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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.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το σύστηµα HUNTER-PRO έχει καταχωρηθεί σύµφωνα µε το EN60950 και τους κανόνες του. Το EN
60950 απαιτεί να σας ενηµερώσουµε για τα ακόλουθα:
1. Σε αυτό το σύστηµα υπάρχει κίνδυνος για ηλεκτροπληξία και φωτιά. Για να µειώστε την
πιθανότητα φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε το σύστηµα σε βροχή είτε υγρασία. Προσοχή:
Τα τηλεφωνικά καλώδια µπορεί να είναι καλός αγωγός ενέργειας από κεραυνούς.
2. Μην ανοίγετε την πόρτα του συστήµατος ασφαλείας. Υπάρχουν επικίνδυνα υψηλά ρεύµατα. Να
καλείτε για επισκευή µόνο εξειδικευµένο προσωπικό.
3. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε AC 230V 50Hz, προστατευόµενο από αυτόµατη
ασφάλεια. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς µην χρησιµοποιείτε άλλη πηγή ρεύµατος.
4. Μην ρίξετε υγρό πάνω στην µονάδα. Αν πέσει κατά λάθος να επικοινωνήστε άµεσα µε τον τεχνικό
σας.
5. Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν σε προστατευόµενη θέση όπου κανείς δεν θα περνά πάνω από
καλώδια. Προστατεύστε τα καλώδια από ζηµιά ή απόξεση.
6. Αποσυνδέστε όλες τις πηγές ρεύµατος πριν προχωρήστε στην εγκατάσταση. Προσοχή: µην
εγκαταστήστε καλώδια χαµηλής τάσης κοντά σε καλώδια AC. Πρέπει να είναι ξεχωριστά.
7. Συνδέστε της έξοδο του µετασχηµατιστή AC στις τερµατικές θέσεις του πάνελ ελέγχου όπως
σηµειώνεται.
8. Συνδέστε το καλώδια παροχής AC όπως σηµειώνεται (ΓΕΙΩΣΗ, ΦΑΣΗ, ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήµατος ασφαλείας της ΡΙΜΑ. Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια στην
ανάπτυξη του συστήµατος ασφαλείας για να σας παρέχει την απαραίτητη ηρεµία. Το φιλικό στην χρήστη
σύστηµα µε τις εξελιγµένες λειτουργίες του θα σας βοηθήσει µε επαγγελµατικό τρόπο να προστατέψτε το
σπίτι σας ή την επιχείρηση σας.
Το σύστηµα ασφαλείας περιέχει πολλές λειτουργίες που επιτρέπουν να καλύψει τις ανάγκες του κάθε πελάτη
και να εξακολουθεί να παραµένει εύκολο στην χρήση από τον πελάτη. Εποµένως είναι σηµαντικό να
διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πολύ καλά έτσι ώστε να σας γίνει περισσότερο οικείο και να έχετε τις πλήρεις
δυνατότητες των λειτουργιών του. Για να έχετε την καλύτερη ασφάλεια θα πρέπει να κάνετε δοκιµή του
συστήµατος τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα (δες οδηγίες µέσα στο εγχειρίδιο).
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Πατήστε
για 2 δευτερόλεπτα,
ΠΛΗΚΤΡΟ εισάγετε τον Κωδικό Χρήστη και πατήστε
το πλήκτρο για να...
Πλήρη όπλιση, αφόπλιση
1
ON/ OFF

Εµφάνιση ιστορικού
Προσωρινή παράκαµψη ζώνης

BYPASS

3

Όπλιση σε “ΧΩΡΟΣ 2”

Οπλίστε σύντοµα σε “ΧΩΡΟΣ 2”*

Ορίστε ηµεροµηνία και ώρα
Ορίστε κωδικούς χρηστών
Ορίστε κουδουνάκι σε ζώνη(ες)
Ορίστε αυτόµατη όπλιση ανά µέρα και χρονική
περίοδο που δεν υπάρχει κίνηση
Εµφανίστε το όνοµα του συστήµατος και την
έκδοση
Ενεργοποιείστε τεστ του συστήµατος
-

ENTR

Ανοίξτε/κλείστε τη λειτουργία µε κουδουνάκι
σε ζώνη µε αυτή την λειτουργία
Επαναφορά ανιχνευτών καπνού.
Σύντοµο πάτηµα: Εµφάνιση οπλισµένων
υποσυστηµάτων
Σιγήστε το βοµβητή πληκτρολογίου όταν ηχεί.
∆είτε τα στοιχεία του εγκαταστάτη
Εµφανίστε το όνοµα του συστήµατος και την
έκδοση

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ 2 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΠΑΝΙΚΟΥ

+
+

Πατήστε για λίγο: Ανοίξτε και κλείστε το βοµβητή πληκτρολογίου (ON/OFF)

Αρχικές τιµές κωδικών

∗

-

Ορίστε τηλεφωνικούς αριθµούς

Εµφάνιση µενού επιλογών

Κύριος:
Τεχνικού:

Κάνετε Πλήρη όπλιση*

Οπλίστε σύντοµα σε “ΧΩΡΟΣ 1”*
Έχετε την λειτουργία “Όλες τις Ζώνες” για ένα
λεπτό
-

Όπλιση σε “ΧΩΡΟΣ 1”

ENTR

Πατήστε το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα∗
για να...

5555
1234

Εντολές µε αστερίσκο πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον εγκαταστάτη.
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1.1 Σειρά HUNTER-PRO και CAPTAIN 8, Κοινές λειτουργίες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φιλικά και εύκολα στην χρήση και τον προγραµµατισµό µε πλήκτρα γρήγορης όπλισης
Υβριδικά συστήµατα µε ενσύρµατες και ασύρµατες ζώνες
Λειτουργίες σε ΠΛΗΡΗ όπλιση, µερική σε ΧΩΡΟΣ 1 και µερική σε ΧΩΡΟΣ 2.
Πληκτρολόγιο LCD που υποστηρίζει και Ελληνικά, Γραφικό και πληκτρολόγιο LED για εύκολη λειτουργία και
προγραµµατισµό
Προαιρετική χρήση υποσυστηµάτων για περιµετρικές ζώνες και διαφορετικές τοποθεσίες/χώρους
∆ιάφοροι τρόποι αυτόµατης όπλισης
∆ιαφορετικοί κωδικοί & επιλογές πρόσβασης καθώς και τηλεχειριστήρια
Ορισµοί χρηστών µε δικούς τους κωδικούς πρόσβασης
Μέχρι 4 τηλεφωνικοί αριθµοί για κλήσεις σε Κέντρο Λήψης Σηµάτων, και µέχρι 4 σε ιδιωτικά τηλέφωνΑ
Προαιρετικό χρονικό παράθυρο αφόπλισης ανά χρήστη
Συνεχής δοκιµή για ζώνες, µπαταρία και τηλεφωνική γραµµή
Κανάλια επικοινωνίας: τηλέφωνο, ποµποί ράδιο, GSM.
Πολλαπλοί τρόποι όπλισης και αφόπλισης: πληκτρολόγιο, κλειδοδιακόπτης, RFID tag, αυτόµατη όπλιση
Πλήρης εποπτεία ασύρµατων ανιχνευτών
Προαιρετική χρήση µικροφώνου και µηνυµάτων
Πολλαπλοί τρόποι για αποφυγή ψευδοσυναγερµών
Πλήρης καταγραφή ιστορικού

1.2 Μοναδικές λειτουργίες για τη Σειρά HUNTER-PRO
•
•
•
•

Σύστηµα µε 8 ως 144 ενσύρµατες και ασύρµατες ζώνες
Μέχρι 32/96/144 κωδικοί χρηστών και RFID tags
Τηλεφωνικός τηλεχειρισµός
Ευρείς επιλογές υποσυστηµάτων:

Μέχρι 16 υποσυστήµατα το καθένα µε δικό του αριθµό λογαριασµού (Account ID) και χρήστες.

Μέχρι 8 υποσυστήµατα, το καθένα µε δικό του πληκτρολόγιο, IDs, κλπ.

1.3 Μοναδικές λειτουργίες για το CAPTAIN 8
•
•
•

Σύστηµα µε 8 ως 16 ενσύρµατες και ασύρµατες ζώνες
Μέχρι 30 κωδικοί χρηστών και RFID tags
Ευρείς επιλογές υποσυστηµάτων:

Μέχρι 4 υποσυστήµατα το καθένα µε δικό του αριθµό λογαριασµού (Account ID) και χρήστες.

Μέχρι 4 υποσυστήµατα, το καθένα µε δικό του πληκτρολόγιο, IDs, κλπ.

1.4 Σηµασιολογία οδηγιών

 Πάτηµα πλήκτρου
 Πατήστε ένα πλήκτρο µέχρι να ακουστεί βόµβος επιβεβαίωσης στο πληκτρολόγιο (2 δευτερόλεπτα)
 Πατώντας

ο κέρσορας µετακινείται µπροστά ένα χαρακτήρα

 Πατώντας

ο κέρσορας µετακινείται πίσω ένα χαρακτήρα

 Πατώντας

αποθηκεύεται η πληροφορία

 Πατώντας
οθόνη

θα ενεργοποιήσει (“+”) ή θα απενεργοποιήσει (“-”) µια παράµετρο ή θα καθαρίσει την

 Πατώντας

µια ή περισσότερες φορές επιστρέφεται στο κύριο µενού






Πατώντας τα πλήκτρα
κινεί τον δείκτη µπροστά ή πίσω στα µενού.
Κύριος Κωδικός: Ο κωδικός που µπαίνει στα µενού χρηστών (αρχική τιµή εργοστασίου 5555).
Κωδικός Χρήστη: Ο κωδικός που ορίζεται από τον κύριο κωδικό.
Αριθµοί ζωνών στο LCD: Οι αριθµοί ζωνών 1-32 είναι τυπωµένοι επάνω και κάτω στο παράθυρο του
πληκτρολογίου LCD.

