
 
 

 

 

 
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι δυνατόν να υποστεί 
τροποποιήσεις, χωρίς να υπάρξει η σχετική προειδοποίηση. 
© Όπως ορίζεται από το Ν. 2121/1993 και σύμφωνα με κανόνες διεθνούς 
δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα, απαγορεύεται η ανατύπωση/ εκτύπωση 
και η κάθε τύπου αναπαραγωγή αντιγράφων μέρους ή ολόκληρου του 
εντύπου   χωρίς   την   έγγραφη   συγκατάθεση   της   εταιρείας  



ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ  
• Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα (η πράσινη λυχνία Ready θα ανάψει) 

• Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   (Away) για 2 δευτερόλεπτα 
(το πληκτρολόγιο ηχήσει σύντομα 5 φορές και η κόκκινη λυχνία Armed θα ανάψει) 

• Απομακρυνθείτε από το χώρο πριν τη λήξη του χρόνου καθυστέρησης 
Ενεργοποίησης. 

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
• Τη στιγμή που μπαίνετε από την πόρτα, το πληκτρολόγιο θα παράγει ένα σταθερό 
προειδοποιητικό τόνο. 

• Εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό ή Κωδικό Χρήστη 
(η λυχνία Armed θα σβήσει) 

• Αν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε το πλήκτρο για να εισάγετε ξανά τον 
τετραψήφιο αριθμό. 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  
• Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (Stay) για 2 δευτερόλεπτα. 

 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ή ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ  
• Πιέστε τα πλήκτρα   χωρίς να οπλίσετε 
• Θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη (λυχνία) Bypass 
• Εισάγετε τον διψήφιο κωδικό ζώνης που επιθυμείτε να παρακάμψετε 

• Για να βγείτε από τη λειτουργία παράκαμψης πιέστε το πλήκτρο . 
 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  
• Εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό (master code) ή Κωδικό Χρήστη. 

ΟΤΑΝ Η ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLE) ΑΝΑΨΕΙ  
• Πιέστε τα πλήκτρα  
• Ορισμένα πληκτρολόγια θα περιγράφουν το πρόβλημα (πληκτρολόγια πλήρους 
μηνύματος), ενώ άλλα θα εμφανίζουν μόνο τον κωδικό προβλήματος 
(πληκτρολόγια συγκεκριμένων μηνυμάτων και λυχνιών) 
• Αν ανάψει ο αριθμός προβλήματος 8, πρέπει να οριστούν η ώρα και ημερομηνία 
• Για όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  
• Πιέστε τα πλήκτρα  και εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό 

• Ένας μακρύς ήχος δηλώνει σφάλμα, πιέστε το πλήκτρο   και εισάγετε ξανά 
τον Κύριο Κωδικό (master code). 

• Μετά από 4 βραχείς ήχους πιέστε το πλήκτρο και στη συνέχεια 10 ψηφία, 
δύο για κάθε ώρα, λεπτό, μήνα, ημέρα, έτος (HH:MM MM/DD/YY) 

- Χρησιμοποιήστε 24ωρη μορφή ώρας 
- Χρησιμοποιήστε 2 ψηφία για τον μήνα και την ημέρα (π.χ. 15 Μαΐου = 05 15) 
- Εισάγετε μόνο τα δύο τελευταία ψηφία του χρόνου (π.χ. 2009 = 09) 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ  

• Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο  (Door Chime) για δύο δευτερόλεπτα 

• 3 ήχοι = ενεργό, ένας μακρύς ήχος = ανενεργό 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΝΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ  
• Αν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο ΡΚ5500 πιέστε τα και στη συνέχεια 

εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό. Κατόπιν: 

- Μετακινηθείτε στην επιλογή “Buzzer Control” και πιέστε το  

• Αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο λυχνιών ή συγκεκριμένων μηνυμάτων πιέστε τα 

πλήκτρα  και εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό. Στη συνέχεια: 
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο    (Αριστερό βέλος) 

- Ο τόνος θα αλλάξει 
- Όταν βρείτε τον επιθυμητό τόνο, απελευθερώστε το    (Αριστερό βέλος) 

 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (ένδειξη Φωτιάς) ή το πλήκτρο 

 (Επείγουσα ανάγκη) ή το    (ένδειξη Πανικού) για δύο δευτερόλεπτα. 
 
 
 

 


