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Ειςαγωγι 
 
Συγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ ςτο ςφςτθμα ςυναγερμοφ “Teletek” τθσ New ! Security για 
τθν προςταςία τθσ ιδιοκτθςία ςασ. 
Η ςειρά ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ ”Teletek” είναι πολφ δθμοφιλισ με χιλιάδεσ 
ιδιοκτιτεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. 
Για να μπορζςετε να μάκετε όςο το δυνατό περιςςότερα από τισ δυνατότθτεσ τισ μονάδοσ, ςασ 
ςυνιςτοφμε να αφιερϊςετε λίγο χρόνο διαβάηοντασ τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ χριςθσ και να 
εξοικειωκείτε με τισ διάφορεσ λειτουργίεσ και χαρακτθριςτικά του. 
 
Χαρακτθριςτικά 
Το ςφςτθμα ςυναγερμοφ “Teletek” χρθςιμοποιεί τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ ςτουσ 
μικροεπεξεργαςτζσ για να ςασ προςφζρει τα χρθςιμότερα χαρακτθριςτικά και το μεγαλφτερο 
επίπεδο αξιοπιςτίασ και απόδοςθσ. 
Η βαςικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ ςασ είναι να αποτρζψει και να εμποδίςει τον 
επίδοξο διαρρικτθ να μπει ςτθν ιδιοκτθςία ςασ. 
Ρροτοφ φφγετε από το γραφείο ι τθν οικία ςασ ςιγουρευτείτε ότι ζχετε κλείςει όλεσ τισ πόρτεσ 
και τα παράκυρα. Δϊςτε τον κωδικό ςασ και το ςφςτθμα ςασ κα οπλίςει με απομάκρυνςθ από 
τον χϊρο όπου κα αρχίςει να μετρά ο χρόνοσ εξόδου. Μόλισ ο χρόνοσ εξόδου τελειϊςει, κα 
ακοφςετε ζνα μακρφ ιχο από το πλθκτρολόγιο ςαν ζνδειξθ ότι το ςφςτθμα ςασ ζχει οπλιςτεί. 
Το ςφςτθμα τϊρα είναι ζτοιμο να ενεργοποιιςει τισ ςειρινεσ και τον φάρο 
αναλαμπϊν του ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ. 
Αν μια ηϊνθ παραβιαςκεί αφοφ τελειϊςει ο χρόνοσ εξόδου τα ακόλουκα κα ςυμβοφν. 
1 Το ςφςτθμα κα ενεργοποιιςει όλεσ τισ θχθτικζσ ςυςκευζσ ςειρινεσ, φάρο 
αναλαμπϊν ι και τον τθλεφωνθτι – κωδικοποιθτι. 
2 Ο κωδικοποιθτισ κα ςτείλει το ανάλογο ςιμα ςυναγερμοφ μζςω τθσ 
τθλεφωνικισ γραμμισ ειδοποιϊντασ τα εξουςιοδοτθμζνα άτομα ι υπθρεςίεσ για τθν 
κατάςταςθ του ςυμβάντοσ. 
3 Ο μετρθτισ διάρκειασ ιχου τθσ ςειρινασ κα αρχίςει να μετρά για τον 
προκακοριςμζνο χρόνο διάρκειασ ςυναγερμοφ. Πταν ο χρόνοσ αυτόσ τελειϊςει, οι ςειρινεσ κα 
ςταματιςουν να θχοφν και το ςφςτθμα κα επανζλκει ςε ετοιμότθτα για τυχόν επόμενο 
ςυναγερμό. 
4 Με τθν επιςτροφι ςασ ζνα ι παραπάνω ενδεικτικά ηωνϊν κα αναβοςβινουν ςτο 
πλθκτρολόγιο, επιτρζποντα ςασ να ελζγξετε τισ ηϊνεσ που ζδωςαν ςυναγερμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Οδθγίεσ χριςθσ 
 
   
 
 
           
 
 Χρόνοσ Ειςόδου 
Χρόνοσ Ειςόδου είναι θ περίοδοσ μζςα ςτθν οποία κα πρζπει να αφοπλίςετε το 
ςφςτθμα αφοφ ζχετε ανοίξει τθν ηϊνθ χρόνο-κακυςτζρθςθσ (ςυνικωσ κφρια πόρτα 
ειςόδου) κατά τθν είςοδο ςασ ςτο χϊρο. Κατά τθν διάρκεια του χρόνου ειςόδου το 
πλθκτρολόγιο θχεί, προειδοποιϊντασ ςασ ότι πρζπει να αφοπλίςετε το ςφςτθμα. Εάν 
δεν αφοπλίςετε το ςφςτθμα πριν το τζλοσ του χρόνου ειςόδου, κα δοκεί ςυναγερμόσ. 
 