1.5 Εισαγωγή στο µενού χρήστη
Για να µπορεί ο χρήστης να προγραµµατίσει ή να αλλάξει δεδοµένα σε επίπεδο χρήστη, πρέπει πρώτα να µπει
στο µενού χρήστη. Στο µενού χρήστη έχει πλήρη πρόσβαση ο διαχειριστής του συστήµατος όταν
χρησιµοποιεί τον Κύριο Κωδικό.
Άλλοι χρήστες µπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο µενού χρήστη αλλά περιορίζονται σε ένα αριθµό
διαθέσιµων λειτουργιών σύµφωνα µε το επίπεδο πρόσβασης που προγραµµατίζεται από τον διαχειριστή
(ιδιοκτήτη) / τεχνικό.
Για να µάθετε περισσότερα για τα επίπεδα πρόσβασης και πώς να τα αλλάξτε δείτε το κεφάλαιο “Κωδικοί”.

1.5.1 Εισαγωγή στο µενού χρήστη µε τον Κύριο Κωδικό
Για πρόσβαση στο µενού χρήστη:



Κύριος Κωδικός



ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

Λειτουργίες Πλήκτρων (δες σελίδα 5)

1.5.2 Εισαγωγή στο µενού χρήστη µε τον κωδικό Χρήστη
Αν σε ένα χρήστη επιτρέπεται να µπει στο µενού χρήστη:



Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...



Λειτουργίες Πλήκτρων (δες σελίδα 5)

Αν ένας χρήστης δεν επιτρέπεται να µπει στο µενού χρήστη (ο κωδικός Χρήστη οπλίζει / αφοπλίζει το
σύστηµα), µπορεί να µπει στο µενού ως ακολούθως:



 Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...



Λειτουργίες Πλήκτρων (δες σελίδα 5)

Όταν ένας χρήστης επιλέξει µια λειτουργία (δηλαδή πατηθεί το αντίστοιχο πλήκτρο) και δεν έχει δικαίωµα
πρόσβασης, το σύστηµα εµφανίζει τα ακόλουθα:
Ac c e s s De n i e d !
Pr e s s END

2



ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Τα πληκτρολόγια RXN-400 και RXN-41O χρησιµοποιούνται µε το σύστηµα ασφαλείας. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για να προσφέρουν την µέγιστη ευκολία και διάρκεια. Το πληκτρολόγιο χρησιµοποιείται για όπλιση, αφόπλιση
και προγραµµατισµό του συστήµατος όπως επίσης και για την εµφάνιση ηµεροµηνίας και ώρας, κατάσταση
συστήµατος, γεγονότα και προβλήµατα, αρχείο µνήµης και άλλα.
Εκτυπωµένη πάνω από τα αριθµητικά πλήκτρα είναι η λειτουργία του πλήκτρου. Η πλήρης επεξήγηση για
κάθε λειτουργία αναφέρεται παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο.
Και τα δυο πληκτρολόγια RXN-400 και RXN-410 είναι ολόιδια εκτός από το µέγεθος της οθόνης:


RXN-410: Μεγάλη οθόνη 23 x 97 mm



RXN-400: Μικρή οθόνη 15 x 60 mm

Η οθόνη έχει δυο γραµµές µε 16 χαρακτήρες την κάθε µια. Η πάνω πλευρά εµφανίζει την ώρα και την µέρα
(εξαρτάται από τον τύπο ενδείξεως). Και οι δύο γραµµές εµφανίζουν πληροφορίες που αφορούν το σύστηµα
όπως γεγονότα, προβλήµατα και κατάσταση ζωνών.
Σηµείωση:
Μέχρι 8 πληκτρολόγια µπορούν να συνδεθούν στο σύστηµα ταυτόχρονα.

Σειρά HUNTER-PRO – Εγχειρίδιο Χρήστη
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RXN - 410
Εµφάνιση:
Κατάσταση Ζωνών
& Προβλήµατα

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 J UL 0 7
22: 40
- - _ - - - - FB_ _ - - A- _ -

Εµφάνιση:
Ώρα & Ηµεροµηνία

1

ΟΠΛΙΣΗ LED
(πράσινο)

2

3

4

5

ARMED

Πρόβληµα
LED (κόκκινο)

7

8

9

10

11

12

13

14

MEMO

BYPASS

HOME 1

ZONE

PHONE

SERVIC E

HOME 2

CLOCK

CODE

TEST

CHIME

PROG.

RESET

ON/OFF

FAULT

6

15

16

Αριθµητικά και
πλήκτρα λειτουργιών

Πλήκτρα
προγραµµατισµού

PANIC

Το LCD πληκτρολόγιο RXN-410 µε εµφάνιση τύπου PIMA

3

ΜΕΝΟΥ ΤΥΠΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ (ΠΛΗΚΤΡΟ #5)

3.1 Τύποι ένδειξης µε την σειρά στο µενού
Επεξεργασία

Τύπος Εµφάνισης

Λεπτοµέρειες

Γρήγορη Εµφάνιση Ζωνών

Η κατάσταση των πρώτων 32 προγραµµατισµένων ζωνών στην οθόνη

Σάρωση ανοικτών ζωνών

Εµφανίζονται όλες οι ανοικτές ζώνες και τα προβλήµατα ένα προς ένα.

X2

Ζώνες που είναι εκτός

Εµφάνιση µόνο των προβληµάτων (αν υπάρχουν)

X3

Όλες οι ζώνες

Εµφάνιση όλων των ονοµάτων ζωνών και αριθµών

Εµφάνιση αποµονωµένων
ζωνών
Εµφάνιση ζωνών σε
επιτήρηση
Εµφάνιση ζωνών µε
κουδουνάκι
Κατάσταση όλων των ζωνών

Εµφάνιση όλων των αποµονωµένων ζωνών

X4
X4
X3
X2

Εµφανίζονται οι επιτηρούµενες ζώνες (υπό δοκιµή)
Εµφάνιση όλων των ζωνών µε κουδούνι
Εµφάνιση όλων των προγραµµατισµένων ζωνών στο σύστηµα σε
οµάδες των 10
Εµφάνιση των ονοµάτων υποσυστηµάτων που έχουν συσχετιστεί µε
αυτό το πληκτρολόγιο

Ένδειξη ονοµάτων
υποσυστηµάτων

3.2 Γρήγορη εµφάνιση ζωνών (PIMΑ)
Αυτή η ένδειξη είναι η πλέον κατάλληλη για συστήµατα µέχρι 32 ζώνες. Όλα τα γεγονότα και οι ζώνες
εµφανίζονται σε µια οθόνη µε την χρήση σηµάτων και συντοµογραφιών.
Ηµ/νία
17

1 - 32 αριθµοί
Ζωνών στο
πληκτρολόγιο

18

19

20

21

22

Ώρα

Κατάσταση Συστήµατος
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

4
O C T
0 7
P S 1 2 : 3 3
- B _ - - F - - _ - - - - - - 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Κατάσταση ζωνών και
γεγονότων

Σχεδίαση 1 – Γρήγορη ένδειξη για σύστηµα 16 ζωνών
Πληροφορίες στην άνω γραµµή περιλαµβάνουν: ώρα, ηµεροµηνία και κατάσταση συστήµατος. Αν το σύστηµα
έχει περισσότερες από 16 ζώνες τότε αυτή η πληροφορία δεν θα παρουσιαστεί σε αυτό τον τύπο εµφάνισης
αλλά µόνο πληροφορίες ζωνών (δες επόµενη σχεδίαση).
Χαρακτήρες κατάστασης συστήµατος στην πάνω γραµµή:
P
Το σύστηµα επικοινωνεί ή ελέγχει την γραµµή PSTN
S

Σειρήνα ON

R

Ρελέ ON

T

Το σύστηµα αναφέρει στο Κέντρο Λήψης Σηµάτων µέσω ράδιο ποµπού.

Κατάσταση συστήµατος και γεγονότα
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

C - - - - - - _ _ _ _ _ - - - - B _ - - F A - _ - - Α - S S 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Κατάσταση ζωνών και γεγονότων

Γρήγορη ένδειξη 32 ζωνών

Οι ακόλουθοι χαρακτήρες και ενδείξεις εµφανίζονται δίπλα στον αριθµό ζώνης / υποσύστηµα που είναι
αποτυπωµένα στο πληκτρολόγιο:
-

Κλειστή ζώνη

_

Ανοικτή ζώνη

B

Αποµονωµένη (Bypassed) ζώνη

A

Ζώνη που έδωσε συναγερµό (Alarm)

C

Ζώνη µε κουδουνάκι (Chime)

S

Βραχυκυκλωµένη ζώνη

F

Ζώνη µε πρόβληµα (αποσυνδεδεµένη) ή ανοικτό tamper σε ασύρµατο ανιχνευτή

L

Χαµηλή µπαταρία σε ασύρµατο ανιχνευτή

V

Σήµα εποπτείας: Ο ασύρµατος ανιχνευτής δεν έχει αναφέρει στο σύστηµα

T

Ζώνη σε κατάσταση επιτήρησης (υπό δοκιµή)

Ο

24ωρη ζώνη ή οπλισµένο υποσύστηµα (πατήστε για λίγο το ‘#’ για εµφάνιση οπλισµένων υποσυστηµάτων
Σηµείωση:
Σε εµφάνιση PIMA, το σύστηµα δεν θα εµφανίσει την κατάσταση ζωνών κατά την διάρκεια
προβληµάτων. Μόνο αφού επιλυθούν η εµφάνιση τύπου ΡΙΜΑ επαναλειτουργεί.

3.3 Κυλιόµενη ένδειξη “Σάρωση Ανοικτών Ζωνών”
Σε αυτό τον τύπο οθόνης οι ζώνες και τα γεγονότα εναλλάσσονται αυτόµατα στην οθόνη και εµφανίζει την
κατάστασή τους σε χρονολογική σειρά.
Κατάσταση συστήµατος
17

18

19

20

21

22

23

24

25

5 J UN 0 7
V o l t a g e
1

2

3

4

5

6

7

8

26

27

28

29

30

31

32

P S 0 0 : 2 2
9

10

11

12

13

14

15

16

Γεγονός / Πρόβληµα
Ένδειξη κάτω γραµµής:
 Γεγονότα, συναγερµοί και προβλήµατα
 Ανοικτές Ζώνες (OP)
 Ζώνες που έδωσαν συναγερµό (AL)

3.4 Ένδειξη ζωνών που είναι εκτός
Εµφανίζονται όλες οι ζώνες που είναι εκτός στο σύστηµα (αν υπάρχουν κάποιες) µία προς µία µε το όνοµα και τον
αριθµό τους.

