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Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προστατέψετε το χώρο σας με το XL-2Turbo σύστημα συναγερμού. Έχετε επιλέξει ένα αξιόπιστο σύστημα που βασίζεται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα συστήματα ασφαλείας ενώ παράλληλα προσφέρει ευκολία στο χειρισμό και τη λειτουργία του. Ο εγκαταστάτης σας ο οποίος τοποθέτησε το σύστημά σας θα σας βοηθήσει στη κατανόηση της λειτουργίας του ενώ στο παρόν εγχειρίδιο μπορείτε να ανατρέχετε για οποιαδήποτε
υπενθύμιση ως προς το χειρισμό.
Τα πληκτρολόγια του συστήματός σας είναι συσκευές εισαγωγής εντολών από εσάς
προς το σύστημα συναγερμού ενώ παράλληλα σας δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση του
συστήματος ανά πάσα στιγμή.
Τα ακόλουθα πληκτρολόγια είναι διαθέσιμα για το σύστημα συναγερμού σας και η επιλογή τους είναι ανάλογη με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Είναι δυνατό να έχετε μέχρι και 4 πληκτρολόγια συνδεδεμένα στο σύστημα σας, με ελεύθερη επιλογή από τα διαθέσιμα μοντέλα:

Στοιχεία συστήματος
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το δικό σας σύστημα συναγερμού.
Ζώνη
1
2
3
4

Περιγραφή καλυπτόμενου χώρου

Χρόνοι εισόδου
Χρήστης
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος

Κωδικός

1ος

Περιγραφή καλυπτόμενου χώρου

2ος

Ιδιότητες
1ος κύριος κωδικός
2ος κύριος κωδικός

Κωδικός 24ωρου κέντρου:

Ζώνη
5
6
7

Χρόνος εξόδου
Χρήστης
9ος
10ος
11ος
12ος
13ος
14ος
15ος

Κωδικός

Ιδιότητες

ηλ. Κλειδαριά ναι - όχι
μόνο οπλισμός ναι - όχι
κωδ. ενέδρας
ναι - όχι

Τηλέφωνα επαφής:

