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Πύληνκνο Νδεγόο Αλαθνξάο 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΘΗΛΖΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

1. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν, Θα αλάςεη ε ιπρλία On/Off (ARM) (Ζ πξάζηλε ιπρλία READY 
είλαη αλακκέλε). 

 

2. Δηζάγεηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο.  
 

3. Βγείηε από ζύξα ηελ νπνία ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη νξίζεη ζαλ ζύξα εμόδνπ / εηζόδνπ.  
 

ΓΗΑ ΡΝ ΠΒΖΠΗΚΝ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 
1. Δηζέιζεηε από ζύξα ηελ νπνία ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη νξίζεη ζαλ ζύξα εμόδνπ / εηζόδνπ 
 

2. Δηζάγεηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο. 
 

3. Ζ ιπρλία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ARM) ζα ζβήζεη. 
 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΘΗΛΖΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΔΛΡΝΠ  
1. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν (Ζ πξάζηλε ιπρλία READY είλαη αλακκέλε). 

 

2. Ξαηήζηε ην    STAY . 
 

3. Δηζάγεηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο. 
 

Θα αλάςνπλ ηόζν ε ιπρλία On/Off (ARM) όζν θαη ε ιπρλία STAY. 
 

ΘΚΖΘΔΗΡΔ: Θα πξέπεη λα ζέζεηε ην ζύζηεκα εθηόο ιεηηνπξγίαο αλ ζέιεηε λα αλνίμεηε ηελ ζύξα ή λα 
απνρσξήζεηε από ην θηίξην κεηά από ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. 

 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΘΗΛΖΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ INSTANT ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΑΟΑΚΝΛΖ 
ΔΛΡΝΠ 

1. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν (Αλάβεη ε πξάζηλε ιπρλία READY). 
 

4. Ξαηήζηε ην  INSTANT . 
 

5. Ξαηήζηε ην    STAY . 
 

2. Δηζάγεηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο. 
 

Θα αλάςνπλ ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο (On/Off) (ARM), ε ιπρλία INSTANT θαη ε ιπρλία STAY.  
 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΡΝ ΑΛΗΣΛΔΡΖ ΘΑΞΛΝ  
1. Δηζάγεηε δύν θνξέο ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο. 
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Πύληνκνο Νδεγόο Αλαθνξάο 
 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη "Άκεζεο Δληνιέο" πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην ρεηξηζηήξην απηό. 
Ξιήθηξν Ξεξηγξαθή Ξιεθηξνιόγηα Πρόιηα 

 #  1 Γξήγνξνο νπιηζκόο - Αλ ην 
ζύζηεκα είλαη έηνηκν 

Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Παο επηηξέπεη ηελ όπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ρξεηάδεζηε ηνλ 
θσδηθό ρξήζηε ζαο. Ν θσδηθόο ρξήζηε ρξεηάδεηαη σζηόζν πάληνηε 
γηα ηνλ αθνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 #  2 Βεβηαζκέλνο νπιηζκόο - 
παξάθακςε ησλ δσλώλ κε 
παξαβίαζε 

Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Παο επηηξέπεη λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα αθόκα θαη αλ θάπνηεο δώλεο 
έρνπλ παξαβηαζηεί. Νη δώλεο απηέο ζα παξαθακθζνύλ απηόκαηα 
θαη ζα αξζεί ε πξνζηαζία ηνπο. 