3.5 Ένδειξη όλων των ζωνών
Όλες οι ζώνες εµφανίζονται µε τον αριθµό και το όνοµά τους όπως έχουν προγραµµατιστεί από τον τεχνικό µια
προς µια.

3.6 Ένδειξη αποµονωµένων ζωνών
Εµφάνιση όλων των αποµονωµένων ζωνών (αν υπάρχουν)

3.7 Εµφάνιση ζωνών υπό επιτήρηση (δοκιµή)
Εµφανίζονται όλες οι επιτηρούµενες ζώνες (υπό δοκιµή) αν υπάρχουν.

Σειρά HUNTER-PRO – Εγχειρίδιο Χρήστη
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3.8 Εµφάνιση ζωνών µε κουδουνάκι
Εµφανίζονται όλες οι ζώνες µε κουδουνάκι (αν υπάρχουν)

3.9 Εµφάνιση όλων των ζωνών
Αριθµός Ζώνης
C - - - - - BB - -

1->10

-F--S--- --

11->20

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NEXT

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

----------

21->30

----------

31->40

.…

NEXT

-----------

81->90

------

91->96

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

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

Εµφανίζονται όλες οι προγραµµατισµένες ζώνες, 10 ζώνες σε κάθε γραµµή, 20 σε κάθε οθόνη. Στην
παραπάνω σχεδίαση η πρώτη οθόνη εµφανίζει τις ζώνες 1 - 10 και 11 - 20.
Προχωρήστε πατώντας

, και πηγαίνετε πίσω πατώντας

.

Ο τύπος εµφάνισης “Όλες οι ζώνες” διαφέρει από τον τύπο display ΡΙΜΑ µε το να δείχνει όλες τις ζώνες στο
σύστηµα (αν έχουν οριστεί), ενώ η ένδειξη ΡΙΜΑ εµφανίζει µόνο τις πρώτες 32.

3.10 Ένδειξη ονοµάτων υποσυστηµάτων
Όλα τα υποσυστήµατα (αν έχουν προγραµµατιστεί) θα εµφανίζονται µε το όνοµα τους.
Σηµείωση:
Όταν το σύστηµα είναι σε γρήγορο τύπο εµφάνισης PIMA, τότε δεν θα εµφανίζεται η κατάσταση των
ζωνών αν συµβεί κάποιο πρόβληµα. Μόνο όταν το πρόβληµα επιλυθεί η γρήγορη εµφάνιση θα
επιστρέψει.

4

ΟΠΛΙΣΗ & ΑΦΟΠΛΙΣΗ (ΠΛΗΚΤΡΟ #1)
Σηµείωση:
Ο αρχικός εργοστασιακός Κύριος Κωδικός είναι 5555

Το σύστηµα µπορεί να οπλιστεί και να αφοπλιστεί χρησιµοποιώντας µια από τις τέσσαρις µεθόδους / συσκευές:





Το πληκτρολόγιο
Τηλεχειριστήριο
Αυτόµατα (όπλιση µόνο)
Από απόσταση µέσω τονικού τηλεφώνου, λογισµικού COMAX, Ethernet και GSM

Σαν κανόνα, το σύστηµα πρέπει να οπλιστεί µόνο όταν όλες οι ζώνες (εκτός αυτών στην διαδροµή εξόδου)
είναι κλειστές και δεν υπάρχουν προβλήµατα (π.χ. χαµηλή µπαταρία, διακοπή ρεύµατος) και / είτε γεγονότα
(π.χ. φωτιά, πανικός). Όµως, όπλιση του συστήµατος µε ανοικτές ζώνες είναι δυνατή αλλά πρέπει πρώτα να
αποµονωθούν όπως εξηγείται σε αυτό κεφάλαιο..

Κανονική Όπλιση & Αφόπλιση µε το πληκτρολόγιο

4.1

Πριν την όπλιση του συστήµατος, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες (εκτός από αυτές που είναι µε καθυστέρηση
εξόδου – συνήθως αυτές στον δρόµο εξόδου) είναι κλειστές. ∆εν θα πρέπει να εµφανίζεται µια µαύρη κουκίδα
που να αναβοσβήνει (σε όλες τις ζώνες πρέπει να εµφανίζεται µια παύλα (-). Σε κυλιόµενη εµφάνιση, δίπλα
14

από την ένδειξη ‘OP:’ δεν θα πρέπει να εµφανίζεται η ένδειξη:
Για να οπλίστε το σύστηµα:

SEP

OP: ZONE

07

09 : 5 5
15



Κωδικός Χρήστη / Σύντοµος κωδικός .
Μετά την εισαγωγή ενός από αυτούς τους κωδικούς, το πράσινο LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει, το
πληκτρολόγιο θα παίζει ένα διακοπτόµενο βόµβο και η οθόνη θα δείχνει το µήνυµα καθυστέρησης εξόδου:
Ar mi n g . . .
Ex i t De l a y

60

Στο τέλος της καθυστέρησης εξόδου, το πράσινο LED θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα µείνει ανοικτό, ο
Sy s t e m Ar me d !

διακοπτόµενος βόµβος θα σταµατήσει, η οθόνη θα δείξει για λίγο το ακόλουθο µήνυµα:
14

SEP 07

και η

09: 56

οθόνη θα δείχνει έτσι:

4.2

Όπλιση µε µια ή περισσότερες ανοικτές ζώνες

Όταν προσπαθείτε να ενεργοποιείστε το σύστηµα µε µια ή περισσότερες ανοικτές ζώνες (που δεν είναι στην
διαδροµή εξόδου, δηλαδή µε καθυστέρηση εξόδου), το πληκτρολόγιο θα παράγει ένα γρήγορο βόµβο και η
οθόνη θα δείξει τις ακόλουθες κυλιόµενες οθόνες:

ΖΩΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗ! ΠΑΤΗΣΤΕ
OP:ΠΟΡΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΙΤΕ END
... Bypass
OP:ΠΟΡΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η κάτω γραµµή δείχνει το όνοµα και τον αριθµό των ανοικτών ζωνών µία προ µία.
Σηµείωση:
Αν δεν κάνετε τίποτα το σύστηµα θα οπλίσει και θα παραχθούν συναγερµοί από τις ανοικτές ζώνες.

 Κύριος Κωδικός / Κωδικός Χρήστη 
Υπάρχουν δυο πιθανοί τρόποι ενέργειας:
1. Να κάνετε προσωρινή αποµόνωση των ανοικτών ζωνών:



Οι ανοικτές ζώνες αποµονώνονται και το σύστηµα οπλίζει. Το γράµµα Β εµφανίζεται δίπλα από τον αριθµό της
αντίστοιχης ζώνης / ζωνών.
2. Για ακύρωση όπλισης:



Το σύστηµα επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.

4.3

Όπλιση µε Κύριο Κωδικό

 Κύριος Κωδικός
4.4

ΟΠΛΙΣΗ...

ΝΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...



ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ!

ΚΑΘΥΣΤ ΕΞΟ∆ 50

….

Όπλιση µε κωδικό Χρήστη ή Σύντοµο κωδικό
ΟΠΛΙΣΗ...

 Σύντοµος κωδικός
4.5

είτε Κωδικός Χρήστη

ΚΑΘΥΣΤ ΕΞΟ∆ 50

….

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ!

Όπλιση συστήµατος σε ΧΩΡΟ 1/ ΧΩΡΟ 2 (ΠΛΗΚΤΡΑ #4 & #7)

‘ΧΩΡΟΣ 1’ και ‘ΧΩΡΟΣ 2’ είναι λειτουργίες µε µερική όπλιση ζωνών.
Όπλιση σε “ΧΩΡΟΣ 1”:



 Σύντοµος Κωδικός

/ Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ Κύριος Κωδικός



Ho me
Ex i t

1 Ar mi n g . .
De l a y 6 0

/ Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ Κύριος Κωδικός



Ho me
Ex i t

2 Ar mi n g . .
De l a y 6 0

Όπλιση σε “ΧΩΡΟΣ 2”:



 Σύντοµος Κωδικός
4.6

Γρήγορη Όπλιση

Για γρήγορη όπλιση του συστήµατος, αν επιτρέπεται από τον προγραµµατισµό τεχνικού:




Πλήρης όπλιση:



Ar mi n g . . .
Ex i t De l a y

Sy s t e m Ar me d !
60

Ho me
Ex i t


Όπλιση σε ‘ΧΩΡΟΣ 2’: 
Όπλιση σε ‘ΧΩΡΟΣ 1’:

….

1 Ar mi n g . .
De l a y 6 0

Ho me
Ex i t

2 Ar mi n g . .
De l a y 6 0

Sy s t e m Ar med !

….
Sy s t e m Ar med !

….

Σηµείωση:
Οι καθυστερήσεις εξόδου σε ‘ΧΩΡΟΣ 1’ και ‘ΧΩΡΟΣ 2’ µπορούν να τεθούν εκτός από τον τεχνικό.

4.7

Όπλιση µε Επιτρεπόµενο Κωδικό Χρήστη

Αν επιτρέπεται για ένα χρήστη να µπαίνει στο µενού χρηστών:



Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...



Αν δεν επιτρέπεται σε ένα χρήστη να µπει στο µενού χρηστών:




4.8

Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...



Όπλιση µε κλειδί είτε κάρτα Proximity είτε τηλεχειριστήριο

Ένα κλειδί και RFID proximity tags µπορούν να συνδεθούν µε το σύστηµα

Σειρά HUNTER-PRO – Εγχειρίδιο Χρήστη
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Ενδεικτικό
LED:
Ανάβει όταν
µε το
πάτηµα
Όπλιση

Το τηλεχειριστήριο έχει
επιτρέπουν 5 λειτουργίες:

Αφόπλιση

κουµπιά

που

Όπλιση, Αφόπλιση, ΧΩΡΟΣ 1, έλεγχος ρελέ
και Πανικός.

Ρελέ

Μπορούν
να
τηλεχειριστήρια.

Όπλιση σε
ΧΩΡΟΣ 1

Πανικός:
πατώντας
ταυτόχρονα τα
δυο κουµπιά για 3
δευτερόλεπτα

4

συνδεθούν

µέχρι

24

Αυτόµατη Όπλιση

4.9

Το σύστηµα προσφέρει δυο τρόπους αυτόµατης όπλισης:
1. Ενεργό – Σε προκαθορισµένο χρόνο κάθε µέρα.
2. Παθητικό - Όπλιση όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση από οιοδήποτε ανιχνευτή. Η παθητική όπλιση µπορεί να
προγραµµατιστεί ανά υποσύστηµα.