XL-4600RM - Μεταλλικό πληκτρολόγια με ενδεικτικά λαμπάκια. Μπορεί να τοποθετηθεί εντοιχισμένο η και πάνω στο κουτί του πίνακα συναγερμού.
XL-4600SM - Πληκτρολόγιο για επίτοιχη τοποθέτηση με ενδεικτικά λαμπάκια και πλήκτρα με
νυκτερινό φωτισμό. Διαθέτει πορτάκι προστασίας των πλήκτρων και επιπλέον λειτουργικά πλήκτρα εντολών ανάγκης.
6615 – XK 206 - Πληκτρολόγιο με ενδεικτικά λαμπάκια για επίτοιχη τοποθέτηση με φωτιζόμενα
πλήκτρα και δυνατότητα αναγραφής των προστατευμένων χώρων (ζωνών) του οικήματος, στο
πίσω μέρος της πόρτας που διαθέτει.
6805 – XK 2LC - Πληκτρολόγια οθόνης υγρού κρυστάλλου για επίτοιχη τοποθέτηση με φωτιζόμενα πλήκτρα και δυνατότητα αναγραφής των προστατευμένων χώρων (ζωνών) του οικήματος,
στο πίσω μέρος της πόρτας που διαθέτει.
Σημείωση: Για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που παρέχει το XL-2Turbo
σύστημα συναγερμού, θα πρέπει να συνδεθείτε με ένα 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συστημάτων
Ασφαλείας . Άλλωστε το XL-2Turbo έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα σύνδεσης με 24ωρο Κεντρικό σταθμό και δεν χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με επιπλέον εξαρτήματα (κωδικοποιητή).
Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης του συστήματος συναγερμού σας από 24ωρο Κέντρο.
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Δοκιμή του συστήματος
Σας συνιστούμε να ελέγχετε την καλή λειτουργία του συστήματός σας με τον ακόλουθο τρόπο:
Οπλίστε το σύστημα συναγερμού. Περιμένετε μέχρι να περάσει ο χρόνος εξόδου και κατόπιν ανοίξτε μία προστατευμένη πόρτα η παράθυρο.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σειρήνες που είναι συνδεδεμένες στο σύστημά σας ηχούν. Ελέγξτε ότι
ανάβει ο φωτεινός σηματοδότης (φλας). Εάν το σύστημά σας ελέγχετε από 24ωρο κέντρο λήψης
σημάτων, περιμένετε μέχρι να ακούσετε από το βομβητή των πληκτρολογίων 4 ήχους μικρής
διάρκειας σαν επιβεβαίωση ότι ο σταθμός έλαβε το σήμα διάρρηξης.
Αφοπλίστε το σύστημα συναγερμού. Επικοινωνήστε με το 24ωρο Κέντρο λήψης σημάτων και
επιβεβαιώστε τη αποστολή του σήματος διάρρηξης, ενημερώνοντας κατόπιν το χειριστή ότι κάνατε δοκιμές.
Σημείωση: Εάν το σύστημά σας ελέγχετε από Κέντρο λήψης σημάτων, ενημερώστε το χειριστή του σταθμού προτού κάνετε δοκιμές.
Ορολογίες
Οπλισμός συναγερμού Ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού.
Αφοπλισμός συναγερμού - Απενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: υπάρχουν ζώνες οι οποίες είναι πάντα σε λειτουργία ανεξάρτητα από τη κατάσταση του
συστήματος. Τέτοιες ζώνες μπορεί να είναι τα μπουτόν πανικού, αντισαμποτάζ συστήματος, ζώνες
πυρανίχνευσης κλπ.
Ζώνη συναγερμού - Ζώνη συναγερμού μπορεί θεωρείται μία παγιδευμένη πόρτα η παράθυρο η
ραντάρ του προστατευμένου χώρου η και μία ομάδα από τέτοιες παγιδεύσεις. Μία ζώνη αναφέρεται πάντα σε ένα αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης στα πληκτρολόγια του συστήματος συναγερμού.
Εσωτερική ζώνη - Ζώνη η οποία καλύπτει το εσωτερικό του προστατευμένου οικήματος, συνήθως με ανιχνευτή κίνησης (ραντάρ). Οι ζώνες αυτές έχουν χρόνο εξόδου. Χρόνο εισόδου έχουν
μόνο αν προηγουμένως ανοίξει ζώνη καθυστέρησης.
Περιμετρική ζώνη - Ζώνη η οποία καλύπτει περιμετρικές προσβάσεις του ελεγχόμενου οικήματος, πόρτες και παράθυρα. Η ζώνη αυτή δίνει ενεργοποιεί το συναγερμό αμέσως όταν παραβιαστεί
και το σύστημα είναι οπλισμένο.
Ζώνη καθυστέρησης - Ζώνη η οποία καλύπτει την κύρια πόρτα του ελεγχόμενου οικήματος. Η
ζώνη αυτή έχει χρόνο εισόδου και εξόδου, οι οποίοι μπορούν να καταργηθούν προσωρινά με το
πλήκτρο Instant.
Χρόνος εξόδου - Ο διαθέσιμος χρόνος για την απομάκρυνση από το χώρο μετά τον οπλισμό του
συστήματος
Χρόνος εισόδου - Ο διαθέσιμος χρόνος για τον αφοπλισμό του συστήματος ( μόνο κατά την είσοδο από ζώνη καθυστέρησης.

Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος
Για να οπλίσετε το σύστημα
Σιγουρευτείτε ότι είναι αναμμένο το πράσινο λαμπάκι με την ονομασία READY.
Δώστε το τετραψήφιο κωδικό σας. Ελέγξτε ότι άναψε το κόκκινο λαμπάκι με την ονομασία ARM.
Φύγετε από το χώρο χρησιμοποιώντας τη πόρτα που έχει καθοριστεί από τον τεχνικό του συστήματος σαν πόρτα εισόδου / εξόδου .
Το XL 2Turbo έχει την δυνατότητα να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού με τις ζώνες εισόδου
(καθυστέρησης) και ακολουθίας του χρόνου εισόδου ανοικτές, θα πρέπει όμως αυτές οι ζώνες να
κλείσουν μέσα στον απαιτούμενο χρόνο εξόδου, αλλιώς το σύστημα συναγερμού θα ενεργοποιηθεί.
Για να αφοπλίσετε το σύστημα
Μπείτε στο χώρο χρησιμοποιώντας τη πόρτα που έχει καθοριστεί από τον τεχνικό του συστήματος
σαν πόρτα εισόδου / εξόδου. Δώστε το τετραψήφιο κωδικό σας. Παρατηρήστε ότι το κόκκινο
λαμπάκι με την ονομασία ARM θα σβήσει.
Για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο
Σιγουρευτείτε ότι είναι αναμμένο το πράσινο λαμπάκι με την ονομασία READY.
Πατήστε πρώτα το πλήκτρο με την ονομασία STAY και δώστε μετά το τετραψήφιο κωδικό σας.
Τα 2 λαμπάκια με την ονομασία ARM και STAY θα ανάψουν.
Για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο καταργώντας τους χρόνους εισόδου και εξόδου.
Σιγουρευτείτε ότι είναι αναμμένο το πράσινο λαμπάκι με την ονομασία READY.
Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα με την ονομασία STAY και INSTANT και δώστε το τετραψήφιο
κωδικό σας.
Τα 3 λαμπάκια με την ονομασία ARM , STAY και INSTANT θα ανάψουν.
Για να ενεργοποιήσετε και να ακυρώσετε την αναγγελία των ζωνών
Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα # 6 για να ενεργοποιήσετε την αναγγελία των ζωνών. Πατήστε
πάλι τα ίδια πλήκτρα για ακύρωση.
Ενδείξεις πληκτρολογίων
Ενδεικτικά ζωνών:
Η κατάσταση των ζωνών φαίνεται από τα ενδεικτικά 1 έως 6
Γρήγορο αναβόσβημα
Ζώνη σε συναγερμό
Αργό αναβόσβημα
Απομονωμένη ζώνη
Αμυδρό αναβόσβημα
Πρόβλημα ζώνης
Σταθερά αναμμένο
Ζώνη ανοικτή
Σβηστό
Ζώνη κλειστή
Ενδεικτικό οπλισμού / αφοπλισμού συστήματος - Ονομασία: Arm
Σταθερά αναμμένο
Σύστημα οπλισμένο
Σβηστό
Σύστημα αφοπλισμένο
Αναβόσβημα
Πρόβλημα επικοινωνίας με 24ωρο ΚΛΣ
Ενδεικτικό απομόνωσης εσωτερικών ζωνών - Ονομασία: Stay
Όταν είναι αναμμένο μας δείχνει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο και οι εσωτερικές
ζώνες (συνήθως ραντάρ) είναι απομονωμένες, ώστε να κυκλοφορείτε ελεύθερα εντός του προστατευμένου χώρου.
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Ενδεικτικό κατάργησης χρόνων συστήματος - Ονομασία: Instant
Όταν είναι αναμμένο μας δείχνει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο και με μηδενισμένο το
χρόνο εισόδου και εξόδου στις ζώνες καθυστέρησης.
Σε αυτή τη περίπτωση οι ζώνες καθυστέρησης λειτουργούν όπως και οι περιμετρικές ( δίνουν
αμέσως συναγερμό με τη παραβίασή τους).
Ενδεικτικό τροφοδοσίας ρεύματος - Ονομασία : AC/LB
Αναμμένο
Ο πίνακας τροφοδοτείται με ρεύμα κανονικά
Σβηστό
Υπάρχει διακοπή ρεύματος πόλεως στο πίνακα
Αναβόσβημα
