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ύντομος Οδηγός των Κύριων Λειτουργιών Ελέγχου υναγερμού  

ΤΝΣΟΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΒΑΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ Όπιηζε  ................................................   + [Κσδηθφο]*  

ΑΜΔΖ ΓΔΝΗΚΖ Όπιηζε ...................................   + [Κσδηθφο]* +   

ΜΔΡΗΚΖ Όπιηζε  ...............................................   + [Κσδηθφο]*  

ΑΜΔΖ ΜΔΡΗΚΖ Όπιηζε  .................................   + [Κσδηθφο]* +      

ΓΔΝΗΚΖ Όπιηζε-ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ  ........................   + [Κσδηθφο]* +   

Απηόκαηε ΓΔΝΗΚΖ Όπιηζε (ζχζηεκα αλέηνηκν)  +[Κσδηθφο]*+   (γηα λα ζηγήζεη ν βνκβεηήο)  

Απηόκαηε ΜΔΡΗΚΖ Όπιηζε (ζχζηεκα αλέηνηκν) +[Κσδηθφο]*+   (γηα λα ζηγήζεη ν βνκβεηήο) 

Αθόπιηζε θαη δηαθνπή ζπλαγεξκώλ ...   + [Κσδηθφο] 
* Ο πξνεπηιεγκέλνο βαζηθόο θσδηθόο ρξήζηε είλαη 1 1 1 1. Ο θσδηθόο δελ είλαη απαξαίηεηνο εάλ ε ηαρεία όπιηζε έρεη 
ελεξγνπνηεζεί από ηνλ ηερληθό εγθαηάζηαζεο. Αιιάμηε ηνλ πξνεπηιεγκέλν θσδηθό κε κπζηηθό θσδηθό ηεο επηινγήο 
ζαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό (δείηε ζηελ ελόηεηα 5) 

τοιχεία επικοινωνίας 

Αγαπεηέ Αγνξαζηή, 
αο επραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην PowerMaxExpress, 
έλα ηδηαίηεξα πξνεγκέλν αζχξκαην ζχζηεκα ειέγρνπ 
αζθάιεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ Visonic Ltd.  
Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε παξαθάησ ηα ζηνηρεία ηνπ 
ηερληθνχ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ επρεξέζηεξε παξνρή 
ππνζηήξημεο. 
Όλνκα Δηαηξείαο: ____________________________ 
Αξηζκφο Σειεθψλνπ: _________________________ 
Όλνκα Τπεχζπλνπ: __________________________ 
Βεβαησζείηε, επίζεο, φηη έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο ην 
φλνκα θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ Κέληξνπ Λήςεο 
εκάησλ πλαγεξκνχ (ΚΛ), ζην νπνίν ην ζχζηεκά 
ζαο επηθνηλσλεί θαη αλαθέξεη πεξηζηαηηθά. Δάλ πνηέ 
θαιέζεηε ην ΚΛ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε ηνλ 
ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ κε ηνλ νπνίν ην δηθφ ζαο 
ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ην ΚΛ. 

 
Εεηείζηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο θαη ζεκεηψζηε:  
Όλνκα εηαηξείαο ΚΛ: ______________________ 
Αξηζκφο ηειεθψλνπ: _________________________ 
Αξηζκφο ινγαξηαζκνχ: ________________________ 
ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα έρεη πξνγξακκαηηζηεί 
απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο ψζηε λα επηθνηλσλεί κε 
ηδησηηθά ηειέθσλα, ζεκεηψζηε απηνχο ηνπο 4 
ηειεθσληθνχο αξηζκνχο επηθνηλσλίαο: 
Σειέθσλν Αξ. 1: ____________________________ 
Σειέθσλν Αξ. 2: ____________________________ 
Σειέθσλν Αξ. 3: ____________________________ 
Σειέθσλν Αξ. 4: ____________________________ 

ήματα Υωτεινών Ενδείξεων 

Έλδεημε πκπεξηθνξά εκαζία 

 ΟΠΛΗΖ 

(θφθθηλε) 

Αλάβεη ζηαζεξά Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε γεληθήο φπιηζεο (AWAY MODE). 
Αλαβνζβήλεη Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κεξηθήο φπιηζεο (HOME MODE). 
Γελ είλαη 
αλακκέλε 

Σν ζχζηεκα είλαη πξνο ην παξφλ αθνπιηζκέλν. 

 Βιάβε 

(πνξηνθαιί) 

Αλάβεη ζηαζεξά Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη πξνο ην παξφλ ζε θαηάζηαζε πξνβιήκαηνο. 
Γελ είλαη 
αλακκέλε 

Καλέλα πξφβιεκα  - φια εληάμεη 

 Ζρεηηθή 

πξνεηδνπνίεζε 
(πξάζηλε) 

Αλάβεη ζηαζεξά Ζ ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε έρεη ελεξγνπνηεζεί – νη δψλεο ερεηηθψλ 
πξνεηδνπνηήζεσλ ζα ερήζνπλ εάλ αληρλεχζνπλ θάπνηα θίλεζε. 

Γελ είλαη 
αλακκέλε 

Ζ ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε έρεη απελεξγνπνηεζεί – νη δψλεο ερεηηθψλ 
πξνεηδνπνηήζεσλ δελ ζα ερήζνπλ αλ αληρλεχζνπλ θάπνηα θίλεζε. 

  Ζιεθηξηθή 

παξνρή 
(πξάζηλε) 

Αλάβεη ζηαζεξά Ζ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηξνθνδνηεί ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 
Γελ είλαη 
αλακκέλε 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηηο εθεδξηθέο κπαηαξίεο. 
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ήκαηα εηξήλαο 

Δίδνο 
ζπλαγεξκνύ 

Γξαθηθή Αλαπαξάζηαζε ήκαηνο Λεθηηθή Πεξηγξαθή ήκαηνο 

Γηαξξήθηεο / 
24 ψξεο/ 
Παληθφο 

––––––––––––––––––––––––––––––– πλερφκελνο Ήρνο  

Ππξθαγηά – – –    – – –     – – –     – – – ................. Ήρνο - Ήρνο - Ήρνο - παχζε - Ήρνο - Ήρνο - Ήρνο - 
παχζε..... 

Έιεγρνο* –– (εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ζεηξήλεο) ON γηα 2 δεπηεξφιεπηα (κηα θνξά) 

* πκπιεξσκαηηθή ρξήζε κφλν. 

Φρήσιμες υμβουλές για τους Φρήστες του PowerMaxExpress 

Διακοπή συναγερμού: Όηαλ ερήζεη ν ζπλαγεξκφο - 

πηέζηε ην πιήθηξν ΑΦΟΠΛΗΖ ( ) ζην ηειερεηξηζηήξην ή 

πηέζηε  ζην πιεθηξνιφγην θαη κεηά εηζάγεηε ηνλ 

θσδηθφ πξφζβαζεο (1 1 1 1 πξνεπηιεγκέλνο). 

Διακοπή σημάτων βλάβης: Όηαλ δηαπηζησζεί θάπνηα 

βιάβε ζην ζχζηεκα, ε θσηεηλή έλδεημε ΒΛΑΒΖ ζα αλάςεη 

θαη κηα αιιεινπρία ηξηψλ βφκβσλ ζα ερεί θάζε ιεπηφ. Αλ 

δελ επηζπκείηε λα επηζθεπάζεηε ηε βιάβε ακέζσο θαη νη 

βφκβνη είλαη ελνριεηηθνί, πηέζηε ην πιήθηξν ΑΦΟΠΛΗΖ 

( ) ζην ηειερεηξηζηήξην ή πηέζηε  ζην 

πιεθηξνιφγην θαη κεηά πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ 

πξφζβαζεο (1 1 1 1 πξνεπηιεγκέλνο). Απηφ ζα θάλεη ηνλ 

βνκβεηή λα ζηγήζεη γηα 4 ψξεο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ 

νπνίσλ ν βνκβεηήο ζα αξρίζεη πάιη λα ερεί. Έρεηε 

πάλησο ππφςε ζαο φηη ν βνκβεηήο βιάβεο δελ ιεηηνπξγεί 

ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. 

Περιμετρικές και εσωτερικές ζώνες – Ζώνες 24 

ωρών: Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αηζζεηήξεο 

πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε 

πεξηκεηξηθέο θαη εζσηεξηθέο δψλεο. Απηέο νη δψλεο 

ζεκαηνδνηνύλ ζπλαγεξκφ φηαλ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε όπιηζεο θαη δελ ζεκαηνδνηνύλ ζπλαγεξκό 

φηαλ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αθόπιηζεο. 

Άιινη αηζζεηήξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε δψλεο 24 σξψλ 

πνπ ζεκαηνδνηνχλ ζπλαγεξκφ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην 

ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε φπιηζεο είηε φρη. 

Όπλιση ενώ οι περιμετρικές ζώνες δεν είναι 

ασφαλείς (πόρτες ή παράθυρα είναι ανοικτά): Αλ 

θάπνηα πφξηα ή θάπνην παξάζπξν είλαη αλνηθηφ, ζηηο 

θσηεηλέο ελδείμεηο ζα αλαγξάθεηαη “ΑΝΔΣΟΗΜΟ”. 

Μπνξείηε λα βξείηε πνηα δψλε είλαη “αλέηνηκε” πηέδνληαο 
ην πιήθηξν OKI . Μπνξείηε λα απνθαηαζηήζεηε ην 

πξφβιεκα θιείλνληαο ηελ πφξηα ή ην παξάζπξν ή λα 

πξνρσξήζεηε ζε "Απηφκαηε Όπιηζε" (απελεξγνπνίεζε 

δσλψλ) αλ απηή ε επηινγή έρεη επηηξαπεί απφ ηνλ ηερληθφ 

εγθαηάζηαζεο. Αλ εζειεκέλα πξφθεηηαη λα εμαηξέζεηε κηα 

δψλε, αθήζηε ηελ πφξηα ή ην παξάζπξν αλνηθηφ θαη 

νπιίζηε ην ζχζηεκα.  

Εώλεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμαίξεζε δελ 

πξνζηαηεύνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ 

όπιηζεο. 

 

Πρόσβαση σε ζώνες 24 ωρών: Αλ ζέιεηε λα 

πιεζηάζεηε θάπνηνλ αηζζεηήξα πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

ζαλ δψλε 24 σξψλ ρσξίο λα πξνθαιέζεηε ζπλαγεξκφ: 

 Πηέζηε  - εκθαλίδεηαη ε έλδεημε: ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ / ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. 

 Πηέζηε  πάιη - εκθαλίδεηαη ε έλδεημε: ΡΤΘΜ. 

ΥΡΖΣΖ.  

 Πηέζηε OKI  - εκθαλίδεηαη ε έλδεημε: ΓΩΔ 

ΚΩΓΗΚΟ ___. 
Πιεθηξνινγήζηε ηνλ κπζηηθφ ηεηξαςήθην <Κσδηθό 
Υξήζηε> - ν βνκβεηήο ζα εθπέκςεη έλα "ραξνχκελν ήρν” 
(- - - ––––). 
Έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο 4 ιεπηά γηα λα εηζέιζεηε ζηε δψλε 
24 σξψλ. Όηαλ παξέιζνπλ ηα 4 ιεπηά, ην ζχζηεκα ζα 
επαλέιζεη απηνκάησο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Ακύρωση τυχαίων συναγερμών: ε πεξίπησζε 
ζπλαγεξκνχ, πξψηα ελεξγνπνηείηαη ν εζσηεξηθφο 
βνκβεηήο γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
(θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο). ηε 
ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ε εμσηεξηθή ζεηξήλα θαη ην 
γεγνλφο αλαθέξεηαη ζην ΚΛ. Αλ έρεηε πξνμελήζεη 
θάπνην ζπλαγεξκφ θαηά ιάζνο, κπνξείηε απιψο λα 
αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα πξνηνχ ερήζεη ε εμσηεξηθή 
ζεηξήλα – ην γεγνλφο δελ ζα αλαθεξζεί. 
Αλ πξνμελήζεηε θάπνην ζπλαγεξκφ θαηά ιάζνο θαη ε 
εμσηεξηθή ζεηξήλα έρεη αξρίζεη λα ερεί, κπνξείηε πάιη λα 
αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα κέζα ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν 
απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ 1 
έσο 15 ιεπηά, ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ζαο). Αλ απηφ 
γίλεη εκπξφζεζκα, έλα κήλπκα ΑΚΤΡΩΖ 
ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ζα ζηαιεί απηφκαηα ζην ΚΛ. 
Έξοδος μετά το πέρας χρονοκαθυστέρησης 

εξόδου: Αλ εμέιζεηε απφ ηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν 
κεηά ην πέξαο ηεο ρξνλνθαζπζηέξεζεο εμφδνπ (νη ήρνη 
θαζπζηέξεζεο εμφδνπ έρνπλ ζηακαηήζεη λα αθνχγνληαη), 
ηφηε ην ζχζηεκα ζα εθιάβεη ηελ παξνπζία ζαο ζαλ λα 
έρεηε κφιηο εηζέιζεη. Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε ηεο 
ρξνλνθαζπζηέξεζεο εηζφδνπ ζα μεθηλήζεη θαη ζα 
αθνπζηνχλ νη ήρνη θαζπζηέξεζεο εηζφδνπ. Γηα λα 
πξνιάβεηε ηνλ ζπλαγεξκφ, πξέπεη λα αθνπιίζεηε ην 
ζχζηεκα κέζα ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα. 
Μη εξουσιοδοτημένη είσοδος κατά την απουσία 

σας: Αλ αθνχζεηε ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ φηαλ είζηε 
έηνηκνο λα εηζέιζεηε ζην ρψξν, θαη δείηε θψηα πνπ ζα 
έπξεπε θπζηνινγηθά λα είλαη θιεηζηά – θάπνηνο εηζβνιέαο 
κπνξεί λα βξίζθεηαη αθφκα κέζα ή θάπνην άιιν γεγνλφο 
κπνξεί λα έρεη ζπκβεί. Μελ αληηκεησπίζεηε ηνλ εηζβνιέα 
– παξακείλεηε έμσ θαη εηδνπνηείζηε ηηο ππεξεζίεο 
εθηάθηνπ αλάγθεο. 
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1. Εισαγωγή 

Γενικά

Σν PowerMaxExpress είλαη έλα αζχξκαην ζχζηεκα 

ειέγρνπ ζπλαγεξκνχ πνπ παξέρεη πξνζηαζία 
ελαληίνλ δηάξξεμεο, ππξθαγηάο θαη παξαβίαζεο 
ρψξνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηελ 

επίβιεςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αηφκσλ κε ηδηαίηεξεο 
αλάγθεο ή ππεξειίθσλ πνπ βξίζθνληαη κφλνη ηνπο 
ζην ζπίηη. Οη πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο 

παξνπζηάδνληαη νπηηθά. 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ PowerMaxExpress γίλεηαη κέζσ 

πίλαθα ειέγρνπ (Δηθ. 1), ν νπνίνο έρεη ζρεδηαζηεί 
ψζηε λα ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνπο δηάθνξνπο 

αηζζεηήξεο πνπ έρνπλ ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεζεί 
ζηελ πεξίκεηξν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
πξνζηαηεπφκελνπ ρψξνπ (Δηθφλα 2). 

Όηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αθόπιηζεο, ην 
ζχζηεκα ζαο παξέρεη κηα ζεηξά απφ νπηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ζεκαίλεη ζπλαγεξκφ ζε 
πεξίπησζε αλίρλεπζεο θαπλνχ ή ζε πεξίπησζε 

αλίρλεπζεο παξαβίαζεο κηαο δψλεο 24 σξψλ 
(δψλε πνπ είλαη ελεξγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
24ψξνπ). 

Όηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε όπιηζεο, ην ζχζηεκα 

ζεκαίλεη ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο 
παξαβίαζεο ζε θάπνηα απφ ηηο νπιηζκέλεο δψλεο. 

Ï È Ï Í Ç

ÐËÇÊÔÑÁ

ÅËÅÃ×Ï Õ

ÐËÇÊÔÑÏ ËÏ ÃÉÏ

ÅÍ ÄÅÉÎ ÅÉÓ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Ó

 ÂÏ Ì ÂÇÔÇÓ

 

Εικόνα 1. Πίλαθαο Ειέγρνπ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ρξεηαζηείηε έλαλ 
ηεηξαςήθην θσδηθφ αζθάιεηαο (ν θσδηθφο 0000 δελ 
επηηξέπεηαη), ελψ κπνξείηε λα επηηξέςεηε ηε ρξήζε 

ζε άιια 7 εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, παξέρνληαο ζην 
θαζέλα απ' απηνχο ηνλ δηθφ ηνπ θσδηθφ αζθάιεηαο. 

Δπηπιένλ, κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε κε έσο θαη 8 
ηειερεηξηζηήξηα-κπξειφθ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηα 

νπνία ζα επηηξέςνπλ ζε εζάο θαη ζηνπο ππφινηπνπο 
ρξήζηεο λα ειέγρεηε εχθνια ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Δάλ ν ρξήζηεο αιιάμεη απφ πςειή ζε ρακειφηεξε 
ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, π.ρ. απφ ΟΠΛΗΖ 

ζε ΑΦΟΠΛΗΖ, ή απφ ΟΠΛΗΖ ζε ΜΔΡΗΚΖ 
ΟΠΛΗΖ, ζα δεηεζεί λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ θσδηθφ 
ρξήζηε παξαθάκπηνληαο ηελ δπλαηφηεηα ΣΑΥΔΗΑ 

ΟΠΛΗΖ. 

Σν ζχζηεκα αλαγλσξίδεη έλα επξχ θάζκα 
ζπκβάλησλ – ζπλαγεξκνχο, απφπεηξεο παξαβίαζεο 

ησλ αηζζεηήξσλ θαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο βιαβψλ. 
Σα ζπκβάληα αλαθέξνληαη απηφκαηα ζην ΚΛ (ζε 
ςεθηαθή κνξθή) κέζσ ηνπ δηθηχνπ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο (PSTN) ή πξναηξεηηθά κέζσ GSM θαη 
δηαδηθηχνπ θαη ζε ηδησηηθά ηειέθσλα (ζε θσλεηηθή 
κνξθή ή ζε κνξθή SMS). Σν άηνκν πνπ δέρεηαη 

κήλπκα ηέηνηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ην 

γεγνλφο θαη λα πξνρσξήζεη ζηηο θαηάιιειεο 
ελέξγεηεο. 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ην Κεθάιαην 2 απηνύ ηνπ νδεγνύ, ζα 
βξείηε όηη ρξεηάδεζηε γηα λα αζθαιίζεηε ηνλ ρώξν 
ζαο. 

Δάλ δελ γλσξίδεηε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
εδψ, αλαηξέμηε ζην Παξάξηεκα Α ζην ηέινο απηνχ 
ηνπ νδεγνχ. 

ημείωση: Απηό ην ζύζηεκα πξέπεη λα ειέγρεηαη 
από αλαγλσξηζκέλν ηερληθό ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

αλά ηξηεηία (3). 

 

Φαρακτηριστικά υστήματος 

Σν PowerMaxExpress ζαο πξνζθέξεη κηα ζεηξά 

κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 Ρπζκίζεηο Βαζηθνύ Υξήζηε/ Ρπζκίζεηο Υξήζηε: 

Τπάξρνπλ δχν είδε ξπζκίζεσλ, νη Ρπζκίζεηο 

Βαζηθνχ Υξήζηε (Μάζηεξ) θαη νη Ρπζκίζεηο 

Υξήζηε. Γείηε ην παξαθάησ πίλαθα γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο αλά είδνο ρξήζηε. 

Δίδνο 
ρξήζηε 

Λεηηνπξγία 

Βαζηθόο 
Υξήζηε 

Όπιηζε/αθόπιηζε 

Παξάθακςε δώλεο 
Εμνπζηνδόηεζε άιισλ 7 θσδηθώλ ρξήζηε 

Ρύζκηζε θσδηθώλ ρξήζηε 
Αλαθνξά ζε ηδηώηε 
Καηαρώξεζε/δηαγξαθή ηειερεηξηζηεξίνπ 

Απηόκαηε Όπιηζε 
Ελεξγνπνίεζε ήρνπ όπιηζεο 
Ρύζκηζε κνξθήο εκεξνκελίαο θαη   ώξαο 

Αλάγλσζε κεηξώνπ ζπκβάλησλ 

Υξήζηεο Όπιηζε/αθόπιηζε 

Παξάθακςε δώλεο 

 29 Εώλεο: Κάζε πξνζηαηεπφκελε δψλε 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ηεο θαη ηελ 

νλνκαζία ηεο. 

 Πνιιαπιέο κέζνδνη όπιηζεο: ΓΔΝΗΚΖ, ΜΔΡΗΚΖ, 

ΑΜΔΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΑΜΔΖ ΜΔΡΗΚΖ, 

ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ θαη ΔΞΑΗΡΔΖ.  
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 Οζόλε Τγξώλ Κξπζηάιισλ (LCD): Πιεξνθνξίεο 

θαη νδεγίεο ζε απιή γιψζζα εκθαλίδνληαη ζηελ 

εκπξφζζηα νζφλε κε κεγάια, επαλάγλσζηα 

γξάκκαηα. 

 Ρνιόη: Ζ ηξέρνπζα ψξα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. 

Απηή ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ζην 

κεηξψν θαηαρσξήζεσλ παξέρνληαο εκεξνκελία 

θαη ψξα ζε θάζε ζπκβάλ. 

 Γηάθνξνη απνδέθηεο ησλ αλαθνξώλ: Σα 

ζπκβάληα αλαθέξνληαη απηφκαηα ζην ΚΛ, ζε 

ηδησηηθά ηειέθσλα ηεο επηινγήο ζαο, ζε pager θαη 

ζε SMS, εθφζνλ έρεη εγθαηαζηαζεί GSM. 

 Δπηιεθηηθή αλαθνξά: Ο ηερληθφο εγθαηάζηαζεο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε απνδέθηε. 

 Λεηηνπξγία Δηδνπνίεζεο: Έλα κήλπκα 

εηδνπνίεζεο απνζηέιιεηαη απηφκαηα ζε 

επηιεγκέλα ηειέθσλα φηαλ ην ζχζηεκα 

αθνπιίδεηαη απφ θάπνηνλ αλάινγα 

εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε (θάπνην απφ ηα λεφηεξα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα παξάδεηγκα). 

 Πξόζβαζε από απνκαθξπζκέλα ηειέθσλα: 

Δπηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζην PowerMaxExpress 

απφ απνκαθξπζκέλν ηειέθσλν θαη ε 

Όπιηζε/Αθφπιηζή ηνπ ή ε ιήςε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σα πιήθηξα αξηζκεηηθώλ ςεθίσλ ρξεζηκεύνπλ 

σο πιήθηξα ιεηηνπξγίαο: ε θαηάζηαζε 

αθφπιηζεο, ηα πιήθηξα ησλ αξηζκεηηθψλ ςεθίσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηάθνξσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα απιφ εηθνλίδην 

πάλσ ζην πιήθηξν πεξηγξάθεη ηε ρξήζε ηνπ. 

 Απόκαθξνο έιεγρνο PGM: Οη κεραληζκνί 

ειέγρνπ ζπξψλ, θσηηζκνχ θαη άιισλ ζπζθεπψλ 

κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη 

απελεξγνπνηεζνχλ κέζσ κηα εηδηθήο εμφδνπ   PGM 

(πξνγξακκαηηδφκελε). Ο ηερληθφο εγθαηάζηαζεο 

ζα θάλεη ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο.  

 Αλάθηεζε δεδνκέλσλ: Μπνξείηε λα ιακβάλεηε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη γηα βιάβεο θαη λα εμεηάδεηε νπηηθά 

απνζεθεπκέλα πεξηζηαηηθά ζπλαγεξκψλ, 

 Δπίβιεςε ππεξειίθσλ θαη αηόκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο: Σν ζχζηεκα δχλαηαη λα 

πξνγξακκαηηζηεί ψζηε λα παξαθνινπζεί ηελ 

δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν 

θαη λα ζηέιλεη έλα κήλπκα, εάλ ην ππφ επίβιεςε 

άηνκν παξακείλεη αδξαλέο πέξα απφ 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο). 

