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ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ  
Όσα πρέπει να γνωρίζεται για το σύστηµα ασφαλείας σας, εµφανίζονται πολύ απλά 
στο πληκτρολόγιο SP-*. Κάθε πλήκτρο αντιστοιχεί σε µία ζώνη και δείχνει την 
κατάσταση της ζώνης αυτής.  
Αν το λαµπάκι της ζώνης είναι off (σβηστό) η ζώνη είναι σε ηρεµία (κλειστή). Αν το  
λαµπάκι είναι (αναµµένο) on (συνεχόµενο φως) σηµαίνει ότι η ζώνη είναι ανοιχτή. 
Αν το λαµπάκι της ζώνης αναβοσβήνει σηµαίνει ότι η ζώνη έχει πρόβληµα στην 
καλωδίωσης της (το οποίο θα µεταφερθεί µέσω τηλεφωνικής γραµµής στο κέντρο 
λήψης σηµάτων). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον 
εγκαταστάτη του συστήµατος σας.  
Ήχος αποδοχής :  
Όταν µία λειτουργία (όπλιση/αφόπλιση) ενεργείτε επιτυχώς ή  όταν το κέντρο 
αλλάζει κατάσταση το buzzer παράγει ένα διακοπτόµενο ήχο.  
 
Ήχος Τέλους/Απόρριψης :  
Όταν το σύστηµα επανέλθει στην προηγούµενη κατάσταση ή όταν µία ενέργεια 
 δεν γίνεται σωστά-επιτυχής το buzzer δίνει ένα συνεχόµενο ήχο.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  
1).Πατήστε [ENTER] + τον κύριο κωδικό 1234. Θα ακούσετε τον ήχο  
επιβεβαίωσης και το πλήκτρο [ENTER] θα αναβοσβήνει, σε ένδειξη ότι το κέντρο 
είναι έτοιµο να δεχθεί την 2ψήφια διεύθυνση θέσης κωδικού.  
2).Πατήστε την 3ψήφια διεύθυνση θέσης κωδικού από (001 - 048) ανάλογα µε τον  
κωδικό χειριστή που θέλετε να προγραµµατίσετε. Θα ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης 
και το πλήκτρο [ENTER] θα παραµείνει αναµµένο (ON).  
3).Πατήστε 4 ψηφία που θα αποτελούν τον νέο κωδικό σας και πατήστε  
[ENTER]. Ο ήχος επιβεβαίωσης θα ξανακουσθεί. Το πλήκτρο [ENTER] θα 
αναβοσβήνει, ο 4ψήφιος κωδικός έχει ήδη εισαχθεί στη µνήµη.  
Μπορείτε να συνεχίσετε για το προγραµµατισµό άλλων κωδικών ή πατήστε το 
πλήκτρο [CLEAR] για να βγείτε από την κατάσταση προγραµµατισµού.  
Κωδικός Απειλής (για version 3.10)  
Ο τελευταίος από τους 48 κωδικούς µπορεί να προγραµµατισθεί για να αναφέρει µία 
όπλιση / αφόπλιση υπό απειλή. Αν αναγκασθείτε να οπλίσετε ή αφοπλίσετε το κέντρο 
σας υπό απειλή τότε µπορείτε να πατήσετε τον κωδικό απειλή σας. Ελέγξτε µε τον 
εγκαταστάτη σας αν αυτή η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί στο σύστηµά σας.  
 



∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  
Για τη διαγραφή κάποιου κωδικού χειριστή πατήστε [ENTER] + κύριο κωδικό + 
διεύθυνση θέσης κωδικού (001 - 048) προς διαγραφή και το πλήκτρο ARM + 
[ENTER].  
 
ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
(Χρησιµοποιείται για κανονική καθηµερινή όπλιση συστήµατος)  
 
ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ (STAY) [STAY + ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ή ΠΛΗΚΤΡΟ STAY]  
Το πράσινο ενδεικτικό STATUS του πληκτρολογίου πρέπει να είναι αναµµένο 
προκειµένου να οπλίσει το σύστηµα. Αυτό το ενδεικτικό λαµπάκι ανάβει µόνο όταν 
όλες οι ζώνες είναι κλειστές. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να είναι λοιπόν 
κλειστά και να µην υπάρχει κίνηση στις περιοχές που ελέγχονται από ανιχνευτές 
κίνησης.  
Όταν το ανάψει πατήστε τον κωδικό χειριστή. Εάν κάνετε κάποιο λάθος 
 στην διάρκεια που πατάτε τον κωδικό θα ακουστεί ο ήχος απόρριψης του 
πληκτρολογίου. 
 Απλά πατήστε το πλήκτρο [CLEAR] και ξαναπατήστε τον κωδικό. Αν ο κωδικός 
εισαχθεί σωστά το ενδεικτικό “όπλισης” θα ανάψει και θα ακούσετε τον ήχο 
αποδοχής του πληκτρολογίου. Το λαµπάκι [ ] θα αναβοσβήνει και το πληκτρολόγιο 
θα χτυπά (αν έχει προγραµµατισθεί) κατά τη διάρκεια της περιόδου εξόδου 
(σηµείωση : τα τελευταία 10” το beep θα γίνεται πιο γρήγορο). Ο εγκαταστάτης σας 
θα πρέπει να έχει προγραµµατίσει το χρόνο εξόδου βασισµένος στις δικές σας 
απαιτήσεις ικανό να σας παρέχει την δυνατότητα εξόδου από το χώρο µετά την 
όπλιση του συστήµατος. Εάν ο κωδικός έχει την δυνατότητα όπλισης και των 2 
υποσυστηµάτων (εφόσον αυτά υπάρχουν) τότε µετά το πάτηµα του κωδικού όπλισης 
θα αναβοσβήνουν τα πλήκτρα 1 και 2. Πατώντας ένα από αυτά οπλίζουµε και το 
αντίστοιχο σύστηµα.  
 
ΟΠΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ [BYP] + ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
Πατώντας το πλήκτρο [Stay] σταθερά για 2΄΄ το κέντρο αυτόµατα θα οπλίσει σε 
µερική όπλιση.  
Ενώ το σύστηµα είναι σε κατάσταση µερικής όπλισης (πλήκτρο [Stay] αναβοσβήνει)  
Α: Γρήγορη έξοδος και πλήκτρο [Stay]. Εάν το σύστηµά µας είναι οπλισµένο µε 
µερική όπλιση πατώντας το πλήκτρο [Stay] για 2΄΄. Το σύστηµα µπαίνει σε 
κατάσταση χρόνου /εξόδου το πλήκτρο STATUS αναβοσβήνει.  
Μετά το πέρας αυτού του χρόνου επανέρχεται σε κατάσταση µερικής όπλισης.  
Β: Γρήγορη έξοδος και όπλιση συνηθισµένου συναγερµού [ENTER]. Πατήστε το 
πλήκτρο [ENTER] για 2΄΄. Το σύστηµα θα αλλάξει σε ολική όπλιση. Στο τέλος της 
περιόδου καθυστέρησης εξόδου, το σύστηµα θα οπλιστεί κανονικά.  
Ίσως δεν θέλετε να οπλίσετε όλο το σύστηµα όταν για παράδειγµα εργάτες σας 
επισκευάζουν µέρος του σπιτιού σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να 
αφήσετε κάποια ζώνη ανοιχτή ή αν µία ζώνη από το σύστηµα συναγερµού σας έχει 
χαλάσει. Στην περίπτωση αυτή οι ζώνες αυτές µπορούν να παρακαµφθούν µέχρι να 
γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.  
Για να αποµονώσετε ζώνη πατήστε το πλήκτρο bypass [BYP] και τον κωδικό σας.  
Αν το πληκτρολόγιο είναι 1689 τότε η διαδικασία της BYP όπλισης γίνεται ως εξής :  
Πατάµε το πλήκτρο BYP και στη συνέχεια τον κωδικό µας, µετά πατάµε το διψήφιο  
νούµερο της ζώνης (π.χ. Για ζώνη 1πατάµε 0 και 1)και µετά ENTER και ξανά κωδικό 
για να οπλίσει.  



 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡAΚΑΜΨΗ (ARM) ΟΠΛΙΣΗ [ARM] + ΚΩ∆ΙΚΟΣ.  
Α) Κανονική όπλιση  
Β) Γρήγορη όπλιση  
Για την γρήγορη όπλιση ενός συστήµατος χωρίς να περιµένετε να ανάψει το πλήκτρο  
“Ready” χρησιµοποιήστε την βίαιη “ARM” όπλιση . Το πλήκτρο “ARM” πρέπει να  
πατηθεί και να ακολουθήσει ο έγκυρος κωδικός εισόδου. Όταν τελειώσει η περίοδος  
καθυστέρησης εξόδου όποιες ζώνες είναι ανοικτές δεν θα θεωρηθούν ενεργές από το 
κέντρο και θα παρακαµφτούν. Οι ανοιχτές ζώνες δεν θα δώσουν συναγερµό και δεν 
θα εµποδίσουν την όπλιση.  
 
