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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 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
∆ιάφορους τρόπους όπλισης και αφόπλισης:
Πληκτρολόγιο
Κλειδί
Ασύρµατο τηλεχειριστήριο
Τρεις τύπους πληκτρολογίων:
Απλό LED (RX-406),
Επταριθµητικό LED (RX-180)
LCD (RX-400 η RX-410).
Παράλληλη σύνδεση µέχρι 6 πληκτρολόγιων.
∆υο τρόποι λειτουργίας, Πλήρους όπλισης και σε Χώρο 1
Καταγραφή των τελευταίων 40 γεγονότων στην µνήµη.
∆ιάφοροι τρόποι λειτουργίας:
Κύριος κωδικός
Μέχρι 8 χρήστες, ο καθένας µε δικό του κωδικό
Σύντοµος κωδικός (µόνο για όπλιση)
∆υνατότητα προσωρινής αποµόνωσης ζωνών
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 τριών 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.
Σύντοµος κωδικός: ∆ιψήφιος κωδικός για εύκολη όπλιση.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CAPTAIN-i
Το πληκτρολόγιο RX-406 παρέχει 6 LED για ένδειξη ζωνών και 5 LED για πληροφορίες που
περιγράφονται στον πίνακα 1. Αυτά τα LED δείχνουν την κατάσταση των ζωνών όπως επίσης
ενηµερώνουν για την κατάσταση του συστήµατος και για πιθανά προβλήµατα.
Κάθε αριθµητικό πλήκτρο έχει µια λειτουργία που περιγράφεται αµέσως από πάνω του.
Τα
,
,
,
και
πλήκτρα έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες
µετά από παρατεταµένο πάτηµα. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες πατήστε το
αναγκαίο πλήκτρο µέχρι να ακούστε ένα βόµβο.

RX-406 - Βασικές
Λειτουργίες

Έ νδειξη οπ λισ µού:
Το πράσινο φως AR M E D
δείχνει την κατάσταση
όπλισης του συστήµατος:
Σβηστό: Αφοπλισµένο
Αναµένο: Οπλισµένο
Αναβοσ βήνει: Το
σύστηµα είναι σε φάση
καθυστέρησης εισόδου
η εξόδου.
Έ νδειξη π ροβλή µατος:
Το κόκκινο φως FAU LT
αναβοσβήνει όταν υπάρχει
πρόβληµα.

1

MEMO

2

3

BYPASS

4

MAINS

5

6

BATT

RX-406

TEL

Κ ατάσ τασ η Ζώ νης:
Τα 6 κόκκινα φώτα δείχνουν
πληροφορίες για την
κατάσταση της αντίστοιχης
ζώνης ως ακολούθως:
Σβησ τό: Κλειστή ζώνη.
Αναµένο: Έγινα
συναγερµός κατά την
διάρκεια που το σύστηµα
ήταν οπλισµένο, και το
γεγονός είναι
καταχωρηµένο στην
µνήµη.
Αναβοσ βήνει: Ανοικτή
ζώνη.
Έ νδειξη κατάσ τασ ης και
π ροβλή µατος:
Όταν υπάρχει πρόβληµα
στο σύστηµα κάθε φώς
αντιστοιχεί σε ένα δεδοµένο
πρόβληµα η κατάσταση.

Όταν υπάρξει αλλαγή στην κατάσταση του συστήµατος η πρόβληµα, το αντίστοιχο LED
ανάβει ως εξής:
LED

MAINS

Περιγραφή Προβλήµατος
∆είχνει ότι έγινε συναγερµός σε µια από τις ζώνες κατά την
διάρκεια της τελευταίας όπλισης. Για να δείτε ποια ζώνη η
ζώνες σκανδαλίστηκαν πρέπει να πατήστε συνέχεια το
πλήκτρο
µέχρι το αντίστοιχο λαµπάκι ζώνης ανάψει.
Εµφανίζει αν µια από τις ζώνες έχει αποµονωθεί. Για να
δείτε ποια ζώνη έχει αποµονωθεί πατήστε παρατεταµένα το
πλήκτρο
µέχρι το αντίστοιχο LED ζώνης ανάψει.
∆είχνει πρόβληµα παροχής 220 Volt.

BATT

∆είχνει πρόβληµα µπαταρίας και χαµηλής τάσης.

TEL

∆είχνει πρόβληµα στην τηλεφωνική γραµµή.

MEMO

BYPASS

Πίνακας 1 – Ενδείξεις προβληµάτων στο πληκτρολόγιο RX-406
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Το σύµβολο [ δείχνει πληροφορία που πρέπει να εισάγετε.