 Κιήζεηο αλάγθεο: Μηθξνζθνπηθά ηειερεηξηζηήξηα 

πνπ έρνπλ δνζεί ζε νξηζκέλα άηνκα ρξεζηκεχνπλ 

γηα ηελ δηελέξγεηα θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Αθόπιηζε ππό απεηιή: Αλ θάπνηνο ρξήζηεο 

ππνρξεσζεί λα αθνπιίζεη ην ζχζηεκα ππφ ηελ 

απεηιή βίαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ εηδηθφ 

θσδηθφ, ν νπνίνο εκθαλίδεη ην ζχζηεκα 

αθνπιηζκέλν, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηέιλεη 

έλα ζησπεξφ ζπλαγεξκφ ζην ΚΛ (δείηε ζην 

Κεθάιαην 2). 

 Δπίβιεςε ζπζηήκαηνο: Όιεο νη αζχξκαηεο 

πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

πξνζηαηεπφκελν ρψξν ζηέιλνπλ πεξηνδηθά 

κελχκαηα επίβιεςεο. Δάλ θάπνην ηέηνην κήλπκα 

θαζπζηεξήζεη , ζηελ νζφλε ηνπ PowerMaxExpress 

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα βιάβεο “αδξάλεηα”. Ο 

ηερληθφο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα 

απελεξγνπνηήζεη απηή ηε ιεηηνπξγία.  
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Εικόνα 2. πλήζεο Δηάηαμε πζηήκαηνο 

 Έιεγρνο κπαηαξίαο: Μελ αλεζπρείηε γηα 

ηειεησκέλεο  κπαηαξίεο. ηελ νζφλε ηνπ 

PowerMaxExpress εκθαλίδεηαη ε έλδεημε '"ρακειήο 

ζηάζκεο κπαηαξίαο" θάζε θνξά πνπ ε  κπαηαξία 

θάπνηνπ αζχξκαηνπ αηζζεηήξα θηάλεη ζην ηέινο 

ηεο ρξήζηκεο δσήο ηεο. Όηαλ ε ηάζε κπαηαξίαο 

ηεο αζχξκαηεο ζεηξήλαο είλαη ρακειή, έλα κήλπκα 

ρακειήο ζηάζκεο κπαηαξίαο ζηέιλεηαη ζην 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. Μεηά απφ ηελ ιήςε ηνπ 

κελχκαηνο ρακειήο ηάζεο, ηνπιάρηζηνλ 2 

ζπλαγεξκνί ζεηξήλαο είλαη δπλαηνί πξνηνχ απηή ε 

ζεηξήλα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο.  

Ορολογία 

Γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο 
αλαηξέμηε ζηνπο νξηζκνχο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Β 
ζην ηέινο απηνχ ηνπ νδεγνχ. Όκσο, εάλ δελ 

πξφθεηηαη γηα ην πξψην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ 
γλσξίδεηε, πξνρσξήζηε ζηε αλάγλσζε ηνπ νδεγνχ. 

Πιήθηξα Διέγρνπ 

Πιήθηξν Λεηηνπξγία 

 
Πξνψζεζε ζηελ επφκελε επηινγή κέζα 
ζην επηιεγκέλν κελνχ   

 

Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε  
επηινγή κέζα ζην επηιεγκέλν κελνχ   

OKI  
Αλαζθφπεζε κελπκάησλ θαηάζηαζεο 
έλα-έλα θαη επίζεο, επηινγή ηεο 
εκθαληδφκελεο επηινγήο. 
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Ï ÐËÉÓÇ ÐÑÏ ÂËÇÌ Á

Ç×ÇÔÉÊÇ

ÅÉÄÏ ÐÏ ÉÇÓÇ
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ

ÐÁÑÏ ×Ç

ÅÍ ÄÅÉÎ ÅÉÓ

Ï ÈÏ Í Ç

ÊÉÍ ÇÓÇ ÐÉÓÙ

ÅÐÏ Ì ÅÍ Ï

ÃÅÍ ÉÊÇ Ï ÐËÉÓÇ

Ì ÅÑÉÊÇ Ï ÐËÉÓÇ

Ç×ÇÔÉÊÇ

ÅÉÄÏ ÐÏ ÉÇÓÇ

ON/OFF

ÁÖÏ ÐËÉÓÇ

Ì ÇÔÑÙÏ

ÓÕÌ ÂÁÍ ÔÙÍ

¸ êôáêôçò áí Üãêçò
(ÐéÝóôå 2 äåõô.)

ÐÕÑÊÁÃÉÁ

(ÐéÝóôå 2 äåõô.)

ÐéÝóôå êáé ôá äýï  óå ðåñßð ôù óç óõí áãåñì ï ý ðáí éêï ý

ÐÑÏ ÂÏ ËÇ / Ï Ê

ÁÊÕÑÙÓÇ

ÊÁÈÕÓÔÅÑÇÓÇ

ÅÉÓÏ ÄÏ Õ

ÄÅÍ
×ÑÇÓÉÌ Ï ÐÏ ÉÅºÔÁÉ

 
Εικόνα 3. Έιεγρνη θαη Ελδείμεηο 

Σηλεχειριστήριο Πολλαπλών 

Λειτουργιών 

Σν ζχζηεκά ζαο αληαπνθξίλεηαη ζε ζήκαηα πνπ 
εθπέκπνληαη απφ ηειερεηξηζηήξην κπξειφθ 4 

πιήθηξσλ (MCT-234) ή 6 πιήθηξσλ ακθίδξνκν  
(MCT-237) ή απφ ακθίδξνκν αζχξκαην 
πιεθηξνιφγην (MKP-150/151) – δείηε εηθφλα 4.  

 

MCT-234 

AUX

LED

ÁÖÏ ÐËÉÓÇ
Ì ÅÑÉÊÇ

¼ðëéóç

 

MCT-237 

AUX B
AUX A

ÁÖÏ ÐËÉÓÇ

Ï ÈÏ Í Ç

Ì ÅÑÉÊÇ
STATUS¼ðëéóç

 
 

 

MKP-150 /151 

AWAY

 
Εικόνα 4. Σειερεηξηζηήξηα Μπξειόθ θαη Πιεθηξνιόγην 

Ζ πξφθιεζε ζπλαγεξκνχ ΠΑΝΗΚΟΤ γίλεηαη: κέζσ 
ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ MCT-234, παηψληαο 

ηαπηφρξνλα ηα πιήθηξα ΟΛΗΚΖ ΟΠΛΗΖ θαη 
ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ επί 2 δεπη., κέζσ ηνπ 
ηειερεηξηζηεξίνπ MCT-237, παηψληαο ηαπηφρξνλα ηα 

πιήθηξα AUX1 θαη AUX2 επί 2 δεπη., θαη κέζσ ηνπ 
πιεθηξνινγίνπ MKP-150/151 παηψληαο ηαπηφρξνλα 
ηα πιήθηξα # θαη * επί 2 δεπη. Ζ πξφθιεζε φπιηζεο  

Δηδνπνίεζεο πξνθαιείηαη παηψληαο ην πιήθηξν 
ΟΛΗΚΖ ΟΠΛΗΖ δχν θνξέο εληφο 2 δεπηεξνιέπησλ, 
εθφζνλ απηή ε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ έρεη 

επηηξαπεί απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο.  
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Οη ζπζθεπέο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα: 

A. ΑΜΔΖ όπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο: Αλ πηέζεηε 

ην πιήθηξν AUX ακέζσο κεηά ηελ φπιηζε, φζν 
αθφκα δηαξθεί ε θαζπζηέξεζε εμφδνπ, ηφηε ην 
ζχζηεκα ζα νπιηζηεί ρσξίο ρξνλνθαζπζηέξεζε 

εηζφδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζπλαγεξκφο ζα 
ερήζεη ακέζσο, εάλ θάπνηνο πξνζεγγίζεη ηνλ 
πξνζηαηεπφκελν ρψξν απφ νπνηαδήπνηε δψλε. 

Απηφ δελ ηζρχεη γηα ζαο θαη γηα φζνπο δηαζέηνπλ 
ην ηειερεηξηζηήξην κπξειφθ, θαζψο κπνξείηε λα 
αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα πηέδνληαο ην πιήθηξν 

ΑΦΟΠΛΗΖ ( ) πξνηνχ εηζέιζεηε ζην ρψξν. 
 

B. Παξάθακςε ρξνλνθαζπζηέξεζεο εηζόδνπ: 

Δάλ πηέζεηε ην πιήθηξν AUX ζα πξνθαιέζηε 
"άκεζε" φπιηζε ηνπο ζπζηήκαηνο. 

Αθόπιηζε από ηειερεηξηζηήξην κπξειόθ πνπ 

έρεη ρακειή ηάζε κπαηαξίαο (εάλ έρεη επηηξαπεί 

από ηνλ ηερληθό εγθαηάζηαζεο)  
Δάλ ε ζηάζκε ηεο κπαηαξίαο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ 
κπξειφθ είλαη ρακειή, φηαλ πξνζπαζήζεηε λα 
αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα ζα αθνπζηεί έλαο 
ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο γηα έλα δηάζηεκα 15 
δεπηεξνιέπησλ Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ζα πξέπεη λα παηήζεηε μαλά ην πιήθηξν αθφπιηζεο 
ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κπξειφθ ή ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 
(ζηε δεχηεξε πεξίπησζε απαηηείηαη θαη ε 
πιεθηξνιφγεζε ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε). Δάλ 
πξνρσξήζεηε ζε κηα απφ απηέο ηηο δχν ελέξγεηεο, 
έλα κήλπκα Υακειήο Μπαηαξίαο ζα εγγξαθεί ζην 
Μεηξψν πκβάλησλ 

Δάλ ην πιήθηξν αθφπιηζεο δελ πηεζηεί κέζα ζην 

δηάζηεκα ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ, αθνινπζείζηε κία 

απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο γηα νπιίζεηε πάιη ην 

ζχζηεκα: 

A. Πηέζηε δχν θνξέο ΓΔΝ ΟΠΛΗΖ γηα λα νπιίζεηε ην 
χζηεκα, δηαθνξεηηθά δελ ζα νπιίζεη ην ζχζηεκα 

θαη δελ πξφθεηηαη λα θαηαγξαθεί ζην κεηξψν 
ζπκβάλησλ ε πιεξνθνξία (φηη ν ρξήζηεο 
γλσξίδεη ζρεηηθά κε ηε Υακειή Μπαηαξία). 

B. Πηέζηε ΓΔΝ ΟΠΛΗΖ θαη ζηελ ζπλέρεηα ην 
πιήθηξν αθφπιηζεο, δηαθνξεηηθά ε πιεξνθνξία 
δελ ζα θαηαγξαθεί ζην Μεηξψν πκβάλησλ. 

Οη ήρνη πνπ ζα αθνχζεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ είλαη: 

 
Μνλφ κπηπ, αθνχγεηαη θάζε θνξά πνπ 
παηάηε έλα πιήθηξν 

 
Γηπιφ κπηπ, ππνδεηθλχεη απηφκαηε 
επηζηξνθή ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο (κε παχζε). 

 
Σξηπιφ κπηπ, ππνδεηθλχεη βιάβε 

 
Υαξνύκελε Μεισδία (- - - –––), 
ππνδεηθλχεη επηηπρεκέλε νινθιήξσζε 
ελέξγεηαο. 

 
Λππεκέλε Μεισδία (–––––), 
ππνδεηθλχεη εζθαικέλε ελέξγεηα ή 
απφξξηςε 

Επιλογή Ανενεργού Οθόνης 

Με ηελ επηινγή Αλελεξγνχ Οζφλεο (απφ ηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο), εάλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 
δεπηεξνιέπησλ δελ πηεζηεί θαλέλα πιήθηξν, ηφηε ζηελ 

νζφλε ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
αλαγξάθεηαη ε ιέμε “PowerMax” θαη νη θσηεηλέο 
ελδείμεηο ζβήλνπλ (απνθξχπηνληαο έηζη απφ θάπνηνλ 

πηζαλφ εηζβνιέα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο). Ζ νζφλε επαλέξρεηαη ζηε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε κε ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ  θαη 

ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε (Δπαλαθνξά κε 
Κσδηθό) ή κε ηελ πίεζε νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ 
(Δπαλαθνξά κε Πιήθηξν), αλάινγα κε ηε κέζνδν 

πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο.  
ε πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί ε Δπαλαθνξά κε 
Πιήθηξν, κε ηελ πξψηε θνξά πνπ πηέδεηε 
νπνηνδήπνηε πιήθηξν (εθηφο ησλ πιήθηξσλ 
Ππξθαγηάο θαη Έθηαθηεο Αλάγθεο) επαλέξρνληαη νη 
θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο νζφλεο θαη ελδείμεσλ ελψ 
κε ηελ επφκελε ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πιήθηξνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηα 
πιήθηξα Ππξθαγηάο ή Έθηαθηεο Αλάγθεο, ε πίεζή 
ηνπο επαλαθέξεη ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο νζφλεο 
θαη ελδείμεσλ ελψ ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο Ππξθαγηάο ή Έθηαθηεο Αλάγθεο. 
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2. Ασφάλεια του Προστατευόμενου Φώρου 

Πλήκτρα σχετικά με την Προστασία  

Πιήθηξν Λεηηνπξγία 

 Όπιηζε φηαλ δελ βξίζθεηαη θαλείο ζην 
ρψξν 

 Όπιηζε φηαλ ππάξρνπλ άηνκα ζην ρψξν 

 Αθχξσζε ηεο ρξνλνθαζπζηέξεζεο εηζφδνπ 
θαηά ηελ φπιηζε (ΑΜΔΖ ΓΔΝΗΚΖ ή 
ΑΜΔΖ ΜΔΡΗΚΖ) 

 Αθφπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο & δηαθνπή 
ζπλαγεξκψλ 

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Προετοιμασία Όπλισης 

Πξνηνχ νπιίζεηε, βεβαησζείηε φηη ζηελ νζφλε 
εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ΔΣΟΗΜΟ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο 
νη δψλεο είλαη αζθαιείο θαη κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε 

ζηελ φπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε φπνην ηξφπν 
δηαιέμεηε.  
Όηαλ ην ζχζηεκα δελ είλαη έηνηκν γηα φπιηζε 

(ηνπιάρηζηνλ κηα δψλε είλαη αλνηρηή) ζηελ νζφλε 
εκθαλίδεηαη ε έλδεημε  ΑΝΔΣΟΗΜΟ ΒΛΒ (βιάβε), 
ΑΝΔΣΟΗΜΟ ΜΝΜ (κλήκε), ΑΝΔΣΟΗΜΟ ΜΖΝ 

(κήλπκα) ή ΑΝΔΣΟΗΜΟ ΔΞΡ. 

Δάλ ην ζχζηεκα δελ είλαη έηνηκν γηα φπιηζε, παηήζηε 

ην  γηα λα δείηε ηνπο αξηζκνχο θαη ηα 

νλφκαηα φισλ ησλ αλνηρηψλ δσλψλ, έλα-έλα. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα απνθαηαζηήζεηε ηηο 
αλνηθηέο δψλεο, επαλαθέξνληαο ην ζχζηεκα ζε 
θαηάζηαζε “εηνηκφηεηαο” γηα φπιηζε. Δάλ δελ γλσξίδεηε 

πσο γίλεηαη απηφ, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ! Όιεο νη δηαδηθαζίεο όπιηζεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ πξνϋπνζέηνπλ όηη ε 

ιεηηνπξγία ηαρείαο όπιηζεο έρεη ελεξγνπνηεζεί από ηνλ 
ηερληθό εγθαηάζηαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 
PowerMaxExpress ζα απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηνπ 

θσδηθνύ αζθάιεηαο πξηλ νπιηζηεί. 

"ΓΕΝΙΚΗ" Όπλιση 
Δάλ ην ζχζηεκα είλαη ΔΣΟΗΜΟ, ζπλερίζηε σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΓΔΝΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

  
 ΑΠΟΥΩΡΖΣΔ ΣΩΡΑ  

      (Υξνλνθαζπζηέξεζε 

εμφδνπ)       

Δγθαηαιείςηε ηνλ 
ρψξν 

ΓΔΝΗΚΖ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ παξακέλεη αλακκέλε ζε φιν 
ην δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 

"ΜΔΡΗΚΖ" Όπλιση 
Δάλ φιεο νη πεξηκεηξηθέο δψλεο είλαη ΔΣΟΗΜΔ, θαη ε 
ηαρεία φπιηζε έρεη ελεξγνπνηεζεί, ζπλερίζηε σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

Πεξάζηε ζηηο 
εζσηεξηθέο δψλεο 

(Υξνλνθαζπζηέξεζε εμφδνπ) 

 ΜΔΡΗΚΖ ΩΩ:ΛΛ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ αλαβνζβήλεη ζε φιν ην 
δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 

Από "ΜΕΡΙΚΗ" σε "ΓΕΝΙΚΗ" όπλιση 

Μελ αθνπιίδεηε ην ζχζηεκα – απιά πηέζηε . 

Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ην ίδην φπσο ε ΓΔΝΗΚΖ 
ΟΠΛΗΖ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Απνρσξήζηε 
απφ ηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν πξνηνχ παξέιζεη ε 

ρξνλνθαζπζηέξεζε εμφδνπ. 

Από "ΓΕΝΙΚΗ" σε "ΜΕΡΙΚΗ" όπλιση 

Μελ αθνπιίδεηε ην ζχζηεκα – απιά πηέζηε . 

Δπεηδή απηή ε ελέξγεηά ζαο πεξηνξίδεη ηηο 
δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο, ην PowerMaxExpress ζα 
ζαο δεηήζεη λα πιεθηξνινγήζεηε ηνλ βαζηθφ θσδηθφ 

ρξήζηε ή ηνλ θσδηθφ ρξήζηε, δηαζθαιίδνληαο φηη 
είζηε εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ    _ _ _ _ 

  
[Πιεθηξνινγήζηε 
θσδηθφ] 

ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

Πεξάζηε ζηηο 
εζσηεξηθέο δψλεο 

 (Υξνλνθαζπζηέξεζε 

εμφδνπ)  

 ΜΔΡ ΟΠΛΗΖ ΩΩ:ΛΛ  

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ αλαβνζβήλεη ζε φιν ην 

δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 
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Δάλ ζεκεησζεί ζπλαγεξκφο ελφζσ ην ζχζηεκα ήηαλ 

ζηελ θαηάζηαζε ΓΔΝΗΚΖ ΟΠΛΗΖ, ζα 
εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ελαιιαζζφκελεο ελδείμεηο, 
σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ   _ _ _ _ 

  
[Πιεθηξνινγήζηε 
θσδηθφ] 

ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

Πεξάζηε ζηηο 
εζσηεξηθέο δψλεο 

 (Υξνλνθαζπζηέξεζε 

εμφδνπ)  

ΜΔΡΗΚΖ ΩΩ:ΛΛ 
     (ελαιιάζζεηαη)       

 ΜΔΡ ΟΠΛΗΖ ΜΝΖΜΖ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ αλαβνζβήλεη ζε φιν ην 
δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 

"Άμεση" ΓΕΝΙΚΗ Όπλιση 

Μπνξείηε λα πξνρσξήζηε ζε ΓΔΝΗΚΖ ή ΜΔΡΗΚΖ 

φπιηζε ρσξίο ρξνλνθαζπζηέξεζε εηζφδνπ – 
νπνηαδήπνηε αλίρλεπζε δηαηάξαμεο ζε νπνηαδήπνηε 
δψλε ζα πξνθαιέζεη άκεζν ζπλαγεξκφ. 

Δάλ επηζπκείηε ΑΜΔΖ-ΓΔΝΗΚΖ φπιηζε, ζπλερίζηε 
σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ    _ _ _ _ 

  
 ΓΔΝΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

  

 
ΑΜΔΖ ΟΠΛΗΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

ΑΠΟΥΩΡΖΣΔ ΣΩΡΑ 

  (Υξνλνθαζπζηέξεζε 

εμφδνπ)  

Δγθαηαιείςηε ηνλ ρψξν ΓΔΝΗΚΖ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ παξακέλεη αλακκέλε ζε φιν 
ην δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 

"Άμεση" ΜΕΡΙΚΗ Όπλιση 

Δάλ επηζπκείηε ΑΜΔΖ-ΜΔΡΗΚΖ φπιηζε, ζπλερίζηε 
σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ   _ _ _ _ 

  
 ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

 
ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛ ΑΜΔΖ 

Πεξάζηε ζηηο 
εζσηεξηθέο δψλεο 

 (Υξνλνθαζπζηέξεζε 

εμφδνπ)  

ΜΔΡΗΚΖ ΩΩ:ΛΛ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ αλαβνζβήλεη ζε φιν ην 
δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 

Αυτόματη ΓΕΝΙΚΗ Όπλιση 

Ζ απηφκαηε φπιηζε ζαο επηηξέπεη λα νπιίζεηε ην 
ζχζηεκα αθφκα θαη φηαλ κηα ή πεξηζζφηεξεο δψλεο 
είλαη δηαηαξαγκέλεο θαη ε έλδεημε ΑΝΔΣΟΗΜΟ έρεη 

εκθαληζηεί ζηελ νζφλε. 

Ζ απηφκαηε φπιηζε είλαη δπλαηή κφλνλ εάλ ν 
ηερληθφο εγθαηάζηαζεο έρεη ελεξγνπνηήζεη ηελ 
ζρεηηθή επηινγή θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη δψλεο πνπ έρνπλ δηαηαξαρζεί ζα 
εμαηξεζνχλ – δελ πξφθεηηαη λα νπιηζηνχλ. Ο 
πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο δελ ζα πξνζηαηεύεηαη 

πιήξσο. 

ημείωση: Καηά ηε δηαδηθαζία απηόκαηεο όπιηζεο, ν 
βνκβεηήο ζα “δηακαξηύξεηαη” κε έλαλ ζπλερή ήρν έσο 
ηα ηειεπηαία 10 δεπηεξόιεπηα ηεο ρξνλνθαζπζηέξεζεο. 

Μπνξείηε λα θάλεηε ηνλ βνκβεηή λα ζηγήζεη πηέδνληαο 
πάιη ην πιήθηξν όπιηζεο.  

Όηαλ εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ΑΝΔΣΟΗΜΟ ζηελ νζφλε, 
ε δηαδηθαζία απηφκαηεο ΓΔΝΗΚΖ φπιηζεο έρεη σο 

εμήο : 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ   _ _ _ _ 

  
 ΓΔΝΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

  

 ΑΠΟΥΩΡΖΣΔ ΣΩΡΑ 

   

(γηα λα ζηακαηήζεη ν 
βνκβεηήο) 

 (Χξνλνθαζπζηέξεζε εμόδνπ) 

ΟΠΛΗΜΔΝΟ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ παξακέλεη αλακκέλε ζε φιν 

ην δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 

Αυτόματη ΜΕΡΙΚΗ Όπλιση 

Όηαλ εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ΑΝΔΣΟΗΜΟ ζηελ νζφλε, 
ε δηαδηθαζία απηφκαηεο ΜΔΡΗΚΖ φπιηζεο εθηειείηαη 

σο εμήο : 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ   _ _ _ _ 

  
 ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

 
(γηα λα ζηακαηήζεη ν 

βνκβεηήο) Πεξάζηε 

ζηηο εζσηεξηθέο δώλεο 

 (Χξνλνθαζπζηέξεζε εμόδνπ)  

 ΜΔΡ ΟΠΛΗΖ      ΩΩ:ΛΛ 

 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ αλαβνζβήλεη ζε φιν ην 
δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 
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Όπλιση στην κατάσταση 

Ειδοποίησης 

Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο γνλείο πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζέινπλ λα 

πιεξνθνξεζνχλ εάλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ 
επηζηξέςεη απφ ην ζρνιείν θαη έρνπλ αθνπιίζεη ην 
ζχζηεκα. Ζ φπιηζε εηδνπνίεζεο ζεκαίλεη φηη έλα 

εηδηθφ κήλπκα "εηδνπνίεζεο" ζα  απνζηαιεί κφιηο ην 
ζχζηεκα αθνπιηζηεί απφ ρξήζηε κε αληίζηνηρε 
εμνπζηνδφηεζε. 

