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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήµατος συναγερµού HUNTER-PRO. 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.
Το σύστηµα ασφαλείας HUNTER-PRO 32 περιέχει πολλές λειτουργίες και που του επιτρέπουν να καλύψει
πλήρως τις ανάγκες του κάθε χρήστη ενώ ταυτόχρονα να παραµένει εύκολο στον προγραµµατισµό και την
χρήση τόσο από τον πελάτη όσο και από τον εγκαταστάτη.

1.1 Κύριες λειτουργίες του HUNTER-PRO 32
8 ως 32 ζώνες µε ασύρµατο δέκτη, τοπική και απόµακρη επέκταση.
Υποστήριξη ευρείας γκάµας δυνατοτήτων σε υποσυστήµατα:

Μέχρι 16 υποσυστήµατα κάθε ένα µε δικό του λογαριασµό και χρήστες

Μέχρι 8 υποσυστήµατα, το καθένα µε διαφορετικά πληκτρολόγια, λογαριασµούς, κλπ.
Πλήρης επόπτευση πληροφοριών ασύρµατων ανιχνευτών (σήµα παρουσίας, χαµηλής µπαταρίας, προβλήµατος)
Πλήρη τεστ ζωνών για άψογη εγκατάσταση: τεστ περπατήµατος, παρακολούθησης προβληµατικής ζώνης, κλπ.
∆υο επιλογές για παρακολούθηση της κατάστασης του συστήµατος:

Στυλ “PIMA”: Η κατάσταση όλων των 32 ζωνών εµφανίζεται ταυτόχρονα

Λεπτοµερής: Κυλιόµενα γεγονότα, κατάσταση ζωνών και συστήµατος
Κλήση 4 ιδιωτικών αριθµών και δυνατότητα σύνδεσης προαιρετικής µονάδας για ηχητικό µήνυµα.
4 τηλεφωνικοί αριθµοί για κεντρικούς σταθµούς.
Μοναδικός ενσωµατωµένος ψηφιακός κωδικοποιητής της PIMA (τηλέφωνο, ράδιο µεγάλης απόστασης)
Υποστήριξη ξεχωριστής και διπλής αναφοράς µε διαφορετικούς λογαριασµούς
Πληκτρολόγιο LCD keypad µε Ελληνικό µενού για εύκολο προγραµµατισµό και λειτουργία
Πολλές εναλλακτικές λύσεις για εύκολο προγραµµατισµό (πληκτρολόγιο, γρήγορος προγραµµατιστής, λογισµικό
τοπικού / απόµακρου download)
Μέχρι 28 κωδικοί χρηστών µε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης
Εύκολη και φιλική λειτουργία µε την χρήση ενός πλήκτρου
Πολλά αξεσουάρ (µικρόφωνο, µονάδα ήχου, κλπ.)
Καταχωρητής µνήµης για µέχρι 410 γεγονότα (τα 100 είναι non-volatile)
Αυτόµατη όπλιση σε προκαθορισµένο χρόνο / και/η µετά από προκαθορισµένη περίοδο ηρεµίας
Τηλεχειρισµός συστήµατος µέσω τονικού σταθερού η κινητού τηλεφώνου

1.2 Προφυλάξεις ασφαλείας
Το σύστηµα ασφαλείας έχει καταχωρηθεί ως CE σύµφωνα µε τους κανόνες EN 60950. Το CE απαιτεί να σας
αναφέρουµε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Για την ελαχιστοποίηση κινδύνου φωτιάς η ηλεκτρικού κτυπήµατος, µην εκθέτετε το σύστηµα σε βροχή
η υγρασία.
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Μην ανοίγετε την πόρτα του συστήµατος ασφαλείας. Επικίνδυνα υψηλές τάσεις βρίσκονται µέσα σε
αυτό. Αναφερθείτε µόνο σε εξειδικευµένο προσωπικό για σέρβις.
Αυτό το σύστηµα ασφαλείας είναι για AC 230V, 50Hz. Για αποφυγή ηλεκτρικού κτυπήµατος η πρόκλησης
φωτιάς ΜΗΝ χρησιµοποιείτε άλλη πηγή ρεύµατος.
Μην ρίξετε οιοδήποτε υγρό πάνω στην µονάδα. Αν γίνει κάτι τέτοιο επικοινωνήστε αµέσως µε τον
εγκαταστάτη σας.
Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν σε προστατευµένη θέση όπου κανείς δεν θα παραπατήσει πάνω από
καλώδια. Προστατέψτε τα καλώδια από καταστροφή η γδάρσιµο.
Αποσυνδέστε όλες τα πηγές ρεύµατος πριν την εγκατάσταση.
Συνδέστε τα καλώδια AC στο πάνελ συναγερµού στα σωστά σηµεία.

1.3 Ενδείξεις και κλειδιά συντοµογραφίας

)
+

Σύνηθες πάτηµα πλήκτρου
Παρατεταµένο πάτηµα πλήκτρου µέχρι να ακουστεί βόµβος επιβεβαίωσης
Πατήστε αυτό το πλήκτρο σε οιοδήποτε στάδιο προγραµµατισµού για να πάτε πίσω στην
αρχική οθόνη.

Αρχικός Κύριος Κωδικός:

5555

Ενεργός Κωδικός Χρήστη:

Κωδικός που έχει οριστεί από τον κύριο κωδικό για είσοδο στα µενού χρηστών

Αριθµοί ζωνών στο LCD:

Αναφέρεται στους αριθµούς ζωνών όπως αυτοί έχουν χαραχθεί στο
πλαστικό κάλυµµα του LCD δείχνοντας τους αριθµούς ζωνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

To HUNTER-PRO 32 λειτουργεί µε τα LCD πληκτρολόγια RXN-400 και RXN-41O, ειδικά σχεδιασµένα για
µέγιστη ευκολία και διάρκεια στον χρόνο. Το πληκτρολόγιο χρησιµοποιείται για όπλιση, αφόπλιση και
προγραµµατισµό όπως επίσης και για εµφάνιση της ώρας και της ηµεροµηνίας, πληροφορίες για την
κατάσταση του συστήµατος, γεγονότα και αρχικές τιµές, αρχείο µνήµης και άλλα.
Τα δυο πληκτρολόγια είναι ίδια µε εξαίρεση το µέγεθος της οθόνης ενδείξεων:
RXN-410: Μεγάλη οθόνη 23 x 97 mm
RXN-400: Μικρή οθόνη 15 x 60 mm
Μέχρι 8 πληκτρολόγια µπορούν να συνδεθούν στο σύστηµα

RXN-410

Ένδειξη
Συστήµατος:
Ηµ/νία & Ώρα

1

J AN 0 4

Ένδειξη Συστήµατος:
Κατάσταση Ζωνών

12: 40

Αριθµητικά και
λειτουργικά πλήκτρα

ΟΠΛΙΣΗ
(πράσινο LED)

Πλήκτρα πλοήγησης και
προγραµµατισµού

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(κόκκινο LED)

2.1 Οθόνη Ενδείξεων
Η οθόνη ενδείξεων έχει δυο γραµµές µε 16 χαρακτήρες την κάθε µια. Η επάνω γραµµή εµφανίζει την ώρα και
την ηµεροµηνία και η κάτω πληροφορίες σχετικές µε το σύστηµα όπως γεγονότα, προβλήµατα και
κατάσταση ζωνών. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ δυο τύπων ενδείξεων: Κυλιόµενη (γρήγορη
εµφάνιση ζωνών) και ένδειξη PIMA:
2.1.1

Κυλιόµενη

Οι οθόνες ζωνών και γεγονόντωνThe zone and event screens automatically interchange and display their
status in a chronological order.
Ηµ/νία
17

18

4

19

20

21

22

J A N

23

Κατάσταση Συστήµατος
24

25

0 4

2

3

4

5

6

7

8

27

28

29

30

31

32

P S 0 0 : 2 2

Π Ρ Ο Β Λ ΗΜΑ
1

26

Ρ Ε ΥΜΑ
9

10

11

Γεγονός / Πρόβληµα

12

13

14

15

16

Ώρα
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Ενδείξεις άνω γραµµής
Ώρα και ηµεροµηνία
Κατάσταση συστήµατος εµφανιζόµενη ανάµεσα στην ώρα και την ηµεροµηνία:
P

