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Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα 

Όια ηα δηθαηψκαηα παξαθξαηνχληαη. Καλέλα κέξνο ηνπ εγγξάθνπ δελ επηηξέπεηαη λα αλαπαξαρζεί, 

απνζηαιεί ή λα απνζεθεπηεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή κε νπνηνδήπνηε κέζν, ειεθηξνληθφ, κεραληθφ 

ή θσηνγξαθηθφ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, ρσξίο ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο New Security 

Electronics Design and Manufacturing Pty Limited. 

 

 

Καηαηεζέληα ήκαηα 

ην έγγξαθν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη νλφκαηα θαηαηεζέλησλ. Αληί λα ηνπνζεηείηε ην ζήκα 

θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ ζε θάζε θαηαηεζέλ ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην έγγξαθν, δειψλεηαη 

εμ αξρήο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νλφκαηα απηά κφλν γηα ιφγνπο εθκάζεζεο θαη κε ζθνπφ κφλν 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ θάζε θαηαηεζέληνο νλφκαηνο παξά ηελ πξνζβνιή απηψλ. 

 

 

Πεξηνξηζκνί Τπεπζπλφηεηαο 

Παξφηη έρεη παξζεί θάζε πξνθχιαμε ζηελ εγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ, νχηε ε Electronics Design & 

Manufacturing Pty Limited νχηε θαλείο απφ ηνπο επίζεκνπο αληηπξνζψπνπο ηεο έρεη ηελ επζχλε 

σο πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αλ πξνθιεζεί δεκία ή θαηαζηξνθή ηνπ 

κεραλήκαηνο άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην. 

 

Ζ Electronics Design & Manufacturing Pty Limited έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηνπ πξντφληνο. 
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Εισαγωγή 

πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ζαο ζαλ πίλαθα ζπλαγεξκνχ ηνλ Solution 880 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδηνθηεζίαο ζαο. Γηα λα κπνξέζεηε λα πάξεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο κνλάδνο, ζαο ζπληζηνχκε λα αθηεξψζεηε ιίγν ρξφλν δηαβάδνληαο ην εγρεηξίδην θαη λα 

εμνηθεησζείηε κε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.    

Θα παξαηεξήζεηε φηη θξηηήξην ηνπ ζρεδηαζκνχ, εκθάληζεο, ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ θαη πξνζπαζήζακε ηε θάιπςε θάζε πξνβιεπφκελεο απαίηεζεο ζαο. Μεγάιε 

ζεκαζία δφζεθε επίζεο ζηελ απιφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ηαρχηεηαο 

θαη πηζηεχνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζαο ηθαλνπνηήζνπλ απφιπηα. 

ην εγρεηξίδην απηφ ζα εμεγεζνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο ρεηξηζκνχ ηνπ πίλαθα ζπλαγεξκνχ 

Solution 880. Όιεο νη παξάκεηξνη θαη επηινγέο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ αλαιπηηθά θαζνξηζηεί, αλ θαη 

έρεη αθεζεί κεγάιε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

Ζ ζεηξά ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ Solution είλαη πνιχ δεκνθηιήο κε ρηιηάδεο ηδηνθηήηεο ζε 

πνιιέο ρψξεο ζηνλ θφζκν, άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηερλνγλσζίαο θαη ηθαλνηήησλ. 

Πξνζπαζήζακε λα πξνζαξκφζνπκε ην εγρεηξίδην απηφ ψζηε λα ηαηξηάδεη ζε φια ηα επίπεδα θάζε 

αλαγλψζηε. 

Καζψο ηα ζπζηήκαηα Solution ζπλερίδνπλ λα βειηηψλνληαη κε ηα ρξφληα, έγηλαλ παλίζρπξα. 

Μεξηθνί απφ ηνπο πξψηκνπο ρξήζηεο ηνπο έρνπλ γίλεη πξαγκαηηθά «απαηηεηηθνί ρξήζηεο» θαη ζα 

πξέπεη λα ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

δηαηεξήζνπκε θαη ηελ απιφηεηα ησλ νδεγηψλ ρξήζεο θαη ηνπ πξντφληνο. 

 

Χαρακτηριστικά 

Σν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ Solution 880 ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο 

κηθξνεπεμεξγαζηέο γηα λα ζαο πξνζθέξεη ηα ρξεζηκφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κεγαιχηεξν 

επίπεδν αμηνπηζηίαο θαη απφδνζεο . 

 

Αθνινπζεί κία ιίζηα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ν πίλαθαο .  

 

 16 πξνγξακκαηηδόκελνη Κσδηθνί Υξήζηε (1 – 8)  Οθηώ Κσδηθνί Υξήζηε γηα Σειερεηξηζκό (9 – 16) 

 Υεηξηζκνί Οπιηζκνύ κε Παξακνλή θαη Απνκάθξπλζε από ην ρώξν   Ηρεηηθέο ελδείμεηο θαηά ηνπο ρξόλνπο Εηζόδνπ θαη Εμόδνπ  

 Οθηώ πξνγξακκαηηδόκελεο Ζώλεο Δηάξξεμεο   πκβαηόηεηα κε ζεηξήλεο EDMSAT  

 Έιεγρνο ηειεθσληθήο γξακκήο   Υσξηζηόο ήρνο ζπλαγεξκνύ ππξθαγηάο  

 Κιείδσκα δσλώλ γηα εηξήλα θαη Κσδηθνπνηεηή  Αλαθνξά ζε δύν Κέληξα Λήςεο εκάησλ  

 Καζπζηέξεζε αλαθνξάο ζεκάησλ   Πξνώζεζε Σειεθσληθώλ θιήζεσλ θαηά ηνλ νπιηζκό θαη 
αθνπιηζκό 

 Ελζσκαησκέλε κνλάδα Αλίρλεπζεο Πξνβιήκαηνο Σειεθ. 
Γξακκήο  

 Έιεγρνο Αληρλεπηώλ  

 πλαγεξκόο εκέξαο   Δπλακηθό Σεζη Μπαηαξίαο  

 Δηαδηθαζία Οπιηζκνύ / Αθνπιηζκνύ κέζσ ηειεθώλνπ   Απηόκαηνο Οπιηζκόο θαη Αθνπιηζκόο 

 Παξάθακςε Απηόκαηνπ Σειεθσληθνύ Απαληεηή ή Φαμ   Ελδεηθηηθά Δηαθνπήο ξεύκαηνο θαη Πξνβιήκαηνο 
ζπζηήκαηνο  

 Μλήκε ζπκβάλησλ κε αλάγλσζε   Λεηηνπξγία ειέγρνπ δσλώλ (Walk Test) 

 Πξνγξακκαηηζκόο κέζσ Τπνινγηζηή (Upload/Download)  Ειεγρόκελε έμνδνο ζεηξήλαο  (1) 

 2 Πξνγξακκαηηδόκελεο Έμνδνη  Έμνδνο Strobe  

 Έμνδνο Relay   Δηαρσξηδόκελν ζε δύν Τπνζπζηήκαηα  
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Υπάξρεη δηαζέζηκε επηινγή πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ώζηε λα 
είλαη αδύλαηε ε πξόζβαζε κε ζθνπό ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζαο από 
άιιε κε εμνπζηνδνηεκέλε εηαηξία ή ηερληθό. Τν ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ην ζπδεηήζεηε κε 
ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 

 

Αλαθεξζείηε ζηα “Πξναηξεηηθά Δμαξηήκαηα” ζηε ζειίδα 50 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ 

ζηα πξφζζεηα εμαξηήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ζην ζχζηεκα 

ζπλαγεξκνχ ζαο. 

 

 

Βασικός Χειρισμός Συστήματος 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζαο είλαη λα απνηξέςεη θαη λα εκπνδίζεη ηνλ 

επίδνμν δηαξξήθηε απφ ην λα κπεη ζην νίθεκα ζαο . 

 

Πξνηνχ θχγεηε απφ ην γξαθείν ή ηελ νηθία ζαο ζηγνπξεπηείηε φηη έρεηε θιείζεη φιεο ηηο πφξηεο θαη 

ηα παξάζπξα. Γψζηε ηνλ θαζνξηζκέλν θσδηθφ ζαο θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν .    Σν 

ζχζηεκα ζαο ζα νπιίζεη κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν θαη ζα αξρίζεη λα κεηξά ν ρξφλνο εμφδνπ. 

 

Μφιηο ν ρξφλνο εμφδνπ ηειεηψζεη, ζα αθνχζεηε έλα καθξχ ήρν απφ ηνλ βνκβεηή ηνπ πιεθηξνινγίνπ 

ζαλ έλδεημε φηη ην ζχζηεκα έρεη νπιηζηεί. Όπνηα δψλε δελ είλαη θιεηζηή ζα απνκνλσζεί απηφκαηα. 

Σν ζχζηεκα ηψξα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηήζεη ηηο ζεηξήλεο θαη ηνλ θάξν αλαιακπψλ ηνπ ζε 

πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ . 

 

Αλ κία θιεηζηή δψλε παξαβηαζζεί αθνχ ηειεηψζεη ν ρξφλνο εμφδνπ ηα αθφινπζα ζα ζπκβνχλ. 

Παξαθάησ αλαθέξεηαη ε ηππηθή ζεηξά απηψλ ησλ ζπκβάλησλ. 

 

1. Σν ζχζηεκα ζα ελεξγνπνηήζεη φιεο ηηο ερεηηθέο ζπζθεπέο φπσο ζεηξήλεο, θάξν αλαιακπψλ ή 

θαη ηνλ ηειεθσλεηή – θσδηθνπνηεηή. 

 

2. Ο θσδηθνπνηεηήο ζα ζηείιεη ην αλάινγν ζήκα ζπλαγεξκνχ κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 

εηδνπνηψληαο ηα εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ή ππεξεζίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπκβάληνο . 

 

3. Ο κεηξεηήο δηάξθεηαο ήρνπ ζεηξήλαο ζα αξρίζεη λα κεηξά γηα ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν 

δηάξθεηαο ζπλαγεξκνχ. Όηαλ ν ρξφλνο απηφο ηειεηψζεη, νη ζεηξήλεο ζα ζηακαηήζνπλ λα ερνχλ 

θαη ην ζχζηεκα ζα επαλέιζεη ζε εηνηκφηεηα γηα ηπρφλ επφκελν ζπλαγεξκφ. 

 

4. Με ηελ επηζηξνθή ζαο, ν θάξνο αλαιακπψλ κπνξεί αθφκα λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο γηα λα 

ζαο πιεξνθνξήζεη φηη ππήξμε ζπλαγεξκφο θαηά ηελ απνπζία ζαο.  

 

5. Έλα ή παξαπάλσ ελδεηθηηθά δσλψλ ζα αλαβνζβήλνπλ, επηηξέπνληαο ζαο λα ειέγμεηε ηηο 

δψλεο πνπ έδσζαλ ζπλαγεξκφ. 

 

Απηή είλαη κία πνιχ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζαο. Καζψο ππάξρνπλ πνιιά 

δηαζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ζην ζχζηεκα Solution 880 κπνξεί λα ππάξρνπλ κεξηθέο 

δηαθνξέο απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο. 
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Προσπάθειες Εισαγωγής Κωδικού Χρήστη 

Ο αξηζκφο πξνζπαζεηψλ εηζαγσγήο θσδηθνχ, πεξηνξίδεη ηηο θνξέο πνπ κπνξεί λα θάπνηνο λα 

πξνζπαζήζεη λα δψζεη ην θσδηθφ ρξήζηε, κέρξη  λα δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο, γηα λα θάλεη θάπνηα 

ιεηηνπξγία ζην ζχζηεκα. πλαγεξκφο απφ ηέηνηα πεξίπησζε νλνκάδεηαη «πλαγεξκφο πξνζηαζίαο 

πιεθηξνινγίνπ». Όηαλ ππάξμεη ζπλαγεξκφο πξνζηαζίαο πιεθηξνινγίνπ, ην ζχζηεκα ζα θάλεη ηα 

αθφινπζα : 

 

1. Θα ελεξγνπνηεζνχλ νη ζεηξήλεο θαη νη θάξνη πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

ζαο. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο αλ δελ ζέιεηε λα ηζρχεη απηφ. 

 

2. Κιείδσκα πξφζβαζεο ζε φια ηα πιεθηξνιφγηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην ζχζηεκα 

ζπλαγεξκνχ. Ο ρξφλνο πνπ ζα κείλνπλ απελεξγνπνηεκέλα ηα πιεθηξνιφγηα ζε ηέηνηα 

πεξίπησζε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 

 

3. Απνζηνιή αληίζηνηρνπ ζήκαηνο ζην Κέληξν Λήςεο εκάησλ (πξναηξεηηθφ).  

 

Ζ ιεηηνπξγία απηή ηζρχεη είηε είλαη νπιηζκέλν είηε αθνπιηζκέλν ην ζχζηεκα.  Κάζε θνξά πνπ 

νπιίδεη ή αθνπιίδεη ην ζχζηεκα, ν κεηξεηήο πξνζπαζεηψλ αξρίδεη απφ ηελ αξρή.  Ο αξηζκφο ησλ 

αλεπηηπρψλ πξνζπαζεηψλ κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 1 έσο 15 θνξέο.  Ο αξηζκφο απηφο θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο.  Αλαθεξζείηε  "εκεηψζεηο Δγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 59 γηα ηνλ 

θαζνξηζκέλν αξηζκφ πξνζπαζεηψλ εηζαγσγήο θσδηθνχ απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο.. 

 

Χρόνος Κλειδώματος Πληκτρολογίου 

Σα πιεθηξνιφγην ζα «θιεηδψζεη» γηα ηνλ ρξφλν πνπ έρεη θαζνξίζεη ν εγθαηαζηάηε ζαο αλ 

μεπεξαζηεί ν επηηξεπηφο αξηζκφο πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζσζηνχ θσδηθνχ ρξήζηε.  

 

Λειτουργία Σβησίματος Ενδεικτικών Πληκτ/γίου 

Ζ επηινγή απηή, αλ ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, ζα θάλεη φια ηα ελδεηθηηθά ησλ 

πιεθηξνινγίσλ λα ζβήζνπλ απηφκαηα, αλ δελ παηεζεί θαλέλα πιήθηξν γηα πεξίνδν 60 

δεπηεξνιέπησλ 
 

Σα ελδεηθηηθά ζα μαλαλάςνπλ κφιηο παηεζεί θάπνην απφ ηα πιήθηξα ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Σα 

ελδεηθηηθά επίζεο ζα αλάςνπλ απηφκαηα αλ δνζεί ζπλαγεξκφο ή φηαλ ελεξγνπνηεζεί ν ρξφλνο 

εηζφδνπ γηα ηελ αθφπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  Σα ελδεηθηηθά δελ ζα αλάςνπλ ζηε πεξίπησζε πνπ 

δνζεί «ζησπειφο» ζπλαγεξκφο. Ζ επηινγή απηή κπνξεί λα θαζνξηζηεί κφλν απφ ηνλ εγθαηαζηάηε 

ζαο. 
 

Μνήμη Συναγερμού 

Αλ επηζηξέθνληαο ζην πξνζηαηεπφκελν νίθεκά ζαο παξαηεξήζεηε ην ελδεηθηηθφ νπιηζκνχ λα 

αλαβνζβήλεη, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε γηαηί φζν ιείπαηε ην ζχζηεκά ζαο έδσζε ζπλαγεξκφ 

ε απηή ηε πεξίπησζε, κπαίλνληαο ζην ρψξν θαη αθνχ αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα, ζα παξαηεξήζεηε 

έλα ή θαη παξαπάλσ ελδεηθηηθά δσλψλ λα αλαβνζβήλνπλ γξήγνξα. Απηφ ζεκαίλεη ε δψλε ή νη 

δψλεο απηέο έδσζαλ ζπλαγεξκφ. 

Αθνχ ειέγμεηε πνηα απφ ηηο δψλεο είλαη θαη εμεηάζεηε ηελ πεξίπησζε γηα ηελ νπνία δφζεθε 

ζπλαγεξκφο, κπνξείηε θαηφπηλ λα ελεκεξψζεηε αλάινγα ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 

Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα «ξσηήζεηε» ην ζχζηεκά ζαο γηα ηηο πξνεγνχκελεο κλήκεο ζπλαγεξκνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία «Αλάγλσζεο Μλήκεο πκβάλησλ». Ζ ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζε 

ζαο ή ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο, λα ειέγμεηε ηελ αθξηβή αθνινπζία ησλ ζπκβάλησλ 
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πνπ έιαβαλ ρψξα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Αλαθεξζείηε  “Αλάθιεζε Μλήκεο πκβάλησλ” 

ζηε ζειίδα 41 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 
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Χρονική Περίοδος Ελέγχου Ανιχνευτών 

Ο έιεγρνο αληρλεπηψλ είλαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο απηνειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

αθνξά ηνλ έιεγρν φηη φινη νη αληρλεπηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκά ζπλαγεξκνχ 

ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά  . 

Ο ρξφλνο ειέγρνπ αληρλεπηψλ θαζνξίδεη πφζεο εκέξεο (0-99) θάπνηα δψλε ζα παξακείλεη 

απνκνλσκέλε πξνηνχ δψζεη παξαβίαζε. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη ελεξγή κφλν φηαλ ην ζχζηεκά ζαο 

είλαη αθνπιηζκέλν, γηαηί φηαλ είλαη νπιηζκέλν φινη νη αληρλεπηέο είλαη ζε εηνηκφηεηα ψζηε λα 

δψζνπλ ζπλαγεξκφ ζε ηπρνχζα παξαβίαζε.   

Αλ κηα δψλε πξνγξακκαηηζκέλε γηα έιεγρν αληρλεπηψλ δελ δηεγεξζεί θαη δελ εξεκήζεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ, ην ελδεηθηηθφ πξνβιήκαηνο “FAULT” ζα αλάςεη θαη ν βνκβεηήο ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ ζα αξρίζεη λα ερεί κία θνξά θάζε ιεπηφ. Γηα λα αθπξψζεηε ηνλ ήρν ηνπ βνκβεηή 

παηήζηε ην πιήθηξν  .  Αλαθεξζείηε ζηελ "Πεξηγξαθή Πξνβιεκάησλ" ζηε ζειίδα 27 γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Αλαθεξζείηε ζηηο "εκεηψζεηο Δγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 59 γηα ηνλ 

θαζνξηζκέλν απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ρξφλν ειέγρνπ αληρλεπηψλ. 

Συναγερμός Ημέρας 

πλήζσο είλαη ρξήζηκνο ν έιεγρνο ηεο κπξνζηηλήο πφξηαο ελφο θαηαζηήκαηνο ή νηθήκαηνο. Ζ 

ιεηηνπξγία «ζπλαγεξκνχ εκέξαο» επηηξέπεη θάπνηεο δψλεο λα ειέγρνληαη φηαλ ην ζχζηεκα είλαη 

αθνπιηζκέλν. Δλδείμεηο γη απηφ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο απφ ηηο βνεζεηηθέο εμφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

φπσο θαη ν βνκβεηήο ησλ πιεθηξνινγίσλ. Μφλν νη δψλεο  1 - 4 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ην ζπλαγεξκφ εκέξαο. Αλαθεξζείηε ζηηο "εκεηψζεηο Δγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 59 γηα λα 

ειέγμεηε πνηεο απφ ηηο δψλεο έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ζπλαγεξκφ εκέξαο. 

 

Ακύρωση Συναγερμού Ημέρας 

Μία βνεζεηηθή έμνδνο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα αθχξσζε «ζπλαγεξκνχ εκέξαο» ζα ελεξγνπνηεζεί 

φηαλ κηα δψλε κε ζπλαγεξκφ εκέξαο δηεγεξζεί. Ζ έμνδνο ζα εξεκήζεη φηαλ ε δψλε θιείζεη. Απηφ 

ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ην ζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν . 

 

Εντολή Συναγερμού Ημέρας 

Μηα βνεζεηηθή έμνδνο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα εληνιή ζπλαγεξκνχ εκέξαο ζα ελεξγνπνηεζεί φηαλ 

κία δψλε εκέξαο δηεγεξζεί. Ζ έμνδνο ζα εξεκήζεη φηαλ παηεζεί ην πιήθηξν  . Απηφ 

ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ην ζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν . 
 

Παράδειγμα 

Αλ έρεηε πξνγξακκαηηζκέλεο πνιιέο δψλεο ζαλ ζπλαγεξκφ εκέξαο θαη κηα απφ απηέο δηεγεξζεί, ζα 

είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξίζεηε πνηα απφ απηέο ελεξγνπνηήζεθε. Υξεζηκνπνηψληαο κηα βνεζεηηθή 

έμνδν ζαλ εληνιή ζπλαγεξκνχ εκέξαο, ιχλεηαη ην πξφβιεκα. Όηαλ δηεγεξζεί κηα δψλε εκέξαο, φια 

ηα ελδεηθηηθά ησλ δσλψλ ζα ζβήζνπλ, αθήλνληαο αλακκέλα κφλν ηα ελδεηθηηθά ησλ δσλψλ πνπ 

έδσζαλ ζπλαγεξκφ εκέξαο. Γηα λα αθπξψζεηε ηε κλήκε ζπλαγεξκνχ παηήζηε ην πιήθηξν  . 
 

Χειρισμός 

Ο ζπλαγεξκφο εκέξαο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ή λα αθπξσζεί παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα. Αλαθεξζείηε ζηηο "Λεηηνπξγίεο Κσδηθψλ Υξήζηε" ζηε ζειίδα 42 γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. Σξεηο ήρνη ζεκαίλνπλ ζπλαγεξκφ εκέξαο ελεξγφ, δχν ήρνη ζπλαγεξκφ εκέξαο θιεηζηφ. 

Αλ κηα δψλε έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ζπλαγεξκφ εκέξαο, κπνξεί λα απνκνλσζεί κε 

θαλνληθφ ηξφπν. Μηα απνκνλσκέλε δψλε δελ δίλεη ζπλαγεξκφ εκέξαο. 
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Χρόνος Εισόδου 

Υξφλνο Δηζφδνπ είλαη ε πεξίνδνο ρξφλνπ κέζα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα 

αθνχ έρεηε αλνίμεη ηελ δψλε θαζπζηέξεζεο (ζπλήζσο θχξηα πφξηα εηζφδνπ) θαηά ηελ είζνδνο ζαο 

ζην ρψξν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εηζφδνπ ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ερεί 2 θνξέο ην 

δεπηεξφιεπην πξνεηδνπνηψληαο ζαο φηη πξέπεη λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα.  Αλ δελ αθνπιίζεηε ην 

ζχζηεκα πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εηζφδνπ, ζα δνζεί ζπλαγεξκφο. Αλαθεξζείηε ζηηο "εκεηψζεηο 

Δγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 59 γηα ηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ρξφλν εηζφδνπ. 

 

Χρόνος Εξόδου 

Υξφλνο Δμφδνπ είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία επηηξέπεηαη λα θχγεηε απφ ην ρψξν αθνχ 

έρεηε δψζεη ηνλ θσδηθφ ζαο νπιίδνληαο ην ζχζηεκα. Ο βνκβεηήο ζα ερήζεη κε κεγάιεο δηάξθεηαο 

ήρν γηα λα ζαο εηδνπνηήζεη φηη ν ρξφλνο εμφδνπ ηειείσζε. ηγνπξεπηείηε ψζηε λα θχγεηε απφ ην 

ρψξν πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ. Αλαθεξζείηε ζηηο  "εκεηψζεηο Δγθαηάζηαζεο" ζηε ζειίδα 

59 γηα ηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ρξφλν εμφδνπ. 