4.9.1 Αυτόµατη όπλιση σε προκαθορισµένη µέρα και ώρα
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να προγραµµατίστε το σύστηµα να οπλίσει αυτόµατα µόνο του σε οιαδήποτε
µέρα της εβδοµάδας σε προκαθορισµένη ώρα. Στην καθορισµένη ώρα, το πληκτρολόγιο LCD θα δείξει
Au t o Ar mi n g - 4 5
X

και αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση των 45 δευτερολέπτων. Η αντίστροφη µέτρηση γίνεται
µαζί µε ένα ήχου κουδουνιού από το πληκτρολόγιο. Με το τέλος της αντίστροφης µέτρησης η κανονική
διαδικασία όπλισης ξεκινά σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του συστήµατος:
Ar mi n g . . .
Ex i t De l a y

Sy s t e m Ar me d !
60

….

.

Σε οιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την διάρκεια της αντίστροφης µέτρησης, εισαγωγή σωστού κωδικού
σταµατά την διαδικασία αυτόµατης όπλισης.

 Κύριος Κωδικός / Κωδικός Χρήστη είτε 

+ Κωδικός Χρήστη



Au t o Ar m By Da y
Su n d a y
00: 00

Au t o Ar m By Da y
ENTER/ NEXT/ END

Ορισµός ώρας στην οποία ξεκινά η αυτόµατη διαδικασία όπλισης είτε
µέρα.



ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...



για να ορίστε µια άλλη

για να σώστε.

Αφήνοντας την αρχική ώρα 00:00 (ή ορίζοντάς την) σηµαίνει ότι η αυτόµατη όπλιση τίθεται εκτός.
Σηµείωση:
Για να ακυρώστε την προκαθορισµένη ώρα αυτόµατης όπλισης επαναλάβετε την διαδικασία και
προγραµµατίστε την ώρα 00:00.

4.9.2 Αυτόµατη όπλιση όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση
Ορίστε τον χρόνο χωρίς κίνηση (σε λεπτά) – µια περίοδο χρόνου στην οποία δεν ανιχνεύεται κίνηση από
οιοδήποτε ανιχνευτή που είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα. Όταν ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος το σύστηµα
θα οπλίσει αυτόµατα.



Κύριος Κωδικός / Κωδικός Χρήστη
I n a c t i v i t y To Ar m
ENTER/ NEXT/ END

I n a c t . Pe r p a r t
++ ++++ ++++ +++ ++++



ΕΙΤΕ



I n a c t i v i t y To Ar m
5
Mi n u t e s

+ Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

ορίστε χρόνο χωρίς ανίχνευση κίνησης

ορίστε υποσύστηµα / υποσυστήµατα µε αυτόµατη όπλιση (προαιρετικά).




Χρησιµοποιείστε το πλήκτρο



ΕΙΤΕ

για να επιλέξτε (“+”) ή για θέσετε την επιλογή εκτός (“-”) σε ένα υποσύστηµα.

για να πάτε µπροστά ή πίσω.

Σηµείωση:
Ρωτήστε τεχνικό για την ενεργοποίηση της λειτουργίας “Όπλιση µε την µη-ανίχνευση κίνησης” .

4.10

Αφοπλισµός του συστήµατος
Αφοπλισµός µε τον Κύριο Κωδικό

4.10.1

Di s a r mi n g . .

 Κύριος Κωδικός 

Αφοπλισµός του συστήµατος µε τον κωδικό Χρήστη

4.10.2

 Κωδικός Χρήστη

ΕΙΤΕ



+ Κωδικός Χρήστη



Η εισαγωγή κωδικού Χρήστη αφοπλίζει άµεσα το σύστηµα.
Σηµείωση:
Αν το σύστηµα δεν αλλάξει σε κατάσταση αφοπλισµού, βεβαιωθείτε ότι δεν προσπαθείτε να
αφοπλίστε το σύστηµα εκτός του επιτρεπόµενου χρονικού διαστήµατος που σας επιτρέπεται (δες
κεφάλαιο “Χρονικό Παράθυρο Αφοπλισµού” 9.6).

Αφόπλιση µε Κωδικό Απειλής

4.10.3

Εισαγωγή κωδικού απειλής προκαλεί το σύστηµα να αφοπλίσει αλλά ταυτόχρονα να στείλει συναγερµό στο
Κέντρο Λήψης Σηµάτων και σε ιδιωτικά τηλέφωνα. Ο κωδικός απειλής είναι µόνο για αφόπλιση.

 Κωδικός Απειλής
5

Di s a r mi n g . .

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΣΕΙΡΑ HUNTER-PRO)

Το σύστηµα ασφαλείας µπορείτε να το τηλεχειριστείτε µέσω τονικού σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.
Υπάρχουν δυο τύποι τηλεχειρισµού (προγραµµατίζεται από τον εγκαταστάτη):
Τύπος Α: Βασικές εντολές, κυρίως όπλιση και αφόπλιση
Τύπος Β: Εκτεταµένες εντολές, περιλαµβάνουν την ενεργοποίηση εξόδων.

5.1

Τύπος Α: Βασικός Τηλεχειρισµός

Ο έλεγχος του συστήµατος ξεκινά από την στιγµή που γίνει τηλεφωνική σύνδεση, είτε την κλήση ξεκίνησε το
σύστηµα είτε ο χρήστης όπως περιγράφεται παρακάτω:
1. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό που είναι συνδεδεµένο το σύστηµα
2. Αναµένετε για τον τόνο επιβεβαίωσης (ένας µακρύς τόνος ακολουθούµενος από 2 βόµβους). Οιαδήποτε
λειτουργία µπορεί τώρα να γίνει αφού έχει γίνει σύνδεση, είτε καλέσατε το σύστηµα είτε σας κάλεσε.
3. Εισάγετε τον κύριο κωδικό. Σηµειώστε να µην εισάγετε τον Κύριο Κωδικό πριν την λήξη του τόνου
επιβεβαίωσης.
4. Περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα µέχρι το σύστηµα να επιβεβαιώσει την κατάστασή του µε ένα από
τους δυο επόµενους τόνους:
Σύστηµα
Συνεχής Τόνος
Αφοπλισµένο
_______
∆ιακεκοµµένος Βόµβος
Σύστηµα Οπλισµένο
Σηµείωση:
Το σύστηµα δεν θα αναγνωρίσει εντολές (τόνους) από το τηλέφωνο καθ’ όση διαρκεί ο τόνος
επιβεβαίωσης. Είναι σηµαντικό να περιµένετε µέχρι την λήξη του τόνου επιβεβαίωσης πριν να
πατήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου που ελέγχουν το σύστηµα.
5. Εκτελέστε µια εντολή πατώντας ένα από τα πλήκτρα του τηλεφώνου. Ο επόµενος πίνακας περιλαµβάνει
τις εντολές του συστήµατος από τα πλήκτρα του πληκτρολογίου:

Σειρά HUNTER-PRO – Εγχειρίδιο Χρήστη
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Πλήκτρο Τηλεφώνου & Λειτουργία:







Όπλιση συστήµατος
Αφόπλιση του συστήµατος (αν επιτρέπεται από τον προγραµµατισµό που έκανε ο τεχνικός)
Όπλιση συστήµατος σε λειτουργία “ΧΩΡΟΣ 1”
ΡΕΛΕ ‘ΟΝ’
ΡΕΛΕ ‘OFF’
Όπλιση συστήµατος σε λειτουργία “ΧΩΡΟΣ 2”
Ακρόαση για ένα λεπτό (διαθέσιµο µόνο µε το MIC-200). Οιοδήποτε περαιτέρω πάτηµα του πλήκτρου
επιµηκύνει τον χρόνο ακρόασης για ένα λεπτό.

θα

Η σειρήνα και ο τηλεφωνητής τίθενται εκτός. Ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί τον επόµενο
τηλεφωνικό αριθµό.
Σηµειώσεις:
1) Το σύστηµα συναγερµού επιβεβαιώνει ότι έλαβε εντολή µε 2 µικρούς τόνους.
2) Καθ’ όσο χρόνο το σύστηµα και το τηλέφωνο επικοινωνούν, το µήνυµα “Other keypad in use”
εµφανίζεται στο πληκτρολόγιο. Αν το σύστηµα δεν λάβει κάποια εντολή για 60 δευτερόλεπτα, θα
αποσυνδεθεί και θα γυρίσει σε κανονική λειτουργία. Το σύστηµα θα µείνει σε κατάσταση standby (µε
τα παραπάνω να εµφανίζονται στα πληκτρολόγια) για ακόµη 60 δευτερόλεπτα πριν γυρίσει σε
κανονική λειτουργία πληκτρολογίων

5.2

Τύπος B: Εκτεταµένος τηλεχειρισµός

Σηµείωση:
Εκ κατασκευής το σύστηµα είναι ορισµένο σε Τύπο Α. Για να έχετε τον Τύπο Β απαιτείται
προγραµµατισµός τεχνικού.
1. Ακολουθήστε τα βήµατα 1 - 4 στο προηγούµενο κεφάλαιο για να έχετε επικοινωνία µε το σύστηµα.


Για να απενεργοποιείστε µια έξοδο:

2. Για να ενεργοποιείστε µια έξοδο:
3.