Πρόβλημα στη μπαταρία του συστήματος
Σημείωση: Σε περίπτωση που το ενδεικτικό AC/LB είναι σβηστό, ελέγξτε τις ασφάλειες ρεύματος του οικήματος η αν υπάρχει διακοπή από τη ΔΕΗ, ενώ σε περίπτωση που αναβοσβήνει,
επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας για αντικατάσταση της μπαταρίας του συστήματός.
Ενδεικτικό ετοιμότητας οπλισμού - Ονομασία: Ready
Όταν είναι αναμμένο, το σύστημα συναγερμού είναι έτοιμο για να οπλιστεί. Όταν είναι
σβηστό, κάποια από τις ζώνες είναι ανοικτή και επομένως το σύστημα δεν μπορεί να οπλιστεί πριν
κλείσετε τις ανοικτές ζώνες. (ελέγξτε τα ενδεικτικά των ζωνών 1 έως 6 )
Οθόνη
Στα πληκτρολόγια του τύπου LCD μόνο, για τη περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος συναγερμού (με Λατινικούς χαρακτήρες)
Πλήκτρα
Αριθμητικό πληκτρολόγιο - πλήκτρα με ενδείξεις 1 έως 9 , * και #.
Λειτουργικά πλήκτρα - πλήκτρα με ενδείξεις (Stay, Bypass, Instant και Code)
Βομβητής
Ο βομβητής των πληκτρολογίων ηχεί σε διάφορες καταστάσεις του συστήματος, με τον ακόλουθο
τρόπο:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ένα ήχο με το πάτημα κάθε πλήκτρου
Συνεχόμενο ήχο κατά την διάρκεια του χρόνου εισόδου
Συνεχόμενο ήχο κατά το συναγερμό από ζώνη διάρρηξης
Διακοπτόμενο ήχο κατά το συναγερμό από ζώνη πυρανίχνευσης
Τέσσερις μικρής διάρκειας ήχοι, μετά την επιτυχή αποστολή σήματος στο 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων
Ήχος διάρκειας 1 δευτερολέπτου μετά από κάθε επιτυχημένη εντολή / λειτουργία του χρήστη
του συστήματος.
Τέσσερις ήχοι μικρής διάρκειας μετά από ανεπιτυχή εντολή από το χρήστη του συστήματος.
Διακοπτόμενος ήχος κατά την ανίχνευση διακοπής της τροφοδοσίας του συστήματος συναγερμού (15 λεπτά μετά την ανίχνευση διακοπής του ρεύματος πόλης και 4 λεπτά μετά την ανίχνευση πεσμένης μπαταρίας)
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Διάφορες επιλογές συστήματος
Ενέδρα
Ο πίνακας σας, μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να στέλνει σήμα ανάγκης στο 24ωρο Κέντρο
λήψης σημάτων συναγερμού, σε περίπτωση που σας αναγκάσουν να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού σας.
Προγραμματίστε τον 6ο κωδικό χρήστη και χρησιμοποιείστε τον μόνο για την παραπάνω περίπτωση ανάγκης
Εάν αυτή η λειτουργία έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας, τότε ο 6ος κωδικός χρήστη, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται σαν κωδικός ενέδρας.
Γρήγορος οπλισμός
Εάν έχει προγραμματιστεί η λειτουργία αυτή στο σύστημά σας, τότε είναι δυνατό να οπλίσετε το
σύστημα συναγερμού, χωρίς να πληκτρολογήσετε πρώτα το κωδικό χρήστη. Απλά πατήστε με τη
σειρά τα ακόλουθα πλήκτρα: # 1
Αναγκαστικός οπλισμός
Εάν έχει προγραμματιστεί η λειτουργία αυτή στο σύστημά σας, τότε είναι δυνατό να οπλίσετε το
σύστημα συναγερμού, απομονώνοντας αυτόματα όσες από τις ζώνες είναι ανοικτές (παράθυρο η
πόρτα ανοικτή). Απλά πατήστε τα πλήκτρα: # 2
Σημείωση: Για τον αφοπλισμό του συστήματος απαιτείται πάντα κωδικός χρήστη
Ρύθμιση ωρας
Πατήστε τα πλήκτρα [#] [3] μετά [κωδικός χρήστης 1 ή 2] και [ώρα διψήφια] [λεπτά διψή-