 

Ημερομηνία και Ώρα συστήματος 

Ο πίλαθαο ζπλαγεξκνχ πεξηιακβάλεη εκεξνιφγην 12 κελψλ θαη 24σξν ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, 

πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαη λα αιιαρηεί κε ηηο αιιαγέο ηνπ  ρεηκεξηλνχ θαη ζεξηλνχ σξαξίνπ. 

Απηφ επηηξέπεη θαηφπηλ ζην ζχζηεκα λα θαηαρσξεί ζηε κλήκε ηνπ ηα δηάθνξα ζπκβάληα θαη ηηο 

ζσζηέο απνζηνιέο ηνπ ζήκαηνο θαιήο ιεηηνπξγίαο «Test» ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ, 

αλ ππάξρεη ζχλδεζε. Αλαθεξζείηε ζηηο  “Δληνιέο Κχξηνπ Κσδηθνχ Υξήζηε” ζηε ζειίδα 31 γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο. 

 

Κωδικοί Χρήστη 1-16 

Ο ζθνπφο ησλ θσδηθψλ ρξήζηε είλαη λα νπιίδεηαη θαη λα αθνπιίδεηαη ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

θαζψο θαη λα θάλεηε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο  “Δληνιέο Κχξηνπ Κσδηθνχ 

Υξήζηε” ζηε ζειίδα 31.  

Οη θσδηθνί ρξήζηε κπνξνχλ λα έρνπλ κήθνο απφ έλα κέρξη ηέζζεξα ςεθία. Κάζε θσδηθφο κπνξεί 

λα έρεη δηαθνξεηηθφ επίπεδν πξφζβαζεο. Απηφ θαζνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θσδηθνχ, 

επηηξέπνληαο κφλν ηνλ νπιηζκφ ή ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θιπ.   

 

Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 16 θσδηθνί ρξήζηε δηαζέζηκνη, πνπ κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ ή λα δηαγξαθνχλ 

κέζσ ηνπ θχξηνπ θσδηθνί ρξήζηε. Δίλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ πνιιαπινί θχξηνη θσδηθνί 

ρξήζηε.  

Αλαθεξζείηε ζηελ Αιιαγή Κσδηθψλ Υξήζηε ζηε ζειίδα 31 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ 

ζηελ πξφζζεζε, αιιαγή ή δηαγξαθή ησλ θσδηθψλ ρξήζηε. 

 

 
Τν επίπεδν πξόζβαζεο γηα θάζε θσδηθό ρξήζηε κπνξεί λα θαζνξηζηεί ή λα αιιαρηεί κόλν 
από ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Κωδικοί Χρήστη 9-16 

Ο πίλαθαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα νπιίδεηαη θαη λα αθνπιίδεηαη εμ απνζηάζεσο κέζσ αζχξκαησλ 

πνκπψλ. Μέρξη θαη νθηψ θσδηθνί ρξήζηε κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ γηα ηειερεηξηζκφ κέζσ 

πνκπψλ. Πξνηνχ ν πίλαθαο κπνξέζεη λα δερηεί ζήκαηα νπιηζκνχ / αθνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα 

"δηδάμεηε" ζην ζχζηεκα ζαο, πνηνη πνκπνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε θσδηθφ ρξήζηε. Οη 
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αζχξκαηνη απηνί θσδηθνί ρξήζηε, ιεηηνπξγνχλ  θαη ζαλ θαλνληθνί θσδηθνί ρξήζηε νπιηζκνχ/ 

αθνπιηζκνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Πώς να διδάξετε τους ασύρματους κωδικούς χρήστη 

Γηα λα δηδάμεηε ζην ζχζηεκα ζαο ηνπο αζχξκαηνπο θσδηθνχο ρξήζηε, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ θχξην θσδηθφ ρξήζηε. Αλαθεξζείηε “Αιιαγή θαη δηαγξαθή ησλ αζχξκαησλ 

θσδηθψλ ρξήζηε” ζηε ζειίδα 34 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Ο 16
νο

 θσδηθφο ρξήζηε αλαθέξεη ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

κηα απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο νπιηζκνχ ή αθνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

1. Οπιηζκφο θαη αθνπιηζκφο, κέζσ αζχξκαηνπ ρεηξηζηεξίνπ πνπ έρεη ζπλδεζεί ζην πξναηξεηηθφ 

εμάξηεκα πνπ κπνξεί λα δερηεί ν πίλαθαο (αζχξκαηνπ δέθηε /θιεηδνδηαθφπηε) ή ζε 

Νπθηεξηλφ ρεηξηζηήξην νπιηζκνχ. 

 

2. Οπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηειεθψλνπ. 

 

3. Απηφκαηνο νπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

4. Οπιηζκφο κε έλα πιήθηξν γηα απνκάθξπλζε ή παξακνλή ζην ρψξν (1
νπ

 θαη 2
νπ

 ηξφπνπ). 

 

5. Αθνπιηζκφο κε έλα πιήθηξν κεηά απφ νπιηζκφ κε παξακνλή ζην ρψξν (1
ν
 ή 2

ν
 ηξφπν). 

 

 

Επίπεδα πρόσβασης κωδικών χρήστη 

Τπάξρνπλ δέθα δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ζε θάζε έλα 

απφ ηνπο θσδηθνχο ρξήζηε. Κάζε επίπεδν πξφζβαζεο επηηξέπεη ή πεξηνξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

κπνξεί ν θάζε ρξήζηεο λα θάλεη ζην ζχζηεκα . 

 
Αλ ηα επίπεδα πξόζβαζεο ρξεζηώλ 4, 6 ,12 ή 14 θαζνξηζηνύλ ζε θάπνηνπο από ηνπο 8 
δηαζέζηκνπο θσδηθνύο ρξήζηε, ε κέζνδνο ηεο «βαζηθήο απνκόλσζεο δσλώλ» δελ ζα είλαη 
πιένλ ελεξγή. Μόλν νη θσδηθνί ρξήζηε πνπ ζα έρνπλ επίπεδν πξόζβαζεο 4, 6, 12 θαη 14 
ζα κπνξνύλ λα απνκνλώλνπλ δώλεο ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν «απνκόλσζεο δσλώλ 
κε θσδηθό». 

 

Πξόζβαζε Πεξηγξαθή 

0 Οπιηζκφο θαη Αθνπιηζκφο 

1 Μφλν Οπιηζκφο 

2 Οπιηζκφο, Αθνπιηζκφο + Αλαθνξά ζεκάησλ 

3 Μφλν Οπιηζκφο + Αλαθνξά ζήκαηνο νπιηζκνχ 

4 Οπιηζκφο, Αθνπιηζκφο + απνκφλσζε δσλψλ κε θσδηθφ 

6 Οπιηζκφο, αθνπιηζκφο + απνκφλσζε δσλψλ + αλαθνξά ζεκάησλ 

8 Οπιηζκφο, αθνπιηζκφο + Δληνιέο Κχξηνπ Κσδηθνχ ρξήζηε 

10 Οπιηζκφο, αθνπιηζκφο + Δληνιέο Κχξηνπ Κσδηθνχ + αλαθνξά 

12 Οπιηζκφο, αθνπιηζκφο + Δληνιέο Κχξηνπ Κσδηθνχ + απνκφλσζε 

14 Οπιηζκφο, αθνπιηζκφο + Δληνιέο Κχξηνπ Κσδηθνχ + απνκφλσζε  

+ αλαθνξά ζεκάησλ 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δπίπεδα πξφζβαζεο θσδηθψλ ρξήζηε 
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Οπλισμός και Αφοπλισμός 

Σν επίπεδν απηφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο κφλν ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο . 

 

Μόνο Οπλισμός 

Σν επίπεδν απηφ επηηξέπεη κφλν ηνλ νπιηζκφ  θαη φρη ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο . 

Οπλισμός και Αφοπλισμός + Αναφορά σημάτων 

Απηφ ην επίπεδν πξφζβαζεο επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αιιά θαη ηελ απνζηνιή ζεκάησλ νπιηζκνχ αθνπιηζκνχ ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ. 

 

Μόνο Οπλισμός _ Αναφορά σημάτων 

Σν επίπεδν απηφ επηηξέπεη κφλν ηνλ νπιηζκφ  θαη φρη ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαηά 

ηνλ νπιηζκφ ζηέιλεηαη θαη ην αληίζηνηρν ζήκα ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ. 

 

Οπλισμός και Αφοπλισμός + Κωδικός για απομόνωση ζωνών 

Ζ απνκφλσζε ησλ δσλψλ ζα είλαη επηηξεπηή κφλν κε ηε κέζνδν «απνκφλσζε δσλψλ κε θσδηθφ» 

εθφζνλ θαζνξηζηεί απηφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ζε θσδηθνχο. Ζ «βαζηθή απνκφλσζε δσλψλ» 

θαηαξγείηαη γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. Σν επίπεδν απηφ επηηξέπεη θαη ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ.  

Αλαθεξζείηε ζηελ  “Απνκφλσζε Εσλψλ" ζηε ζειίδα 25 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Οπλισμός και Αφοπλισμός + Απομόνωση ζωνών + Αναφορά σημάτων  

Σν επίπεδν απηφ επηηξέπεη ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ. Ζ απνκφλσζε ησλ δσλψλ ζα είλαη 

επηηξεπηή κφλν κε ηε κέζνδν «απνκφλσζε δσλψλ κε θσδηθφ» εθφζνλ θαζνξηζηεί απηφ ην επίπεδν 

πξφζβαζεο ζε θσδηθνχο. Αλαθεξζείηε ζηελ  “Απνκφλσζε Εσλψλ" ζηε ζειίδα 25 γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. Καηά ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ ζηέιλνληαη ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζην θέληξν 

ιήςεο ζεκάησλ. 

 

Οπλισμός και Αφοπλισμός + Εντολές Κύριου Κωδικού χρήστη 

Σν επίπεδν απηφ επηηξέπεη εθηφο απφ ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απφ ην ρξήζηε ησλ Δληνιψλ Κχξηνπ Κσδηθνχ ρξήζηε, φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζειίδα  31.  Δίλαη δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θσδηθνί λα θαζνξηζηνχλ ζε απηφ ην επίπεδν 

πξφζβαζεο (δειαδή λα θαζνξηζηνχλ ζαλ θχξηνη θσδηθνί ρξήζηε. 

 

Οπλισμός και Αφοπλισμός + Εντολές Κύριου Κωδικού + Απομόνωση ζωνών 

Σν επίπεδν απηφ επηηξέπεη εθηφο απφ ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απφ ην ρξήζηε ησλ Δληνιψλ Κχξηνπ Κσδηθνχ ρξήζηε, φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζειίδα  31. 

 

Ζ απνκφλσζε ησλ δσλψλ ζα είλαη επηηξεπηή κφλν κε ηε κέζνδν «απνκφλσζε δσλψλ κε θσδηθφ» 

εθφζνλ θαζνξηζηεί απηφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ζε θσδηθνχο. Αλαθεξζείηε ζηελ  “Απνκφλσζε 

Εσλψλ" ζηε ζειίδα 25 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 

θσδηθνί λα θαζνξηζηνχλ ζε απηφ ην επίπεδν πξφζβαζεο . 
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Οπλισμός και Αφοπλισμός + Εντολές Κύριου Κωδικού + Απομόνωση ζωνών 

+ Αναφορά σημάτων 

Σν επίπεδν απηφ επηηξέπεη εθηφο απφ ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απφ ην ρξήζηε ησλ Δληνιψλ Κχξηνπ Κσδηθνχ ρξήζηε, φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζειίδα  31. 

Ζ απνκφλσζε ησλ δσλψλ ζα είλαη επηηξεπηή κφλν κε ηε κέζνδν «απνκφλσζε δσλψλ κε θσδηθφ» 

εθφζνλ θαζνξηζηεί απηφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ζε θσδηθνχο. Αλαθεξζείηε ζηελ  “Απνκφλσζε 

Εσλψλ" ζηε ζειίδα 25 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 

θσδηθνί λα θαζνξηζηνχλ ζε απηφ ην επίπεδν πξφζβαζεο. 

 

Καηά ηνλ νπιηζκφ θαη αθνπιηζκφ ζηέιλνληαη ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ. 
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Ενδεικτικά και Χειρισμός Συστήματος 

 

CP5 Πληκτρολόγιο Οκτώ Ζωνών 

 

Σν πιεθηξνιφγην είλαη ην κέζνλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ 

ρξήζηε θαη ηνπ πίλαθα ζπλαγεξκνχ. αο επηηξέπεη λα δίλεηε 

εληνιέο θαη λα ζαο παξέρεη νπηηθέο θαη ερεηηθέο ελδείμεηο 

πνπ ζαο νδεγνχλ ζην ρεηξηζκφ ηνπ. 
 

Σν πιεθηξνιφγην πεξηιακβάλεη θάπνηα ελδεηθηηθά. Τπάξρνπλ 

ηα ελδεηθηηθά δσλψλ πνπ δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε 

δψλεο θαη 4 άιια ελδεηθηηθά γεληθψλ ιεηηνπξγηψλ. Παξαθάησ 

ππάξρεη ιίζηα ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ελδεηθηηθψλ. 

Δηθφλα Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος 

αλλαγής.: CP5 Πιεθηξνιφγην 8 δσλψλ 

 

 

Ενδεικτικά ζωνών 

Σα ελδεηθηηθά δσλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δσλψλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο 

πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο δψλεο πνπ εκθαλίδνληαη (δειαδή δψλε θιεηζηή, δψλε αλνηθηή ). 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν Ζ δψλε είλαη αλνηθηή 

βεζηφ Ζ δψλε είλαη θιεηζηή 

Γξήγνξν Αλαβφζβεκα 

(0.25 δεπη. αλακκέλν – 0.25 δεπη. ζβεζηφ) 
Εψλε ζε ζπλαγεξκφ 

Αξγφ Αλαβφζβεκα 

(1 δεπη. αλακκέλν –  1 δεπη. ζβεζηφ)  
Εψλε Απνκνλσκέλε απφ ην Υξήζηε 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθά δσλψλ 

Ενδεικτικό AWAY 

Σν ελδεηθηηθφ AWAY ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ζαο ελεκεξψζεη φηη ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν κε 

απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν. 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν χζηεκα νπιηζκέλν κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν 

βεζηφ χζηεκα φρη νπιηζκέλν κε απνκάθξπλζε απφ ην 

ρψξν. 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθφ AWAY 
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Ενδεικτικό STAY 

Σν ελδεηθηηθφ STAY ρξεζηκνπνηείηε γηα λα δείμεη φηη ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν κε παξακνλή ζην ρψξν. 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν χζηεκα νπιηζκέλν κε παξακνλή, κε ην 1
ν
 ή ην 2

ν
 ηξφπν 

βεζηφ χζηεκα φρη νπιηζκέλν κε παξακνλή ζην ρψξν 

Αλαβνζβήλεη Λεηηνπξγία απνκφλσζεο δσλψλ ή θαζνξηζκφο δσλψλ γηα 

ην 2
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε παξακνλή ζην ρψξν 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθφ STAY 
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Ενδεικτικό MAINS 

Σν ελδεηθηηθφ απηφ δείρλεη αλ ηξνθνδνζία ξεχκαηνο πφιεσο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαλνληθή ή φρη. 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν Καλνληθή ηξνθνδνζία ξεχκαηνο AC 

Αλαβνζβήλεη Γηαθνπή ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο AC 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθφ MAINS 

 

Ενδεικτικό FAULT 

Σν ελδεηθηηθφ FAULT ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλδεημε αλίρλεπζεο πξνβιήκαηνο ζην ζχζηεκα. 

Αλαθεξζείηε ζηε  "Λεηηνπξγία Αλάιπζεο Πξνβιήκαηνο" ζηε ζειίδα 26 γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ζπζηήκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν Τπάξρεη πξφβιεκα ζπζηήκαηνο γηα δηφξζσζε 

βεζηφ Καηάζηαζε ζπζηήκαηνο θαλνληθή, ρσξίο 

πξφβιεκα 

Αλαβνζβήλεη Νέν πξφβιεκα ζπζηήκαηνο πξνο αλαγλψξηζε 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθφ FAULT 

 

Ηχητικές Ενδείξεις 

Γεληθά, νη ερεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηνπ βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ, είλαη: 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Έλαο ζχληνκνο ήρνο Με θάζε πάηεκα πιήθηξνπ ή ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

εμφδνπ θαηά ηνλ νπιηζκφ κε παξακνλή (1
νο

 ή 2
νο

 ηξφπνο) 

Γχν ζχληνκνη ήρνη Απνδνρή θσδηθνχ απφ ην ζχζηεκα  

Σξεηο ζχληνκνη ήρνη  Δθηέιεζε ηεο δεηνχκελεο Λεηηνπξγίαο  

Έλα καθξχο ήρνο Έλδεημε ηέινο ρξφλνπ εμφδνπ θαηά ηνλ νπιηζκφ κε 

απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν ή Άξλεζε – αθχξσζε 

εθηέιεζεο εληνιήο  

χληνκνο ήρνο θάζε δεπηεξφιεπην Δλεξγνπνηεκέλε Λεηηνπξγία Διέγρνπ Εσλψλ ε 

Τπελζχκηζε πξηλ ηνλ απηφκαην νπιηζκφ ζπζηήκαηνο  

χληνκνο ήρνο θάζε ιεπηφ Τπάξρεη Πξφβιεκα πζηήκαηνο Γηα Αλαγλψξηζε 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ζρεηηθέο Δλδείμεηο 
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CP5 Πληκτρολόγιο οκτώ ζωνών με οθόνη 

 

 

Σν πιεθηξνιφγην είλαη ην κέζνλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε 

θαη ηνπ πίλαθα ζπλαγεξκνχ. αο επηηξέπεη λα δίλεηε εληνιέο θαη λα 

ζαο παξέρεη νπηηθέο θαη ερεηηθέο ελδείμεηο πνπ ζαο νδεγνχλ ζην 

ρεηξηζκφ ηνπ . 

 
Σν πιεθηξνιφγην πεξηιακβάλεη δηάθνξα ελδεηθηηθά. Τπάξρνπλ ηα 

ελδεηθηηθά δσλψλ πνπ δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε δψλεο θαη 

ηέζζεξα άιια ελδεηθηηθά γεληθψλ ιεηηνπξγηψλ. Παξαθάησ ππάξρεη 

ιίζηα ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ελδεηθηηθψλ. 

Δηθφλα Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: 

CP5 Πιεθηξνιφγην 8 δσλψλ κε νζφλε 

 

 

Δλδεηθηηθά Εσλώλ 

1 2 3 .... Σα ελδεηθηηθά δσλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 

δσλψλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο δψλεο 

πνπ εκθαλίδνληαη (δειαδή δψλε θιεηζηή, δψλε αλνηθηή). 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν Ζ δψλε είλαη αλνηθηή 

βεζηφ Ζ δψλε είλαη θιεηζηή 

Γξήγνξν Αλαβφζβεκα 

(0.25 δεπη. αλακκέλν – 0.25 δεπη. ζβεζηφ) 
Εψλε ζε ζπλαγεξκφ 

Αξγφ Αλαβφζβεκα 

(1 δεπη. αλακκέλν –  1 δεπη. ζβεζηφ)  
Εψλε Απνκνλσκέλε απφ ην Υξήζηε 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθά δσλψλ 

Δλδεηθηηθό AWAY  

 

Σν ελδεηθηηθφ AWAY ρξεζηκνπνηείηε ζαλ έλδεημε φηη ην ζχζηεκα είλαη 

νπιηζκέλν κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν. Δπηπιένλ αλάβεη ην ελδεηθηηθφ 

 ζαλ έλδεημε  φηη ην ζχζηεκα έρεη νπιηζηεί γηα απνκάθξπλζε απφ ην 

ρψξν . 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν χζηεκα νπιηζκέλν κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν 

βεζηφ χζηεκα φρη νπιηζκέλν κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν. 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθφ AWAY 

Δλδεηθηηθό STAY  

 

Σν ελδεηθηηθφ STAY ρξεζηκνπνηείηε γηα λα δείμεη φηη ην ζχζηεκα είλαη 

νπιηζκέλν κε παξακνλή ζην ρψξν, κε ην 1
ν
 ή 2

ν
 ηξφπν. Σν ελδεηθηηθφ  

αλάβεη επίζεο φηαλ ην ζχζηεκα νπιηζηεί κε ην 1
ν
 ή ην 2

ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε 

παξακνλή ζην ρψξν . 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν χζηεκα νπιηζκέλν κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν 

βεζηφ χζηεκα φρη νπιηζκέλν κε παξακνλή ζην ρψξν 

Αλαβνζβήλεη Λεηηνπξγία απνκφλσζεο δσλψλ ή θαζνξηζκφο δσλψλ 

γηα ην 2
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε παξακνλή ζην ρψξν 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθφ STAY 
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Σύζηεκα Αθνπιηζκέλν 

 

 

Σν ελδεηθηηθφ αλάβεη καδί κε ηελ έλδεημε   φηαλ ην ζχζηεκα είλαη 

αθνπιηζκέλν.  

 

 

Δλδεηθηηθό MAINS 

 

Σν ελδεηθηηθφ απηφ δείρλεη αλ ηξνθνδνζία ξεχκαηνο AC ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη θαλνληθή ή φρη  . 

 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν Καλνληθή ηξνθνδνζία ξεχκαηνο AC 

Αλαβνζβήλεη Γηαθνπή ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο AC 

Table Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: MAINS Indicator 

Λεηηνπξγία Απνκόλσζεο Εσλώλ 

 
Αλαβνζβήλεη 

 

Σν ελδεηθηηθφ ζα αλαβνζβήλεη θάζε 3 δεπηεξφιεπηα φηαλ απνκνλψλεηε 

δψλεο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

 

 

Δλδεηθηηθό FAULT 

 

Σν ελδεηθηηθφ FAULT ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλδεημε αλίρλεπζεο πξνβιήκαηνο 

ζην ζχζηεκα. Αλαθεξζείηε ζηε "Λεηηνπξγία Αλάιπζεο Πξνβιήκαηνο" ζηε 

ζειίδα 26 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηα πξνβιήκαηα 

ζπζηήκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Αλακκέλν Τπάξρεη πξφβιεκα ζπζηήκαηνο γηα δηφξζσζε 

βεζηφ Καηάζηαζε ζπζηήκαηνο θαλνληθή, ρσξίο πξφβιεκα 

Αλαβνζβήλεη Νέν πξφβιεκα ζπζηήκαηνο πξνο αλαγλψξηζε 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθφ FAULT 

Καηάζηαζε Πξνγξακκαηηζκνύ 

 
Αλαβνζβήλνπλ 

 

Σα δχν απηά ελδεηθηηθά αλαβνζβήλνπλ φηαλ ην ζχζηεκα κπεη ζε θαηάζηαζε 

πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ θαηά ηηο εληνιέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Κχξηνπ Κσδηθνχ 

Υξήζηε). 

 



 20                                                                                                                                              Solution 880  Οδηγίες Χρήζης 

New Secyrity ζας ζσνδέει με ηην αζθάλεια                                                                               ΟΔΗΓΙΕΣ SOLUTION 

 

 

Δλδεηθηηθό Off (αθνπιηζκνύ)/ Κιεηζηώλ δσλώλ 

 Σν ελδεηθηηθφ  αλάβεη φηαλ ην ζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν θαη 

αλαβνζβήλεη φηαλ έζησ θαη κία δψλε αλνίμεη θαηά ηελ θαηάζηαζε 

αθνπιηζκνχ. Σν ελδεηθηηθφ ζηακαηά λα αλαβνζβήλεη φηαλ φιεο νη δψλεο 

θιείζνπλ . 