Γενικά
*01 – Όπλιση
#01 - Αφόπλιση
*04 - Χώρος 1
*07 - Χώρος 2
*08 – Ακρόαση (µε
µονάδα (MIC200)
*00 – Σταµάτηµα
σειρήνας και
τηλεφωνητή

& τους αντίστοιχους αριθµούς από τον ακόλουθο πίνακα.
& τους αντίστοιχους αριθµούς από τον ακόλουθο πίνακα:

Πάνελ Ελέγχου
Εξωτερική Σειρήνα
Εσωτερική Σειρήνα
Ρελέ
Επαναφορά Ανιχνευτή
Φωτιάς
15 - Έξοδος ON/OFF
16 - Έξοδος ALARM
17 - Έξοδος Audio CTRL
11
12
13
14

Επέκταση Ι/Ο-R No 1
51 Έξοδος No. 1
52 Έξοδος No. 2
53 Έξοδος No. 3
54 Έξοδος No. 4
55 Έξοδος No. 5
56 Έξοδος No. 6
57 Έξοδος No. 7
58 Έξοδος No. 8

-

Κάρτα Εξόδων ΟUΤ-1000
21 - Έξοδος no.1
22 - Έξοδος no.2
23 - Έξοδος no.3
24 - Έξοδος no.4
25 - Έξοδος no.5
26 - Έξοδος no.6
27 - Έξοδος no.7
28 - Έξοδος no.8

Επέκταση Ι/Ο-R No 2
59 Έξοδος No. 1
60 Έξοδος No. 2
61 Έξοδος No. 3
62 Έξοδος No. 4
63 Έξοδος No. 5
64 Έξοδος No. 6
65 Έξοδος No. 7
66 Έξοδος No. 8

Επέκταση Ι/Ο-R No 3
67 Έξοδος No. 1
68 Έξοδος No. 2
69 Έξοδος No. 3
70 Έξοδος No. 4
71 Έξοδος No. 5
72 Έξοδος No. 6
73 Έξοδος No. 7
74 Έξοδος No. 8

Έξοδος Ρελέ σε I/O-8N
31 – Έξοδος επέκτασης 1
32 - Έξοδος επέκτασης 2
33 - Έξοδος επέκτασης 3
34 - Έξοδος επέκτασης 4
35 - Έξοδος επέκτασης 5
36 - Έξοδος επέκτασης 6
37 - Έξοδος επέκτασης 7
38 - Έξοδος επέκτασης 8
39 - Έξοδος επέκτασης 9
40 - Έξοδος επέκτασης 10
41 - Έξοδος επέκτασης 11
Επέκταση Ι/Ο-R No 4
75 Έξοδος No. 1
76 Έξοδος No. 2
77 Έξοδος No. 3
78 Έξοδος No. 4
79 Έξοδος No. 5
80 Έξοδος No. 6
81 Έξοδος No. 7
82 Έξοδος No. 8

Παραδείγµατα σε τύπο Β

Απενεργοποίηση εξωτερικής σειρήνας:
Τηλεφωνείστε και περιµένετε για τόνο επιβεβαίωσης
και περιµένετε για τόνο επιβεβαίωσης



11 (στα πλήκτρα τηλεφώνου).

Ενεργοποίηση Εξόδου No.5 στην κάρτα εξόδου OUT-1000:



Τηλεφωνείστε και περιµένετε για τόνο επιβεβαίωσης
και περιµένετε για τόνο επιβεβαίωσης



Όταν δεν ακούτε ήχο πατήστε Κύριος Κωδικός

25 (στα πλήκτρα τηλεφώνου).

Αποστολή κατάστασης συστήµατος µέσω SMS σε ιδιωτικό αριθµό
Τηλέφωνο no.1
93
Τηλέφωνο no.3
Τηλέφωνο no.2
94
Τηλέφωνο no.4

91
92

6

Όταν δεν ακούτε ήχο πατήστε Κύριος Κωδικός

ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ (ΠΛΗΚΤΡΟ #2)

Το σύστηµα καταγράφει στην µνήµη τα τελευταία γεγονότα και λειτουργίες σε χρονολογική σειρά.

Πρόσβαση στο αρχείο µνήµης

6.1

 Κύριος Κωδικός / Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ 
 
1)

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

Zo ne

10



Κωδικός Χρήστη

AUG 1 9: 44

By p as s e d

6

.

Πηγαίνετε ανάµεσα στα γεγονότα µε την χρήση των πλήκτρων
γεγονότα µπροστά και

και

. Πατήστε

για να πάτε 10

για να πάτε 10 γεγονότα πίσω.

Ένδειξη Αρχείου Μνήµης

6.2

Το αρχείο µνήµης εµφανίζεται σε 2 γραµµές:
Η επάνω γραµµή παρουσιάζει τον αριθµό του γεγονότος, την ώρα και την ηµεροµηνία που έγινε.
Η κάτω γραµµή παρουσιάζει τον τύπο του γεγονότος και την ζώνη που έγινε, καθώς και οιοδήποτε άλλο
γεγονός στο σύστηµα.
Στο αρχείο περιλαµβάνονται επίσης γεγονότα όπως η όπλιση και αφόπλιση, συναγερµοί, αλλαγές κωδικών,
αλλαγή χρόνου, προβλήµατα, παράκαµψη ζωνών και άλλα.
Παραδείγµατα αρχείου µνήµης:
Α ρ ιθ µ ό ς γ ε γ ο ν ό τ ο ς Η µ ε ρ ο µ η ν ία κ α ι ώ ρ α

2)1

S EP

Bu r gl
Τ ύ π ο ς Ζ ώ νη
ς

07

21 : 20

AL A RM

Γεγον ός

4
Α ριθ µ ό ς Ζ ώ ν η ς

Σηµειώστε ότι στην περίπτωση συναγερµού επιπρόσθετα µε την παραπάνω οθόνη, µια δεύτερη οθόνη
εµφανίζεται ενδιαµέσως δείχνοντας το όνοµα της ζώνης:
2 ) 1 S E P 0 7 2 1 :2 0
Π Ο Ρ Τ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ
Ό νοµα Ζώ νης

Παράδειγµα αρχείου µνήµης ή προβλήµατος:
56) 4
AC

OC T

07

Faul t

02: 54
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Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ & SMS (ΠΛΗΚΤΡΟ #6)
Κύριος Κωδικός / Επιτρεπόµενος Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ



Edit Numbers
ENTER/NEXT/BACK

SMS Settings
ENTER/NEXT/BACK

Test Dialer
Select T.No. 1-4

Priv.Phn 1<Del=#

1234
- - - - SMS Options

Πατήστε ένα αριθµό από 1 ως
4 για να κάνετε δοκιµή στον
αντίστοιχο τηλεφωνικό
αριθµό.

για να ορίστε
Πατήστε
“+ ” Και να στείλετε SMS
στον αντίστοιχο τηλεφωνικό

Priv.Phn 2<Del=#

+ Κωδικός Χρήστη

Η διαδικασία δοκιµής θα
εµφανίζεται στην οθόνη.
Για έξοδο πατήστε:

αριθµό, ή αφήστε “-“ για
κανονική κλήση.
.
Priv.Phn 3<Del=#

Priv.Phn 4<Del=#

Αυτό το µενού έχει 3 υποµενού: Επιµέλεια τηλεφωνικών αριθµών, ορισµοί SMS και δοκιµή τηλεφωνητή.

Εισαγωγή / Αλλαγή / ∆ιαγραφή Τηλεφωνικών αριθµών

7.1

Το σύστηµα µπορεί να καλέσει 4 ιδιωτικούς αριθµούς. Ο τηλεφωνητής προσπαθεί να καλέσει κάθε αριθµό δυο
φορές (δηλαδή συνολικά 8 προσπάθειες) και παίζει ένα τόνο συναγερµού όταν υπάρξει απάντηση.
Αφού σταµατήσει ο τόνος, το σύστηµα περιµένει για εντολές τηλεχειρισµού µέσα από τις οποίες ο
τηλεφωνητής µπορεί να σταµατήσει να καλεί. Ο τηλεφωνητής σταµατά να καλεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Αλλαγές της κατάστασης συστήµατος από ON σε OFF
 Εντολή να σταµατήσει να καλεί δόθηκε από το τηλέφωνο. Ο καλούµενος συνδροµητής δίνοντας την
εντολή σταµατά το σύστηµα από το να καλέσει τους υπόλοιπους αριθµούς στην λίστα.
 Κλήθηκαν όλοι οι τηλεφωνικοί αριθµοί από 2 φορές.

Ορισµοί SMS

7.2

Το σύστηµα µπορεί να στείλει µηνύµατα SMS για να αναφέρει συναγερµούς, προβλήµατα και την κατάσταση
του συστήµατος. Αυτό το µενού επιτρέπει να καθορίστε αν τα µηνύµατα SMS θα σταλούν σε οιοδήποτε από
τα 4 τηλέφωνα. Για να ορίστε ένα αριθµό, σηµειώστε “+” κάτω από αυτόν πατώντας

.

12 34

Για παράδειγµα: - + - - SMS Op t i o n s .
Το σύστηµα θα στείλει µηνύµατα SMS στον δεύτερο αριθµό και θα καλέσει κανονικά τους αριθµούς 1,3,4.
Σηµείωση:
Ζητήστε από τον τεχνικό να ενεργοποιήσει αυτή την λειτουργία.

∆οκιµή Τηλεφωνητή

7.3



Κύριος Κωδικός / Επιτρεπόµενος κωδικός χρήστη ΕΙΤΕ
Ed i t

Te s t

Nu mb e r s

Se l e c t

ENTER/ NEXT/ BACK
Di a l i n g . . .
9876543

Di a l e r
T. No .

Te s t i n g

+ Κωδικός Χρήστη

L i n e . . H1

1- 4
Fi n i s h e d

Se n d i n g . . .

….



OK!

….

Αυτό το µενού επιτρέπει να δοκιµάστε τους ιδιωτικούς αριθµούς που προγραµµατίσατε προηγουµένως.
Πατώντας οιοδήποτε πλήκτρο µεταξύ 1 και 4 θα κάνει τον τηλεφωνητή να καλέσει τον αντίστοιχο τηλεφωνικό
αριθµό. Αν δεν έχει γίνει κλήση ελέγξτε τον προγραµµατισµένο αριθµό και καλέστε τεχνικό αν είναι σωστός.

8

ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΠΛΗΚΤΡΟ #8)

Η ώρα και η ηµεροµηνία εκτός από το ότι εµφανίζονται συνέχεια στην οθόνη, χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε διάφορες λειτουργίες όπως το χρονικό διάστηµα για κωδικούς χρηστών. Το αρχείο µνήµης του
συστήµατος καταγράφει πληροφορίες για όπλιση και αφόπλιση, αυτόµατους οπλισµούς, συναγερµούς και
προβλήµατα, όλα µε ώρα και ηµεροµηνία. Εποµένως παρακαλούµε να βεβαιωθείτε ότι η ώρα και η ηµεροµηνία
είναι πάντα σωστά. Επιπρόσθετα, η ώρα και η ηµεροµηνία είναι σηµαντικά για τον τεχνικό για να εξετάσει και
να επισκευάσει το σύστηµα όταν είναι απαραίτητο.