Το σύστηµα επικοινωνεί τηλεφωνικά η ελέγχει την τηλεφωνική γραµµή

S

Σειρήνα ON

R

Ρελέ ON

T

Το σύστηµα αναφέρει στον κεντρικό µέσω ράδιο

Ενδείξεις κάτω γραµµής
Γεγονότα και προβλήµατα
Ανοικτές ζώνες (OP)

2.1.2

Ενδείξεις PIMA

Όλα τα γεγονότα και οι ζώνες εµφανίζονται σε µια οθόνη µε την χρήση ενδείξεων και συντοµογραφήσεων.
Ηµ/νία
Κατάσταση
Ώρα
Συστήµατος
17

18

4

19

20

21

22

J A N

23

24

25

0 4

26

27

28

29

30

31

32

P S 0 0 : 2 2

- B - - - F - - - - - - - - - 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Κατάσταση Ζωνών και Γεγονότων
Ενδείξεις άνω γραµµής
Η ώρα και η ηµ/νία αν το σύστηµα έχει µέχρι 16 ζώνες αλλιώς εµφανίζονται πληροφορίες όπως και στην
κάτω γραµµή.
Ενδείξεις κάτω γραµµής
Οι ακόλουθες ενδείξεις εµφανίζονται επάνω (η κάτω όταν στην επάνω γραµµή) στον αριθµό ζώνης /
υποσύστηµα που περιβάλλουν την οθόνη LCD:
Κλειστή ζώνη
B
A
C
S
F
L
V

Ανοικτή ζώνη
Αποµονωµένη ζώνη
Ζώνη που έδωσε συναγερµό
Ζώνη µε κουδουνάκι
Βραχυκυκλωµένη ζώνη
Κοµµένη ζώνη / Γεγονός διακόπτη Tamper από ασύρµατο ανιχνευτή
Χαµηλή µπαταρία σε ασύρµατο ανιχνευτή
Σήµα εποπτείας: Ο ασύρµατος ανιχνευτής δεν έδωσε αναφορά ελέγχου στο σύστηµα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν ο τεχνικός έχει επιλέξει εµφάνιση PIMA, το σύστηµα δεν θα εµφανίσει την κατάσταση των ζωνών κατά
την διάρκεια προβληµάτων. Μονό όταν επιλυθεί το πρόβληµα θα εµφανίζονται.
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2.2 Λειτουργία των πλήκτρων
Η λειτουργία και ο προγραµµατισµός του συστήµατος αρχίζει µε την εισαγωγή του κυρίως κωδικού και πατώντας
οιοδήποτε από τα απαιτούµενα πλήκτρα. Όµως κάποια πλήκτρα επιτρέπουν κάποιες ενέργειες µε ένα απλό πάτηµα
χωρίς τον κύριο κωδικό:
Λειτουργία
Πλήκτρο
Μετά την εισαγωγή του Κυρίως Κωδικού
∆ευτερεύουσα λειτουργία
(σύντοµο πάτηµα)
(παρατεταµένο πάτηµα)
Όπλιση / Αφόπλιση συστήµατος
Ένδειξη οπλίσεων, συναγερµών και ιστορικού προβληµάτων
Προσωρινή αποµόνωση ζωνών
Όπλιση συστήµατος σε λειτουργία “Χώρος 1” (µερική
όπλιση)
Μενού ενδείξεων (δες “Εµφάνιση Κατάστασης Ζωνών”)
Προγραµµατισµός τηλεφωνικών αριθµών
Όπλιση του συστήµατος σε λειτουργία “Χώρος 2” (µερική
όπλιση)
Προγραµµατισµός ηµεροµηνίας και ώρας
Προγραµµατισµός κωδικών χρηστών
Προγραµµατισµός ζωνών σε λειτουργία µε καµπανάκι
Προγραµµατισµός αυτόµατης όπλισης
Πλήκτρο προγραµµατισµού
Πλήκτρο Προγραµµατισµού
Πλήκτρο Προγραµµατισµού



Πλήκτρο Προγραµµατισµού
Έλεγχος σειρήνας, µπαταρίας, AC και τηλ. γραµµής

Πλήκτρο Προγραµµατισµού

Γρήγορη όπλιση (αν έχει οριστεί από τον τεχνικό)
Γρήγορη όπλιση του συστήµατος σε “Χώρος 1”
(αν έχει οριστεί από τον τεχνικό)
Γρήγορη όπλιση του συστήµατος σε “Χώρος 2”
(αν έχει οριστεί από τον τεχνικό)
ON/OFF λειτουργία µε καµπανάκι
Επαναφορά ανιχνευτή φωτιάς
Εµφάνιση πληροφορίας για τον τεχνικό
Εµφάνιση ονόµατος συστήµατος και έκδοσης

2.3 Είσοδος στο µενού χρήστη
Για να προγραµµατίστε και να αλλάξτε πληροφορίες σε επίπεδο χρήστη, πρέπει πρώτα να µπείτε στο µενού
Χρήστη. Σε αυτό µπορεί να µπει ο γνωρίζων τον κύριο κωδικό (διαχειριστής συστήµατος).
Άλλοι χρήστες µπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο µενού χρήστη αλλά περιορίζονται στις δυνατότητες
µε βάση τον προγραµµατισµό που έγινε από τον διαχειριστή.
Για να µάθετε περισσότερα για τα επίπεδα πρόσβασης δείτε το κεφάλαιο “Κωδικοί Προγραµµατισµού”.
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Είσοδος στο µενού χρήστη µε τον κύριο κωδικό

Για να έχετε πρόσβαση στο µενού χρήστη:

) Κύριος Κωδικός
2.3.2

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

) ∆ες κεφάλαιο για λειτουργία των πλήκτρων)

Είσοδος στο µενού χρήστη µε κωδικό χρήστη

Αν ο χρήστης έχει οριστεί από τον τεχνικό να µπορεί να µπει στο µενού χρήστη:

) Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

) ∆ες κεφάλαιο για λειτουργία των πλήκτρων)

Αν ο χρήστης δεν έχει οριστεί από τον τεχνικό να µπορεί να µπει στο µενού χρήστη (δηλαδή ο κωδικός
χρήστη οπλίζει / αφοπλίζει το σύστηµα), η πρόσβαση στο µενού µπορεί να γίνει ως ακολούθως:

+

) Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

) ∆ες κεφάλαιο για λειτουργία των πλήκτρων)

Όταν ο χρήστης επιλέγει µια λειτουργία (δηλαδή το αντίστοιχο κλειδί έχει πατηθεί) που δεν έχει την ανάλογη
άδεια να µπει, το σύστηµα εµφανίζει το ακόλουθο µήνυµα:
ΠΡΣΒ.ΑΠΟΡ/ΤΕΤΑΙ!
ΠΑΤΗΣΤΕ END

)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΠΛΙΣΗ &
ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστηµα µπορεί να οπλιστεί και να αφοπλιστεί µε µια από τις τέσσαρις µεθόδους:
Πληκτρολόγιο
Τηλεχειριστήριο η κλειδοδιακόπτη
Αυτόµατα (µόνο όπλιση)
Με τηλεχειρισµό από το τηλέφωνο
Σαν κανόνας, το σύστηµα πρέπει να οπλιστεί ΜΟΝΟ όταν όλες οι ζώνες (εκτός από αυτές στο χώρο εξόδου)
είναι κλειστές και δεν υπάρχουν προβλήµατα (π.χ., µπαταρία, παροχή, κλπ.) και/η γεγονότα (π.χ. φωτιά,
πανικός, κλπ.). Είναι δυνατόν να οπλιστεί το σύστηµα µε ανοικτές ζώνες αλλά αυτές οι ζώνες πρέπει να
αποµονωθούν για να οπλιστεί (δες “Όπλιση µε ανοικτή(ες) ζώνη(ες)”).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Όταν αποµονωθεί µια ζώνη ∆ΕΝ θα δώσει συναγερµό σε περίπτωση που κάποιος εισβολέας ανιχνευτεί σε
αυτή την ζώνη.