φια] [μήνας διψήφια] [ημέρα διψήφια] [χρόνος διψήφια]
(κωδικός χρήστη δεν είναι απαραίτητος στην διαδικασία αλλαγής ώρας αν έχει προγραμματιστή
από τον εγκαταστάτη)
Εμφάνιση περιγραφής ζωνών (μόνο σε LCD πληκτρολόγια)
Απλά πατήστε τα πλήκτρα: # 4
Ρύθμιση ώρας αυτόματου οπλισμού
Εάν έχει προγραμματιστεί η λειτουργία αυτή στο σύστημά σας, τότε είναι δυνατό να οπλίσετε το
σύστημα συναγερμού σε συγκεκριμένη ώρα. Πατήστε τα πλήκτρα [#] [5] μετά [κωδικός χρήστη 1 ή 2] και [ώρα διψήφια] [λεπτά διψήφια]
(κωδικός χρήστη δεν είναι απαραίτητος στην διαδικασία αλλαγής ώρας αν έχει προγραμματιστή
από τον εγκαταστάτη)
Ενεργοποίηση και ακύρωση της αναγγελίας των ζωνών
Αναγγελία των ζωνών είναι η λειτουργία κατά την οποία ο βομβητής των πληκτρολογίων ηχεί για
ένα δευτερόλεπτο κάθε φορά που ανοίγει μια ζώνη, όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Ο χρήστης του συναγερμού έχει την δυνατότητα να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την αναγγελία των
ζωνών με την ακόλουθη εντολή:
Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα # 6 για να ενεργοποιήσετε την αναγγελία η πατήστε εκ νέου
τα ίδια πλήκτρα για να την ακυρώσετε.
Εμφάνιση ώρας (μόνο σε LCD πληκτρολόγια)
Απλά πατήστε τα πλήκτρα: # 7
Εμφάνιση ώρας αυτόματου οπλισμού (μόνο σε LCD πληκτρολόγια)
Απλά πατήστε τα πλήκτρα: # 8
Ενεργοποίηση ηλεκτρικής κλειδαριάς
Πατήστε τα πλήκτρα [#] [9] μετά [κωδικός χρήστη] και [πόρτα 1 - 2].
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Κωδικοί χρήστη

