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IMPORTANT:
This document may not be duplicated, circulated, altered, modified, translated, reduced to any
form or otherwise changed, unless prior written consent by PRIMA Hellas is granted.
All efforts have been made to ensure that the contents of this manual are accurate. However,
PRIMA Hellas assumes no responsibility for any loss or damage, directly or indirectly
consequential to any inaccuracies in this manual.
PRIMA Hellas retains the right to modify this manual, or any part thereof, from time to time,
without serving any prior notice of such modification.
Please read this manual in its entirety before attempting to program or operate your system.
Should you misunderstand any part of this manual, please contact your installer. PRIMA
Hellas will not be responsible for any loss or damage, directly or indirectly consequential to
any maintenance or operation of the system, performed in defiance of this manual or in noncompliance with any of the instructions provided for therein.
Remember: No security system can prevent emergencies. This system must not replace
normal and common precautions.”
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Αυτό το έγγραφο δεν µπορεί να αναπαραχθεί, να κυκλοφορήσει, να αλλαχθεί, να
µεταφραστεί, να µειωθεί σε οιαδήποτε µορφή η εν γένει να αλλαχτεί χωρίς την πρότερη
έγγραφη άδεια της ΡRΙΜΑ Hellas.
Όλες οι προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα περιεχόµενα αυτού του
εγχειριδίου είναι ακριβή. Όµως η ΡRΙΜΑ Hellas δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για απώλεια η
καταστροφή, άµεση η έµµεση οφειλόµενη σε οτιδήποτε ανακρίβειες αυτού του εγχειριδίου.
Η ΡRΙΜΑ Hellas διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο η οιοδήποτε µέρος του
από καιρού εις καιρόν χωρίς πρότερη ειδοποίηση για αυτή την αλλαγή.
Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν προσπαθήσετε να
προγραµµατίστε η να λειτουργείστε το σύστηµα αυτό. Σε περίπτωση κακής κατανόησης
οιοδήποτε µέρους αυτού του εγχειριδίου, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε τον
εγκαταστάτη σας. Η ΡRΙΜΑ Hellas δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια η
καταστροφή, άµεση η έµµεση οφειλόµενη σε οιαδήποτε συντήρηση η λειτουργία του
συστήµατος που γίνεται σε αντίθεση µε αυτό το εγχειρίδιο, η από την µη συµµόρφωση µε
οιαδήποτε από τις παρεχόµενες οδηγίες.
Να θυµάστε: Κανένα σύστηµα συναγερµού δεν µπορεί να αποτρέψει κατάσταση ανάγκης. Το
σύστηµα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει κανονικές και συνήθεις προφυλάξεις.

copyright  2002 by

All rights reserved.
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INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Congratulations on your purchase of the
Captain Alarm System. This system has been
developed with much care and will provide
you with unprecedented peace of mind. Its
many advanced but easy-to-use features mean
that your home or business will be
professionally protected

Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήµατος
συναγερµού Captain. 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.

It is important that you familiarize yourself
with how the system works in order to take full
advantage of the CAPTAIN’S many advanced
features.
To assure optimum safety and
security, you should check its state of
readiness by testing it once a week.
By
knowing how the system is armed and
disarmed, you can prevent false alarms

Είναι σηµαντικό το να εξοικειωθείτε µε το πώς
εργάζεται το σύστηµα για να έχετε όλες τις
δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα του
συστήµατος CAPTAIN. 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,
µπορείτε
να
προλάβετε
ψευδοσυναγερµούς.

NOTE: Some keys
secondary function,
pressing the key for
beep is heard. These
down” functions.

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’.

on the keypad have a
which is accessed by
about a second until a
are referred to as “hold-
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OPERATION guide for the CAPTAIN
with RX-130 keypad

Ο∆ΗΓΟΣ για την λειτουργία του
CAPTAIN µε το πληκτρολόγιο RX-130

The RX-130 can be linked only to the
CAPTAIN control panel, and it can be
connected together with the advanced RX-150
and RX-160 LCD keypads.

