκι και με το πλήκτρο [Μενού] επιλέγουμε τον 
τρόπο επικοινωνίας για κάθε περίπτωση.

4.10.15.2 Επαναφορά τροφοδοσίας κεντρικής μονάδας
Η δεύτερη επιλογή αναφέρεται στην επαναφορά του ρεύματος.

4.10.15.3 Χαμηλή μπαταρία κεντρικής μονάδας
Η τρίτη επιλογή αναφέρεται στην χαμηλή μπαταρία της κεντρικής μονάδας. Η 
επιλογή αυτή αφορά το ενδεχόμενο να γίνει διακοπή ρεύματος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και η μπαταρία που κρατάει το σύστημα σε λειτουργία να αρχίσει να 
εξαντλείται.

4.10.15.4 Χαμηλή μπαταρία σε ασύρματο αισθητήρα
Αυτή η επιλογή έχει να κάνει με τις μπαταρίες των αισθητήρων και δεν έχει καμία 
σχέση με την διακοπή ρεύματος ή την χαμηλή μπαταρία κεντρικής μονάδας. Μόλις 
λάβουμε μια τέτοια ειδοποίηση θα πρέπει να μεριμνήσουμε άμεσα για την αλλαγή 
της. Μαζί με την εντολή που θα του έχουμε ορίσει θα μας στείλει και ειδοποίηση για 
το ποια ζώνη έχει την χαμηλή μπαταρία.
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4.10.16 Επαναφορά σε Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Σε αυτό το μενού μπορούμε να κάνουμε ολική ή μερική επαναφορά στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επιλέγοντας την σελίδα Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις από το 
μενού Ρυθμίσεις  εμφανίζεται το παρακάτω μενού:

Από το μενού αυτό μπορούμε να επιλέξουμε την διαγραφή των τηλεχειριστηρίων, 
την διαγραφή αισθητήρων, την διαγραφή των καρτών RFID ή την επαναφορά όλων 
των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Μετακινούμαστε με τα βελάκια, επιλέγουμε αυτό 
που θέλουμε με το πλήκτρο [Μενού] και με το πλήκτρο [ΟΚ] επιβεβαιώνουμε την 
επιλογή μας. Θα εμφανιστεί ένα μενού επιβεβαίωσης, πατήστε  το πλήκτρο [ΟΚ] 
για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

Επαναφορά Εργοστασιακών 
Ρυθμίσεων

         Διαγραφή τηλεχειριστηρίων

Διαγραφή αισθητήρων

Διαγραφή κάρτας RFID

Επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων

Μαγνητική επαφή Ανιχνευτής κίνησης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σήμα για χαμηλή μπαταρία αισθητήρα θα μας στείλει μόνο για τις παρακάτω 
μαγνητικές επαφές και αισθητήρες κίνησης. Όλα τα άλλα παρελκόμενα όπως 
εξωτερικοί ανιχνευτές, αισθητήρες καπνού, γκαζιού κλπ., θα πρέπει να ελέγχονται 
από εμάς με βάση την κατάσταση της λυχνίας τους. 

4.11 Τηλέφωνο
Η κεντρική μονάδα έχει την δυνατότητα να λειτουργεί και σαν ένα απλό τηλέφωνο 
που δέχεται και κάνει κλήσεις. Όταν μας καλούνε στον αριθμό της κάρτας SIM ή 
της  τηλεφωνικής μας γραμμής, τότε θα ακούγεται ένας ήχος τηλεφώνου στην 
κεντρική  μονάδα και θα εμφανίζεται ο αριθμός που μας καλεί. Πατάμε το [ΟΚ] και 
αποδεχόμαστε την κλήση, με την δυνατότητα να μιλήσουμε κιόλας. Από το 
εικονίδιο της αρχικής σελίδας του μενού διαλέγουμε με τα βελάκια την επιλογή 
Τηλέφωνο και πατάμε [ΟΚ] (ή πατάμε το πλήκτρο 6). Το νέο μενού που 
εμφανίζεται είναι το εξής:

Τηλέφωνο

(κενό)

Αν θέλουμε σχηματίζουμε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλουμε να καλέσουμε και 
πατάμε το [ΟΚ]. Παρατηρούμε ότι γίνεται κλήση προς τον αριθμό αυτό. Για να 
κλείσουμε την γραμμή πατάμε πάλι το [ΟΚ].  Μπορούμε με το κάτω βελάκι να δούμε 
όλες τις κλήσεις που έχουν γίνει (με ημερομηνία και ώρα) και να επιλέξουμε μια 
από αυτές και να πατήσουμε το [ΟΚ] για να την ξανακαλέσουμε.

4.12 Ρυθμίσεις WIFI
Από το βασικό μενού επιλέγουμε την επιλογή WIFI (ή πατάμε κατευθείαν το 
πλήκτρο 7) και ανοίγουμε την σελίδα WIFI, η οποία μας δίνει πληροφορίες για την 
κατάσταση που βρίσκεται η κεντρική μας μονάδα ως προς τον SERVER. Αν είναι 
συνδεδεμένη θα μας γράφει σύνδεση με SERVER και πατώντας παρατεταμένα το 2 
διαγράφουμε όλους τους χρήστες που συνδέονται με αυτήν. Αν μας λέει 
αποσυνδεδεμένη, τότε δεν μπορούμε να συνδεθούμεμέσω WIFI εφαρμογής. 
Πατάμε το 1 και της ζητάμε να ξανακάνει την σύνδεση με τον SERVER.
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4.13 Ιστορικό συμβάντων
Το Ιστορικό συμβάντων είναι μια καταχώρηση της κεντρικής μονάδας ως προς 
κάποιες καταστάσεις. Στην αρχική οθόνη του πίνακα, στην επάνω δεξιά γωνία, 
εμφανίζεται ένα εικονίδιο σειρήνας που μας προειδοποιεί για να δούμε το ιστορικό.