Οη ρξήζηεο κε απηήλ ηελ εμνπζηνδφηεζε είλαη νη 
θάηνρνη ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο 5 έσο 8 θαη ησλ 
ηειερεηξηζηεξίσλ κπξειφθ 5 έσο 8. Σν κήλπκα 
εηδνπνίεζεο ζεσξείηαη πξνεηδνπνίεζε θαη φρη 

ζπλαγεξκφο, θαη σο εθ ηνχηνπ απνζηέιιεηαη ζηα 
ηδησηηθά ηειέθσλα πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ απφ ηνλ 
ρξήζηε σο απνδέθηεο πξνεηδνπνηεηηθψλ κελπκάησλ. 

Ζ φπιηζε εηδνπνίεζεο είλαη δπλαηή κφλν ζηελ 
πεξίπησζε ΓΔΝΗΚΖ φπιηζεο. Ζ δηαδηθαζία φπιηζεο 
Δηδνπνίεζεο γηα ην θαηάιιειν ηειερεηξηζηήξην 
κπξειφθ είλαη ε εμήο:  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΓΔΝΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 

  
 ΟΠΛΗΖ ΔΗΓΟΠ/Ζ 

(Δληφο 2 
δεπηεξνιέπησλ) 

     (ελαιιάζζεηαη)       

 ΑΠΟΥΩΡΖΣΔ ΣΩΡΑ 

Δγθαηαιείςηε ηνλ 
ρψξν 

 (Χξνλνθαζπζηέξεζε εμόδνπ)  

 ΟΠΛΗΜΔΝΟ 

ημείωση: Η θαηάζηαζε Εηδνπνίεζεο πξέπεη λα 
επηηξαπεί από ηνλ ηερληθό εγθαηάζηαζεο. 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ παξακέλεη αλακκέλε ζε φιν 

ην δηάζηεκα ηεο φπιηζεο. 

Εκκίνηση συναγερμού Πανικού 

Μπνξείηε λα πξνθαιέζεηε ρεηξνθίλεην ζπλαγεξκφ 
παληθνχ ηφζν ζηελ θαηάζηαζε φπιηζεο φζν θαη ζηελ 
θαηάζηαζε αθφπιηζεο. Ζ αθνινπζία έρεη σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

    
ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΑΝΗΚΟΤ 

 
ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

ημείωση: Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ηειερεηξηζηήξην 
κπξειόθ, πηέζηε ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα AWAY θαη 

HOME (MCT-234) ή AUX1 θαη AUX2 (MCT-237) γηα 
2 δεπηεξόιεπηα. 

Γηα λα δηαθφςεηε ηνλ ζπλαγεξκφ, πηέζηε ην  

θαη κεηά πιεθηξνινγήζηε ηνλ έγθπξν θσδηθφ ρξήζηε 

ζαο. 

υναγερμός Πυρκαγιάς 

(Απηή ε ιεηηνπξγία έρεη απελεξγνπνηεζεί ζηελ έθδνζε 
πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ην ACPO). 

Μπνξείηε λα πξνθαιέζηε ζπλαγεξκφ ππξθαγηάο ζηελ 
θαηάζηαζε αθφπιηζεο θαη ζηελ θαηάζηαζε φπιηζεο 
σο αθνινχζσο:  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 
 ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

Έπεηηα, εάλ ή φηαλ ην 
ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηελ 
θαηάζηαζε αθφπιηζεο: 

ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

      (ελαιιάζζεηαη)       

 ΔΣΟΗΜΟ ΜΝΖΜΖ 

Γηα λα δηαθφςεηε ηνλ ζπλαγεξκφ, πηέζηε  θαη 

κεηά πιεθηξνινγήζηε ηνλ έγθπξν θσδηθφ ρξήζηε 

ζαο. 

υναγερμός Έκτακτης Ανάγκης 

Μπνξείηε λα πξνθαιέζεηε ρεηξνθίλεην ζπλαγεξκφ 
θιήζεο αλάγθεο, ηφζν ζηελ θαηάζηαζε φπιηζεο φζν 
θαη αθφπιηζεο σο αθνινχζσο 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 
 ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

Έπεηηα, εάλ ή φηαλ ην 
ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηελ 
θαηάζηαζε αθφπιηζεο: 

ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

      (ελαιιάζζεηαη)       

 ΔΣΟΗΜΟ ΜΝΖΜΖ 

Αφόπλιση και Διακοπή υναγερμών 

(Απηή ε ιεηηνπξγία έρεη απελεξγνπνηεζεί ζηε  έθδνζε 
πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ην ACPO). 

Ζ αθφπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθφπηεη απηφκαηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο ζεηξήλαο. Απηφ ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ 

ην εάλ ην ζχζηεκα ήηαλ νπιηζκέλν ή αθνπιηζκέλν 
φηαλ πξνθιήζεθε ν ζπλαγεξκφο.  
Μεηά ηελ αθφπιηζε, είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ 

δηάθνξεο ελδείμεηο, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 
νπνία βξίζθεηαη ην ζχζηεκα: 

A. Αθόπιηζε – ρσξίο ζπκβάληα: Μεηά απφ κηα 
πεξίνδν φπιηζεο θαηά ηελ νπνία δελ ζπλέβεθαλ 

πεξηζηαηηθά, ε δηαδηθαζία αθφπιηζεο ζα έρεη σο 
εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 
ΚΩΓΗΚΟ    _ _ _ _ 

  
 ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ ζα ζβήζεη 
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B. Αθόπιηζε κεηά από ζπλαγεξκό, ελόζσ όιεο 
νη δώλεο είλαη έηνηκεο: Δάλ ε δψλε πνπ 

πξνθάιεζε ην ζπλαγεξκφ ελφζσ ην ζχζηεκα 
ήηαλ νπιηζκέλν έρεη απνθαηαζηαζεί, ε δηαδηθαζία 
αθφπιηζεο ζα γίλεη σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 
ΚΩΓΗΚΟ    _ _ _ _ 

  
 ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

      (ελαιιάζζεηαη)       

 ΔΣΟΗΜΟ ΜΝΖΜΖ 

  Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ ζα ζβήζεη. 

Γηα λα δηαβάζεηε ην κεηξψν ζπλαγεξκψλ, 
αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 3. Ζ έλδεημε "ΜΝΖΜΖ" 
ζα εμαθαληζηεί κε ηελ επφκελε φπιηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

Γ. Αθόπιηζε κεηά από ζπλαγεξκό, ελόζσ κηα 
δώλε δελ έρεη αθόκα απνθαηαζηαζεί: Αλ ε 
δψλε πνπ πξνθάιεζε ηνλ ζπλαγεξκφ ελφζσ ην 
ζχζηεκα ήηαλ νπιηζκέλν δελ έρεη 
απνθαηαζηαζεί, ε δηαδηθαζία αθφπιηζεο ζα γίλεη 
σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 
ΚΩΓΗΚΟ    _ _ _ _ 

  

  ΑΝΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

   (ελαιιάζζεηαη)       

 ΑΝΔΣΟΗΜΟ ΜΝΖΜΖ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ ζα ζβήζεη 
Γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ κεηξψνπ ζπλαγεξκψλ, 
αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 3. Ζ έλδεημε "ΜΝΖΜΖ" 
ζα εμαθαληζηεί κφιηο ην ζχζηεκα νπιηζηεί πάιη. 
Δάλ δελ γλσξίδεηε πσο λα απνθαηαζηήζεηε κηα 
δηαηαξαγκέλε δψλε, απεπζπλζείηε ζηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο. 

Γ. Αθόπιηζε ελόζσ ην ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε 
θαηάζηαζε βιάβεο: Δάλ αληρλεπζεί βιάβε 
ελφζσ ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν, ε έλδεημε 
ΒΛΑΒΖ ζα είλαη αλακκέλε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
θαη ε δηαδηθαζία αθφπιηζεο ζα γίλεη σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 
ΚΩΓΗΚΟ    _ _ _ _ 

  

 ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

   (ελαιιάζζεηαη)       

 ΔΣΟΗΜΟ        ΒΛΑΒΖ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ ζα ζβήζεη θαη ν ήρνο 

 ζα αθνχγεηαη κηα θνξά ην ιεπηφ. 

Γηα λα κάζεηε ην είδνο βιάβεο πνπ εληνπίζηεθε, 
αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 3. Ζ έλδεημε ΒΛΑΒΖ ζηελ 

νζφλε ζα εμαθαληζηεί, ε έλδεημε ΒΛΑΒΖ ζην 

πίλαθα ζα ζβήζεη θαη νη ήρνη βιάβεο ζα δηαθνπνχλ 

κφιηο απνθαηαζηαζεί ε αηηία ηεο βιάβεο.  
Δ. Αθόπιηζε κεηά από ζπλαγεξκό, ελόζσ ην 

ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε βιάβεο: Ζ 
έλδεημε ΒΛΑΒΖ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζα είλαη 
αλακκέλε. Δάλ ε δψλε ζηελ νπνία πξνθιήζεθε ν 
ζπλαγεξκφο ελφζσ ην ζχζηεκα ήηαλ νπιηζκέλν, 
έρεη απνθαηαζηαζεί, ε δηαδηθαζία αθφπιηζεο ζα 
γίλεη σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 
ΚΩΓΗΚΟ    _ _ _ _ 

  
 ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

   (ελαιιάζζεηαη)       

 ΔΣΟΗΜΟ  ΒΛΑΒΖ 

   (ελαιιάζζεηαη)       

 ΔΣΟΗΜΟ ΜΝΖΜΖ 

 Ζ έλδεημε ΟΠΛΗΖ ζα ζβήζεη θαη ν ήρνο 

 ζα αθνχγεηαη κηα θνξά ην ιεπηφ. 

Γηα λα κάζεηε πνηα δψλε δηαηαξάρζεθε θαη ην 
είδνο βιάβε πνπ εληνπίζηεθε, αλαηξέμηε ζην 

Κεθάιαην 3. Ζ έλδεημε ΒΛΑΒΖ ζηελ νζφλε ζα 
εμαθαληζηεί, ε έλδεημε ΒΛΑΒΖ ζην πίλαθα ζα 
ζβήζεη θαη νη ήρνη βιάβεο ζα δηαθνπνχλ κφιηο 

απνθαηαζηαζεί ε αηηία ηεο βιάβεο. Ζ έλδεημε 
ΜΝΖΜΖ ζα ζβήζεη κφλν φηαλ νπιίζεηε πάιη ην 
ζχζηεκα. 

Σ. Αθόπιηζε ππό Απεηιή. Δάλ ππνρξεσζείηε δηα 
ηεο βίαο λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα, 
πιεθηξνινγήζηε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν θσδηθφ 
απεηιήο (2580, πξνεπηινγή) ή ηνλ θσδηθφ πνπ 

πξνγξακκάηηζε ν ηερληθφο εγθαηάζηαζεο. Ζ 
αθφπιηζε ζα γίλεη θαλνληθά, αιιά έλαο ζησπειφο 
ζπλαγεξκφο ζα θηάζεη ζην ΚΛ. 

υμπεριφορά ειρήνας 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ζεηξήλαο δελ ππεξβαίλεη ηνλ 
κέγηζην ρξφλν πνπ πξνγξακκαηίζηεθε απφ ηνλ 
ηερληθφ εγθαηάζηαζεο. 

Θα ερήζεη ON δηαξθείαο φηαλ παξαβηαζηεί δψλε 
δηάξξεμεο ή δψλε 24 σξψλ θαζψο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο πξνθαιέζεη 
"ζπλαγεξκφ παληθνχ". 

Όηαλ ν ζπλαγεξκφο πξνθιεζεί απφ δψλε ππξθαγηάο 
(έγηλε αλίρλεπζε θαπλνχ) ηφηε ζα αθνπζηεί ON - ON - 
ON - παύζε - ON - ON - ON - παύζε - ........ θαη 
νχησ θαζ' εμήο. 

ε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ, φηαλ δελ ππάξρεη θαλείο 
ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν ψζηε λα αθνπιίζεη ην 
ζχζηεκα, ε ζεηξήλα ζα ερήζεη γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ πξνγξακκαηίζηεθε απφ ηνλ ηερληθφ 

εγθαηάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζηακαηήζεη. Ζ 
ζηξνβνζθνπηθή ιπρλία ζα ζπλερίζεη λα αλαβνζβήλεη 
έσο φηνπ αθνπιηζηεί ην ζχζηεκα. 
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Όηαλ ην ζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν, εκθαλίδεηαη ε 
έλδεημε  "<OK> γηα ΓΔΝΗΚΖ". Σψξα κπνξείηε λα 
πηέζεηε ην OKI  γηα άκεζε φπιηζε ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ, ή λα πεξηκέλεηε 3 δεπηεξφιεπηα γηα ηελ 
απηφκαηε ΓΔΝΗΚΖ φπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζα 

εκθαληζηεί ε έλδεημε "ΑΠΟΥΩΡΖΣΔ ΣΩΡΑ"). 

Αληί λα πηέζηε ην πιήθηξν OKI   (δείηε παξαπάλσ), 

κπνξείηε λα πηέζεηε ην πιήθηξν  κηα θνξά/ δχν 

θνξέο (ε έλδεημε "<OK> γηα ΜΔΡΗΚΖ" / "<OK> γηα 

αθφπιηζε" εκθαλίδεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) θαη 
κεηά πηέζηε ην πιήθηξν OKI  γηα ΜΔΡΗΚΖ φπιηζε / 

αθφπιηζε. 

 Ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε ON/OFF 

Μπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε / ελεξγνπνηήζεηε ηηο 
δψλεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο πηέδνληαο δηαδνρηθά ην 
πιήθηξν <8>, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ON 

  

 ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ OFF 

  

 ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

 Ζ έλδεημε ΖΥΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 

παξακέλεη αλακκέλε φηαλ έρεη επηιερζεί ε 
ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεηδνπνίεζεο. 
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3. Ανάγνωση Μνήμης Δεδομένων υναγερμών και Βλαβών 

Ανασκόπηση Περιεχομένων Μνήμης  

Σν PowerMaxExpress ζπγθξαηεί ζηε κλήκε ηνπ 

ζπλαγεξκνχο θαη άιια πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζπλέβεζαλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν φπιηζεο. 
ημείωση: Οη ζπλαγεξκνί θαηαγξάθνληαη ζηε κλήκε 

ηνπ ζπζηήκαηνο κόλν κεηά ηελ πάξνδν ηνπ “ρξόλνπ 
καηαίσζεο” (δείηε ζην Παξάξηεκα Α). Απηό ζεκαίλεη όηη 
εάλ αθνπιίζεηε ην ζύζηεκα εγθαίξσο – πξηλ παξέιζεη ν 

ρξόλνο καηαίσζεο – ην πεξηζηαηηθό δελ ζα θαηαγξαθεί 
ζηε κλήκε. 

A. Δλδείμεηο πλαγεξκνύ / Παξαβίαζεο 
Δάλ ζηε κλήκε έρεη θαηαγξαθεί έζησ θαη έλα 

πεξηζηαηηθφ θαη ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 
αθφπιηζεο, ζηελ νζφλε ζα αλαβνζβήλεη έλδεημε 
ΜΝΖΜΖ, φπσο ζην παξάδεηγκα παξαθάησ: 

ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

ΔΣΟΗΜΟ        ΜΝΖΜΖ 

ή, εάλ ην ζχζηεκα δελ είλαη έηνηκν γηα φπιηζε - 

ΑΝΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

ΑΝΔΣΟΗΜΟ        ΜΝΖΜΖ 

B. Γηεξεύλεζε Γεδνκέλσλ πλαγεξκώλ / 
Παξαβηάζεσλ 
Γηα λα δείηε ην πεξηερφκελν ηεο κλήκεο, πηέζηε ην 

πιήθηξν OKI .  

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 1: Πξνθιήζεθε ζπλαγεξκφο επεηδή ε 
γθαξαδφπνξηα – δψλε αξ.12 – άλνημε αιιά ζηε 
ζπλέρεηα έθιεηζε πάιη. Δπηπιένλ, ν αληρλεπηήο 

θίλεζεο ηεο θξεβαηνθάκαξαο – δψλε αξ. 7 – έζηεηιε 
κήλπκα “παξαβίαζεο” επεηδή αθαηξέζεθε ην θάιπκκά 
ηνπ. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  
 
ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

 
OKI  

 
Z12  ΤΝΑΓΔΡΜΟ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

 ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΑ 

OKI  
 
Z07 ΠΑΡΑΒ.-ΑΝΟΗΥΣΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

 ΚΡΔΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ 

  

 ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

Πηέδνληαο πάιη ην πιήθηξν OKI , ε νζφλε 

εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία άιισλ ζπκβάλησλ ζρεηηθψλ κε 
ηελ παξαβίαζε (εάλ ππάξρνπλ) ή επαλέξρεηαη ζηελ 
αξρηθή ηεο θαηάζηαζε (δείηε ην Α παξαπάλσ). 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 2: Πξνθιήζεθε ζπλαγεξκφο επεηδή ε 

γθαξαδφπνξηα – δψλε αξ. 12 – άλνημε θαη παξέκεηλε 
αλνηρηή. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  
 
ΑΝΔΣΟΗΜΟ      ΜΝΖΜΖ 

 
OKI  

 
Z12  ΤΝΑΓΔΡΜΟ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

 ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΑ 

OKI  
 Z12 ΑΝΟΗΥΣΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

 ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΑ 

  

 ΑΝΔΣΟΗΜΟ      ΜΝΖΜΖ 

Να ζπκάζηε! Ζ έλδεημε κλήκεο θαη ην πεξηερφκελφ 
ηεο δηαγξάθνληαη κε ηελ επφκελε φπιηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

Ανασκόπηση Πληροφοριών Βλαβών  

A. Ενδείξεις Βλαβών 

Δάλ ε έλδεημε ΒΛΑΒΖ αλαβνζβήλεη ζηελ νζφλε, ε 
έλδεημε ΒΛΑΒΖ είλαη αλακκέλε, θαη αθνχγεηαη 
αθνινπζία 3 ήρσλ (κπηπ) θάζε ιεπηφ, ζα ρξεηαζηεί 

λα δηεξεπλήζεηε ην ζχζηεκα γηα λα βξείηε ηελ αηηία 
θαη ην είδνο ηεο βιάβεο.  
Ζ νζφλε LCD ζα δείμεη ηνλ αξηζκφ ζπζθεπήο(σλ)  ηεο 

πξνβιεκαηηθήο έλδεημεο. Οη ελδερφκελεο βιάβεο είλαη 
νη αθφινπζεο: 

ΒΛΑΒΔ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ 

 Αδξάλεηα – Γελ έρνπλ ιεθζεί ζήκαηα απφ έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν αηζζεηήξα / αζχξκαην πνκπφ 

(εθφζνλ ε δπλαηφηεηα επηηήξεζεο έρεη 
ελεξγνπνηεζεί) κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

 Υακειή κπαηαξία – Ζ κπαηαξία ελφο αηζζεηήξα, 
ελφο ηειερεηξηζηεξίνπ ή ελφο αζχξκαηνπ πνκπνχ 
πιεζηάδεη ζην ηέινο ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο. 

 "Καζαξηζκόο" – Ο αληρλεπηήο θαπλνχ πξέπεη λα 
θαζαξηζηεί. 

 Βιάβε αεξίνπ – βιάβε ζηνλ αληρλεπηή αεξίσλ. 

 Βιάβε ΑΗΡ ζεηξήλαο – Ζ ζεηξήλα δελ 

ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα. 
 Βιάβε ΑΗΡ – Ο αληρλεπηήο αεξίσλ δελ 

ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα  

ΒΛΑΒΔ GSM (εάλ ρξεζηκνπνηείηαη) 

 Βιάβε γξακκήο GSM  - ε ηειεθσληθή γξακκή 

GSM έρεη βιάβε. 
 Βιάβε δηθηύνπ GSM – ην δίθηπν GSM έρεη βιάβε. 
 Υακειό RSSI – Ζ έληαζε ηνπ ιακβαλφκελνπ 

ζήκαηνο GSM είλαη ρακειή. 
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 Βιάβε επηθνηλσλίαο GSM – Γελ ππάξρεη 
επηθνηλσλία (ζε κνξθή RS-232) κεηαμχ ηνπ 
PowerMaxExpress θαη ηεο κνλάδαο GSM. 

ΒΛΑΒΔ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 Βιάβε ζηελ παξνρή ειεθηξηθνύ – Γηαθνπή ζηελ  

παξνρή ειεθηξηθνχ. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηελ 

εθεδξηθή κπαηαξία. 
 Παξεκβνιή ζήκαηνο – Σν ζήκα θάπνηαο 

ξαδηνζπρλφηεηαο κπινθάξεη ηνλ δίαπιν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ.  

 Βιάβε επηθνηλσλίαο – Ζ απνζηνιή θάπνηνπ 

κελχκαηνο ζην Κέληξν Λήςε εκάησλ 
πλαγεξκνχ (ΚΛ), ή ζε θάπνην ηδησηηθφ 
ηειέθσλν δελ ήηαλ δπλαηή (ή, ην κήλπκα εζηάιε 

αιιά δελ ππάξρεη επηβεβαίσζε φηη έθηαζε ζηνλ 
πξννξηζκφ ηνπ). 

 Υακειή κπαηαξία πίλαθα ειέγρνπ – Ζ 

ζηάζκε ηεο εθεδξηθήο κπαηαξίαο ηνπ πίλαθα 
ειέγρνπ είλαη ρακειή θαη ε κπαηαξία πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί (δείηε Κεθάιαην 7 – 

Αληηθαηάζηαζε Δθεδξηθήο Μπαηαξίαο). 
 Παξαβίαζε πίλαθα ειέγρνπ – Ο πίλαθαο 

ειέγρνπ έρεη παξαβηαζηεί. 

 Βιάβε αζθάιεηαο – Ζ αζθάιεηα ηεο ζεηξήλαο 
έρεη θαεί. 

 Βιάβε γξακκήο– Τπάξρεη θάπνην πξφβιεκα 

κε ηελ ηειεθσληθή γξακκή 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ! Εάλ νη ήρνη βιάβεο ζαο ελνρινύλ, 
αθνπιίζηε ην ζύζηεκα (αθόκα θαη εάλ απηό βξίζθεηαη 
ήδε ζε θαηάζηαζε αθόπιηζεο). Με απηόλ ηνλ ηξόπν 

ε αθνινπζία ησλ ήρσλ βιάβεο ζα ζηγήζεη γηα 4 ώξεο. 

 

B. Διερεύνηση Αιτιών Βλάβης 

ηελ πεξίπησζε βιάβεο, ε έλδεημε ΒΛΑΒΖ 
αλαβνζβήλεη, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα: 

ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

ΔΣΟΗΜΟ        ΒΛΑΒΖ 

ή, εάλ ην ζχζηεκα δελ είλαη έηνηκν γηα φπιηζε - 

ΑΝΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

ΑΝΔΣΟΗΜΟ        ΒΛΑΒΖ 

Μπνξείηε λα δείηε ηηο ηξέρνπζεο βιάβεο, κηα-κηα, 

πηέδνληαο ην πιήθηξν OKI . 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Ο αηζζεηήξαο ηεο θνπδίλαο – δψλε 
αξ. 9 – έρεη παξακείλεη αδξαλήο θαη ε ζηάζκε ηεο 
κπαηαξίαο ηνπ αηζζεηήξα ηνπ θαζηζηηθνχ – δψλε αξ. 

15 – είλαη ρακειή. Ωζηφζν, απηέο νη βιάβεο δελ 
παξεκπνδίδνπλ ην ζχζηεκα απφ ην λα είλαη έηνηκν 
πξνο φπιηζε.  