Οπλισμός και αφοπλισμός συστήματος

Πρόσθεση και αλλαγή κωδικών χρήστη
Οι κωδικοί χειρισμού του συστήματος συναγερμού, μπορούν να προγραμματιστούν από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο. Το σύστημά σας μπορεί να δεχτεί μέχρι και 6 διαφορετικούς τετραψήφιους
κωδικούς χρήστη. Ο 1ος κωδικός θεωρείται κύριος κωδικός και μόνο αυτός μπορεί να αλλάξει
και να διαγράψει τους άλλους κωδικούς, ακόμη και τον εαυτό του.
Πατήστε το πλήκτρο Code, κατόπιν τον υπάρχοντα κύριο κωδικό σας (ο αρχικός είναι 1234),
μετά τον αύξοντα αριθμό του κωδικού χρήστη που θέλετε να προσθέσετε η να αλλάξετε (1 - 6).

Οπλίζοντας το σύστημα συναγερμού
Για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού, θα πρέπει όλες οι ζώνες να είναι κλειστές, δηλαδή τα
ενδεικτικά των ζωνών 1 έως 6 να είναι σβηστά και το πράσινο ενδεικτικό ετοιμότητας Ready
αναμμένο. Εάν κάποια πόρτα είναι ανοικτή η κάποιος κινείται μπροστά από κάποιο ραντάρ που
καλύπτει το χώρο, δεν θα μπορέσετε να οπλίσετε το σύστημα. Κλείστε τις ανοικτές πόρτες και
παράθυρα και παρατηρήστε το ενδεικτικό Ready να ανάβει. Στα πληκτρολόγια με οθόνη, το ακόλουθο μήνυμα μας ενημερώνει ότι το σύστημα είναι έτοιμο να οπλιστεί:
SYSTEM READY

πλήκτρο
CODE

κύριος κωδικός
χρήστη

(αριθμ. κωδικού)
(1-15)

νέος κωδικός
χρήστη

Στη τελευταία σελίδα του εγχειριδίου, υπάρχει μία σελίδα διαθέσιμη για να σας βοηθήσει στο
προγραμματισμό και τη καταγραφή των κωδικών σας. Σε αυτή σελίδα μπορείτε να σημειώσετε αν
ο 6ος κωδικός θα χρησιμοποιείται σαν κωδικός ενέδρας (κωδικός για αποστολή σήματος προσωπικής απειλής κατά τυχόν αναγκαστικό αφοπλισμό).
Προσοχή: Θα πρέπει να προσέξετε κατά την αλλαγή του κύριου κωδικού. Αν ξεχάσετε η προγραμματίσετε λάθος τον κύριο κωδικό, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε πλέον κανένα κωδικό. Σε τέτοια
περίπτωση ειδοποιείστε τον εγκαταστάτη σας)
Διαγραφή κωδικών χρήστη
Για να διαγράψετε κάποιο κωδικό, πατήστε το πλήκτρο Code, μετά δώστε το κύριο κωδικό σας,
κατόπιν επιλέξτε το νούμερο του κωδικού που θέλετε να διαγράψετε (2-6) και τέλος πατήστε το
πλήκτρο [*].
πλήκτρο
CODE