Ο τεχνικός θα πρέπει να επιτρέπει την δυνατότητα για αυτόµατη αποµόνωση των ανοικτών ζωνών όταν το
σύστηµα οπλίζεται από απόσταση (τηλεχειρισµός, κλειδοδιακόπτης, τηλεφωνικά) η όταν το σύστηµα οπλίζει
αυτόµατα. Αν δεν έχει οριστεί, το σύστηµα δεν θα οπλίζει µε ανοικτές ζώνες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόµατη αποµόνωση ∆ΕΝ θα υπάρχει ένδειξη όταν οπλίζετε από µακριά το
σύστηµα.

3.1 Όπλιση / Αφόπλιση µε το πληκτρολόγιο
3.1.1

Μηνύµατα του συστήµατος κατά την διάρκεια της όπλισης

3.1.1.1

Όπλιση µε Κλειστές Ζώνες (κανονικός οπλισµός)

Πριν την όπλιση του συστήµατος, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες (εκτός από αυτές µε καθυστέρηση –
συνήθως αυτές στην έξοδο) είναι κλειστές: βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη του πληκτρολογίου πάνω/κάτω από
που να αναβοσβήνει.
τους αριθµούς των ζωνών στο LCD δεν υπάρχει το σήµα
Το σύστηµα µπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιµοποιώντας ένα από τους ακόλουθους κωδικούς: Κύριος
κωδικός, Κωδικός Χρήστη και Σύντοµος Κωδικός.
Μετά την εισαγωγή αυτών των κωδικών, το πράσινο LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει, θα ακουστεί ένας
βόµβος από το πληκτρολόγιο και η οθόνη θα δείξει το µήνυµα καθυστέρησης εξόδου:
ΟΠΛΙΣΗ...
ΚΑΘΥΣΤ.ΕΞΟ∆. 25
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Στο τέλος της καθυστέρησης εξόδου, το πράσινο LED θα σταµατήσει να αναβοσβήνει, θα µείνει ανοικτό, ο
βόµβος θα σταµατήσει και η ένδειξη θα δείχνει το ακόλουθο µήνυµα: “ΟΡΙΣΜ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” και τότε θα
αλλάξει στην ακόλουθη εµφάνιση (παράδειγµα):
1

J AN 0 4

3.1.1.2

20: 05

Όπλιση µε ανοικτή(ες) Ζώνη(ες)

Όταν το σύστηµα ενεργοποιείται µε µια η περισσότερες ανοικτές ζώνες (που δεν είναι µε καθυστέρηση), το
πληκτρολόγιο θα παίξει ένα σύντοµο βόµβο και θα δείξει:
ΑΝΟΙΚΤ ΖΩΝΗ! ΠΑΤΑ
OP: ΚΟΥΖΙΝΑ

…

Bypass EITE END
OP: KOYZINA

Για να αποµονώστε ανοικτές ζώνες:

)

Για ακύρωση όπλισης:
3.1.2

)

Οι ανοικτές ζώνες αποµονώνονται και το σύστηµα οπλίζει.

Το σύστηµα επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.

Όπλιση µε τον Κύριο Κωδικό

) Κύριος Κωδικός …

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο αρχικός κύριος κωδικός του συστήµατος είναι 5555

3.1.3

Γρήγορη όπλιση µε Κωδικό Χρήστη και / η Σύντοµο Κωδικό

Εισάγοντας τον κωδικό θα οπλίσει το σύστηµα άµεσα:

) Σύντοµος Κωδικός
) Κωδικός Χρήστη
3.1.4

Όπλιση του συστήµατος σε κατάσταση Χώρος

+
Όπλιση σε “ΧΩΡΟΣ 2”: +
Όπλιση σε “ΧΩΡΟΣ 1”:

) Σύντοµος Κωδικός η Κωδικός Χρήστη η Κύριος Κωδικός
) Σύντοµος Κωδικός η Κωδικός Χρήστη η Κύριος Κωδικός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μετά από παρατεταµένο πάτηµα του πλήκτρου HOME (δηλαδή
η
) και εισάγοντας τον κωδικό
σύντοµο / κύριο / χρήστη, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα: ΧΩΡΟΣ 1 η ΧΩΡΟΣ 2 σύµφωνα µε το
πατηµένο πλήκτρο.

3.1.5

Γρήγορη Όπλιση

Για γρήγορη όπλιση του συστήµατος αν έχει οριστεί από τον εγκαταστάτη:

+
Όπλιση σε ΧΩΡΟΣ 1: +
Όπλιση σε ΧΩΡΟΣ 2: +
Πλήρης Όπλιση:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι καθυστερήσεις εξόδου σε ΧΩΡΟΣ 1 και ΧΩΡΟΣ 2 µπορούν να τεθούν εκτός από τον εγκαταστάτη.
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3.1.6
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Όπλιση µέσα από το µενού Χρήστη

Αν ο χρήστης έχει οριστεί ως ενεργός, για να µπείτε στο µενού:

) Κωδικός Χρήστη

)

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

Αν ο χρήστης δεν έχει οριστεί να µπαίνει στο µενού χρήστη, µπορεί να υπάρξει σε αυτό πρόσβαση ως
ακολούθως:

+

) Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

3.2 Όπλιση / Αφόπλιση µε Τηλεχειριστήριο
Προαιρετική ∆υνατότητα.
Το τηλεχειριστήριο REM-3 έχει τρία κουµπιά: όπλιση, αφόπλιση και ΧΩΡΟΣ 1. Συζητήστε µε τον τεχνικό σας
για την εγκατάσταση αυτού του συστήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το REM-3 είναι διαθέσιµο µαζί µε το ασύρµατο σύστηµα RC-PRO..

Το χειριστήριο είναι µε κυλιόµενο κωδικό (δηλαδή αλλάζει µε κάθε λειτουργία και έτσι αποτρέπει υποκλοπή).
ΟΠΛΙΣΗ:
Για όπλιση πατήστε το πράσινο κουµπί.
ΑΦΟΠΛΙΣΗ:
Για αφόπλιση πατήστε το κόκκινο κουµπί.
ΧΩΡΟΣ 1:
Για όπλιση σε ΧΩΡΟΣ 1 πατήστε το πράσινο κουµπί.
ΠΑΝΙΚΟΣ:
Για να στείλετε σήµα πανικού στο σύστηµα πατήστε το µπλε µαζί µε το
πράσινο κουµπί µαζί για 3 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι δυνατόν για τον τεχνικό να προγραµµατίσει το σύστηµα να παράγει ένα σύντοµο βόµβο όταν το
σύστηµα οπλίζεται µε το τηλεχειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης έχει και ένδειξη χαµηλής
µπαταρίας του χειριστηρίου.

3.3 Όπλιση / Αφόπλιση µε κλειδοδιακόπτη
Το HUNTER-PRO 32 µπορεί να οπλιστεί / αφοπλιστεί µε ένα κλειδί. Ζητήστε από τον εγκαταστάτη να σας
τοποθετήσει αυτό σύστηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι δυνατόν για τον τεχνικό να προγραµµατίσει το σύστηµα να παράγει ένα σύντοµο βόµβο όταν το
σύστηµα οπλίζεται µε κλειδί.

3.4 Αυτόµατη Όπλιση
Το σύστηµα µπορεί να οπλιστεί αυτόµατα µε ένα από τους δυο τρόπους: 1. Σε προκαθορισµένο χρόνο και 2.
Μετά από περίοδο µη ανίχνευσης κίνησης.
Στον προκαθορισµένο χρόνο η µετά από περίοδο µη ανίχνευσης, το σύστηµα θα αρχίσει αυτόµατη όπλιση
εκτός και αν οπλίστηκε πριν. Η δυνατότητα ισχύσει για όλες τις µέρες.
Το σύστηµα µπορεί να ανιχνεύσει κίνηση στην προστατευόµενη περιοχή µέσα από τους συνδεδεµένους
ανιχνευτές και αισθητήρες, εποµένως, µπορεί να ανιχνεύσει ότι δεν υπάρχει κίνηση και άρα ότι κανείς δεν
είναι µέσα στον χώρο.
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Όταν το σύστηµα ξεκινά αυτόµατη όπλιση, η ένδειξη στην οθόνη δείχνει “ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ” και µια
αντίστροφη µέτρηση 45 δευτερολέπτων ξεκινά δείχνοντας τον χρόνο. Κατά την διάρκεια αυτής της
αντίστροφης µέτρησης το πληκτρολόγιο θα παράγει βόµβους. Κατά την διάρκεια της αντίστροφης µέτρησης
οιοσδήποτε κωδικός µπορεί να ακυρώσει την διαδικασία.
Μετά το πέρας της αντίστροφης µέτρησης το σύστηµα θα ξεκινήσει κανονικά την καθυστέρηση εξόδου µαζί
µε ένα βόµβο από το πληκτρολόγιο.
3.4.1

Προγραµµατισµός Αυτόµατης όπλισης σε καθορισµένη ώρα

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

-ΕΙΤΕ-

+

) Κωδικός Χρήστη

)

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
AYTOM. ΟΠΛΙΣΗ
ENTER/NEXT/END

Πατήστε

και πηγαίνετε στην επόµενη οθόνη:

ΑΥΤΟΜ. ΟΠΛΙΣΗ
XX:XX

Εισάγετε

) Ώρα που το σύστηµα θα οπλιστεί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για ακύρωση της αυτόµατης όπλισης, ο προγραµµατισµός αυτόµατης όπλισης πρέπει να επαναληφτεί και η ώρα πρέπει να
οριστεί να είναι 00:00.