To RX-130 µπορεί να συνδεθεί µόνο στο
πάνελ ελέγχου CAPTAIN. Επίσης µπορεί να
συνδεθεί µαζί µε τα εξελιγµένα LCD
πληκτρολόγια RX-150 και RX-160.
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RX-130 DESCRIPTION

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ RX-130

The 6 red lights 1-6 have dual functions:
Each light indicates the status of the
corresponding zone.
Each light indicates a different type of failure.

Τα 6 κόκκινα φωτάκια 1-6 έχουν διπλή λειτουργία:
Κάθε φωτάκι δείχνει την κατάσταση της
αντίστοιχης ζώνης.
Κάθε φωτάκι δείχνει ένα διαφορετικό τύπο
προβλήµατος.

1. FAULTS lights indicate the type of failure
that was detected.
2. ZONES lights indicate zone status
corresponding to the zone number.
3. BYPASS light indicates that at least one
zone is bypassed.
4. ARMED light indicates whether the Captain
is armed or in exit/entry delay countdown.

1. FAULTS φώτα δείχνουν τον τύπο του
προβλήµατος που ανιχνεύτηκε
2 .ZONES φώτα δείχνουν την κατάσταση ζώνης που
αντιστοιχεί στον αριθµό ζώνης.
3. BYPASS – φωτάκι που δείχνει ότι τουλάχιστον
µια ζώνη έχει αποµονωθεί.
4. ΟΠΛΙΣΜΟΣ - φωτάκι που δείχνει εάν το
CAPTAIN είναι οπλισµένο η ότι η αντίστροφη
µέτρηση καθυστέρησης εισόδου / εξόδου έχει
αρχίσει.
5. Το φωτάκι ΠΡΟΒΛΗΜΑ δείχνει ότι τουλάχιστον
ένα πρόβληµα έχει ανιχνευτεί στο σύστηµα. Για να
δείτε το είδος του προβλήµατος, πατήστε και
κρατήστε το πλήκτρο ΣΕΡΒΙΣ µέχρι να ακούσετε τον
τόνο επιβεβαίωσης. Το φωτάκι στον αριθµό ζώνης
που αντιστοιχεί στο πρόβληµα θα είναι ανοικτό για
µερικά δευτερόλεπτα.

5. FAULT light indicates that at least one
system failure is detected. To see the failure
type, press and “hold-down” the SERVICE
key until you hear the confirmation tone. The
light in the zone number corresponding to the
failure will be on for a few seconds.
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Description of failures:

Περιγραφή προβληµάτων:

•

BATTERY – Low battery. Can be the
result of a long AC failure. Wait 24 hours
for the failure to disappear. Call a certified
technician if the failure persists.

•

AC – No mains power. Call a
certified technician.
•
PHONE – No telephone line and/or
no success to report an event to the
monitoring station. Call a certified
technician if the failure persists.

•
•

•

•

•

DC – Internal power failure. Call a
certified technician.
•
ZONE – Zone failure. Call a certified
technician.
•

•
•

CLOCK – Time is not correct.
Program the correct time according to this
manual.

BATTERY – Χαµηλή µπαταρία.
Μπορεί να είναι το αποτέλεσµα µακράς
διακοπής ρεύµατος. Περιµένετε 24 ώρες για
το
πρόβληµα
να
φύγει.
Καλέστε
πιστοποιηµένο τεχνικό εάν το πρόβληµα
επιµένει.
AC – ∆εν υπάρχει ρεύµα. Καλέστε
πιστοποιηµένο τεχνικό.
PHONE – Πρόβληµα µε την
τηλεφωνική γραµµή και / η πρόβληµα στην
αναφορά γεγονότος σε κεντρικό σταθµό.
Καλέστε πιστοποιηµένο τεχνικό εάν το
πρόβληµα επιµένει.
DC – Εσωτερικό πρόβληµα τάσης.
Καλέστε πιστοποιηµένο τεχνικό.
ZONE – Πρόβληµα ζώνης. Καλέστε
πιστοποιηµένο τεχνικό
CLOCK – Η ώρα δεν είναι σωστή.
Προγραµµατίστε την σωστή ώρα σύµφωνα
µε αυτό το εγχειρίδιο.

Operating instructions

Οδηγίες λειτουργίας

ARMING
Secondary code.
Main code and then press 1.
Short code.

ΟΠΛΙΣΗ
∆ευτερεύων κωδικός.
Κύριος κωδικός και τότε πατήστε 1.
Σύντοµος κωδικός.