Από το βασικό μενού μετακινούμαστε στην επιλογή Περισσότερα και πατάμε [ΟΚ]
(ή πατάμε κατευθείαν το πλήκτρο 8). Ένα νέο μενού με 2 εικονίδια θα εμφανιστεί.Το 

ένα θα είναι το Ιστορικό και το άλλο θα έχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση.

Πατάμε [ΟΚ] στο Ιστορικό και εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα:

4.13.1 Ιστορικό όπλισης/αφόπλισης
Πατώντας [ΟΚ] στην επιλογή Οπλίσεις/αφοπλίσεις, εμφανίζεται η λίστα με τα 
τελευταία 90 συμβάντα όπλισης/αφόπλισης με ημερομηνία, ώρα και τρόπο με την 
οποία έγινε, π.χ. από εφαρμογή WIFI, με μήνυμα SMS, με τηλεχειριστήριο κλπ.

Σύνδεση με SERVER

Ιστορικό

Οπλίσεις / αφοπλίσεις

Συναγερμοί

RFID κάρτες

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

  

  

 
 

  
 

 

 

 
     
 
 

4.13.2 Ιστορικό συναγερμών

Πατώντας [ΟΚ] στην επιλογή Συναγερμοί, εμφανίζονται οι τελευταίοι 90 
συναγερμοί με ημερομηνία, ώρα και ζώνη που ενεργοποίησε τον συναγερμό.

4.13.3 Ιστορικό αναγνώρισης καρτών
Πατώντας [ΟΚ] στην επιλογή καρτες RFID, εμφανίζονται οι τελευταίες 90 φορές με 
ημερομηνία, ώρα και αριθμό της κάρτας που πέρασε μπροστά από την
συγκεκριμένη θέση της κεντρικής μονάδας.

4.14 Σχετικά με την έκδοση της κεντρικής μονάδας
Μας δίνει πληροφορίες για την έκδοση της κεντρικής μονάδας.

5  Ρυθμίσεις μηνυμάτων (GSM) και διάγραμμα εντολών

Εάν γνωρίζουμε τον αριθμό της κάρτας SIM και τον κωδικό της μονάδας, έχουμε 
την δυνατότητα να στέλνουμε μηνύματα SMS και να την προγραμματίζουμε από 
απόσταση, ακόμη και χωρίς να έχουμε εγκαταστήσει την εφαρμογή.

Η σύνταξη των μηνυμάτων θα έχει πάντα την εξής μορφή:
εξαψήφιος κωδικός εγκαταστάτη + αριθμός εντολής + παράμετρο 1 + παράμετρο 2 
+ παράμετρο 3 + παράμετρο 4 + παράμετρο 5.

Παραμέτρους δεν έχουν όλοι οι αριθμοί εντολής και όπου δεν αναφέρονται 
παραλείπονται.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εντολής 0 που έχει να κάνει με την εντολή της 
αφόπλισης και δεν έχει καμία παράμετρο έχουμε σαν σύνταξη μηνύματος
1234560

Με αυτό το μήνυμα η κεντρική μονάδα θα κάνει αφόπλιση και αν έχουμε ορίσει στο 
μενού Ρυθμίσεις στην ενότητα Απάντηση με SMS επιλογή ΟΝ, τότε θα πάρουμε και 
απάντηση από την κεντρική μονάδα ότι το σύστημα αφοπλίστηκε. Ακολουθούν ο 
πίνακας εντολών με τις παραμέτρους και παραδείγματα .

Για σύνδεση στο Wi-Fi παρακαλώ 
πατήστε το 1.
Για διαγραφή όλων των χρηστών 
πατήστε παρατεταμένα το 2.
Γίνεται σύνδεση στον server
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Το «123456» στο παραπάνω διάγραμμα είναι ο εργοστασιακός κωδικός 
συστήματος. Εάν έχετε αλλάξει κωδικό τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν 
στην θέση του «123456». Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για μεγάλη ανάγκη 
αλλαγής κάποιου προγραμματισμού, επειδή όμως η συχνή χρησιμοποίηση της
μπορεί να προκαλέσει μεγάλο κόστος σε αποστολές SMS, δεν προτείνεται.

6  Εφαρμογή μέσω κινητού (WIFI)

Η εφαρμογή αυτή είναι πολύ χρήσιμη γιατί μπορούμε να έχουμε την 
απομακρυσμένη σύνδεση, οπότε και τον έλεγχο του συναγερμού μας, από το 
κινητό μας τηλέφωνο.

Πρώτα από όλα, πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή από την σελίδα της 
GEYER.
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Εδώ πατάμε στο σημείο που λέει <<Νέος χρήστης>> και μας ανοίγει η 
παρακάτω  σελίδα:

Δικτυακό σύστημα συναγερμού

Αριθμός τηλεφώνου /  email

Κωδικός

Εγγραφή

Ξέχασες των κωδικό; Είμαι νέος 
χρήστης

Τηλέφωνο

Επαλήθευση
 κωδικού

Κωδικός επαλήθευσης  email εγγραφή

Διευθυνση email 

Νέος κωδικός

Εγγραφή μέσω
 τηλεφώνου

  Επιβεβαίωση

6.1 Εγγραφή λογαριασμού για την εφαρμογή
Αφού κατεβάσουμε την εφαρμογή στο κινητό μας θα πρέπει να κάνουμε μία 
δωρεάν εγγραφή, να δημιουργήσουμε δηλαδή έναν εικονικό λογαριασμό για να 
μας αναγνωρίζει το σύστημα.