Πατήστε
3.4.2

για να σώστε τον προγραµµατισµό και να πάτε στην επόµενη οθόνη.
Προγραµµατισµός Αυτόµατης Όπλισης µετά από περίοδο µη ανίχνευσης κίνησης

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

-ΕΙΤΕ-

+

) Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

Στην επόµενη οθόνη, εισάγετε την περίοδο µη ανίχνευσης κίνησης σε λεπτά. Μετά από το πέρας αυτής της
περιόδου το σύστηµα θα ξεκινήσει αυτόµατη όπλιση:
ΧΡΟΝΟΣ ΣΙΓΑΣΗΣ
X ΛΕΠΤΑ

Πατήστε

) Χρόνος ησυχίας σε λεπτά
για να σώστε τον προγραµµατισµό και να πάτε στην επόµενη οθόνη.
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3.5 Αφοπλισµός Συστήµατος
3.5.1

Αφόπλιση του συστήµατος µε τον Κύριο Κωδικό

) Κύριος Κωδικός
3.5.2

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

Αφόπλιση του συστήµατος µε Κωδικό Χρήστη

) Κωδικός Χρήστη
Εισαγωγή του κωδικού θα αφοπλίσει το σύστηµα αµέσως.
-ΕΙΤΕ-

) Ενεργός Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

-ΕΙΤΕ-

+

) Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν το σύστηµα δεν πάει σε κατάσταση αφοπλισµού, βεβαιωθείτε ότι η ώρα περιλαµβάνεται στο προκαθορισµένο χρονικό
παράθυρο όπου επιτρέπει την αφόπλιση (δες κεφάλαιο “Προγραµµατισµός Κωδικών Χρηστών”)

3.6 Τηλεχειρισµός µε τονικό τηλέφωνο
Το σύστηµα συναγερµού επιτρέπει τον τηλεχειρισµό από οιοδήποτε τονικό σταθερό η κινητό τηλέφωνο.
Αυτό µπορεί να γίνει από την στιγµή που υπάρχει επικοινωνία µεταξύ του συστήµατος και του τηλεφώνου,
είτε το σύστηµα κάλεσε το τηλέφωνο είτε ο χρήστης κάλεσε το σύστηµα:
1. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό που είναι συνδεδεµένο στο πάνελ
2. Περιµένετε για τόνο επιβεβαίωσης (ένας µακρύς τόνος ακολουθούµενος από δυο τόνους)
3. Εισάγετε τον Κύριο Κωδικό (ΜΗΝ εισάγετε τον κωδικό πριν το τέλος του τόνου επιβεβαίωσης)
4. Περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα µέχρι το σύστηµα επιβεβαιώσει την κατάσταση µε την χρήση ενός από
τους δυο τόνος:

Συνεχής τόνος:

Σύστηµα Αφοπλισµένο

∆ιακεκοµµένος:

Σύστηµα Οπλισµένο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σύστηµα δεν αναγνωρίζει τηλεφωνικές εντολές όσο παίζει τον τόνο επιβεβαίωσης. Είναι σηµαντικό να περιµένετε µέχρι να
σταµατήσει πριν πατήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

5. Εκτελέστε την εντολή πατώντας ένα πλήκτρο στο τηλέφωνο.
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει τις τηλεφωνικές εντολές:
Πλήκτρο Τηλεφώνου:
1
2
4
5
6

Λειτουργία:
Όπλιση συστήµατος
Αφόπλιση συστήµατος
Όπλιση σε “Χώρος 1”
Άνοιγµα του Ρελέ στον πίνακα συναγερµού
Κλείσιµο του Ρελέ στον πίνακα συναγερµού
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Όπλιση συστήµατος σε “Χώρος 2”
Ακρόαση (διαθέσιµο µόνο µε την µονάδα MIC-100)
Σταµάτηµα σειρήνας και κωδικοποιητή (σε περίπτωση συναγερµού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σύστηµα συναγερµού επιβεβαιώνει την λήψη της εντολής µε δυο σύντοµους τόνους.

Καθ’ όση διάρκεια το σύστηµα και το τηλέφωνο επικοινωνούν, στην οθόνη του LCD εµφανίζεται το
ακόλουθο µήνυµα: “Other keypad in use”.
Αν το σύστηµα δεν λάβει καµιά εντολή για 60 δευτερόλεπτα, θα αποσυνδεθεί και θα συνεχίσει κανονικά την
λειτουργία του. Το σύστηµα θα παραµείνει σε κατάσταση αναµονής - standby (µε την παραπάνω ένδειξη στα
πληκτρολόγια) για άλλα 60 δευτερόλεπτα πριν να γυρίσει στην κανονική λειτουργία πληκτρολογίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4.1 Κωδικοί Προγραµµατισµού
Ο κωδικός είναι ένας συνδυασµός από αριθµούς που επιτρέπει µεταξύ άλλων τον προγραµµατισµό, την
όπλιση και αφόπλιση του συστήµατος. Κατά την διάρκεια προγραµµατισµού, η ένδειξη του πληκτρολογίου θα
δείξει το όνοµα του κωδικού που θέλετε να προγραµµατίσετε. Σε οιοδήποτε φάση προγραµµατισµού
µπορείτε να επιστρέψετε στο κυρίως µενού πατώντας το πλήκτρο

.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Σηµειώστε ότι το HUNTER-PRO 32 έχει την δυνατότητα ελέγχου κωδικών και δεν επιτρέπει την εισαγωγή
ίδιων κωδικών. Για παράδειγµα, αν ένας από τους κωδικούς χρηστών (η ο κύριος κωδικός) είναι 1010, σε
οιαδήποτε προσπάθεια να εισαχθεί ένας νέος κωδικός σαν 1010 η που να ξεκινά µε 1010 (π.χ. 10101,
10102, 10103, κλπ.) θα εµφανιστεί ένδειξη λάθους.

4.1.1 Προγραµµατισµός Κυρίως Κωδικού
Η αρχική τιµή του κυρίως κωδικού είναι: 5555.
Ο Κύριος Κωδικός µπορεί να αλλαχτεί ΜΟΝΟ µε τον κύριο κωδικό.
Ο κύριος κωδικός έχει χρησιµοποιηθεί για πρόσβαση στην µνήµη και για προγραµµατισµό διαφόρων
λειτουργιών που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης δυνατόν να οπλίστε και να αφοπλίστε το σύστηµα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Σηµειώστε ότι ο κωδικός πρέπει να είναι από 4 ως 6 ψηφία:

) Κύριος Κωδικός …
Κωδικός )

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ENTER/NEXT/END

)

) Νέος Κύριος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για καλύτερη προστασία αλλάξτε τον αρχικό κωδικό µετά την εγκατάσταση.