 

 

Δλδεηθηηθό On (νπιηζκνύ) / Εώλε ζε ζπλαγεξκό 

 Σν ελδεηθηηθφ  αλάβεη φηαλ ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν κε 

απνκάθξπλζε ή παξακνλή ζην ρψξν θαη αλαβνζβήλεη φηαλ δνζεί 

ζπλαγεξκφο. ηακαηά λα αλαβνζβήλεη αλ δνζεί έλαο έγθπξνο θσδηθφο 

ρξήζηε . 

 

 

Ζρεηηθέο Δλδείμεηο 
Γεληθά, νη ερεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηνπ βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ, είλαη : 

 

Δλδεηθηηθό Πεξηγξαθή 

Έλαο ζχληνκνο ήρνο Με θάζε πάηεκα πιήθηξνπ ή ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

εμφδνπ θαηά ηνλ νπιηζκφ κε παξακνλή (1
νο

 ή 2
νο

 ηξφπνο) 

Γχν ζχληνκνη ήρνη Απνδνρή θσδηθνχ απφ ην ζχζηεκα  

Σξεηο ζχληνκνη ήρνη  Δθηέιεζε ηεο δεηνχκελεο Λεηηνπξγίαο  

Έλα καθξχο ήρνο Έλδεημε ηέινο ρξφλνπ εμφδνπ θαηά ηνλ νπιηζκφ κε 

απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν ή Άξλεζε – αθχξσζε 

εθηέιεζεο εληνιήο  

χληνκνο ήρνο θάζε δεπηεξφιεπην Δλεξγνπνηεκέλε Λεηηνπξγία Διέγρνπ Εσλψλ ε 

Τπελζχκηζε πξηλ ηνλ απηφκαην νπιηζκφ ζπζηήκαηνο  

χληνκνο ήρνο θάζε ιεπηφ Τπάξρεη Πξφβιεκα πζηήκαηνο Γηα Αλαγλψξηζε 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ζρεηηθέο Δλδείμεηο 
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Χειρισμός Συστήματος 

ηηο αθφινπζεο ζειίδεο πεξηγξάθεηαη πψο λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

πιεθηξνινγίνπ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηνλ πίλαθαο ζπλαγεξκνχ Solution 880. 

 

Οπλισμός Συστήματος με Απομάκρυνση από το χώρο 

Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν  .   

 

 
Ο νπιηζκόο κε έλα πιήθηξν αλαθέξεηαη ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζαλ ρξήζηεο 16. 

 

 

 

Πξψηε Μέζνδνο 
Γψζηε ην θσδηθφ ζαο θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν AWAY.  Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ην 

ελδεηθηηθφ AWAY ζα αλάςεη. Αξρίδεη λα κεηξά ν ρξφλνο εμφδνπ.  

Κσδηθόο Φξήζηε +   
 

Γεχηεξε Μέζνδνο 
Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν AWAY κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη. Σν ελδεηθηηθφ AWAY ζα 

αλάςεη θαη ζα αξρίζεη λα κεηξά ν ρξφλνο εμφδνπ.   

 
 

Αλ θάπνηα δψλε δελ είλαη θιεηζηή θαηά ην ηέινο εμφδνπ ηφηε απηή ζα απνκνλσζεί απηφκαηα. Θα 

επαλαθεξζεί φκσο απηφκαηα ζην ζχζηεκα φηαλ απηή ζα θιείζεη. (π.ρ. έλα παξάζπξν είλαη αλνηθηφ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ, ην παξάζπξν απηφ δελ ζα είλαη πξνζηαηεπκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ έσο φηνπ θιείζεη. Αθνχ θιείζεη ηφηε απηφ ζα είλαη ελεξγφ θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ αλνίμεη ζα δψζεη ζπλαγεξκφ). 

 

Αλαγθαζηηθόο Οπιηζκόο 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα νπιίδεηο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ φηαλ θάπνηα δψλε δελ είλαη θιεηζηή 

νλνκάδεηαη αλαγθαζηηθφο νπιηζκφο.    

 

Αλ ην ελδεηθηηθφ νπιηζκνχ «AWAY» δελ αλάςεη θαη έλαο καθξχο ήρνο αθνπζηεί, ν αλαγθαζηηθφο 

νπιηζκφο δελ είλαη επηηξεπηφο. ηελ πεξίπησζε απηή ζηγνπξεπηείηε φηη έρεηε θιείζεη φιεο ηηο δψλεο 

ή έρεηε απνκνλψζεη ηηο αλνηρηέο πξνηνχ επηρεηξήζεηε λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 

 

Αθνπιηζκόο ζπζηήκαηνο κεηά από νπιηζκό κε απνκάθξπλζε από ην ρώξν 

 

Γηα λα Αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα κεηά απφ νπιηζκφ κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν 

Γψζηε ην θσδηθφ ζαο θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν AWAY. 

Θ αθνχζεηε δχν ήρνπο θαη ην ελδεηθηηθφ AWAY ζα ζβήζεη. Αλ αλαβνζβήλεη θάπνην ελδεηθηηθφ 

δψλεο, ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε δψλε έδσζε ζπλαγεξκφ φηαλ ην ζχζηεκα ήηαλ νπιηζκέλν.  

 

 Κσδηθόο ρξήζηε +   
 

 
 



 22                                                                                                                                              Solution 880  Οδηγίες Χρήζης 

New Secyrity ζας ζσνδέει με ηην αζθάλεια                                                                               ΟΔΗΓΙΕΣ SOLUTION 

 

Οπιηζκόο κε παξακνλή ζην Φώξν (1
νο

 ηξόπνο) 
Οπιηζκφο κε παξακνλή ζην ρψξν (1

νο
 ηξφπνο) είλαη φηαλ νπιηζηεί ην ζχζηεκα κε απνκνλσκέλεο 

θάπνηεο απφ ηηο δψλεο ηνπ. Οη δψλεο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε.  

 

Όηαλ ππάξρεη αλάγθε λα νπιίζεηε κφλν ηελ πεξηκεηξηθή θάιπςε ηνπ νηθήκαηφο ζαο, απηφο ν 

ηξφπνο νπιηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκνο. Απηφκαηα απνκνλψλνληαη νη εζσηεξηθέο δψλεο (π.ρ. 

ξαληάξ θίλεζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ), επηηξέπνληαο ζηνλ ηδηνθηήηε λα θηλείηαη ειεχζεξα εληφο ηνπ 

ρψξνπ ελψ ζπγρξφλσο είλαη πξνζηαηεπκέλα ηα πεξηκεηξηθά παξάζπξα θαη πφξηεο ηνπ νηθήκαηνο.  

Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη γηα λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα κε παξακνλή ζην ρψξν κε ην 1
ν
 ηξφπν.   

 

 
Ο νπιηζκόο κε έλα πιήθηξν αλαθέξεηαη ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζαλ ρξήζηεο 16 . 

 

 

Πξψηε Μέζνδνο 
Γψζηε ην θσδηθφ ζαο θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν STAY. 

Θ αθνχζεηε δχν ήρνπο θαη ην ελδεηθηηθφ STAY ζα αλάςεη. Αξρίδεη λα κεηξά ν ρξφλνο εμφδνπ. 

 

Όζεο δψλεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα απηφκαηε απνκφλσζε θαηά ηνλ 1
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε 

παξακνλή ζην ρψξν ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ κέρξη λα ηειεηψζεη ν ρξφλνο εμφδνπ. ην ηέινο 

ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ ηα ελδεηθηηθά δσλψλ ζα ζβήζνπλ θαη ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα δψζεη 

έλα ζχληνκν ήρν. 

 

Κσδηθόο ρξήζηε +   

 

Γεχηεξε Μέζνδνο 
Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν STAY κέρξη λα αθνχζεηε δχν ήρνπο. 

Σν ελδεηθηηθφ STAY ζα αλάςεη θαη ζα αξρίζεη ν ρξφλνο εμφδνπ. 

 

Όζεο δψλεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα απηφκαηε απνκφλσζε θαηά ηνλ 1
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε 

παξακνλή ζην ρψξν ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ κέρξη λα ηειεηψζεη ν ρξφλνο εμφδνπ. ην ηέινο 

ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ ηα ελδεηθηηθά δσλψλ ζα ζβήζνπλ θαη ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα δψζεη 

έλα ζχληνκν ήρν. 

 

 
 

Αλ κηα δψλε είλαη αλνηθηή σο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ, ε δψλε απηή ζα απνκνλσζεί απηφκαηα 

θαη ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ ηεο ζα κείλεη ζηαζεξά αλακκέλν ζην πιεθηξνιφγην. Ζ δψλε ζα κπεη 

απηφκαηα ζην ζχζηεκα κφιηο απηή θιείζεη. (δειαδή αλ έλα παξάζπξν μεραζηεί αλνηθηφ σο ην 

ηέινο ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ, δελ ζα ελεξγνπνηεζεί ε αληίζηνηρε δψλε ηνπ αλ δελ θιείζεη πξσηίζησο. 

Αλ παξαβηαζηεί θαηφπηλ ην παξάζπξν απηφ, ηφηε ζα δψζεη ζπλαγεξκφ). 

 

Αναγκαστικός Οπλισμός 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα νπιίδεηο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ φηαλ θάπνηα δψλε δελ είλαη θιεηζηή 

νλνκάδεηαη αλαγθαζηηθφο νπιηζκφο  .    

 

Αλ ην ελδεηθηηθφ STAY δελ αλάςεη θαη έλαο καθξχο ήρνο αθνπζηεί, ν αλαγθαζηηθφο νπιηζκφο δελ 

είλαη επηηξεπηφο. ηελ πεξίπησζε απηή ζηγνπξεπηείηε φηη έρεηε θιείζεη φιεο ηηο δψλεο ή έρεηε 

απνκνλψζεη ηηο αλνηρηέο πξνηνχ επηρεηξήζεηε λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 
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Αθνπιηζκόο κεηά από Οπιηζκό κε παξακνλή (1
ν
 ηξόπν) 

Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη γηα λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα κεηά απφ νπιηζκφ κε ηνλ 1
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ 

κε παξακνλή ζην ρψξν. Ζ πξψηε κέζνδνο είλαη βαζηθή θαη πάληα ελεξγνπνηεκέλε. Ζ δεχηεξε 

κέζνδνο είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο..     
 

Πξψηε Μέζνδνο 
Γψζηε ην θσδηθφ ζαο θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν STAY. Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ην 

ελδεηθηηθφ STAY ζα ζβήζεη.  

Κσδηθόο ρξήζηε +   
Αλ ην ελδεηθηηθφ κηαο δψλεο αλαβνζβήλεη, ζεκαίλεη φηη ή αληίζηνηρε δψλε έδσζε ζπλαγεξκφ, φηαλ 

ζχζηεκα ήηαλ νπιηζκέλν. ε απηή ηε πεξίπησζε δψζηε μαλά ην θσδηθφ ζαο γηα δεχηεξε θνξά γηα 

λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα. 

 

Γεχηεξε Μέζνδνο 
Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν STAY κέρξη λα αθνχζεηε δχν ήρνπο. Σα ελδεηθηηθφ STAY ζα 

ζβήζεη θαη ην ζχζηεκα ζα αθνπιηζηεί. 

 
 
 
Ο αθνπιηζκόο κε έλα πιήθηξν αλαθέξεηαη ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζαλ ρξήζηεο 16. 

 
 

Οπιηζκόο κε Παξακνλή ζην ρώξν (2
νο

 ηξόπνο) 

Ο 2
νο

 ηξφπνο νπιηζκνχ κε παξακνλή ζην ρψξν είλαη φηαλ νπιίδεηαη ην ζχζηεκα απνκνλψλνληαο 

ζπγρξφλσο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο. Κάζε θχξηνο θσδηθφο ρξήζηε, κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηηο 

δψλεο πνπ ζα απνκνλψλνληαη φηαλ νπιίδεηαη ην ζχζηεκα κε ηνλ 2
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε παξακνλή 

ζην ρψξν. Αλαθεξζείηε ζηνλ  “Καζνξηζκφο δσλψλ γηα ην 2ν ηξφπν Οπιηζκνχ κε παξακνλή” ζηε 

ζειίδα 38 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δσλψλ απηψλ. 

 

Όηαλ ππάξρεη αλάγθε λα νπιίζεηε κφλν ηελ πεξηκεηξηθή θάιπςε ηνπ νηθήκαηφο ζαο, απηφο ν 

ηξφπνο νπιηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκνο. Απηφκαηα απνκνλψλνληαη νη εζσηεξηθέο δψλεο (π.ρ. 

ξαληάξ θίλεζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ), επηηξέπνληαο ζηνλ ηδηνθηήηε λα θηλείηαη ειεχζεξα εληφο ηνπ 

ρψξνπ ελψ ζπγρξφλσο είλαη πξνζηαηεπκέλα ηα πεξηκεηξηθά παξάζπξα θαη πφξηεο ηνπ νηθήκαηνο. 
 

Για να οπλίσετε το σύστημα με το 2
ο

 τρόπο παραμονής στο χώρο 

Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 0 κέρξη λα αθνχζεηε δχν ήρνπο.. 

Σν ελδεηθηηθφ STAY ζα αλάςεη θαη φζεο δψλεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα απηφκαηε απνκφλσζε 

θαηά ηνλ 2
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε παξακνλή ζην ρψξν ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ κέρξη λα 

ηειεηψζεη ν ρξφλνο εμφδνπ. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ ηα ελδεηθηηθά δσλψλ ζα ζβήζνπλ.  

0 
Αλ κηα δψλε είλαη αλνηθηή σο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ, ε δψλε απηή ζα απνκνλσζεί απηφκαηα 

θαη ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ ηεο ζα κείλεη ζηαζεξά αλακκέλν ζην πιεθηξνιφγην. Ζ δψλε ζα κπεη 

απηφκαηα ζην ζχζηεκα κφιηο απηή θιείζεη. (δειαδή αλ έλα παξάζπξν μεραζηεί αλνηθηφ σο ην 

ηέινο ηνπ ρξφλνπ εμφδνπ, δελ ζα ελεξγνπνηεζεί ε αληίζηνηρε δψλε ηνπ αλ δελ θιείζεη πξσηίζησο. 

Αλ παξαβηαζηεί θαηφπηλ ην παξάζπξν απηφ, ηφηε ζα δψζεη ζπλαγεξκφ). 
 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα νπιίδεηο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ φηαλ θάπνηα δψλε δελ είλαη θιεηζηή νλνκάδεηαη αλαγθαζηηθφο 

νπιηζκφο.  Αλ δελ ζέιεηε ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, ν εγθαηαζηάηεο ζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ην ζχζηεκα ψζηε λα 

κελ νπιίδεηαη αλ δελ είλαη φιεο νη δψλεο θιεηζηέο. Αλ δελ αλάςεη ην ελδεηθηηθφ STAY θαη δελ αθνχζεηε έλα καθξάο 

δηάξθεηαο ήρν απφ ην βνκβεηή ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ν αλαγθαζηηθφο νπιηζκφο δελ είλαη επηηξεπηφο ζην ζχζηεκα ζαο. 

ηε πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα έρεηε θιείζεη φιεο ηηο δψλεο πξνηνχ επηρεηξήζεηε λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα ζαο. 
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Αθνπιηζκόο κεηά από νπιηζκό κε παξακνλή 2
νπ

 ηξόπνπ 
Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη γηα λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα κεηά απφ νπιηζκφ κε ηνλ 2

ν
 ηξφπν νπιηζκνχ 

κε παξακνλή ζην ρψξν. Ζ πξψηε κέζνδνο είλαη βαζηθή θαη πάληα ελεξγνπνηεκέλε. Ζ δεχηεξε 

κέζνδνο είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο . 

 

Πξψηε κέζνδνο 
Γψζηε ην θσδηθφ ζαο θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν STAY. Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ην 

ελδεηθηηθφ STAY ζα ζβήζεη. 

 

Κσδηθόο Φξήζηε +   
 

Γεχηεξε κέζνδνο 
Αλ ην ελδεηθηηθφ κηαο δψλεο αλαβνζβήλεη, ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε δψλε έδσζε ζπλαγεξκφ, φηαλ 

ζχζηεκα ήηαλ νπιηζκέλν. ε απηή ηε πεξίπησζε δψζηε μαλά ην θσδηθφ ζαο γηα δεχηεξε θνξά γηα 

λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα. 

Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 0 κέρξη λα αθνχζεηε δχν ήρνπο . Σν ελδεηθηηθφ STAY ζα ζβήζεη 

θαη ην ζχζηεκα ζα αθνπιηζηεί. 

0 
 
 
Ο αθνπιηζκόο κε έλα πιήθηξν αλαθέξεηαη ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζαλ ρξήζηεο 16 . 

 

Εντολές και Λειτουργίες Πληκτρολογίου 

ηηο επφκελεο ζειίδεο πεξηγξάθεηαη πψο λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνλ πίλαθα ζπλαγεξκνχ Solution 880. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Κχξηνπ Κσδηθνχ Υξήζηε. Αλαθεξζείηε ζηηο  

“Δληνιέο Κχξηνπ Κσδηθνχ Υξήζηε” ζηε ζειίδα 31 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Πξνηνχ κπείηε ζε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία Κχξηνπ Κσδηθνχ Υξήζηε, βεβαησζείηε φηη ην ζχζηεκα 

είλαη αθνπιηζκέλν θαη δελ ππάξρεη έλδεημε κλήκεο ζπλαγεξκνχ απφ ηα ελδεηθηηθά δσλψλ. ε απηή 

ηε πεξίπησζε θάληε ηα αθφινπζα: 

 

1. Αλ θάπνην απφ ηα ελδεηθηηθά δσλψλ αλαβνζβήλεη γξήγνξα, δψζηε ην θσδηθφ ζαο θαη 

θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν AWAY.  Με απηφ ζα αθπξψζεηε ηε κλήκε 

ζπλαγεξκνχ. (αλ ην ζχζηεκα νπιίζεη, δψζηε ην θσδηθφ ζαο θαη θαηφπηλ ην πιήθηξν 

AWAY γηα δεχηεξε θνξά γηα λα ην αθνπιίζεηε). 

 

2. Αλ ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δειαδή ηα ελδεηθηηθά AWAY ή 

STAY είλαη αλακκέλα), δψζηε ην θσδηθφ ζαο θαη θαηφπηλ ην πιήθηξν AWAY γηα λα 

αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα. 

 

Ο αξρηθφο θχξηνο θσδηθφο ρξήζηε είλαη 2580 θαη κπνξεί λα αιιαρηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γηα 

απηφ αλ ν θσδηθφο ζαο δηαθέξεη απφ ηνλ αξρηθφ, αληηθαηαζηήζηε κε απηφλ ζηα παξαδείγκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Ο θχξηνο θσδηθφο ρξήζηε ζαο επηηξέπεη λα αιιάδεηε θάζε άιιν θσδηθφ ρξήζηε, αθφκε θαη ηνλ ίδην 

θχξην θσδηθφ.  Μφλν ν θχξηνο θσδηθφο ρξήζηε κπνξεί λα εθηειεί ηηο εληνιέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θχξηνπ θσδηθνχ ρξήζηε πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. 
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Απομόνωση Ζωνών 

Όηαλ κηα δψλε απνκνλσζεί, ε πξφζβαζε κέζσ απηήο επηηξέπεηαη ζην πξνζηαηεπφκελν ρψξν ρσξίο 

λα ελεξγνπνηεζεί ζπλαγεξκφο.  Ζ απνκφλσζε ησλ δσλψλ κπνξεί λα γίλεη κε δχν κεζφδνπο. Ζ κηα 

κέζνδνο απαηηεί πξνεγνπκέλσο ηελ εηζαγσγή θσδηθνχ ρξήζηε ελψ ε άιιε φρη. Ζ δπλαηφηεηα 

απνκφλσζε δσλψλ θαζνξίδεηαη απφ ηα επίπεδα πξφζβαζεο θσδηθψλ ρξήζηε. Δίλαη δπλαηφλ 

κεξηθνί θσδηθνί ρξήζηε λα κελ κπνξνχλ λα απνκνλψζνπλ δψλεο. Αλαθεξζείηε ζηα "Δπίπεδα 

πξφζβαζεο θσδηθψλ ρξήζηε" ζηε ζειίδα 12 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Βαζηθή Απνκόλσζε Εσλώλ 
1. Παηήζηε ην πιήθηξν STAY δχν θνξέο. Θα αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη. 

 

2.  * Γψζηε ηνλ αξηζκφ ηεο δψλεο πνπ ζέιεηε λα απνκνλψζεηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ην 

πιήθηξν STAY. Ζ δψλε πνπ επηιέμαηε γηα λα απνκνλσζεί ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. 

 

Δπαλαιάβεηε ην 2
ν
 βήκα αλ ζέιεηε λα απνκνλψζεηε πάλσ απφ κηα δψλεο. 

 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY φηαλ ηειεηψζεηε ηελ επηινγή δσλψλ γηα απνκφλσζε. Θα 

αθνπζηνχλ δχν ήρνη.  

 

Οη επηιεγκέλεο γηα απνκφλσζε δψλεο ζα ζπλερίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ κέρξη λα νπιίζεηε θαη λα 

αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα είλαη πιένλ έηνηκν γηα νπιηζκφ.  

  

 +  + Αξηζκόο Εώλεο +  +  

 

 
*  Κάζε θνξά πνπ απνκνλώλεηαη κηα δώλε, ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό ηεο αξρίδεη λα 

αλαβνζβήλεη. Αλ θάλεηε θάπνην ιάζνο, παηήζηε μαλά ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο πνπ από 

ιάζνο απνκνλώζαηε θαη  θαηόπηλ παηήζηε ην πιήθηξν STAY.  Ζ δώλε δελ ζα είλαη πηα 

απνκνλσκέλε θαη ην ελδεηθηηθό ηεο ζα ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη.  

 

Απνκόλσζε κε Κσδηθό 
1. Παηήζηε ην πιήθηξν STAY. 

 

2. Γψζηε ην θσδηθφ ζαο. 

 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν STAY. Θα αθνχζεηε ηξεηο ήρνπο. 

 

4. * Γψζηε ηνλ αξηζκφ ηεο δψλεο πνπ ζέιεηε λα απνκνλψζεηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ην 

πιήθηξν STAY. Ζ δψλε πνπ επηιέμαηε γηα λα απνκνλσζεί ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη . 

Δπαλαιάβεηε ην 4
ν
 βήκα αλ ζέιεηε λα απνκνλψζεηε πάλσ απφ κηα δψλεο. 

 

5. Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY φηαλ ηειεηψζεηε λα επηιέγεηε δψλεο γηα απνκφλσζε. Θ 

αθνπζηνχλ δχν ήρνη. 

 

Οη επηιεγκέλεο γηα απνκφλσζε δψλεο ζα ζπλερίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ κέρξη λα νπιίζεηε θαη λα 

αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα είλαη πιένλ έηνηκν γηα νπιηζκφ. 