Τα βήματα είναι τα ακόλουθα (για λειτουργικό Android, παραπλήσια είναι και για
το iOS):

Η παρακάτω εικόνα είναι η αρχική σελίδα της εφαρμογής:

Επιλέγουμε την εγγραφή με email. Εισάγουμε το email μας και έναν κωδικό με τον 
οποίο θα μπαίνουμε στην εφαρμογή και πατάμε επιβεβαίωση. Η εγγραφή μας έχει 
γίνει και θα μας έρθει ένα email επιβεβαίωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προτείνεται η εγγραφή μέσω email και όχι μέσω αριθμού τηλεφώνου γιατί δεν 
χρειάζεται να περιμένουμε να μας σταλθεί κωδικός επαλήθευσης. Επίσης, αν 
κάποια στιγμή ξεχάσουμε τον κωδικό μας, με την εγγραφή μέσω email, είναι πολύ 
πιο εύκολη η ανάκτηση του. Για αυτόν τον λόγο σιγουρευτείτε για την ορθότητα του 
email σας.

6.2 Σύνδεση με το δίκτυο (WIFI)
Εφόσον κάναμε την εγγραφή μας και συνδεθήκαμε στην εφαρμογή μας 
εμφανίζεται  η σελίδα που φαίνεται στην εικόνα 1:
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Πατάμε το [+] που υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας και ανοίγει την 
σελίδα που φαίνεται στην εικόνα 2. Κλικάρουμε την επιλογή Θέλω να ρυθμίσω μια 
νέα συσκευή και οδηγούμαστε στην σελίδα 3 όπου βάζουμε τον κωδικό του WIFI 
και πατάμε επόμενο.

Πηγαίνουμε στο βασικό μενού της κεντρικής μονάδας του συναγερμού και 
επιλέγουμε με τα βελάκια το εικονίδιο WIFI. Πατάμε [ΟΚ] και μετά το 1 για σύνδεση 
με το δίκτυο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής και της 
κεντρικής μονάδας.

Εδώ πατάμε έναρξη και αρχίζει μία αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων. Αν η 
εφαρμογή ανακατευθυνθεί αυτόματα στην σελίδα με την Λίστα συσκευών και 
δούμε  το όνομα της κεντρικής μονάδας (συσκευή) στο πεδίο Εύρεση νέας 
συσκευής, τότε  σημαίνει πως η διασύνδεση κεντρικής μονάδας και εφαρμογής 
έγινε με επιτυχία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να κάνουμε την παραπάνω διασύνδεση με επιτυχία θα πρέπει η εφαρμογή και η 
κεντρική μονάδα να βρίσκονται στην ίδιο δίκτυο WIFI.

Συνδεδεμένη Συσκευή

καμία συσκευή

Εύρεση νέας συσκευής

καμία συσκευή

Συσκευή εκτός σύνδεσης

καμία συσκευή

Ρυθμιζόμενη συσκευή

Θέλω να ρυθμίσω νέα συσκευή

Κρατήστε το Wi-Fi ανοικτό

Όνομα Wi-Fi:  GEYER

Wi-Fi κωδικός:

Επόμενο

Για διαγραφή όλων των χρηστών 

κρατήστε πατημένο το 2

Για σύνδεση στο WiFi πατήστε το 1
Γίνεται σύνδεση 

στο WiFi...

Χωρίς σύνδεση WiFi

Έναρξη

  Λίστα συσκευών 

Συνδεδεμένη συσκευή

καμία συσκευή

Εύρεση νέας συσκευής

GEYER

Συσκευή εκτός σύνδεσης

καμία συσκευή

1 2 3

6.3 Ανίχνευση συσκευών
Μέσα από την εφαρμογή του κινητού μας μπορούμε να ελέγχουμε περισσότερα 
από ένα συστήματα συναγερμού (συσκευές κεντρικής μονάδας).

Στην σελίδα της εφαρμογής λίστα συσκευών υπάρχουν 3 κατηγορίες που 
μπορούμε να δούμε.Τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με την εφαρμογή μας σε 
ζωντανή σύνδεση μέσω δικτύου, τις συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες με το 
δίκτυο και τις συσκευές που δεν έχουν διασυνδεθεί ακόμα με το κινητό μας.
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Αν σε μία συσκευή που δεν έχει κάνει διασύνδεση με το κινητό μας κάνουμε κλίκ 
πάνω της (εικόνα 1) και μας δείξει την συσκευή συνδεδεμένη (εικόνα 2) τότε 
σημαίνει  ότι και αυτή η διασύνδεση έγινε με επιτυχία. Το κινητό μας θα ανιχνεύσει 
αυτόματα  την αλλαγή κατάστασης της συσκευής στο δίκτυο.

Όταν μια συσκευή την δείχνει συνδεδεμένη, τότε η συσκευή έχει συνδεθεί με το 
δίκτυο  όπως και το κινητό μας, οπότε το κινητό μας είναι συνδεμένο με την
συσκευή (Συνδεδεμένη συσκευη).

Αντίθετα, όταν μια συσκευή την δείχνει εκτός σύνδεσης,τότε το κινητό έχει συνδεθεί 
με το δίκτυο αλλά η συσκευή όχι (Εκτός σύνδεσης συσκευή).

Τέλος, όταν μια συσκευή την δείχνει ότι δεν έχει συνδεθεί, τότε η συσκευή και το 
κινητό μας έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αλλά δεν έχει γίνει η σύνδεση συσκευής και 
κινητού (Εύρεση νέας συσκευής).