DISARMING
Secondary code.
Main code and then press 1.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ
∆ευτερεύων κωδικός.
Κύριος κωδικός και τότε πατήστε 1.

During exit and entry delay countdown, the
green light will flash and the keypad will
sound intermittent beeps (if the internal buzzer
was not silenced). After EXIT countdown the
green light will be ON.

Κατά την διάρκεια αντίστροφης µέτρησης
καθυστέρησης εξόδου και εισόδου, το πράσινο
φως θα αναβοσβήσει και το πληκτρολόγιο θα
ηχήσει διακεκοµµένα µπιπ (εάν ο εσωτερικός
βοµβητής δεν έχει τεθεί εκτός). Μετά την
αντίστροφη µέτρηση εξόδου το πράσινο
φωτάκι θα είναι ανοικτό.
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Arming to HOME 1
The HOME arming mode allows you to arm
the Captain, but, automatically bypass some of
the zones. This function is very useful if you
wish to arm the alarm system while you are at
home. For example; you have a two story
house and you are going to sleep. You can now
arm the Captain in such a way that only the
zones on the first floor will be active. Consult
your installer for programming the zones that
will be allocated for the HOME function.

Όπλιση σε ΧΩΡΟ 1
Η όπλιση σε ΧΩΡΟ 1 σας επιτρέπει να
οπλίσετε το CAPTAIN, αλλά, αυτοµάτως να
αποµονώσετε κάποιες από τις ζώνες. Αυτή η
λειτουργία είναι πολύ χρήσιµη εάν θέλετε να
οπλίστε το σύστηµα συναγερµού ενώ είστε
στο σπίτι. Για παράδειγµα, έχετε ένα διώροφο
σπίτι και πάτε για ύπνο. Μπορείτε να οπλίστε
το Captain κατά τέτοιο τρόπο που µόνο οι
ζώνες του πρώτου ορόφου να είναι ενεργές.
Συµβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για τον
προγραµµατισµό των ζωνών που θα
καταµεριστούν στην λειτουργία ΧΩΡΟΣ.

You can arm the Captain to HOME 1 in three
different methods:

Μπορείτε να οπλίστε το CAPTAIN σε
ΧΩΡΟΣ 1 µε τρεις διαφορετικές µεθόδους:

•

Press and “hold-down” HOME 1 (key 4)
until you hear the confirmation tone, then
enter the short code.

•

•

Press and “hold-down” HOME 1 (key 4)
until you hear the confirmation tone, then
enter a secondary code.

•

Enter main code and then press HOME 1
(key 4).

Πατήστε και κρατήστε το (πλήκτρο 4)
ΧΩΡΟΣ 1 µέχρι να ακούσετε τον τόνο
επιβεβαίωσης και τότε εισάγετε τον σύντοµο
κωδικό.
• Πατήστε και κρατήστε το (πλήκτρο 4)
ΧΩΡΟΣ 1 µέχρι να ακούσετε τον τόνο
επιβεβαίωσης και τότε εισάγετε τον
δευτερεύοντα κωδικό.
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό και τότε
πατήστε το (πλήκτρο 4) ΧΩΡΟΣ 1.

In HOME arming, during EXIT delay
countdown, the green light will flash, but the
keypad will not make any sound. After EXIT
countdown, the green light will be ON.

Σε όπλιση ΧΩΡΟΣ, κατά την διάρκεια
αντίστροφης µέτρησης εξόδου, το πράσινο
φωτάκι
θα
αναβοσβήσει,
αλλά
το
πληκτρολόγιο δεν θα κάνει κάποιο ήχο. Μετά
την αντίστροφη µέτρηση εξόδου, το πράσινο
φωτάκι θα είναι αναµµένο.

