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Η εταιρεία PΡIMA Hellas Ltd. δεν θεωρεί ότι το προϊόν αυτό δεν µπορεί να παρακαµφθεί είτε ότι θα προλάβει κάποιο θάνατο,
προσωπική είτε σωµατική βλάβη ή/και ζηµία σε περιουσία σαν αποτέλεσµα κλοπής, διάρρηξης, φωτιάς, ή κάτι άλλο, ή ότι το
προϊόν θα παρέχει πάντα επαρκή προειδοποίηση ή προστασία. Ο χρήστης αντιλαµβάνεται ότι ένα σωστά τοποθετηµένο και
συντηρούµενο σύστηµα µπορεί µόνο να µειώσει την πιθανότητα γεγονότων όπως κλοπή, διάρρηξη και φωτιά χωρίς
προειδοποίηση, αλλά δεν αποτελεί ασφάλεια ή εγγύηση ότι κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί ή ότι δεν θα υπάρξει θάνατος,
προσωπική ζηµιά ή/και ζηµιά σε περιουσία σαν αποτέλεσµα τέτοιου συµβάντος.
Η εταιρεία PRIMA Hellas Ltd. δεν έχει καµία ευθύνη για οιοδήποτε θάνατο, προσωπική ή/και σωµατική βλάβη
ή/και περιουσία ή άλλη απώλεια είτε άµεση, έµµεση, από συνέπεια, συµπτωµατική είτε αλλιώς, που να
βασίζεται σε ισχυρισµό ότι το προϊόν απέτυχε να λειτουργήσει.
Προειδοποίηση: Ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και ανάµεσα σε άλλα να
δοκιµάζει το προϊόν και το όλο σύστηµα τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Για διάφορους λόγους που περιλαµβάνουν
αλλά δεν περιορίζονται στην κατάσταση του περιβάλλοντος, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές διακοπές και σαµποτάζ, το προϊόν
δεν µπορεί να λειτουργήσει όπως θα αναµένεται. Ο χρήστης συµβουλεύεται να πάρει όλες τι αναγκαίες προφυλάξεις για δική
του/της ασφάλεια προστασία της περιουσίας του/της.
Αυτό το έγγραφο δεν µπορεί να αντιγραφεί, κυκλοφορήσει, αλλάξει, µεταφραστεί, περιοριστεί σε οιαδήποτε µορφή χωρίς
την έγγραφη συγκατάθεση της PRIMA Hellas LTD.
Έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβές. Η PRIMA έχει το δικαίωµα
να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο ή οιοδήποτε τµήµα του, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
Παρακαλούµε να διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν προσπαθήστε να προγραµµατίστε ή να λειτουργείστε το σύστηµά
σας. Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι από αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή ή τον
εγκαταστάτη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συγχαρητήρια για την αγορά του σύστηµα συναγερµού PIMA! Πολλή µέριµνα έχει ληφθεί για την ανάπτυξη του συστήµατος
ασφαλείας. Η φιλική προς το χρήστη λειτουργία και οι προηγµένες δυνατότητες θα προστατεύουν επαγγελµατικά το σπίτι
σας ή την επιχείρησή σας.
Το σύστηµα περιλαµβάνει πολλές δυνατότητες που του επιτρέπουν να ταιριάζουν απόλυτα µε τις ατοµικές ανάγκες του
πελάτη, και ακόµη παραµένουν εύκολες στον προγραµµατισµό και τη χρήση τόσο από τον πελάτη όσο και από τον τεχνικό.
Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προκειµένου να εξοικειωθείτε µε το σύστηµα και να
επωφεληθείτε πλήρως από τα χαρακτηριστικά του.
Το πληκτρολόγιο RXN-416 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απεικόνιση της κατάστασης 8/16 ζωνών.

Σημείωση:



Κανονικό πάτηµα πλήκτρου



Παρατεταµένο πάτηµα πλήκτρου, µέχρι να ακουστεί ήχος επιβεβαίωσης

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Πρώτη λειτουργία
Όταν το πληκτρολόγιο (σύστηµα) συνδέεται πρώτη φορά στο ρεύµα, τα κυκλώµατα και τα LED δοκιµάζονται. Όλα τα LED
θα αναβοσβήσουν για 2-3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το πληκτρολόγιο θα αρχίσει να λειτουργεί.

Κανονική Εµφάνιση
Κάθε LED αντιστοιχεί σε µια ζώνη (αριθµοί 1 έως 16). Όταν τα LED είναι σβηστά, οι ζώνες είναι κλειστές και όταν
αναβοσβήνουν οι ζώνες είναι ανοιχτές.
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Κατάσταση Ζωνών:
Η κατάσταση κάθε
ζώνης εµφανίζεται
πάνω/κάτω από τον
αριθµό της.

Ένδειξη Οπλισµού:
Το πράσινο ARMED παρέχει την κατάσταση
οπλισµού του συστήµατος
• Σβηστό: Το σύστηµα δεν είναι οπλισµένο
• Αναµµένο: Το σύστηµα είναι οπλισµένο
• Αναβοσβήνει: Το σύστηµα είναι σε
καθυστέρηση χρόνου εισόδου-εξόδου

Ειδοποίηση Σφάλµατος:
Το κόκκινο FAULT αναβοσβήνει
όταν εντοπίζεται σφάλµα.