6.4 Κωδικός συσκευής (κεντρικής μονάδας)
Πατώντας πάνω σε οποιαδήποτε συσκευή βρίσκεται στο παράθυρο Συνδεμένη 
συσκευή, θα μας εμφανιστεί το παρακάτω μενού, όπου για να μπούμε στην σελίδα 
χειρισμού της (πίνακας ελέγχου) θα πρέπει να δώσουμε τον σωστό
κωδικό (κωδικός εγκαταστάτη της κεντρικής μονάδας). Εργοστασιακά αυτός ο 
κωδικός είναι ο 123456.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Άλλος είναι ο κωδικός της εφαρμογής που δίνουμε κατά την εγγραφή μας 
προκειμένου να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν και άλλος ο κωδικός συσκευής που 
πρέπει να δώσουμε για να μπούμε στον πίνακα ελέγχου τις συγκεκριμένης 
συσκευής. Ο κωδικός συσκευής είναι ο κωδικός εγκαταστάτη που ρυθμίζεται από 
τον κεντρικό πίνακα του συναγερμού (Μενού ρυθμίσεις - κωδικοί). Αν αλλάξουμε 
τον κωδικό από τον κεντρικό πίνακα, τότε αυτόν πρέπει να εισάγουμε 
προκειμένου να μπούμε από την εφαρμογή στον πίνακα ελέγχου.

Λίστα Συσκευών

Συνδεδεμένη συσκευή

καμία συσκευή

Εύρεση νέας συσκευής

συσκευή 

GEYER

Εκτός σύνδεσης συσκευή

καμία συσκευή καμία συσκευή

Εκτός σύνδεσης συσκευή

καμία συσκευή

Εύρεση νέας συσκευής

συσκευή GEYER

Συνδεδεμέν συσκευή

Λίστα Συσκευών GEYER

Εισάγετε κωδικό συσκευής

Ακύρωση   επιβεβαίωση

Έξυπνες πρίζες

Κάμερες

GEYER 

Έλεγχος πίνακα   Ιστορικό
 συναγερμών

1 2

6.5 Λειτουργία του πίνακα ελέγχου μέσω τηςεφαρμογής
Ο πίνακας ελέγχου κάθε συσκευής αποτελείται από 4 ενότητες. Αυτές είναι:

Η λειτουργία του πίνακα ελέγχου, οι έξυπνες πρίζες, οι κάμερες, το ιστορικό 
συναγερμών. Πάνω δεξιά υπάρχει και η επιλογή της επεξεργασίας (Edit).

Στην ενότητα Πίνακας ελέγχου υπάρχουν 5 εικονίδια: της ολικής όπλισης, της 
αφόπλισης, της μερικής όπλισης(HOME ARM), της ρύθμισης των τηλεφώνων 
επικοινωνίας και του τρόπου επικοινωνίας (κλήση, SMS κλπ.) καθώς και το
εικονίδιο ρυθμίσεων που μέσα σε αυτό μπορούμε να δώσουμε όνομα σε κάθε ζώνη 
προκειμένου στο ιστορικό να μας εμφανίζεται το όνομα και όχι ο αριθμός κάθε 
ζώνης.

6.6 Λειτουργία οικιακών συσκευών μέσω της εφαρμογής
Στην λειτουργία αυτή έχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε σε ποια κατάσταση 
βρίσκεται η κάθε έξυπνη πρίζα (ON/OFF) καθώς και να αλλάζουμε αυτή την 
κατάσταση πατώντας πάνω στο διακόπτη. Επίσης, μπορούμε πατώντας πάνω
στον αριθμό κάθε πρίζας να δώσουμε και ένα όνομα για αυτή για να τις 
ξεχωρίζουμε εύκολα.
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Τέλος, πατώντας το ρολόι που υπάρχει σε αυτή την σελίδα, μπορούμε να ορίσουμε 
4 σενάρια για τις έξυπνες πρίζες ρυθμίζοντας ώρα, ημέρα εβδομάδας και 
λειτουργία που θέλουμε να κάνει (ON/OFF).

6.7 Λειτουργία ελέγχου καμερών μέσω της εφαρμογής
Στην λειτουργία Κάμερες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις κάμερες που τυχόν 
έχουμε βάλει στο σύστημα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε κατεβάσει την 
εφαρμογή YOOSE και μέσω αυτής να έχουμε ρυθμίσει τις κάμερες. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το τεχνικό εγχειρίδιο της κάμερας.

6.8 Λειτουργία ιστορικού συναγερμών
Στην λειτουργία αυτή μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις τελευταίες 15 ζώνες
που έχουν ενεργοποιήσει τον συναγερμό με ημερομηνία, ώρα και αριθμό ζώνης.

Οικιακές συσκευές

Πρίζα 1

Πρίζα 2

Πρίζα 3

Πρίζα 4

Πρίζα 5

Πρίζα 6

Πρίζα 7

Οικιακές συσκευές

Πρίζα 1

Ονομασία

Πρίζα 1

Ακύρωση    Επιβεβαίωση

Πρίζα 4

Σενάρια

03:00 On

κενό

  Πρίζα 20

κενό

κενό

Εβδομάδα : Σαβ.

Νέο σενάριο

Επανάληψη

Πρίζα  on/off

6.9 Επεξεργασία κωδικού συσκευής κεντρικής μονάδας μέσω εφαρμογής
Πατώντας στην επεξεργασία (Edit), που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της 
αρχικής σελίδας του πίνακα ελέγχου της συσκευής, μπορούμε να αλλάξουμε τα 
χαρακτηριστικά της συσκευής.

Χαρακτηριστικά συσκευής

Όνομα συσκευής GSC-W2

Κωδικός συσκευής 1234567

Φωνητική ειδοποίηση συναγερμού

Διαγραφή 
συσκευής

Χαρακτηριστικά συσκευής

Ονομασία

GSC-W2

Άκυρο   Επιβεβαίωση

Όνομα συσκευής GEYER 

Κωδικός συσκευής  123456

Χαρακτηριστικά συσκευής

Άκυρο   Επιβεβαίωση

GEYERΌνομα συσκευής 

Κωδικός συσκευής 123456

Pesetting Device Passw......