Χρόνοσ Εξόδου 
Χρόνοσ εξόδου είναι θ χρονικι περίοδοσ μζςα ςτθν οποία επιτρζπεται να φφγετε από 
το χϊρο αφοφ ζχετε δϊςει τον κωδικό οπλίηοντασ το ςφςτθμα. 
Το πλθκτρολόγιο κα θχιςει για να ςασ ειδοποιιςει ότι ο χρόνοσ εξόδου τελείωςε. 
 
θμείωςθ 
Σε περίπτωςθ που δοκεί κατά λάκοσ ςυναγερμόσ πλθκτρολογοφμε τον κωδικό μασ. 
Για τον κακοριςμζνο χρόνο ειςόδου – εξόδου αναφερκείτε ςτθν εταιρεία μασ. 
 
Οπλιςμόσ ςυςτιματοσ με απομάκρυνςθ από το χώρο ARM 0 
Πλεσ οι ηϊνεσ πρζπει να είναι κλειςτζσ, και το πράςινο LED READY αναμζνω 
Ρατιςτε αργά και προςεχτικά ΑRM 0, κα ακουςτι ζνασ ςυνεχζσ ιχοσ και αρχίηει να 
μετρά ο χρόνοσ εξόδου.  
 
Οπλιςμόσ ςυςτιματοσ με παραμονι ςτο χώρο “STAY” 
Πταν υπάρχει ανάγκθ να οπλίςετε μόνο τθν περιμετρικι κάλυψθ του οικιματόσ 
ςασ,(π.χ. .όταν πάτε για φπνο) αυτόσ ο τρόποσ οπλιςμοφ είναι πολφ χριςιμοσ. Αυτόματα 
απομονϊνονται οι εςωτερικζσ ηϊνεσ (π.χ. ανιχνευτζσ κίνθςθσ εςωτερικϊν χϊρων), 
επιτρζποντασ ςτον ιδιοκτιτθ να κινείται ελεφκερα εντόσ του χϊρου ενϊ ταυτόχρονα 
είναι προςτατευμζνα τα περιμετρικά παράκυρα και πόρτεσ του οικιματοσ. 
Για να οπλίςετε πλθκτρολογοφμε τα πλικτρα ARM 1.Το ςφςτθμα είναι οπλιςμζνο. 
Ρατάμε τον κωδικό μασ, για να αφοπλίςουμε. 
 
Βίαιθ όπλιςθ  ARM 2. 
Πταν κζλουμε να οπλίςουμε το ςφςτθμα χωρίσ να κλείςουμε κάποιεσ ηϊνεσ 
πλθκτρολογοφμε ARM 2. Τότε οι ανοικτζσ ηϊνεσ βγαίνουνε εκτόσ λειτουργίασ. Αυτι 
θ μορφι όπλιςθσ δεν ςυνιςτάται εκτόσ ελάχιςτων ζκτακτων περιπτϊςεων, γιατί 
μειϊνεται ςθμαντικά θ αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ. 
 
υναγερμόσ πανικοφ πλθκτρολογίου 
Συναγερμόσ κα δοκεί εάν πατθκοφν ταυτόχρονα τα πλικτρα ENTER και CLEAR 
για 3ϋϋ 
Ο ςυναγερμόσ αυτόσ κα είναι θχθρόσ. Συηθτείςτε με τον εγκαταςτάτθ ςασ αν 
επικυμείτε ο ςυναγερμόσ αυτόσ να είναι ςιωπθλόσ. 



