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ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΣΗ 

 

Σο ακόλουθο εγχειρίδιο ζχει ςυνταχθεί για να παρζχει βοήθεια ςτουσ χρήςτεσ που 

χρηςιμοποιοφν το ςφςτημα. 

Ο ςυναγερμόσ ςασ αποτελείται από  Group. 

 Group 1 : ..................................................(*ςφνολο) 

 Group 2 : ...................................................(*περιμετρικό) 

 Group 3 : ...................................................(*νυχτερινό) 

 Group 4 : ...................................................(*εξωτερικό) 

*Οι λειτουργίεσ των group ζχουν τθ δυνατότθτα να προγραμματίηονται ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ του πελάτθ. 

ΟΠΛΙΜΟ – ΑΦΟΠΛΙΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Για να οπλίςουμε το ςφςτθμα ειςάγουμε τον 4ψιφιο κωδικό μασ και πατάμε V , επιλζγουμε 

το group που κζλουμε να οπλίςουμε και πατάμε πάλι V (εκκίνθςθ εξόδου). Αν υπάρχουν 

ηϊνεσ ανοιχτζσ το ςφςτθμα μασ ενθμερϊνει, πατϊντασ το πλικτρο 2  γίνεται αυτόματοσ 

αποκλειςμόσ των ηωνϊν και οπλιςμόσ του ςυςτιματοσ. Όταν κλείςει κάποια από  τισ 

αποκλειςμζνεσ ηϊνεσ, επανεντάςςεται αυτόματα ςτο οπλιςμζνο ςφςτθμα. 

Για αφοπλιςμό του ςυςτιματοσ ειςάγουμε 4ψιφιο κωδικό. 

Σε περίπτωςθ που κάνουμε λάκοσ το κωδικό πατάμε Χ για διόρκωςθ και πατάμε εκ νζου το 

ςωςτό κωδικό. 

ΠΡΟΟΧΗ: ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΩΝΣΑ ΣΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑ ΛΑΘΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 

ΦΟΡΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ (SYSTEM LOCK) ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ 15 

ΛΕΠΣΑ ΗΡΕΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ 
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ΣΑΧΤ ΟΠΛΙΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Για ταχεία όπλιςθ του ςυςτιματοσ ενεργοφμε  ωσ εξισ: 

Για ΟΛΙΚΗ όπλιςη πατάμε  G1 και μετά V 

            Για ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΗ όπλιςη πατάμε  G2 και μετά V 

           Για ΝΤΧΣΕΡΙΝΗ όπλιςη πατάμε  G3 και μετά V 

             Για ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ όπλιςη πατάμε  G4 και μετά V 

BYPASS/ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ 

Ειςάγουμε τον 4ψιφιο κωδικό μασ και πατάμε  V, επιλζγουμε το group που ανικει θ ηϊνθ. 

Πατϊντασ   X  εμφανίηεται το μενοφ παράκαμψθσ ηωνϊν, με τα βελάκια επιλζγουμε τθν 

ηϊνθ και αλλάηουμε το (Ν)= κανονική λειτουργία ςε (P) = μόνιμη παράκαμψη ή (T) = 

προςωρινή παράκαμψη πατϊντασ Χ. Εφόςον ζχουμε  επιλζξει τισ ηϊνεσ και τθν λειτουργία 

αυτϊν, πατάμε V και μετά  # ή ESC αναλόγωσ τον τφπο του πληκτρολογίου για επιςτροφι 

ςτθν αρχικι οκόνθ. 

(P) = μόνιμη παράκαμψη θ ηϊνθ κα είναι ςε κατάςταςθ bypass για όλεσ τισ επόμενεσ 

οπλίςεισ. 

(T) = προςωρινή παράκαμψη θ ηϊνθ κα είναι ςε κατάςταςθ bypass μόνο για τθν επόμενθ 

όπλιςθ του ςυςτιματοσ 

ΠΑΝΙΚΟ/ΑΠΕΙΛΗ 

Ο πίνακασ ελζγχου διακζτει 2 τφπουσ ΠΑΝΙΚΟΤ αθόρυβο με G2 και G3, ηχηρό με το G1 και 

G4 αν πλθκτρολογθκοφν ςτον ίδιο χρόνο για 2 δευτερόλεπτα. Ο πανικόσ αφοπλίηεται 

πατϊντασ τον 4ψιφιο κωδικό μασ και V ι κλειςτό λουκζτο και μετά ανοιχτό αν το ςφςτθμα 

μασ διακζτει remote  control.  Σε περίπτωςθ απειλισ για αφοπλιςμό του ςυςτιματοσ ι 

οποιαςδιποτε κακόβουλθσ ενζργειασ  υφίςταται ο κωδικόσ απειλισ ο οποίοσ αφοπλίηει το 

