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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 . 
 
∆ΙΑΚΟΠΗ 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 ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΣΜΟΥ 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. 
 
 
 

 