Εώλε 
παξάθα
κςεο 

Γξήγνξε παξάθακςε -  Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Αλ δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, απαηηεί ηνλ θσδηθό ρξήζηε κε 
εμνπζηνδόηεζε 1,2 ή 3 

 #  3 Ούζκηζε ώξαο Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Δλδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε 

 #  4 Dir δώλεο Κόλν LCD  Ρν πξόγξακκα ηεξκαηίδεηαη κεηά από ηελ ηειεπηαία 
ελεξγνπνηεκέλε δώλε 

 #  50 Πύληνκε βνήζεηα Κόλν LCD  

 #  51 Δκθάληζε ώξαο Κόλν LCD Δλδέρεηαη επίζεο λα ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε 

 #  52 Ξξνβνιή  Auto Κόλν LCD Δλδέρεηαη επίζεο λα ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε 

 #  53 Ξξνβνιή αξρείνπ θαηαγξαθήο 
ρξήζηε  

Κόλν LCD Δπίζεο , ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε κε επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο 1 ή 
2 

 #  54 Ούζκηζε απηόκαηεο ώξαο (Auto 
Time) ηξέρνπζαο δηαδξνκήο. 

Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Αλά ππνζύζηεκα, ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε 

 #  55 Δκθάληζε έθδνζεο κόληκνπ 
ινγηζκηθνύ (Firmware) 

Κόλν LCD   

 #  56 Δκθάληζε πιήθηξνπ ρακειήο 
ζηάζκεο κπαηαξηώλ κπξειόθ. 

Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

 

 #  57 Θηύπεκα ζύξαο Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Δλδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλν θσδηθό ρξήζηε 

 #  58 Αιιαγή/πξνβνιή Αξηζκνύ 
Ρειεεηδνπνίεζεο 

Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Γηα ην ππνζύζηεκα πιεθηξνινγίνπ, κόλν ην LCD δείρλεη ηνλ αξηζκό 
ηειεθώλνπ 

 #  6 Δκθάληζε/Δλαιιαγή 
πξνγξάκκαηνο ηόλνπ 
αλαγγειίαο 

Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Ρν LCD εκθαλίδεη θαη' αξρήλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαη ζηε 
ζπλέρεηα πξνηείλεη ελαιιαγή. Όια ηα άιια απιώο ελαιιάζζνπλ ηελ 
θαηάζηαζε. 

 #  7 Αλάζεζε ρξήζηε ζε άιια 
ππνζπζηήκαηα 

Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Σξεηάδεηαη ρξήζηε εμνπζηνδόηεζεο 1 ή 2. Ρν ςεθίν 4 (P) επηηξέπεη 
ζην ρξήζηε λα ζηείιεη εηδνπνίεζε. 

Ζ ηειεεηδνπνίεζε ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη ζε 
ιεηηνπξγία. 

 #  8 Δλαιιαγή εηδνπνίεζεο ρξήζηε Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Δλαιιάζζεηαη αλ νη ρξήζηεο πξέπεη λα ζηείινπλ εηδνπνίεζε γηα O/C 
αλά ππνζύζηεκα 

 #  9 Σξήζηεο On-line Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Ππλδέεηαη ζε απηόλ πνπ θάλεη θόξησζε εθόζνλ είλαη ζε on line, 
απνζπλδέεη ην ηειέθσλν νηθίαο. 

 #  0  Multi-Part Όια ηα 
πιεθηξνιόγηα 

Ρν LCD εκθαλίδεη ηηο ηξέρνπζεο πεξηνρέο ελεξγνπνίεζεο, 1,2,3,P - 
P=  
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Δηζαγσγή  
Παο ζπγραίξνπκε γηα ηελ επηινγή ζαο λα πξνζηαηεύζεηε ηελ νηθία ή ηελ επηρείξεζε ζαο κε ην ζύζηεκα 
αζθαιείαο OMNI-848. Έρεηε επηιέμεη έλα αμηόπηζην, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζύζηεκα αζθαιείαο, εμαηξεηηθά 
εύθνιν ζην ρεηξηζκό ηνπ. Ρν ζύζηεκα ζαο έρεη εγθαηαζηαζεί θαηά ηξόπν επαγγεικαηηθό από ηελ ηνπηθή 
Δηαηξεία πεξεζηώλ Αζθαιείαο ζαο, ν εθπξόζσπνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα ζαο εμεγήζεη ιεπηνκεξώο ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο. 
 