ςφςτθμα (εφόςον είναι οπλιςμζνο) και ειδοποιεί ακόρυβα τα προγραμματιςμζνα 

τθλζφωνα ι το κζντρο λιψεωσ ςθμάτων. 
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ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΤ 

Για αλλαγι κωδικοφ πατάμε τον κωδικό (master) και ζπειτα το πάνω βελάκι μζχρι να δοφμε 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ πατάμε V,  εμφανίηεται ο υπάρχων κωδικόσ πατάμε V , αναβοςβινει το 

πρϊτο ψθφίο πατάμε το νζο ψθφίο και με το δεξί βελάκι προχωράμε ςτο επόμενο ψθφίο, 

όταν  τελειϊςουμε πατάμε V και # ή ESC αναλόγωσ τον τφπο του πληκτρολογίου μζχρι θ 

οκόνθ  να εμφανίςει ϊρα και θμερομθνία. Δοκιμάηουμε το νζο κωδικό ότι  ιςχφει. 

ΧΡΗΗ REMOTE CONTROL(TR 400) 

Κλειςτό λουκζτο : ολική όπλιςη 

Ανοιχτό λουκζτο : αφόπλιςη 

Πλήκτρο 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(*όπλιςη group 1 – φνολο) 

Πλήκτρο 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(*όπλιςη group 2 – Περιμετρική όπλιςη) 

Πλήκτρο 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(*ηχηρόσ πανικόσ - Νυχτερινή όπλιςη) 

*Οι λειτουργίεσ των αρικμθμζνων πλικτρων ζχουν τθ δυνατότθτα να προγραμματίηονται 

ανάλογα  με τισ απαιτιςεισ του πελάτθ 

ΧΡΗΗ GSM MODULE (X-GSM) 

Για να οπλίςουμε και να αφοπλίςουμε το ςφςτθμα ςτζλνουμε μινυμα ςτο ςυνάγερμο τισ 

ακόλουκεσ εντολζσ: 

Για όπλιςη ςυςτιματοσ ςτζλνουμε sms ςτο ςυναγερμό μασ πλθκτρολογϊντασ: 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔ:1234˽ΟΝ=1(αριθμόσ group) 

Για αφόπλιςη του ςυςτιματοσ πλθκτρολογοφμε : ΧΡΗΣΗ ΚΩΔ:1234˽OFF=1 

Για να γνωρίηουμε τθ κατάςταςθ του ςυςτιματοσ πλθκτρολογοφμε : ΧΡΗΣΗ 

ΚΩΔ:1234˽ΟΝ? 

Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ ςασ, προτείνουμε το SMS_RC ( gsm app) το οποίο διατίκεται 

δωρεάν. 
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AMC MANAGER (IP1 MODULE) 

Είναι  μια εφαρμογι για smαrtphone (iphone – Android) που επιτρζπει ςτον χριςτθ να 

Διαχειρίηεται  όλεσ τισ παραμζτρουσ του ςυςτιματοσ. 

(Αρκεί ο ςυναγερμόσ ςασ, να διαθζτει τη πλακζτα IP1) 

- ON / OFF ςε όλα τα προγραμματιςμζνα group. 

- ON / OFF ςε όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ εξόδουσ. 

- παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ. 

- αντίγραφα αςφαλείασ. 

- ζλεγχοσ μπαταρίασ. 

- απουςία 220v 

- κάκε είδουσ Tamper 

- ςιμα gsm 

- PSTN κατάςταςθ γραμμισ 

- ενθμζρωςθ γεγονότων 

Επίςθσ θ εφαρμογι διακζτει PUSH NOTIFICATION, που ςθμαίνει ότι ςε κάκε μεταβολι του 

ςυςτιματοσ ο Χριςτθσ ενθμερϊνεται αυτόματα ςτο κινθτό του. 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ 

Η μονάδα ελζγχου αποκθκεφει και μασ ενθμερϊνει για όλεσ τισ λειτουργίεσ του 

ςυςτιματοσ . 

Το ςφςτθμα μπορεί να αποκθκεφςει 1000 ςυμβάντα με περιςτρεφόμενο ςφςτθμα 

ενθμζρωςθσ. 

Μόλισ θ ικανότθτα καταγραφισ είναι πλιρθσ, το ςφςτθμα κα διαγράψει τθν παλαιότερθ 

εκδιλωςθ για να δθμιουργιςει χϊρο για νζεσ. Πατάμε Χ και τον κωδικό μασ, με το πάνω 

βελάκι ενθμερωνόμαςτε για τα γεγονότα και τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ.  Όταν 

τελειϊςουν τα ςυμβάντα μνιμθσ πατάμε # ή ESC αναλόγωσ τον τφπο του πληκτρολογίου 

για επαναφορά ςτθν αρχικι οκόνθ. 
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Ημερομθνία εγκατάςταςθσ : ……………………………………………………………………….…….. 

Σφςτθμα : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Περιφερειακά  ςυςτιματοσ : ……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