Κύριος Κωδικός / Επιτρεπόµενος κωδικός χρήστη ΕΙΤΕ
ΩΡΑ
00:00






+ Κωδικός Χρήστη
ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ
01
01
09

 Εισαγωγή νέας ώρας σε ΩΩ:ΛΛ 

Εισαγωγή ηµεροµηνίας σε ΗΗ ΜΜ ΕΕ





Σηµείωση:
/
Για επιδιόρθωση λάθος πληροφορίας πατήστε
.
Το σύστηµα δεν θα αποδεχτεί λάθος πληροφορία όπως ώρα 25:25. Σε αυτή την περίπτωση θα
εµφανιστεί µήνυµα λάθους.
Για διόρθωση πατήστε το πλήκτρο

9

και εισάγετε την πληροφορία και πάλι.

ΚΩ∆ΙΚΟΙ (ΠΛΗΚΤΡΟ #9)

Οι κωδικοί αποτελούνται από 4-6 ψηφία και επιτρέπουν στους χρήστες να προγραµµατίσουν το σύστηµα, να
οπλίσουν, αφοπλίσουν και άλλα..
Σηµαντικό!
Το σύστηµα έχει λειτουργία ελέγχου κωδικών που δεν επιτρέπει εισαγωγή ίδιων κωδικών. Για
παράδειγµα, αν ένας από τους χρήστες (ή ο κύριος) κωδικός έχουν τιµή 1010, οιαδήποτε
προσπάθεια να προγραµµατιστεί νέος κωδικός όπως το 1010 ή να ξεκινά από 1010 (π.χ. 10106) δεν
θα επιτρέπεται από το σύστηµα και θα έχει ως αποτέλεσµα ένα µήνυµα λάθους.
Σήµατα που σχετίζονται µε εξουσιοδότηση χρηστών:
A*

(1 )

1

ENTER / NEXT / END

9.1

A - Proximity card
* - Κωδικός Χρήστη

Κύριος Κωδικός
Υπενθύµιση:
Η αρχική εργοστασιακή τιµή Κύριου Κωδικού είναι 5555. Προτείνεται να αλλαχτεί µετά την
εγκατάσταση.

Ο κύριος Κωδικός χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στην µνήµη και τον προγραµµατισµό διαφόρων
λειτουργιών όπως περιγράφεται παρακάτω. Επίσης χρησιµοποιείται για την όπλιση και αφόπλιση του
συστήµατος. Ο Κύριος Κωδικός µπορεί να αλλαχτεί µόνο µε τον Κύριο Κωδικό.
Σηµείωση:
Όλοι οι κωδικοί στο σύστηµα αποτελούνται από 4 ως 6 ψηφία.

Η αλλαγή του Κύριου Κωδικού γίνεται ως ακολούθως:



Κύριος Κωδικός

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
****** (4-6 ΨΗΦΙΑ)

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...



Εισάγετε αριθµό µε 4 ως 6 ψηφία

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ENTER/NEXT/END



Σηµείωση:
Ο κωδικός παριστάνεται µε αστεράκια και δεν µπορεί να εµφανιστεί.
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Κωδικός Χρήστη

9.2

Ένας κωδικός Χρήστη χρησιµοποιείται για την όπλιση, αφόπλιση και πρόσβαση στο µενού. Αν έχει
ενεργοποιηθεί από τον τεχνικό ο κωδικός χρήστη µπορεί να έχει απ’ ευθείας πρόσβαση στο µενού. Αλλιώς,
γίνεται µε το παρατεταµένο πάτηµα το πλήκτρου
και εισάγοντας τον κωδικό χρήστη.
Ένας κωδικός χρήστη µπορεί να έχει ένα όνοµα, ένα χρονικό παράθυρο για αφόπλιση του συστήµατος,
µπορεί να δοθεί σε ένα ή περισσότερα υποσυστήµατα και µπορεί να έχει ειδικές εξουσιοδοτήσεις.

9.2.1 Προγραµµατισµός Κωδικού Χρήστη µε την χρήση Κύριου Κωδικού

 Κύριος Κωδικός 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ENTER/NEXT/END



ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
ENTER/NEXT/END

ΧΡΗΣΤΗΣ 1
(1)
ENTER/NEXT/END



En t r / Ch a n g e Co d e



σε άλλο χρήστη ΕΙΤΕ

ΧΡΗΣΤΗΣ 1
****** (4-6)

 αριθµός χρήστη (1-96) 

nνέος αριθµός χρήστη (4 ως 6 ψηφία) 

ENTER/ NEXT/ END



. Πατήστε

για έξοδο.

9.2.2 Προγραµµατισµός Κωδικού Χρήστη µε την χρήση άλλου Κωδικού Χρήστη



Κύριος Κωδικός / Επιτρεπόµενος Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
ENTER/NEXT/END





ΧΡΗΣΤΗΣ 1
****** (4-6)



+ Κωδικός Χρήστη

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...

και συνεχίστε όπως στο προηγούµενο κεφάλαιο.

Σηµείωση:
Ένας αστερίσκος που τοποθετείται στα δεξιά το ονόµατος χρήστη σηµαίνει ότι ο χρήστης έχει έγκυρο κωδικό.

9.2.3 Πρόσθεση / Αλλαγή Κωδικού Χρήστη από Κωδικό Χρήστη
Ένας Κωδικός Χρήστη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσθέστε / αλλάξτε ένα άλλο κωδικό χρήστη µόνο
αν του επιτρέπεται να το κάνει (δες κεφάλαιο 9.5). Αν ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτηµένος, ένα µήνυµα
“Πρόσβαση ∆εν Επιτρέπεται” θα εµφανιστεί όταν προσπαθεί να µπει στο µενού κωδικών.



Κύριος Κωδικός / Επιτρεπόµενος Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...





+ Κωδικός Χρήστη

και συνεχίστε όπως στο κεφάλαιο 12.2.1.

9.2.4 ∆ιαγραφή Κωδικού Χρήστη µε την χρήση Κύριου Κωδικού

 Κύριος Κωδικός 
ΧΡΗΣΤΗΣ 1
(1) *
ENTER/NEXT/END

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ENTER/NEXT/END



ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
ENTER/NEXT/END

Εισαγωγή αριθµού χρήστη ή χρησιµοποιήστε

και


για να φτάστε στον αναγκαίο



χρήστη

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ
ENTER/NEXT/END



. Πατήστε
για έξοδο.
Σηµαντικό!
Ο κύριος Κωδικός µπορεί να αλλαχτεί µόνο από τον κύριο κωδικό.
Μετά την διαγραφή του κωδικού, ο αστερίσκος στην οθόνη του χρήστη θα φύγει.

9.2.5 ∆ιαγραφή κωδικού χρήστη µε την χρήση κωδικού χρήστη





Επιτρεπόµενος Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ
+ Κωδικός Χρήστη
συνεχίστε όπως στην προηγούµενη παράγραφο 12.2.4.

9.3

ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1,2...



και

Εισαγωγή Ονοµάτων και Χαρακτήρων

Ονόµατα και χαρακτήρες εισάγονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στα κινητά τηλέφωνα. Κάθε πλήκτρο έχει
γράµµατα και χαρακτήρες που σχετίζονται µε αυτό. Το πόσες φορές πατιέται το πλήκτρο καθορίζει ποιος
χαρακτήρας επιλέγεται. Για παράδειγµα. στον αριθµητικό πλήκτρο

αντιστοιχούν τα γράµµατα Ν, Ξ, Ο και

6. Για να επιλέξτε το ‘Ν’, πατήστε το πλήκτρο µια φορά. Για να επιλέξτε το ‘O’, πατήστε τρεις φορές. ∆ες όλα
τα πλήκτρα και τους συσχετιζόµενους χαρακτήρες παρακάτω. (∆ες “Σηµασιολογία οδηγιών” στην σελίδα 6)
Σηµείωση:
Ένα όνοµα χρήστη περιλαµβάνει µέχρι 8 χαρακτήρες (γράµµατα και αριθµούς)
Κάθε όπλιση αφόπλιση καταχωρείται στην µνήµη µαζί µε το όνοµα, την ηµεροµηνία και την ώρα

9.4

Πίνακας αντιστοίχισης πλήκτρων µε γράµµατα και αριθµούς
.,?!1

ABΓ2

∆ΕΖ3

Ακύρωση

ΗΘΙ4

ΚΛΜ5

ΝΞΟ6

Επόµενος Χαρακτήρας

ΠΡΣ7

ΤΥΦ8

ΧΨΩ9

Προηγούµενος Χαρακτήρας

()/*:-+#

0

Αποθήκευση

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

Πατηµένο Πλήκτρο

Ν

1

Ι

3

Κ

1

Η

1

 Κύριος Κωδικός 
Εισαγωγή αριθµού χρήστη
Us e r Na me
ENTER/ NEXT/ END

9.5

Αριθµός Πατηµάτων



Us e r

Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END

En t r / Ch a n g e Co d e
ENTER/ NEXT/ END


Us e r

Us e r

Na me

Co d e s

ENTER/ NEXT/ END

1

Πλήκτρο για να συνεχίστε



*

De l e t e Co d e
ENTER/ NEXT/ END



 EΕισαγωγή ονόµατος 

1

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

.