Γηα λα εμαθξηβψζεηε ηελ αηηία ηεο βιάβεο, 
πξνρσξήζηε σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  
 
ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

 

OKI  
 
Z09 ΑΓΡΑΝΖ 

       (ελαιιάζζεηαη)       

 ΚΟΤΕΗΝΑ 

OKI  
 
Z15 ΥΑΜΠΑΡΗΑ 

       (ελαιιάζζεηαη)       

 ΚΑΘΗΣΗΚΟ 
  

 ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

Δάλ ζπλερίζεηε λα πηέδεηε ην πιήθηξν OKI , ζηελ 

νζφλε ζα εκθαληζηνχλ ιεπηνκέξεηεο άιισλ βιαβψλ 
πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε κλήκε (αλ ππάξρνπλ) ή 

απηή ζα επαλέιζεη ζηηο αξρηθέο ελαιιαζζφκελεο 
ελδείμεηο (δείηε ην παξαπάλσ παξάδεηγκα). 

Σαυτόχρονη Ανασκόπηση 

Περιεχομένων Μνήμης και Βλαβών 

Δάλ ζηε κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ θαηαγξαθεί 
πεξηζηαηηθά ζπλαγεξκνύ/παξαβίαζεο, θαη ηελ 

ίδηα ζηηγκή ππάξρεη θάπνηα βιάβε, νη αθφινπζεο 
ελδείμεηο ζα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε: 

ΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

     (ελαιιάζζεηαη)       
ΔΣΟΗΜΟ        ΜΝΖΜΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)       
ΔΣΟΗΜΟ        ΒΛΑΒΖ 

ή, εάλ ην ζχζηεκα δελ είλαη έηνηκν γηα φπιηζε - 

ΑΝΔΣΟΗΜΟ        ΩΩ:ΛΛ 

     (ελαιιάζζεηαη)       
ΑΝΔΣΟΗΜΟ        ΜΝΖΜΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)       
ΑΝΔΣΟΗΜΟ        ΒΛΑΒΖ 

Γηα λα δείηε πιεξνθνξίεο – δεδνκέλα κλήκεο, 
αλνηθηέο δψλεο θαη αίηηα βιαβψλ (κε απηήλ ηε ζεηξά) – 

πηέζηε επαλεηιεκκέλα ην πιήθηξν OKI . Πξψηα 

ζα εκθαληζηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο κλήκεο, κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 3 - 

Αλαζθφπεζε Πεξηερνκέλσλ Μλήκεο.  Δάλ ην 
ζχζηεκα δελ είλαη έηνηκν γηα φπιηζε, ζα 
αθνινπζήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα αλνηθηέο δψλεο, κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 2 – 
Πξνεηνηκαζία Όπιηζεο. Σειεπηαίεο ζα εκθαληζηνχλ νη 
πιεξνθνξίεο βιάβεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην Κεθάιαην 3 – Αλαζθφπεζε Πιεξνθνξηψλ 
Βιαβψλ. 



ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΝΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΝΑΓΕΡΜΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ 

16 D-302745 

Αποκατάσταση Βλαβών 

Οη ελδείμεηο βιάβεο (ε έλδεημε ΒΛΑΒΖ ζηνλ πίλαθα 

είλαη αλακκέλε θαη ε ιέμε ΒΛΑΒΖ αλαβνζβήλεη ζηελ 
νζφλε) ζηακαηνχλ κφιηο απνθαηαζηαζνχλ νη αηηίεο 
πνπ ηηο πξνθάιεζαλ. Αλ δελ γλσξίδεηε πσο λα 

ρεηξηζηείηε κηα θαηάζηαζε βιάβεο, 
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηερληθό εγθαηάζηαζεο γηα 
βνήζεηα. 

ΑΓΡΑΝΔΗΑ: Μφιηο ε αδξαλήο αζχξκαηε ζπζθεπή 
αξρίζεη λα επαλεθπέκπεη ηα πεξηνδηθά κελχκαηά ηεο, 
ε βιάβε αδξάλεηαο παχεη λα πθίζηαηαη θαη δελ 
εκθαλίδεηαη ζηηο ελδείμεηο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. 

ΥΑΜΖΛΖ ΜΠΑΣΑΡΗΑ: Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
κπαηαξίαο αζχξκαηνπ αηζζεηήξα, ηειερεηξηζηεξίνπ, 
ή αζχξκαηνπ πνκπνχ απφ ηνλ νπνίν είρε απνζηαιεί 
ζήκα ρακειήο κπαηαξίαο, θαηά ηελ επφκελε 

απνζηνιή ζήκαηνο απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ζπζθεπή 
ζα ζπκπεξηιεθζεί έλα κήλπκα "απνθαηάζηαζεο 
κπαηαξίαο” θαη ε αληίζηνηρε έλδεημε ζα πάςεη λα 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. 
ΒΛΑΒΖ ΤΣΖΜΑΣΟ: Ο πίλαθαο ειέγρνπ 
αληηιακβάλεηαη απηφκαηα ηελ απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ζρεηηθή 
έλδεημε παχεη λα εκθαλίδεηαη. 
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4. Ειδικές Λειτουργίες 

Επίβλεψη Ατόμων που Παρέμειναν 

στο πίτι  

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

PowerMaxExpress είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα 
ιεηηνπξγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη 
αθξηβψο αληίζεηε απφ ηελ ζπλήζε ζπκπεξηθνξά  

ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ. Όηαλ ην ζχζηεκα είλαη 
αθνπιηζκέλν (ή φηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 
"ΜΔΡΗΚΖ" φπιηζεο, κε ηελ πεξηκεηξηθή πξνζηαζία 

ελεξγνπνηεκέλε), κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν θαη 
λα αλαθέξεη ηελ απνπζία θίλεζεο ζηηο εζσηεξηθέο 

δψλεο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ 
αληρλεχζεη θάπνηα θίλεζε κέζα ζε έλα 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε δπλαηφηεηα, πξέπεη 
λα δεηήζεηε απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο λα 

πξνγξακκαηίζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην πέξαο 
ηνπ νπνίνπ ε απνπζία θίλεζεο ζα αλαθέξεηαη σο 
πξνεηδνπνίεζε "αδξάλεηαο".  
Γηα λα θαηαζηεί ζαθήο απηή ε ιεηηνπξγία, αο 
ππνζέζνπκε φηη θάπνην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο ή έλαο 
ππεξήιηθαο ή αζζελήο βξίζθεηαη ρσξίο επίβιεςε ζε 
πξνζηαηεπφκελν ρψξν. Απηφ ην άηνκν, αθφκα θαη ζηελ 
θαηάζηαζε αλαπεξίαο ή αζζέλεηαο ζηελ νπνία 
βξίζθεηαη, δελ πξφθεηηαη λα παξακείλεη αθίλεην γηα 
ψξεο. Αθφκα θαη φηαλ θνηκάηαη, είλαη θπζηθφ λα 
κεηαθηλείηαη αιιάδνληαο θάζε ιίγν πιεπξφ. Δίλαη επίζεο 
πηζαλφ λα βξεζεί ζηελ θνπδίλα γηα λα θάεη ή λα πηεη, ή 
ζηελ ηνπαιέηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. ε κηα ηέηνηα 
πεξίπησζε, νη αηζζεηήξεο θίλεζεο ηνπ ππλνδσκαηίνπ, 
ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ κπάληνπ ζα θαηαγξάςνπλ ηηο 
θηλήζεηο ηνπ. 
Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ην ρξνληθφ πεξηζψξην αλαθνξάο 
"απνπζία θίλεζεο" έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο ζηηο 6 ψξεο, ηφηε έλαο εηθνληθφο 
σξνινγηαθφο κεραληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεί κηα 
"αληίζηξνθε κέηξεζε" 6 σξψλ. 
Δάλ θαηαγξαθεί θίλεζε κέζα ζηελ πεξίνδν ησλ 6 
σξψλ, ε αληίζηξνθε κέηξεζε ζα αξρίδεη θαη πάιη (ν 
εηθνληθφο σξνινγηαθφο κεραληζκφο ζα μεθηλά ηελ 
αληίζηξνθε κέηξεζε απφ ηελ αξρή) θαη ην ζχζηεκα 
δελ ζα απνζηέιιεη θάπνηα αλαθνξά. 
Δάλ δελ θαηαγξαθεί θίλεζε κέζα ζηελ πεξίνδν ησλ 6 
σξψλ, ην ζχζηεκα ζα ζηείιεη έλα εηδνπνηεηήξην 
κήλπκα "αδξάλεηαο" ζην ΚΛ ή ζηα ηδησηηθά 
ηειέθσλα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ! Επηπιένλ, κπνξείηε λα δώζεηε ζην 
άηνκν πνπ πξόθεηηαη λα παξακείλεη ζην ρώξν πνκπό 
ελόο πιήθηξνπ γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα 
βξεζεί ζε θίλδπλν – δείηε ηελ επόκελε παξάγξαθν. 

Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης 

Αο ππνζέζνπκε φηη ην πξναλαθεξζέλ άηνκν κε ηηο 
εηδηθέο αλάγθεο είρε έλα αηχρεκα. πγθεθξηκέλα, έπεζε 
ζην κπάλην θαη δελ κπνξεί λα ζεθσζεί. Μπνξεί λα 

πεξάζνπλ ψξεο πξνηνχ ζηαιεί ην εηδνπνηεηήξην 
κήλπκα "αδξάλεηαο", φκσο απηφο (ή απηή) ρξεηάδεηαη 
άκεζε βνήζεηα.  
Αθφκα θαη εάλ νη πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί έλα ηέηνην 
αηχρεκα είλαη κηθξέο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 
πξνκεζεχζεηε απηφ ην άηνκν κε έλαλ κηθξνζθνπηθφ 
πνκπφ ελφο πιήθηξνπ, ζε κνξθή θνιηέ ή κπξαζειέ. 
Δάλ ην πιήθηξν πηεζηεί, ην PowerMaxExpress  ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη κηα "θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο" ζην 
ΚΛ ή ζηα ηδησηηθά ηειέθσλα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 
απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο. 
Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε απηή ηε δπλαηφηεηα, δεηείζηε 
απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο λα νξίζεη κηα απφ ηηο 28 
δψλεο ηνπ PowerMaxExpress σο δψλε έθηαθηεο 
αλάγθεο. 
Καηφπηλ πξνκεζεπηείηε έλαλ απφ ηνπο πνκπνχο πνπ 
αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη πξνρσξήζηε ζηε 
δηαζχλδεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνκπνχ κε ηε δψλε 
έθηαθηεο αλάγθεο. 
Σέηνηνπ είδνπο ζπκβαηνί πνκπνί είλαη (δείηε ζηελ εηθφλα 
5): 

MCT-201 - θνιηέ 

MCT-211 - κπξαζειέ 

MCT-101 - ηζέπεο 

 

MCT-201 

 

MCT-211 

 

MCT-101 

Δηθόλα 5. Πνκπνί Έθηαθηεο Αλάγθεο Δλφο 

Πιήθηξνπ 

Φειρισμός μέσω Σηλεφώνου 

ðßí áêáò
åëÝã÷ï õ  

A. Απνθαηάζηαζε Σειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο  

Δίλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 
PowerMaxExpress απφ έλα απνκαθξπζκέλν 
ηειέθσλν  γηα ηελ εθηέιεζε φπιηζεο θαη αθφπιηζεο. Ζ 
δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

1. Καιέζηε ηνλ ηει. αξηζκφ ηνπ PowerMaxExpress. 

2. Αθήζηε ην ηειέθσλν λα 
ρηππήζεη 2-4 θνξέο θαη 
δηαθφςηε. 

3. Πεξηκέλεηε 12-30 δεπη. 

4. Καιέζηε πάιη ηνλ ηει. αξ. 
ηνπ PowerMaxExpress 

(έλαο ήρνο ζα αθνπζηεί 
γηα 10 δεπη.). 

  Γελ ηζρχεη φηαλ 
θαιείηε ηνλ αξηζκφ 
GSM ηνπ 
PowerMax 

Express. 
Πξνρσξήζηε ζην 
βήκα 5. 

  

  

  

5.  [*} (γηα λα δηαθφςεηε ηνλ ήρν) 1 

6.  [Κσδηθφο ρξήζηε], [#] 2  

7.  [Δπηζπκεηή εληνιή, δείηε ην παξαθάησ 

πίλαθα] 3 



ΕΙΔΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

18 D-302745 

ημειώσεις: 
(1) Σν PowerMaxExpress αληαπνθξίλεηαη κε 

παξόκνην ηξόπν εάλ θαιέζεηε κόλν κηα θνξά θαη 
πεξηκέλεηε έσο όηνπ αθνύζεηε ήρν θιήζεο 

ηειεθώλνπ (ζηηο ΗΠΑ, π.ρ. 11 θνξέο). 
(2) Η πιεθηξνιόγεζε ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε απαηηείηαη 

κόλν κηα θνξά. 

(3) Εάλ παξέιζνπλ 50 δεπηεξόιεπηα (δύλαηαη λα 
αιιάμεη ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο / ρξήζε) ρσξίο λα 
πιεθηξνινγήζεηε θάπνηα εληνιή, ην  

PowerMaxExpress ζα δηαθόςεη ηελ ζύλδεζε.  

B. Δθηειέζηκεο Δληνιέο 

Δληνιή Αθνινπζία Πιήθηξσλ 

Αθφπιηζε [][1][#] 

Μεξηθή Όπιηζε  [][2][#] 

Άκεζε Μεξηθή Όπιηζε [][2][1][#] 

Γεληθή Όπιηζε [][3][#] 

Άκεζε Γεληθή Όπιηζε [][3][1][#] 

Γεληθή Όπιηζε -
Εηδνπνίεζεο  

[][4][#] 

Δλεξγνπνίεζε PGM  [][5][00][1][#] 

Απελεξγνπνίεζε PGM  [][5][00][0][#] 

Έμνδνο (ιήμε 
επηθνηλσλίαο) 

[][9][9][#] 

Αναφορά σε Ιδιωτικό Σηλέφωνο 

ðßí áêáò
åëÝã÷ï õ

 
Σν PowerMaxExpress κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί  
απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο ψζηε λα απνζηέιιεη 
επηιεθηηθά κελχκαηα ζηα ηειέθσλα ηδησηψλ.  

Σα αθφινπζα ζήκαηα ζεηξήλαο ζα απνζηαινχλ ζε 

ηδησηηθφ ηειέθσλν θαηά ηελ θαηαγξαθή ζπκβάληνο:  
* ΠΤΡΚΑΓΗΑ: ON - ON - ON - παχζε. (- - -  - - - ....) 
**  ΓΗΑΡΡΖΞΖ: ζπλερέο ON  ( ...) 

*** ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ: 2 ήρνη ζεηξήλαο, φπσο ην 
αζζελνθφξν. 

Σν άηνκν πνπ δέρεηαη ηελ θιήζε πξέπεη λα 

επηβεβαηψζεη ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο (φπσο ζα 
εμεγεζεί αξγφηεξα), εάλ φκσο δελ απαληήζεη, ηφηε ην 
κήλπκα ζα κεηαδνζεί φζν πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

δπλαηφ κέζα ζηα επφκελα 45 δεπηεξφιεπηα. Μφιηο 
παξέιζνπλ ηα 45 δεπηεξφιεπηα, ην 
PowerMaxExpress ζα απνζπλδέζεη ηελ γξακκή θαη 

ζα θαιέζεη ηνλ επφκελν ηδησηηθφ αξηζκφ ηειεθψλνπ 
ζηελ ιίζηα. 

Σν άηνκν πνπ δέρεηαη ηελ θιήζε κπνξεί λα 

επηβεβαηψζεη ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο πηέδνληαο ην 
πιήθηξν "2" ζηε ηειεθσληθή ζπζθεπή ηνπ. Ωο 

απνηέιεζκα ην PowerMaxExpress ζα απνζπλδέζεη 
ηελ γξακκή ζεσξψληαο φηη ην ζπκβάλ έρεη αλαθεξζεί 
θαηάιιεια.   

Φειρισμός μέσω SMS 

Σν ζχζηεκα PowerMaxExpress κε ηε κνλάδα GSM 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε εληνιέο 
SMS πνπ δίδνληαη απφ νπνηνδήπνηε θηλεηφ 
ηειέθσλν.  

Οη δηάθνξεο εληνιέο SMS επεμεγνχληαη ιεπηνκεξψο 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (ε δηαδηθαζία απνζηνιήο 
κελπκάησλ SMS πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ). ηνλ πίλαθα, φπνπ 
αλαγξάθεηαη <θσδηθφο> ελλνείηαη ν ηεηξαςήθηνο 
θσδηθφο ρξήζηε θαη φπνπ ππάξρεη θελφ δηάζηεκα 

απιψο ελλνείηαη ην θελφ δηάζηεκα. 

Πίλαθαο Δληνιώλ SMS 

 Δληνιή Μνξθή SMS  

1 ΓΔΝΗΚΖ Όπιηζε “AWAY <θσδηθφο>”  
ή 

“AW <θσδηθφο>”  

2 Άκεζε ΓΔΝΗΚΖ 
Όπιηζε 

“AWAY INST 
<θσδηθφο>” 

ή 
“AWI <θσδηθφο>”  

3 ΓΔΝΗΚΖ Όπιηζε 
Δηδνπνίεζεο 

“LATCHKEY <θσδηθφο>”  
ή 
“LK <θσδηθφο>”  

4 Άκεζε ΓΔΝΗΚΖ 

Όπιηζε 
Δηδνπνίεζεο 

“LATCHKEY INST 
<θσδηθφο>” 

 ή 
“LKI <θσδηθφο>”  

5 ΜΔΡΗΚΖ Όπιηζε  “HOME <θσδηθφο>” 
ή 
“HM <θσδηθφο>”  

6 Άκεζε ΜΔΡΗΚΖ 
Όπιηζε 

“HOME INST 
<θσδηθφο>” 
ή 
“HMI <θσδηθφο>”  

7 Αθφπιηζε “DISARM <θσδηθφο>”  
ή 

“DA <θσδηθφο>”  

12 Οξηζκφο 
ηαπηφηεηαο 

ρψξνπ (δείηε 
ζεκείσζε) 

“HOUSE NAME 
<θσδηθφο> <Σαπηφηεηα 
Υψξνπ>” 

ή  
“HN <θσδηθφο> 
<Σαπηφηεηα Υψξνπ>” 

13 Δξψηεζε 

θαηάζηαζεο 
ζπζηήκαηνο 

“STATUS < θσδηθφο >” 

ή 
“ST <θσδηθφο>”  

 

ημείωση: Η Σαπηόηεηα Χώξνπ ζπκπεξηιακβάλεη έσο 
16 ραξαθηήξεο, γηα παξάδεηγκα JOHN'S HOUSE. 
 



ΕΙΔΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 
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Σν ζχζηεκα PowerMaxExpress κπνξεί λα ζηείιεη 

κελχκαηα SMS ζε έσο 4 πξνεπηιεγκέλνπο αξηζκνχο 
ηειεθψλσλ. 
Παξαδείγκαηα κελπκάησλ SMS: 

 JOHN’S HOME 
**AWAY** 

 JOHN’S HOME 

**DISARM** 

 JOHN’S HOUSE  

POWERMAX: LOW BATTERY 
GARAGE: LOW BATTERY 

 JOHN’S HOUSE  

STATUS MESSAGE 01 
(αθνινπζεί ιίζηα ζπκβάλησλ) 

ημείωση: Σα κελύκαηα κπνξνύλ λα ζηαινύλ κόλν 
ζε ηειέθσλν πνπ  ν αλαγλσξηζηηθόο ηνπ αξηζκόο δελ 
απνθξύπηεηαη  από ηνλ ρξήζηε! 

ημείωση: Σν PowerMaxExpress ελδέρεηαη λα 
αληηδξάζεη κε θαζπζηέξεζε ζηα εηζεξρόκελα SMS 

εάλ κηα πεξίνδνο ζύλδεζεο GPRS βξίζθεηαη 
ηαπηόρξνλα ζε εμέιημε. 

Διενέργεια Περιοδικού Ελέγχου 

Ο πεξηνδηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα απαξαίηεηε 
ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία κπνξείηε λα επαιεζεχζεηε 
φηη φινη νη αληρλεπηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγνχλ 
φπσο πξέπεη, ρσξίο λα ελνρινχλ ηνπο γείηνλεο κε 
ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο ζεηξήλαο. Ο έιεγρνο 
πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ  κηα θνξά θάζε 
εβδνκάδα θαη λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 
αληρλεπηέο ζε φιεο ηηο δψλεο.  

Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ, φινη 

νη αληρλεπηέο πξέπεη λα είλαη ζε θαλνληθή θαηάζηαζε. 
Καλνληθή θαηάζηαζε επηηπγράλεηαη φηαλ δελ γίλεηαη 
θίλεζε ηνπιάρηζηνλ επί 2 ιεπηά. 

ημείωση: Καηά ηνλ ρξόλν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, 
νη δώλεο 24 σξώλ δελ ζα πξνθαιέζνπλ ζπλαγεξκό 

εάλ δηαηαξαρζνύλ, ελώ ε δώλε ππξθαγηάο ζα 
ιεηηνπξγεί θαλνληθά.  
Έλαο ηππηθφο πεξηνδηθφο έιεγρνο ζα γίλεη σο εμήο: 

Α. Πηέζηε . ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε 

έλδεημε: 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

Β. Πηέζηε  ην πιήθηξν OKI , ε νζφλε ζα ζαο 

δεηήζεη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε: 

ΓΩΔ ΚΩΓΗΚΟ   _ _ _ _ 

Γ. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ. Ζ ζεηξήλα ζα 
ερήζεη γηα 2 δεπηεξφιεπηα θαη ε έλδεημε ζηελ 
νζφλε ζα αιιάμεη ζε: 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

Γ. Διέγμηε φιν ηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν θαη 

δηαζθαιίζηε φηη φινη αλεμαηξέησο νη αληρλεπηέο 
έρνπλ "εξεζηζηεί" (κπείηε κέζα ζην πεδίν ειέγρνπ 

ησλ αληρλεπηψλ θίλεζεο θαη αλνίμηε/θιείζηε ηηο 
πφξηεο θαη ηα παξάζπξα). Κάζε θνξά πνπ έλαο 
αληρλεπηήο "εξεζίδεηαη": 

 Αθνχγεηαη ε “Υαξνχκελε Μεισδία”,  

 Ο αξηζκφο θαη ην φλνκα ηεο δψλεο 
εκθαλίδνληαη γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηελ νζφλε 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 1: Πξνθαιέζαηε αληρλεπηή 
θίλεζεο ζην θαζηζηηθφ (δψλε 11). ηελ νζφλε ζα 
εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

ΚΑΘΗΣΗΚΟ 

 

Z11 ΠΑΡΑΒΗΑΜΔΝΖ 

Μεηά απφ 5 δεπηεξφιεπηα ε έλδεημε ζα γίλεη 5: 

ΓΟΚΗΜΖ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 2: Αλνίμαηε παξάζπξν ζην ρψξν 

θηινμελίαο (δψλε 13). ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε 
έλδεημε: 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

 

Z13 ΑΝΟΗΚΣΖ 

Μεηά απφ 5 δεπηεξφιεπηα ε έλδεημε ζα γίλεη 5: 

ΔΛΔΓΥΟ 

Δ. Όηαλ ηειεηψζεηε, πηέζηε ην πιήθηξν  
επαλεηιεκκέλα. ηε νζφλε ζα εκθαληζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ αλά δψλε θαη' 
αχμνληα αξηζκφ. Γηα παξάδεηγκα: 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

      (ελαιιάζζεηαη)       
Z13 OK 

ή: “Z13 ΟΥΗ OK” εάλ δελ ιεθζεί αληαπφθξηζε 
απφ ηελ δψλε Z13. 

Σ. Γηα λα ζπλερίζεηε ηνλ έιεγρν, πηέζηε . 

Γηα λα ηεξκαηίζεηε ηνλ έιεγρν, πηέζηε . 

ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

<OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ 

Ε. Πηέζηε OKI . Ζ νζφλε ζα επαλέιζεη ζηελ 

θαλνληθή θαηάζηαζε. 
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5. Ρυθμίσεις Φρήστη 

Ποιες είναι οι Ρυθμίσεις που 

Φρειάζεστε;  

Παξφιν πνπ ν ηερληθφο εγθαηάζηαζεο ζα ζαο 

παξαδψζεη ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ έηνηκν πξνο 
ρξήζε, ζα ρξεηαζηνχλ νξηζκέλεο ξπζκίζεηο θαη 

πξνζαξκνγέο. 
ημείωση: Παξόηη νη ξπζκίζεηο ρξήζηε εκπίπηνπλ ζην 
δηθό ζαο πεδίν επζύλεο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηνπο από ηνλ ηερληθό εγθαηάζηαζεο 
(εθηόο από ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε, ηνπο νπνίνπο ζα 

ζειήζεηε λα θξαηήζεηε κπζηηθνύο).  

ηηο ξπζκίζεηο ρξήζηε πεξηιακβάλνληαη (εάλ 
επηηξαπνχλ απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο): 

 Δμαίξεζε δσλώλ – πξνζδηνξηζκφο ησλ δσλψλ 
νη νπνίεο ζα εμαηξνχληαη (απελεξγνπνηνχληαη) 
ζηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ 

αθφπιηζεο θαη ηεο επφκελεο πεξηφδνπ φπιηζεο. 

 Αλαζθόπεζε ηνπ θαηαιόγνπ δσλώλ ζε 
εμαίξεζε – "εμαηξνχκελεο δψλεο" – εκθάληζε 

ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ νλφκαηνο θάζε 
εμαηξνχκελεο δψλεο. 

 Αλάθιεζε ηεο ηειεπηαίαο εληνιήο εμαίξεζεο 
δσλώλ – "αλάθιεζε "εμαίξεζεο" – ρξήζε ηεο 

ηειεπηαίαο εληνιήο εμαίξεζεο δσλψλ, ε νπνία 
απελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ αθφπιηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο, παξακέλεη φκσο θαηαγεγξακκέλε 

ζηε κλήκε ηνπ PowerMaxExpress. 

 Ηδησηηθή αλαθνξά* - Καζνξηζκφο ησλ νκάδσλ 
ζπκβάλησλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζε ηδησηηθά 

ηειέθσλα. Καζνξηζκφο ηνπ 1νπ, 2νπ, 3νπ θαη 4νπ 
ηειεθσληθνχ αξηζκνχ ζηνπο νπνίνπο ην 
ζχζηεκα ζα ζηείιεη κελχκαηα πεξηζηαηηθψλ πνπ 

νξίζηεθαλ απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο. 
Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θιήζεσλ πνπ γίλνληαη 
πξνο ην θαινχκελν ηδησηηθφ ηειέθσλν. 

Καζνξηζκφο εάλ ζα επηηξαπεί ή φρη ακθίδξνκε 
ερεηηθή επηθνηλσλία κε ηδησηηθά ηειέθσλα. 
Καζνξηζκφο εάλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κφλν 

ζήκα απνδνρήο, ή έλα ζήκα απνδνρήο απφ 
θάζε ηειέθσλν πξνηνχ ην ηξέρνλ ζπκβάλ 
ζεσξείηαη φηη έρεη αλαθεξζεί. Καζνξηζκφο ηνπ 

1νπ, 2νπ, 3νπ θαη 4νπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ SMS 
ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη πξνεπηιεγκέλα είδε 
ζπκβάλησλ. 

 Οξηζκόο θσδηθώλ ρξήζηε* - 
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θσδηθνχ αζθαιείαο γηα 
ζαο θαη 7 αθφκα θσδηθψλ γηα άιινπο ρξήζηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη θσδηθνί 5 έσο 8 
πξννξίδνληαη γηα ρξήζηεο "Δηδνπνίεζεο" (γηα 
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο δείηε ζην θεθάιαην 2 

– Όπιηζε ζηελ Καηάζηαζε Δηδνπνίεζεο). 

 Δγγξαθή ηειερεηξηζηεξίσλ* - εηζαγσγή ησλ 

ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ ηειερεηξηζηεξίσλ 
(πνιιαπιψλ πιήθηξσλ, CodeSecure™, 
αζχξκαηνπ πνκπνχ), ψζηε ην 

PowerMaxExpress λα ηα αλαγλσξίδεη θαη λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εληνιέο ηνπο. 

 Δπηινγή απηόκαηεο όπιηζεο* - ελεξγνπνίεζε 

ή απελεξγνπνίεζε απηφκαηεο φπιηζεο (ζε 
πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή). 

 Οξηζκόο ώξαο απηόκαηεο όπιηζεο* – επηινγή 
ηνπ ρξφλνπ απηφκαηεο φπιηζεο. 

 Υξήζε ήρνπ όπιηζεο –
ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηνπ ρακειήο/ 
κέζεο/ πςειήο έληαζεο ήρνπ (ζχληνκε 

ιεηηνπξγία ηεο ζεηξήλαο) θαηά ηελ φπιηζε θαη 
αθφπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηειερεηξηζηήξην 
κπξειφθ. Όιεο νη επηινγέο είλαη δηαζέζηκεο γηα 

αζχξκαηεο ζεηξήλεο. Γηα ελζχξκαηεο ζεηξήλεο νη 
παξαπάλσ επηινγέο ζπκππθλψλνληαη ζε 
"ελεξγνπνίεζε ήρνπ". 

 Οξηζκόο ξπζκίζεσλ ώξαο* - ξχζκηζε ηνπ 
ελζσκαησκέλνπ ξνινγηνχ ζηε ζσζηή ψξα θαη 
επηινγή ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο. 

 Οξηζκόο ξπζκίζεσλ εκεξνκελίαο* - ξχζκηζε 
ηνπ ελζσκαησκέλνπ εκεξνινγίνπ ζηε ζσζηή 
εκεξνκελία θαη επηινγή ηνπ ηξφπνπ 
απεηθφληζεο. 

 Δκθάληζε κεηξώνπ – ελεξγνπνίεζε ή 
απελεξγνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ ζπκβάλησλ φπνπ 
ηα ζπκβάληα εκθαλίδνληαη θαηά ρξνλνινγηθή 

ζεηξά – απφ ην λεφηεξν πξνο ην παιαηφηεξν. 

 Ρύζκηζε πξνγξακκαηηζηή – ξύζκηζε 
πξνγξακκαηηζκέλεο ελεξγνπνίεζεο/ 

απελεξγνπνίεζεο  ζπζθεπώλ. 
*  Απηή ε επηινγή επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ βαζηθνχ θσδηθνχ ρξήζηε. 

Εισαγωγή στο Μενού Ρυθμίσεων 

Φρήστη 

ηελ Δηθφλα 7 πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ζην 
κελνχ Ρπζκίζεηο Υξήζηε (φηαλ φιεο νη δψλεο είλαη 
αζθαιηζκέλεο). 

Πηέζηε ηα πιήθηξα πνπ ζα ζαο δεηεζεί λα πηέζεηε. Ζ 
έλδεημε ζηελ νζφλε θαίλεηαη θάησ απφ θάζε νδεγία. 
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Εικόνα 7 – Είζνδνο ζην Μελνύ Ρπζκίζεσλ Χξήζηε 

ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο πεξηιακβάλνληαη 

αλαιπηηθέο, βήκα-βήκα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο Ρπζκίζεηο 
Υξήζηε. Δάλ φκσο ζέιεηε λα έρεηε κηα ζπλνπηηθή 
εηθφλα νιφθιεξνπ ηνπ κελνχ Ρπζκίζεσλ Υξήζηε, 

αλαηξέμηε ζηελ εηθφλα 8 Γηάγξακκα Ρπζκίζεσλ 
Υξήζηε. Μπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε σο πιήξε 
ελαιιαθηηθφ νδεγφ γηα απηή ηε δηαδηθαζία 

Εξαίρεση Ζωνών 

A. Γεληθέο Οδεγίεο 
Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ζην 
PowerMaxExpress ηελ εμαίξεζε (παξάθακςε) 
επηιεγκέλσλ δσλψλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηέο νη 
δψλεο είλαη "ιεηηνπξγηθέο" (κε δηαηαξαγκέλεο) ή 
"αλνηθηέο" (δηαηαξαγκέλεο). Με ηελ εμαίξεζε γίλεηαη 
δπλαηή ε απξφζθνπηε θπθινθνξία κέζα ζε 
ζπγθεθξηκέλεο δψλεο αθφκα θαη εάλ ην ζχζηεκα είλαη 
νπιηζκέλν. Δπηπιένλ, κε ηελ εμαίξεζε 
απνκνλψλνληαη δψλεο ζηηο νπνίεο είλαη αλάγθε λα 
γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. Οη δψλεο 
ππξθαγηάο θαη ζεξκνθξαζίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
εμαηξεζνχλ.  
Έρεηε ππφςε – ε εμαίξεζε δσλψλ ππνβαζκίδεη ηελ 
αζθάιεηα! 
ημείωση: Οη δώλεο ηίζεληαη ζε εμαίξεζε θαηά ηελ 
δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ αθόπιηζεο-όπιηζεο κόλν. Η 
αθόπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά από όπιηζε ζα 
δηαγξάςεη νιόθιεξν ην ζρέδην εμαηξέζεσλ δσλώλ. 

B. Γηαδηθαζία Δμαίξεζεο 
Μεηά απφ ηε επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ 
ρξήζηε (δείηε παξαπάλσ – Μελνχ Δηζαγσγήο 
Ρπζκίζεσλ Υξήζηε), ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε 
έλδεημε: 

ΟΡΗΜΟ ΔΞ. ΕΩΝΩΝ 

Δάλ ζε απηφ ην ζεκείν πηέζεηε ην OKI , ν 

αξηζκφο θαη ε θαηάζηαζε ηεο πξψηεο δψλεο ζα 

εκθαληζηεί απηφκαηα. Ζ δψλε ζα είλαη ζε κηα απφ ηηο 
αθφινπζεο ηξεηο θαηαζηάζεηο: 
 Αλνηθηή: Ζ δψλε δελ είλαη αζθαιήο – κπνξείηε 

λα ηελ εμαηξέζεηε εάλ δελ ζέιεηε ή δελ γλσξίδεηε 
πσο λα αληηκεησπίζεηε ηψξα ην ππάξρνλ 
πξφβιεκα. 

 ε εμαίξεζε: Ζ δψλε βξίζθεηαη ηψξα ζε 
εμαίξεζε (ηελ ζέζαηε ζε εμαίξεζε πξνεγνχκελα 
αιιά δελ νπιίζαηε ην ζχζηεκα). 

 Λεηηνπξγηθή: Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα ζε 
απηή ηελ δψλε, ε θαηάζηαζή ηεο εκθαλίδεηαη σο  
"Λεηηνπξγηθή".  

Αο ππνζέζνπκε φηη ε Εψλε 1 είλαη "αλνηθηή" θαη ζέιεηε λα 
ηελ εμαηξέζεηε θαη φηη νη ππφινηπεο δψλεο 
ραξαθηεξίδνληαη ιεηηνπξγηθέο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI   
Z01 ΑΝΟΗΚΣΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)             

 ΚΟΤΕΗΝΑ 

OKI   
<OK> ΓΗΑ ΔΞΑΗΡΔΖ 

OKI   
Z01 Δ ΔΞΑΗΡΔΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

 ΚΟΤΕΗΝΑ 
  

 
(Εάλ ζέιεηε λα 
ειέγμεηε ηελ 
θαηάζηαζε ηεο 
επόκελεο δώλεο)  

Z02 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ 

   (ελαιιάζζεηαη)             

ΚΤΡΗΑ ΔΗΟΓΟ 

 

  
 ΟΡΗΜΟ ΔΞ. ΕΩΝΩΝ 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε νπνηαδήπνηε άιιε επηινγή ζην 
κελνχ ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ην 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ – πηέζηε ην 

OKI . 

Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εμαίξεζεο, ε έλδεημε  

ΔΞΑΗΡΔΖ αλαβνζβήλεη: 

ΔΣΟΗΜΖ ΓΗΑ 
ΔΞΑΗΡΔΖ 

ή ΑΝΔΣΟΗΜΖ ΓΗΑ 
ΔΞΑΗΡΔΖ 

Απηή ε έλδεημε ζα εκθαλίδεηαη φζν ην ζχζηεκα 
παξακέλεη αθνπιηζκέλν, θαη ζα εμαθαληζηεί κφιηο 
γίλεη ε φπιηζε.  

ημείωση: Η έλδεημε ΕΞΑΙΡΕΗ ζα ελαιιάζζεηαη 
ζηελ νζόλε κε άιιεο ελεξγέο ελδείμεηο, όπσο: 
ΒΛΑΒΗ, ΜΝΗΜΗ θαη ΜΗΝΤΜΑ. 



ΡΤΘΜΙΕΙ ΦΡΗΣΗ 

22 D-302745 

Γ. Γηαδηθαζία "Αθύξσζεο Δμαίξεζεο" 
Αο ππνζέζνπκε φηη ζέιεηε λα επαλαθέξεηε ηελ δψλε 

22 αθνχ νινθιεξψζαηε ην πξφγξακκα εμαίξεζεο. 
Απιά, επαλέιζεηε ζην κελνχ   ΡΤΘΜΗΔΗ 
ΔΞΑΗΡΔΖ (δείηε ηελ Γηαδηθαζία Δμαίξεζεο 

παξαπάλσ), θαη πηέζηε  ή  έσο φηνπ 

εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε δψλε πνπ ζέιεηε λα 
αθπξψζεηε ηελ εμαίξεζή ηεο. Δθαξκφζηε ηα αθφινπζα 
βήκαηα. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 
 
Z22 Δ ΔΞΑΗΡΔΖ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

 ΚΑΘΗΣΗΚΟ 

OKI  
 
<OFF> ΓΗΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

   
 

Z22 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ 

   (ελαιιάζζεηαη)       

ΚΑΘΗΣΗΚΟ 

Μπνξείηε ηψξα λα πηέζεηε ην  θαη έπεηηα  λα 

επηιέμεηε νπνηαδήπνηε άιιε επηινγή ζην κελνχ 
ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ην 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ – πηέζηε ην 

OKI . 

Ανασκόπηση Λίστας Εξαιρουμένων 

Ζωνών  

Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε ζαο 
(δείηε παξαπάλσ – Δηζαγσγή ζην Μελνχ "Ρπζκίζεηο 

Υξήζηε"), ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε:  
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

Δηζαγσγή 

θσδηθνχ ρξήζηε 

 
ΟΡΗΜΟ ΔΞ. ΕΩΝΩΝ 

 

 
 
ΔΞΑΗΡΟΤΜΔΝΔ ΕΩΝΔ 

 
  

OKI  ΛΗΣΑ ΔΞΑΗΡΔΔΩΝ 

Δάλ ζε απηφ ην ζεκείν πηέζεηε ην OKI , ζα 

εκθαληζηνχλ ν αξηζκφο, ε θαηάζηαζε θαη ην φλνκα ηεο 
πξψηεο εμαηξνύκελεο δψλεο.  

Κάληε ηψξα θιηθ ζην  επαλεηιεκκέλα γηα λα 

αλαζθνπήζεηε φιεο ηηο εμαηξνχκελεο δψλεο, θαη' 

αχμνληα αξηζκφ. Όηαλ ηειεηψζεηε, πηέζηε ην  

γηα λα επαλέιζεηε ζηελ ζέζε ΔΞΑΗΡΟΤΜΔΝΔ 

ΕΩΝΔ θαη  γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ ζέζε 

<OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ. 

Ανάκληση της Σελευταίας Εντολής 

Εξαίρεσης  

Ζ φπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ εμαίξεζε αξθεηψλ 
δσλψλ είλαη ζηελ νπζία "κεξηθή όπιηζε" . Παξφκνηα 

κεξηθή φπιηζε είλαη δπλαηφλ λα επαλαιεθζεί κε ηελ 
αλάθιεζε ηεο ηειεπηαίαο εληνιήο εμαίξεζεο (ε νπνία 
αθπξψζεθε θαη απνζεθεχηεθε κε ηελ αθφπιηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο). 
Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε ζαο 
(δείηε παξαπάλσ – Δηζαγσγή ζην Μελνχ "Ρπζκίζεηο 

Υξήζηε"), ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε:  
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

Εηζαγσγή θσδηθνύ ρξήζηε 
 
ΟΡΗΜΟ ΔΞ. ΕΩΝΩΝ 

 

 
 
 

 
  

 ΑΝΑΚΛΖΖ 
ΔΞΑΗΡΔΖ 

ε απηφ ην ζεκείν πξνρσξήζηε σο εμήο:  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  
 
>OK> ΓΗΑ ΑΝΑΚΛΖΖ 

 
OKI  

 
ΑΝΑΚΛΖΖ 
ΔΞΑΗΡΔΖ 

 Μπνξείηε λα επηιέμεηε νπνηαδήπνηε άιιε επηινγή ζην 
κελνχ ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ην 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ – πηέζηε ην 

OKI . 

Προγραμματισμός Αναφοράς σε 

Ιδιώτη  

Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηνπ βαζηθνχ θσδηθνχ 
ρξήζηε ζαο (δείηε παξαπάλσ – Πξφζβαζε ζην Μελνχ 

Ρπζκίζεσλ Υξήζηε), πηέζηε ην  

επαλεηιεκκέλα (εάλ ρξεηαζηεί) έσο φηνπ εκθαληζηεί ε 

έλδεημε: 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΗΓΗΩΣΖ 

Αλαθνξά ζε Ηδηώηε 

Δδψ νξίδεηε ηηο νκάδεο πεξηζηαηηθψλ πνπ 
αλαθέξνληαη - "απελεξγνπνίεζε αλαθνξάο", "φια", 
"φια (-αλ/θι)" (φια ηα κελχκαηα, εθηφο 
αλνηρηφ/θιεηζηφ), φια (– πξνεηδνπνηήζεηο) (φια ηα 

κελχκαηα εθηφο απφ εηδνπνηήζεηο), "ζπλαγεξκνί", 
"πξνεηδνπνηήζεηο", "αλ/θι" (αλνηρηφ/θιεηζηφ). 

Ηδησηηθνί Σειεθσληθνί Αξηζκνί 

Δδψ νξίδεηε ηνλ 1ν, 2ν, 3ν θαη 4ν ηειεθσληθφ αξηζκφ 
φπνπ ην ζχζηεκα ζα αλαθέξεη ηα είδε ζπκβάλησλ 

πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο. 



ΡΤΘΜΙΕΙ ΦΡΗΣΗ  

D-302745 23 

Δπαλαιεπηηθέο Κιήζεηο 

Δδψ νξίδεηε πφζεο θνξέο ζα θιεζεί ν ηειεθσληθφο 
αξηζκφο ηνπ ηδηψηε (1, 2, 3, ή 4 πξνζπάζεηεο). 

Σειεθσληθή Δπηθύξσζε 

Δδψ νξίδεηε εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα κφλν ζήκα 
επηθχξσζεο, ή ζήκα επηθχξσζεο απφ θάζε 
ηειέθσλν πξνηνχ  ζεσξεζεί φηη έγηλε πιήξεο 
αλαθνξά ηνπ ζπκβάληνο. 

Μελύκαηα SMS  

Δδψ νξίδεηε ηνλ 1ν, 2ν, 3ν θαη 4ν ηειεθσληθφ αξηζκφ 
SMS φπνπ ην ζχζηεκα ζα αλαθέξεη πξνεπηιεγκέλα 
είδε ζπκβάλησλ. 

Δθηειέζηε ηηο πξναλαθεξζείζεο ξπζκίζεηο ζχκθσλα 
κε ηελ Δηθφλα 8 (Μελνχ Αλαθνξάο ζε Ηδηψηε). Απηέο 

νη ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο, εάλ ην επηζπκείηε. 

Μπνξείηε λα πεξάζεηε ζ' άιιε ξχζκηζε ζην κελνχ 
ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ – πηέζηε ην  

OKI . 

 

Ρύθμιση των Κωδικών Φρήστη  

Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηνπ βαζηθφο θσδηθνχ 

ρξήζηε ζαο (δείηε παξαπάλσ – Δηζαγσγή ζην Μελνχ 

"Ρπζκίζεηο Υξήζηε"), πηέζηε ην  

επαλεηιεκκέλα (εάλ ρξεηαζηεί) έσο φηνπ εκθαληζηεί ε 
έλδεημε: 

ΟΡΗΜΟ ΚΩΓΗΚΩΝ ΥΡΖΣΖ 

Ο Κσδηθόο Υξήζηε 1 αληηθαζηζηά ηνλ 

πξνεπηιεγκέλν βαζηθφ θσδηθφ ρξήζηε θαη πξέπεη λα 
δνζεί ζηνλ βαζηθφ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφο ν 
θσδηθφο δελ δχλαηαη λα δηαγξαθεί.  

Οη Κσδηθνί Υξήζηε 2, 3 θαη 4 δίλνληαη ζε άιινπο 

ρξήζηεο – κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ζπλάδειθνπο, θιπ.  

Οη Κσδηθνί 5 έσο 8 δίλνληαη ζε “Υξήζηεο 
Δηδνπνίεζεο” (δείηε ζην Κεθάιαην 2 - Όπιηζε ζε 
Καηάζηαζε Δηδνπνίεζεο, γηα εμήγεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο εηδνπνίεζεο). 

Πξνζνρή! Ο Κσδηθόο “0000” δελ είλαη έγθπξνο! 

Μελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε. 

ημείωση: Ο θσδηθόο απεηιήο πνπ νξίζηεθε από ηνλ 

ηερληθό εγθαηάζηαζεο (2580 πξνεπηιεγκέλα) δελ είλαη 
δπλαηόλ λα επηιερζεί σο θαλνληθόο θσδηθόο ρξήζηε. 
Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα ηνλ πξνγξακκαηίζεηε ζα 

απνξξηθζεί από ην ζύζηεκα. 

Ζ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θσδηθψλ ρξήζηε έρεη 

σο εμήο: 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  
 
ΥΡΖΣΖ 1: _ _ _ _ 

 
  OKI  

 
ΥΡΖΣΖ 1: 1 1 1 1 

 
 [ηεηξαςήθηνο 

θσδηθφο ρξήζηε] π.ρ. 

6854) 

 
ΥΡΖΣΖ 1: 6854 

 

OKI  

 
ΥΡΖΣΖ 1:  6854 

 

 
 
ΥΡΖΣΖ 2 

OKI  

 
ΥΡΖΣΖ 2: 1 1 1 1 

 

 

 

 [ηεηξαςήθηνο 

θσδηθφο ρξήζηε] π.ρ. 
9854) 

 

πλερίζηε κε ηνλ ίδην ηξφπν έσο ηνλ Κσδηθφ 8 θαη 

πηέζηε ην  γηα επηζηξνθή ζην κελνχ 

ΡΤΘΜΗΖ ΚΩΓΗΚΩΝ ΥΡΖΣΖ. 

Σψξα κπνξείηε λα επηιέμεηε άιιε ξχζκηζε ζην κελνχ 

ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ - πηέζηε 

OKI . 

Καταχώρηση Σηλεχειριστηρίων  

Οθηψ ρξήζηεο ηνπ ζπζηεκάησλ έρνπλ 
ηειερεηξηζηήξηα κπξειφθ θαη κπνξνχλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα θαιχηεξν, ηαρχηεξν θαη 
αζθαιέζηεξν έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ο 

πίλαθαο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ 

ηαπηφηεηαο (ID) θάζε ηέηνηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ γηα λα 
είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εληνιέο πνπ 
εθπέκπνπλ. 