 

     

Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα και τον κωδικό εγκαταστάτη. Μπορούμε να 
ορίσουμε αν θέλουμε ή όχι η εφαρμογή να μας καλεί φωνητικά σε περίπτωση 
συναγερμού και τέλος μπορούμε να κάνουμε διαγραφή της σύνδεσης της συσκευής 
από την εφαρμογή μας. Για να μπορέσουμε να την ξαναχρησιμοποιήσουμε θα 
πρέπει να κάνουμε πάλι την διασύνδεση.

6.10 Ρυθμίσεις λειτουργίαςεφαρμογής
Πατώντας στο【 】στην αρχική σελίδα της εφαρμογής,που βρίσκεται στην πάνω 
αριστερή γωνία, οδηγούμαστε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
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Φτιάξτε μια νέα εγγραφή λογαριασμού δίνοντας τον αριθμό της κάρτας SIM της 
κεντρικής μονάδας, ένα όνομα και έναν κωδικό που απαραίτητα θα πρέπει να είναι 
ο κωδικός εγκαταστάτη της κεντρικής μονάδας. Πατήστε【 】για αποθήκευση.

Στην σελίδα Επιλέξτε Χρήστη, με το [+] μπορούμε να δημιουργήσουμε λογαριασμό 
ενώ με το【 】να ξαναγυρίσουμε στην εφαρμογή WIFI.

6.11 Μέθοδος τρόπου λειτουργίας GSM εφαρμογής
Μετά την εγγραφή λογαριασμού, στις επιλογές χρήστη θα φαίνεται το όνομα του 
χρήστη. Επιλέγοντας το θα ανοίξει η αρχική σελίδα της εφαρμογής στην οποία 
εμφανίζονται οι Λειτουργίες της, οι Κοινές ρυθμίσεις και οι Ρυθμίσεις του 
συστήματος. Οποιαδήποτε ρύθμιση κάνουμε, το κινητό μας θα στείλει ένα μήνυμα 
SMS στην κάρτα SIM της κεντρικής μονάδας η οποία την ώρα που θα το λάβει θα 
κάνει έναν ήχο επιβεβαίωσης και αυτόματα θα μας απαντήσει με μήνυμα στο 
κινητό μας. Αυτό δηλώνει και την επιτυχία ρύθμισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η κάρτα SIM που έχουμε βάλει στην κεντρική μονάδα του συναγερμού δεν είναι 
συμβόλαιο, αλλά με ανανέωση χρόνου ομιλίας,τότε θα πρέπει να έχει μονάδες 
γιατί αν δεν έχει θα δεχτεί την εντολή μας αλλά δεν θα μπορεί να μας
απαντήσει. Ένας καλός τρόπος για να ελέγχουμε ότι η κάρτα μας έχει μονάδες
είναι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να στέλνουμε μία ερώτηση αναφοράς 
συστήματος πατώντας την επιλογή Ερώτηση Κατάστασης από την κεντρική
σελίδα της εφαρμογής και να περιμένουμε για απάντηση.

Επιλέξτε χρήστη Εγγραφή λογαριασμού

Αριθμός SIM συσκευής

Όνομα χρήστη

Κωδικός

Επαλήθευση κωδικού

Επιλέξτε χρήστη

Διαχείριση Συσκευών: Εδώ μπορούμε να δούμε τις συσκευές που είναι 
συνδεμένες με την εφαρμογή μας, καθώς και ποια είναι η ενεργή. Επίσης μπορούμε 
να επιλέξουμε και να διαχειριστούμε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Διαχείριση Χρήστη: Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τα στοιχεία εγγραφής που 
είχαμε εισάγει (όνομα χρήστη και κωδικό). Την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε την 
εφαρμογή θα πρέπει να δώσουμε τα καινούργια στοιχεία.

Βοήθεια: Εδώ μπορεί ο χρήστης να κατανοήσει τον τρόπο σύνδεσης της
εφαρμογής με τον πίνακα συναγερμού καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Σχετικά: Εδώ μπορούμε να δούμε την έκδοση της εφαρμογής.
Εναλλαγή σε GSM: Επιλέξτε την εφόσον θέλετε να ρυθμίσετε την εφαρμογή μέσω 
κάρτας SIM (GSM εφαρμογή συναγερμού).

Διαχείριση συσκευών

GEYER-

GEYER-

GEYER

διαχείριση χρήστη

βοήθεια 

Διαχείριση συσκευών

GEYER

GEYER

Όνομα χρήστη

Αλλαγή κωδικού  >

Διαχείριση συσκευών
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                                      Παράδειγμα ρύθμισης τηλεφώνων

Επιλέγοντας το όνομα του λογαριασμού θα μπούμε στην αρχική σελίδα της 
εφαρμογής που είναι η παρακάτω:

Επιλέγουμε Κοινές ρυθμίσεις και εμφανίζεται ένα νέο μενού ρυθμίσεων:

Πατάμε στην πρώτη επιλογή που λέει Αριθμοί τηλεφώνων και μετά το εικονίδιο

                  

 
 
  

 

  
 

 

 
 

 
 

Δίνουμε τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας που θέλουμε να 
έχουμε, π.χ. με κλήση, με SMS ή με RFID. Μπορούμε να έχουμε και τα 3 είδη 
επικοινωνίας, εκτός από το CID που είναι για σύνδεση με ένα Κέντρο Λήψεως 
Σήματος. Πατάμε επιβεβαίωση και ένα SMS θα σταλθεί στην κάρτα SIM της
κεντρικής μονάδας με τις αλλαγές στις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει.