4.1.2 Προγραµµατισµός Χρηστών
Οι Κωδικοί Χρηστών είναι κυρίως για όπλιση και αφόπλιση, αλλά µε βάση το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη,
αυτός µπορεί να µπει στο κυρίως µενού και να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες, όπως να δει την µνήµη του
συστήµατος, να αλλάξει τις δυνατότητες άλλων χρηστών, να προγραµµατίσει τηλεφωνικούς αριθµούς, κλπ.
Το HUNTER-PRO 32 υποστηρίζει µέχρι 24 διαφορετικούς Κωδικούς Χρηστών µε µήκος 4 ως 6 ψηφία.
∆ες το κεφάλαιο “Είσοδος στο µενού χρήστη” για περιγραφή σχετική µε την πρόσβαση του µενού χρήστη µε
τον Κωδικό Χρήστη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Για κάθε χρήστη µπορεί να προγραµµατιστεί ένα όνοµα, ένα χρονικό διάστηµα στο οποίο θα είναι
ενεργός, να συνδεθεί µε ένα η περισσότερα υποσυστήµατα όπως επίσης να περιοριστούν τα επίπεδα
πρόσβασης.
 Ο Κωδικός Χρήστη είναι από 4 ως 6 ψηφία.

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη

)

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

-ΕΙΤΕ-

+

) Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ENTER/NEXT/END

)

…

(Κύριος Κωδικός)
Us e r 1
ENTER/ NEXT/ END

*

) Εισαγωγή αριθµού χρήστη (1-24)

-ΕΙΤΕUs e r 1
ENTER/ NEXT/ END

*

(Ενεργός Κωδικός Χρήστη)

) Εισάγετε αριθµό χρήστη (1-24)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ύπαρξη ενός (*) δεξιά από το όνοµα ενός χρήστη σηµαίνει ότι έχει ήδη οριστεί στο σύστηµα

Στα επόµενα υποκεφάλαια αναφέρονται οι διάφορες επιλογές στον προγραµµατισµό χρηστών

4.1.2.1

Αλλαγή (εισαγωγή νέου) Κωδικού Χρήστη

Us e r 1
ENTER/ NEXT/ END

)

)

ΚΩ∆. ΕΙ∆/ΑΛΛΑΓΗΣ
ENTER/NEXT/END

Us e r 1
******

Εισάγετε ένα νέο Κωδικό Χρήστη (4 ως 6 ψηφία) και πατήστε

4.1.2.2

( 4- 6)

για να σώστε.

∆ιαγραφή Χρήστη

Us e r 1
ENTER/ NEXT/ END

)

)

ΚΩ∆ΙΚ. ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ
ENTER/NEXT/END

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Αφού πατήστε

4.1.2.3

, όλοι οι ορισµοί του χρήστη θα σβηστούν!

Εισαγωγή Ονόµατος Χρήστη

Us e r 1
ENTER/ NEXT/ END

)

)

X2

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ
ENTER/NEXT/END

)

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

1

User 1

Τώρα µπορείτε να εισάγετε κείµενο.
Πως γίνεται η επιλογή και εισαγωγή χαρακτήρων;
Κάθε αριθµητικό πλήκτρο του πληκτρολογίου έχει χαρακτήρες συνδεδεµένους µε αυτό όπως συµβαίνει µε τα
κινητά τηλέφωνα. Το πόσες φορές πατιέται ένα πλήκτρο καθορίζει τον χαρακτήρα που επιλέγεται, π.χ. το
αντιπροσωπεύει ‘NΞO6’. Για να επιλέξτε το ‘Ν’, πατήστε το πλήκτρο µια φορά, για να επιλέξτε
πλήκτρο
το ‘O’, πατήστε τρεις. ∆ες παρακάτω τους χαρακτήρες και πως αντιστοιχούν στα πλήκτρα.
Πατώντας το πλήκτρο

: κινεί τον κέρσορα µπροστά ένα χαρακτήρα
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Πατώντας το πλήκτρο

: κινεί τον κέρσορα πίσω ένα χαρακτήρα

Πατώντας το πλήκτρο

: αποθηκεύει την πληροφορία

Πατώντας το πλήκτρο
χρήστη.

σβήνει ένα χαρακτήρα (αριθµό / γράµµα) όπως επίσης και ένα ολόκληρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Το όνοµα χρήστη µπορεί να είναι µέχρι 8 χαρακτήρες (γράµµατα η αριθµοί)
 Κάθε όπλιση / αφόπλιση θα καταχωρηθεί στην µνήµη µαζί µε το όνοµα του χρήστη, την ηµεροµηνία και
την ώρα (δες κεφάλαιο “Ένδειξη Μνήµης”)

.,?!1

ABΓ2

∆ΕΖ3

Ακύρωση

ΗΘΙ4

ΚΛΜ5

ΝΞΟ6

Επόµ. Χαρακτ.

ΠΡΣ7

ΤΥΦ8

ΧΨΩ9

Προηγ. Χαρακτ.

()/*:-+#

0

Αποθήκευση

Tο ακόλουθο παράδειγµα δείχνει το πάτηµα των πλήκτρων που απαιτούνται για την όνοµα ‘ΝΙΚΗ’.
Χαρακτήρας

4.1.2.4

Πατηµένο
Πλήκτρο

Αριθµός
Πατηµάτων

Ν

1

Ι

3

Κ

1

Η

1

Πλήκτρο για να
συνεχείστε

Αλλαγή Πρόσβασης Χρήστη

Us e r 1
ENTER/ NEXT/ END

)

)

X3

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
ENTER/NEXT/END

)

UTCMBKA
+++- - - - -

(µπάρα

προγραµµατισµού κωδικού)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Για να κινήστε τον κέρσορα στην µπάρα χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα

και

.

 Σηµειώνοντας ένα “+” κάτω από το γράµµα της παραµέτρου, επιτρέπει στον χρήστη να προγραµµατίσει
αυτήν την παράµετρο. Σηµειώνοντας ένα “-“ αφαιρεί αυτήν την δυνατότητα.
 Για να αλλάξτε την σηµείωση από “-“ σε “+” (και αντίστροφα) πατήστε
 Για αποθήκευση πατήστε
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Μπάρα Πρόσβασης Χρήστη (Γράµµατα παραµέτρων)
U

+
-

Ο χρήστης µπορεί να προγραµµατίσει Κωδικούς Χρηστών (αρχική τιµή)
Ο προγραµµατισµός Κωδικού Χρήστη δεν επιτρέπεται

T

+
-

Ο χρήστης µπορεί να προγραµµατίσει τηλεφωνικούς αριθµούς (αρχική τιµή)
Ο προγραµµατισµός τηλεφωνικών αριθµών δεν επιτρέπεται

C

+
-

Ο χρήστης µπορεί να προγραµµατίσει ώρα και ηµεροµηνία (αρχική τιµή)
Ο προγραµµατισµός ώρας και ηµεροµηνίας δεν επιτρέπεται

M +
-

Η χρήστης µπορεί να δει την µνήµη
Ο χρήστης δεν µπορεί να δει την µνήµη (αρχική τιµή)

B

+
-

Ο χρήστης µπορεί να αποµονώσει ζώνες
Ο χρήστης δεν µπορεί να αποµονώσει ζώνες (αρχική τιµή)

K

+

Ο χρήστης µπορεί να λειτουργήσει το υποσύστηµα από οιοδήποτε πληκτρολόγιο (όταν
χρησιµοποιούνται υποσυστήµατα)

-

Ο χρήστης µπορεί να λειτουργήσει το υποσύστηµα µόνο µε την χρήση συγκεκριµένου
πληκτρολογίου (αρχική τιµή)

+
-

Ο χρήστης µπορεί να προγραµµατίσει την παράµετρο αυτόµατης όπλισης
Ο χρήστης δεν µπορεί να προγραµµατίσει την παράµετρο αυτόµατης όπλισης (αρχική τιµή)

A

4.1.2.5

Προγραµµατισµός Χρονικού ∆ιαστήµατος Αφόπλισης από Χρήστη

)

Us e r 1
ENTER/ NEXT/ END

)

X4

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣ
ENTER/NEXT/END

)

ΧΡΗΣΤΗΣ 1
00:00 ΩΣ 23:59

Αυτή η λειτουργία ορίζει το χρονικό διάστηµα (αρχή και τέλος χρόνου) µέσα στο οποίο ο Χρήστης µπορεί να
αφοπλίσει το σύστηµα. Ως αρχική τιµή το χρονικό διάστηµα δεν περιορίζεται (από: 00:00 ως: 23:59).