κύριος κωδικός
χρήστη

(αριθμ. κωδικού)
(2-15)

πλήκτρο
*

Σημείωση: Ο 1ος κύριος κωδικός, δεν μπορεί να διαγραφεί αλλά μόνο να αλλαχτεί.
Εντολές Ανάγκης από τα πληκτρολόγια
Το σύστημα συναγερμού σας μπορεί να προγραμματιστεί για τη λειτουργία 3 διαφορετικών εντολών ανάγκης από κάθε πληκτρολόγιο. Η εντολές αυτές θα στείλουν το αντίστοιχο σήμα
στο 24ωρο Κέντρο λήψης σημάτων και θα ενεργοποιήσουν τις σειρήνες του συστήματος και τους
βομβητές των πληκτρολογίων (αν έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη του συστήματός σας).
Οι διαθέσιμες εντολές είναι οι ακόλουθες:
ΠΛΗΚΤΡΑ
* και #
9 και 7
1 και 3

ΕΝΤΟΛΗ
Πανικός
Φωτιά
Βοήθεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσωπική απειλή. ληστεία
Αναγγελία φωτιάς
Κλήση Ιατρικής βοήθειας

Οπλισμός με απομάκρυνση από το χώρο
Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό σας
Το ενδεικτικό Arm θα πρέπει να ανάψει και η οθόνη να δείξει το μήνυμα: ON: AWAY
Τώρα έχετε τον καθορισμένο από τον εγκαταστάτη σας χρόνο εξόδου για να φύγετε από το χώρο.
Κατά την είσοδό σας πάλι έχετε τον χρόνο εισόδου, για να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού.
Είναι δυνατό να υπάρχουν δύο διαφορετικοί χρόνοι εισόδου στο σύστημά σας, αν υπάρχουν δύο
είσοδοι που χρησιμοποιείτε.
Σύστημα ανέτοιμο να οπλιστεί
Εάν το σύστημα συναγερμού σας δεν είναι έτοιμο για να το οπλίσετε, τότε το ενδεικτικό Ready θα
είναι σβηστό, ενώ παράλληλα τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών (1-6) θα είναι αναμμένα δείχνοντάς
μας ποιες ζώνες είναι ανοιχτές.
Παράδειγμα: Εάν το ενδεικτικό Ready είναι σβηστό και το ενδεικτικό της 2ης ζώνης είναι αναμμένο, σημαίνει ότι η πόρτα που αντιστοιχεί στη ζώνη αυτή είναι ανοικτή. Εάν στη ζώνη αυτή είναι
συνδεδεμένο ραντάρ (ανιχνευτής κίνησης) πιθανόν κάποιος να κινείται μπροστά από αυτό. Κλείστε
τη πόρτα και απομακρύνετε όλα τα άτομα από το χώρο. Παρατηρήστε τώρα αν το ενδεικτικό της
ζώνης έχει σβήσει και αν έχει ανάψει το ενδεικτικό ετοιμότητας οπλισμού Ready .
Τα πληκτρολόγια οθόνης στη περίπτωση μη ετοιμότητας οπλισμού του συστήματος, θα πρέπει να
εμφανίζεται το μήνυμα :
SYSTEM NOT READY
ZONE 1
Οπλίζοντας το ανέτοιμο σύστημα
Εάν παρόλο που έχετε κλείσει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου και κανένα
άτομο δεν κινείται εμπρός από ραντάρ, εντούτοις κάποια ζώνη παραμένει ανοικτή (αντίστοιχο
ενδεικτικό ζώνης αναμμένο σταθερά), τότε πιθανόν η συγκεκριμένη ζώνη να έχει κάποιο πρόβλημα στην παγίδευσή της. Για να μπορέσετε να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να απομονώσετε τη συγκεκριμένη ζώνη (βλέπε απομόνωση ζωνών).
Η απομόνωση ζώνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη περίπτωση που θελημένα θέλετε
να αφήσετε κάποια πόρτα η παράθυρο ανοικτό, ενώ ο υπόλοιπος χώρος θα έχει συναγερμό.
Προσοχή: Οι απομονωμένες ζώνες δεν καλύπτονται από το συναγερμό.