Notes for ARMING and HOME ARMING:

Σηµειώσεις
ΧΩΡΟΣ:

•

•

If you arm the Captain and one of the
delayed zones is open, you will hear a
continuous beeping, but the green ARMED
light will not flash. In order to bypass the
open zone (arm the Captain with an open
zone), simply press the BYPASS (key 3). If
you wish to stop the arming process in order
to close the zone (door or window), simply
press the END key. If you do not press END
or BYPASS, the Captain will arm itself
within one minute, and the open zone will
trigger an alarm.
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για

ΟΠΛΙΣΗ

και

όπλιση

Εάν οπλίστε το Captain και µια από τις
ζώνες µε καθυστέρηση είναι ανοικτή, θα
ακούστε ένα συνεχές µπιπ , αλλά το πράσινο
φωτάκι ΟΠΛΙΣΜΟΣ δεν θα αναβοσβήσει.
Για να αποµονώσετε την ανοικτή ζώνη
(οπλίστε το Captain µε µια ανοικτή ζώνη)
απλά
πατήστε
το
(πλήκτρο
3)
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ. Εάν θέλετε να σταµατήστε
την διαδικασία όπλισης για να κλείστε την
ζώνη (παράθυρο η πόρτα), απλά πατήστε το
πλήκτρο END. Εάν δεν πατήστε END η
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, το Captain θα οπλιστεί
µέσα σε ένα λεπτό, και η ανοικτή ζώνη θα
προκαλέσει συναγερµό.

•

•

You can arm the Captain in such that
there will be no entry delay. This function is
useful if you arm the captain at night and go
to sleep. Anyone opening the entry door will
immediately trigger the alarm since there is
no entry delay. To enable this function:

Μπορείτε να οπλίστε το Captain έτσι
που να µην υπάρχει καθυστέρηση εισόδου.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη εάν
οπλίστε το Captain την νύκτα και πάτε για
ύπνο. Ο οιοσδήποτε ανοίξει την πόρτα
εισόδου θα προκαλέσει αµέσως συναγερµό
αφού δεν υπάρχει καθυστέρηση εισόδου.
Για να ενεργοποιείστε αυτή την λειτουργία:

Before arming - Press and “hold-down” the
PROGRAM (key 0) until you hear the
confirmation tone.
Upon disarming, the exit delay will be
reinitiated.

Πριν την όπλιση – Πατήστε και κρατήστε το
(πλήκτρο 0) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ µέχρι να ακούστε
τον τόνο επιβεβαίωσης.
Με την αφόπλιση, η καθυστέρηση εισόδου θα
ισχύει και πάλι.

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

The programming with the RX-130 is done
without seeing what you are programming. If
you wish to cancel something that you already
programmed, or if you are not sure of your
programming, simply press the END key 3
times, and start your programming procedure
again.

Ο προγραµµατισµός µε το RX-130 γίνεται
χωρίς να βλέπετε τι προγραµµατίζετε. Εάν
θέλετε να ακυρώστε κάτι που ήδη
προγραµµατίσατε, η εάν δεν είστε σίγουροι για
τον προγραµµατισµό σας, απλά πατήστε το
πλήκτρο END 3 φορές, και ξεκινήστε τον
προγραµµατισµό σας και πάλι.

Silencing the key keypads

Κάνοντας τα πλήκτρα του
πληκτρολογίου αθόρυβα

To enable or disable the tones from the
keypad, simultaneously press the END and
ENTR keys until the confirmation tone is
heard. Silencing the keypad will silence the
keys as well as all the beeping initiated by the
arming and CHIME functions.

Για να ενεργοποιείστε η να θέστε εκτός τους
τόνους από το πληκτρολόγιο, πατήστε
ταυτόχρονα τα πλήκτρα END και ENTR µέχρι
να ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης. Κάνοντας
το πληκτρολόγιο αθόρυβο θα κάνει αθόρυβα
τα πλήκτρα όπως επίσης όλα το µπιπ που
ξεκινούν µε την όπλιση και την λειτουργία για
κουδούνι ζώνης.

Bypassing Zones

Αποµόνωση Ζωνών

The Bypass will be in effect only for the next
arming.
Enter the main code, press BYPASS (key 3),
press the key corresponding to the zone you
want to bypass (Keys 1-6), press END 3 times.

Η αποµόνωση ενεργοποιείται µόνο για την
επόµενη όπλιση.
Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (πλήκτρο 3), πατήστε το
πλήκτρο που αντιστοιχεί στην ζώνη που
θέλετε να αποµονώσετε (Πλήκτρα 1-6),
πατήστε END 3 φορές.
Για να αποµονώσετε επιπλέον ζώνες
επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για
κάθε ζώνη.
Για να ενεργοποιείστε ξανά µια ζώνη υπό
αποµόνωση, επαναλάβετε την παραπάνω
διαδικασία.

