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Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν προσπαθήσετε να
προγραμματίσετε η να λειτουργήσετε το σύστημα σας. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι
επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει κατάσταση
ανάγκης. Το σύστημα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει συνήθεις πρακτικές προφύλαξης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος συναγερμού CAPTAIN-i. Το σύστημα έχει
αναπτυχθεί με πολύ επιμέλεια και θα σας παρέχει την απαραίτητη ηρεμία. Έχει πολλές
προχωρημένες και εύκολες για χρήση δυνατότητες που σημαίνει ότι το σπίτι η ο χώρος
εργασίας σας θα προστατεύονται επαγγελματικά.
Είναι σημαντικό το να εξοικειωθείτε με το πώς εργάζεται το σύστημα για να έχετε όλες τις
δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του συστήματος CAPTAIN-i. Για να έχετε την καλύτερη
ασφάλεια και σιγουριά, θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση ετοιμότητας θέτοντας το σε
δοκιμασία μια φορά την εβδομάδα. Με το να γνωρίζετε πως το σύστημα οπλίζεται και
αφοπλίζεται το σύστημα, μπορείτε να προλάβετε ψευδοσυναγερμούς
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο έχουν μια δευτερεύουσα λειτουργία. Η
πρόσβαση γίνεται με το να πατηθεί το δεδομένο πλήκτρο για περίπου ένα δευτερόλεπτο μέχρι
να ακουστεί ένας τόνος. Αυτές οι λειτουργίες αναφέρονται ως ‘δευτερεύουσες’.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κύριες Λειτουργίες του CAPTAIN-ι
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

6 προγραμματιζόμενες ζώνες.
Κωδικοποιητής: Μέχρι 3 ιδιωτικούς αριθμούς και 4 αριθμούς κεντρικού σταθμού λήψης.
Διάφορους τρόπους όπλισης και αφόπλισης:
Πληκτρολόγιο
Κλειδί
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Τρεις τύπους πληκτρολογίων:
Απλό LED (RX-406),
Επταριθμητικό LED (RX-180)
LCD (RXN-400 η RXN-410).
Παράλληλη σύνδεση μέχρι 6 πληκτρολόγιων.
Δυο τρόποι λειτουργίας, Πλήρους όπλισης και σε Χώρο 1
Καταγραφή των τελευταίων 40 γεγονότων στην μνήμη.
Διάφοροι τρόποι λειτουργίας:
Κύριος κωδικός
Μέχρι 8 χρήστες, ο καθένας με δικό του κωδικό
Ο κωδικός χρήστη 8 μπορεί να οριστεί ως κωδικός απειλής
Σύντομος κωδικός (μόνο για όπλιση)
Δυνατότητα προσωρινής απομόνωσης ζωνών
Υποστήριξη δυο υποσυστημάτων
Λειτουργία με καμπανάκι ανά ζώνη: λειτουργεί το βομβητή του πληκτρολογίου όταν ανοίγει μια
ζώνη (π.χ. για παρακολούθηση της πίσω πόστας όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο).

Περιγραφή Κωδικών
Υπάρχουν τεσσάρων ειδών κωδικοί που λειτουργούν το CAPTAIN-i.
Κύριος κωδικός: Χρησιμοποιείστε αυτό τον κωδικό όταν προγραμματίζετε το σύστημα. Η αρχική τιμή
εργοστασίου είναι 5555. Για λόγους ασφαλείας αυτός πρέπει να αλλαχτεί.
Κωδικός χρήστη: Χρησιμοποιείστε αυτό τον τετραψήφιο κωδικό για όπλιση και αφόπλιση. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μέχρι 8 κωδικοί.
Κωδικός απειλής: Αν οριστεί από τον εγκαταστάτη είναι δυνατόν ο κωδικός του χρήστη 8 να λειτουργεί ως
κωδικός απειλής.
Σύντομος κωδικός: Διψήφιος κωδικός για εύκολη όπλιση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CAPTAIN-i
Τα πληκτρολόγια RXN-400 και RXN-410 έχουν την ίδια λειτουργία. Μόνο το μέγεθος των ενδείξεων
διαφέρει. Οι λειτουργίες εμφανίζονται στην οθόνη LCD σε δυο σειρές μέχρι 16 χαρακτήρες η κάθε μια.
Κάθε αριθμητικό πλήκτρο έχει κάποια λειτουργία που γράφεται ακριβώς πάνω από αυτό.
,
,
,
,
και
έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες
Τα πλήκτρα
όταν πατηθούν για 2 δευτερόλεπτα. Τότε ακούγεται ένας μακρύς βόμβος στο πληκτρολόγιο.
Στην οθόνη εμφανίζονται τα ακόλουθα σύμβολα πάνω από κάθε αριθμό ζώνης (1 έως 6):
Σύμβολο
-

Σημασία
Κλειστή Ζώνη
Ανοικτή Ζώνη
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Σύμβολο
B

Σημασία
Απομονωμένη Ζώνη

A

Ζώνη που έδωσε συναγερμό όσο το σύστημα ήταν προηγουμένως οπλισμένο.

