
 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΛΙΣΗΣ/ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ολική όπλιση : Πατήστε κωδικό συστήματος και ARM 

Γρήγορη όπλιση : Πατήστε 1 και ARM 

Ολική νυχτερινή όπλιση (STAY) : Πατήστε κωδικό συστήματος και HOME 

Γρήγορη νυχτερινή όπλιση (STAY) : Πατήστε 1 και HOME 

Όπλιση BYPASS : ► Πατήστε BYPASS 

► Εισάγετε κωδικό συστήματος 

► Πατήστε αριθμό ζώνης σε διψήφια μορφή (πχ 01) 

► Πατήστε OK 

► Πατήστε κωδικό συστήματος 

► Πατήστε ARM 

Σημείωση: Για παράκαμψη επιπλέον ζώνης, επαναλάβατε τα τέσσερα πρώτα βήματα 

Αφόπλιση συστήματος : Πατήστε κωδικό συστήματος και DISARM 

Αφόπλιση υπό απειλή : Πατήστε κωδικό συστήματος – 0 – DISARM 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 

Πλήκτρο Πανικού : Πατήστε το πλήκτρο AREA για 3sec 

Πλήκτρο Ιατρικής βοήθειας : Πατήστε το πλήκτρο HOME για 3sec 

Πλήκτρο Φωτιάς : Πατήστε το πλήκτρο DISARM για 3sec 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Κύριου Κωδικού : ► Πατήστε το πλήκτρο * για 3sec 

► Εισάγετε κωδικό συστήματος 

► Πατήστε το πλήκτρο # 

► Πατήστε ΟΚ 

► Εισάγετε νέο κωδικό συστήματος 

► Πατήστε ΟΚ 

► Πατήστε ESC 

► Πατήστε ΟΚ 

Κωδικών Χρηστών : ► Πατήστε το πλήκτρο * για 3sec 

► Εισάγετε κωδικό συστήματος 

► Πατήστε το πλήκτρο # 

► Πατήστε BAYPASS 

► Πατήστε ΟΚ 

► Επιλέξτε χρήστη από 1 έως 8 με τη χρήση του πλήκτρου BAYPASS 

► Πατήστε ΟΚ 

► Εισάγετε νέο κωδικό χρήστη 

► Πατήστε ΟΚ 

► Πατήστε ESC 

► Πατήστε ΟΚ 

Σημείωση : Για διαγραφή χρήστη πληκτρολογήστε 0000 στη θέση κωδικού χρήστη που 

θέλετε να διαγράψετε 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

 Πατήστε το πλήκτρο NOTE για 3sec και βρείτε διαδοχικά τα συμβάντα 

του συστήματος, σύμφωνα με την ώρα που έχουν πραγματοποιηθεί 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MENU ΧΡΗΣΤΗ 

Για εισαγωγή στο menu ακολουθούμε τα 

εξής : 

► Πατήστε το πλήκτρο * για 3sec 

► Εισάγετε κωδικό χρήστη 

► Πατήστε το πλήκτρο # 

 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ MENU ΧΡΗΣΤΗ 

1] ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Πληκτρολογήστε το νέο κύριο κωδικό και πατήστε OK 

2] ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό χρήστη από 1 έως 8 και πατήστε OK 

Σημείωση : Για να λειτουργούν οι κωδικοί χρηστών, θα πρέπει στα 

“ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ” να δηλωθεί ποιος κωδικός σε πια περιοχή ανήκει 

3] ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΚΩΔΙΚΩΝ Επιλέξτε και αντιστοιχήστε περιοχή με κωδικό. Πατήστε * και επιλέξτε 

Υ=ΝΑΙ ή N=OXI. Για επιλογή και αντιστοίχηση επόμενης περιοχής με 

κωδικό πατήστε το πλήκτρο BAYPASS, για προηγούμενη πατήστε NOTE 

4] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εισάγετε επιθυμητή ημερομηνία και ώρα 

5] ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΤΗ Εισάγετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς (από 1-8), που επιθυμείτε να 

καλεί το σύστημα σε περίπτωση συναγερμού. 

Για διαγραφή τηλεφωνικού αριθμού, τοποθετήστε τον κέρσορα στο 

πρώτο ψηφίο, πατήστε * και ΟΚ 

6] ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΖΩΝΩΝ Επιλέξτε αριθμό ζώνης και πατήστε ΟΚ. Πληκτρολογήστε (στα 

αριθμητικά πλήκτρα υπάρχει αντιστοίχηση γραμμάτων) το όνομα της 

ζώνης που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ. Για διαγραφεί γράμματος 

πατήστε *. Για επόμενο γράμμα πατήστε BAYPASS, για προηγούμενο 

γράμμα πατήστε NOTE 

7] ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ MENU  

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για απομακρυσμένη διαχείριση 

συστήματος : 

► Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε συνδέσει στο σύστημά 

σας 

► Μετά την σύνδεση/απάντηση συστήματος, εισάγετε τον κωδικό 

χρήστη και πατήστε # 

► Ακούστε και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες 

Για επιστροφή στο προηγούμενο menu πατήστε * 

Σημείωση : Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ακρόαση των μηνυμάτων και μετά να 

προχωρήσετε στην εντολή που επιθυμείτε 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 

Μετά από κλήση του τηλεφωνητή 

ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες : 

► Περιοχή συναγερμός 

► Πατήστε : 1 “Συναγερμός Ακύρωση” 

2 “   ζώνη συναγερμός”, πατήστε # για επόμενη ζώνη 

3 “για ακρόαση χώρου”, πατήστε από 1-6 

0 έξοδος από τον τηλεφωνητή 

 

Για επιστροφή στο προηγούμενο menu πατήστε * 

 

Σημείωση : Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ακρόαση των μηνυμάτων και μετά να 

προχωρήσετε στην εντολή που επιθυμείτε 

 

Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι δυνατόν να υποστεί τροποποιήσεις, χωρίς να υπάρξει 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  