Σημείωση: Και τα δύο πλήκτρα πρέπει να πατηθούν συγχρόνως για να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη
εντολή.
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Οπλισμός με παραμονή στο χώρο
Εάν θέλετε να έχετε συναγερμό και να παραμείνετε στο χώρο (συνήθως το βράδυ), υπάρχει διαθέσιμη η εντολή με τη χρήση του πλήκτρου Stay. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να
κινήστε ελεύθερα στον εσωτερικό χώρο του οικήματος (απομονώνονται όλες οι εσωτερικές πόρτες και οι ανιχνευτές κίνησης), ενώ παραμένουν παγιδευμένες όλες οι περιμετρικές προσβάσεις
του οικήματος (εξωτερικές πόρτες και παράθυρα).
Για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο, ελέγξτε κατ' αρχάς αν το
ενδεικτικό Ready είναι αναμμένο και κατόπιν πληκτρολογήστε:
πλήκτρο STAY και μετά το τετραψήφιο κωδικό χρήστη
Τα ενδεικτικά Arm και Stay θα πρέπει να ανάψουν ενώ στα πληκτρολόγια οθόνης θα εμφανιστεί το
μήνυμα:
ON STAY
Οπλισμός με κατάργηση των χρόνων εισόδου / εξόδου
Η λειτουργία με τη χρήση του πλήκτρου Instant, οπλίζει το σύστημα συναγερμού, καταργώντας
προσωρινά τους χρόνους καθυστέρησης του συστήματος (χρόνοι εισόδου και εξόδου).
Για να οπλίσετε το σύστημα και να καταργήσετε τους χρόνους εισόδου και εξόδου, ελέγξτε να είναι αναμμένο το ενδεικτικό Ready και κατόπιν πατήστε:
πλήκτρο INSTANT και μετά το τετραψήφιο κωδικό χρήστη
Τα ενδεικτικά Arm και Instant θα πρέπει να ανάψουν ενώ στα πληκτρολόγια οθόνης θα εμφανιστεί
το μήνυμα:
ON INSTANT
Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, στη περίπτωση που το πληκτρολόγιο του συστήματος ελέγχεται από κάποιο ανιχνευτή κίνησης. Σε τέτοια περίπτωση χρησιμοποιείστε
τον οπλισμό με παραμονή και κατάργηση των χρόνων με τη χρήση των πλήκτρων Stay και Instant.
Οπλισμός με παραμονή και κατάργηση χρόνων
Η χρήση των πλήκτρων Stay και Instant, οπλίζει το σύστημα συναγερμού, καταργώντας προσωρινά τους χρόνους του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα απομονώνει προσωρινά όλες τις
εσωτερικές ζώνες επιτρέποντας στα πρόσωπα να κυκλοφορούν ελεύθερα στο χώρο του οικήματος.
Για να οπλίσετε το σύστημα καταργώντας τους χρόνους εισόδου και εξόδου και να
απομονώσετε τις εσωτερικές ζώνες (π.χ. ραντάρ) ελέγξτε κατ' αρχάς αν το ενδεικτικό READY
είναι αναμμένο και κατόπιν πληκτρολογήστε:
πλήκτρα STAY και INSTANT και μετά το κωδικό χρήστη
Τα ενδεικτικά Arm, Stay και Instant θα πρέπει να ανάψουν ενώ στα πληκτρολόγια οθόνης θα εμφανιστεί το μήνυμα:
ON STAY INSTANT
Αφοπλισμός του συστήματος συναγερμού
Όταν αφοπλίζετε το σύστημα συναγερμού, απενεργοποιούνται όλες οι ζώνες διάρρηξης.
Οι τυχόν υπάρχουσες όμως ζώνες 24ωρου πανικού (όπως π.χ μπουτόν προσωπικής απειλής) και
οι ζώνες πυρανίχνευσης, παραμένουν πάντα ενεργές.
Για να αφοπλίσετε το σύστημα, δώστε ένα από τους κωδικούς σας
Εάν το σύστημα δεν έχει δώσει συναγερμό όσο απουσιάζατε από το χώρο, δηλαδή δεν υπάρχει
μνήμη συναγερμού, το ενδεικτικό Arm θα σβήσει, ενώ η οθόνη στα πληκτρολόγια οθόνης θα δείξει το ακόλουθο μήνυμα:
SYSTEM READY η SYSTEM NOT READY
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το σύστημα δώσει συναγερμό όταν είναι οπλισμένο, η αν υπάρχει ένδειξη προβλήματος σε κάποια ζώνη, το αντίστοιχο ενδεικτικό (1-6) της ζώνης θα δείχνει την υπάρχουσα κατάσταση με τον ακόλουθο τρόπο:
Γρήγορο αναβόσβημα
>
Μνήμη συναγερμού
Αργό αναβόσβημα
>
Ζώνη απομονωμένη
Αμυδρό αναβόσβημα
>
Πρόβλημα ζώνης
Σταθερά αναμμένο
>
Ζώνη ανοικτή
Προσοχή: Αν το σύστημα έδωσε συναγερμό κατά την απουσία σας, αφού αφοπλίσετε το σύστημα, θα παρατηρήσετε το αντίστοιχο ενδεικτικό της ζώνης που έδωσε συναγερμό να αναβοσβήνει γρήγορα.
Αφού ελέγξετε το χώρο, ακυρώστε τη μνήμη συναγερμού δίνοντας τον κωδικό σας, η πατώντας το
πλήκτρο * ,εάν έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας.
Απομόνωση και επαναφορά ζωνών
Απομόνωση ζωνών
Η λειτουργία απομόνωσης ζωνών (χρήση του πλήκτρου Bypass), επιτρέπει την απομόνωση μίας η
πολλών ζωνών από το σύστημα συναγερμού. Εάν η λειτουργία αυτόματης επαναφοράς ζωνών
ισχύει στο σύστημά σας (ενημερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας), τότε οι ζώνες που τυχόν απομονώνονται, επανέρχονται αυτόματα στο σύστημα, μετά από τον αφοπλισμό του συστήματος.
Σημείωση: Η απομόνωση ζωνών είναι επιτρεπτή μόνο όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο.
Για να απομονώσετε μία ζώνη πληκτρολογήστε:
πλήκτρο BYPASS, το κωδικό χρήστη, και τον αριθμό ζώνης (1-6)
Για να απομονώσετε πολλές ζώνες συγχρόνως, δεν απαραίτητο να επαναλαμβάνεται τον κωδικό
χρήστη για κάθε ζώνη, π.χ για να απομονώστε συγχρόνως τις ζώνες 2, 3 και 4, πληκτρολογήστε:
BYPASS, (Κωδικό χρήστη) , πλήκτρο 2, BYPASS πλήκτρο 3, BYPASS πλήκτρο 4
Οι ζώνες που απομονώθηκαν θα εμφανίζονται αναβοσβήνοντας αργά στα αντίστοιχα ενδεικτικά
ζωνών των πληκτρολογίων ενώ στα πληκτρολόγια οθόνης εμφανίζεται παρόμοιο μήνυμα:
BYPASS ZN01
FRONT DOOR
Επαναφορά ζωνών
Η λειτουργία αυτή επαναφέρει στο σύστημα μία ήδη απομονωμένη ζώνη. Η επαναφορά
ζωνών γίνεται με τη χρήση του πλήκτρου Bypass και με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η απομόνωση
των ζωνών. Πλήκτρο BYPASS, το κωδικό χρήστη και τον αριθμό ζώνης (1-6)
Γρήγορη απομόνωση ζωνών
Εάν έχει προγραμματιστεί η λειτουργία αυτή στο σύστημά σας, τότε είναι δυνατό να απομονώνετε
τις ζώνες, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή κωδικού χρήστη. Σε αυτή τη περίπτωση η διαδικασία
απομόνωσης και επαναφοράς ζωνών θα γίνεται πατώντας απλά τα πλήκτρα:
πλήκτρο BYPASS και αριθμός ζώνης (1-6)
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