C

Ζώνη με κουδουνάκι (βομβητής πληκτρολογίου)

S

Βραχυκυκλωμένη Ζώνη

F

Προβληματική ζώνη (κομμένη)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Το σύμβολο [ δείχνει πληροφορία που πρέπει να εισάγετε.
Για να οπλίστε το σύστημα: [ οιοδήποτε κωδικό χρήστη (από τον 1ο ως τον 8ο)
ΕΙΤΕ
[ Σύντομο κωδικό.
Για να αφοπλίστε δώστε: [ οιοδήποτε κωδικό χρήστη.
Το πράσινο λαμπάκι ARMED δείχνει την κατάσταση του συστήματος ως ακολούθως:
Αναβοσβήνει: Το σύστημα είναι σε καθυστέρηση εισόδου η εξόδου.
Σταθερό φως: Το σύστημα είναι οπλισμένο.
→ [ οιοδήποτε κωδικό χρήστη

Για μερική όπλιση: Πατήστε και κρατήστε
ΕΙΤΕ
[ Σύντομο κωδικό.
Για απομόνωση ζώνης δώστε: [ Κύριος κωδικός →

→ [ αριθμός ζώνης →

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν απομονώστε μια ζώνη αυτό ισχύει μέχρι να αφοπλίστε το σύστημα.
Για

ενεργοποίηση
[ αριθμός ζώνης →

μιας

απομονωμένης

ζώνης

δώστε:

[

Κύριος

κωδικός

→

→

.

Για την επαναφορά ανιχνευτή καπνού: Πατήστε και κρατήστε

.

Για να βρείτε την ζώνη που προκάλεσε τον συναγερμό: Το γράμμα A εμφανίζεται πάνω από οιαδήποτε
ζώνη που σκανδαλίσθηκε όταν το σύστημα ήταν οπλισμένο.
Για να ενεργοποιήστε την λειτουργία με καμπανάκι: Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο
μήνυμα CHIME ON εμφανίζεται για περίπου 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί το βομβητή του πληκτρολογίου όταν σκανδαλίζεται η ζώνη με
κουδουνάκι. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της εισόδου η
εξόδου όταν το σύστημα δεν είναι οπλισμένο.

. Το
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Για να θέστε εκτός της λειτουργία με κουδούνι: Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο
CHIME OFF εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Για να έχετε πρόσβαση σε γεγονότα της μνήμης: [ Κύριος κωδικός →
πλήκτρα

η

. Πατήστε

→

. Το μήνυμα

, και τότε πατήστε τα

για να βγείτε.

Για προσωρινή ακύρωση του χρόνου καθυστέρησης εισόδου: Πατήστε και κρατήστε

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, παραμένει ενεργή μέχρι να αφοπλιστεί το σύστημα.

Για την ενεργοποίηση απόκρισης πανικού: Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα
για δυο δευτερόλεπτα.

και

μαζί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η απόκριση του συστήματος σε ενεργοποίηση πανικού προγραμματίζεται να καλέσει για
παράδειγμα τον κεντρικό σταθμό λήψης. Συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για τις δυνατότητες
προγραμματισμού.
Για απενεργοποίηση των τόνων πληκτρολογίου: Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα
μαζί.

και

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν θέστε εκτός τους τόνους πληκτρολογίου, ΟΛΟΙ οι ακουστικοί τόνοι και ενδείξεις τίθενται εκτός.
Για ενεργοποίηση των τόνων πληκτρολογίου: Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα
μαζί μέχρι να ακούστε ένα βόμβο.

και

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για να ξεκινήστε τον προγραμματισμό δώστε τον κύριο κωδικό (αρχική τιμή εργοστασίου 5555.
Όταν η οθόνη δείξει ΕΠΙΛΟΓΗ:, μπορείτε να προγραμματίστε το σύστημά σας.
Για ακύρωση εντολής: [
προγραμματισμού από την αρχή.