Πληκτρολόγιο RXN-416

Εµφάνιση Σφάλµατος
Όταν ένα σφάλµα συµβαίνει, το κόκκινο FAULT LED αναβοσβήνει.
Πατήστε & Κρατήστε:



για την εµφάνιση σφαλµάτων (βλέπε πίνακα)

Το αντίστοιχο LED σφάλµατος θα είναι αναµµένο, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Όλα τα σφάλµατα, εκτός από
το σφάλµα ρολογιού θα πρέπει να φροντίζονται από ειδικό τεχνίτη ή τον εγκαταστάτη σας:
LED Ένδειξη
Περιγραφή προβλήµατος
No.
1
BATTERY Χαµηλή Μπαταρία

LED Ένδειξη
No.

Περιγραφή προβλήµατος

7

TAMPER Ανοιχτό tamper

Απουσία ρεύµατος 230V AC

8

FUSE

Πρόβληµα τάσης ανιχνευτή

Πρόβληµα επικοινωνίας µε το κέντρο ή µε το τηλέφωνο

9

BELL

Σφάλµα σειρήνας

2

AC

3

PHONE

4

DC

Χαµηλή τάση

10

I/O-W

Πρόβληµα µε ΑΣΡΜ δέκτη

5

ZONE

Σφάλµα Ζώνης

11

I/O-8

Πρόβληµα Επέκτασης

6

CLOCK

Λάθος ώρα ή/και ηµ/νία

12

KEYPAD Πρόβληµα µε πληκτρολόγιο

Ένα λάθος στον προγραµµατισµό ή τη σύνδεση του πληκτρολογίου θα κάνει τα LED να αναβοσβήνουν:
LEDs αναβοσβήνουν από αριστερά προς δεξιά:
Το πληκτρολόγιο θέλει επαναπρογραµµατισµό
LEDs αναβοσβήνουν από δεξιά προς αριστερά:
Το πληκτρολόγιο έχει αποσυνδεθεί από τον πίνακα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σήµατα κατά τον Οπλισµό
Οπλισµός µε κλειστές ζώνες
Πριν τον οπλισµό του συστήµατος βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες (εκτός από τη ζώνη καθυστέρησης εισόδου-εξόδου) είναι
κλειστές. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα LED είναι σβηστά.
Το σύστηµα µπορεί να ενεργοποιηθεί µε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς: κωδικός χρήστη, σύντοµος κωδικός και
Κύριος κωδικός. Μετά την εισαγωγή ενός από αυτούς τους κωδικούς το πράσινο 'Armed' LED αρχίζει να αναβοσβήνει και
ένας συνεχής ήχος θα ακουστεί από το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου. Στο τέλος της
καθυστέρησης εξόδου, το πράσινο LED ελέγχου θα σταµατήσει να αναβοσβήνει θα µείνει αναµµένο το και το µπιπ θα
σταµατήσει.

Οπλισµός µε ανοιχτές ζώνες
Όταν ενεργοποιείτε το σύστηµα µε µια ή περισσότερες ανοιχτές ζώνες (που δεν είναι έξοδοι), το πληκτρολόγιο θα παράγει
ένα γρήγορο-µπιπ (δύο µπιπ ανά δευτερόλεπτο).
Στο στάδιο αυτό µπορείτε να επιλέξετε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:
Παράκαµψη ανοιχτών ζωνών:



οι ανοιχτές ζώνες παρακάµπτονται µέχρι να αφοπλιστεί το σύστηµα

Ακύρωση οπλισµού:



Το σύστηµα επανέρχεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας

CAPTAIN 8 & HUNTER-PRO Series Εγχειρίδιο Χρήστη – RXN-416

4

Οπλισµός Συστήµατος
Οπλισµός µε Κύριο κωδικό

 Κύριος Κωδικός 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο αρχικός κωδικός Master είναι: 5555

Γρήγορος οπλισµός µε Κωδικό Χρήστη και /ή Σύντοµο Κωδικό
Εισάγοντας τον κωδικό το σύστηµα θα οπλιστεί αµέσως:

 Σύντοµος Κωδικός

ΕΙΤΕ

 Κωδικός Χρήστη

Οπλισµός Συστήµατος σε λειτουργία HOME (περιµετρική όπλιση)


Οπλισµός “HOME 2”:

Οπλισµός “HOME 1”:

 Σύντοµος Κωδικός ή Κωδικός Χρήστη
 Σύντοµος Κωδικός ή Κωδικός Χρήστη

Γρήγορος Οπλισµός
Αν ενεργοποιηθεί από τεχνικό, για γρήγορο οπλισµό πατήστε:
Πλήρης Οπλισµός:
Οπλισµός HOME 1:
Οπλισµός HOME 2:





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι καθυστερήσεις εξόδου HOME 1 και HOME 2 µπορούν να απενεργοποιηθούν από τεχνικό.

Αφοπλισµός του Συστήµατος
Αφοπλισµός του συστήµατος µε Κωδικό χρήστη

 Κωδικός Χρήστη
Αφοπλισµός του συστήµατος µε Κύριο Κωδικό

 Κύριος Κωδικός 
Ρύθµιση Ώρας και ηµεροµηνίας
Ηµεροµηνία και ώρα πρέπει να είναι ακριβή, καθώς χρησιµοποιείται από τη µνήµη του συστήµατος, τον Αυτόµατο Οπλισµό
και τις αναφορές. Για να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία κάνετε τα εξής:

 Κύριος Κωδικός   ΩΡΑ (ΩΩ:ΛΛ) 
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