 

 + Κσδηθόο +  + Αξηζκόο Εώλεο +   +  
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*  Κάζε θνξά πνπ απνκνλώλεηαη κηα δώλε, ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό ηεο αξρίδεη λα 

αλαβνζβήλεη. Αλ θάλεηε θάπνην ιάζνο, παηήζηε μαλά ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο πνπ από 

ιάζνο απνκνλώζαηε θαη  θαηόπηλ παηήζηε ην πιήθηξν STAY.  Ζ δώλε δελ ζα είλαη πηα 

απνκνλσκέλε θαη ην ελδεηθηηθό ηεο ζα ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη. 

 

Λειτουργία Ανάλυσης Προβλήματος 

Όηαλ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα ζην ζχζηεκα, ην ελδεηθηηθφ FAULT ή ην ελδεηθηηθφ MAINS ζα 

αλαβνζβήλεη θαη ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα ερεί θάζε ιεπηφ . 

 

Αλ ην ελδεηθηηθφ MAINS αλαβνζβήλεη, ζεκαίλεη φηη έρεη θνπεί ε ηξνθνδνζία ξεχκαηνο AC απφ ηνλ 

πίλαθα.  Γελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ εμαθξίβσζε γηα απηφλ ηνλ ηχπν πξνβιήκαηνο. Παηήζηε 

κηα θνξά ην πιήθηξν AWAY γηα αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαθνπήο ξεχκαηνο θαη ν βνκβεηήο 

ζα ζηακαηήζεη λα ερεί κηα θνξά θάζε ιεπηφ. 

 

Για να προσδιορίσετε τον τύπο του προβλήματος συστήματος 

Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 5 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη ή ελαιιαθηηθά δψζηε ην θχξην 

θσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ ην πιήθηξν 5 θαη AWAY. 

 

Σν ελδεηθηηθφ FAULT ζα κείλεη ζηαζεξά αλακκέλν ελψ ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα 

αλαβνζβήλνπλ ζπγρξνληζκέλα. 

 

Ο ηχπνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα εκθαληζηεί απφ ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ δψλεο. Αλαθεξζείηε ζηνλ 

"Πίλαθαο θάικα! Άγλσζηε παξάκεηξνο αιιαγήο.: Δλδεηθηηθά Πξνβιήκαηνο" γηα ηε ιίζηα ησλ 

δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ. 

 

Δλδεηθηηθό 
Εώλεο 

Πεξηγξαθή Πξνβιήκαηνο 

1 Πηψζε Μπαηαξίαο 

2 Πξφβιεκα Ζκεξνκελίαο & Ώξαο 

3      Έιεγρνο Αληρλεπηή 

4      Απνζχλδεζε εηξήλαο Μεγαθψλνπ 

5      Πξφβιεκα Σειεθσληθήο Γξακκήο 

6      Πξφβιεκα Δπεμεξγαζηή (E
2
 Fault) 

7      Πξφβιεκα Αζθάιεηαο  

8      Απνηπρία Δπηθνηλσλίαο 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθά Πξνβιήκαηνο 

 

Γηα λα βγείηε απφ ηελ ιεηηνπξγία αλάιπζεο πξνβιεκάησλ, παηήζηε ην πιήθηξν . Σα ελδεηθηηθά 

STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ ελψ ην ελδεηθηηθφ FAULT ζα παξακείλεη αλακκέλν ζηαζεξά. 

 

Πώς να αναγνωρίστε ένα πρόβλημα συστήματος 

Γηα λα αλαγλσξίζεηε έλα πξφβιεκα ζπζηήκαηνο, παηήζηε ην πιήθηξν  .  Σν ελδεηθηηθφ FAULT 

ζα κείλεη αλακκέλν ζηαζεξά θαη ν βνκβεηήο ζα ζηακαηήζεη λα ερεί κηα θνξά θάζε ιεπηφ. 
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Περιγραφή Προβλημάτων 

Πηώζε Μπαηαξίαο 
Πξφβιεκα πηψζεο κπαηαξίαο ζα αληρλεπζεί απφ ην ζχζηεκα, φηαλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο 

εθεδξείαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέζεη θάησ απφ ηα 10,5 Βνιη, ή φηαλ ην δπλακηθφ ηεζη κπαηαξίαο 

αληρλεχζεη ρακειή ρσξεηηθφηεηα ξεχκαηνο, φρη αξθεηή γηα λα θαιχςεη ηε ηξνθνδνζία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο πφιεσο. Ζ κπαηαξία ειέγρεηαη ζπλέρεηα απφ 

ην ζχζηεκα θάζε ηέζζεξηο ψξεο απφ ηελ πξψηε ηξνθνδφηεζε ηνπ πίλαθα θαη επηπιένλ θάζε θνξά 

πνπ ην ζχζηεκα νπιίδεηαη. 
 

Ζκεξνκελία θαη Ώξα 
Πξφβιεκα εκεξνκελίαο θαη ψξαο ζα εκθαληζηεί αλ παξνπζηαζηεί πιήξεο δηαθνπή ηξνθνδνζίαο 

ζην ζχζηεκα. Σν πξφβιεκα απηφ δελ αλάςεη ην ελδεηθηηθφ FAULT ζην πιεθηξνιφγην εθηφο θαη αλ ν 

εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη πξνγξακκαηίζεη ζην ζχζηεκα ζαο ηελ ιεηηνπξγία απηφκαηνπ νπιηζκνχ.  

Σν πξφβιεκα ζα ιπζεί αλ δνζεί ε εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ ζπζηήκαηνο, αλ έρεη θαζνξηζηεί ψξα 

απηφκαηνπ νπιηζκνχ. Αλαθεξζείηε ζην “Καζνξηζκφο Ζκεξνκελίαο θαη Ώξαο” ζηε ζειίδα 39 γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 
 

Έιεγρνο Αληρλεπηώλ 
Πξφβιεκα ειέγρνπ αληρλεπηή ζα ιάβεη ρψξα αλ έλαο ή παξαπάλσ ειεγρφκελνη αληρλεπηέο 

ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ή δελ θάλνπλ θακία αλίρλεπζε κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν φηαλ ην 

ζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν. Σν πξφβιεκα απηφ ζα θχγεη αλ αλνίμεηε θαη θιείζεηε ηελ αληίζηνηρε 

δψλε. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 5 γηα δεχηεξε θνξά γηα εμαθξηβψζηε πηα δψλε έδσζε 

πξφβιεκα αληρλεπηή.      
 

Απνζύλδεζε Μεγαθώλνπ Σεηξήλαο 
Πξφβιεκα ζεηξήλαο κεγαθψλνπ εκθαλίδεηαη φηαλ απνζπλδεζεί ε ζεηξήλα κεγαθψλνπ απφ ην  

πίλαθα. Σν πξφβιεκα θεχγεη φηαλ επαλαζπλδεζεί ε ζεηξήλα  .   
 

Πξόβιεκα Τειεθσληθήο Γξακκήο 
Πξφβιεκα ηειεθσληθήο γξακκήο εκθαλίδεηαη φηαλ απνζπλδεζεί ε ηειεθσληθή γξακκή απφ ην  

πίλαθα γηα ρξφλν πάλσ απφ 40 δεπηεξφιεπηα. Σν πξφβιεκα ζα θχγεη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ηειεθσληθήο γξακκήο γηα ρξφλν πάλσ απφ 40 δεπηεξφιεπηα. 
 

Πξόβιεκα Δπεμεξγαζηή E
2
 Fault 

Πξφβιεκα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο  . 
 

Πξόβιεκα αζθάιεηαο πιεθηξνινγίνπ 
Σν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη φηαλ ε αζθάιεηα πιεθηξνινγίνπ θαεί. Σν πξφβιεκα ζα θχγεη φηαλ 

αληηθαηαζηαζεί ε αζθάιεηα. 
 

Πξόβιεκα Δπηθνηλσλίαο 
Πξφβιεκα απνηπρίαο επηθνηλσλίαο ζα δνζεί, αλ ν θσδηθνπνηεηήο απνηχρεη λα ζηείιεη θάπνην ζήκα  

. 

 

Πξόβιεκα ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο πόιεσο 
Ζ δηαθνπή ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο AC, θάλεη ην ελδεηθηηθφ MAINS λα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη 

ακέζσο. Αλ ε δηαθνπή δηαξθέζεη γηα ρξφλν πάλσ απφ δχν ιεπηά, ν βνκβεηήο ζα αξρίζεη λα θηππά 

κηα θνξά θάζε ιεπηφ. Σν ελδεηθηηθφ MAINS ζα ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη κφιηο επαλέιζεη πάιη ην 

ξεχκα. Αλ πεξάζνπλ πάλσ απφ δχν ιεπηά απφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ξεχκαηνο, ζα ζηακαηήζεη λα ερεί 

ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ. 
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Σπλαγεξκόο Πξνζσπηθήο Απεηιήο 
Ο ζπλαγεξκφο πξνζσπηθήο απεηιήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζπλαγεξκφο 

έλαληη ιεζηείαο. Θα ελεξγνπνηεζεί αλ ην πιήθηξν 9 πξνζηεζεί ζην ηέινο ελφο θσδηθνχ ρξήζηε ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο.  Πξνζζέηνληαο ηνλ αξηζκφ 9 ζην ηέινο 

ηνπ θσδηθνχ ζαο φηαλ νπιίδεηαη ην ζχζηεκα δελ ζα δνζεί ζπλαγεξκφο ελέδξαο. Ο ζπλαγεξκφο απφ 

θσδηθφ ελέδξαο είλαη πάληα ζησπειφο θαη κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή κφλν αλ ππάξρεη ζχλδεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζαο κε 24σξν θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ ή κε θάπνηα ζπζθεπή pager .   

Κσδηθόο Φξήζηε + 9 +  

 

Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ν αξηζκόο 3 αληί ηνπ 9. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ 

εγθαηαζηάηε ζαο αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηείηε  ηνλ αξηζκό 3 γηα ηε πξνζσπηθή απεηιή. 

 

Σπλαγεξκόο Παληθνύ Πιεθηξνινγίνπ 

Παληθφο ζα δνζεί λα παηεζνχλ ζπγρξφλσο ηα πιήθηξα 1 θαη 3 ή  θαη  . Ο 

ζπλαγεξκφο απηφο ζα είλαη ερεξφο. πδεηείζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο αλ επηζπκείηε ν 

ζπλαγεξκφο απηφο λα είλαη ζησπειφο  . 

1 + 3  ή    +  

 

Αλαγγειία Ππξθαγηάο Πιεθηξνινγίνπ 

Αλαγγειία ππξθαγηάο κπνξεί λα δνζεί παηψληαο ζπγρξφλσο ηα πιήθηξα 4 θαη 6 ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ.   πδεηείζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, αλ ζέιεηε λα αθπξσζεί ε εληνιή απηή ή λα 

κελ ερεί ε ζεηξήλα. Ο ήρνο ηεο ζεηξήλαο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφ ηνπ ζπλαγεξκνχ απφ 

δηάξξεμε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ.  

4 + 6 

 

Κιήζε Ηαηξηθήο Βνήζεηαο Πιεθηξνινγίνπ 
Κιήζε ηαηξηθήο βνήζεηαο κπνξεί λα γίλεη απφ ην πιεθηξνιφγην Παηψληαο ζπγρξφλσο ηα πιήθηξα 7 

θαη 9 . Ο ζπλαγεξκφο απηφο είλαη ερεξφο. πδεηείζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, αλ ζέιεηε λα 

αθπξσζεί ε εληνιή απηή ή λα κελ ερεί ε ζεηξήλα . 

 

7 + 9 
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Φεηξηζκόο κέζσ Αζπξκάησλ Πνκπώλ 
Ο πίλαθαο Solution 880 κπνξεί λα ρεηξηζηεί εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε θνξεηψλ πνκπψλ. Τπάξρεη ε 

επηινγή ρξήζεο κεηαμχ δηθάλαισλ  θαη ηεηξαθάλαισλ θνξεηψλ πνκπψλ κε δπλαηφηεηα νπιηζκνχ, 

αθνπιηζκνχ θαη ρεηξηζκνχ δηαθφξσλ εμφδσλ ηνπ πίλαθα, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πνκπφ 2 θαλαιηψλ είηε ηνλ πνκπφ 4 θαλαιηψλ γηα λα ρεηξίδεζηε ην 

ζχζηεκα, ερεηηθέο ή θαη νπηηθέο ελδείμεηο παξέρνληαη απφ ηελ ζεηξήλα κεγαθψλνπ ή ηελ έμνδν 

Strobe ηνπ πίλαθα. Απηφ ζαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεζηε ην ζχζηεκα αθφκα θαη εθηφο 

ρψξνπ κε αμηνπηζηία.  Μφλν ν εγθαηαζηάηεο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ερεηηθψλ ή ησλ νπηηθψλ ελδείμεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Αξηζκόο ήρσλ Καηάζηαζε Σπζηήκαηνο 

1 Αθνπιηζκφο ζπζηήκαηνο 

2 Οπιηζκόο ζπζηήκαηνο κε απνκάθξπλζε από ην 
ρώξν 

1 ήρνο 2 ηφλσλ 
Οπιηζκόο ζπζηήκαηνο κε παξακνλή (1νο ηξόπνο) 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ζρεηηθέο Δλδείμεηο 

 

Αλαιακπέο Καηάζηαζε Σπζηήκαηνο 

3 δεπηεξ. Αθνπιηζκφο ζπζηήκαηνο 

6 δεπηεξ. Οπιηζκφο ζπζηήκαηνο κε απνκάθξπλζε απφ ην 

ρψξν 

6 δεπηεξ. Οπιηζκφο ζπζηήκαηνο κε παξακνλή (1
νο

 ηξφπνο) 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Φσηεηλέο Δλδείμεηο 

Πξνηνχ ζπλεξγαζηεί έλαο θνξεηφο πνκπφο κε ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ζα πξέπεη λα δηδάμεηε ζην 

πίλαθα ηνλ θσδηθφ ηνπ πνκπνχ. Αλαθεξζείηε ζηελ “Αιιαγή θαη δηαγξαθή ησλ αζχξκαησλ 

θσδηθψλ ρξήζηε” ζηε ζειίδα 34 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Οπιηζκόο κέζσ πνκπνύ κε απνκάθξπλζε από ην ρώξν 
Παηήζηε ην πιήθηξν 1 ζην πνκπφ γηα δχν δεπηεξφιεπηα. 

Θα αθνχζεηε δχν ήρνπο απφ ην βνκβεηή ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ελδεηθηηθφ  AWAY ζα αλάςεη. Ο 

ρξφλνο εμφδνπ αξρίδεη λα κεηξά. 

Αλ νη ερεηηθέο ελδείμεηο ηεο ζεηξήλαο κεγαθψλνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί, ζα αθνπζηνχλ δχν ήρνη απφ 

ηε ζεηξήλα. Αλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί νη νπηηθέο ελδείμεηο ηεο εμφδνπ strobe, ν θάξνο ζα αλάςεη γηα 6 

δεπηεξφιεπηα ζαλ έλδεημε φηη ην ζχζηεκα έρεη νπιηζηεί. 

 

Αθνπιηζκόο κέζσ πνκπνύ κεηά από νπιηζκό κε απνκάθξπλζε 
Παηήζηε ην πιήθηξν 1 ζην πνκπφ γηα δχν δεπηεξφιεπηα. 

Θα αθνχζεηε δχν ήρνπο απφ ην βνκβεηή ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ην ελδεηθηηθφ AWAY ζα ζβήζεη. 

Αλ νη ερεηηθέο ελδείμεηο ηεο ζεηξήλαο κεγαθψλνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί, ζα αθνπζηεί έλαο ήρνο απφ 

ηε ζεηξήλα. Αλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί νη νπηηθέο ελδείμεηο ηεο εμφδνπ strobe, ν θάξνο ζα αλάςεη γηα 3 

δεπηεξφιεπηα ζαλ έλδεημε φηη ην ζχζηεκα έρεη αθνπιηζηεί. 

 

Οπιηζκόο κέζσ πνκπνύ κε παξακνλή ζην ρώξν 
Παηήζηε ην πιήθηξν 2 ζην πνκπφ γηα δχν δεπηεξφιεπηα. 

Θα αθνχζεηε δχν ήρνπο απφ ην βνκβεηή ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ελδεηθηηθφ  STAY ζα αλάςεη. Ο 

ρξφλνο εμφδνπ αξρίδεη λα κεηξά .   
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Αλ νη ερεηηθέο ελδείμεηο ηεο ζεηξήλαο κεγαθψλνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί, ζα αθνπζηεί έλαο ήρνο δχν 

ηφλσλ. Αλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί νη νπηηθέο ελδείμεηο ηεο εμφδνπ strobe, ν θάξνο ζα αλάςεη γηα 6 

δεπηεξφιεπηα ζαλ έλδεημε φηη ην ζχζηεκα έρεη νπιηζηεί. 

 

 

Αθνπιηζκόο κέζσ πνκπνύ κεηά από νπιηζκό κε παξακνλή 
Παηήζηε ην πιήθηξν 1  ζην πνκπφ γηα δχν δεπηεξφιεπηα. 

Θα αθνχζεηε δχν ήρνπο απφ ην βνκβεηή ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ην ελδεηθηηθφ AWAY ζα ζβήζεη. 

 

Αλ νη ερεηηθέο ελδείμεηο ηεο ζεηξήλαο κεγαθψλνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί, ζα αθνπζηεί έλαο ήρνο απφ 

ηε ζεηξήλα. Αλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί νη νπηηθέο ελδείμεηο ηεο εμφδνπ strobe, ν θάξνο ζα αλάςεη γηα 3 

δεπηεξφιεπηα ζαλ έλδεημε φηη ην ζχζηεκα έρεη αθνπιηζηεί. 

 

Σπλαγεξκόο Παληθνύ κέζσ πνκπνύ 
Παηήζηε ζπγρξφλσο ηα πιήθηξα 1 θαη 2 γηα δχν δεπηεξφιεπηα ζηνλ πνκπφ. Θα ελεξγνπνηεζεί 

ακέζσο ζπλαγεξκφο θαη ζα ελεξγνπνηεζνχλ νη ζεηξήλεο θαη ν θάξνο αλαιακπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. . 

 

Φεηξηζκόο βνεζεηηθώλ εμόδσλ κέζσ πνκπνύ 
Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη δχν βνεζεηηθνί έμνδνη πνπ κπνξνχλ λα ηειε-ρεηξηζηνχλ απφ ηα πιήθηξα 3 θαη 

4 ζην ηεηξαθάλαιιν θνξεηφ πνκπφ. Οη έμνδνη απηνί κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ κφλν απφ ηνλ 

εγθαηαζηάηε ζαο. . 

 

Ενεργοποίηση της 1
ης

 Εξόδου ‘ON’ 

Παηήζηε ην πιήθηξν 3 ζην πνκπφ γηα δχν δεπηεξφιεπηα. Ζ έμνδνο 1 ζα ελεξγνπνηεζεί.  

 

Ακύρωση της 1
ης

 Εξόδου ‘OFF’ 

Παηήζηε ην πιήθηξν 3 ζην πνκπφ γηα δχν δεπηεξφιεπηα. Ζ έμνδνο 1 ζα απελεξγνπνηεζεί. 

 

Ενεργοποίησης της 2
ης

 Εξόδου ‘ON’ 

Παηήζηε ην πιήθηξν 4 ζην πνκπφ γηα δχν δεπηεξφιεπηα. Ζ έμνδνο 2 ζα ελεξγνπνηεζεί. 

 

Ακύρωση της 2
ης

 Εξόδου ‘OFF’ 

Παηήζηε ην πιήθηξν 4 ζην πνκπφ γηα δχν δεπηεξφιεπηα. Ζ έμνδνο 2 ζα απελεξγνπνηεζεί . 
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Εντολές Κύριου Κωδικού Χρήστη 

Οη εληνιέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ θχξηνπ θσδηθνχ ρξήζηε έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα επηηξέπνπλ ζε  

εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ην απαηηνχκελν επίπεδν πξφζβαζεο λα θάλνπλ δηάθνξνπο 

ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνχο ζην ζχζηεκα. Οη εληνιέο απηέο κπνξνχλ λα δνζνχλ κφλν φηαλ ην ζχζηεκα 

είλαη αθνπιηζκέλν.  

 

Ο αξρηθόο θύξηνο θσδηθόο ρξήζηε είλαη 2580 θαη είλαη γλσζηόο ζαλ ρξήζηεο αξηζκόο 1. 

Δίλαη δπλαηόλ ζην ζύζηεκα λα ππάξρνπλ πνιιαπινί θύξηνη θσδηθνί ρξήζηε. 
Σπλελλνεζείηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο γηα ην πώο έρεη ζρεδηαζηεί ην ζύζηεκα ζαο. 

   

Γηα λα κπείηε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θχξηνπ θσδηθνχ ρξήζηε, δψζηε ην θχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη 

θαηφπηλ παηήζηε ηνλ αξηζκφ εληνιήο θαη ηέινο ην πιήθηξν AWAY. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο Φξήζηε + Αξηζκόο Δληνιήο +  
 

Οη εληνιέο απηέο κπνξνχλ λα δνζνχλ κφλν φηαλ ην ζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν. 

 

Δληνιή Πεξηγξαθή 

0 Οπιηζκφο ή Αθνπιηζκφο θαη ησλ δχν ππνζπζηεκάησλ ζπγρξφλσο 

1 Αιιαγή & δηαγξαθή Κσδηθψλ Υξήζηε 

2 Αιιαγή ηειεθψλσλ νηθηαθήο αλαθνξάο 

3 Αιιαγή δηαδηθαζίαο πξνψζεζεο θιήζεο Οπιηζκνχ / Αθνπιηζκνχ 

4 Καζνξηζκφο Εσλψλ γηα ην 2
Ο
 ηξφπν νπιηζκνχ κε παξακνλή 

5 Δλεξγνπνίεζε / Αθχξσζε Βνεζεηηθψλ Δμφδσλ 

6 Καζνξηζκφο Ζκεξνκελίαο θαη Ώξαο 

7 Λεηηνπξγία Διέγρνπ Εσλψλ 

8 Λεηηνπξγία Αλάθιεζεο Μλήκεο πκβάλησλ 

9 θελφ 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.:Λεηηνπξγίεο θαη εληνιέο θχξηνπ θσδηθνχ ρξήζηε 

 

Οπλισμός ή Αφοπλισμός και των 2 υποσυστημάτων 

Ζ επηινγή απηή ζαο επηηξέπεη λα νπιίζεηε ή λα αθνπιίζεηε θαη ηα δχν ππνζπζηήκαηα ζπγρξφλσο 

φηαλ ην ζχζηεκα είλαη δηαρσξηζκέλν ζε ππνζπζηήκαηα. Καη ηα δχν ππνζπζηήκαηα ζα νπιηζηνχλ ή 

ζα αθνπιηζηνχλ, αθνινπζψληαο ηε θαηάζηαζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζην νπνίν δφζεθε ν θσδηθφο. 

(δειαδή αλ αθνπιίζεηε ην έλα ππνζχζηεκα, ζα αθνπιηζηεί θαη ην άιιν, ή αλ νπιίζεηε ην έλα 

ππνζχζηεκα ζα αθνπιηζηεί θαη ην άιιν).  Απηφ εθηξέπεη ζε έλα ρξήζηε λα νπιηζηεί ή λα αθνπιίζεη 

ζηα ζίγνπξα απφ έλα πιεθηξνιφγην  φια ηα ππνζπζηήκαηα, αληί λα πξέπεη λα θάλεη ηελ δηαδηθαζία 

ρεηξηζκνχ ζε θάζε ρψξν απφ ην αληίζηνηρν πιεθηξνιφγην ππνζπζηήκαηνο. 