Πρόσβαση Χρήστη

Η πρόσβαση χρήστη και οι εξουσιοδοτήσεις καθορίζονται σε µια οθόνη µονών παραµέτρων:

 Κύριος Κωδικός 


Ch a n g e Co d e
ENTER/ NEXT/ END

Us e r Ac c e s s
ENTER/ NEXT/ END



Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END





De l e t e Co d e
ENTER/ NEXT/ END

UTCMBKA
++ +++ +- +

1

Us e r

Co d e s

ENTER/ NEXT/ END

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



Us e r Na me
ENTER/ NEXT/ END



 Ορισµός πρόσβασης χρήστη 

*
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9.5.1 Σετ παραµέτρων
Μενού 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 λειτουργεί το υποσύστηµα από οιοδήποτε πληκτρολόγιο (όταν χρησιµοποιούνται υποσυστήµατα)
- Ο χρήστης λειτουργεί το υποσύστηµα µόνο µε την χρήση συγκεκριµένου πληκτρολογίου (αρχική τιµή)
A
+ Ο χρήστης µπορεί να προγραµµατίσει την παράµετρο αυτόµατης όπλισης
- Ο χρήστης δεν µπορεί να προγραµµατίσει την παράµετρο αυτόµατης όπλισης (αρχική τιµή)
Ο
+ Οπλίσεις / αφοπλίσεις από αυτόν τον χρήστη αναφέρονται µε SMS
- Οπλίσεις / αφοπλίσεις από αυτόν τον χρήστη δεν αναφέρονται µε SMS
R
+ Ο χρήστης µπορεί να τηλεχειριστεί το σύστηµα µε τονικό τηλέφωνο
- Ο χρήστης δεν µπορεί να τηλεχειριστεί το σύστηµα µε τονικό τηλέφωνο
W
+ Απαιτείται εισαγωγή κωδικού χρήστη όταν γίνεται αφόπλιση µε RFID tag
- ∆εν απαιτείται εισαγωγή κωδικού χρήστη όταν γίνεται αφόπλιση µε RFID tag

Σηµείωση:
Για να πάτε ανάµεσα στις παραµέτρους χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα
και
.
Ορίζοντας “+” κάτω από το γράµµα της παραµέτρου εξουσιοδοτείτε τον χρήστη να µπορεί να
προγραµµατίζει αυτή την παράµετρο. Ορίζοντας “-“ απαγορεύετε αυτή την δυνατότητα.
Πατήστε

για να αλλάξτε τον ορισµό από “-“ σε “+” (και αντίστροφα).

Για να σώστε, πατήστε

9.6

Χρονικό παράθυρο αφοπλισµού χρήστη

Ένας χρήστης µπορεί να περιοριστεί από το να αφοπλίσει το σύστηµα εκτός ενός χρονικού παραθύρου. Εξ’
ορισµού οι χρήστες δεν περιορίζονται στην ώρα αφοπλισµού.

Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END

 Κύριος Κωδικός 




X4

Di s a r m Wi n d o w
ENTER/ NEXT/ END

Us e r



Us e r 1
00: 00
To



Co d e s

ENTER/ NEXT/ END



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

*

 Εισάγετε ώρα έναρξης και

23: 59



λήξης

Για παράδειγµα:
Us e r

56

17 : 3 0

To

1 9: 00

Ο χρήστης 56 µπορεί να αφοπλίσει το σύστηµα µεταξύ 17:30 (5:30 µ.µ.) και 19:00 (7:00 π.µ.). Κάθε
απόπειρα από αυτό τον χρήστη να αφοπλίσει το σύστηµα εκτός αυτού του χρονικού διαστήµατος δεν θα έχει
αποτέλεσµα, και το σύστηµα θα µείνει οπλισµένο.

9.7

Υποσυστήµατα Χρηστών

Σε ένα σύστηµα µε υποσυστήµατα κάθε πληκτρολόγιο µπορεί να ελέγξει µόνο τα υποσυστήµατα τα οποία
είναι προγραµµατισµένο να ελέγχει. Μέσα σε αυτά, ο χρήστης µπορεί να εξουσιοδοτηθεί να ελέγχει όλα ή
µερικά υποσυστήµατα.
Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END

 Κύριος Κωδικός 

Pa r t i t i o n i n g





X5

ENTER/ NEXT/ END

ελεγχόµενων από τον χρήστη



Us e r



Co d e s

ENTER/ NEXT/ END

Par t . For Us er 1
+ ++ + + ++ + + ++ + + ++ +



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

*

 Ορισµός υποσυστηµάτων


Σηµείωση:

 Για να µπορεί ένας χρήστης να ελέγχει τα υποσυστήµατα του από οιοδήποτε
πληκτρολόγιο που είναι συνδεδεµένο στο σύστηµα, η επιλογή “K” στο σετ
παραµέτρων πρέπει να οριστεί στο ‘+’. ∆ες κεφάλαιο 9.5.
 Οιοδήποτε υποσύστηµα µπορεί να συνδεθεί µε ένα ή περισσότερους χρήστες.
 Με κανονική εγκατάσταση συστήµατος (δηλαδή χωρίς υποσυστήµατα), όλοι οι
χρήστες συνδέονται εξ’ ορισµού µε όλα τα υποσυστήµατα.

9.8

Proximity TAG

9.8.1 Προσθήκη κάρτας Proximity TAG

 Κύριος Κωδικός 

Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END

Ad d TAG ?





X2

ENTER/ NEXT/ END

Us e r


Pl s .



Co d e s

ENTER/ NEXT/ END



Us e r 1
( 1) * k
ENTER/ NEXT/ END

At t a c h TAG

.

Επικολλείστε την κάρτα TAG στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου όπως
φαίνεται στην επόµενη φωτογραφία µέχρι να λάβετε την επιβεβαίωση “TAG



για έξοδο. Μετά την προσθήκη του proximity TAG
Received!” στην οθόνη.
το γράµµα Α θα εµφανιστεί στην οθόνη κωδικού χρηστών.

9.8.2 ∆ιαγραφή Proximity TAG

 Κύριος Κωδικός 

Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END

De l e t e TAG ?





ENTER/ NEXT/ END




TAG

Us e r

Co d e s

ENTER/ NEXT/ END

Re mo v e d !

Pr e s s END!

.




για έξοδο.

Us e r 1
( 1) * A
ENTER/ NEXT/ END
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Κωδικός Απειλής

9.9

Ο κωδικός απειλής είναι ένας ειδικός κωδικός µόνο για αφόπλιση. Είναι χρήσιµος µόνο όταν το σύστηµα
συνδέεται µε ΚΣ. Η εισαγωγή του θα αφοπλίσει το σύστηµα (αν είναι οπλισµένο) και θα σκανδαλίσει ένα
ήσυχο συναγερµό, στέλνοντας σήµα απειλής και στον ΚΣ και στους ιδιωτικούς αριθµούς χωρίς την
ενεργοποίηση της σειρήνας. Ο κωδικός απειλής είναι ένας αριθµός µε 4 ως 6 ψηφία.



Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END



Κύριος Κωδικός

Du r e s s Co d e
ENTER/ NEXT/ END



Κωδικός µε 4-6 ψηφία





Us e r



Du r e s s
******

για να σώστε.

Co d e s

ENTER/ NEXT/ END

Co d e

Εισάγετε καινούργιο

( 4- 6)



για έξοδο.

Σύντοµος Κωδικός

9.10

Ο σύντοµος κωδικός είναι ένας διψήφιος κωδικός µόνο για όπλιση.

 Κύριος

Κωδικός / Επιτρεπόµενος Κωδικός Χρήστη

Sh ort C ode
EN TER/N EXT/E ND



Πατήστε

9.11



Sh o r t Co d e
******
( 4- 6)

Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END







Εισάγετε νέο κωδικό 4-6 ψηφία

X3

για να σώστε.

για έξοδο.

Κωδικός Πόρτας

Η εισαγωγή κωδικού πόρτας επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση οιασδήποτε εξόδου ρελέ στο
σύστηµα που έχει προγραµµατιστεί να ενεργοποιείται από την έξοδο Πόρτας. Αυτό είναι κυρίως χρήσιµο για
την άνοιγµα / κλείσιµο ηλεκτρικών κλειδαριών και Θυρών.



Κύριος Κωδικός /

Do o r Co d e
ENTER/ NEXT/ END

Πατήστε

9.12



Επιτρεπόµενος Κωδικός



Do o r Co d e
******
( 4- 6)

Χρήστη



Ma s t e r Co d e
ENTER/ NEXT/ END

Εισάγετε νέο κωδικό 4-6 ψηφία




για να σώστε.

για έξοδο.

Προγραµµατισµός & συσχέτιση τηλεχειριστηρίου µε χρήστη

 Κύριος Κωδικός

Us e r Me n u
Ch o o s e 1 , 2 . . .





ο πρώτος χρήστης που έχει οριστεί στο σύστηµα θα

εµφανιστεί (για παράδειγµα
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Us e r

1

( 1)

ENTER/ NEXT/ END

) πηγαίνετε ανάµεσα στον αριθµό χρήστη µε την χρήση των πλήκτρων
τον αριθµό χρήστη
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6





X2



17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

add keyf ob?
ENTER/ NEXT/ END

Ad d k e y f o b ?
Ac t i v a t e d e v i c e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6





1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6

και

είτε εισάγετε

πατήστε ένα από τα

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

De v i c e a d d e d !
ENTER/ NEXT/ END

πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου και περιµένετε επιβεβαίωση

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6



για έξοδο.

 Για να δώστε διαφορετικό τηλεχειριστήριο σε διαφορετικό χρήστη επαναλάβετε την λειτουργία µε το νέο
χειριστήριο και χρήστη.
 Μετά τον ορισµό χειριστηρίου στον χρήστη το γράµµα K θα εµφανίζεται στην οθόνη κωδικού χρήστη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάθε χρήστης µπορεί να έχει και κωδικό και τηλεχειριστήριο

9.13

∆ιαγραφή τηλεχειριστηρίου

 Κύριος κωδικός ΕΙΤΕ Κωδικός που του επιτρέπεται να διαγράψει χειριστήριο
 θα εµφανιστεί ο πρώτος χρήστης που είναι ορισµένος στο

Us e r Me n u
Ch o o s e 1 , 2 . . .



σύστηµα (για παράδειγµα

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Danny

(1) K *

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

εισάγετε




τον

) πηγαίνετε ανάµεσα στον αριθµό χρήστη µε την χρήση των πλήκτρων
αριθµό

χρήστη

/

είτε

τον

κωδικό

που

έχει

αποδοθεί

και



είτε



17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

De l e t e k e y f o b ?
ENTER/ NEXT/ END

De l e t e k e y f o b ?
Pl e a s e wa i t . .

De v i c e d e l e t e d!
Pr e s s END



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6

X4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6

wait για επιβεβαίωση

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6

Για έξοδο.

 Για διαγραφή διαφορετικού χειριστηρίου από άλλο χρήστη επαναλάβετε την λειτουργία µε τον νέο χρήστη και
τηλεχειριστήριο.
 Μετά την διαγραφή χειριστηρίου για χρήστη το γράµµα Κ θα εξαφανιστεί από την οθόνη κωδικού χρήστη.