7 Απομακρυσμένος έλεγχος συναγερμού

Μπορούμε να έχουμε τον απομακρυσμένο έλεγχο και τηλεφωνικά. Αυτό μπορεί να 
συμβεί και κατά την διάρκεια ενεργοποίησης του συναγερμού, αλλά και σε 
οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουμε.

7.1 Επεξεργασία σήματος συναγερμού από το τηλέφωνο
Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, η κεντρική μονάδα θα επικοινωνήσει
αυτόματα, είτε με την γραμμή τηλεφώνου (PSTN) είτε με την κάρτα SIM (GSM), με 
τους τηλεφωνικούς αριθμούς που του έχουμε ορίσει και θα σταλεί ένα μήνυμα
SMS με το ανάλογο συμβάν στους ίδιους αριθμούς. Επίσης, η σειρήνα του 
συναγερμού θα αρχίσει να χτυπάει. Αν κατά την διάρκεια κλήσης ενός τηλεφώνου
η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντηθεί, τότε το σύστημα θα προχωρήσει
στο δεύτερο τηλέφωνο. Οι προσπάθειες κλήσης για κάθε τηλεφωνικό αριθμό είναι 
3. Αν ο χρήστης απαντήσει θα ακούσει το ηχογραφημένο μήνυμα ή την φωνητική 
οδηγία και μετά χωρίς να χρειάζεται να πατήσει κωδικό μπορεί να προβεί στις εξής 
παρακάτω ενέργειες, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλέφωνό του:

Λειτουργία  Κοινές 
ρυθμίσεις

  Ρυθμίσεις 
συστήματος

Όπλιση    Νυχτερινή
 όπλιση 

  Αφόπλιση

Κλήση πίσω  Έξοδος   Έξοδος

   Συσκευές

Ερώτηση 
κατάστασης  

Λειτουργία   κοινές 
ρυθμίσεις 

Ρυθμίσεις 
συστήματος

Αριθμοί τηλεφώνων

Ονόματα ζωνών με SMS

Ονόματα καρτών με SMS

Ρυθμίσεις ΚΛΣ

Τηλεφωνικοί αριθμοί

Τηλέφωνο 1

Τηλέφωνο 2

Τηλέφωνο 3

Τηλέφωνο 4

Τηλέφωνο5

Τηλέφωνο 6

Τηλέφωνο 7

Τηλέφωνο 8

Τηλέφωνο 1

εισαγωγή τηλεφώνου

Κλήση σε
 συναγερμό 

SMS σε
 συναγερμό

RFID σημείωση 

Όνομα χρήστη 

Αριθμός
SIM πίνακα 

Κωδικός

Αφόπλιση

Έξοδος  OFF

Συσκευές
Αλλαγή αριθμού 
SIM

Αλλαγή χρήστη

【������】.
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[1]:οπλίζει το σύστημα
[2]: αφοπλίζει το σύστημα
[3]: ανοίγει την παρακολούθηση(δεν ισχύει στην Ελλάδα)
[4]: κλείνει την παρακολούθηση (δεν ισχύει στην Ελλάδα)
[5]: ανοίγει την ακρόαση του χώρου
[6]: κλείνει την ακρόαση του χώρου
[7]: ενεργοποιεί την σειρήνα
[8]: απενεργοποιεί την σειρήνα
[9]: ανοίγει την έξυπνη έξοδο του συστήματος
[0]: κλείνει την έξυπνη έξοδο του συστήματος
[*]: κλείνει την γραμμή

Αν πατήσουμε [*] ή το [2] για αφόπλιση, τότε ο συναγερμός θα σταματήσει να καλεί 
τα άλλα τηλέφωνα που έχουμε ρυθμίσει, σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσει 
νακαλεί και τα υπόλοιπα.

7.2 Απομακρυσμένος τηλεφωνικός έλεγχος συναγερμού
Μπορούμε από οποιοδήποτε τηλέφωνο να καλέσουμε την κεντρική μονάδα. Μετά 
από κάποια κουδουνίσματα, ανάλογα την ρύθμιση που έχουμε κάνει, θα μας 
ζητηθεί με φωνητική εντολή να δώσουμε κωδικό. Πληκτρολογούμε τον κωδικό 
εγκαταστάτη της κεντρικής μονάδας και αν είναι ο σωστός θα μας συνδέσει με το 
σύστημα. Στις 3 φορές που θα δοθεί λάθος ο κωδικός, η τηλεφωνική γραμμή θα 
κλείσει αυτόματα. Αν συνδεθούμε με το σύστημα μπορούμε πληκτρολογώντας τον 
αντίστοιχο αριθμό να προβούμε στις εξής ενέργειες:

[1]: οπλίζει το σύστημα
[2]: αφοπλίζει το σύστημα
[3]: ανοίγει την παρακολούθηση (δεν ισχύει στην Ελλάδα)
[4]: κλείνει την παρακολούθηση (δεν ισχύει στην Ελλάδα)
[5]: ανοίγει την ακρόαση του χώρου
[6]: κλείνει την ακρόαση του χώρου
[7]: ενεργοποιεί την σειρήνα
[8]: απενεργοποιεί την σειρήνα
[9]: ανοίγει την έξυπνη έξοδο του συστήματος
και πάλι την ίδια διαδικασία για να ελέγξουμε και τις 2,3,4 κλπ. έξυπνες πρίζες.

[0]: κλείνει την έξυπνη έξοδο του συστήματος
[*]: κλείνει την γραμμή
Αν πατήσουμε την δίεση [#] και τον διψήφιο αριθμό της αντίστοιχης έξυπνης 
πρίζας, μπορούμε πατώντας το 1 να την ενεργοποιήσουμε ή πατώντας το 2 να την 
απενεργοποιήσουμε. Ξαναπατάμε [#] και πάλι την ίδια διαδικασία για να ελέγξουμε 
και τις 2,3,4 κλπ. έξυπνες πρίζες.