 

Πώς να οπλίσετε ή να Αφοπλίσετε και τα δύο υποσυστήματα συγχρόνως 

Γψζηε ην Κχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν 0 θαη ην πιήθηξν AWAY. Θα 

αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ηα δχν ππνζχζηεκαηα ζα νπιηζηνχλ ή ζα αθνπιηζηνχλ. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 0 +  
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Αλλαγή και διαγραφή κωδικών χρήστη 

Ζ ιεηηνπξγία επηηξέπεη ζηνλ Κχξην Κσδηθφ Υξήζηε λα πξνζζέζεη, λα αιιάμεη ή λα δηαγξάςεη απφ 

ην ζχζηεκα άιινπο θσδηθνχο ρξήζηε. 

Όηαλ αιιάδεηε ή δηαγξάθεηε θσδηθνχο ρξήζηε, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ρξήζηε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε ή λα δηαγξάςεηε. Ο εγθαηαζηάηεο ζαο ζα ζαο δψζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Για να Προσθέσετε ή να Αλλάξετε ένα κωδικό χρήστη 

1.  Γψζηε ην Κχξην Κσδηθφο ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη AWAY.  Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αλαβνζβήλνπλ . 

 

2.  Γψζηε ηνλ αξηζκφ ρξήζηε (1-16) πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ή λα αιιάμεηε θαη θαηφπηλ 

παηήζηε ην πιήθηξν AWAY.  

 

Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ δψλεο ζα αλάςεη. Αλαθεξζείηε ζην 

"Πίλαθαο θάικα! Άγλσζηε παξάκεηξνο αιιαγήο.: Αξηζκνί ρξεζηψλ θαη αληίζηνηρα 

ελδεηθηηθά δσλψλ" ζηε ζειίδα 33. 

 

3.  Γψζηε ηα επηζπκεηά ςεθία γηα ην λέν θσδηθφ θαη παηήζηε ην πιήθηξν AWAY.  Θα 

αθνπζηνχλ Γχν ήρνη ζα αθνπζηνχλ θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ . 

 

Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε θαη άιινπο θσδηθνχο, επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία φζεο θνξέο απαηηείηαη. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 1 +  + Αξηζκόο ρξήζηε +  +  

Νένο Κσδηθόο +  
 

 
Όηαλ πξνζζέηεηε ή αιιάδεηε θσδηθνύο ρξήζηε, ε ιεηηνπξγία ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα αλ δελ 
παηεζεί θάπνην πιήθηξν κέζα ζε εμήληα δεπηεξόιεπηα. Δπηπιένλ αλ παηεζεί ην πιήθηξν  
AWAY ηεξκαηίδεηαη επίζεο ε ιεηηνπξγία. Αλ αθνπζηεί έλαο καθξύο ήρνο ζεκαίλεη όηη ν 
θσδηθόο πνπ δόζεθε ππάξρεη ήδε ζην ζύζηεκα ή όηη επηιέρηεθε ιάζνο αξηζκόο θσδηθνύ 
ρξήζηε. 

 

Για να Διαγράψετε ένα Κωδικό Χρήστη 

1.  Γψζηε ηνλ Κχξην Κσδηθφ Υξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη AWAY. Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. 

 

2.  Γψζηε ηνλ αξηζκφ ρξήζηε (1-16) πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη παηήζηε ην πιήθηξν 

AWAY. 

 

Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλψλ ζα αλάςνπλ. Αλαθεξζείηε 

ζηνλ “Πίλαθαο θάικα! Άγλσζηε παξάκεηξνο αιιαγήο.: Αξηζκνί ρξεζηψλ θαη 

αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλψλ” ζηε ζειίδα 33 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν STAY γηα λα δηαγξάςεηε ην θσδηθφ ρξήζηε. Γχν ήρνη ζα αθνπζηνχλ 

θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ. 

 

Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη άιινπο θσδηθνχο, επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία φζεο θνξέο απαηηείηαη . 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 1 +  + Αξηζκόο Φξήζηε +  +  
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Όηαλ δηαγξάθεηε θσδηθνύο ρξήζηε, ε ιεηηνπξγία ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα αλ δελ παηεζεί 
θάπνην πιήθηξν κέζα ζε εμήληα δεπηεξόιεπηα. Δπηπιένλ αλ παηεζεί ην πιήθηξν  AWAY 
ηεξκαηίδεηαη επίζεο ε ιεηηνπξγία. Αλ αθνπζηεί έλαο καθξύο ήρνο ζεκαίλεη όηη ν θσδηθόο 
πνπ δόζεθε ππάξρεη ήδε ζην ζύζηεκα ή όηη επηιέρηεθε ιάζνο αξηζκόο θσδηθνύ ρξήζηε. 

 

 

Αξηζκόο 
Υξήζηε 

Ελδεηθηηθό 
1εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
2εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
3εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
4εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
5εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
6εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
7εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
8εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
MAINS 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9            

10           

11            

12            

13            

14            

15            

16            

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Αξηζκνί ρξεζηψλ θαη αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλψλ 
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Αλλαγή και διαγραφή των ασύρματων κωδικών χρήστη 

Ζ ιεηηνπξγία επηηξέπεη ζηνλ Κχξην Κσδηθφ Υξήζηε λα πξνζζέζεη, λα αιιάμεη ή λα δηαγξάςεη απφ 

ην ζχζηεκα ηνπο αζχξκαηνπο θσδηθνχο ρξήζηε . 

Όηαλ αιιάδεηε ή δηαγξάθεηε αζχξκαηνπο θσδηθνχο ρξήζηε, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε ηνλ 

αξηζκφ ηνπ ρξήζηε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε ή λα δηαγξάςεηε. Ο εγθαηαζηάηεο ζαο ζα ζαο δψζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Γηα λα πξνζζέζεηε ή λα αιιάμεηε έλα αζύξκαην θσδηθό ρξήζηε 

1.  Γψζηε ην θχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη AWAY. Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά  STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. 

 

2.  Γψζηε ηνλ αξηζκφ ρξήζηε (9-16) πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ή λα αιιάμεηε θαη θαηφπηλ 

παηήζηε ην πιήθηξν AWAY.  

 

Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλψλ ζα αλάςνπλ. Αλαθεξζείηε 

ζην “Πίλαθαο θάικα! Άγλσζηε παξάκεηξνο αιιαγήο.: Δλδεηθηηθά δσλψλ θαη 

αληίζηνηρνη αξηζκνί αζχξκαησλ θσδηθψλ ρξήζηε” ζηε ζειίδα 35. 

 

3.  Σψξα παηήζηε ην κπνπηφλ κεηάδνζεο ζηνλ πνκπφ.   

 

Γχν ήρνη ζα αθνπζηνχλ θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ. Ο πίλαθαο έρεη δηδαρηεί 

πιένλ ηνλ θσδηθφ ηνπ αζχξκαηνπ πνκπνχ, ν νπνίνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ρεηξηζκφ.. 

 

Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε θαη άιινπο θσδηθνχο, επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία φζεο θνξέο απαηηείηαη. 

Κύξηνο Κσδηθόο + 1 +  + Αξηζκόο ρξήζηε +  +  

 

 
Όηαλ πξνζζέηεηε ή αιιάδεηε θσδηθνύο ρξήζηε, ε ιεηηνπξγία ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα αλ δελ 
παηεζεί θάπνην πιήθηξν κέζα ζε εμήληα δεπηεξόιεπηα. Δπηπιένλ αλ παηεζεί ην πιήθηξν  
AWAY ηεξκαηίδεηαη επίζεο ε ιεηηνπξγία. Αλ αθνπζηεί έλαο καθξύο ήρνο ζεκαίλεη όηη ν 
θσδηθόο πνπ δόζεθε ππάξρεη ήδε ή όηη επηιέρηεθε ιάζνο αξηζκόο θσδηθνύ ρξήζηε. 

 

 Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αζύξκαην θσδηθό ρξήζηε 

1.  Γψζηε ην θχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη AWAY. Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά  STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. 
 

2.  Γψζηε ηνλ αξηζκφ ρξήζηε (9-16) πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη κεηά ην πιήθηξν AWAY.  
 

Γχν ήρνη ζα αθνπζηνχλ θαη ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλψλ ζα αλάςνπλ. Αλαθεξζείηε 

ζην "Πίλαθαο θάικα! Άγλσζηε παξάκεηξνο αιιαγήο.: Δλδεηθηηθά δσλψλ θαη 

αληίζηνηρνη αξηζκνί αζύξκαησλ θσδηθώλ ρξήζηε" ζηε ζειίδα 35. 
 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν STAY γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ αζχξκαην θσδηθφ ρξήζηε. Γχν ήρνη 

ζα αθνπζηνχλ θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ. 

Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη άιινπο θσδηθνχο, επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία φζεο θνξέο απαηηείηαη. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 1 +  + Αξηζκόο ρξήζηε +  +  

 
Όηαλ δηαγξάθεηε θσδηθνύο ρξήζηε, ε ιεηηνπξγία ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα αλ δελ παηεζεί 
θάπνην πιήθηξν κέζα ζε εμήληα δεπηεξόιεπηα. Δπηπιένλ αλ παηεζεί ην πιήθηξν  AWAY 
ηεξκαηίδεηαη επίζεο ε ιεηηνπξγία. Αλ αθνπζηεί έλαο καθξύο ήρνο ζεκαίλεη όηη ν θσδηθόο 
πνπ δόζεθε ππάξρεη ήδε ζην ζύζηεκα ή όηη επηιέρηεθε ιάζνο αξηζκόο θσδηθνύ ρξήζηε. 
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Αξηζκόο 
Υξήζηε 

Ελδεηθηηθό 
1εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
2εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
3εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
4εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
5εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
6εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
7εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
8εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
MAINS 

9            

10           

11            

12            

13            

14            

15            

16            

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθά δσλψλ θαη αληίζηνηρνη αξηζκνί αζχξκαησλ θσδηθψλ 

ρξήζηε 

 
Οη θσδηθνί ρξήζηε 9-16 θαη νη αζύξκαηνη θσδηθνί ρξήζηε 9-16 κνηξάδνληαη ηνλ ίδην 
αύμνληα αξηζκό. Δίλαη δπλαηόλ λα έρεηε ζπγρξόλσο έλα ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε θαη 
έλα θσδηθό αζύξκαηνπ πνκπνύ θαζνξηζκέλνπο ζηνλ ίδην αξηζκό ρξήζηε.   
Όηαλ δηαγξάθεηε ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε 9-16, δηαγξάθνληαη ζπγρξόλσο θαη ν ηεηξαςήθηνο 
θσδηθόο ρξήζηε θαη ν αζύξκαηνο θσδηθόο πνκπνύ.  

 

Αιιαγή ησλ ηειεθώλσλ Οηθηαθήο Αλαθνξάο 
Όηαλ ην ζχζηεκα έρεη θαζνξηζηεί γηα νηθηαθή  αλαθνξά, ε ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζηνλ Κχξην 

Κσδηθφ Υξήζηε λα δεη θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο πνπ ζα θαιέζεη ην 

ζχζηεκα ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ.  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαθεξζείηε ζηελ "Οηθηαθή 

Αλαθνξά" ζηε ζειίδα 48. 
 

Γηα λα αιιάμεηε ηνπο ηειεθσληθνύο αξηζκνύο Οηθηαθήο Αλαθνξάο 

Γψζηε ην Κχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 2 θαη  AWAY.  Σξεηο ήρνη ζα 

αθνπζηνχλ θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Αλ ππάξρνπλ 

ηειεθσληθνί αξηζκνί πξνγξακκαηηζκέλνη, ζα εκθαληζηνχλ, έλα ςεθίν ηε θνξά, κέζσ ησλ 

ελδεηθηηθψλ πιεθηξνινγίνπ. Αλαθεξζείηε ζηνλ  "Πίλαθαο θάικα! Άγλσζηε παξάκεηξνο 

αιιαγήο.: Δλδεηθηηθά δσλψλ γηα ηελ αιιαγή ηειεθσληθψλ αξηζκψλ" ζηε ζειίδα 36 γηα ηα 

ελδεηθηηθά θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 

 

Αλ δελ ππάξρνπλ ηειέθσλα πξνγξακκαηηζκέλα, ζα αθνπζηνχλ δχν επηπιένλ ήρνη φηαλ κπαίλεηε 

ζηε ιεηηνπξγία απηή. Καλνληθά νη δχν απηνί ήρνη αθνχγνληαη κεηά ηελ εκθάληζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

ςεθίνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ. 

 

1.  Γψζηε φια ηα ςεθία γηα ην 1
ν
 ηειέθσλν, έλα ςεθίν ηε θνξά. Καζψο εηζάγεηαη θάζε 

ςεθίν, ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ δψλεο αλάβεη.. 
 

2.  Αθνχ δψζεηε φια ηα ςεθία ηνπ πξψηνπ ηειεθψλνπ παηήζηε ην πιήθηξν STAY θαη 

θαηφπηλ ην πιήθηξν 4 αλ πξφθεηηαη λα πξνγξακκαηίζεηε πάλσ απφ έλα ηειεθσληθνχο 

αξηζκνχο. Απηφ εηζάγεη έλα δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ηειεθψλνπ. 

Αλ πξνγξακκαηίδεηε κφλν έλα ηειέθσλν παηήζηε ην πιήθηξν AWAY γηα λα βγείηε απφ 

ηελ ιεηηνπξγία.  
 

3.  Γψζηε φια ηα ςεθία γηα ην δεχηεξν ηειέθσλν, έλα ςεθίν ηε θνξά. Κάζε θνξά πνπ δίλεηε 

έλα ςεθίν αλάβεη ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ δψλεο. Μεηά ην ηειεπηαίν ςεθίν παηήζηε ην 

πιήθηξν AWAY γηα λα βγείηε απφ ηελ ιεηηνπξγία εθηφο αλ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε 

θαη ηξίην ηειεθσληθφ αξηζκφ.  
 

Κύξηνο Κσδηθόο + 2 +  + 1
ν
 ηειέθσλν +  + 4  

+ 2ν ηειέθσλν +  
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Ο κέγηζηνο επηηξεπηόο αξηζκόο ςεθίσλ πνπ κπνξνύλ λα δνζνύλ είλαη 48. Σε απηό 
πεξηιακβάλνληαη θαη όζεο παύζεηο ή δηαζηήκαηα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί.  
Τν ραξαθηεξηζηηθό ηεο νηθηαθήο αλαθνξάο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε 

ζαο. Αλαθεξζείηε ζηηο  “Έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζην 
νπνίν αλήθεη έλα πιεθηξνιόγην” ζηε ζειίδα 61 γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλ 

ζην ζύζηεκα ζαο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε νηθηαθή αλαθνξά ζεκάησλ.  
 

Γηα λα αθπξώζεηε ηελ νηθηαθή αλαθνξά 

Αλ ζέιεηε λα αθπξψζεηε ηελ νηθηαθή αλαθνξά γηα θάπνην ιφγν (ιφγνπ ράξηλ κεηαθνκίδεηε θαη δελ 

ζέιεηε λα ζπλερίζεη ην ζχζηεκα αζθαιείαο ηεο εξγαζίαο ζαο λα ζπλερίζεη λα θαιεί ην ζπίηη ζαο ή 

ην θηλεηφ ζαο θιπ), κπνξείηε λα θάλεηε ηα αθφινπζα:  
 

1.  Γψζηε ην Κχξην Κσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ ηα πιήθηξα 2 θαη AWAY. Θα αθνπζηνχλ 

ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αλαβνζβήλνπλ. 
 

2.  Παηήζηε ην πιήθηξν STAY θαη θαηφπηλ ην πιήθηξν 4 . 
 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY γηα λα αθπξψζεηε ηελ νηθηαθή αλαθνξά. 

  

Κύξηνο Κσδηθόο + 2 +  +  + 4 +  

 

 

Χεθίν 

Ελδεηθηηθό 
1εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
2εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
3εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
4εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
5εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
6εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
7εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
8εο Ζώλεο 

Ελδεηθηηθό 
MAINS 

0           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9            

            

#            

Παχζε            

Γηάζηεκα            

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθά δσλψλ γηα ηελ αιιαγή ηειεθσληθψλ 

αξηζκψλ 

Αιιαγή ηεο πξνώζεζεο θιήζεο Οπιηζκνύ / Αθνπιηζκνύ 
Απηή ε ιεηηνπξγία Κχξηνπ Κσδηθνχ ρξήζηε ζαο επηηξέπεη λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ δηαδηθαζία 

απηφκαηεο πξνψζεζεο ηειεθσληθήο θιήζεο φηαλ νπιίδεηε ην ζχζηεκα κε απνκάθξπλζε απφ ην 

ρψξν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη δηαζέζηκν αλ θαη ε ηειεθσληθή εηαηξία ζαο παξέρεη ηε 

ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο πξνψζεζεο. 

Όηαλ νπιίδεηε ην ζχζηεκα κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν, ν πίλαθαο απηφκαηα θαιεί ηελ 

ηειεθσληθή εηαηξία γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνψζεζε ησλ ηειεθσλεκάησλ πνπ ζα δερηείηε ζην 

θηλεηφ ζαο, ζην pager ή ην ηειεθσλεηή ζαο. Όηαλ γίλεη απηφ, ην ηειέθσλν ζαο ζα έρεη αθφκα ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη εμεξρφκελεο ηειεθσληθέο θιήζεηο. 

Όηαλ ην ζχζηεκα αθνπιηζηεί εθ λένπ, ν πίλαθαο απηφκαηα ζα θαιέζεη ηελ ηειεθσληθή εηαηξία γηα 

λα αθπξψζεη ηελ πξνψζεζε θιήζεσλ. 

πλελλνεζείηε κε ηελ ηειεθσληθή ζαο ππεξεζία γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ 

πξνψζεζε ηειεθσληθψλ θιήζεσλ.  
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Πξνγξακκαηηζκόο πξνώζεζεο Οπιηζκνύ - Δύθνιε πξνώζεζε (Άκεζε ελεξγνπνίεζε)  

 

1.  Γψζηε ην Κχξην Κσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 3 θαη AWAY. Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ . 

 

2.  Παηήζηε ην πιήθηξν 1 θαη θαηφπηλ ην πιήθηξν AWAY γηα λα αιιάμεηε ηηο εληνιέο 

δηαδηθαζίαο νπιηζκνχ. Θα αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη.   

 

Αλ ππάξρεη πξνεγνχκελνο πξνγξακκαηηζκφο πξνψζεζεο θιήζεο, ζα εκθαληζηνχλ ηα 

ςεθία εληνιψλ, έλα ςεθίν ηε θνξά κέζσ ησλ ελδεηθηηθψλ πιεθηξνινγίνπ. Αλαθεξζείηε 

ζηνλ  “Πίλαθαο θάικα! Άγλσζηε παξάκεηξνο αιιαγήο.: Δλδεηθηηθά δσλψλ γηα ηελ 

αιιαγή ηειεθσληθψλ αξηζκψλ” ζηε ζειίδα 36 γηα ηα ελδεηθηηθά θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 

 

Αλ δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο εληνιψλ πξνψζεζεο θιήζεο ζα αθνπζηνχλ δχν ήρνη. 

Καλνληθά νη δχν απηνί ήρνη αθνχγνληαη κεηά ηελ εκθάληζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθίνπ 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ.  
 

3.  Παηήζηε STAY + 1 + 21 +STAY + 1 θαη θαηφπηλ ηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ πνπ ζέιεηε λα 

γίλεηαη πξνψζεζε θιήζεσλ θαη θαηφπηλ ηα πιήθηξα STAY + 2 θαη ην AWAY.  Γχν ήρνη 

ζα αθνπζηνχλ θαη ην ζχζηεκα ζα επηζηξέςεη ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία.   

 
 

Κύξηνο Κσδηθόο + 3 +  + 1 +  +  + 1 + 21+  + 1 

+ Τειέθσλν +  + 2 +  

 

Πξνγξακκαηηζκόο πξνώζεζεο Αθνπιηζκνύ - Δύθνιε αθύξσζε (άκεζε απελεξγνπνίεζε) 

 

1.  Γψζηε ην Κχξην Κσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ ηα πιήθηξα 3 θαη AWAY. Θα αθνπζηνχλ 

ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. 

 

2.  Παηήζηε ην πιήθηξν 2 θαη θαηφπηλ ην AWAY γηα λα αιιάμεηε ηηο εληνιέο δηαδηθαζίαο 

αθνπιηζκνχ. Θα αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη.   

 

Αλ ππάξρεη πξνεγνχκελνο πξνγξακκαηηζκφο πξνψζεζεο θιήζεο, ζα εκθαληζηνχλ ηα 

ςεθία εληνιψλ, έλα ςεθίν ηε θνξά κέζσ ησλ ελδεηθηηθψλ πιεθηξνινγίνπ. Αλαθεξζείηε 

ζηνλ “Πίλαθαο θάικα! Άγλσζηε παξάκεηξνο αιιαγήο.: Δλδεηθηηθά δσλψλ γηα ηελ 

αιιαγή ηειεθσληθψλ αξηζκψλ” ζηε ζειίδα 36 γηα ηα ελδεηθηηθά θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 

 

Αλ δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο εληνιψλ πξνψζεζεο θιήζεο ζα αθνπζηνχλ δχν ήρνη. 

Καλνληθά νη δχν απηνί ήρνη αθνχγνληαη κεηά ηελ εκθάληζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθίνπ 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ. 
 

3.  Παηήζηε STAY + 221 + STAY + 2 θαη ην πιήθηξν AWAY. Γχν ήρνη ζα αθνπζηνχλ θαη ην 

ζχζηεκα ζα επηζηξέςεη ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία. 

 
 

Κύξηνο Κσδηθόο + 3 +  + 2 +  +   + 221  

+   + 2 +  
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Καζνξηζκόο δσλώλ γηα ην 2
ν
 ηξόπν Οπιηζκνύ κε παξακνλή 

Ζ ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζην Υξήζηε λα επηιέμεη πνηεο δψλεο ζα απνκνλψλνληαη απηφκαηα 

φηαλ νπιίδεηαη ην ζχζηεκα κε ην 2
ν
 ηξφπν παξακνλήο ζην ρψξν. Κάζε θνξά πνπ ην ζχζηεκα ζα 

νπιίδεηαη κε ην 2
ν
 ηξφπν παξακνλήο ζην ρψξν, νη επηιεγκέλεο δψλεο κε απηή ηε ιεηηνπξγία ζα 

απνκνλψλνληαη απηφκαηα .   

 

Γηα λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα κε ην 2
ν
 ηξφπν παξακνλήο ζην ρψξν, θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 

0 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη. Αλαθεξζείηε ζηε ζειίδα 42  “Οπιηζκφο κε Παξακνλή ζην ρψξν 

(2νο ηξφπνο)” ζηε ζειίδα 23 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Πώο λα θαζνξίζεηε δώλεο γηα απνκόλσζε θαηά ηνλ 2ν ηξόπν νπιηζκνύ κε παξακνλή 

1.  Γψζηε ην Κχξην Κσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 4 θαη  AWAY. 

Σξεηο ήρνη ζα αθνπζηνχλ θαη ην ελδεηθηηθφ STAY ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. 
 