10 ΚΟΥ∆ΟΥΝΑΚΙ (ΠΛΗΚΤΡΟ “*”)
Η λειτουργία µε “Κουδουνάκι” επιτρέπει να παρακολουθείτε το άνοιγµα / κλείσιµο θυρών και παραθύρων µε
την ενεργοποίηση του βοµβητή πληκτρολογίου για δυο δευτερόλεπτα κάθε φορά που η καθορισµένη πόρτα /
παράθυρο ανοίγει. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιµη σε χώρους µε µικρά παιδιά και καταστήµατα.
Σηµείωση:
Η λειτουργία µε “Κουδουνάκι” είναι διαθέσιµη µόνο όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο.

10.1



Προγραµµατισµός Ζώνης µε Κουδουνάκι

Κύριος Κωδικός / Επιτρεπόµενος Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ
Zone Number : 1
ENTR- Co n f # - Rs t





 Εισάγετε αριθµό ζώνης 

+ Κωδικός Χρήστη

U s er Me n u
C h oo se 1 ,2 . ..

για επιβεβαίωση ή για απελευθέρωση. Η

επόµενη ζώνη θα εµφανιστεί. Πατήστε
για έξοδο.
Το γράµµα “C” που εµφανίζεται πάνω / κάτω από την ζώνη δείχνει ότι η ζώνη είναι µε κουδουνάκι.

10.2

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση κουδουνιού για όλες τις ζώνες


Παρατεταµένο πάτηµα του πλήκτρου
ενεργοποιεί / απενεργοποιεί (εναλλασσόµενα) την λειτουργία
κουδουνιού για όλες τις ζώνες. Η οθόνη θα δείξει ένα από τα ακόλουθα µηνύµατα:
Ch i me

ON

Ch i me

OFF

….
Σηµείωση:
Επιπρόσθετος βοµβητής ή σειρήνα µπορούν να συνδεθούν να εργάζονται παράλληλα µε το βοµβητή
του συστήµατος. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον τεχνικό σας.
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11 ΠΑΝΙΚΟΣ (ΠΛΗΚΤΡΑ “*” & “#”)
Το σήµα πανικού είναι χρήσιµο όταν είστε συνδεδεµένοι µε ΚΣ. Ενεργοποίηση του σήµατος µπορεί να
λειτουργήσει την σειρήνα και το ρελέ. Μπορεί επίσης να καλέσει ένα ιδιωτικό αριθµό, να στείλει SMS και
µπορεί να στείλει αναφορά πανικού στον ΚΣ. Ο προγραµµατισµός των ενεργειών γίνεται από τον τεχνικό.
Ενεργοποίηση Σήµατος Πανικού από το Πληκτρολόγιο



Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα µε δίεση και αστερίσκο για 2 δευτερόλεπτα.

+

11.1

Επαναφορά ανιχνευτή καπνού / φωτιάς / anti-mask

Σε περίπτωση που σκανδαλιστεί συναγερµός εξ αιτίας φωτιάς / καπνού, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο
µέχρι να ακούστε τόνο επιβεβαίωσης έτσι ώστε να γίνει επαναφορά του ανιχνευτή.
Για αυτόµατη επαναφορά µιλήστε µε τον τεχνικό σας.

12 ΤΕΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΚΤΡΟ “BACK”)
Το σύστηµα ελέγχει συνεχώς την µπαταρία για backup, το ρεύµα και την τηλεφωνική γραµµή. Για χειροκίνητο
έλεγχο κάντε τα ακόλουθα:



Κύριος Κωδικός / Επιτρεπόµενος Κωδικός Χρήστη ΕΙΤΕ



+ Κωδικός Χρήστη

U s er Me n u
C h oo se 1 ,2 . ..


Εµφανίζονται οι ακόλουθες οθόνες:
Ba t t e r y Te s t . .

Ba t t e r y Te s t . .
OK!

Te s t i n g L i n e . . S1

… Fi n i s h e d

Fi n i s h e d OK!

…

.

Σε περίπτωση προβλήµατος:
Ba t t e r y Te s t . .
L o w Ba t t e r y !

12

ΕΙΤΕ

NOV 07

Phone

Li ne

19: 25
Faul t

13 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Το σύστηµα κάνει αυτοέλεγχο συνεχώς. Σε περίπτωση προβλήµατος ένα κόκκινο LED αναβοσβήνει,
εµφανίζεται µια περιγραφή του προβλήµατος στην κάτω γραµµή της οθόνης του πληκτρολογίου και η µνήµη
θα το καταχωρήσει µε την ηµεροµηνία και την ώρα.
Το σύστηµα µπορεί να προγραµµατιστεί να ανταποκρίνεται σε οιοδήποτε πρόβληµα µε διαφορετικούς
τρόπους όπως την αναφορά σε ΚΣ, κλήση σε ιδιωτικούς αριθµούς, ενεργοποίηση εξόδων και αξεσουάρ και
άλλα. Για ενεργοποίηση καλέστε τον τεχνικό σας.
Σηµείωση:
Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα προβλήµατα, η οθόνη θα τα δείχνει κυλιόµενα ένα προς ένα.
Αν περισσότερα από ένα πληκτρολόγια είναι συνδεδεµένα στο σύστηµα, όταν προγραµµατίζετε σε ένα
πληκτρολόγιο τα υπόλοιπα θα δείχνουν το µήνυµα «Other Keypad in Use». Αυτό το µήνυµα θα εµφανιστεί
επίσης όταν το σύστηµα είναι σε τηλεφωνικό έλεγχο.
Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τα πιθανά προβλήµατα του συστήµατος:
Εµφανιζόµενο
Πρόβληµα

Τι µπορώ να κάνω?

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Συµβαίνει µετά από παρατεταµένη διακοπή ρεύµατος. Περιµένετε για περίπου 24
ώρες για να εξαφανιστεί η ένδειξη. Εάν η ένδειξη παραµένει περισσότερο από µια
µέρα η µπαταρία πρέπει να αλλαχτεί.

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

Εµφανιζόµενο
Πρόβληµα

Τι µπορώ να κάνω?

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 για τάµπερ 1 είναι ανοικτός. Καλέστε τεχνικό.

Tamper 2

∆ιακόπτης προστασίας για τάµπερ 2 είναι ανοικτός. Καλέστε τεχνικό.

Expander X Tamper

Το Tamper της επέκτασης Χ είναι ανοικτό. Καλέστε τεχνικό.

Expander X Fault

Η επέκταση Χ έχει πρόβληµα. Καλέστε τεχνικό.

Keypad X Tamper

Το Tamper του πληκτρολογίου Χ είναι ανοικτό. Καλέστε τεχνικό.

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

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

Wireless Z Fault

Ο ασύρµατος ανιχνευτής (ζώνη) έχει πρόβληµα. Καλέστε τεχνικό.

ΠΡΟΒΛ.ΕΠΙΚΟΙΝ.ΚΣ.

Πρόβληµα στην επικοινωνία µε τον σταθµό λήψης σηµάτων. Καλέστε Τεχνικό

Keypad not connected

∆εν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ πληκτρολογίου και κάρτας HUNTER-PRO 896.
Καλέστε τεχνικό

GSM Unit Fault

Η µονάδα GSM δεν είναι συνδεδεµένη / δεν λειτουργεί σωστά. Καλέστε τεχνικό.

GSM Link Fault

Κακή λήψη ή παρεµβολή στο κανάλι GSM. Καλέστε τεχνικό.

GSM Comm. Fault

Πρόβληµα επικοινωνίας µεταξύ µονάδας GSM και ΚΣ 1. Καλέστε τεχνικό.

GSM Comm. 2 Fault

Πρόβληµα επικοινωνίας µεταξύ µονάδας GSM και ΚΣ 2. Καλέστε τεχνικό.

SIM Card Fault

∆εν ανιχνεύεται κάρτα SIM ή υπάρχει πρόβληµα. Καλέστε τεχνικό

Wireless System

Ασύρµατος δέκτης δεν δουλεύει σωστά / δεν είναι συνδεδεµένος. Καλέστε τεχνικό.

W/L Unit Tamper

Το tamper του ασύρµατου δέκτη είναι ανοικτό. Καλέστε τεχνικό.

Check Keypad Number

Το ID του πληκτρολογίου είναι λάθος. Καλέστε τεχνικό.

Keypad Fault

Το πληκτρολόγιο ή η επικοινωνία µε το πληκτρολόγιο έχει πρόβληµα. Καλέστε
τεχνικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΖΩΝΗΣ

Μια από τις προστατευόµενες ζώνες έχει πρόβληµα. Καλέστε τεχνικό

ΠΡΒΛ.ΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝ
SMS Com. Failure

Πρόβληµα στην παροχή τάσης στους ανιχνευτές. Καλέστε τεχνικό.
Πρόβληµα επικοινωνίας µε SMS. Καλέστε τεχνικό.

Install SMS Unit

∆εν ανιχνεύεται κάρτα SMS ή πρόβληµα κάρτας. Καλέστε τεχνικό.

Network Fault

Καλέστε τεχνικό.

IO-R X Fault

Καλέστε τεχνικό.

IO-R X Tamper

Καλέστε τεχνικό.

IO-R X Fault

Καλέστε τεχνικό.

Exp. XX Voltage

Καλέστε τεχνικό.

Wireless Jamming

Ο ασύρµατος ανιχνευτής έχει παρεµβολή. Καλέστε τεχνικό.

False Code
Anti Mask Block!
Supervision:

Έχει εισαχθεί λάθος κωδικός.



Ανιχνευτής µε Anti-mask έχει µπλοκαριστεί.



και καλέστε τεχνικό.

Το σήµα παρουσίας ασύρµατου ανιχνευτή δεν έχει ληφθεί. Καλέστε τεχνικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
No.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135

Όνοµα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ
Θέση

No.
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136

Όνοµα

Θέση

No.

Όνοµα

No.

Θέση

137
139
141
143

Όνοµα

Θέση

138
140
142
144

Στοιχεία Εγκαταστάτη:
Όνοµα: ________________________ Τηλέφωνο/Κινητό: _____________________
Εταιρεία: _____________________________________________
Τηλέφωνο: _________________________
Ηµ/νία Εγκατάστασης:

Μέρα _____ Μήνας _____ Έτος _______

Λήξη Υπηρεσίας:

Μέρα _____ Μήνας _____ Έτος _______