Ρν πιεθηξνιόγην απνηειεί ηε ζπζθεπή εηζόδνπ θαη πξνβνιήο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο. Ν 
εθπξόζσπνο ηεο Δηαηξείαο πεξεζηώλ Αζθαιείαο ζαο, ζα ζαο ππνδείμεη ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηύπν γηα ην θηίξην 
θαη ηηο αλάγθεο ζαο. πάξρνπλ ηξεηο ηύπνη πιεθηξνινγίσλ ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ην 
ζύζηεκα απηό: 
Ξιεθηξνιόγην LCD (αιθαβεηηθή νζόλε), Ξιεθηξνιόγην ζηαζεξνύ θξπζηάιινπ (δηςήθηα νζόλε), θαη 
πιεθηξνιόγην LED. Θαζώο ην ζύζηεκα ζαο είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε από ηα πιεθηξνιόγηα 
απηά, νη ελδείμεηο όισλ ησλ πιεθηξνινγίσλ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ εγρεηξίδην.  
 

Ρν OMNI-848 είλαη ηαμηλνκεκέλν από ηα Δξγαζηήξηα Αζθαιηζηώλ (Underwriters Laboratories) γηα νηθηαθέο 
εθαξκνγέο ππξθαγηάο θαη δηαξξήμεσλ. 
 

Πε όιν ην παξόλ εγρεηξίδην, ρξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζνη ζπκβνιηζκνί γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο 
πιεθηξηζκνύο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ. 
 

 STAY Ξάηεκα ηνπ 
πιήθηξνπ κε ηελ έλδεημε STAY. 

 

 BYPASS Ξάηεκα ηνπ 
πιήθηξνπ κε ηελ έλδεημε BYPASS. 

 

 INSTANT Ξάηεκα ηνπ 
πιήθηξνπ κε ηελ έλδεημε 

INSTANT. 

 

 CODE Ξάηεκα ηνπ 
πιήθηξνπ κε ηελ έλδεημε CODE. 

 
Δηζαγσγή ηνπ ηεηξαςήθηνπ ή εμαςήθηνπ θσδηθνύ ρξήζηε (βι. παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηνλ Θσδηθό Σξήζηε 
ζηε ζειίδα 8). 
  

Ξαξαθαινύκε θξνληίζηε ην εγρεηξίδην ζαο λα βξίζθεηαη ζε εύθνια πξνζηηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξείηε λα ην ζπκβνπιεπζείηε αλ ρξεηαζηεί. 
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Ξιεξνθνξίεο αλαθνξάο ζπζηήκαηνο 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΠ ΕΥΛΥΛ 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, εηζάγεηε κία πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξνζηαηεπηεί γηα θάζε δώλε. 
Ξαξάδεηγκα: Εώλε 1  Ξαξάζπξα ηεο βνξηλήο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ 
  Εώλε 4  Θύξηα είζνδνο θηηξίνπ. 

Εώλε  Ξεξηγξαθή  Εώλε  Ξεξηγξαθή  

1  25  

2  26  

3  27  

4  28  

5  29  

6  30  

7  31  

8  32  

9  33  

10  34  

11  35  

12  36  

13  37  

14  38  

15  39  

16  40  

17  41  

18  42  

19  43  

20  44  

21  45  

22  46  

23  47  

24  48  

 
Ώξα εηζόδνπ  ________ Θύξα __________  Ώξα εμόδνπ ________ 

Ώξα εηζόδνπ  ________ Θύξα __________ 

Ζ ώξα εμόδνπ είλαη ε ίδηα γηα όιεο ηηο θαζνξηζκέλεο ζύξεο εηζόδνπ / εμόδνπ. 
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Ξιεξνθνξίεο αλαθνξάο ζπζηήκαηνο (ζπλέρ.) 
 
ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ 

Όια ηα πιεθηξνιόγηα είλαη εθνδηαζκέλα κε δηπιά πιήθηξα θηλδύλνπ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ ζπλαγεξκνύ, θαη ηα δύν πιήθηξα ζα πξέπεη λα παηεζνύλ ηαπηόρξνλα. Ν ηύπνο ηνπ 
πιεθηξνινγίνπ πνπ έρεηε ηνπνζεηήζεη, πξνζδηνξίδεη θαη ηα πιήθηξα πνπ ζα παηήζεηε. Ν εγθαηαζηάηεο 
ζαο, ζα ζαο ππνδείμεη ηα πιήθηξα πνπ πξέπεη λα παηήζεηε. Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ηα πιήθηξα θηλδύλνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα όια ηα πιεθηξνιόγηα. 
 

Ν παξαθάησ ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο ζην ζύζηεκα κνπ:  

ΞΙΖΘΡΟΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ   

 [#] & [ ] __________________________________ 

[7] & [9] __________________________________ 

[1] & [3] __________________________________ 
 
 

ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΡΖΙΔΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 
Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, έλα κπνπηόλ επάλσ ζην θαζνξηζκέλν κπξειόθ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ηελ απνζηνιή κελύκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο. Οσηήζηε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο αλ 
θάηη ηέηνην έρεη πξνβιεθζεί. 
 
 

ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΠΡΑΘΚΝ 
Αξ. ινγαξηαζκνύ   
Αξ. ηειεθώλνπ       
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Ξιεξνθνξίεο αλαθνξάο ζπζηήκαηνο (ζπλέρ.) 
ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ ΘΥΓΗΘΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί , εηζάγεηε ηα νλόκαηα ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζηνλ θάζε αξηζκό 
ρξήζηε. 

Σξήζηεο Δθρσξείηαη ζηνλ… Σξήζηεο Δθρσξείηαη ζηνλ… 

1  33  

2  34  

3  35  

4  36  

5  37  

6  38  

7  39  

8  40  

9  41  

10  42  

11  43  

12  44  

13  45  

14  46  

15  47  

16  48  

17  49  

18  50  

19  51  

20  52  

21  53  

22  54  

23  55  

24  56  

25  57  

26  58  

27  59  

28  60  

29  61  

30  62  

31  63  

32  64  
 

____   ____ Ξαξαηήξεζε γηα ηνλ θσδηθό ρξήζηε: Κπνξεί λα είλαη είηε ηεηξα - είηε  

ηεηξαςήθ   εμαςήθ εμαςήθηνο, αλάινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ από ηνλ εγθαηαζηάηε. Οσηήζηε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ηη ηύπνπ 
θσδηθνί ρξεζηώλ (ηεηξα - ή εμαςήθηνη) ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζύζηεκα ζαο. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο θαηάιιεινπο ηεηξαςήθηνπο ή εμαςήθηνπο θσδηθνύο ρξεζηώλ. 
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Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
 

Ρν ζύζηεκα είλαη έηνηκν; 
Κπνξείηε λα ζέζεηε ην αληη - δηαξξεθηηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο εληόο θαη εθηόο 
ιεηηνπξγίαο. Ξξνηνύ κπνξέζεηε λα ην ζέζεηε εληόο ιεηηνπξγίαο, απηό ζα πξέπεη λα είλαη "ζε εηνηκόηεηα". 
Αλ θάπνηα πξνζηαηεπόκελε ζύξα είλαη αλνηθηή, ή θάπνηνο θηλείηαη εκπξόο από αηζζεηήξα θίλεζεο, ην 
ζύζηεκα δε ζα εκθαλίζεη ηελ έλδεημε “READY.” 
 

Ρν ζύζηεκα είλαη έηνηκν αλ ε ιπρλία READY θαη ε έλδεημε δείμνπλ: 

Ξιεθηξνιόγην LCD: 

SYSTEM READY 

PART 1 
 

Ξιεθηξνιόγην 
ζηαζεξνύ 
θξπζηάιινπ: 

Αλάβεη ην LED 
εηνηκόηεηαο 
(Ready)  

 

Ξιεθηξνιόγην LED: 

Αλάβεη ην LED 
εηνηκόηεηαο (Ready) 

 

ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΠΔΡΔ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΠ ΘΑΗ ΛΑ ΦΓΔΡΔ  
Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. 
 