2.  * Γψζηε ηνλ Αξηζκφ Εψλεο πνπ ζέιεηε λα απνκνλψλεηαη απηφκαηα θαη θαηφπηλ παηήζηε 

ην πιήθηξν  .  Σν αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ Εψλεο ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ζαλ 

έλδεημε ηεο επηινγήο ζαο γηα απηφκαηε απνκφλσζε ηεο δψλεο θαηά ηνλ 2
ν
 ηξφπν 

νπιηζκνχ κε παξακνλή ζην ρψξν. 
 

Αλ απαηηείηαη παξαπάλσ απφ κηα δψλε λα απνκνλψλεηαη κε ην 2
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε 

παξακνλή, επαλαιάβεηε ην 2
ν
 βήκα κέρξη λα επηιέμεηε φιεο ηηο επηζπκεηέο δψλεο. 

 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY γηα λα βγείηε απφ ηελ ιεηηνπξγία. 

Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ην ζχζηεκα ζα επηζηξέςεη ζηε θαηάζηαζε αθνπιηζκνχ Οη 

Δπηιεγκέλεο γηα απνκφλσζε δψλεο θαη ην ελδεηθηηθφ STAY ζα ζβήζνπλ. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 4 +  + Αξηζκόο δώλεο +  

+ Αξηζκόο δώλεο +  +  

 

 
*  Καζώο επηιέγεηε θάζε δώλε γηα απνκόλσζε, ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό ηεο αλαβνζβήλεη. 

Αλ θάλεηε ιάζνο, παηήζηε ην αληίζηνηρν πιήθηξν δώλεο πνπ από ιάζνο επηιέμαηε θαη 

θαηόπηλ ην πιήθηξν   .  Ζ δώλε απηή πιένλ δελ ζα είλαη επηιεγκέλε γηα απηόκαηε 
απνκόλσζε θαηά ηνλ 2

ν
 ηξόπν νπιηζκνύ κε παξακνλή ζην ρώξν θαη ην ελδεηθηηθό ηεο ζα 

ζβήζεη . 
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Ενεργοποίηση / Ακύρωση Βοηθητικών Εξόδων 

Αλ κηα βνεζεηηθή έμνδνο έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ρεηξηζκφ απφ ηνλ πίλαθα, κπνξείηε λα 

ηελ ελεξγνπνηείηε θαη λα ηελ αθπξψλεηε ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ εληνιή Κχξηνπ Κσδηθνχ 

ρξήζηε.   

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε κηα έμνδν από ην πιεθηξνιόγην 

1.  Γψζηε ην Κχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 5 θαη AWAY.  Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. 

 

2.  Γψζηε ηνλ αξηζκφ ηεο εμφδνπ θαη θαηφπηλ ην πιήθηξν AWAY.  Θα αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη 

θαη ε έμνδνο ζα ελεξγνπνηεζεί. Δπαλαιάβεηε ην 2
ν
 βήκα αλ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε 

πάλσ απφ κηα εμφδνπο.  

 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY μαλά γηα λα βγείηε απφ ηελ ιεηηνπξγία. Θα αθνπζηνχλ δχν 

ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 5 +  + Αξηζκόο εμόδνπ +  +  

 

Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε κηα βνεζεηηθή έμνδν από ην πιεθηξνιόγην 

1.  Γψζηε ηνλ Κχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 5 θαη AWAY.  Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. 

 

2.  Γψζηε ηνλ αξηζκφ ηεο εμφδνπ θαη θαηφπηλ ην πιήθηξν AWAY.  Θα αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη 

θαη ε έμνδνο ζα απελεξγνπνηεζεί. Δπαλαιάβεηε ην 2
ν
 βήκα αλ ζέιεηε λα 

απελεξγνπνηήζεηε πάλσ απφ κηα εμφδνπο. 

 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY μαλά γηα λα βγείηε απφ ηελ ιεηηνπξγία. Θα αθνπζηνχλ δχν 

ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 5 +  + Αξηζκόο εμόδνπ +  +  

 

Καζνξηζκόο Ζκεξνκελίαο θαη Ώξαο 
Ζ ιεηηνπξγία απηή απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν φηαλ ρξεηάδεηαη λα αιιαρηεί ή 

εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ ζπζηήκαηνο ή κεηά απφ πιήξε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

πίλαθα.   

 

Καθορισμός νέας Ημερομηνίας και Ώρας 

1.  Γψζηε ην θχξην Κσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 6 θαη AWAY. 

Θα αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα 

αλαβνζβήλνπλ. 

 

2.  Γψζηε ηελ εκέξα, κήλα, έηνο, ψξα θαη ιεπηά κε ηε κνξθή (ΖΖ, MM, ΔΔ, ΩΩ, ΛΛ) . 

 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY φηαλ ηειεηψζεηε γηα λα βγείηε απφ ηελ ιεηηνπξγία. 

Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 6 +  
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Παράδειγμα 

Αλ ε Ζκεξνκελία θαη Ώξα πνπ πξέπεη λα δνζεί είλαη ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1998 ζηηο 10:30κκ, 

πξνγξακκαηίζηε ηα αθφινπζα: 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 6 +  

0 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 2 + 2 + 3 + 0 +  

 

 

Λεηηνπξγία Διέγρνπ Εσλώλ 
Ζ ιεηηνπξγία ειέγρνπ δσλψλ ζαο επηηξέπεη λα ειέγμεηε ηηο ζπζθεπέο αλίρλεπζεο θαη λα 

βεβαησζείηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Πξνηνχ ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ 

δσλψλ, απνκνλψζηε ηηο δψλεο ηηο νπνίεο δελ ζέιεηε λα ειέγμεηε .  Αλαθεξζείηε ζηελ  

"Απνκφλσζε Εσλψλ" ζηε ζειίδα 25 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ απνκφλσζε 

ησλ δσλψλ.  

 

Γηα λα κπείηε ζηε Λεηηνπξγία ειέγρνπ δσλώλ 

1.  Γψζηε ην Κχξην Κσδηθφ Υξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 7 θαη .  Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Ο 

βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα ερεί κηα θνξά θάζε δεπηεξφιεπην φζε ψξα ην ζχζηεκα 

είλαη ζηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ δσλψλ. 

 

2. Αλνίμηε θαη θιείζηε ηηο δψλεο πνπ ζέιεηε λα ειέγμεηε. Ο βνκβεηήο ζα ερεί κε έλα καθξχ 

ήρν θαη ε ζεηξήλα κε έλα κηθξήο δηάξθεηαο ήρν θάζε θνξά πνπ κηα δψλε αλνίγεη ή 

θιείλεη. 

 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα βγείηε απφ ηελ ιεηηνπξγία .   

Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ηα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα ζβήζνπλ. Σν ζχζηεκα ζα 

επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε αθνπιηζκνχ. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 7 +  
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Ανάκληση Μνήμης Συμβάντων 

Ζ ιεηηνπξγία απηή ζαο επηηξέπεη λα αλαηξέμεηε ζηα ηειεπηαία 40 ζπκβάληα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

αλάθιεζε κλήκεο ζπκβάλησλ εκθαλίδεη φια ηα ζήκαηα ζπκβάλησλ ζπλαγεξκνχ θαη νπιηζκνχ / 

αθνπιηζκνχ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Ζ ιεηηνπξγία απηή βνεζά ζηνλ έιεγρν πξνβιεκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σα ζπκβάληα εκθαλίδνληαη κέζσ ησλ ελδεηθηηθψλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ . 

 

Γηα λα κπείηε ζηελ Αλάθιεζε Μλήκεο Σπκβάλησλ 

1.  Γψζηε ην Κχξην Κσδηθφ Υξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ηα πιήθηξα 8 θαη . Θα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη. Σα ζπκβάληα ζα εκθαληζηνχλ κέζσ ησλ ελδεηθηηθψλ ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ κε αλάζηξνθε ρξνληθή ζεηξά. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 8 +  

Παξάδεηγκα 
Αλ ηα ζπκβάληα ήηαλ σο αθνινχζσο: 

 

Αξηζκόο 
ζπκβάληνο 

Πεξηγξαθή ζπκβάληνο 

1 Οπιηζκόο πζηήκαηνο κε απνκάθξπλζε 

2 πλαγεξκόο Ζώλεο 3 

3 πλαγεξκόο Ζώλεο 4 

4 Αθνπιηζκόο πζηήκαηνο 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Αλάθιεζε κλήκεο ζπκβάλησλ - Παξάδεηγκα ζπκβάλησλ 

 

Καηά ηελ αλάθιεζε κλήκεο ε αλαθνξά ζα ήηαλ ε αθφινπζε : 

 

Αξηζκόο 
ζπκβάληνο 

Έλδεημε Πιεθηξνινγίνπ Πεξηγξαθή ζπκβάληνο 

4 Όια ηα ελδεηθηηθά ζβεζηά εθηόο από ην MAINS Αθνπιηζκόο πζηήκαηνο 

3 Ζώλε 4 + ελδεηθηηθό AWAY αλακκέλα πλαγεξκόο Ζώλεο 4 

2 Ζώλε 4 + ελδεηθηηθό AWAY αλακκέλα πλαγεξκόο Ζώλεο 3 

1 Ελδεηθηηθό AWAY αλακκέλν Οπιηζκόο κε απνκάθξπλζε 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Αλάθιεζε κλήκεο ζπκβάληνο - Παξάδεηγκα εκθάληζεο κλήκεο 

 

Έλα ήρνο θαη έλα αλακκέλν ελδεηθηηθφ, ζεκεηψλεη θάζε ζπκβάλ. Ζ αθχξσζε 24σξνπ ζπλαγεξκνχ 

φηαλ ην ζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν εκθαλίδεηαη κφλν κε έλα ήρν. Μεηά ην ηειεπηαίν ζπκβάλ ζα 

αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη ζαλ έλδεημε φηη ηειείσζε ε εκθάληζε ζπκβάλησλ. Ζ εκθάληζε κπνξεί λα 

ηεξκαηηζηεί αλά πάζα ζηηγκή κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ . 

 
Αλ ην ζύζηεκα έρεη νπιηζηεί κε ην 1

ν
 ή ηνλ 2

ν
 ηξόπν παξακνλήο ζην ρώξν, θαηά ηελ 

εκθάληζε ηεο κλήκεο ζπκβάλησλ, ζα αλάβεη θαη ην ελδεηθηηθό STAY.  Γελ ππάξρεη δηαθνξά 
εκθάληζεο κεηαμύ ηνπ 1

νπ
 θαη ηνπ 2

νπ
 ηξόπνπ νπιηζκνύ ζπζηήκαηνο κε παξακνλή ζην 

ρώξν θαηά ηελ αλάθιεζε κλήκεο ζπκβάλησλ. 
 

Αλ δηαθνπή πιήξσο ε ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα, ε κλήκε ζπκβάλησλ ζα κεδεληζηεί . 
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Λειτουργίες Κωδικών Χρήστη σε Υποσυστήματα 

 

Γηα λα κπείηε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θχξηνπ θσδηθνχ ρξήζηε, δψζηε ην θχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη 

θαηφπηλ παηήζηε ηνλ αξηζκφ εληνιήο θαη ηέινο ην πιήθηξν AWAY. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο Φξήζηε + Αξηζκόο Δληνιήο + . 

Οπλισμός ή αφοπλισμός Υποσυστημάτων  συγχρόνως 

Γψζηε ην Κχξην θσδηθφ ρξήζηε θαη θαηφπηλ παηήζηε ην πιήθηξν 0 θαη ην πιήθηξν AWAY.  

Θα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ηα δχν ππνζχζηεκαηα ζα νπιηζηνχλ ή ζα αθνπιηζηνχλ. 

 

Κύξηνο Κσδηθόο + 0 +  
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Λειτουργίες με Κρατημένα Πλήκτρα 

Οη ιεηηνπξγίεο κε θξαηεκέλα πιήθηξα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε 

ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Όηαλ έλα πιήθηξν θξαηεζεί παηεκέλν γηα δχν 

δεπηεξφιεπηα, ζα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ζα ελεξγνπνηεζεί. Οη ιεηηνπξγίεο 

απηέο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 
Οη αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο κε θξαηεκέλα πιήθηξα κπνξνύλ λα γίλνπλ κόλν από ηα 
πιεθηξνιόγηα ηεο ζεηξάο CP5.  Αλ ζην ζύζηεκα ζαο ππάξρεη ζπλδεδεκέλν πιεθηξνιόγην 
CP6, νη ιεηηνπξγίεο απηέο δελ κπνξνύλ γίλνπλ. 

 
 

Οπιηζκόο κε απνκάθξπλζε από ην ρώξν 
Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν AWAY κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη ην ζχζηεκα 

ζα νπιίζεη κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν.   
 

Αλ ην ζχζηεκα είλαη δηαρσξηζκέλν ζε ππνζπζηήκαηα θαη παηήζεηε ην πιήθηξν AWAY ζε έλα 

πιεθηξνιφγην θαζνξηζκέλνπ ππνζπζηήκαηνο, ζα νπιηζηεί κφλν ην ππνζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην 

πιεθηξνιφγην απηφ. Αλ θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν AWAY ζε έλα θχξην πιεθηξνιφγην 

δηαρσξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο, δελ ζα νπιηζηεί ην ππνζχζηεκα ην νπνίν εκθαλίδεηαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, αιιά απιά ζα κεηαβείηε ζηελ εκθάληζε ηνπ επφκελνπ ππνζπζηήκαηνο. 
 

Οπιηζκόο ζπζηήκαηνο κε ην 1
ν
 ηξόπν παξακνλήο ζην ρώξν 

Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν STAY κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη, ζα νπιηζηεί 

ην ζχζηεκα κε ηνλ 1
ν
 ηξφπν παξακνλήο ζην ρψξν. Αλ πξνεγνπκέλσο δελ είρε δνζεί 

ζπλαγεξκφο, θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν γηα δεχηεξε θνξά, ζα αθνπιηζηεί ην 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ.     
 

Αλ είρε δνζεί ζπλαγεξκφο ή αλ μεθηλήζεη λα κεηξά ν ρξφλνο εηζφδνπ, ζα πξέπεη λα δνζεί έλαο 

θσδηθφο ρξήζηε ψζηε λα αθνπιηζηεί ην ζχζηεκα. 

Αλ ην ζχζηεκα είλαη ρσξηζκέλν ζε ππνζπζηήκαηα, θαη παηήζεηε ην πιήθηξν STAY ζε έλα 

πιεθηξνιφγην θαζνξηζκέλνπ ππνζπζηήκαηνο, ζα νπιηζηεί κφλν ην ππνζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην 

πιεθηξνιφγην απηφ. 
 

Οπιηζκόο κε ην 2
ν
 ηξόπν παξακνλήο ζην ρώξν 

Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν 0 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη, ην ζχζηεκα 

ζα νπιηζηεί κε παξακνλή ζην ρψξν 2
ν
 ηξφπν.  Αλ δελ είρε δνζεί πξνεγνπκέλσο 

ζπλαγεξκφο, θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν 0 γηα δεχηεξε θνξά, ζα 

αθνπιηζηεί ην ζχζηεκα.    

 

Αλ είρε δνζεί ζπλαγεξκφο ή αλ μεθηλήζεη λα κεηξά ν ρξφλνο εηζφδνπ, ζα πξέπεη λα δνζεί έλαο 

θσδηθφο ρξήζηε ψζηε λα αθνπιηζηεί ην ζχζηεκα. 

Αλ ζε έλα δηαρσξηζκέλν ζχζηεκα, θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν 0, δελ ζα ζπκβεί ηίπνηα, θαζψο 

ε ιεηηνπξγία απηή δελ είλαη ελεξγή ζε δηαρσξηζκέλν ζχζηεκα.   
 

Έιεγρνο ζεηξήλαο κεγαθώλνπ 
Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν 1 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη, ζα 

ελεξγνπνηεζεί ε ζεηξήλα γηα δχν δεπηεξφιεπηα.   
 

Γνθηκή ζεηξήλαο 

Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν 2 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη ζα 

ελεξγνπνηεζεί ε ζεηξήλα  γηα δχν δεπηεξφιεπηα. Κακία άιιε ερεηηθή ζπζθεπή 

δελ ζα ερήζεη κε ηελ ιεηηνπξγία απηή . 
 

1 

2 

 
 

0 
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Γνθηκή Φάξνπ Αλαιακπώλ 

Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν  3 ζα ελεξγνπνηεζεί ν Φάξνο Αλαιακπψλ. 

Κακία άιιε ζπζθεπή δελ ζα ελεξγνπνηεζεί κε ηελ ζπζθεπή απηή. 
 

Δάλ έρεη ζπλδεζεί απηφκαηε ζεηξήλα  EDMSAT (SS914) ζην ζχζηεκα, ζα ελεξγνπνηεζεί θαη απηή 

κε απηή ηελ ιεηηνπξγία. 
 

1.  Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 3 κέρξη λα αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη. Ο θάξνο ζα αξρίζεη λα 

αλαβνζβήλεη. 

2.  Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 3 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη λα ζβήζεη ν θάξνο 

αλαιακπψλ. 
 

Δλεξγνπνίεζε / Αθύξσζε ζπλαγεξκνύ εκέξαο  
Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν 4 ελεξγνπνηείηε θαη αθπξψλεηε ην ζπλαγεξκφ εκέξαο..   

 

1.  Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 4 κέρξη λα αθνπζηνχλ ηξεηο ήρνη. Ο ζπλαγεξκφο εκέξαο 

ζα ελεξγνπνηεζεί.  

2.  Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 4 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη θαη λα αθπξσζεί ν 

ζπλαγεξκφο εκέξαο. 
 

Λεηηνπξγία Αλάιπζεο Πξνβιήκαηνο 
Τπάξρνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα αληρλεπζνχλ απφ ηνλ πίλαθα. 

Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ην ελδεηθηηθφ FAULT ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη θαη ν βνκβεηήο 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ λα ερεί θάζε ιεπηφ. Αλαθεξζείηε ζηε "Πεξηγξαθή Πξνβιεκάησλ" 

ζηε ζειίδα 27 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ηχπνπο πξνβιήκαηνο. 
 

1.  Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 5 κέρξη λα αθνχζεηε δχν ήρνπο.   

Σα ελδεηθηηθά STAY θαη AWAY ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ελδεηθηηθφ FAULT.  Έλα ή παξαπάλσ ελδεηθηηθά δσλψλ (1-8) ζα αλάςνπλ γηα λα δείμνπλ 

ηνλ ηχπν πξνβιήκαηνο.   
 

2.  Γηα λα βγείηε απφ ηε ιεηηνπξγία αλάιπζεο πξνβιήκαηνο, παηήζηε ην πιήθηξν AWAY.   

 
Ελδεηθηηθό δώλεο Πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο 

1 Πηψζε Μπαηαξίαο 

2 Ζκεξνκελία θαη Ώξα 

3 Έιεγρνο Αληρλεπηψλ 

4 Απνζχλδεζε ζεηξήλαο κεγαθψλνπ 

5 Πξφβιεκα ηειεθσληθήο γξακκήο 

6 Πξφβιεκα επεμεξγαζηή (E
2
 Fault) 

7 Πξφβιεκα αζθάιεηαο 

8 Πξφβιεκα επηθνηλσλίαο 

Πίλαθαο Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δλδεηθηηθά πξνβιήκαηνο 

 

Δθθίλεζε θιήζεο γηα πξνγξακκαηηζκό 

Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν 6 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη, ην ζχζηεκα ζα θαιέζεη 

ην ηειέθσλν επαλάθιεζεο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί πξνζπαζψληαο λα ζπλδεζεί κε ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ εγθαηαζηάηε γηα πξνγξακκαηηζκφ. Δίλαη δπλαηφλ ν εγθαηαζηάηεο ζαο λα 

ζαο ην δεηήζεη ζηε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα ζαο. 

 

3 

4 

5 

6 
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Αθύξσζε ησλ εμόδσλ κόληκεο θαηάζηαζεο 

Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν 7 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη ζα αθπξσζνχλ φιεο νη 

βνεζεηηθέο έμνδνη ηνπ πίλαθα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα κέλνπλ ελεξγνπνηεκέλεο 

ζπλερψο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο. Ο εγθαηαζηάηεο ζαο ζα ζαο ελεκεξψζεη αλ απηφ 

ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαζνξηζκέλν ζην ζχζηεκα ζαο. 

 

Αιιαγή ηόλνπ βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ 
 

Σν πιήθηξν απηφ έρεη δχν ιεηηνπξγίεο. Ζ πξψηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεηε ζε πην 

ππνζχζηεκα αλήθεη έλα πιεθηξνιφγην (βιέπε παξαθάησ), ελψ ε δεχηεξε: 

αιιάδεη ην ηφλν ηνπ βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ. Τπάξρνπλ πελήληα δηαθνξεηηθνί ηφλνη λα 

επηιέμεηε κεηαμχ 1500 Hz - 5000 Hz θαη είλαη ζπγθεθξηκέλνη γηα θάζε πιεθηξνιφγην. ε 

κία εγθαηάζηαζε κε πνιιά πιεθηξνιφγηα θάζε πιεθηξνιφγην κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθφ ηφλν. 

 

Γηα λα αιιάμεηε ην ηόλν ηνπ βνκβεηή  

1.  Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 8 ζπλερφκελα. Ο ηφλνο ηνπ βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ ζα 

αξρίζεη λα αλεβαίλεη. 

 

2.  Αθήζηε ην πιήθηξν 8 φηαλ αθνχζεηε ηνλ επηζπκεηφ ηφλν. 

 

3.  Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY γηα λα βγείηε απφ ηε ιεηηνπξγία.. 

 

Δθθίλεζε απνζηνιήο ζήκαηνο ηεζη 

Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν 9 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη ζα ζηαιεί ην ζήκα 

ηεζη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνθηκή ηεο θιήζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αλαθνξάο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Κέληξν Λήςεο εκάησλ, ρσξίο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζεηξήλσλ. 

 

Έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζην 
νπνίν αλήθεη έλα πιεθηξνιόγην 
Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 8 κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ήρνη. Έλα απφ ηα αθφινπζα ελδεηθηηθά 

δψλεο ζα αλάςεη, ζαλ έλδεημε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζην νπνίν ην πιεθηξνιφγην αλήθεη: 

 

Δλδεηθηηθφ 

Εψλεο 

Αλαγλψξηζε πιεθηξνινγίνπ 

1 Πιεθηξνιφγην ζην 1
ν
 Τπνζχζηεκα 

2 Πιεθηξνιφγην ζην 2
ν
 Τπνζχζηεκα 

7 Κχξην πιεθηξνιφγην δηαρσξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο 

 

Αλ δελ αλάςεη θαλέλα ελδεηθηηθφ, ην πιεθηξνιφγην δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε  δηαρσξηζκέλν 

ζχζηεκα. 

 

Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY γηα λα βγείηε απφ ηε ιεηηνπξγία. 

 

 

 

 

 

 

7 

8 

9 
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Διαχωρισμός σε Υποσυστήματα 

Ο πίλαθαο Solution 880 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρσξηζηεί ζε δχν αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα. Καη 

ηα δχν ππνζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ρεηξηζζνχλ απφ έλα θχξην πιεθηξνιφγην δηαρσξηζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ή απφ πιεθηξνιφγηα θαζνξηζκέλα ζε ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα. ηε πεξίπησζε απηή 

θάζε έλα απφ απηά ηα πιεθηξνιφγηα ζα αλήθεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα (ρψξν). 

Ενδεικτικά Κύριου Πληκτρολογίου Διαχωρισμένου Συστήματος 

Σα ελδεηθηηθά ζε έλα θχξην πιεθηξνιφγην  δηαρσξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο 

νκάδεο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο. 