Πξνηνχ μεθηλήζεηε, ζπγθεληξψζηε φια ηα 
ηειερεηξηζηήξηα πνπ ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε ζην 
ζχζηεκα θαη βεβαησζείηε φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

κπαηαξίεο ζ' απηά. Ζ θαηαρψξεζε ησλ 
ηειερεηξηζηεξίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 
δηαδηθαζία: 

A. Αθνχ εηζαγάγαηε επηηπρψο ηνλ Βαζηθφ Κσδηθφ 
Υξήζηε (δείηε παξαπάλσ – Μελνχ Δηζαγσγήο 

Ρπζκίζεσλ Υξήζηε), πηέζηε ην πιήθηξν  

(επαλεηιεκκέλα, εάλ ρξεηαζηεί) έσο φηνπ εκθαληζηεί 
ε έλδεημε:  

ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ Σ/Υ 
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B. Πηέζηε ην OKI . Θα εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

ΑΡ. Σ/Υ:         _ 

Γ. Αο ππνζέζνπκε φηη ην ηειερεηξηζηήξην πνπ 
επηρεηξείηε λα θαηαρσξήζεηε ζα θαζνξηζηεί σο 

ηειερεηξηζηήξην αξ. 5 θαη αο ππνζέζνπκε φηη ε 
ζέζε κλήκεο αξ. 5 είλαη θελή – δελ έρεη 
θαηαρσξεζεί ηειερεηξηζηήξην ζ' απηήλ. Πηέζηε ην 

πιήθηξν <5>. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε 
έλδεημε: 

ΑΡ. Σ/Υ:    5 

Σν θελφ ζηελ δεμηά άθξε ζεκαίλεη φηη απηή ε ζέζε 
κλήκεο είλαη ειεχζεξε. 

Γ. Πηέζηε ην OKI . Θα ζαο δεηεζεί ζηελ νζφλε  

λα απνζηείιεηε ζήκα απφ ην επηιεγκέλν 
ηειερεηξηζηήξην: 

ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΩΡΑ 

E. ηείιηε έλα ζήκα ην επηιεγκέλν ηειερεηξηζηήξην 
πηέδνληαο θάπνην απφ ηα πιήθηξα ηνπ. ε 
αληαπφθξηζε ζα αθνπζηεί ε "Υαξνχκελε 

Μεισδία" (- - - ---). ηελ νζφλε ζα θαλεί ε έλδεημε: 

ΑΡ. Σ/Υ:      5           

Σ. Απφ ην ζεκείν απηφ κπνξείηε λα ζπλερίζεηε 
εθηειψληαο δηάθνξεο ελέξγεηεο: 

 Δάλ επηζπκείηε λα θαηαρσξήζεηε άιιν έλα 

ηειερεηξηζηήξην, επηιέμηε ηνλ επηζπκεηφ 
αξηζκφ:  

- Πηέδνληαο  γηα λα αλεβείηε 

(678.....)   

- Πηέδνληαο  γηα λα θαηεβείηε 

(432.....)     

- Πηέδνληαο   <Σ/Υ #>. 

 Γηα λα επηζηξέςεηε ζην θχξην κελνχ, πηέζηε 

.  ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί πάιη ε 

έλδεημε: 

<OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ 

Σψξα κπνξείηε λα δείηε θαη λα επηιέμεηε 
νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία απφ ην κελνχ Υξήζηε 

(πηέδνληαο  ή ). 

Διαγραφή Σηλεχειριστηρίων 

Οη θαηεηιεκκέλεο ζέζεηο ηειερεηξηζηεξίσλ ζηελ 
κλήκε πξέπεη λα εθθελσζνχλ (ε θαηαρψξεζε 
ηαπηφηεηαο πξέπεη λα δηαγξαθεί) πξνηνχ γίλεη 

θαηαρψξεζε λέαο ηαπηφηεηαο ηειερεηξηζηεξίνπ ζε 
απηέο. Γηα ηελ δηαγξαθή ηειερεηξηζηεξίνπ, 
πξνρσξήζηε σο αθνινχζσο: 

A. Δπηιέμηε ηελ ζέζε κλήκε πνπ ζέιεηε λα εθθελψζεηε 
φπσο πεξηγξάθεηε ζηα βήκαηα Α-Γ ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, 
επηιέμεηε ην  ηειερεηξηζηήξην αξ.  5, ζηελ νζφλε 

ζα θαλεί ε έλδεημε: 

Σ/Υ ΑΡ.                  5  

Β. Πηέζηε OKI . Ζ έλδεημε ζηελ νζφλε ζα 

αιιάμεη: 

<OFF> γηα Γηαγξαθή 

Γ. Πηέζηε . Ζ έλδεημε ζηελ νζφλε ζα 

αιιάμεη : 

Σ/Υ ΑΡ.                      5               

Πξνζέμηε φηη ην ζθνχξν ηεηξάγσλν ζην δεμί άθξν ηεο 
νζφλεο έρεη εμαθαληζηεί. Σψξα κπνξείηε λα 
εγγξάςεηε έλα λέν ηειερεηξηζηήξην ή λα αθήζεηε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηεο κλήκεο θελή θαη λα 
επηζηξέςεηε ζην θχξην κελνχ. 
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ÇÌ /Í ÉÁ 30/12/2000 ÇÌ /Í ÉÁ 12/30/2000

<OK> ÃÉÁ ÅÎ Ï ÄÏ

(1)

(1)

(1)

(4)

(1)














































Ãéá í á êéí çèåßôå ì Ýóá óôá
ðåñéóóüôåñá ì åí ï ý, ôá
áêüëï õèá ðëÞêôñá ì ðï ñï ýí
í á ÷ñçóéì ï ð ï éçèï ýí :

ÅÜí  äåí  óáò
éêáí ï ð ï éåß

[þ ñá] ð .÷. 07:55P þ ñá] ð .÷. 19:55

Ãéá í á äåßôå åðéëï ãÝò,
÷ñçóéì ï ð ï éÞóôå  Þ

ÅÜí  äåí  óáò
éêáí ï ð ï éåß

Êßí çóç ì ðñï óôÜ

¸ êèåóç/åð éêýñù óç
Äåäï ì Ýí ù í

Êßí çóç ð ßóù

Ì åôÜâáóç Ýí á åðßðåäï
Üí ù  óôï  ì åí ï ý

Åðéóôñï öÞ óôï  ”<OK>
ÃÉÁ ÅÎ Ï ÄÏ ”

(çì åñï ì çí ßá)  (ð .÷. 30/12/2007)
(2)

(çì åñï ì çí ßá)  (ð .÷. 12/30/2007)
(2)

Åßóï äï ò óôçí  ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÅ×Í ÉÊÏ Õ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ (ðåñéãñÜöåôáé óôï í
ï äçãü ôå÷í éêï ý åãêáôÜóôáóçò)

ÓÔÉÃÌ ÉÁÉÏ Ó Ç×Ï Ó åéäï ð .óåéñ.off
÷áì .Ýí ôáóç
ì åóáßá Ýí ôáóç
õø çëÞ Ýí ôáóçÅÐÉËÏ ÃÅÓ ÙÑÁÓ

ÅÐÉËÏ ÃÅÓ ÇÌ /Í ÉÁÓ

Ì ÅÍ Ï Õ ÔÅ×Í ÉÊÏ Õ

(5)

(5)

Ï ÑÉÓÌ Ï Ó ÊÙÄÉÊÙÍ(1) ×ÑÇÓÔÇÓ 1  

ÅÍ ÔÁÎ Ç ÔÇË/ÑÉÙÍ(1) ÔÇËÅ×/ÑÉO Í : ÅÊÐÏ Ì ÐÇ ÔÙÑÁ













(5)

ÁÍ ÁÖ~ÉÄÉÙÔÅÓ(1)

1Ï Ó ÉÄ. ÁÑÉÈÌ Ï Ó 2Ï Ó ÉÄ. ÁÑÉÈÌ Ï Ó 3Ï Ó ÉÄ. ÁÑÉÈÌ Ï Ó 4Ï Ó ÉÄ. ÁÑÉÈÌ Ï Ó

ÅÐÁÍ ÁÊËÇÓÅÉÓ

1 ÐÑÏ ÓÐÁÈÅÉÅÓ

ÅÐÉÂÅÂÁÉÙÓÇ

ÁÐÏ  ÅÍ Á
ÁÐÏ  Ï ËÏ ÕÓ

2Ï Ó ÁÑÉÈÌ Ï  SMS
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(1)(6)

(1)(6)

ÁÍ ÁÖ. ÁÍ ÅÍ ÅÑÃÇ
Ï ËÁ
Ï ËÁ (-ÁÍ /ÊË)
Ï ËÁ(-ÅÉÄ)

ÓÕÍ ÁÃÅÑÌ Ï É

ÅÉÄÏ ÐÏ ÉÇÓÇ

ÁÍ Ï ÉÊÔÏ -ÊËÅÉÓÔÏ

Áñ. Ôçëåöþ í ï õ Áñ. Ôçëåöþ í ï õ Áñ. Ôçëåöþ í ï õ Áñ. Ôçëåöþ í ï õ

SMS Áñ. Ôçëåöþ í ï õ SMS Áñ. Ôçëåöþ í ï õ SMS Áñ. Ôçëåöþ í ï õ SMS Áñ. Ôçëåöþ í ï õ

[÷ñÞóôç]

ÔÅÓÔ





(3)




[ôåôñáøÞöéï ò âáóéêüò êù äéêüò
÷ñÞóôç/ êù äéêüò ÷ñÞóôç]

(Åí áëëÜóóåôáé) (Åí áëëÜóóåôáé)

(ãéá ôçí  åî Ýôáóç êáôÜóôáóçò åðüì åí çò æþ í çò)

ÐáôÞóôå ï ð ï éï äÞð ï ôå
ð ëÞêôñï

(¿ñá)

ÅÜí  äåí
éêáí ï ð ï éÞóôå

(åÜí  äåí  åßí áé ç
ôñÝ÷ï õóá åðéëï ãÞ)

(Äåßôå ì ï ñöÞ êáé ð áñÜäåéãì á
óôçí  "ÑÕÈÌ ÉÓÇ ÊÁÉ

ÁÐÅÉÊÏ Í ÉÓÇ ÙÑÁÓ" ðáñáêÜôù )

Ðñþ ôç åì öÜí éóç

(ðáñÜäåéãì á)

ÑÕÈÌ ÉÓÅÉÓ ×ÑÇÓÔÇ

ÁÍ ÁÊËÇÓÇ ÅÎ ÁÉÑ

ÅÎ ÁÉÑÏ ÕÌ ÅÍ ÅÓ ÆÙÍ ÅÓ

Ï ÑÉÓÌ Ï Ó ÅÎ .ÆÙÍ ÙÍ

ÅÔÏ ÉÌ Ï  00:00

<OK> Áí Üêëçóç

ËÉÓÔÁ ÅÎ .ÆÙÍ ÙÍ

<OK> ÅÎ ÁÉÑÅÓÇ Z01: ÓÅ ÅÎ ÁÉÑÅÓÇZ01: ÁÍ Ï ÉÊÔÇ

ÊÏ ÕÆÉÍ Á ÊÏ ÕÆÉÍ Á

ÄÙÓÅ ÊÙÄÉÊÏ   _ _ _ _

ÐÑÏ ÃÑÁÌ Ì ÁÔÉÓÌ Ï Ó

×ÑÏ Í Ï Ó ÁÕÔ.Ï ÐË.

Ï ÄÇÃÉÅÓ ÖÙÍ ÇÓ

ÙÑÁ Ï ÐË _ _: _ _A

Öù í Þ Ï Í Öù í Þ OFF Öù í Þ OFF

ÁÍ ÁÖÏ ÑÁ ÔÇËÅÖ ÐÁÑÁÄÏ ÓÇ SMS T#

2 ÐÑÏ ÓÐÁÈÅÉÅÓ
3 ÐÑÏ ÓÐÁÈÅÉÅÓ
4 ÐÑÏ ÓÐÁÈÅÉÅÓ

×ÑÇÓÔÇÓ 1  1  1  1

2Ï Ó ÁÑÉÈÌ Ï  SMS 2Ï Ó ÁÑÉÈÌ Ï  SMS 2Ï Ó ÁÑÉÈÌ Ï  SMS

ÔÇËÅ×/ÑÉO Í :

ãéá ôçí  åðüì åí ç (ð Üí ù ) Þ ðñï çãï ýì åí ç (êÜôù ) åããñáöÝò

×ÑÇÓÔÇÓ 1

Ãéá ôçí  åðüì åí ç êù äéêüò ÷ñÞóôç

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKIOKI

OKI

OKIOKI OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI OKI OKI

OKI OKI

OKI

OKI

OKI OKI

OKI OKI

OKI

OKI OKI

OKI

OKI OKI

OKI

OKI OKI

OKI

OKI OKI

OKI

OKI OKI

OKI

OKI OKI

OKI

OKI OKI

OKI

OKI OKI

OKI

OKIOKIOKI

OKIOKI

 
Εικόνα 8 – Δηάγξακκα Ρπζκίζεσλ Χξήζηε 
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εκεηώζεηο: (1) Η πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο εληόο ησλ καύξσλ ηεηξάγσλσλ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ έρεη εηζαρζεί ν βαζηθόο θσδηθόο ρξήζηε.  
(2) Γηα ην έηνο, πιεθηξνινγήζηε ηα δύν ηειεπηαία ςεθία κόλν. 

(3) Πηέζηε OKI  γηα ηελ εκθάληζε ηνπ αξηζκνύ, ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ νλόκαηνο ηεο πξώηεο εμαηξνύκελεο δώλεο. Πηέζηε     

επαλεηιεκκέλα γηα λα δείηε όιεο ηηο εμαηξνύκελεο δώλεο. 

(4) Γηα λα εηζαγάγεηε "Π" (ΠΜ) πηέζηε  (ή έλα από ηα ηξία πιήθηξα επάλσ από απηό), γηα λα εηζαγάγεηε "Μ" (ΜΜ) πηέζηε  (ή 

έλα από ηα ηξία πιήθηξα θάησ από απηό). 

(5) Η πξόζβαζε ζηα κελνύ ΡΥΘΜΙΗ/ ΕΜΦΑΝΙΗ/ ΑΝΑΚΛΗΗ ΕΞΑΙΡΕΗ επηηξέπεηαη κόλν εάλ ε ρεηξνθίλεηε εμαίξεζε δσλώλ έρεη επηιερζεί 
από ηνλ ηερληθό εγθαηάζηαζεο. 
(δείηε Εηθόλα 8) 

 

Επιλογή Αυτόματης Όπλισης 

Μπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηελ απηφκαηε φπιηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζε νπνηαδήπνηε επηζπκεηή ψξα. 

Αθνχ πιεθηξνινγήζαηε επηηπρψο ηνλ βαζηθφ θσδηθφ 

ρξήζηε, πηέζηε ην  έσο φηνπ εκθαληζηεί ε 

έλδεημε ΔΠΗΛ. ΑΤΣ. ΟΠΛ. 

Καη ζπλερίζηε σο εμήο: 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  ΑΤΣ. ΟΠΛ. ON              

(Δάλ απηή είλαη ηξέρνπζα επηινγή) 

Δάλ ε επηινγή 

δελ ζαο 

ηθαλνπνηεί 

 

 

ΑΤΣ. ΟΠΛ. OFF             

 

OKI   
ΑΤΣ. ΟΠΛ. OFF            

 
OKI   

ΔΠΗΛ. ΑΤΣ. ΟΠΛ. 

 
Σψξα κπνξείηε λα επηιέμεηε άιιε ξχζκηζε ζην κελνχ 
ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ - πηέζηε 

OKI . 

Ρύθμιση Ώρας Όπλισης 

Αθνχ πιεθηξνινγήζαηε επηηπρψο ηνλ βαζηθφ θσδηθφ 

ρξήζηε, πηέζηε ην  (επαλεηιεκκέλα εάλ 

ρξεηαζηεί) έσο φηνπ εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

ΩΡΑ ΑΤΣ, ΟΠΛ. 

Καη ζπλερίζηε σο εμήο: 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  
 
ΩΡΑ ΟΠΛΗ _ _ : _ _ Π 

 
 [ςεθία 

ψξαο] (π.ρ. 
12:55Π) 

 

ΩΡΑ ΟΠΛΗ 12:55 Π 

 

OKI  
 
ΩΡΑ ΟΠΛΗ 12:55 Π         

 
ΩΡΑ ΑΤΣ. ΟΠΛ.  

 
ημειώσεις: 

1.  Γηα ηελ επηινγή ηεο απεηθνληδφκελεο κνξθήο 
ψξαο (12σξνπ/24σξνπ), αλαηξέμηε ζηελ 
Ρχζκηζε Ώξαο θαη Μνξθήο Ώξαο παξαθάησ. 

2. Πηέζηε "" γηα εηζαγσγή Π (ΠΜ), ή πηέζηε "#" γηα 
ηελ εηζαγσγή Μ (ΜΜ). 

Ενεργοποίηση Ήχου Όπλισης 

Μπνξείηε λα θαζνξίζεηε εάλ ην ζχζηεκα ζα 
ελεξγνπνηήζεη (ή ζα απελεξγνπνηήζεη) έληνλν/ κέζν/ 
ρακειφ ήρν αζχξκαηεο ζεηξήλαο, γηα έλα ζχληνκν 
δηάζηεκα θαηά ηελ φπιηζε (απιφο ήρνο) θαη αθφπιηζε 
(δηπιφο ήρνο), κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ κφλν. 
Αθνχ πιεθηξνινγήζαηε ζσζηά ηνλ Βαζηθφ Οδεγφ 

Υξήζεο (δείηε παξαπάλσ – Μελνχ Δηζαγσγήο 

Ρπζκίζεσλ Υξήζηε), πηέζηε ην πιήθηξν  

(επαλεηιεκκέλα, εάλ ρξεηάδεηαη) έσο φηνπ εκθαληζηεί 
ε έλδεημε: 

ΣΗΓΜΗΑΗΟ ΖΥΟ 

Απ' εδψ ζπλερίζηε σο εμήο: 

ΠΗΔΣΔ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  Απελεξγνπνηεκέλνο ζηηγκηαίνο ήρνο   
(εάλ απηή είλαη ε ηξέρνπζα επηινγή) 

Δάλ δελ ζαο 

ηθαλνπνηεί - 

 

 

Υακειή έληαζε ζηηγκηαίνπ ήρνπ 

 

Δάλ δελ ζαο 

ηθαλνπνηεί - 

 

 

Μέζε έληαζε ζηηγκηαίνπ ήρνπ 

 

Δάλ δελ ζαο 
ηθαλνπνηεί 

 

 

Τςειή έληαζε ζηηγκηαίνπ ήρνπ 

 

Δάλ ζαο 

ηθαλνπνηεί 

OKI  

   
Τςειή έληαζε ζηηγκηαίνπ ήρνπ  
 

Γηα ηελ αζχξκαηε ζεηξήλα, νη επηινγέο "Υακειή 
έληαζε", "κέζε έληαζε" θαη "πςειή έληαζε" 
ππνζέηνπλ "ελεξγνπνηεκέλν ζηηγκηαίν ήρν". 

Σψξα κπνξείηε λα επηιέμεηε άιιε ξχζκηζε ζην κελνχ 
ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ - πηέζηε 

OKI . 

Ρύθμιση και Απεικόνιση Ώρας 

Αθνχ πιεθηξνινγήζαηε ζσζηά ηνλ Βαζηθφ Οδεγφ 
Υξήζεο (δείηε παξαπάλσ – Μελνχ Δηζαγσγήο 

Ρπζκίζεσλ Υξήζηε), πηέζηε ην πιήθηξν  

έσο φηνπ εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

ΔΠΗΛΟΓΔ ΩΡΑ 
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A. Δάλ επηζπκείηε ηελ απεηθόληζε ζηελ κνξθή 12 
σξώλ (Ακεξηθήο), ζπλερίζηε σο αθνινύζσο: 

ΠΗΔΣΔ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI  ΑΜΔΡΗΚΖ  -  12Ω  

(εάλ απηή είλαη ε ηξέρνπζα 

επηινγή) 

OKI   
ΩΡΑ      _ _ : _ _ Π 

 
 [ςεθία 

ψξαο] (π.ρ. 
12:55Π) 

  

ΩΡΑ           12:55Π 

 

OKI    
ΩΡΑ      ΩΩ:ΛΛ  Π 

 
ημείωση: Γηα εηζαγσγή  “Π” - πηέζηε [] ή γηα 

εηζαγσγή  “Μ” – πηέζηε  [#].  
B. Δάλ επηζπκείηε ηελ απεηθόληζε ζηελ κνξθή 24 
σξώλ (Δπξώπεο), ζπλερίζηε σο αθνινύζσο: 

ΠΗΔΣΔ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI   
ΑΜΔΡΗΚΖ  -  12Ω 

 
  

ΔΤΡΩΠΖ  -  24Ω 

 
OKI   

ΩΡΑ      _ _ : _ _ 

 
 [ςεθία ψξαο] 

(π.ρ. 19:55)  

 
ΩΡΑ      19:55  

 

OKI   
ΩΡΑ      19:55  

 
OKI   

ΩΡΑ      ΩΩ:ΛΛ  

 
Σψξα κπνξείηε λα επηιέμεηε άιιε ξχζκηζε ζην κελνχ 
ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ - πηέζηε 

OKI . 

 

Ρύθμιση και Απεικόνιση Ημερομηνίας 

Αθνχ πιεθηξνινγήζαηε ζσζηά ηνλ Βαζηθφ Οδεγφ 
Υξήζεο (δείηε παξαπάλσ – Μελνχ Δηζαγσγήο 

Ρπζκίζεσλ Υξήζηε), πηέζηε ην πιήθηξν  

(επαλεηιεκκέλα, εάλ ρξεηάδεηαη) έσο φηνπ εκθαληζηεί 
ε έλδεημε ΔΠΗΛΟΓΔ ΖΜ/ΝΗΑ.  
Απ' εδψ ζπλερίζηε σο εμήο: 

ΠΗΔΣΔ ΔΝΓΔΗΞΖ 

OKI   
ΖΜ/ΝΗΑ ΜΜ/ΖΖ/ΔΔΔΔ 

 Δάλ δελ ζαο 
ηθαλνπνηεί  
Πηέζηε: 

 

 

ΖΜ/ΝΗΑ ΖΖ/ΜΜ/ΔΔΔΔ 

 

OKI  ΖΜ/ΝΗΑ _ _ / _ _ /_ _ _ _  

 
[Δηζαγάγεηε 
εκεξνκελία] 
(π.ρ. 01/01/2002) 

ΖΜ/ΝΗΑ 01/01/2002  

 

OKI  ΖΜ/ΝΗΑ 01/01/2002  
 

OKI  ΖΜ/ΝΗΑ ΖΖ/ΜΜ/ΔΔΔΔ  

 
Σψξα κπνξείηε λα επηιέμεηε άιιε ξχζκηζε ζην κελνχ 
ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΡΖΣΖ ή λα εγθαηαιείςεηε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πηέδνληαο ην . Όηαλ 

εκθαληζηεί ε έλδεημε <OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ - πηέζηε 

OKI . 

 

Προγραμματισμός Λειτουργιών 

Με απηή ηελ επηινγή έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνγξακκαηίδεηε ηελ έλαξμε θαη παχζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ. Καη’ αξράο 
επηιέγεηε ηελ εκέξα (Γεπηέξα, Σξίηε, Σεηάξηε, 

Πέκπηε, Παξαζθεπή, άββαην, Κπξηαθή ή 
θαζεκεξηλά) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ψξα έλαξμεο θαη 
παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηζπκεηήο ζπζθεπήο. Ζ 

δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηελ «εηθφλα 8, 
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΑ  Α». 

Κατάσταση Εγκατάστασης 

Δάλ ε ιεηηνπξγία ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΣΖ έρεη επηηξαπεί απφ 
ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε ε 

πξφζβαζε ζηε ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ζα 
γίλεηαη δπλαηή κφλν κέζσ απηνχ ηνπ κελνχ, πνπ 
ζεκαίλεη φηη ε ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ νδεγφ ηερληθνχ εγθαηάζηαζεο) ζα 
γίλεηαη πξνζπειάζηκε κφλν κε ηελ άδεηα ηνπ ρξήζηε 
(ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ ρξήζηε). 
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6. Ανάγνωση Μητρώου υμβάντων 

Περιγραφή μητρώου συμβάντων 

Όια ηα πεξηζηαηηθά θαηαγξάθνληαη ζε έλα κεηξψν 
ζην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα απνζεθεπηνχλ έσο θαη 
100 ζπκβάληα. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζεηε ζην 

κεηξψν ζπκβάλησλ, λα εμεηάζεηε ηα πεξηζηαηηθά 
έλα-έλα θαη λα βγάιεηε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα  

Αλ ε κλήκε ηνπ κεηξψνπ ζπκβάλησλ γεκίζεη, ηα λέα 
πεξηζηαηηθά ζπλερίδνληαη λα θαηαγξάθνληαη ζηε ζέζε 

ησλ παιαηφηεξσλ – ην παιαηφηεξν πεξηζηαηηθφ 

δηαγξάθεηαη κε ηελ θαηαγξαθή θάζε λένπ 
πεξηζηαηηθνχ. 

Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα θαηά ηελ νπνία ζπλέβε θάζε 
πεξηζηαηηθφ επίζεο απνζεθεχνληαη. Καηά ηελ 
αλάγλσζε ηνπ κεηξψνπ ζπκβάλησλ, ηα πεξηζηαηηθά 
αλαθέξνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά – απφ ην πιένλ 

πξφζθαην έσο ην παιαηφηεξν . 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ηεο νζφλεο, πξψηα 
εκθαλίδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη 
αθνινπζνχλ ε εκεξνκελία θαη ε ψξα. Οη δχν 
ελδείμεηο ελαιιάζζνληαη ζηελ νζφλε επί αξθεηή ψξα, 

έσο φηνπ πηέζεηε ην OKI  γηα λα κεηαθηλεζείηε ζε 

έλα παιαηφηεξν πεξηζηαηηθφ ή έσο φηνπ παξέιζνπλ 4 
ιεπηά ρσξίο λα πηέζεηε θάπνην πιήθηξν, νπφηε θαη 

ην ζχζηεκα επαλέιζεη ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο. 
Ζ πξφζβαζε ζην κεηξψν ζπκβάλησλ είλαη δπλαηή 
εάλ πηέζεηε ηνλ αζηεξίζθν () θαη ζηελ ζπλέρεηα 
πιεθηξνινγψληαο ηνλ βαζηθφ θσδηθφ ρξήζηε. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
κεηξώνπ ζπκβάλησλ, αλαηξέμηε ζηελ Δηθόλα 9. 
Απηό ην δηάγξακκα κπνξεί λα ζαο θαζνδεγήζεη 
ζηελ ρξήζε ηνπ κεηξώνπ ζπκβάλησλ αληί ηεο 

γξαπηήο δηαδηθαζίαο βήκα πξνο βήκα. 


















(Ðëçêôñï ëï ãÞóôå ôï í
ôåôñáøÞöéï  âáóéêü êù äéêü
÷ñÞóôç (Ì Üóôåñ)

Ðñï óï ÷Þ: ôï  óýóôçì á
äåí  èá óáò åðéôñÝøåé í á
åêêáèáñßóåôå ôï  ì çôñþ ï
óõì âÜí ôù í . Ì üí ï  ï
ôå÷í éêüò åãêáôÜóôáóçò
åßí áé åî ï õóéï äï ôçì Ýí ï ò
í á äåé êáé í á åêôåëÝóåé
áõôÞ ôçí  ëåéôï õñãßá.

(Åðéóôñï öÞ
óôçí  êáí ï í éêÞ

ëåéôï õñãßá)
ÔÅËÅÕÔÁÉÏ  ÓÕÌ ÂÁÍ

ÐÑÏ ÔÅËÅÕÔÁÉÏ  ÓÕÌ ÂÁÍ

ÐÉÏ  ÐÑÏ ÓÖÁÔÏ  ÓÕÌ ÂÁÍ

ËÉÓÔÁ ÓÕÌ ÂÁÍ ÔÙÍÄÙÓÅ ÊÙÄÉÊÏ _ _ _ _ <OK> ÃÉÁ ÅÎ Ï ÄÏÄÉÁÃÑÁÖÇ ÓÕÌ ÂÁÍ ÔÙÍ

OKIOKI

OKI

OKI

 

Εικόνα 9. Χξήζε Μεηξώνπ πκβάλησλ 

Διαδικασία Ανάγνωσης 

Γηα λα εμεηάζεηε ην κεηξψν ζπκβάλησλ, 
αθνινπζείζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

Α. Δλφζσ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηελ θαλνληθή 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ηνλ αζηεξίζθν 
(). ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

ΚΩΓΗΚΟ _ _ _ _ 

Β. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηξέρνληα βαζηθφ θσδηθφ 
ρξήζηε. Δάλ ν θσδηθφο είλαη ζσζηφο, ζα αθνπζηεί 
ε "Δπράξηζηε Μεισδία" θαη ζα εκθαληζηεί ε 

έλδεημε: 

ΛΗΣΑ ΤΜΒΑΝΣΩΝ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ! Με ηελ πιεθηξνιόγεζε ιαλζαζκέλνπ 
θσδηθνύ 5 ζπλερόκελεο θνξέο  θιεηδώλεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ πιεθηξνινγίνπ γηα 30 δεπηεξόιεπηα. 

Γ. Πηέζηε OKI . Θα εκθαληζηεί ην πιένλ 

πξφζθαην ζπκβάλ. Αο ππνζέζνπκε πσο απηφ 
ήηαλ έλαο ζπλαγεξκφο ζηε δψλε 13. ηελ νζφλε 

ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

Z13 ΤΝΑΓΔΡΜΟ 

     (ελαιιάζζεηαη)       

09 / 02/ 99               3:37 Π 

 

Οη δχν ελδείμεηο ζα ελαιιάζζνληαη ζηελ νζφλε  

έσο φηνπ πηέζεηε πάιη ην OKI  γηα λα 

πεξάζεηε ζην επφκελν ζπκβάλ ή πεξάζνπλ 4 
ιεπηά ρσξίο θακία ελέξγεηα ζαο. 

Γ. Πηέζηε OKI  φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη γηα λα 

ειέγμεηε φια ηα αλαγθαία δεδνκέλα. 
 

 

Γηα έμνδν απφ ην κεηξψν 
ζπκβάλησλ: 

- Πηέζηε  ή  απφ 

νπνπδήπνηε εληφο ηνπ 
κεηξψνπ. ηελ νζφλε ζα 
εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

<OK> ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ  

- Πηέζηε OKI . Σν ζχζηεκα 

επαλέιζεη ζηελ θαλνληθή 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

 



ΤΝΣΗΡΗΗ 

D-302745 29 

7. υντήρηση 

Αντικατάσταση Εφεδρικής Μπαταρίας 

Σν PowerMaxExpress ρξεζηκνπνηεί απιή ειεθηξηθή 
παξνρή, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη εθεδξηθφ παθέην 
κπαηαξίαο 4.8V (δείηε ηελ έλδεημε ζην θάιπκκα 
κπαηαξίαο).  Μεηά απφ δηαθνπή ειεθηξηθνχ ε 

κπαηαξία πξέπεη λα γίλεη πιήξεο θφξηηζε ηεο 
κπαηαξίαο   

Ζ ιήςε ηνπ κελχκαηνο πξνβιήκαηνο ΥΑΜΖΛΖ 
ΜΠΑΣΑΡΗΑ CPU ζηελ νζφλε LCD θαηά ηε δηάξθεηα 

δηαθνπήο ειεθηξηθνχ ή ακέζσο κεηά απφ δηαθνπή 
ειεθηξηθνχ απνηειεί έλδεημε ελδερφκελνπ 
πξνβιήκαηνο ζηελ κπαηαξία πνπ απαηηεί ηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζή ηεο. Πξέπεη λα θαιέζεηε ηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο γηα λα εθηειέζεη απηή ηελ ππεξεζία. 

Αντικατάσταση Μπαταριών 

Ασύρματων Αισθητήρων  

Οη αζύξκαηνη αηζζεηήξεο πνπ παξέρνληαη κε ην 
ζχζηεκά ζαο ηξνθνδνηνχληαη απφ κπαηαξίεο ιηζίνπ 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο πνιπεηνχο δηάξθεηαο, ε 
νπνία εμαξηάηαη απφ ην πφζεο θνξέο πξνθιήζεθε ε 
κεηάδνζε απφ ηνλ αηζζεηήξα. 

Όκσο, εάλ θαη φηαλ απνδπλακψζεη κηα κπαηαξία, ν 
ίδηνο ν αηζζεηήξαο ζηέιλεη ην κήλπκα "ρακειή 
κπαηαξία" ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ, θαη έλα κήλπκα 
πξνβιήκαηνο ρακειήο κπαηαξίαο εκθαλίδεηαη καδί 

κε ηα ζηνηρεία ηεο δψλεο (δείηε Κεθάιαην 3 – 
Αλαζθφπεζε Πιεξνθνξηψλ Βιαβψλ). 

Αλαηξέμηε ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα απηψλ ησλ 
αηζζεηήξσλ γηα νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζσζηή 

αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ πνπ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη 
απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο. 

Περιοδικός Έλεγχος 

Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο έρνπλ 

ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα απαηηνχλ ειάρηζηε 
ζπληήξεζε. Παξ' φια απηά, είλαη ππνρξεσηηθφ λα 
εθηειείηαη έλαο πεξηνδηθφο έιεγρνο, ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα θαη θαηφπηλ θάζε ζπκβάληνο 
ζπλαγεξκνχ γηα λα επαιεζεπηεί φηη φινη νη αληρλεπηέο 
ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Δθηειέζηε 

απηφλ ηνλ έιεγρν φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 
4 – Δθηέιεζε Πεξηνδηθνχ Διέγρνπ, θαη εάλ ππάξρεη 
θάπνην πξφβιεκα, ελεκεξψζηε ακέζσο ηνλ ηερληθφ 

εγθαηάζηαζεο. 

Καθαρισμός Πίνακα Ελέγχου 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ ελδέρεηαη λα ιεξσζεί απφ ιηπαξά 

δάρηπια, θαη επίζεο λα ζπγθεληξψζεη ζθφλε κεηά 
απφ παξαηεηακέλε ρξήζε. Καζαξίζηε ηνλ 
ρξεζηκνπνηψληαο καιαθφ παλάθη ή ζπφγγν 

βξεγκέλν ειαθξά κε κίγκα λεξνχ θαη ήπηνπ 
απνξξππαληηθνχ θαη κεηά ζηεγλψζηε ην. 

Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ιεηαληηθψλ απαγνξεχεηαη 
απζηεξά. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ δηαιπηηθά 

φπσο θεξνδίλε, αθεηφλε ή αξαησηηθφ. Απηά ζα 
θαηαζηξέςνπλ ην εμσηεξηθφ θηλίξηζκα θαη ζα 
πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηελ δηαθάλεηα ηνπ 

παξαζχξνπ. 
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8. Όρια Επιδόσεων 

Παξφιν πνπ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζπλαγεξκνχ πνπ 
αγνξάζαηε είλαη ηδηαίηεξα αμηφπηζην, δελ εγγπάηαη 

πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο δηαξξήμεσλ θαη θσηηάο. 
Αθφκα θαη ηα πιένλ πξνεγκέλα ζπζηήκαηα κπνξνχλ 
λα θαηαηξνπσζνχλ ή λα απνηχρνπλ απξφβιεπηα λα 

πξνεηδνπνηήζνπλ. Μεξηθέο αηηίεο γηα απηφ είλαη: 

Αηεκέιεηε ζπληήξεζε: Δάλ ην ζχζηεκα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαηεηακέλε πεξίνδν ρξφλνπ 
ρσξίο λα έρεη ειεγρζεί, ελδέρεηαη θάπνην απφ ηα 

βαζηθά κέξε φπσο αληρλεπηήο ή ζεηξήλα λα 
ραιάζνπλ ρσξίο θαλέλα νξαηφ ή ερεηηθφ ζήκα 
βιάβεο. Δάλ παξακειεζεί ε πξνεηδνπνίεζε ρακειήο 

κπαηαξίαο, δελ ζα ππάξρεη εθεδξηθή ειεθηξηθή 
παξνρή γηα λα δηαηεξήζεη ην ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία 
ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ζηελ παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. 

Γηαθνπέο ειεθηξηθήο παξνρήο: ε πεξίπησζε 
παξαηεηακέλεο απνπζίαο απφ ηνλ πξνζηαηεπφκελν 
ρψξν, ε θχξηα παξνρή ξεχκαηνο ελδέρεηαη λα 

δηαθνπεί μαθληθά (ν ειεθηξνλφκνο πξνζηαζίαο 
απσιεηψλ γείσζεο ελδέρεηαη λα ελεξγνπνηεζεί, 
απνζπλδένληαο ηελ θχξηα παξνρή ξεχκαηνο). Μεηά 

απφ ηέηνην ζπκβάλ, ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζα 
ηξνθνδνηεζεί απφ ηελ εθεδξηθή κπαηαξία έσο φηνπ 
εμαληιεζεί φιε ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, αθήλνληαο 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ρσξίο πξνζηαζία. 

Πξόβιεκα ηειεθσληθήο γξακκήο: Οη ηειεθσληθέο 
γξακκέο ελδέρεηαη λα απνζπλδεζνχλ ή λα 
βξαρπθπθισζνχλ. Με ηελ δηαθνπή ηνπ ηειεθψλνπ, 

ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζαο δελ ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα αλαθέξεη ζπκβάληα ζην θέληξν ιήςεο 
ζεκάησλ. 

Γελ είλαη βέβαην όηη νη ζεηξήλεο ζα αθνπζηνύλ: 
εηξήλεο θαη θνπδνχληα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί έμσ 

ή καθξηά απφ ππλνδσκάηηα δελ θαηαθέξλνπλ λα 
μππλήζνπλ άηνκα πνπ θνηκνχληαη βαζηά πίζσ απφ 
θιεηζκέλεο πφξηεο κέζα ζηελ πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή ή ζε γεηηνληθά θηίξηα. 

Σν ζύζηεκα κεξηθέο θνξέο θαηαηξνπώλεηαη: 
Αλεπηζχκεηνη επηζθέπηεο κε αξθεηέο ηερλνινγηθέο 
γλψζεηο ελδέρεηαη λα βξνχλε ηξφπν λα 

θαηαηξνπψζνπλ δηάθνξα είδε αηζζεηήξσλ ή λα 
απνζπλδέζνπλ ζπζθεπέο πξνεηδνπνίεζεο. Σέηνηνη 
επηζθέπηεο ελδέρεηαη επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απξνζηάηεπηα αλνίγκαηα ή θεγγίηεο, ή αθφκα λα 
εηζέιζνπλ βίαηα απφ απξφβιεπηα ζεκεία. 

Οη αληρλεπηέο θαπλνύ έρνπλ ηα όξηα ηνπο: ε 
αξθεηέο πεξηπηψζεηο, αληρλεπηέο θαπλνχ 

απνηπραίλνπλ λα πξνεηδνπνηήζνπλ έγθαηξα επεηδή ε 
θσηηά άλαςε ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηεο θαηνηθίαο, 
ή ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ αληρλεπηή.  

Όια απηά απνηεινύλ απόδεημε όηη αθόκα θαη εάλ 
έρεη ηνπνζεηεζεί θαιό ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, 
ππάξρεη ε αλάγθε γηα αζθάιεηα δσήο θαη 
πεξηνπζίαο. Δπίζεο, νη ρξήζηεο πξέπεη λα 

ειέγρνπλ ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ ζε ηαθηά 
δηαζηήκαηα γηα λα βεβαησζνύλ όηη νη 
δπζιεηηνπξγίεο αληρλεύνληαη πξηλ από ηελ 

εκθάληζε πξαγκαηηθνύ ζπκβάληνο ζπλαγεξκνύ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Οη φξνη ζηελ παξαθάησ ιίζηα εκθαλίδνληαη θαη' 
αιθαβεηηθή ζεηξά. Κείκελν πνπ εκθαλίδεηαη κε 

πιάγηα (italic) γξάκκαηα κέζα ζε επεμήγεζε φξνπ 
εμεγείηαη μερσξηζηά. 

Υξόλνο Μαηαίσζεο: Όηαλ αξρίδεη ζπλαγεξκφο, ν 
εζσηεξηθφο ήρνο ελεξγνπνηείηαη πξψηνο γηα έλα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη ν ρξφλνο 
καηαίσζεο πνπ ξπζκίζηεθε απφ ηνλ ηερληθφ 
εγθαηάζηαζεο. Δάλ πξνθαιέζαηε ζπλαγεξκφ θαηά 

ιάζνο, κπνξείηε λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα εληφο 
ηεο πεξηφδνπ καηαίσζεο πξνηνχ αξρίζνπλ νη 
πξαγκαηηθέο ζεηξήλεο θαη πξνηνχ ν ζπλαγεξκφο 

αλαθεξζεί ζην απόκαθξνπο αληαπνθξηηέο. 

πλαγεξκόο: Τπάξρνπλ 2 είδε ζπλαγεξκψλ: 

Ζρεξφο ζπλαγεξκφο – νη εζσηεξηθέο θαη νη 
εμσηεξηθέο ζεηξήλεο βνπίδνπλ αδηάθνπα θαη ν 
πίλαθαο ειέγρνπ αλαθέξεη ην ζπκβάλ κέζσ 

ηειεθψλνπ. 

ησπειφο ζπλαγεξκφο – νη ζεηξήλεο παξακέλνπλ 
αλελεξγέο, αιιά ν πίλαθαο ειέγρνπ αλαθέξεη ην 
ζπκβάλ κέζσ ηειεθψλνπ. 

Ζ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ πξνθιήζεθε απφ: 

 Κίλεζε πνπ αληρλεχζεθε απφ αηζζεηήξα θίλεζεο  

 Αιιαγή θαηάζηαζεο πνπ αληρλεχζεθε απφ 

αληρλεπηή καγλεηηθήο επαθήο – έλα θιεηζηφ 
παξάζπξν ή πφξηα άλνημε 

 Αλίρλεπζε θαπλνχ απφ αληρλεπηή θαπλνύ 

 Παξαβίαζε θάπνηνπ αληρλεπηή 

 Σαπηφρξνλε πίεζε ησλ δχν πιήθηξσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο (παληθφο)  

Όπιηζε: Ζ φπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ 
είλαη κηα ελέξγεηα πνπ ην εηνηκάδεη λα ερήζεη 

ζπλαγεξκφ εάλ θάπνηα δψλε "παξαβηαζηεί" απφ 
θίλεζε ή απφ άλνηγκα παξαζχξνπ ή πφξηαο, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ο πίλαθαο ειέγρνπ 

νπιίδεηαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο (δείηε 
ΟΠΛΙΗ, ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΗ, ΑΜΕΗ θαη 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ). 

ΓΔΝΗΚΖ ΟΠΛΗΖ: Απηφο ν ηχπνο φπιηζεο 
ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν πξνζηαηεπφκελνο ρψξνο 
είλαη εληειψο άδεηνο. Όιεο νη δψλεο, εζσηεξηθέο θαη 
πεξηκεηξηθέο, πξνζηαηεχνληαη.  

Εώλεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο: αο επηηξέπεη λα 
παξαθνινπζήζεηε ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηελ 
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ελφζσ ην ζχζηεκα 
ζπλαγεξκνχ είλαη ζε θαηάζηαζε αθφπιηζεο. Όηαλ 

κηα δψλε θνπδνπλίζκαηνο  είλαη "αλνηθηή", ν βνκβεηήο 
ερεί δχν θνξέο. Ο βνκβεηήο φκσο δελ ερεί κε ην 
θιείζηκν ηεο δψλεο (επηζηξνθή ζε νκαιφηεηα). Οη 

θάηνηθνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ 
δπλαηφηεηα γηα λα εηδνπνηνχληαη φηαλ εηζέξρνληαη 
επηζθέπηεο ή γηα ηηο θηλήζεηο παηδηψλ. Δηαηξείεο 

κπνξνχλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ζεκάλεη 

φηαλ εηζέξρνληαη πειάηεο ζην θαηάζηεκα ή φηαλ 
εηζέξρνληαη εξγαδφκελνη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο.  

ημείωση: Ο ηερληθόο εγθαηάζηαζεο πνηέ δελ ζα 
θαζνξίζεη κηα εηθνζηηεηξάσξε δώλε ή κηα δώλε 
ππξθαγηάο έσο δώλε ερεηηθήο εηδνπνίεζεο, επεηδή 
ζε απηνύο ηνπο δύν ηύπνπο δώλεο ζε πεξίπησζε 

δηαηάξαμεο ελεξγνπνηείηαη ζπλαγεξκόο ελόζσ ην 
ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αθόπιηζεο. 

Παξφιν πνπ κηα ή πεξηζζφηεξεο δψλεο έρνπλ θαζνξηζηεί 
σο δψλεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο, κπνξείηε αθφκα θαη ηφηε 

λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ 
ιεηηνπξγία ερεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

Πίλαθαο Διέγρνπ: Ο πίλαθαο ειέγρνπ είλαη κηα 
θνλζφια πνπ πεξηιακβάλεη ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα 

θαη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή πνπ ειέγρεη ην ζχζηεκα 
ζπλαγεξκνχ. πιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο 
αηζζεηήξεο, ηηο επεμεξγάδεηαη θαη αληηδξά αλάινγα. 

πκπεξηιακβάλεη επίζεο δηαζχλδεζε ρξήζηε – 
πιήθηξα ειέγρνπ, αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην, νζφλε, 
ερεηηθφ ζχζηεκα θαη κεγάθσλν. 

Αθόπιηζε: Σν αληίζεην ηεο φπιηζεο – κηα ελέξγεηα 
πνπ επαλαθέξεη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε θαηάζηαζε 

νκαιήο αλακνλήο. ε απηή ηελ θαηάζηαζε, κφλν ε  
δώλεο ππξθαγηάο θαη ε δώλεο 24 σξώλ ζα ζεκάλνπλ 
ζπλαγεξκφ εάλ παξαβηαζηνχλ, αιιά έλαο 

“ζπλαγεξκόο παληθνύ” κπνξεί επίζεο λα ηεζεί ζε   
ιεηηνπξγία. 

Γηαηαξαγκέλε Εώλε: Εψλε ζε θαηάζηαζε 

ζπλαγεξκνχ (πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ αλνηρηφ 
παξάζπξν ή πφξηα ή απφ θίλεζε πνπ γίλεηαη ζην 

νξαηφ πεδίν αληρλεπηή θίλεζεο). Ζ δηαηαξαγκέλε 
δψλε ζεσξείηαη "κε αζθαιήο". 

Αλαγθαζηηθή Όπιηζε: Όηαλ θάπνηα απφ ηηο δψλεο 

είλαη δηαηαξαγκέλε (αλνηθηή), ην ζχζηεκα 
ζπλαγεξκνχ δελ δχλαηαη λα νπιηζηεί. Έλαο ηξφπνο 

γηα λα επηιχζεηε απηφ ην πξφβιεκα είλαη λα 
εληνπίζεηε θαη λα εμαιείςεηε ηελ αηηία γηα ηελ 
δηαηάξαμε ηεο δψλεο (θιείλνληαο πφξηεο θαη 

παξάζπξα). Άιινο έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη  
ε επηβνιή αλαγθαζηηθήο όπιηζε – απηφκαηε 
απελεξγνπνίεζε ησλ δσλψλ πνπ παξακέλνπλ  

δηαηαξαγκέλεο κε ην πέξαο ηεο θαζπζηέξεζεο 
εμφδνπ. Δμαηξνχκελεο δψλεο δελ ζα πξνζηαηεχνληαη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ φπιηζεο. Αθφκα θαη 

εάλ απνθαηαζηαζνχλ ζε νκαιφηεηα (φια θιεηζηά), νη 
εμαηξνχκελεο δψλεο ζα παξακείλνπλ απξνζηάηεπηεο 
έσο φηνπ αθνπιηζηεί ην ζχζηεκα.  

Ζ άδεηα γηα "αλαγθαζηηθή φπιηζε" δίλεηαη ή 
απαγνξεχεηαη απφ ηνλ ηερληθφ εγθαηάζηαζεο θαηά 
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ: Απηφ ν ηχπνο φπιηζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ βξίζθνληαη άηνκα κέζα ζηνλ 
πξνζηαηεπφκελν ρψξν. Σν θιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη 

νη λπρηεξηλέο ψξεο ζην ζπίηη φηαλ ε νηθνγέλεηα 
εηνηκάδεηαη λα πάεη γηα χπλν. Με ηελ ΜΔΡΗΚΖ 
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φπιηζε, νη πεξηκεηξηθέο δψλεο πξνζηαηεχνληαη αιιά 
νη εζσηεξηθέο δψλεο φρη. Καηά ζπλέπεηα, θίλεζε ζηηο 
εζσηεξηθέο δψλεο ζα αγλνεζεί απφ ηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ, αιιά δηαηάξαμε πεξηκεηξηθήο δψλεο ζα 
πξνθαιέζνπλ ζπλαγεξκφ. 