To bypass additional zones repeat the above
procedure for each zone.
To reinitiate a bypassed zone, repeat the above
procedure.
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If one or more zones are bypassed, the red
BYPASS light will be on. To identify which
zone is bypassed, press and “hold-down” the
BYPASS key until you hear the confirmation
tone. The light in the corresponding zones will
be on for a few seconds.

Εάν µια η περισσότερες ζώνες έχουν
αποµονωθεί, το κόκκινο φωτάκι BYPASS θα
είναι ανοικτό. Για να αναγνωρίστε ποια ζώνη
έχει αποµονωθεί, πατήστε και κρατήστε το
πλήκτρο ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ µέχρι να ακούστε
τον τόνο επιβεβαίωσης. Το φως των
αντίστοιχων ζωνών θα είναι ανοικτό για
µερικά δευτερόλεπτα.

Programming telephone numbers

Προγραµµατισµός τηλεφωνικών
αριθµών

The telephone numbers allow the Captain to
call you to your office, mobile telephone or a
friend in case the alarm was triggered.

Οι τηλεφωνικοί αριθµοί επιτρέπουν στο
Captain να σας καλέσει στο γραφείο σας, στο
κινητό σας η ένα φίλο σε περίπτωση που
ενεργοποιηθεί ο συναγερµός.
Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε
ΤΗΛΕΦΩΝΑ (πλήκτρο 6), εισάγετε τον
πρώτο τηλεφωνικό αριθµό, πατήστε ENTR,
εισάγετε τον δεύτερο τηλεφωνικό αριθµό,
πατήστε
ENTR,
εισάγετε
τον
τρίτο
τηλεφωνικό αριθµό, πατήστε ENTR, πατήστε
ENTR 3 φορές.

Enter main code, press PHONE (key 6), enter
the first telephone number, press ENTR, enter
the second telephone number, press ENTR,
enter the third telephone number, press ENTR,
press END 3 times.

Note: If you do not have a second or third
number, do not enter any number and continue
with the ENTR command.
If the Captain is connected to a PBX, enter the
prefix and a star before the number, for
example: 9*5569313.
Please consult you installer if the prefix
number is programmed as default.

Σηµείωση: Εάν δεν έχετε ένα δεύτερο η τρίτο
αριθµό, µην εισάγετε κανένα αριθµό και
συνεχίστε µε την εντολή ENTR.
Εάν το Captain είναι συνδεδεµένο σε PBX,
εισάγετε το πρόθεµα και ένα αστερίσκο πριν
τον αριθµό, για παράδειγµα: 9*5569313.
Παρακαλούµε
συµβουλευτείτε
τον
εγκαταστάτη σας, εάν ο αριθµός για πρόθεµα
προγραµµατίζεται σαν αρχική τιµή.

Programming arming/disarming codes

Προγραµµατισµός κωδικών όπλισης /
αφόπλισης

Enter the main code, press CODE (key 9):

Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε
ΚΩ∆ΙΚΟΙ (πλήκτρο 9):
Για να αλλάξτε τον κύριο κωδικό: πατήστε
ENTR, εισάγετε το νέο τετραψήφιο κωδικό,
πατήστε ENTR, πατήστε 3 φορές END.
Για να αλλάξτε / προσθέστε τον πρώτο
δευτερεύοντα κωδικό: πατήστε ENTR 3
φορές, εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό,
πατήστε ENTR, πατήστε 3 φορές END.
Για να αλλάξτε / προσθέστε τον δεύτερο
δευτερεύοντα κωδικό: πατήστε ENTR 5
φορές, εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό,
πατήστε ENTR, πατήστε 3 φορές END.
Για να αλλάξτε / προσθέστε τον σύντοµο
κωδικό: πατήστε ENTR 7 φορές, εισάγετε ένα
διψήφιο κωδικό, πατήστε ENTR, πατήστε 3
φορές END

To change the main code: press ENTR, enter
the new 4-digit code, press ENTR, press 3
times END.
To change/add the first secondary code: press
ENTR 3 times, enter a 4-digit code, press
ENTR, press 3 times END.
To change/add the second secondary code:
press ENTR 5 times, enter a 4-digit code, press
ENTR, press 3 times END.
To change/add the “short” code: press ENTR 7
times, enter a 2-digit code, press ENTR, press
3 times END.
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Programming a zone to “CHIME”

Προγραµµατισµός ζώνης σε λειτουργία
µε κουδούνι.