 

 

 
                                                                                                          
 
Οδθγίεσ χριςθσ 
 
 
 
 
 
Αλλαγι των κωδικών χριςτθ 
Η λειτουργία επιτρζπει μόνο ςτον Κφριο κωδικό χριςτθ να παρζμβει ςτο ςφςτθμα 
ςυναγερμοφ και να προςκζςει ι να αλλάξει από το ςφςτθμα άλλουσ κωδικοφσ 
χριςτθ. 
Πταν αλλάηετε ι προςκζτεται κωδικοφσ είναι ςθμαντικό να γνωρίηετε τον αρικμό 
του χριςτθ. Ο εγκαταςτάτθ ςασ κα ςασ δϊςει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ κατά τθν 
εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 
 
Για να προςκζςετε ι να αλλάξετε ζνα κωδικό χριςτθ 
Ρλθκτρολογοφμε 
κφριο κωδικό (εργοςταςιακόσ 0000)+ το πλικτρο PRG + αρικμό χριςτθ 
00+ νζο κωδικό + νζο κωδικό ( δφο φορζσ) + ENTER(ο κωδικόσ πρζπει να είναι 
τετραψιφιοσ)π.χ.(0000 + PRG +00+1234+1234+ENTER ο νζοσ κωδικόσ είναι 1234) 
Ο αρικμόσ χριςτθ είναι 00 κφριοσ κωδικόσ χριςτθ 
01 δεφτεροσ κωδικόσ χριςτθ 
02 τρίτοσ κωδικόσ χριςτθ 
03 τζταρτοσ κωδικόσ χριςτθ κ.ο.κ. 
 
ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 
Πταν υπάρξει κάποιο πρόβλθμα ςτο ςφςτθμα, το ενδεικτικό εικονίδιο TROUBLE 
κα εμφανιςκεί ςτο πλθκτρολόγιο με ζναν αρικμό, o αρικμόσ προςδιορίηει το 
πρόβλθμα Για να προςδιορίςετε τον τφπο του προβλιματοσ ςυμβουλευτείτε τον 
παρακάτω πίνακα: 
1 Διακοπι ρεφματοσ 
2 Ρτϊςθ μπαταρίασ 
3 Καμζνθ αςφάλεια 
4 Ρρόβλθμα τθλεφωνικισ γραμμισ 
5 Αποτυχία επικοινωνίασ με Κεντρικό Στακμό 
6 Αποςφνδεςθ ςειρινασ 
 
Απομόνωςθ ηωνών 
Ρλθκτρολογοφμε κωδικό το πλικτρο BYP ςτθν ςυνζχεια πλθκτρολογοφμε τισ ηϊνεσ 
που κζλουμε να απομονϊςουμε. Για να οπλίςουμε πλθκτρολογοφμε τον κωδικό. Ο 
χρόνοσ εξόδου αρχίηει να μετρά. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Οδθγίεσ χριςθσ 
 
    
                               Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
 
Η εταιρεία New security εγγυάται ότι το προϊϊν δεν ζχει ελαττϊματα ςτθν καταςκευι και ςτθν 
ςυναρμολόγθςθ του. 
Οι ελαττωματικζσ ςυςκευζσ που επιςτρζφονται από τον πελάτθ, με δικι του ευκφνθ, 
επιςκευάηονται ι αντικακιςτοφνται με επιλογι του καταςκευαςτι. Η επιςκευι 
ι αντικατάςταςθ του προϊόντοσ κα είναι χωρίσ χρζωςθ εφόςον ιςχφει ο χρόνοσ 
εγγφθςθσ και θ φκορά δεν προζρχεται από: 
 
ΕΓΓΤΗΗ 
 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΧΟΝΚΑ 
ΟΚ ΡΕΚΡΤΩΣΕΚΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΚ ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΝΑΚ : 
1. ΒΛΑΒΕΣ ΡΟΥ ΡΟΚΛΗΙΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΧΗΣΗΣ Η ΑΜΕΛΕΚΑΣ . 
2. ΒΛΑΒΕΣ ΡΟΥ ΡΟΚΛΗΙΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΡΚΣΚΕΥΗΣ Η ΤΟΡΟΡΟΚΗΣΗΣ 
ΡΟΥ ΕΓΚΝΕ ΑΡΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΚΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΚΚΟΥΣ. 
3. ΚΑΙΕ ΔΥΣΛΕΚΤΟΥΓΚΑ ΡΟΥ ΟΦΕΚΛΕΤΑΚ ΣΕ ΜΗ ΤΗΗΣΗ ΤΩΝ 
ΡΟΔΚΑΓΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ. 
4. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΚΚΟΥ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΚΚΗΣ. 
5. Η ΕΓΑΣΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΚΚΟΥ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΚΚΗΣ. 
6. ΜΕΚΚΗ Η ΟΛΚΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΦΗ ΑΡΟ ΒΑΝΔΑΛΚΣΜΟ Η ΑΛΛΗ ΑΚΤΚΑ 
7. ΑΡΟ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΔΚΚΤΥΟΥ ΕΥΜΑΤΟΣ Θ ΒΥΙΚΣΜΑ. 
ΣΕ ΡΕΚΡΤΩΣΗ ΤΕΧΝΚΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΚΞΕΚΣ ΜΕ ΧΕΩΣΗ, Ο ΡΕΛΑΤΗΣ ΙΑ 
ΕΝΗΜΕΩΝΕΤΕ ΓΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΟ ΤΑ ΚΕΝΤΚΚΑ ΓΑΦΕΚΑ ΤΗΣ NEW 
SECURITY ΚΑΚ Η ΡΛΗΩΜΗ ΙΑ ΓΚΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΚΚΟ. 
 