Άκεζε:  Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ ΑΜΔΖ 

ΟΠΛΗΖ ή ηελ ΑΜΔΖ ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, απελεξγνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ ρξνλνθαζπζηέξεζε εηζφδνπ ζε φιεο ηηο δψλεο κε 
απηή ηε ιεηηνπξγία γηα ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ. 
Π.ρ. κπνξείηε λα νπιίζεηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε 
θαηάζηαζε ΑΜΔΖ ΜΔΡΗΚΖ ΟΠΛΗΖ θαη λα 
παξακείλεηε κέζα ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. 
Μφλνλ ε πεξίκεηξνο πξνζηαηεχεηαη θαη, εάλ δελ 
πεξηκέλεηε επηζθέπηεο, ε άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε εηζφδνπ κπνξεί λα 
απνηειεί έλα πιενλέθηεκα  

Γηα λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα ρσξίο λα πξνθιεζεί 
ζπλαγεξκφο, ρξεζηκνπνηείζηε ην πιεθηξνιφγην ηνπ 

πίλαθα ειέγρνπ (πνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο εθηφο 
πεξηκεηξηθήο δψλεο) ή έλα ηειερεηξηζηήξην. 

Δηδνπνίεζε: Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε κέζνδν 

φπιηζεο θαηά ηελ νπνία "πξνθαζνξηζκέλνη ρξήζηεο" 
πξνθαινχλ  απνζηνιή "κελχκαηνο εηδνπνίεζεο" ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηειεθσληθφ αξηζκφ ή ζε pager φηαλ 
αθνπιίζνπλ ην ζχζηεκα. 

ημείωση: Ιζρύεη κόλν γηα ηνπο ρξήζηεο 
εηδνπνίεζεο 5 έσο 8 κόλν. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο λα ζέιεη λα γλσξίδεη 
κε βεβαηφηεηα φηη ην παηδί ηνπ έρεη επηζηξέςεη απφ ην 
ζρνιείν θαη έρεη αθνπιίζεη ην ζχζηεκα. Ζ φπιηζε 
εηδνπνίεζεο είλαη εθηθηή κφλν ζηελ πεξίπησζε 

ΓΔΝΗΚΖ ΟΠΛΗΖ. 

Αληρλεπηήο Μαγλεηηθήο Δπαθήο, Αζύξκαηνο: 
Έλαο καγλεηηθά-ειεγρφκελνο δηαθφπηεο θαη έλαο 
αζχξκαηνο πνκπφο PowerCode ζε έλαλ 

θνηλφρξεζην ρψξν. Ο αληρλεπηήο ηνπνζεηείηαη  ζε 
πφξηεο θαη παξάζπξα γηα λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε 
ζηελ νπνία βξίζθνληαη (απφ θιεηζηά ζε αλνηθηά θαη 

αληίζηξνθα). Μφιηο αληρλεχζεη φηη έλα παξάζπξν ή 
κηα πφξηα άλνημε, ζηέιλεη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ  ηνλ 
ηδηαίηεξν θσδηθφ ηνπ καδί κε έλα ζήκα "ζπλαγεξκνχ" 

θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία. Δάλ εθείλε ηελ ζηηγκή ην 
ζχζηεκα δελ είλαη νπιηζκέλν, ν πίλαθαο ειέγρνπ ζα 
ζεσξεί ην ζχζηεκα "αλέηνηκν γηα φπιηζε" έσο φηνπ 

ιάβεη απφ ηνλ ίδην αληρλεπηή έλα ζήκα 
"απνθαηάζηαζεο". 

Αληρλεπηήο Κίλεζεο, Αζύξκαηνο: Έλαο παζεηηθφο 
αηζζεηήξαο θίλεζεο ππέξπζξσλ αθηηλψλ θαη έλαο 

αζχξκαηνο πνκπφο PowerCode ζε έλαλ 
θνηλφρξεζην ρψξν. Μφιηο αληρλεχζεη θάπνηα θίλεζε, 
ζηέιλεη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ  ηνλ ηδηαίηεξν θσδηθφ 

ηνπ καδί κε έλα ζήκα "ζπλαγεξκνχ" θαη δηάθνξα 
άιια ζηνηρεία. Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ ζήκαηνο 
ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο γηα λα θαηαγξάςεη 

πεξαηηέξσ θηλήζεηο. 

Εώλε Με-πλαγεξκνύ: Δθηφο απφ ην ζπλαγεξκφ, 
κηα δψλε κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνλ 
ηερληθφ εγθαηάζηαζεο θαη γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο. Π.ρ. 
έλαο αληρλεπηήο θίλεζεο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε κηα 

ζθνηεηλή ζθάια, είλαη δπλαηφλ λα ελεξγνπνηεί 
απηφκαηα ηνλ θσηηζκφ κφιηο "αληηιεθζεί" θάπνηα 
θίλεζε ζην ρψξν. Έλα αθφκα παξάδεηγκα είλαη έλαο 

κηθξνζθνπηθφο αζχξκαηνο πνκπφο, ζπλδεδεκέλνο 
κε κηα δψλε πνπ ειέγρεη ηνλ κεραληζκφ πνπ αλνίγεη 
κηα πφξηα. 

Σαρεία Όπιηζε: Όπιηζε ρσξίο ηελ εηζαγσγή ηνπ 
θσδηθνχ ρξήζηε. Ο πίλαθαο ειέγρνπ δελ απαηηεί ηελ 
εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε φηαλ πηέδεηε θάπνην 
απφ ηα πιήθηξα φπιηζεο. Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο 

απηήο ηεο κεζφδνπ φπιηζεο ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ 
ηερληθφ εγθαηάζηαζεο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
Απνκαθξπζκέλνο Αληαπνθξηηήο: Αληαπνθξηηήο 
κπνξεί λα είλαη είηε κηα Δηαηξεία Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο κε ηελ νπνία ν ηδηνθηήηεο ηεο 
νηθίαο ή ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπκβεβιεκέλνο (έλα 
θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ), ή θάπνηνο 
ζπγγελήο/θίινο πνπ επηβιέπεη ηνλ πξνζηαηεπφκελν 
ρψξν θαηά ηελ απνπζία ησλ ελνίθσλ. ε θάζε 
πεξίπησζε, ν πίλαθαο ειέγρνπ αλαθέξεη ηα 
πεξηζηαηηθά κέζσ ηειεθψλνπ ζηνλ αληαπνθξηηή.  
Απνθαηάζηαζε: Έλαο αληρλεπηήο ζεσξείηαη φηη έρεη 
απνθαηαζηαζεί φηαλ επαλέξρεηαη απφ θαηάζηαζε 
ζπλαγεξκνχ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο.  
Έλαο αληρλεπηήο θίλεζεο, αθνχ θαηαγξάςεη θάπνηα 
θίλεζε, απνθαζίζηαηαη απηφκαηα θαη είλαη έηνηκνο λα 
αληρλεχζεη ηελ επφκελε θίλεζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 
"απνθαηάζηαζε" δελ αλαθέξεηαη ζηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο αληαπνθξηηέο. 
Έλαο αληρλεπηήο καγλεηηθήο επαθήο απνθαζίζηαηαη 
κφλνλ εάλ θιείζεη ην παξάζπξν ή ε πφξηα πνπ 
πξνζηαηεχεηαη. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απνθαηάζηαζε 
αλαθέξεηαη ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο αληαπνθξηηέο.  

Αληρλεπηήο Καπλνύ, Αζύξκαηνο: Έλαο 
ζπλεζηζκέλνο αληρλεπηήο θαπλνχ θαη έλαο 
αζχξκαηνο πνκπφο PowerCode ζε έλαλ 
θνηλφρξεζην ρψξν. Μφιηο αληρλεχζεη θαπλφ, ζηέιλεη 

ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνλ ηδηαίηεξν θσδηθφ ηνπ καδί κε 
έλα ζήκα ζπλαγεξκνχ θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία. 
Δπεηδή ν αληρλεπηήο θαπλνχ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε 

ζπγθεθξηκέλε δώλε ππξθαγηάο, ζα ελεξγνπνηεζεί  
ζπλαγεξκφο ππξθαγηάο. 

Κσδηθνί Υξήζηε: Σν PowerMaxExpress έρεη 
ζρεδηαζηεί ψζηε λα ππαθνχεη ηηο εληνιέο ζαο ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ 
αληίζηνηρν θσδηθφ αζθαινχο πξφζβαζεο. Με- 
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα δελ γλσξίδνπλ απηφλ ηνλ 

θσδηθφ θαη έηζη θάζε πξνζπάζεηα ηνπο λα 
αθνπιίζνπλ ή λα παξαθάκςνπλ ην ζχζηεκα είλαη 
θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. Παξφια απηά, είλαη 

δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ρσξίο ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ 
πξφζβαζεο, φηαλ δελ ππνβαζκίδεηαη ην επίπεδν 

αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ.  
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Εώλε: Εψλε είλαη κηα πεξηνρή κέζα ζηνλ 
πξνζηαηεπφκελν ρψξν, ε νπνία ειέγρεηαη απφ έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν αληρλεπηή. Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 
ν ηερληθφο εγθαηάζηαζεο απνζεθεχεη ζην πίλαθα 

ειέγρνπ ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο ηνπ αληρλεπηή θαη 
ηνλ ζπλδέεη κε ηελ επηζπκεηή πεξηνρή. Καζψο ε 
δψλε είλαη αλαγλσξίζηκε απφ ην φλνκα θαη ηνλ 

αξηζκφ ηεο, ν πίλαθαο ειέγρνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
αλαθέξεη ζηνλ ρξήζηε ηελ θαηάζηαζε ηεο δψλεο θαη 

λα θαηαγξάθεη ζηε κλήκε ηνπ φια ηα ζπκβάληα πνπ 
αλαθέξνληαη απφ ηνλ αληρλεπηή δψλεο. Εψλεο πνπ 
ελεξγνπνηνχληαη άκεζα ή κε ρξνλνθαζπζηέξεζε 

βξίζθνληαη ζε "επηθπιαθή" κφλνλ φηαλ ν πίλαθαο 
ειέγρνπ" είλαη νπιηζκέλνο, ελψ άιιεο (24σξεο 
ελεξγνπνίεζεο) είλαη ζε "επηθπιαθή" αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν ή φρη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B. ΦΕΔΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ  

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ε θσηηά κπνξεί λα 

εμαπισζεί γξήγνξα ζε φιν ην ζπίηη, αθήλνληάο ζαο 

ειάρηζην ρξφλν γηα λα δηαθχγεηε κε αζθάιεηα. Ζ 

δπλαηφηεηά ζαο λα βγείηε έμσ εμαξηάηαη απφ ηελ 

έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε απφ ηνπο αληρλεπηέο θαπλνχ 

θαη απφ ηελ πξνπαξαζθεπή ζαο – έλα ζρέδην εμφδνπ 

απφ ηελ θαηνηθία ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ην νπνίν 

θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο γλσξίδεη θαη έρεη 

εμαζθεζεί ζχκθσλα κ' απηφ. 

 πγθεληξσζείηε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

εηνηκάζηε ζρέδην εθθέλσζεο. 

 Κάληε ην δηάγξακκα ηεο νηθίαο ζαο, ζεκεηψλνληαο 

δχν ηξφπνπο εμφδνπο απφ θάζε δσκάηην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζχξσλ. 

εκεηψζηε επίζεο ηελ ζέζε θάζε αληρλεπηή 

θαπλνχ. 

Διέγρεηε φινπο ηνπο αληρλεπηέο θαπλνχ 

(ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο 

αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρσλ) θαηά 

πεξηνδηθά δηαζηήκαηα, γηα λα βεβαησζείηε φηη 

είλαη ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Αληηθαηαζηήζηε 

κπαηαξίεο φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

 Βεβαησζείηε φηη φινη θαηαιαβαίλνπλ ην ζρέδην 
εθθέλσζεο θαη φηη αλαγλσξίδνπλ ηνλ ήρν ηνπ 
ζπλαγεξκνχ θαπλνχ. ηγνπξεπηείηε φηη νη 
δηάδξνκνη εθθέλσζεο είλαη αλνηρηνί θαη φηη νη 
πφξηεο θαη ηα παξάζπξα αλνίγνπλ εχθνια. 

 Δάλ ππάξρνπλ παξάζπξα ή πφξηεο ζην ζπίηη 
ζαο κε δνθνχο αζθαιείαο, βεβαησζείηε φηη απηνί 
νη δνθνί δηαζέηνπλ κεραληζκνχο ηαρείαο 
απειεπζέξσζεο απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά, 
ψζηε λα αλνίγνληαη ακέζσο ζε πεξίπησζεο 
έθηαθηεο αλάγθεο. Οη κεραληζκνί ηαρείαο 
απειεπζέξσζεο δελ ειαηηψλνπλ ηελ αζθάιεηά 
ζαο, αιιά ζα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 
αζθαινχο εθθέλσζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

 Δμαζθεζείηε ζην ζρέδην εθθέλσζεο ηνπιάρηζηνλ 
δχν θνξέο ηνλ ρξφλν, θξνληίδνληαο φηη φια ηα 
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, απφ παηδηά έσο 
παππνχδεο ζπκκεηέρνπλ. Δπίζεο θξνληίζηε λα 
κάζνπλ ηα παηδηά ζην ζρέδην απηφ φζν θαιχηεξα 
κπνξνχλ θαη εμαζθεζείηε, ηδηαίηεξα ηελ λχρηα, γηα 
λα είζηε θαιά πξνεηνηκαζκέλνη. Ο ζθνπφο είλαη 
λα εμαζθεζείηε θαη φρη λα θνβίζεηε. Γηα απηφ 
ιέγνληαο ζηα παηδηά πξνηνχ μαπιψζνπλ φηη ην 
βξάδπ πξφθεηηαη λα γίλεη άζθεζε είλαη ην ίδην 
απνηειεζκαηηθφ κε ην λα θάλεηε αηθληδηαζηηθή 
άζθεζε. Δάλ ηα παηδηά ή άιινη δελ μππλνχλ 
ακέζσο κφιηο αθνπζηεί ν ζπλαγεξκφο θαπλνχ, ή 
εάλ ππάξρνπλ κηθξά παηδηά θαη ελήιηθεο κε 
πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο, βεβαησζείηε φηη 
θάπνηνο έρεη ιάβεη ηνλ ξφιν λα ηνπο βνεζήζεη 
ζηελ άζθεζε ππξθαγηάο θαη ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Καζνξίζηε ζπγθεθξηκέλν κέξνο έμσ απφ ζπίηη 
φπνπ ζα ζπλαληεζνχλ φινη αθνχ δηαθχγνπλ. Να 
ζπκάζηε φηη πξψηα πξέπεη λα βγείηε θαη κεηά λα 

θαιέζεηε βνήζεηα. Πνηέ κελ επηζηξέθεηε κέζα 
ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ππξνζβεζηηθήο. 

 Φξνληίζηε λα γλσξίδνπλ φινη ηνλ αξηζκφ 

έθηαθηεο θιήζεο ηεο ππξνζβεζηηθήο. Με απηφ 
ηνλ ηξφπν ν θαζέλαο ζηελ νηθνγέλεηα ζα κπνξεί 
λα ηελ θαιέζεη απφ ην θηλεηφ ηνπ ή απφ 

ηειέθσλν θάπνηνπ γείηνλα. 
 Πξνεηνηκαζηείηε θαιά γηα αιεζηλή ππξθαγηά: 

κφιηο αθνπζηεί ζπλαγεξκφο θαπλνχ, βγείηε έμσ 

ακέζσο θαη παξακείλεηε εθεί, αθήλνληαο ηελ 
θαηάζβεζε ηεο θσηηάο ζηνπο επαγγεικαηίεο! 

 Δάλ κέλεηε ζε πνιπθαηνηθία, βεβαησζείηε φηη 

γλσξίδεηε ην ζρέδην εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ. ε 
πεξίπησζε ππξθαγηάο, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο ζθάιεο, 

πνηέ ηνλ αλειθπζηήξα. 

Πείηε ζηνπο θηινμελνχκελνχο ζαο θαη ζηνπο 
επηζθέπηεο γηα ην νηθνγελεηαθφ ζρέδην εθθέλσζεο. 
Όηαλ επηζθέπηεζηε άιια ζπίηηα, ξσηήζηε ηνπο γηα ην 

ζρέδην εθθέλσζεο. Δάλ δελ έρνπλ έηνηκν ζρέδην, 
βνεζήζηε ηνπο λα ην εηνηκάζνπλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ φηαλ επηηξέπεηε ζηα παηδηά ζαο λα 

δηαλπθηεξεχνπλ ζε θηιηθά ζπίηηα. 
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ΔΗΛΩΗ FCC  

Σν κνληέιν 315 MHz απηνχ ηνπ αηζζεηήξα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ην Μέξνο 15 ησλ Οδεγηψλ FCC. 
Ζ ιεηηνπξγία ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο δχν 
πξνυπνζέζεηο: (1) Απηφο ν αηζζεηήξαο δελ πξνθαιεί 

επηβιαβή παξεκβνιή, θαη (2) απηφ ν αηζζεηήξαο 
πξέπεη λα δέρεηαη νπνηαδήπνηε παξεκβνιή πνπ 
δχλαηαη λα ιεθζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

παξεκβνιήο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 
αλεπηζχκεηε ιεηηνπξγία. 
Σν ςεθηαθφ θχθισκα απηνχ ηνπ αηζζεηήξα έρεη 

δνθηκαζηεί θαη έρεη βξεζεί φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
φξηα ςεθηαθνχ αηζζεηήξα Κιάζεο Β, ζχκθσλα πξνο 

ην Μέξνο 15 ησλ Οδεγηψλ FCC. Απηά ηα φξηα έρνπλ 

θαζνξηζηεί ψζηε λα παξέρνπλ εχινγε πξνζηαζία 
ελάληηα ζε επηβιαβή παξεκβνιή ζε νηθηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο. Απηφο ν εμνπιηζκφο δεκηνπξγεί, 

ρξεζηκνπνηεί θαη δχλαηαη λα εθπέκςεη ελέξγεηα 
ξαδηνζπρλφηεηαο θαη, εάλ δελ ηνπνζεηεζεί θαη 
ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, ελδέρεηαη 

λα πξνθαιέζεη επηβιαβή παξεκβνιή ζηελ 
ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή ιήςε. Παξφια απηά, δελ 
εγγπάηαη φηη δελ ζα γίλεη παξεκβνιή ζε ζπγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε. Δάλ απηφο ν αηζζεηήξαο πξνθαιέζεη 
ηέηνηα παξεκβνιή, ε νπνία δχλαηαη λα επαιεζεπζεί 
απελεξγνπνηψληαο θαη ελεξγνπνηψληαο πάιη ηνλ 

αηζζεηήξα, πξνηείλνπκε ζηνλ ρξήζηε λα 
εμνπδεηεξψζεη ηελ παξεκβνιή ρξεζηκνπνηψληαο έλα 
ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα κέηξα: 

– Αιιάμηε ηελ θαηεχζπλζε ή ηελ ζέζε ηεο αληέλαο-
δέθηε. 

– Απμήζηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αηζζεηήξα θαη 

ηνπ δέθηε. 
– πλδέζηε ηνλ αηζζεηήξα ζε πξίδα πνπ αλήθεη ζε 

θχθισκα δηαθνξεηηθφ απ' απηφ πνπ παξέρεη ηελ 

ειεθηξηθή ηζρχ ζηνλ δέθηε. 
– πκβνπιεπηείηε ηνλ αληηπξφζσπν ή έλαλ 

πεπεηξακέλν ηερληθφ ξαδηνθψλνπ/ηειεφξαζεο. 

ε ζπρλφηεηα 315 MHz ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηηο απαηηήζεηο FCC. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΓΔΝ 
ΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΓΗΑ ΚΑΜΗΑ ΠΑΡΔΜΒΟΛΖ 
ΡΑΓΗΟΦΩΝΟΤ Ή ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΟΤ 
ΠΡΟΚΑΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΑΤΘΑΗΡΔΣΔ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ.   
ΣΔΣΟΗΔ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΑΚΤΡΩΝΟΤΝ ΣΖΝ 
ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ ΝΑ ΘΔΔΗ Δ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ.  
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ! Οδεγία θαηφρνπ: "Να κελ 
αθαηξεζεί απφ θαλέλαλ εθηφο απφ ηνλ έλνηθν". 
Δάλ ην “PowerMax Express” βιάπηεη ην ηειεθσληθφ 

δίθηπν, ε ηειεθσληθή εηαηξεία ζα ζαο πξνεηδνπνηήζεη 
φηη ελδέρεηαη λα απαηηείηαη πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο 

ππεξεζίαο. Δάλ ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε δελ είλαη 

δπλαηή, ζα εηδνπνηεζείηε φζν λσξίηεξα γίλεηαη. 
Δπίζεο ζα ζαο ζπζηαζεί λα θάλεηε κήλπζε ζχκθσλα 
κε ηνπο νδεγίεο FCC, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην. 

Ζ ηειεθσληθή εηαηξεία ελδέρεηαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, 
ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Δάλ ζπκβεί απηφ, ε 
ηειεθσληθή εηαηξεία ζα ζαο πξνεηδνπνηήζεη γηα λα 

θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα λα δηαηεξεζεί ε 
απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ. 
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηζθεπή ή ηελ 

εγγχεζε, ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζεηε 
πξφβιεκα κε ην “PowerMax Express”, θαιέζηε ηελ  
Visonic Inc USA., 65 West Dudley Town Road, 

Bloomfield, CT 06002, ηειεθσληθφο αξηζκφο: 8 602 
430 833, URL: www.visonic.com. Δάλ ν εμνπιηζκφο 
πξνθαιεί βιάβε ζην ηειεθσληθφ δίθηπν, ε 

ηειεθσληθή εηαηξεία ελδέρεηαη λα δεηήζεη λα 
απνζπλδέζεηε ηνλ εμνπιηζκφ έσο φηνπ ιπζεί ην 
πξφβιεκα.  
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Γήισζε Αλαθύθισζεο Πξντόληνο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία ΑΖΖΔ (W.E.E.E.) 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε απηνχ ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εηαηξεία απφ ηελ νπνία ην 
πξνκεζεπηήθαηε αξρηθά. Δάλ απνξξίςεηε απηφ ην πξντφλ θαη δελ ην επηζηξέςεηε γηα επηζθεπή, ηφηε ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε φηη απηή ε 
ελέξγεηα γίλεηαη φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Απηφ ην πξντφλ δελ πξέπεη λα απνξξηθζεί καδί κε ηα θαζεκεξηλά απνξξίκκαηα. 
Οδεγία 2002/96/ΔΚ Απνξξίκκαηα Ζιεθηξνληθνχ θαη Ζιεθηξηθνχ Δμνπιηζκνχ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. ΣΖΛΔΦΩΝΟ: (972-3) 645-6789, ΦΑΞ: (972-3) 645-6788 

 

 

 

 

VISONIC INC. (U.S.A.):  65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. ΣΖΛΔΦΩΝΟ: (860) 243-0833, 

(800) 223-0020,  ΦΑΞ: (860) 242-8094 

VISONIC LTD. (UK):  UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ.  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ: (0870) 7300800 ΦΑΞ: (0870) 7300801. 

VISONIC GMBH (D): KIRCHFELDSTR. 118, D-42015 DÜSSELDORF, GERMANY,  ΦΑΞ (0211) 60069619    

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: info-dach@visonic.com 

VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS 

REYES, (MADRID), ESPAÑA.  ΣΖΛΔΦΩΝΟ (34) 91659-3120,  ΦΑΞ (34) 91663-8468. www.visonic-

iberica.es 

ΗΝΣΔΡΝΔΣ: www.visonic.com 
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