ΑΥΤΟMATH ΟΠΛΙΣΗ “Λόγω καµίας κίνησης”.  
Το κέντρο σας µπορεί να προγραµµατισθεί να οπλίζει, αν δεν είναι οπλισµένο, σε 
πλήρη ή “Stay” όπλιση και να στέλνει ή όχι αναφορά στον Κεντρικό Σταθµό στην 
περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί κάποια ζώνη για ένα προπρογραµµατισµένο 
χρονικό διάστηµα.. Αυτή η µορφή όπλισης είναι χρήσιµη όταν χρησιµοποιείται σε 
επαγγελµατικούς χώρους µε αποτέλεσµα να µην παραµείνει το σύστηµα ασφαλείας 
σε καµία περίπτωση αφοπλισµένο  
Αυτόµατη όπλιση σε προγραµµατισµένη ώρα.  
Ο εγκαταστάτη σας µπορεί να προγραµµατίσει το σύστηµά σας να οπλίζει σε µία  
συγκεκριµένη ώρα κάθε µέρα . Σε αυτή την περίπτωση όλες οι ζώνες πρέπει να είναι 
σε ήρεµη κατάσταση πριν γίνει η όπλιση. Η µορφή όπλισης µπορεί να είναι κανονική 
ή STAY.  
 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ  
Αν χρειαστεί να δώσετε κατάσταση πανικού τα κέντρα SP- * παρέχουν την  
δυνατότητα 3 εντολών πανικού από το πληκτρολόγιό σας. Αυτές οι εντολές πρέπει να  
προγραµµατισθούν από τον εγκαταστάτη σας. Πατώντας τα πλήκτρα [1] και [3] 
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιήσετε τον πανικό “1” και αν είναι 
προγραµµατισµένο θα σταλεί σήµα απειλής στον Κεντρικό Σταθµό. Πατώντας τα 
πλήκτρα [4] και [6] ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιήσετε τον πανικό 
“2” και αν είναι προγραµµατισµένο θα σταλεί σήµα Άµεσης Βοήθειας. Πατώντας 
τέλος τα πλήκτρα [7] και [9] ταυτόχρονα για 2” θα ενεργοποιήσετε τον πανικό “3” 
και αν είναι προγραµµατισµένο θα σταλεί σήµα συναγερµού φωτιάς..  
 
 
Μνήµη συναγερµού [MEM]  
Το πλήκτρο µνήµης [MEM] στο πληκτρολόγιο θα ανάψει αν έχει υπάρξει 
συναγερµός ενώ το σύστηµα ήταν οπλισµένο.  
Όλοι οι συναγερµοί που συνέβησαν ενώ ήταν οπλισµένο το σύστηµα καταχωρούνται 
στη µνήµη. Μετά την αφόπλιση του συστήµατος πατήστε µία φορά το πλήκτρο 
[MEM].  
Εµφανίζονται όλες τις ζώνες που ενεργοποιήθηκαν στη διάρκεια της τελευταίας 
περιόδου συναγερµού.  
 
 
 
 
 
 



ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  
Στο πληκτρολόγιο σας µπορούν να εµφανισθούν 10 διαφορετικές καταστάσεις 
προβλήµατος. Όταν παρουσιάζεται πρόβληµα στην εγκατάσταση το πλήκτρο [TRBL] 
ανάβει και αν είναι προγραµµατισµένο από τον εγκαταστάτη σας θα ακουστεί και ο 
ήχος του πληκτρολογίου.  
Πατώντας το αναµµένο πλήκτρο [ΤRBL] αυτό αρχίζει να αναβοσβήνει και κάποιο ή 
κάποια πλήκτρα ανάβουν, ενδεικτικά του προβλήµατος .  
 

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 1 ] ∆ΙΑΚΟΠΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 2 ] ∆ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 3 ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 4 ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Κ.Λ.Σ. 

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 5 ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ  

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 6 ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ  

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 7 ] ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ H PGM2 

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 8 ] ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ  

ΠΛΗΚΤΡΟ [ 10 ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

 
 

ΧΡΟΝΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Η είσοδος και η έξοδος από το σπίτι σας επιτρέπετε από εισόδους που εσείς και ο 

εγκαταστάτη σας έχετε αποφασίσει. Μπορείτε να έχετε έναν χρόνο εξόδου και 2 

διαφορετικούς χρόνους εισόδου.  

πχ. Ζώνη 1 - Μπροστινή πόρτα, καθυστέρηση 1 (30΄΄). Ζώνη 7 Γκαραζόπορτα 

καθυστέρηση 2 (90΄΄).  

Έχετε _____________________δευτερόλεπτα για να βγείτε από το σπίτι σας.  

Η καθυστέρηση εισόδου 1 είναι _____________δευτερόλεπτα και µπορείτε να µπείτε 

από τη ζώνη #_______________________________________________________ 

Η καθυστέρηση εισόδου 2 είναι _____________δευτερόλεπτα και µπορείτε να µπείτε 

από τη ζώνη #_______________________________________________________  

Η σειρήνα σας αν ενεργοποιηθεί µε συναγερµό θα χτυπάει για 

________________λεπτά.  

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Αυτό το σύστηµα συναγερµού εγκαταστάθηκε στις __________________________  

Το τηλέφωνο του Κεντρικού Σταθµού λήψης είναι      

Ο κωδικός αριθµός σας είναι :_________________.  



 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ  

ΖΩΝΗ 1: 

………………………………………………………………………………………… 

ΖΩΝΗ 2: 

………………………………………………………………………………………… 

ZΩΝH 

…………………………………………………………………………………………  

ZΩΝΗ 4: 

………………………………………………………………………………………… 

ZΩΝΗ 5: 

………………………………………………………………………………………… 

ZΩΝΗ 6: 

………………………………………………………………………………………… 

ZΩΝΗ 7: 

………………………………………………………………………………………… 

ZΩΝΗ 8: 

………………………………………………………………………………………… 

ZΩΝΗ 9: 

………………………………………………………………………………………… 

ZΩΝΗ 10: 

………………………………………………………………………………………… 

ZΩΝΗ 11: 

………………………………………………………………………………………… 
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