4.1.2.6

Προγραµµατισµός Χρηστών σε Υποσυστήµατα

)

Us e r 1
ENTER/ NEXT/ END

)

X5

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ENTER/NEXT/END

)

ΥΠΟΣΥΣΤ. ΧΡΗΣΤΗ 1
+++++++- - - - - - - - -

Αυτή η λειτουργία συνδέει ένα χρήστη µε ένα η περισσότερα υποσυστήµατα. Όταν δηµιουργούνται
υποσυστήµατα υπάρχει επίσης και ένα πληκτρολόγιο που αντιστοιχεί σε κάθε ένα (γίνεται από τον
εγκαταστάτη). Εποµένως ο χρήστης µπορεί να οπλίσει / αφοπλίσει και να δει το συνδεδεµένο µε αυτόν
υποσύστηµα χρησιµοποιώντας το δεδοµένο πληκτρολόγιο. Όταν ο χρήστης απαιτείται να ελέγξει
υποσυστήµατα χρησιµοποιώντας οιοδήποτε πληκτρολόγιο, η επιλογή “K” στην µπάρα πρόσβασης πρέπει να
οριστεί µε ‘+’.
Με κανονική εγκατάσταση συστήµατος (χωρίς υποσυστήµατα) όλοι οι χρήστες συνδέονται µε όλα τα
υποσυστήµατα.
NOTE:
 Για να κινήστε τον κέρσορα στην µπάρα υποσυστηµάτων χρηστών χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα

και

.
 Σηµειώνοντας ένα “+” πάνω από το υποσύστηµα το συνδέει µε τον χρήστη. Το “-“ του αφαιρεί την
δυνατότητα.
 Για να αλλάξτε την σηµείωση από “-” σε “+” (και αντίστροφα) πατήστε το πλήκτρο
 ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό υποσυστηµάτων µε τα οποία µπορεί να συσχετιστεί ένας χρήστης.

4.1.3 Προγραµµατισµός Σύντοµου Κωδικού
Αυτός ο διψήφιος κωδικός χρησιµοποιείται µόνο για όπλιση του συστήµατος.

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη
-ΕΙΤΕ-

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)
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) Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ENTER/NEXT/END

(όταν χρησιµοποιείτε τον Κύριο Κωδικό)

-ΕΙΤΕUs e r 1
ENTER/ NEXT/ END

*

(όταν χρησιµοποιείτε τον Ενεργό Κωδικό Χρήστη)

)

X2

)

για αποθήκευση

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ENTER/NEXT/END

Πατήστε το πλήκτρο

)

) Εισαγωγή νέου κωδικού (2 ψηφία)

πολλές φορές για να πάτε στην οθόνη µε το ρολόι και την ηµεροµηνία.

4.1.4 Προγραµµατισµός Κωδικού υπό Απειλή
Αυτός ο κωδικός είναι χρήσιµος στην περίπτωση που το σύστηµα είναι συνδεδεµένο σε κεντρικό σταθµό. Ο
κωδικός υπό απειλή θα αφοπλίσει το σύστηµα (αν είναι οπλισµένο), θα σκανδαλίσει συναγερµό χωρίς
σειρήνα και θα στείλει το σχετικό σήµα στον κεντρικό σταθµό. Σηµειώστε ότι ο κωδικός πρέπει να είναι από 4
ως 6 ψηφία:

) Κύριος Κωδικός / Ενεργό Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

-ΕΙΤΕ-

+

) Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ENTER/NEXT/END

(όταν χρησιµοποιείτε τον Κύριο Κωδικό)

-ΕΙΤΕUs e r 1
ENTER/ NEXT/ END

*

(όταν χρησιµοποιείτε τον Ενεργό Κωδικό Χρήστη)

)

X3

)

) Εισαγωγή νέου κωδικού (4 ως 6 ψηφία)

)

για αποθήκευση

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
ENTER/NEXT/END

Πατήστε το πλήκτρο

πολλές φορές για να πάτε στην οθόνη µε το ρολόι και την ηµεροµηνία.

4.1.5 Προγραµµατισµός Κωδικού Πόρτας / Ρελέ
Οπλίζει και αφοπλίζει το ρελέ του συστήµατος. Χρήσιµο για άνοιγµα και κλείσιµο ηλεκτρικών θυρών, φώτων,
κλπ. Ο κωδικός µπορεί να εισαχθεί από το πληκτρολόγιο χειροκίνητα. Επίσης το ρελέ µπορεί να
ενεργοποιηθεί και από τονικό τηλέφωνο. (δες κεφάλαιο 3.6 “Τηλεχειρισµός µε Τονικό Τηλέφωνο”).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Κάθε εισαγωγή του κωδικού ρελέ αλλάζει την κατάσταση από ON σε OFF και ανάστροφα.
 Όταν το ρελέ είναι ON, το γράµµα “R” εµφανίζεται στην οθόνη, δίπλα από την ώρα.
 Το ρελέ ενεργοποιείται για κάποιο προκαθορισµένο χρόνο από τον τεχνικό.
 Ο κωδικός είναι µεταξύ 4 και 6 ψηφίων.

) Κύριος Κωδικός / Ενεργ’ος Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

-ΕΙΤΕ-

+

) Κωδικός Χρήστη

)

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

(όταν χρησιµοποιείτε τον Κύριο Κωδικό)

-ORUs e r 1
ENTER/ NEXT/ END

)

*

(όταν χρησιµοποιείτε τον Ενεργό Κωδικό Χρήστη)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΡΕΛΕ
ENTER/NEXT/END

)

) Εισαγωγή νέου κωδικού (4 ως 6 ψηφία)

)

για αποθήκευση
πολλές φορές για να πάτε στην οθόνη µε το ρολόι και την ηµεροµηνία.

Πατήστε το πλήκτρο

4.2 Προγραµµατισµός Ώρας και Ηµεροµηνίας
Η ώρα και η ηµεροµηνία εµφανίζονται συνέχεια στην οθόνη, χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του χρονικού
διαστήµατος που οι Κωδικοί Χρηστών είναι ενεργοί και περιλαµβάνονται στην µνήµη γεγονότων του
συστήµατος.
Είναι σηµαντικό το να είναι η ώρα και ηµεροµηνία σωστά, ειδικά για την µνήµη γεγονότων.

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

-ΕΙΤΕ-

+

) Κωδικός Χρήστη

…

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

)

Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
ΩΡΑ
00:00

Ώρα

)

…

ΜΕΡ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ
01
01
04

Ηµεροµηνία

)

22
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Εισάγετε την ώρα σε 24:00 (ΩΩ:ΛΛ) και την ηµεροµηνία σε Μέρα / Μήνα / Έτος
 Το σύστηµα δεν αποδέχεται λάθος πληροφορία όπως ώρα 25:25. Σε αυτή την περίπτωση ένα µήνυµα
λάθους εµφανίζεται στην οθόνη. Για να το διορθώστε πατήστε το πλήκτρο
ώρα.

και επανεισάγετε την

4.3 Κωδικοποιητής για ιδιωτικά τηλέφωνα
Το σύστηµα HUNTER-PRO 32 µπορεί να καλέσει µέχρι 4 διαφορετικούς ιδιωτικούς τηλεφωνικούς αριθµούς.
Ο κωδικοποιητής θα καλέσει κάθε τηλεφωνικό αριθµό σε δυο οµάδες (δηλαδή σύνολο 8 προσπάθειες) και θα
παίξει ένα ήχο σειρήνας όταν απαντηθεί η κλήση. Όταν σταµατήσει ο τόνος, το σύστηµα περιµένει εντολή
τηλεχειρισµού από το τηλέφωνο. Το σύστηµα θα κλείσει µετά από ένα λεπτό αν δεν πάρει εντολή (δες
“Τηλεχειρισµός µε τονικό τηλέφωνο”).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που είναι συνδεδεµένη στο σύστηµα µια µονάδα ήχο, όταν απαντηθεί το
τηλέφωνο θα παίζεται το ηχογραφηµένο µήνυµα αντί για τον τόνο σειρήνας.
Ο κωδικοποιητής σταµατά να καλεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η κατάσταση του συστήµατος αλλάζει από ON σε OFF
Η εντολή να σταµατήσει η σειρήνα και ο κωδικοποιητής εδόθη από το τηλέφωνο. Ο πρώτος χρήστης που
θα δώσει την εντολή να σταµατήσει θα προκαλέσει να µην λάβουν οι υπόλοιποι χρήστες το σήµα
συναγερµού.
Όλοι οι τηλεφωνικοί αριθµοί κλήθηκαν δυο φορές.
4.3.1 Προγραµµατισµός Τηλεφώνων
Είναι δυνατόν να συνδυάστε την διαδικασία Εισόδου / ∆ιαγραφής / Αλλαγής προγραµµατισµένων
τηλεφωνικών αριθµών µέσα από το µενού τηλεφώνων.