Ζ ιπρλία System On (ARM) ζα αλάςεη θαη ε νζόλε ζα δείμεη:  
 

Ξιεθηξνιόγην LCD: 

ON: AWAY 

PART 1 
 

Ξιεθηξνιόγην ζηαζεξνύ 
θξπζηάιινπ: 

Αλάβεη ην LED 
νπιηζκνύ 

 

Ξιεθηξνιόγην LED: 

Αλάβεη ην LED 
νπιηζκνύ 

 

Βγείηε από ζύξα ηελ νπνία ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη νξίζεη ζαλ ζύξα εμόδνπ/εηζόδνπ. Θα πξέπεη λα 
απνρσξήζεηε εληόο ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 
Ππκβνπιεπζείηε ην έληππν πιεξνθνξηώλ ζε ό,ηη αθνξά ην ρξόλν πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ην ζύζηεκα ζαο. 
 

ΝΡΑΛ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΔΡΝΗΚΝ 
Αλ ην ζύζηεκα δελ είλαη έηνηκν λα νπιίζεη, ε ιπρλία READY ζα είλαη εθηόο θαη ε νζόλε ζα δείμεη πνηα δώλε 
ή δώλεο δελ είλαη έηνηκεο. Νη αθόινπζεο ζπλζήθεο ππνδειώλνληαη από ηηο ιπρλίεο δώλεο (πιεθηξνιόγην 
LED) ή πεξηγξάθνληαη ζηελ νζόλε: 
Ραρύ Αλαβόζβεκα .........................Ππλαγεξκόο ή θαηάζηαζε παξαβίαζεο 
Αξγό Αλαβόζβεκα/Σακειή Έληαζε  Ξαξάθακςε 
Αξγό παιιόκελν άλακκα  .............Βιάβε, πξόβιεκα κε ην δέθηε  
 ........................................................RF ή πεζκέλε κπαηαξία 
Πηαζεξό άλακκα  ...........................Ζ δώλε έρεη παξαβηαζηεί 
 

Ξαξάδεηγκα : Αλ ε ιπρλία READY δελ αλάβεη θαη ε ιπρλία ηεο Εώλεο 1 αλάβεη ζηαζεξά,  ππάξρεη 
βιάβε ζε αηζζεηήξα ζπλαγεξκνύ ηεο Εώλεο 1. Απηό ελδέρεηαη λα ζεκαίλεη όηη θάπνηα ζύξα είλαη αλνηθηή ή 
θάπνηνο βαδίδεη εκπξόο από αηζζεηήξα θίλεζεο. Διέγμηε όινπο ηνπο αηζζεηήξεο ζηε Εώλε 1 θαη επηιύζηε 
ην πξόβιεκα. Όηαλ απνθαηαζηαζνύλ όινη νη αηζζεηήξεο, ε ιπρλία READY ζα αλάςεη θαη ε ιπρλία ηεο 
δώλεο ζα ζβήζεη. Πην παξάδεηγκα απηό, ε νζόλε δείρλεη: 
 