→

→

Νέος Κύριος Κωδικός: [ Παλαιός κύριος κωδικός →
→
→
.

, και τότε ξεκινήστε την διαδικασία
→

Προγραμματισμός Κωδικού Χρήστη #1: [ Νέος Κύριος Κωδικός →
→
→
[ Νέος κωδικός χρήστη (4-6 ψηφία) →

→ [ Νέος (4-6 ψηφία) →

→
.

→

→
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Για να σβήστε τον κωδικό χρήστη #1: [ Κύριος κωδικός →
→
→
.

→

→

→
Προγραμματισμός κωδικών χρηστών #2 ως #8: [Κύριος κωδικός →
→ [ Νέος κωδικός χρήστη (4-6 ψηφία) →
όσες ο αριθμός χρήστη) →

→

(τόσες φορές
→
→

.
Για να σβήστε τον κωδικό χρήστη #2 ως #8: [ Κύριος κωδικός →
όσες ο αριθμός χρήστη) →

→

→

→

→

(τόσες φορές

.

Παράδειγμα:
Όταν προγραμματίζετε η σβήνετε τον χρήστη 6, εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε το πλήκτρο
ακολουθούμενο από το

έξι φορές.

Προγραμματισμός σύντομου κωδικού: [ Κύριος κωδικός →
→ [ νέος σύντομος κωδικός (2 ψηφία)→
→
Σβήσιμο σύντομου κωδικού: [ Κύριος κωδικός →
→

→

→
→

(x9 φορές) →
.

→

(x9 φορές) →

→

.

→ [ 1ος τηλεφωνικός αριθμός →
Προγραμματισμός τηλεφωνικών αριθμών →
→ [ 3ος τηλεφωνικός αριθμός →
→
τηλεφωνικός αριθμός →
.

→ [ 2ος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Μπορείτε να προγραμματίστε μέχρι 3 τηλεφωνικούς αριθμούς που θα κληθούν σε περίπτωση
συναγερμού.
Για να πηδήστε ένα αριθμό (για να αφήστε τον προγραμματισμένο αριθμό η για να τον αφήστε
άδειο) πατήστε
. και μετά
για να βγείτε από αυτή την λειτουργία.
Αν το CAPTAIN-ι είναι συνδεδεμένο σε PBX, πρέπει να δώστε πρώτα το πρόθεμα για εξωτερική
γραμμή, ένα αστερίσκο και μετά τον τηλεφωνικό αριθμό. Για παράδειγμα 9*555-5555.
Για να ακούτε προηχογραφημένο μήνυμα αντί για ήχο σειρήνας όταν καλείστε από το πάνελ,
χρειάζεστε την προαιρετική μονάδα VU-20. Συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για αυτή.
Για να σβήστε τον/τους τηλεφωνικούς αριθμούς: [ Κύριος κωδικός →
θα κρατείστε πατήστε

. Για τους αριθμούς που

και για αυτούς που θέλετε να σβήστε πατήστε

. Πατήστε

για να βγείτε από την λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να σβήστε όλους τους αριθμούς: [ Κύριος κωδικός →

→

→

→

→

.
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Ορισμός μέρας και ώρας: [ Κύριος κωδικός →
→
→ [ τρέχουσα ημερομηνία (ΕΕ MM ΗΗ) →

→ [ τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ 24ωρη μορφή)
→
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Είναι σημαντικό να εισάγετε την σωστή μέρα και ώρα για να έχετε σωστή λειτουργία του
συστήματος συναγερμού CAPTAIN-ι.
Αν δεν εισαχθεί χρόνος το σύστημα θα αναφέρει πρόβλημα.
Το σύστημα δεν δέχεται λάθος πληροφορίες. Για παράδειγμα αν εισάγετε 25:25 για ώρα ο
προγραμματισμός σταματά αμέσως και θα πρέπει να ξεκινήστε την διαδικασία από την αρχή.
Προγραμματισμός ζώνης με κουδούνι: [ Κύριος κωδικός →

→[αριθμός ζώνης→

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ένα βομβητή στο πληκτρολόγιο κάθε φορά που σκανδαλίζεται μια
προγραμματισμένη ζώνη. Ζώνες με κουδούνι εμφανίζονται με το γράμμα C στην οθόνη πάνω από
την προγραμματισμένη ζώνη.
Για ακύρωση ζώνης με κουδούνι: [ Κύριος κωδικός →

→ [ αριθμός ζώνης →

.