4.3.1.1

Προγραµµατισµός Πρόσβασης Χρηστών

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη / Παρατεταµένο πάτηµα του µηδέν+Κωδικός Χρήστη
) ) Εισαγωγή τηλ. Αριθµού 1 ) ) Εισαγωγή τηλ. Αριθµού 2 ) )
Εισαγωγή τηλ. Αριθµού 2 )
) Εισαγωγή τηλ. Αριθµού 3 ) ) Εισαγωγή τηλ.
Αριθµού 3 )
4.3.1.2

∆ιαγραφή Προγραµµατισµένων Τηλεφωνικών Αριθµών

Για να σβήστε ένα τηλεφωνικό αριθµό πατήστε

αντί για τον τηλεφωνικό αριθµό.

4.4 Κουδουνάκι
Ο προγραµµατισµός της λειτουργίας µε καµπανάκι επιτρέπει τον έλεγχο του ανοίγµατος και κλεισίµατος
θυρών και παραθύρων ενεργοποιώντας τον βοµβητή του πληκτρολογίου για δυο δευτερόλεπτα κάθε φορά
που ένα παράθυρο η µια πόρτα ανοίγουν. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη όταν υπάρχουν µικρά παιδιά στο
σπίτι η σε µαγαζιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η λειτουργία µε κουδουνάκι ζώνης είναι ενεργοποιηµένη µόνο όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο.
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4.4.1 Προγραµµατισµός ζώνης µε κουδουνάκι

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη / Παρατεταµένο πάτηµα του µηδέν+Κωδικός Χρήστη
)
) Εισαγωγή αριθµού Ζώνης ) για επιβεβαίωση η για
ΑΡΙΘΜ.ΖΩΝΗΣ: 1
ΕΙΣ-∆ΙΑΜ#-ΕΠΑΝΑΦ

ακύρωση.
Στην οθόνη εµφανίζεται το γράµµα “C” πάνω / κάτω την ζώνη που είναι προγραµµατισµένη να σκανδαλίσει
το βοµβητή πληκτρολογίου και η οθόνη θα συνεχίσει µε την επόµενη ζώνη.
Πατήστε το πλήκτρο

πολλές φορές για να πάτε στην οθόνη µε το ρολόι και την ηµεροµηνία.

4.4.2 Προσωρινή ακύρωση κουδουνιού
Για προσωρινή ακύρωση του κουδουνιού για όλες τις ζώνες:

+

Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο
για να επιτρέψτε / θέστε εκτός της λειτουργία µε κουδουνάκι
σύµφωνα µε την κατάσταση που είναι το σύστηµα. Το σύστηµα θα δείξει µια από τις ακόλουθες ενδείξεις:
ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ΟΝ

ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ OFF

4.5 Συναγερµός
Υπάρχουν δυο δυνατότητες για την εµφάνιση του ονόµατος και του αριθµού των ζωνών που έδωσαν
συναγερµό καθώς και την ώρα. Ο τεχνικός ορίζει τον τρόπο εµφάνισης.
Εµφάνιση PIMA
Όλες οι ζώνες και η κατάστασή τους εµφανίζονται ταυτόχρονα σε µια οθόνη (δες κεφάλαιο “Οθόνη
Ενδείξεων”). Για παράδειγµα:
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

- - B - - - - A - F - - - - - - - - - B - - - - - S - - S - 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Κυλιόµενη Ένδειξη
Το όνοµα και ο αριθµός των ζωνών που έδωσαν συναγερµό θα εµφανίζονται ξεχωριστά, κάθε µια σε
διαφορετική οθόνη, σε ένα αυτόµατο σειριακό τρόπο. Η οθόνη θα επαναλάβει την εµφάνιση για µερικά λεπτά
µέχρι να επανέλθει στην κανονική οθόνη ενός ενεργού συστήµατος.
Επιπρόσθετα, το σύστηµα θα αρχίσει άλλες λειτουργίες σύµφωνα µε τις προγραµµατισµένες λειτουργίες των
ζωνών στην περίπτωση συναγερµού, όπως την κλήση σε τηλεφωνικούς αριθµούς, µη-χρήσης σειρήνας, και
κλήση σε κεντρικό σταθµό. Για παράδειγµα:
17

18

4

19

20

21

22

S E P

23

24

25

26

0 4

2

3

28

29

30

31

Z ON E
4

5

6

7

8

32

2 1 : 2 2

O P :
1

27

9

10

11

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα ονόµατα ζωνών προγραµµατίζονται µόνο από τον τεχνικό.

12

13

14

7
15

16

24
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4.6 Πανικός
Για να ενεργοποιείστε τον πανικό πατήστε και κρατήστε µαζί τα πλήκτρα
δευτερόλεπτα.

και

για δυο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε να ορίστε την απόκριση του συστήµατος σε πανικό σύµφωνα µε τις ανάγκες σας, όπως για
παράδειγµα να καλέσει τον κεντρικό σταθµό η τους ιδιωτικούς αριθµούς η να ενεργοποιήσει το ρελέ, κλπ.
Συζητήστε µε τον εγκαταστάτη σας για τον προγραµµατισµό της κατάλληλης αντίδρασης σε περίπτωση
πανικού.

Κουµπί Πανικού
(Προαιρετική λειτουργία) Πατώντας το κουµπί σκανδαλίζει την σειρήνα και στέλνει σήµα
πανικού στον κεντρικό σταθµό και / η καλεί ιδιωτικούς τηλεφωνικούς αριθµούς (σύµφωνα
µε τον προγραµµατισµό).

4.7 Συναγερµός από Ανιχνευτές Καπνού και Φωτιάς
Σε περίπτωση που δοθεί συναγερµός από ανιχνευτές φωτιάς / καπνού, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο
µέχρι να ακούστε ένα τόνο επιβεβαίωσης έτσι ώστε να γίνει επαναφορά του ανιχνευτή.

4.8 Έλεγχος Συστήµατος
Αυτή η λειτουργία ελέγχει την µπαταρία υποστήριξης, την σειρήνα και την τηλεφωνική γραµµή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η κατάσταση της µπαταρίας µπορεί να ελεγχθεί µόνο όταν το σύστηµα έχει παροχή 230 Volt

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη / Παρατεταµένο πάτηµα του µηδέν+Κωδικός Χρήστη
)
Ακολουθήστε την διαδικασία ελέγχου που εµφανίζεται σε περίπτωση που υπάρχουν µηνύµατα προβλήµατος.

4.9 Ακύρωση Βοµβητή Πληκτρολογίου
Το πληκτρολόγιο παράγει µια ποικιλία ήχων πατώντας ένα κλειδί, επιβεβαιώνοντας παρατεταµένο πάτηµα,
κατά την διάρκεια αντίστροφης µέτρησης, αφόπλισης του συστήµατος, κλπ.
Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα

και

ενεργοποιεί / ακυρώνει την λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν ο βοµβητής έχει ακυρωθεί δεν θα ακούγονται ήχοι από το πληκτρολόγιο.

4.10 Αποµόνωση Ζωνών
Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποµόνωση ζωνών, για παράδειγµα σε περίπτωση
προβλήµατος.

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη / Παρατεταµένο πάτηµα του µηδέν+Κωδικός Χρήστη
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)

ΑΡΙΘΜ. ΖΩΝΗΣ: 1
ΕΙΣ-∆ΙΑΜ#-ΕΠΑΝΑΦ

) Εισαγωγή

αριθµού ζώνης

)

για επιβεβαίωση η

25

για

ακύρωση.
Στην ένδειξη PIMA, εµφανίζεται το γράµµα “B” πάνω/κάτω από τις αποµονωµένες ζώνες και το σύστηµα
συνεχίζει µε την επόµενη οθόνη.
πολλές φορές για να πάτε στην οθόνη µε το ρολόι και την ηµεροµηνία.