8  Τεχνικές Παράμετροι

8.1 Εργοστασιακές ρυθμίσεις τύπων ζώνης

Κανονική Ζώνη

Ζώνες 
01-59 

Νυχτερινή Ζώνη

Ζώνες
60-79 

Έξυπνη Ζώνη

Ζώνες
80-89 

Ζώνη 
ηλικιωμένων

Ζώνη 90

Ζώνη
 κουδουνιού

Ζώνη 91

Ζώνη 
καλωσορίσματος

Ζώνη 92

Ζώνη
 έκτακτης 
ανάγκης

Ζώνες
93-99 

8.2 Εργοστασιακές ρυθμίσεις συστήματος

Κωδικός Διαχειριστή

Κωδικός Χρήστη

 
Ενσύρματες 
ζώνες51-52

Οπλισμός Ασύρματων 
Επαφών

Περίοδος Σειρήνας 
Συναγερμού

Καθυστέρηση
  

Οπλισμού

Συναγερμός
 βραχυκυκλώματος
 ΝΟ

123456

1234

OFF

Μήνυμα Ζωνών 
1-99

Αποστολή Μηνύματος SMS

Φορές Κουδουνίσματος

SNS Ήχος Τηλεχειριστηρίου

Καθυστέρηση Συναγερμού

Συναγερμός Ζωνών

Συναγερμός
Ζώνης ΧΧ

ΟΝ

1 φορά

ΟΝ

0 δευτερόλεπτα

Σειρήνα  

Συναγερμού

1 λεπτό

0 

δευτερόλεπτα
1-99

  

 

8.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικής μονάδας

Τάση εισόδου: DC 5 V
Ρεύμα αναμονής: <100 mA
Ρεύμα συναγερμού: <450 mA
Ασύρματη Συχνότητα: 433 MHz
Πρότυπο GSM: Υποστήριξη GSM 850/900/1800/1900 MHz
Εφεδρική Μπαταρία: Μπαταρία 3.7  Υψηλής Χωρητικότητας  Λιθίου
Ένταση Ήχου Συναγερμού: 80 dB
Παράμετροι Εξαρτημάτων: Ο συναγερμός μπορεί να είναι συμβατός με 
ανιχνευτές EV1527, η αντίσταση στην δόνηση υποτίθεται ότι είναι 150Κ-470Κ.
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9  Εγκατάσταση και χρήση ανιχνευτών

9.1 Εγκατάσταση και χρήση ασύρματης μαγνητικής επαφής 

πόρτας

Πριν τοποθετήσουμε την μαγνητική επαφή καθαρίζουμε καλά το σημείο και μετά 
κολλάμε τα αυτοκόλλητα διπλής όψης προσέχοντας τα εξής:
1.   Ο πομπός Α και ο μαγνήτης Β θα πρέπει να εγκατασταθούν ξεχωριστά. Ο

πομπός πάνω στο σταθερό πλαίσιο (κάσα) και ο μαγνήτης Β στο κινητό μέρος 
της πόρτας του παραθύρου.

2.   Η τοποθέτηση του πομπού και του μαγνήτη πρέπει να είναι απέναντι ο ένας
από τον άλλο και σε απόσταση μικρότερη από 1 εκατοστό.

3.   Μετά την εγκατάσταση και κατά την απομάκρυνση του μαγνήτη από τον πομπό,
ένα LED θα ανάβει για 1 δευτερόλεπτο.

4.   Για να μας προειδοποιήσει για χαμηλή μπαταρία του πομπού, το LED θα ανάψει  

      για ένα δευτερόλεπτο χωρίς να απομακρυνθεί ο μαγνήτης από τον πομπό.

5.   Ο πομπός και ο μαγνήτης μπορούν και να βιδωθούν για πιο στέρεα

εγκατάσταση αντί να κολληθούν με διπλής όψης ταινίας.

9.2 Εγκατάσταση και χρήση ασύρματου ανιχνευτή κίνησης (ραντάρ)

Η εγκατάσταση του υπέρυθρου ανιχνευτή (ραντάρ) πρέπει να γίνεται στο ιδανικό 
ύψος (2,2 μέτρα) σε εσωτερικό χώρο και σε σημείο με όσο το δυνατόν με 
μεγαλύτερη γωνία (π.χ. γωνίες δωματίου).

Τοποθετήστε την βάση του ραντάρ βιδώνοντας την στον τοίχο. Μετά πιέστε με 
δύναμη το ραντάρ στην στρογγυλή τρύπα που υπάρχει στο κέντρο της βάσης 
μέχρι  να κουμπώσει.
Κατά την εγκατάστασητου υπέρυθρου ανιχνευτή θα πρέπει να προσέξουμε τα 
ακόλουθα:
1. Το ραντάρ δεν θα πρέπει να βλέπει άμεσα προς κάποιο παράθυρο (κίνδυνος

ψεύτικου συναγερμού).
2.   Η εμβέλεια του ανιχνευτή δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από μεγάλα

αντικείμενα, οθόνες, μεγάλα έπιπλα ή γλάστρες με φυτά.
3. Δύο ανιχνευτές δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθούν στον ίδιο χώρο και δεν

πρέπει ο ένας να βλέπει τον άλλο για την αποφυγή παρεμβολής τους.
4.   Η τοποθέτηση του ανιχνευτή πρέπει να αποφεύγεται σε σημεία που υπάρχει

πιθανή απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, όπως τζάκια, καλοριφέρ ή κοντά σε 
παράθυρα που έχουν απώλειες θερμοκρασίας.

5.   Ο ανιχνευτής θερμοκρασίας είναι αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους
σπιτιού και δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε εξωτερικά.