ΟΠΛΙΣΗ / ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο χρήστης μπορεί να οπλίσει / αφοπλίσει μόνο υποσυστήματα στα οποία έχει οριστεί από τον
τεχνικό (υποσυστήματα #1, #2, η και τα δυο). Όλα τα πληκτρολόγια που είναι συνδεδεμένα στο
σύστημα μοιράζονται την ίδια ένδειξη, ακόμη και αν έχουν οριστεί σε διαφορετικά υποσυστήματα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Αν ο τεχνικός έχει ενεργοποιήσει την λειτουργία “Πρόβλημα αποτρέπει όπλιση”, ο χρήστης δεν
μπορεί να οπλίσει το σύστημα σε περίπτωση προβλήματος (όπως AC, μπαταρία, κλπ.).
Ο κωδικός χρήστη θα λάβει την ακόλουθη οθόνη επιβεβαίωσης:
Όταν οπλιστεί το υποσύστημα #1:

Pa r t . 1
-----

ON 1 7 : 5 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Όταν οπλιστεί το υποσύστημα #2:

Pa r t . 2
------

ON 1 7 : 5 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Όταν οπλιστούν και τα δυο υποσυστήματα:

****

ON * * * *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(Πλήρης οπλισμός)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΛΙΣΗ
Οπλισμένο Υποσύστημα

Ένδειξη οθόνης

Πράσινο LED

Οπλισμένο υποσύστημα #1

Part.1 ON

1 αναβόσβημα κάθε 4 δευτ.

Οπλισμένο υποσύστημα #1

Part.2 ON

2 αναβοσβήματα κάθε 4 δευτ.

Οπλισμένα και τα 2 υποσ/τα (όλο το σύστημα)

**** ON ****

Σταθερά αναμμένο
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Εισαγωγή του κύριου κωδικού όταν έχει οπλιστεί ένα από τα υποσυστήματα θα οπλίσει και το άλλο.
Εισαγωγή κύριου κωδικού όταν και τα 2 υποσυστήματα είναι οπλισμένα θα αφοπλίσει όλο το σύστημα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 8 ΓΙΑ ΠΑΝΙΚΟ
Αν ο τεχνικός προγραμμάτισε τον κωδικό χρήστη 8 ως “Κωδικό Πανικού”, η εισαγωγή του θα:
Αναφέρει γεγονός πανικού στον ΚΣ (καταγραφή στην μνήμη σαν “Πανικός” με ώρα και ημ/νία)
Αφοπλίσει το πάνελ η ένα υποσύστημα η και τα δυο υποσυστήματα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΣΕ ΚΣ / ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα

και

μαζί μέχρι να ακούστε ένα βόμβο επιβεβαίωσης.

και

μαζί μέχρι να ακούστε ένα βόμβο επιβεβαίωσης.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΣ

Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρο

μέχρι να λάβετε την ακόλουθη οθόνη:

En t e r Co d e
------

.

Zo n e :

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη και θα λάβετε την οθόνη
. Εισάγετε τον αριθμό ζώνης που
θέλετε αν απομονώσετε και θα δείτε την οθόνη επιβεβαίωσης (παράδειγμα):
Α π ομονω μένη
ζ ώ ν η (σ ε α υ τό
τ ο π α ρ ά δ ε ιγ μ α ζώ νη 3)

0 2 :2 9

Ώ ρα

- - B - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Επαναλάβετε την διαδικασία για να απομονώστε μια άλλη ζώνη.
Για ακύρωση της απομόνωσης και επανεργοποίηση της ζώνης: επαναλάβετε την διαδικασία
ενεργοποίησης απομόνωσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Κάθε απομονωμένη ζώνη καταγράφεται στη μνήμη του συστήματος μαζί με την ώρα και την
ημερομηνία.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ GSM-100
Σε περίπτωση χρήσης του πομπού GSM-100 με το σύστημα οι ακόλουθες ενδείξεις προβλημάτων GSM
μπορούν να εμφανιστούν:
Οθόνη πληκτρολογίου LCD
GSM Unit
GSM Link
SIM Card
GSM Comm.

Ένδειξη
Μονάδα GSM δεν αναγνωρίζεται
Χαμηλό σήμα GSM
Πρόβλημα κάρτας SIM
Επικοινωνία GSM στον ΚΣ απέτυχε

Για επίλυση των προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας.