Πατήστε το πλήκτρο

4.11 Αρχείο Μνήµης
Το σύστηµα καταχωρεί στην µνήµη τα τελευταία 410 γεγονότα και λειτουργίες σε χρονολογική σειρά.
4.11.1 Χειροκίνητη Πρόσβαση στην Μνήµη

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη / Παρατεταµένο πάτηµα του µηδέν+Κωδικός Χρήστη
) )κυλιόµενα γεγονότα µε τα πλήκτρα και .
Πατήστε το πλήκτρο

για να πάτε 10 γεγονότα µπροστά µε ένα απλό πάτηµα.

4.11.2 Εµφάνιση Αρχείου Μνήµης
Η όπλιση και η αφόπλιση καταχωρούνται στην µνήµη µαζί µε το όνοµα του χρήστη, µαζί µε τις
αποµονωµένες ζώνες εκείνη την στιγµή. Η λίστα των αποµονωµένων ζωνών παρουσιάζεται πριν από την
όπλιση. Η αυτόµατη όπλιση καταχωρείται επίσης.
Παράδειγµα 1:
Ηµ/νία

Αρ. Γεγονότος
17
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Γεγονός

Σηµειώστε ότι την ώρα του συναγερµού, επιπρόσθετα µε την παραπάνω οθόνη, µια άλλη οθόνη εµφανίζεται
αυτόµατα µε το όνοµα της ζώνης.
Παράδειγµα 2:
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Παράδειγµα 3:
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4.12

Τύποι Ενδείξεων Συστήµατος

Το HUNTER-PRO 32 έχει δυο δυνατούς τρόπους ενδείξεων:
Ένδειξη PIMA: Όλες οι ζώνες και η κατάστασή τους εµφανίζονται σε µια απλή οθόνη
Κυλιόµενη Ένδειξη: Αναλυτική περιγραφή των ζωνών και της κατάστασής τους, κάθε οθόνη σε
διαφορετική οθόνη και αυτόµατα εµφανιζόµενες η µια µετά την άλλη.
Για να επιλέξτε τύπο ένδειξης:

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη / Παρατεταµένο πάτηµα του µηδέν+Κωδικός Χρήστη
) ) η ένδειξη αλλάζει ανάµεσα σε PIMA και κυλιοµένη.
4.12.1 Ένδειξη Κατάστασης Ζωνών

) Κύριος Κωδικός / Ενεργός Κωδικός Χρήστη / Παρατεταµένο πάτηµα του µηδέν+Κωδικός Χρήστη
) )
)
)
)
)
)
)
)
ΤΥΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙ:
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΜΦ.ΖΩΝΗ

ΤΥΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙ:
ΟΧΙ ΕΜΦΑΝ. ΖΩΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙ:
ΕΝ∆ΕΙΞ.ΕΠΙΤΗΡ.ΖΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙ:
ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙ:
ΣΑΡΩΣΕ ΟΛΕΣ ΖΩΝΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙ:
ΑΠΟΜ. ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Z

ΤΥΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙ:
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΖΝ ΚΟΥ∆

ΤΥΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙ:
ΟΠΛΙΣΜ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

 Πατώντας
στις οθόνες "ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΜΦ. ΖΩΝΗ”/ ”ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ” / ”ΣΑΡΩΣΕ ΟΛΕΣ ΖΩΝΕ” /
”ΟΧΙ ΕΜΦΑΝ.ΖΩΝΩΝ”/” ΑΠΟΜ. ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Ζ” / ”ΕΝ∆ΕΙΞ. ΕΠΙΤΗΡ. ΖΩΝΩΝ” / ” ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΖΝ
ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ” / ”ΟΠΛΙΣΜ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ” δίνει µια αναλυτική περιγραφή των ζωνών σε αυτή την
κατηγορία
 Πατώντας
στην οθόνη "ΟΠΛΙΣΜ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜ" δίνει αναλυτική περιγραφή των ζωνών σε αυτή
την κατηγορία µε τον ακόλουθο τρόπο:
Υποσυστήµατα Σηµειωµένα µε “X” - Ενεργά
Υποσυστήµατα Σηµειωµένα µε “-“ : - Μη-ενεργά
 Για να πάτε ανάµεσα στις ζώνες στην ίδια κατηγορία χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα

και

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν ανιχνευτούν περισσότερα από ένα προβλήµατα, η οθόνη θα δείχνει συνέχεια το ένα µετά το
άλλο κυλιόµενα. Αν είναι συνδεδεµένα περισσότερα από ένα πληκτρολόγια στο HUNTER-PRO
32, και προγραµµατίζετε το σύστηµα από ένα από αυτά, τα υπόλοιπα θα δείξουν Other Keypad in
Use Αυτό θα εµφανίζεται επίσης όποτε ο εγκαταστάτης χρησιµοποιεί modem για να προγραµµατίσει το
HUNTER-PRO, η όταν κάποιος ελέγχει το HUNTER-PRO από το τηλέφωνο.

Ο επόµενος πίνακας περιγράφει τα πιθανά προβλήµατα καθώς και την αντιµετώπισή τους:
ΕΝ∆ΕΙΞΗ

Τι µπορώ να κάνω?

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Περιµένετε για περίπου 24 ώρες για να εξαφανιστεί η ένδειξη. Εάν η ένδειξη
παραµένει περισσότερο από µια µέρα η µπαταρία πρέπει να αλλαχτεί.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα πρόβληµα στον ασύρµατο ανιχνευτή µπορεί να είναι ο λόγος προβλήµατος
επικοινωνίας µεταξύ του ανιχνευτή και του δέκτη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΕΥΜΑ

Συνήθως εµφανίζεται κατά την διάρκεια διακοπής ρεύµατος. Εάν άλλες ηλεκτρικές
συσκευές στο διαµέρισµα λειτουργούν, ελέγξτε το διακόπτη η την ασφάλεια στην
οποία το σύστηµα συναγερµού είναι συνδεδεµένο. Εάν η αιτία του προβλήµατος
δεν είναι καθαρή, καλέστε τεχνικό

ΩΡΑ ∆ΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ

Εµφανίζεται µετά από µια παρατεταµένη διακοπή ρεύµατος κατά την διάρκεια της
οποίας η µπαταρία άδειασε τελείως. Επαναριθµείστε το ρολόι

ΠΡΟβΛ.ΤΗΛ.ΓΡΑΜΜΗ

Κάντε “έλεγχο συστήµατος”. Βεβαιωθείτε κατά την διάρκεια του ελέγχου ότι άλλες
συσκευές συνδεδεµένες µε την τηλεφωνική γραµµή του συστήµατος ασφαλείας δεν
είναι ενεργές. Αν το πρόβληµα παραµένει καλέστε τεχνικό.

Tamper 1

∆ιακόπτης προστασίας 1 είναι ανοικτός. Καλέστε τεχνικό.

Tamper 2

∆ιακόπτης προστασίας 2 είναι ανοικτός. Καλέστε τεχνικό.

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

Εµφανίζεται πριν η µπαταρία αδειάσει τελείως, συνήθως µετά από παρατεταµένη
διακοπή ρεύµατος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για πρόβληµα χαµηλής µπαταρίας.

EEPROM

Πρόβληµα προγραµµατισµού παραµέτρου. Καλέστε τεχνικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΖΩΝΗΣ

Μια από τις προστατευόµενες ζώνες έχει πρόβληµα. Καλέστε τεχνικό

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ROM

Πρόβληµα Λογισµικού. Καλέστε τεχνικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ RAM

Πρόβληµα Συστήµατος. Καλέστε τεχνικό.

ΠΡΟΒΛ.ΕΠΙΚΟΙΝ.ΚΣ.

Πρόβληµα στην επικοινωνία µε τον σταθµό λήψης σηµάτων. Καλέστε Τεχνικό

ΠΡΒΛ.ΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝ

Παροχή στους ανιχνευτές. Καλέστε τεχνικό.

Keypad not connected

∆εν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ πληκτρολογίου και κάρτας HUNTER-PRO. Καλέστε
τεχνικό

Other display use

Προγραµµατισµός γίνεται από ένα άλλο πληκτρολόγιο η από απόσταση µέσω
ειδικού λογισµικού (Up/Download) και βρίσκεται σε εξέλιξη.
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