NOT READY 
PART 1 
 

and NOT RDY ZN 1 
FRONT DOOR 
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Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπλερ.) 
Δληνπίζηε πνηα δώλε ή δώλεο δελ είλαη έηνηκεο, αληηκεησπίζηε ην πξόβιεκα θαη μεθηλήζηε ην ζύζηεκα 
θαλνληθά. Αλ ην πξόβιεκα δελ είλαη δπλαηό λα αληηκεησπηζηεί, κπνξείηε λα παξαθάκςεηε ηε δώλε ε 
νπνία δελ είλαη έηνηκε. Ζ παξάθακςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν εάλ ην πξόβιεκα ηεο δώλεο δελ είλαη 
δπλαηό λα αληηκεησπηζηεί, Ή αλ ζθόπηκα ζέιεηε λα αθήζεηε ηε δώλε εθηόο εηνηκόηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, 
ζα αθήλαηε ηε δώλε εθηόο αλ ζθνπεύεηε λα αθήζεηε ην παξάζπξν αλνηθηό γηα εμαεξηζκό. Νη δώλεο πνπ 
παξαθάκπηνληαη, δελ πξνζηαηεύνληαη όηαλ ην ζύζηεκα είλαη εληόο ιεηηνπξγίαο. Βι. παξάθακςε 
ζηελ παξαθάησ ζειίδα γηα κία πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΠΔΡΔ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΠ ΘΑΗ ΛΑ ΚΔΗΛΔΡΔ ΚΔΠΑ  
Γηα λα μεθηλήζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεξηκεηξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ θαηά ηεο 
δηάξξεμεο θαη λα κπνξείηε λα θηλεζείηε ειεύζεξα εληόο ηνπ θηηξίνπ, ρξεζηκνπνηείζηε ην πξόγξακκα STAY 
(παξακνλήο).  
Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν.  Δθόζνλ είλαη έηνηκν, παηήζηε : 

 STAY θαη ακέζσο κεηά 
ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. 

Δθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία επηηπρώο, ζα αλάςεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο On/Off (ARM) θαη 
ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

Ξιεθηξνιόγην LCD : 

ON: STAY 

PART 1 
 

Ξιεθηξνιόγην 
Πηαζεξνύ 
Θξπζηάιινπ: 

STAY 
 

Ξιεθηξνιόγην LED: 

Νη ιπρλίεο LED όπιηζεο 
θαη παξακνλήο αλάβνπλ 

ΘΚΖΘΔΗΡΔ: Θα πξέπεη λα ζβήζεηε ην ζύζηεκα αλ ζέιεηε λα αλνίμεηε ηε ζύξα ή λα θύγεηε από ην 
θηίξην κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. 

ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΠΔΡΔ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΠ ΠΡΝ ΑΚΔΠΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΛΑ ΚΔΗΛΔΡΔ ΚΔΠΑ  
Πην INSTANT STAY (άκεζν πξόγξακκα παξακνλήο), ην πεξηκεηξηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ 
θαηά ηεο δηάξξεμεο είλαη εληόο αιιά δελ ηζρύνπλ νη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαλνληθή ζύξα (εο) 
εηζόδνπ/εμόδνπ ζαο. Ρν ζύλνιν ηεο εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο είλαη εθηόο, θαηά ζπλέπεηα κπνξείηε λα 
θηλεζείηε ειεύζεξα εληόο ηνπ θηηξίνπ. 
Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη READY (έηνηκν). Δθόζνλ είλαη έηνηκν, παηήζηε: 

 INSTANT θαη θαηόπηλ  
 

 STAY θαη θαηόπηλ ηνλ 
θσδηθό ρξήζηε ζαο. 

Δθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία επηηπρώο, ζα αλάςεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο On/Off (ARM), νη 
ιπρλίεο INSTANT θαη STAY θαη ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: 
 

Ξιεθηξνιόγην LCD : 

ON: STAY / INS 

PART 1 
 

Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ 

Θξπζηάιινπ: 

STAY 
INSTANT 

 

Ξιεθηξνιόγην LED : 

Αλάβνπλ νη ιπρλίεο LED 
όπιηζεο, παξακνλήο θαη 
άκεζνπ πξνγξάκκαηνο  

 ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Ρν ζύζηεκα απηό κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε γηα ην ραξαθηεξηζηηθό 
AUTOSTAY ην νπνίν παξαθάκπηεη απηόκαηα ηηο εζσηεξηθέο δώλεο αλ νπιίζεηε ην ζύζηεκα θαη δε βγείηε 
από κία δώλε θαζπζηέξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. 
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Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπλερ.) 

ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΠΔΡΔ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΠ ΠΡΝ ΑΚΔΠΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
Πην πξόγξακκα INSTANT, όινη νη αηζζεηήξεο ζπλαγεξκνύ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ζπξώλ νη νπνίεο 
θαλνληθά έρνπλ θαζπζηέξεζε πνπ ζαο επηηξέπεη λα θιείζηε ην ζύζηεκα, ζα αλαθέξνπλ ζπλαγεξκό ακέζσο 
κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν .Δθόζνλ είλαη έηνηκν , παηήζηε: 
 

 INSTANT θαη θαηόπηλ ηνλ 
θσδηθό ρξήζηε ζαο. 

Δθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία επηηπρώο, ζα αλάςεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο On/Off, θαη ε ιπρλία 
Instant θαη ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε:   
 

Ξιεθηξνιόγην LCD : 

ON: INSTANT 

PART 1 
 

Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ 

Θξπζηάιινπ: 

INSTANT 
 

Ξιεθηξνιόγην LED : 

Αλάβνπλ νη ιπρλίεο LED 
όπιηζεο θαη άκεζνπ 
πξνγξάκκαηνο  

 

ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ ΚΗΑΠ ΕΥΛΖΠ 
Ρν πξόγξακκα παξάθακςεο εμαηξεί κία δώλε από ην ζύζηεκα αζθαιείαο κέρξη λα αξζεί ε παξάθακςε ηεο 
(είηε κε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο άξζεο παξάθακςεο ή όηαλ θιείζηε ην ζύζηεκα). Ζ παξάθακςε κπνξεί 
λα γίλεη κόλν εθόζνλ ην ζύζηεκα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. 
 

Ξαηήζηε ην πιήθηξν BYPASS. Πηε ζπλέρεηα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο θαη ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο 
(1-7) πνπ ζα παξαθακθζεί, σο αθνινύζσο : 
 

 BYPASS θαη θαηόπηλ ηνλ 
θσδηθό ρξήζηε ζαο †      +   ΑΟ. ΕΥΛΖΠ 

† Αλ ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ραξαθηεξηζηηθό Quick Bypass, κελ εηζάγεηε ηνλ θσδηθό 
ρξήζηε ζαο γηα ηελ παξάθακςε δσλώλ. 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Νη δώλεο πνπ έρνπλ παξαθακθζεί ΓΔΛ πξνζηαηεύνληαη όηαλ ην ζύζηεκα είλαη εληόο 
ιεηηνπξγίαο. Κεηά ηελ απνδνρή ηεο εληνιήο παξάθακςεο, ην πιεθηξνιόγην εθπέκπεη έλαλ παξαηεηακέλν 
ήρν θαη ζα εκθαληζηνύλ ηα αθόινπζα: 
   

Ξιεθηξνιόγην LCD : 

BYPASSED:    ZN 01 

FRONT DOOR 
 

Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ 

Θξπζηάιινπ: 

BYPASS 
εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο δώλεο 

Ξιεθηξνιόγην LED : 

Αλαβνζβήλνπλ αξγά ηα 
LED ησλ δσλώλ πνπ 
παξαθάκπηνληαη 

 

ΑΟΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖΠ ΚΗΑΠ ΕΥΛΖΠ 
Κε ην πάηεκα ην πιήθηξνπ BYPASS κία δώλε πνπ έρεη παξαθακθζεί, επαλέξρεηαη ζηελ θαλνληθή 
ιεηηνπξγία. Γηα ηελ άξζε παξάθακςεο κίαο δώλεο (ώλ), επαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία παξάθακςεο σο 
αθνινύζσο: 
 

 BYPASS θαη θαηόπηλ ηνλ 
θσδηθό ρξήζηε ζαο †    +   ΑΟ. ΕΥΛΖΠ. 