Ρεριοριςμοί ευκφνθσ : 
Αν και το ςφςτθμα ςασ είναι προϊϊν υψθλισ τεχνολογίασ, δεν παρζχει εγγυθμζνθ 
προςταςία. Κανζνα ςφςτθμα ςυναγερμοφ δεν μπορεί να εγγυθκεί 100 % τθν 
αςφάλεια ςασ, όμωσ μειϊνουν κατά πολφ τθν πικανότθτα διάρρθξθσ, πυρκαγιάσ ι 
άλλων καταςτάςεων άμεςθσ ανάγκθσ. 
Για να ιςχφει θ εγγφθςθ, πρζπει το παρόν να είναι υπογεγραμμζνο από τον τεχνικό 
και από τον πελάτθ. 

 
 Εργοςταςιακι εγγφθςθ των μθχανθμάτων δφο ζτθ. 
 Η εγγφθςθ ιςχφει μόνο με τθν ςφραγίδα από τθν εγκαταςτάτρεια εταιρείασ. 
 Ια πρζπει να γίνετε ετιςια ςυντιρθςθ από τθν εγκαταςτάτρεια εταιρεία και να 

ενθμερϊνετε το ζντυπο τθσ εγγφθςθσ.   
Κόςτοσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ, 54,00  €- περιλαμβάνονται: ζλεγχοσ μπαταρίασ κεντρικισ 
μονάδασ & εξωτερικισ ςειρινασ, ζλεγχοσ ανιχνευτϊν, ζλεγχοσ μαγνθτικϊν επαφϊν, 
ζλεγχοσ καλωδίων, ζλεγχοσ τθλεφωνικισ γραμμισ, δοκιμζσ ςθμάτων, επιβεβαίωςθ 
τθλεφωνικϊν αρικμϊν χϊρου και βοθκείασ 
Ελάχιςτθ χρζωςθ επίςκεψθσ, κατόπιν εντολι ςασ 35,00 €  



 

 

Εγγφθςθσ  
 
 
 
                                      ΤΝΣΗΡΗΗ 
Η New Security ςυνιςτά να κάνετε τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ ςασ ςε 
εβδομαδιαία βάςθ όπωσ, ζλεγχο ςτισ μαγνθτικζσ επαφζσ (να κλείνουν 
ςωςτά,) ςτουσ ανιχνευτζσ κίνθςθσ (να είναι κακαροί, να μθν καλφπτονται με 
διάφορα αντικείμενα.) 
Κάκε χρόνο κα πρζπει να γίνετε ςυντιρθςθ από τθν εταιρεία μασ. 
Η μπαταρία τθσ κεντρικισ μονάδασ, και τθσ εξωτερικισ ςειρινασ κα πρζπει 
να αλλάηονται περίπου κάκε δφο με τρία χρόνια. 
 
 
θμειώςεισ εγκατάςταςθσ 
 

Εταιρεία εγκατάςταςθσ: New! Security   Αρ. αδείασ 3015/39/60/1339-δϋ 

Τεχνικόσ:                            New security 

Τθλζφωνο:                        2109952390 

Ημερ/νία εγκατάςταςθσ:    

Λιξθ εγγφθςθσ:                     

Αρικμόσ ζκδοςθσ πίνακα : teletekca60plus 

Κωδικόσ αςφαλείασ:      

Κωδικόσ κζντρου             
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Περιγραφι ηωνών 
 

Ζϊνθ 1 

Ζϊνθ 2 
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