Ενδεικτικά Ζωνών 

Σα ελδεηθηηθά δσλψλ (1-8) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δσλψλ. Οη δψλεο 

απηέο αλήθνπλ ζην ππνζχζηεκα πνπ εκθαλίδεη ην ελδεηθηηθφ Τπνζπζηεκάησλ. (δειαδή αλ έλα 

ελδεηθηηθφ δψλεο είλαη αλακκέλν ηφηε ε αληίζηνηρε δψλε είλαη αλνηθηή, αλ είλαη ζβεζηφ ε δψλε 

είλαη θιεηζηή θιπ ). 

Ενδεικτικά Οπλισμού / Αφοπλισμού Υποσυστημάτων 

Ζ νκάδα ησλ ηεζζάξσλ ππνζπζηεκάησλ νπιηζκνχ / αθνπιηζκνχ (1 – 4) δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θάζε ππνζπζηήκαηνο (δειαδή αλ έλα ελδεηθηηθφ είλαη αλακκέλν, ην αληίζηνηρν ππνζχζηεκα είλαη 

νπιηζκέλν, ελψ αλ είλαη ζβεζηφ ην ππνζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν). 

Ενδεικτικά Εμφανιζομένου Υποσυστήματος 

Ζ νκάδα ησλ ηεζζάξσλ ελδεηθηηθψλ εκθαληδνκέλνπ ππνζπζηήκαηνο, δείρλεη πην ππνζχζηεκα 

εκθαλίδεηαη αλά πάζα ζηηγκή. (δειαδή αλ είλαη αλακκέλν ην 1, νη πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην πιεθηξνιφγην αλαθέξνληαη ζην 1
ν
 ππνζχζηεκα.  Αλ είλαη αλακκέλν ην 2, νη πιεξνθνξίεο ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ αλαθέξνληαη ζην 2
ν
 ππνζχζηεκα). 

Ενδεικτικά Κατάστασης 

Ζ νκάδα απηή ησλ ηεζζάξσλ ελδεηθηηθψλ δείρλεη ηα αθφινπζα: 

Ενδεικτικό AUX 

Σν ελδεηθηηθφ απηφ δείρλεη αλ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεθσληθή γξακκή γηα ιφγνπο 

επηθνηλσλίαο θαη απνζηνιήο ζεκάησλ ζηνπο θαζνξηζκέλνπο απνδέθηεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ. 

Σν ελδεηθηηθφ AUX επηπιένλ αλαβνζβήλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ελδεηθηηθφ PARTIAL φηαλ κπείηε ζε 

θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ εγθαηαζηάηε ή ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θχξηνπ θσδηθνχ ρξήζηε. 
 

Ενδεικτικό MAINS 
Σν ελδεηθηηθφ απηφ δείρλεη αλ ηξνθνδνζία ξεχκαηνο AC ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαλνληθή ή φρη. 

(δειαδή αλ ην ελδεηθηηθφ είλαη αλακκέλν ε ηξνθνδνζία ζηνλ πίλαθα είλαη θαλνληθή, αλ 

αλαβνζβήλεη ππάξρεη δηαθνπή ξεχκαηνο ζηνλ πίλαθα). 
 

Ενδεικτικό FAULT 
Σν ελδεηθηηθφ FAULT ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλδεημε αλίρλεπζεο πξνβιήκαηνο ζην ζχζηεκα. Κάζε 

θνξά πνπ αληρλεχεηαη έλα λέν πξφβιεκα ζπζηήκαηνο (δειαδή ην ελδεηθηηθφ FAULT αλαβνζβήλεη), 

ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα αξρίζεη λα ερεί κηα θνξά θάζε ιεπηφ). Αλ ην ελδεηθηηθφ είλαη 

αλακκέλν ην πξφβιεκα ζπζηήκαηνο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην ρξήζηε, ελψ αλ είλαη ζβεζηφ δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα ζην ζχζηεκα. 
 

Ενδεικτικό PARTIAL 
Σν ελδεηθηηθφ PARTIAL δείρλεη φηη ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν κε παξακνλή ζην ρψξν κε ην 1

ν
 

ηξφπν. Δπηπιένλ ην ελδεηθηηθφ PARTIAL αλαβνζβήλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ελδεηθηηθφ AUX φηαλ 

κπείηε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θχξηνπ θσδηθνχ ρξήζηε 
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Χειρισμός από Κύριο Πληκτρολόγιο 

Διαχωρισμένου Συστήματος 

Σν πιεθηξνιφγην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ πίλαθα 

Solution 880 φηαλ απηφο δηαρσξηζηεί ζε ππνζπζηήκαηα.  Σν 

Κχξην πιεθηξνιφγην δηαρσξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο επηηξέπεη 

ζην ρξήζηε λα ρεηξίδεηαη θαη ηα δχν ππνζπζηήκαηα απφ ην 

ίδην πιεθηξνιφγην. 

Όια ηα ελδεηθηηθά ζην πιεθηξνιφγην απηφ αλαθέξνληαη ζην 

ππνζχζηεκα ην νπνίν ην ελδεηθηηθφ ππνζπζηήκαηνο δείρλεη 

φηη είλαη ελεξγφ ζε θάζε ζηηγκή. 

Δηθφλα Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος 

αλλαγής.: Κχξην Πιεθηξνιφγην 

Γηαρσξηζκέλνπ πζηήκαηνο 

 

 

 

Παράδειγμα 

Αλ ην ελδεηθηηθφ (AREA) ππνζπζηήκαηνο 2 είλαη αλακκέλν, ηφηε φιεο νη ιεηηνπξγίεο ζα επεξεάζνπλ 

κφλν ην 2
ν
 ππνζχζηεκα. Γηα λα ρεηξηζηείηε έλα άιιν ππνζχζηεκα, ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηε ην 

ελδεηθηηθφ ππνζπζηήκαηνο ζην επηζπκεηφ ππνζχζηεκα. 

 

Για να μεταφερθείτε από ένα υποσύστημα σε ένα άλλο 

1. Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY. Σν ελδεηθηηθφ (AREA) ππνζπζηήκαηνο, ζα κεηαθηλεζεί ζην 

επφκελν ππνζχζηεκα. 

2. Παηήζηε ην πιήθηξν AWAY. Πάιη ην ελδεηθηηθφ ππνζπζηήκαηνο ζα κεηαθηλεζεί ζην επφκελν 

ππνζχζηεκα. 

 

Χειρισμός από πληκτρολόγια Καθορισμένου υποσυστήματος 

Αλ έρεηε ζχζηεκα δηαρσξηζκέλν ζε ππνζπζηήκαηα θαη εγθαηεζηεκέλα πιεθηξνιφγηα θαζνξηζκέλνπ 

ππνζπζηήκαηνο, ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ ησλ ππνζπζηεκάησλ είλαη αθξηβψο φκνηα κε απηήλ πνπ 

έρεη πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο ζην παξφλ εγρεηξίδην. Αλαθεξζείηε ζηελ Δμαθξίβσζε 

ππνζπζηήκαηνο, ζηε ζειίδα 43, ζην νπνίν αλήθεη έλα πιεθηξνιφγην γηα λα δείηε ζε πην ππνζχζηεκα 

είλαη θαζνξηζκέλν ην ηξέρνλ πιεθηξνιφγην. 
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Οπιηζκόο κέζσ ηειεθώλνπ 
Ζ ιεηηνπξγία επηηξέπεη λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν κέζσ ηειεθσληθήο 

γξακκήο. Γηα πξνθαλείο ιφγνπο αζθαιείαο, ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αθνπιηζηεί κε ηε ρξήζε 

απηήο ηεο κεζφδνπ. Γηα λα είλαη δπλαηή απηή ε ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα 

ςεθηαθή ηειεθσληθή ζπζθεπή ή έλα Υεηξηζηήξην Σειεθψλνπ  . 

 

Γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα κέζσ ηειεθώλνπ 

 

1.  Καιέζηε ην ηειέθσλν ζην νπνίν ν πίλαθαο είλαη ζπλδεδεκέλνο. 

 

2.  Όηαλ ν πίλαθαο απαληήζεη ζηε θιήζε, ζα αθνπζηεί έλα κηθξφ θνπδνχληζκα. Κξαηήζηε ην 

Υεηξηζηήξην ηειεθψλνπ ζην κηθξφθσλν ηεο ζπζθεπήο θαη παηήζηε ην πιήθηξν ζηελ άιιε 

πιεπξά ηεο κνλάδαο γηα 3 δεπηεξφιεπηα. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα παηήζεηε ην πιήθηξν 

* ζε κηα ςεθηαθή ηειεθσληθή ζπζθεπή γηα 3 δεπηεξφιεπηα γηα λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα. 

 

Αλ αθνχζεηε κηα ζεηξά απφ παξάμελνπο ήρνπο φηαλ ην ζχζηεκα απαληήζεη ζηε θιήζε 

ζαο, ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνχ 

κέζσ ηειεθψλνπ. Απιά πεξηκέλεηε γηα κηα παχζε κεηαμχ ησλ ήρσλ θαη θαηφπηλ 

αθνινπζήζηε απφ ην 2
ν
 βήκα θαη κεηά γηα λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα. 

 

3.  Αθνχ ειεπζεξψζεηε ην πιήθηξν ζην Υεηξηζηήξην ηειεθψλνπ ή ην πιήθηξν * ζηελ 

ςεθηαθή ηειεθσληθή ζπζθεπή, ζα αθνχζεηε δχν ήρνπο ζαλ έλδεημε φηη ην ζχζηεκα 

φπιηζε κε απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν. 

 

4.  Κιείζηε ην ηειέθσλν θαη ην ζχζηεκα ζα παξακείλεη νπιηζκέλν.  
 

Αλ ν πίλαθαο δελ απαληήζεη ζηε θιήζε, ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα είλαη ήδε νπιηζκέλν, φηη νη 

ιεηηνπξγίεο κέζσ ηειεθψλνπ δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο ή φηη ν κεηξεηήο θιήζεσλ απάληεζεο είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλνο κε 0 θαη ν πίλαθαο δελ δέρεηαη θιήζεηο. 

 
Όηαλ έρνπλ επηιεγεί θαη ν νπιηζκόο κέζσ ηειεθώλνπ θαη ν πξνγξακκαηηζκόο 
εγθαηαζηάηε Upload/Download, ν πίλαθαο ζα απαληήζεη ζηε θιήζε πεξηκέλνληαο 
ππνινγηζηή γηα πξνγξακκαηηζκό. Απηό δηαπηζηώλεηαη εύθνια, θαζώο νη ήρνη επηθνηλσλίαο 
modem ζα αθνπζηνύλ αληί ηνπ απινύ κηθξνύ ήρνπ θνπδνπλίζκαηνο. 

 

Οηθηαθή Αλαθνξά 
Όηαλ ν πίλαθαο έιζεη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, ζα αξρίζεη λα θαιεί ηνλ πξψην ηειεθσληθφ 

αξηζκφ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί. Αλ αληρλεπηεί ήρνο θαηεηιεκκέλεο γξακκήο, ν πίλαθαο ζα 

θιείζεη θαη ζα θαιέζεη ην δεχηεξν ζηε ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλν ηειέθσλν (εθ’ φζνλ ππάξρεη).  Δλ 

ηνχηνηο ην 1
ν
 ηειεθψλεκα ζα κεηξήζεη ζαλ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα. Αλ θαη  ην δεχηεξν 

ηειέθσλν είλαη επίζεο θαηεηιεκκέλν, ν πίλαθαο ζα θαιέζεη ην ηξίην (εθ’ φζνλ ππάξρεη) ή ζα 

θαιέζεη πάιη ην πξψην . 

 

Αλ δελ αληρλεπζεί θαηεηιεκκέλε γξακκή, ν πίλαθαο ζα ππνζέζεη φηη ην ηειεθψλεκα απαληήζεθε 

θαη ζα αξρίζεη ηελ κεηάδνζε ζεκάησλ. Ζ κεηάδνζε απηή απνηειείηαη απφ έλα ήρν αλαγλψξηζεο, 

θαηφπηλ ηνλ ήρν ζεηξήλαο θαη κηα καθξηά παχζε. Ζ κεηάδνζε ζήκαηνο απηή ζα ζπλερηζηεί κέρξη ν 

πίλαθαο λα πάξεη εληνιή αλαγλψξηζεο ζήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παχζεο ή ζα θιείζεη 

απηφκαηα ηε γξακκή κεηά απφ δχν ιεπηά. Ο ήρνο αλαγλψξηζεο επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε (ιήπηε 

ηειεθσλήκαηνο) λα εμαθξηβψζεη πνηνο πίλαθαο έθαλε ηε θιήζε ζηε πεξίπησζε πνπ πάλσ απφ έλαο 

πίλαθεο αλαθέξνπλ ζηνλ ίδην αξηζκφ ηειεθψλνπ .  
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Μέγηζηνο αξηζκόο ηειεθσλεκάησλ είλαη έμη ηειεθσλήκαηα γηα ηελ νηθηαθή αλαθνξά. Ζ 
κέηξεζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο. Ο κεηξεηήο 
ζα κεδεληζηεί θαη ε κέηξεζε ζα αξρίζεη από ηελ αξρή ζηελ πεξίπησζε πνπ δνζεί λένο 
ζπλαγεξκόο (αθόκε θαη από ηελ ίδηα δώλε). Ο πίλαθαο ζα ζηακαηήζεη λα ηειεθσλεί κεηά 
από 6 ζπλνιηθά πξνζπάζεηεο ή 3  επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο. Ο πίλαθαο ζα ζηακαηήζεη ηηο 
θιήζεηο αλ δνζεί έλαο έγθπξνο θσδηθόο ρξήζηε ζην πιεθηξνιόγην. 

 

Πώο λα θάλεηε αλαγλώξηζε θιήζεο Οηθηαθήο Αλαθνξάο 

Όηαλ ιεθζεί ην ηειεθψλεκα νηθηαθήο αλαθνξάο, αλ δελ γίλεη αλαγλψξηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

παχζεσλ παηψληαο ην πιήθηξν * ζε κηα ςεθηαθή ηειεθσληθή ζπζθεπή ή ην πιήθηξν ηνπ 

Σειεθσληθνχ ρεηξηζηεξίνπ, ν πίλαθαο ζα ζπλερίζεη ηελ κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ ηνπ γηα 2 ιεπηά. 

Καηφπηλ ζα θιείζεη θαη ζα θαιέζεη ηνλ 2
ν
 πξνγξακκαηηζκέλν ηειεθσληθφ αξηζκφ.  Αλ ην 

ηειεθψλεκα αλαγλσξηζζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε, ν πίλαθαο ζα θιείζεη ηε γξακκή θαη 

δελ ζα θάλεη άιιεο θιήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ . 
 

Βαζηθή Αλαθνξά ζε Pager 
Ζ αλαθνξά ζε βαζηθή ζπζθεπή pager έρεη ζπκπεξηιεθζεί ψζηε λα κπνξεί ν πίλαθαο λα αλαθέξεη 

ηηο θαηαζηάζεηο ζπλαγεξκνχ θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο ζε ζπζθεπή pager, ψζηε λα κπνξείηε 

λα ιάβεηε πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε  απφ ηνλ πίλαθα αλά πάζα ζηηγκή. 
 

Σν πξσηφθνιιν Αλαθνξάο Βαζηθνχ Pager απαηηεί ηελ εηζαγσγή θάπνησλ αξηζκψλ πνπ ζα 

εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ηνπ, εληνχηνηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη αλαγλψξηζε κέρξη θαη ζε 

1000 δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο φηαλ απηνί αλαθέξνπλ ζην ίδην pager . 
 

Δηθφλα Συάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Δκθάληζε νζφλεο αλαθνξάο Βαζηθνχ Pager 
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Σν παξάδεηγκα δείρλεη φηη ε κεηάδνζε είλαη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή 678, ε δψλε 2 είλαη ζε ζπλαγεξκφ, ε δψλε 3 

απνκνλσκέλε, ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν, ε δψλε παληθνχ θιεηζηή, ην ξεχκα AC θαλνληθφ ρσξίο πξφβιεκα 

ζπζηήκαηνο. 

 

Πξναηξεηηθά Δμαξηήκαηα 
Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα ζαο. 

Δπηθνηλσλήζηε θαη ζπκβνπιεπηείηε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο γηα ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα 

εμαξηήκαηα σο πξνο ηη κπνξνχλ λα ζαο πξνζθέξνπλ απηά.  
 

EDMSAT - Απηόλνκε Σεηξήλα 

Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, ππάξρεη δηαζέζηκε ε απηφλνκε ζεηξήλα. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο ηεο κε ην πίλαθα ή απνθφιιεζεο ηεο απφ ηε ζέζε ζηήξημεο ηεο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εθθίλεζε ζπλαγεξκνχ .  
 

Δπηπιένλ Πιεθηξνιόγηα 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκα πιεθηξνιφγηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζαο, ψζηε 

λα κπνξείηε λα ρεηξίδεζηε ην ζχζηεκα φρη κφλν απφ έλα ζεκείν αιιά θαη απφ ελαιιαθηηθά, φπσο ην 

ππλνδσκάηην ζαο θιπ.  
 

Φεηξηζηήξην Νπθηεξηλνύ Οπιηζκνύ 

Σν πιεθηξνιφγην λπρηεξηλνχ νπιηζκνχ είλαη έλα πιεθηξνιφγην αθήο πνπ ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε  

ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Πξψηα, ζαο επηηξέπεη λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα κε παξακνλή ζηνλ ρψξν 

(1
νο

 ηξφπνο), παηψληαο κφλν έλα πιήθηξν. Γεχηεξνλ ζαο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηείηε παληθφ θαζ φιν 

ην 24σξν ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Σξίηνλ παξέρεη έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ 

ησλ ελδεηθηηθψλ ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο έλα πιεθηξνιφγην λπρηεξηλνχ νπιηζκνχ, ζεκαίλεη φηη 

κπνξείηε κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ, λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ εθηφο απφ ηηο δψλεο 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί λα  απνκνλψλνληαη απηφκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ 1
ν
 ηξφπν νπιηζκνχ κε 

παξακνλή ζηνλ ρψξν. Δπηπιένλ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αθνπιίζεη ην ζχζηεκα απφ ηνλ νπιηζκφ 

κε παξακνλή ζηνλ ρψξν, εθφζνλ δελ έρεη δνζεί ζπλαγεξκφο. 
 

Αζύξκαην Φεηξηζηήξην 

Όηαλ ηνπνζεηεζεί απηή ε ζπζθεπή ζαο επηηξέπεη λα ειέγρεηε γεληθά θαη λα ρεηξίδεζηε ην ζχζηεκα 

απφ έλα θνξεηφ πνκπφ ρεηξφο. Μπνξεί αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ βαζηθφ ρεηξηζηήξην 

νπιηζκνχ / αθνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο φηαλ απαηηείηαη ε ρξήζε θιεηδνδηαθφπηε. 
 

Φεηξηζηήξην ηειεθώλνπ 

Σν ρεηξηζηήξην ηειεθψλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ νπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο εμ 

απνζηάζεσο. Όηαλ απηή ε ιεηηνπξγία απαηηείηαη, ην ρεηξηζηήξην ηειεθψλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δψζεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ήρν ν νπνίνο ζα νπιίζεη ην ζχζηεκα ζαο κέζσ ηειεθψλνπ. 
 

Φνξεηό αζύξκαην κπνπηόλ πξνζσπηθήο απεηιήο 

Οζαδήπνηε ρεηξηζηήξηα παληθνχ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα ζαο. Έρνπλ ηδαληθή ρξήζε 

γηα ηαηξηθέο ή γεληθά γηα θιήζεηο αλάγθεο φπνπ απαηηείηαη άκεζε βνήζεηα. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπο 

είλαη πεξηζζφηεξα αλ έρεηε ζχλδεζε κε Κέληξν Λήςεο εκάησλ. 
 

Αληρλεπηέο θαπλνύ 

Οπνηνζδήπνηε αξηζκφο αληρλεπηψλ θαπλνχ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα γηα έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε ππξθαγηάο. Καηά ηνλ ζπλαγεξκφ απφ ππξθαγηά ε ζεηξήλα ερεί δηαθνξεηηθά γηα ηνλ 

ζθνπφ θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ. 
 

Φσηνειεθηξηθέο Γέζκεο 
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Οη θσηνειεθηξηθέο δέζκεο παξέρνπλ ζην ζχζηεκα δπλαηφηεηα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο. Οη 

δέζκεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα θαιχςνπλ απφζηαζε κέρξη θαη 160 κέηξα κεηαμχ ηνπο. Κάζε θίλεζε 

δηακέζνπ ησλ δεζκψλ ζα ελεξγνπνηήζεη ζπλαγεξκφ. 
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Αληρλεπηέο Υπεξύζξσλ Αθηίλσλ 

Οη αληρλεπηέο ππεξχζξσλ (PIR) είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο πξνζηαζίαο απφ φιεο ηηο ζπζθεπέο 

αλίρλεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Αληρλεχνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο ζε 

απφζηαζε 15 θαη πιένλ κέηξα θαη γσλία αλίρλεπζεο 90 θαη πιένλ κνηξψλ. 

 

Μαγλεηηθέο Δπαθέο 

Οη καγλεηηθέο επαθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ειέγρνπλ ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ζπξψλ θαη 

παξαζχξσλ. Δίλαη ηδαληθά γηα πεξηκεηξηθή θάιπςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγία νπιηζκνχ κε 

παξακνλή ζηνλ ρψξν. 

 

Αληρλεπηέο Σπαζίκαηνο Τδακηνύ 

Οη αληρλεπηέο ζξαχζεο παινπηλάθσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πηάζνπλ ηνλ ήρν ζπαζίκαηνο 

ηδακηνχ. Δίλαη ηδαληθά γηα ρξήζε ζε βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ. 

 

Κξαδαζκηθέο Παγίδεο 

Οη αληρλεπηέο θξαδαζκνχ είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα πηάλνπλ θξαδαζκνχο απφ πξνζπάζεηεο 

παξαβίαζεο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ  . 

 

Τειεθσληθόο Δπηινγέαο / Κσδηθνπνηεηήο 

Έλαο ηειεθσληθφο επηινγέαο ππάξρεη ελζσκαησκέλνο ζην ζχζηεκα ζαο γηα λα πιεξνθνξήζεη 

θάπνηνλ απνδέθηε φηη έρεη δνζεί ζπλαγεξκφο.  Αλαθεξζείηε ζηηο “Έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη έλα πιεθηξνιφγην” ζηε ζειίδα 45 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Διεγθηήο δηαθνπήο ηειεθσληθήο γξακκήο 

Ο ειεγθηήο δηαθνπήο ηειεθσληθήο γξακκήο έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ζχλδεζε δχν ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ ζην ζχζηεκα ζαο. Αλ ε κία γξακκή θνπεί απηνκάησο ζπλδέεηαη ε δεχηεξε. Γηα 

πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζηε δεχηεξε γξακκή ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί έλα θηλεηφ ηειέθσλν . 
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Λεμηιόγην Φξεζηκνπνηνύκελσλ Όξσλ 
Όξνο Πεξηγξαθή 

  

Σπλαγεξκόο Δίλαη φηαλ κε νπιηζκέλν ην ζχζηεκα παξαβηαζηεί κία απφ ηηο ζπζθεπέο 

αλίρλεπζεο. Μία 24σξε δψλε (π.ρ. ππξαληρλεπηήο) κπνξεί λα δψζεη ζπλαγεξκφ 

κε αθνπιηζκέλν ή νπιηζκέλν ην ζχζηεκα  
  

Παξάθακςε 
Τειεθσλεηή 

Ζ παξάθακςε ηειεθσλεηή ππάξρεη έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε κε 

ηνλ πίλαθα γηα ρεηξηζκφ ή πξνγξακκαηηζκφ κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο αθφκα 

θαη αλ ζηελ ίδηα γξακκή κε ηνλ πίλαθα ππάξρεη ηειεθσληθφο απαληεηήο ή 

ζπζθεπή θαμ. 
  