Για να οπλίστε δώστε: [ οιοδήποτε κωδικό χρήστη (από 1 ως 8)
ΕΙΤΕ
[ Σύντοµο κωδικό.
Για να αφοπλίστε δώστε: [ οιοδήποτε κωδικό χρήστη.
Το πράσινο λαµπάκι ARMED θα δείξει την κατάσταση του συστήµατος:
o Αναβοσβήνει: Το σύστηµα είναι σε καθυστέρηση εισόδου η εξόδου.
o Σταθερά φωτισµένο: Το σύστηµα είναι οπλισµένο.
Για µερική όπλιση του συστήµατος πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο
κωδικό χρήστη
ΕΙΤΕ
[ Σύντοµο κωδικό.
Για αποµόνωση ζώνης δώστε: [ κύριο κωδικό →

→ [ οιοδήποτε

→[ αριθµό ζώνης→

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν κάνετε αποµόνωση αυτή ισχύει µέχρι να αφοπλίστε το σύστηµα.

Για ενεργοποίηση µιας αποµονωµένης ζώνης: [Κύριος κωδικός →
ζώνης →
.
Για επαναφορά ανιχνευτή φωτιάς: Πατήστε και κρατήστε

→ [ αριθµός

.

Για να βρείτε την ζώνη που έδωσε συναγερµό πατήστε και κρατήστε
ένα βόµβο και τα αντίστοιχα φωτάκια θα ανάψουν για 10 δευτερόλεπτα.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας µε κουδούνι πατήστε και κρατήστε

. Θα ακούστε
.

Για να θέστε εκτός της λειτουργία µε κουδούνι: Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο
Για προσωρινή ακύρωση της καθυστέρησης εισόδου πατήστε και κρατήστε
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτή η λειτουργία ισχύει µέχρι την αφόπλιση του συστήµατος.

.
.
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Για να δώστε πανικό πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

και

µαζί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η απόκριση του συστήµατος σε πανικό, π.χ. κλήση σε κεντρικό σταθµό η σε ιδιωτικό αριθµό
προγραµµατίζεται από τον εγκαταστάτη.

Για να θέστε εκτός του τόνο πληκτρολογίου πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα

και

µαζί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτή η λειτουργία σιγεί πλήρως το πληκτρολόγιο.

Για να ενεργοποιήστε τον τόνο πατήστε και κρατήστε
ακούστε ένα βόµβο.

και

µαζί µέχρι να
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για να ξεκινήστε τον προγραµµατισµό δώστε τον κύριο κωδικό (αρχική τιµή εργοστασίου 5555).
∆εν υπάρχει ειδική ένδειξη ότι είστε σε µενού προγραµµατισµού.

→
Για ακύρωση εντολής: [
προγραµµατισµού από την αρχή.

→

, και τότε ξεκινήστε την διαδικασία

Νέος κύριος κωδικός: [ Παλαιός κύριος κωδικός →
→
→
→
(4-6 ψηφία) →

→

→ [ Νέος Κωδικός

.

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

→

→

→

→

→

→

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

→

→

→

.

→
Προγραµµατισµός κωδικών χρηστών #2 ως #8: [Κύριος κωδικός →
→ [ Νέος κωδικός χρήστη (4-6 ψηφία)
(τόσες φορές όσες ο αριθµός χρήστη) →
→
→
→
→
.
Για να σβήστε τον κωδικό χρήστη #2 ως #8: [ Κύριος κωδικός →
(τόσες φορές όσες ο αριθµός χρήστη) →

→

→

→
→

→

.
g

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) →

→

(x9 φορές)

→

→

→

→

(x9 φορές) →

.
Σβήσιµο σύντοµου κωδικού: [ Κύριος κωδικός →
→

→

→

→

.
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Προγραµµατισµός τηλεφωνικών αριθµών: [ Κύριος κωδικός →
→ [ 2ος τηλεφωνικός αριθµός →
τηλεφωνικός αριθµός →
→
→
→
τηλεφωνικός αριθµός →
.

→ [ 1ος
→ [ 3ος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Μπορείτε να προγραµµατίστε µέχρι 3 τηλεφωνικούς αριθµούς που θα κληθούν σε περίπτωση
→
→
→
συναγερµού. Αν θέλετε να προγραµµατίστε 1 η 2 αριθµούς πατήστε
όταν έχετε εισάγει τον τελευταίο αριθµό.
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, χρειάζεστε την
προαιρετική µονάδα VU-20. Συµβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για αυτή.

Για να σβήστε όλους τους τηλεφωνικούς αριθµούς: [ Κύριος κωδικός →
→

→

→

→

→

Ορισµός µέρας και ώρας: [ Κύριος κωδικός →
→

→ [ 2 ψηφία για τα λεπτά →

ψηφία για τον µήνα →
→
.

→

.

→ [ 2 ψηφία για την τρέχουσα ώρα
→ [ 2 ψηφία για το έτος →

→ [ 2 ψηφία για την µέρα →

→[2
→

→

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Η ώρα πρέπει να έχει τον τύπο: ΩΩ:ΛΛ σε 24-ΩΡΗ µορφή (π.χ. 22:35).
Ο χρόνος δεν είναι ορατός αλλά καταγράφεται µε τα γεγονότα στην µνήµη.
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. ∆εν υπάρχει οπτική ένδειξη για αυτή την λειτουργία ανά ζώνη στο
πληκτρολόγιο RX-406.

Για ακύρωση: [ Κύριος κωδικός →

→[αριθµός ζώνης →

.