The “CHIME” function allows sounding the
keypad buzzer if a zone is opened. This
function is active when the Captain is not
armed and is useful for various applications
such to monitor entry doors in houses with
small children.

Η λειτουργία µε κουδούνι επιτρέπει να ηχήσει
ο βοµβητής του πληκτρολογίου όταν ανοίξει
µια ζώνη. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή όταν
το Captain δεν είναι οπλισµένο και είναι
χρήσιµη για διάφορες εφαρµογές όπως για την
παρακολούθηση πόρτας εισόδου σε σπίτια µε
µικρά παιδιά.

Enter main code, press CHIME (key *), press
zone number (1-6), press END.

Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε το
πλήκτρο ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ (*), πατήστε τον αριθµό
ζώνης (1-6), πατήστε END.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία σε
επιπρόσθετες ζώνες για λειτουργία µε
κουδούνι.
Για να βγάλετε µια ζώνη από την λειτουργία
µε κουδούνι, επαναλάβετε την παραπάνω
διαδικασία.

Repeat the above procedure for additional
zones to “chime”.
To remove the “chime” from a zone, repeat the
above procedure.
Note:
The above defines the procedure to enable the
zone(s) to trigger the CHIME. You can now
enable or disable the CHIME function as an
overall function, regardless of which zones are
programmed to chime:

After you enable or disable the chime function,
test one zone to verify if the CHIME function
is enabled or not.

Σηµείωση:
Τα παραπάνω ορίζουν την διαδικασία για να
επιτρέψουν σε µια η περισσότερες ζώνες να
λειτουργήσουν µε κουδούνι. Μπορείτε τώρα
να θέστε εντός η εκτός της λειτουργία µε
κουδούνι στο σύνολό της, ανεξαρτήτως από το
ποιες ζώνες έχουν προγραµµατιστεί σε αυτή
την λειτουργία:
Συνολικά
επιτρεπόµενη:
Πατήστε
και
κρατήστε το πλήκτρο ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ για ένα
δευτερόλεπτο µέχρι να ακούστε τον τόνο
επιβεβαίωσης.
Συνολικά µη-επιτρεπόµενη: Πατήστε και
κρατήστε το πλήκτρο ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ για ένα
δευτερόλεπτο µέχρι να ακούστε τον τόνο
επιβεβαίωσης.
Αφού θέστε εντός η εκτός την λειτουργία,
δοκιµάστε µια ζώνη για να επιβεβαιωθείτε ότι
η λειτουργία µε καµπανάκι είναι εντός η εκτός.

Automatic daily arming

Αυτόµατη καθηµερινή όπλιση

Every day on the same hour the Captain will
arm itself. Exit delay countdown will start with
the beeping sound from the keypads. All zones
that are open will be immediately bypassed.
The bypassed zones will be restored when you
disarming the panel.

Κάθε µέρα την ίδια ώρα το Captain θα αυτόοπλιστεί. Αντίστροφη µέτρηση εξόδου θα
ξεκινήσει µε ήχο µπιπ από τα πληκτρολόγια.
Όλες οι ζώνες που είναι ανοικτές θα
αποµονωθούν άµεσα. Οι ζώνες που έχουν
αποµονωθεί θα επαναφερθούν όταν αφοπλίστε
το πάνελ.
Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Πλήκτρο 0)
Εισάγετε δυο ψηφία για την ώρα (00-23),
πατήστε ENTR,
Εισάγετε δυο ψηφία για τα λεπτά (00-59),
πατήστε ENTR,
Πατήστε END τρεις φορές.

Overall enable: Press and “hold-down” the
CHIME key for one second until you hear the
confirmation tone.
Overall disable: Press and “hold-down” the
CHIME key for one second until you hear the
confirmation tone.

Enter the main code, press PROGRAM (key
0),
enter two digits for the hour (00-23), press
ENTR,
enter two digits for the minutes (00-59), press
ENTR,
Press END 3 times.
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Program 00:00 to disable Automatic daily
arming.