 Έδαφος
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Αντιμετώπιση 
Προβλημάτων�

10 Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Αιτίες� Μέθοδοι

1.  Η κεντρική μονάδα

     δεν μας καλεί για

     τον  συναγερμό

1.  Δεν οπλίζει
2.  Δεν έχει τεθεί 
     τηλέφωνο συναγερμού
3.  Λάθος εγκατάσταση 
     εξαρτημάτων, πολύ 
     μακρινή απόσταση
4.  Δεν ταιριάζει ο κωδικός

1.  Ξεκινήστε την λειτουργία
οπλισμού

2.  Επαναρυθμίστε τα

     τηλέφωνα σύμφωνα με τις

     οδηγίες
3.  Ρυθμίστε την θέση των

εξαρτημάτων
4.  Προγραμματίστε ξανά τον

κωδικό

2.  Η κεντρική μονάδα 
     δεν μπορεί να διαβάσει 
     την κάρτα SIM ή δεν 
     καλεί/στέλνει μήνυμα 
     στον καθορισμένο 
     τηλεφωνικό αριθμό 
     συναγερμού

1.  Δεν υπάρχει κάρτα SIM
2.  Έχει τεθεί κωδικός PIN για 
     την κάρτα SIM
3.  Κακό σήμα GSM
4.  Έχει γδαρθεί ο χαλκός της 
     κάρτας SIM
5.  Δεν έχει τεθεί τηλεφωνικός 
     αριθμός συναγερμού
6.  Δεν έχει τεθεί αριθμός 
     συναγερμού για αποστολή 
     μηνύματος
7.  Το υπόλοιπο της κάρτας 
     δεν επαρκεί ή είναι ληγμένη
8.  Η λειτουργία μηνυμάτων 
     είναι απενεργοποιημένη

1.  Εισάγετε κάρτα SIM
2. Ακυρώστε τον κωδικό PIN
3.   Αλλάξτε την θέση της κεντρικής
     μονάδας σε ένα μέρος με δυνατό
     σήμα
4. Αλλάξτε σε μία κανονική

κάρτα SIM
5.  Ρυθμίστε τον τηλεφωνικό

αριθμό συναγερμού
6.  Ρυθμίστε τον αριθμό

συναγερμού για αποστολή 
μηνύματος

7. Αλλάξτε κάρτα SIM

8.   Ενεργοποιήστε την λειτουργία 

      μηνύματος

3.  Δεν μπορεί να   
     λειτουργήσει 
     απομακρυσμένα

Εισαγωγή λανθασμένου 
κωδικού

Εισάγετε τον σωστό κωδικό ή αλλάξτε 
τον κωδικό σας ή επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις

4.  Δεν ακούγεται η 
     ηχογραφημένη ISD 
     φωνητική εντολή όταν 
     ειδοποιεί

Η ISD φωνητική εντολή δεν 
είναι πλέον ηχογραφημένη

Ηχογραφήστε την ξανά σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο χρήστη

5.  Δεν λειτουργεί το 
     τηλεχειριστήριο

1. Δεν ταίριαξε η
κωδικοποίηση του 
τηλεχειριστηρίου με την 
κεντρική μονάδα

2. Ανεπαρκής ενέργεια
3. Τα κομμάτια της μπαταρίας

έχουν ενωθεί άσχημα ή 
έχουν διαβρωθεί

4. Δεν είναι συμβατό με την
κεντρική μονάδα

1.  Προγραμματίστε ξανά τον κωδικό
2.  Αλλάξτε την μπαταρία του
3.  Διώξτε την σκόνη από τα κομμάτια 
     που προκλήθηκε από την 
     διάβρωση
4.  Επικοινωνήστε με τον τοπικό 
     πωλητή σας για να αντικαταστήσετε 
     το τηλεχειριστήριο που δεν ταιριάζει

6.  Ο ανιχνευτής PIR 
     δεν λειτουργεί

1. Δεν ταίριαξε η κωδικοποίηση
του με την κεντρική μονάδα

2. Ανεπαρκής ενέργεια
3. Τα κομμάτια της μπαταρίας έχουν

  ενωθεί άσχημα ή έχουν διαβρωθεί 
4. Δεν είναι συμβατό με την κεντρική

μονάδα

1.  Προγραμματίστε ξανά τον κωδικό
2.  Αλλάξτε την μπαταρία του
3.  Διώξτε την σκόνη από τα κομμάτια 
     που προκλήθηκε από την διάβρωση
4.  Επικοινωνήστε με τον τοπικό πωλητή 
     σας για να αντικαταστήσετε τον   
     ανιχνευτή

7.  Η σειρήνα δεν 
     έχει ήχο

Η εσωτερική σειρήνα είναι 
απενεργοποιημένη

Ενεργοποιήστε την εσωτερική 
σειρήνα

8.  Η απόσταση
του πομπού 
της  κεντρικής 
μονάδας έχει 
ελαττωθεί

1.  Ένας κοντινός πομπός στέλνει 
     σήμα
2.  Ο δέκτης της κεντρικής μονάδας 
     σταματάει να δουλεύει
3.  Η παροχή ρεύματος της 
     μπαταρίας αναμονής της 
     κεντρικής μονάδας είναι 
     ανεπαρκής

1.  Βρείτε την πηγή παρεμβολής και
σταματήστε την

2.  Στείλτε την κεντρική μονάδα πίσω

     στο εργοστάσιο για επισκευή

3. Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος 
    είναι καλά συνδεδεμένη

9. Δεν υπάρχει
Φωνητική Εντολή 
στην κεντρική 
μονάδα

Η λειτουργία φωνητικής εντολής 
είναι απενεργοποιημένη

Ενεργοποιήστε την λειτουργία 
φωνητικής εντολής
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