Σύζηεκα  
Οπιηζκέλν 

Όηαλ ην ζχζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε γηα λα δερζεί ζπλαγεξκφ.  

(System “ON”) =(ζχζηεκα νπιηζκέλν) . 
  

 Δίλαη ην πιήθηξν ηνπ πιεθηξνινγίνπ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δνζείζεο εληνιήο. 
  

ΟΠΛΘΜΟ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ 
ΑΠΟ ΣΟ ΥΩΡΟ 

Δίλαη ν ηξφπνο νπιηζκνχ φηαλ θεχγεηε απφ ηνλ ρψξν.  

  

Πιεθηξνιόγην Σν πιεθηξνιφγην επηηξέπεη λα θάλεηε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

φπσο νπιηζκφο, αθνπιηζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο. 
  

Σπλαγεξκόο  
Ζκέξαο 

Ο ζπλαγεξκφο εκέξαο επηηξέπεη ζε θάπνηεο δψλεο λα ειέγρνληαη αθφκε θαη 

φηαλ ην ζχζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν. 
  

Αληρλεπηήο Κάζε ζπζθεπή ζπλδεδεκέλε ζην ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα δψζεη ζπλαγεξκφ. 

Κνηλνί ηχπνη αληρλεπηψλ είλαη αληρλεπηέο ππεξχζξσλ, θαπλνχ, θσηνθχηηαξα, 

καγλεηηθέο θαη θξαδαζκηθέο επαθέο.  
  

Κσδηθνπνηεηήο ε 
Τειεθ. Δπηινγέαο 

Δίλαη ε ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα ζπλδέζεη ην ζχζηεκα κε έλα 24σξν Κέληξν 

Λήςεο εκάησλ ζπλαγεξκνχ. 
  

Αθνπιηζκόο Ζ θαηάζηαζε φπνπ ην ζχζηεκα δελ δέρεηαη ζπλαγεξκνχο. 
  

Γπλακηθόο 
Έιεγρνο Μπαηαξίαο 

Ζ ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν θαη δνθηκή ηεο θαιήο 

θαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο εθεδξείαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
  

Απηόλνκε Σεηξήλα Δίλαη κία απηνηξνθνδνηνχκελε ζεηξήλα κε κπιε ή θφθθηλν θάξν αλαιακπψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη κπαηαξία. Πξνζθέξεη ην πςειφηεξν επίπεδν αζθαιείαο . 
  

Φξόλνο Δηζόδνπ ε 
Φξόλν θαζπζηέξεζε 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κέζα ζηελ νπνία επηηξέπεηαη λα κπείηε ζηνλ ρψξν θαη 

λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα πξηλ δνζεί ζπλαγεξκφο. 
  

Πξνεηδνπνίεζε 
Δηζόδνπ 

Δίλαη ν ήρνο ηνπ βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

εηζφδνπ σο ππελζχκηζε φηη πξέπεη λα αθνπιίζεηε ην ζχζηεκα. 
  

Φξόλνο Δμόδνπ 
 

Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα λα θχγεηε απφ ηνλ ρψξν αθνχ έρεηε νπιίζεη ην 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 
  

Δμσηεξηθέο 
Σπζθεπέο 

Οπνηεζδήπνηε ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ φπσο 

αληρλεπηέο, πιεθηξνιφγηα θαη ζεηξήλεο. 
  

Αλαγθαζηηθόο 
Οπιηζκόο 

Ζ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία επηηξέπεηαη λα νπιίζεηε ην ζχζηεκα αθφκε θαη 

αλ ππάξρνπλ κία ή παξαπάλσ δψλεο αλνηρηέο. 
  

Αθνινπζία 

Φξόλνπ Δηζόδνπ 

Όηαλ ην ζχζηεκα είλαη νπιηζκέλν θαη ε 1
ε
 δψλε αλνίμεη, αξρίδεη λα κεηξά ν 

ρξφλνο εηζφδνπ. Αλ ε 2
ε
 δψλε αλνίμεη, ηφηε ν ρξφλνο εηζφδνπ αθνινπζεί ηε 2

ε
 

δψλε θαη νχησ θάζε εμήο ηηο 3
ε
 θαη 4

ε
 δψλεο.  
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Αζύξκαην 

ρεηξηζηήξην ρεηξόο 
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ νπιηζκφ / αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηελ 

ελεξγνπνίεζε πξνζσπηθήο απεηιήο. 
  

 Κιείδσκα 
Κσδηθνπνηεηή 

εκαίλεη φηη ν θσδηθνπνηεηήο ζα ελεξγνπνηεζεί κφλν κηα θνξά απφ θάζε δψλε, 

ζε κηα πεξίνδν νπιηζκνχ. 
  

Κιείδσκα Σεηξήλαο εκαίλεη φηη ε ζεηξήλα ζα ελεξγνπνηεζεί κφλν κηα θνξά απφ θάζε δψλε, ζε κηα 

πεξίνδν νπιηζκνχ. 
  

Κύξηνο 
Κσδηθόο Φξήζηε 

Ο αξηζκεηηθφο θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νπιηζκφ, αθνπιηζκφ 

θαζψο θαη γηα πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ. 
  

24σξν Κέληξν 
Λήςεο Σεκάησλ 

Σπλαγεξκνύ 

Μηα εηαηξεία φπνπ έλαο εγθαηεζηεκέλνο δέθηεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ, 

ιακβάλεη ζήκαηα απφ ζπλδξνκεηέο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ θαη ελεκεξψλεη 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο αλάγθεο. 
  

Παληθόο Ο Σχπνο ζπλαγεξκνχ πνπ δείρλεη ζε 24σξν Κέληξν ιήςεο ζεκάησλ φηη ππάξρεη 

θαηάζηαζε πξνζσπηθήο απεηιήο ζε έλα ειεγρφκελν ρψξν.  
  

Φεηξηζηήξην 
Τειεθώλνπ 

Δίλαη ε ζπζθεπή γηα ηνλ νπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο. 

Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ιήςεο ησλ ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ νηθηαθήο 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. 
  

Κιεηζηή Εώλε Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε κηαο δψλεο. Αλ κηα δψλε είλαη θιεηζηή, νη ζπζθεπέο αλίρλεπζεο 

πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ, δελ αληρλεχνπλ παξαβίαζε θαη ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ δψλεο είλαη 

ζβεζηφ. (π.ρ. Έλα παξάζπξν πνπ ειέγρεηαη απφ καγλεηηθή επαθή είλαη θιεηζηφ, ή έλαο 

αληρλεπηήο δελ «βιέπεη» θακηά θίλεζε).  
  

Έιεγρνο 
Αληρλεπηώλ 

Ο έιεγρνο αληρλεπηψλ δίλεη ζηνλ πίλαθα ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη φηη νη ζπζθεπέο 

αλίρλεπζεο κπνξεί λα έρνπλ ζηακαηήζεη λα εξγάδνληαη. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ειέγρεη ηελ 

ιεηηνπξγία κίαο δψλεο κέζα ζε κία πξνγξακκαηηδφκελε ρξνληθή πεξίνδν. 
  

Σησπειόο 
Σπλαγεξκόο 

Όηαλ πξνγξακκαηίδεηε ην ζχζηεκά ζαο, είλαη δπλαηφλ λα έρεηε κία αλεμάξηεηε δψλε γηα 

ζησπειφ ζπλαγεξκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ απηή ε δψλε παξαβηαζζεί ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

ζα επηθνηλσλήζεη κε ην Κέληξν Λήςεο εκάησλ πλαγεξκνχ ρσξίο λα ρηππήζνπλ νη ζεηξήλεο. 

Απηφ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζζεί κφλν απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 
  

Οπιηζκόο κε 
παξακνλή ζην ρώξν 

(1
νο

 ηξόπνο) 

Δίλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ζπγθεθξηκέλεο δψλεο απνκνλψλνληαη απηφκαηα φηαλ 

νπιίζεηε ην ζχζηεκα ζαο παξακέλνληαο ζην ρψξν κε ηνλ 1
ν
 ηξφπν. Απηφ κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί κφλν απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 
  

Οπιηζκόο κε 
παξακνλή ζην ρώξν 

(2
νο

 ηξόπνο) 

Δίλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ζπγθεθξηκέλεο δψλεο απνκνλψλνληαη απηφκαηα φηαλ 

νπιίζεηε ην ζχζηεκα ζαο παξακέλνληαο ζην ρψξν κε ηνλ 2
ν
 ηξφπν. Απηφ κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί κφλν απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 
  

Αλνηρηή δώλε Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ δσλψλ. Αλ κία δψλε είλαη αλνηρηή ή αληίζηνηρε ζπζθεπή 

αλίρλεπζεο είλαη παξαβηαζκέλε θαη ην ελδεηθηηθφ δψλεο ζα αλάςεη. ( π.ρ. κία καγλεηηθή επαθή 

είλαη αλνηρηή ή έλαο αληρλεπηήο θίλεζεο έπηαζε θάπνηα θίλεζε αηφκνπ ζην ρψξν). 
  

Κσδηθόο ρξήζηε Έλαο αξηζκεηηθφο θσδηθφο ρξεζηκνπνηνχκελνο γηα ηνλ νπιηζκφ θαη ηνλ 

αθνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
  

Εώλεο Μία ειεγρφκελε είζνδνο ρξεζηκνπνηνχκελε γηα εθθίλεζε θαηάζηαζεο 

ζπλαγεξκνχ. 
  

24σξε δώλε Μία ειεγρφκελε είζνδνο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πιήθηξα παληθνχ θαη έθηαθηεο 

αλάγθεο. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Οπιηζκέλν ή 

Αθνπιηζκέλν) ηα πιήθηξα απηά παηεζνχλ ζα δνζεί ζπλαγεξκφο. 
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Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 
Ζ εηαηξεία Electronics Design and Manufacturing Pty Limited εγγπάηαη φηη ην πξντφλ δελ έρεη 

ειαηηψκαηα ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ζθξαγίδα εκεξνκελίαο θαηαζθεπήο ηνπ 

πξντφληνο ή θαη ζηνλ αξηζκφ παξαγσγήο ηνπ.  
 

Οη ειαηησκαηηθέο ζπζθεπέο  πνπ επηζηξέθνληαη απφ ηνλ πειάηε, κε δηθή ηνπ επζχλε, 

επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζηζηνχληαη κε επηινγή ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε 

ηνπ πξντφληνο ζα είλαη ρσξίο ρξέσζε εθφζνλ ηζρχεη ν ρξφλνο εγγχεζεο θαη ην ειάηησκα δελ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαθνξά ή θαηά ηελ ζπζθεπαζία, ή είλαη πέξα απφ αηηίεο πνπ πξνέξρνληαη ή 

ειέγρνληαη απφ ηελ Electronics Design and Manufacturing Pty Limited, ή απφ πςειή ηάζε δηθηχνπ 

ξεχκαηνο, θξαδαζκφ ή δεκηά πξνεξρφκελε δνιηνθζνξά , αιιαγή εμαξηεκάησλ ή εζθαικέλε ρξήζε 

ηεο ζπζθεπήο .   
 

Πεξηνξηζκνί Δπζύλεο 
Αλ θαη ην ζχζηεκα ζαο είλαη πξντφλ πςειήο ηερλνινγίαο, δελ παξέρεη εγγπεκέλε πξνζηαζία έλαληη 

δηάξξεμεο, ππξθαγηάο ή άιισλ θαηαζηάζεσλ άκεζεο αλάγθεο. Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

νηθηαθφ ή επαγγεικαηηθφ, κπνξεί λα ππνζηεί βιάβε. 
 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπρλέο δνθηκέο θαη έλεθα φισλ ησλ αθνινχζσλ φπσο δνιηνθζνξέο, ειεθηξηθέο 

ή επηθνηλσληαθέο δηαθνπέο, είλαη δπλαηφλ ην ζχζηεκα λα κελ ιεηηνπξγήζεη φπσο αλακέλεηαη. Ζ 

Electronics Design & Manufacturing Pty Limited δελ ηζρπξίδεηαη φηη ην πξντφλ ή ην ζχζηεκα 

ζπλαγεξκνχ κπνξεί λα κελ είλαη επηθίλδπλν ή απνηξεπηηθφ. Γελ ηζρπξίδεηαη επίζεο φηη κπνξεί λα 

πξνιάβεη ηξαπκαηηζκφ αηφκσλ ή απψιεηα πεξηνπζίαο απφ δηάξξεμε, ιεζηεία, ππξθαγηά ή άιισλ 

ζπλαθψλ θαηαζηάζεσλ. Οχηε επίζεο φηη ην πξντφλ ή ην ζχζηεκα παξέρεη επαξθή πξνεηδνπνίεζε ή 

πξνζηαζία. Έλα ζσζηά εγθαηεζηεκέλν θαη ζπληεξεκέλν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ κπνξεί κφλν λα 

ειαηηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο δηάξξεμεο, ιεζηείαο, ππξθαγηάο θαη άιισλ ζπλαθψλ θαηαζηάζεσλ, 

αιιά δελ κπνξεί λα ζηγνπξέςεη θαη λα εγγπεζεί φηη ηα παξαπάλσ ζπκβάληα δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ.   
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ, Ζ ELECTRONICS DESIGN & MANUFACTURING PTY LIMITED ΓΔΝ 

ΔΥΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ ΑΣΟΜΟΤ, ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, ή ΓΗΑ ΑΛΛΔ ΑΠΩΛΔΗΔ ΒΑΗΕΟΜΔΝΔ ΣΟΝ ΗΥΤΡΗΜΟ ΟΣΗ ΣΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΔΣΤΥΔ ΣΟ ΝΑ ΓΩΔΗ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ.  
 

Ζ Electronics Design & Manufacturing Pty Limited δελ είλαη εγγπεηήο νχηε ηεο ηδηνθηεζίαο, νχηε 

ηεο αζθάιεηαο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ ρξήζηε θαη πεξηνξίδεη ηελ επζχλε ηεο γηα 

θάζε απψιεηα ή δεκηά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απξφβιεπησλ ή επαθφινπζσλ δεκηψλ ηεο 

Electronics Design & Manufacturing Pty Limited. 
 

Σπληήξεζε 
Ζ Electronics Design & Manufacturing Pty Limited ζπληζηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. Αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη επίζεο ζηα 

Απζηξαιηαλά Πξφηππα 2201.1 θαηά ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηνπ εγθαηαζηάηε ζα πξέπεη λα 

ζπληεξείηαη ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θάζε έμη κήλεο. 
 

Σπκβαηόηεηα κε ην έηνο 2000 
Ζ ζεκείσζε ππάξρεη ζαλ επηβεβαίσζε φηη φινη νη πίλαθεο Solution 880 δελ παξνπζηάδνπλ 

πξφβιεκα νχηε ζα παξνπζηάζνπλ κε ηελ εκεξνκελία “ηνπ έηνπο 2000 ”. 
 

Γηα ηελ εκεξνκελία, φινη νη πίλαθεο Solution πνπ έρνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη εκεξνιφγην θαη ψξα, 

πεξηιακβάλνπλ εκεξνιφγην εθαηνληαεηίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πίλαθεο Solution δελ 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αηψλα γηα λα θξαηνχλ ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπο, παξά κφλν ην έηνο εληφο ηεο 

εθαηνληαεηίαο. 
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Φαξαθηεξηζηηθά 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 0 – 45 Βαζκνχο Celsius 

ρεηηθή πγξαζία 10% - 95% 

Σξνθνδνζία: 
TF008 Plug Pack – 240 Volt / 18 Volt AC @ 1.3 Amp 

 

Καηαλάισζε ζε εξεκία: 65 mA 

Καηαλάισζε ζε ζπλαγεξκφ: 115 mA 

Καηαλάισζε ζε εξεκία κε πιεθηξνιφγην: 105 mA 

Μπαηαξία εθεδξείαο: 
Ah / 12 Volt DC Δπαλαθνξηηδφκελε Sealed Lead Acid  

 

Γηαζηάζεηο: 306 ρηι x 262 ρηι x 84 ρηι (ζε ραξηνθηβψηην) 

Βάξνο: 2.5 θηιά 

Κσδηθφο πξνκεζεπηή: N771 

Έγθξηζε New Zealand Telepermit: 

PTC 211/98/083 – Solution 880 

PTC 211/98/084 – Solution 880 

PTC 211/98/085 – Solution 844 

 

 

Quality Policy 

AS 3901 Clause 4.1.1 Refer to Procedure No 1 

The operations of Electronics Design and Manufacturing Pty Limited include design, development 

and manufacturing of electronic equipment. 

 

Electronics Design and Manufacturing Pty Limited recognises that it is the responsibility of 

suppliers and contractors to meet their contractual obligations and carry out works which comply 

fully with the relevant specifications, drawings and contract documents. 

 

It further recognises that the diligent operation of a Quality Management System leads to efficient 

and effective execution of the works with a minimum of errors and rework. 

 

Electronics Design and Manufacturing Pty Limited and its Employees are committed to the 

implementation of this Quality Management System in accordance with Australian standard 

AS3901-1987, European standard ISO9001-1987 and New Zealand standard NZS9001-1990 

implementing quality systems for design, development and production to the mutual benefit of the 

customers and Electronics Design and Manufacturing Pty Limited. 

 

 

Meinrad Formosa 

Managing Director 
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Σπκβνπιή πξνο ηνπο ρξήζηεο 
Ζ έγθξηζε Austel έρεη εθδνζεί γηα ην πξντφλ απηφ ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε πξνυπφζεζε  . 

 

 The Solution 880  control panel may only be powered by an EDM Plug Pack TF008 (Approval 

number Q92128). 

 

New Zealand Telepermit Notes 
The following notes are only relevant when this product is used in New Zealand.   

 

 The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom's acceptance of 

responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. 

 

 The equipment shall not be used in any manner, which could constitute a nuisance to other 

Telecom customers. 

 

 Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for 

its disposal or repair. 

 

 The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be 

circumstances where the performance is less than optimal.  Before reporting such occurrences 

as faults, please check the line using a standard Telepermitted telephone and do not report a 

fault unless the telephone performance is impaired. 

 

 This device is equipped with pulse dialling while the Telecom standard is DTMF tone dialling.  

There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialling. 

 

Use of dialling, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may 

give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition.  Should such 

problems occur, the user should NOT contact the Telecom Faults Service. 

 

 This equipment is set up to carry out test calls at pre-determined times.  Such test calls will 

interrupt any other calls that may be set up on the line at the same time.  The timing set for 

such test calls should be discussed with the installer. 

 

The timing set for test calls from this equipment may be subject to drift.  If this proves to be 

inconvenient and your calls are interrupted, then the problem of timing should be discussed 

with the equipment installer.  The matter should NOT be reported as a fault to Telecom Faults 

Service. 
 

 This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom 111 Emergency 

Service.  This equipment should not be used under any circumstances which may constitute a 

nuisance to other Telecom customers. 
 

 In the event of any problem with this device, the systems battery, AC mains supply and  

telephone line should be disconnected.  The user is to then arrange with the supplier of the 

device to make the necessary repairs. 
 

Should the matter be reported to Telecom as a wiring fault and the fault be proven to be due to this 

product, a call-out charge will be incurred. 
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εκεηψζεηο Δγθαηάζηαζεο 
 

Δγθαηαζηάηεο (εηαηξεία)  

Σερληθφο  

Σειέθσλν  

Ζκεξ/λία Δγθαηάζηαζεο  

Λήμε Δγγχεζεο  

Αξηζκ. Έθδνζεο Πίλαθα  

 

 

Πεξηγξαθή Εσλψλ  
 

  Σξόπνο 
νπιηζκνύ 

κε 
παξακνλή 

Εψλε 

Ζκέξαο 

        

Εψλε 1        

        

Εψλε 2        

        

Εψλε 3        

        

Εψλε 4        

        

Εψλε 5        

        

Εψλε 6        

        

Εψλε 7        

        

Εψλε 8        
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Υξφλνη Δηζφδνπ θαη Δμφδνπ 
 

1
νο

 Υξφλνο Δηζφδνπ  δεπηεξφιεπηα 

   

2
νο

 Υξφλνο Δηζφδνπ  δεπηεξφιεπηα  

   

Υξφλνο Δμφδνπ  δεπηεξφιεπηα  

   

Υξφλνο Δηζφδνπ Φχιαθα θαηά ηνλ νπιηζκφ κε παξακνλή  δεπηεξφιεπηα  

 

 

Δπηινγέο Κσδηθψλ Υξήζηε 
 

Πξνζπάζεηεο Δηζαγσγήο Κσδηθνί  Πξνζπάζεηεο 

   

Υξνληθή Γηάξθεηα Κιεηδψκαηνο Πιεθηξνινγίνπ  Λεπηά 

 

 

Δπηινγέο Οπιηζκνχ πζηήκαηνο 
 

Αλαγθαζηηθφο Οπιηζκφο  ΝΑ
Θ 

  ΟΥΘ   

        

Οπιηζκφο κε Έλα Πιήθηξν  ΝΑ
Θ 

  ΟΥΘ   

        

Αθνπιηζκφο κε Έλα Πιήθηξν  ΝΑ
Θ 

  ΟΥΘ   

        

Οπιηζκφο κέζσ Σειεθψλνπ  ΝΑ
Θ 

  ΟΥΘ   

        

Απηφκαηνο Οπιηζκφο  ΝΑΘ   ΟΥΘ  πκ./κκ 

        

Απηφκαηνο Αθνπιηζκφο  ΝΑΘ   ΟΥΘ  πκ/κκ 

  

Δπηινγέο Δμφδσλ 
 

Έμνδνο 1   

   

Έμνδνο 2   

   

Έμνδνο 3   

   

Έμνδνο 4   
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Δπηινγέο Απνκφλσζεο Εσλψλ 
 

Βαζηθή Απνκφλσζε  ΝΑ
Θ 

  ΟΥΘ  

       

Κσδηθφο γηα Απνκφλσζε  ΝΑ
Θ 

  ΟΥΘ  

 

 

Δπηινγέο Δπηθνηλσλίαο 
 

Οηθηαθή Αλαθνξά  ΝΑ
Θ 

  ΟΥΘ  

       

Οηθηαθή Αλαθνξά - Αξηζκφο ήρσλ       

 

 

Άιια 
 

Γηάξθεηα Δλεξγνπνίεζεο εηξήλαο  Λεπηά 

 

Πεξίνδνο Διέγρνπ Αληρλεπηψλ  Ζκέξεο 

 

Θα επηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο απφ άιιν εγθαηαζηάηε; ΝΑΘ   
ΟΥΘ 

 

 

Αλ ΝΑΗ, Κσδηθφο Δγθαηαζηάηε   

  

εκεηψζεηο πληήξεζεο 
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www.newsecurity.gr  
 

Λ. Βνπιηαγκέλεο 70 Αξγπξνχπνιε Σ.Κ. 16452 Αζήλα 

Σει. Κέληξν: 210 9952390 fax: 210 9952423 

 E-mail: newsecurity@newmodel.gr   
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