Προγραµµατίστε 00:00 για να θέστε εκτός της
αυτόµατη καθηµερινή όπλιση.

Programming time and date

Προγραµµατισµός µέρας και ώρας

Although you cannot see the time and date,
they are very important for automatic arming,
and also for continuous maintenance by your
installer.

Αν και δεν µπορείτε να δείτε την µέρα και
ώρα, είναι πολύ σηµαντικές για την αυτόµατη
όπλιση και επίσης για συνεχή συντήρηση από
τον εγκαταστάτη σας.

Enter main code,
press CLOCK (key 8),
enter two digits for the hour (00-23),
ENTR,
enter two digits for the minutes (00-59),
ENTR,
enter two digits for the year (00-99),
ENTR,
enter two digits for the month (01-12),
ENTR,
enter two digits for the day (01-31)
Press END 3 times.

Εισάγετε τον κύριο κωδικό,
πατήστε το ΡΟΛΟΙ (πλήκτρο 8),
εισάγετε 2 ψηφία για την ώρα (00-23),
πατήστε ENTR,
εισάγετε 2 ψηφία για τα λεπτά (00-59),
πατήστε ENTR,
εισάγετε 2 ψηφία για τον χρόνο (00-99),
πατήστε ENTR,
εισάγετε 2 ψηφία για τον µήνα (01-12),
πατήστε ENTR,
εισάγετε 2 ψηφία για την µέρα (01-31),
πατήστε END τρεις φορές.

press
press
press
press

NOTE:
If you enter illogical numbers, for example 25
for the hour, the Captain will not accept the
programming and you will have to start again
from the beginning.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν εισάγετε παράλογους αριθµούς, για
παράδειγµα 25 για την ώρα, το Captain δεν θα
δεχτεί τον προγραµµατισµό και θα πρέπει να
ξεκινήστε πάλι από την αρχή.

PANIC (* & #)

ΠΑΝΙΚΟΣ (* & #)

You can initiate a manual PANIC event by
simultaneously pressing the * and # keys for
one second. The response to such an event is
programmable and can include activating the
siren, call to the monitoring station, call to
your private telephone numbers, and more.
Please consult your installer about PANIC
response.

Μπορείτε να ξεκινήστε ένα γεγονός
ΠΑΝΙΚΟΥ χειροκίνητα πατώντας ταυτόχρονα
τα πλήκτρα * και # για ένα δευτερόλεπτο. Η
απόκριση σε ένα τέτοιο γεγονός είναι
προγραµµατιζόµενη
και
µπορεί
να
περιλαµβάνει την ενεργοποίηση της σειρήνας,
κλήση στον σταθµό λήψης σηµάτων, κλήση σε
δικούς σας ιδιωτικούς τηλεφωνικούς αριθµούς,
και άλλα. Συµβουλευτείτε τον εγκαταστάτη
σας για την απόκριση σε ΠΑΝΙΚΟ.

Resetting FIRE zones

Επαναφορά ζωνών φωτιάς

This is applicable only if you have fire
detectors connected to your CAPTAIN alarm
system. Smoke and fire detectors need to
receive a reset after they are triggered. The
reset can be initiated automatically by the
CAPTAIN, or, you can reset the detectors
manually: Press and “hold-down” the RESET
(# key) for one second until you hear the
confirmation tone.

Αυτό ισχύει µόνο αν έχετε ανιχνευτές φωτιάς
συνδεδεµένους στο CAPTAIN. Ανιχνευτές
καπνού και φωτιάς πρέπει να λάβουν
επαναφορά µετά από σκανδαλισµό τους. Η
επαναφορά µπορεί να γίνει αυτόµατα από το
CAPTAIN, η µπορείτε να επαναφέρετε τους
ανιχνευτές
χειροκίνητα:
Πατήστε
και
κρατήστε το πλήκτρο ΑΚΥΡΩΣΗ (#) για ένα
δευτερόλεπτο µέχρι να ακούστε τον τόνο
επιβεβαίωσης.
Συµβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για την
καλύτερη δυνατή επιλογή στην εγκατάσταση.

Please consult your installer about the best
option for your installation.
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