Κεηά ηελ άξζε ηεο παξάθακςεο, ε έλδεημε δώλεο ζα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ δσλώλ. 
† Αλ ην ραξαθηεξηζηηθό Quick Bypass έρεη ελεξγνπνηεζεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, κελ εηζάγεηε ηνλ 
θσδηθό ρξήζηε ζαο θαηά ηελ άξζε παξάθακςεο δσλώλ. 
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Θέζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηόο ιεηηνπξγίαο 
 

Θαηά ηε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηόο ιεηηνπξγίαο, ζέηεηε εθηόο κόλν ην ηκήκα θαηά ηεο δηάξξεμεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζαο - ηπρόλ αληρλεπηέο θαπλνύ ή ζεξκόηεηαο θαη ηα πιήθηξα παληθνύ ζα παξακείλνπλ εληόο. 
Θα πξέπεη λα εηζέιζεηε από πξνθαζνξηζκέλε ζύξα εηζόδνπ θαη λα θιείζεηε ην ζύζηεκα κέζα ζην 
πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη. Ρν ρξνληθό δηάζηεκα απηό κπνξεί λα δηαθέξεη γηα θάζε επί 
κέξνπο ζεκείν εηζόδνπ. Ππκβνπιεπζείηε ην έληππν πιεξνθνξηώλ ζε ό,ηη αθνξά ηνπο ρξόλνπο πνπ έρνπλ 
πξνζδηνξηζηεί γηα ην ζύζηεκα ζαο. 
 

Γηα λα θιείζεηε ην ζύζηεκα ζαο: 
 

Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο:      
 

Αλ δελ έρνπλ ζεκεησζεί ζπλαγεξκνί, ε ιπρλία On/Off (κε ηελ έλδεημε ARM) ζα ζβήζεη, ή ζηελ νζόλε ζα 
εκθαληζηεί: 
 

Ξιεθηξνιόγην LCD : 

SYSTEM READY 

PART 1 
 

Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ 

Θξπζηάιινπ: 

Αλάβεη ην LED 
εηνηκόηεηαο (Ready) 

Ξιεθηξνιόγην LED : 

Αλάβεη ην LED 
εηνηκόηεηαο (Ready)  

 

Δάλ έρνπλ ζεκεησζεί ζπλαγεξκνί όηαλ ην ζύζηεκα ήηαλ εληόο ιεηηνπξγίαο, ή αλ πθίζηαηαη αληηθαλνληθή 
θαηάζηαζε, ε νζόλε δείρλεη : 
  

Ξιεθηξνιόγην LCD : 

ALM MEM           ZN1 

PART 1 
 

Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ 

Θξπζηάιινπ: 

Αλάβεη ην LED όπιηζεο 
Αλαβνζβήλεη ην LED 
εηνηκόηεηαο 

Ξιεθηξνιόγην LED, LED 
δσλώλ: 

Ραρύ αλαβόζβεκα = 
ζπλαγεξκόο ή παξαβίαζε 
Αξγό αλαβόζβεκα = 
παξάθακςε 
Αξγόο παικόο = αληηθαλνληθό, 
πξόβιεκα ζην δέθηε RF, ή 
πεζκέλε κπαηαξία 
Πηαζεξό άλακκα= ε δώλε έρεη 
παξαβηαζηεί 

 

Πε ζπλαγεξκό δηάξξεμεο ζα ερήζεη ζηαζεξόο ηόλνο ζην πιεθηξνιόγην (α), θαη νη ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο ζα 
εθπέκςνπλ παικηθό ήρν. 
 

ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ: Αλ έρεη ζεκεησζεί παξάλνκε είζνδνο όζν ιείπαηε, κελ εηζέξρεζηε κέρξη λα ειεγρζεί ην 
ζεκείν απηό. Θαιέζηε βνήζεηα από ην ζπίηη θάπνηνπ γείηνλα θαη πεξηκέλεηε εθεί λα έξζεη ε αζηπλνκία. 
 

Γηα ην κεδεληζκό ηεο έλδεημεο ζπλαγεξκνύ ή ησλ αληηθαλνληθώλ θαηαζηάζεσλ, θαη γηα λα ζηακαηήζεη ν 
ήρνο ζπλαγεξκνύ:  
 

 Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο θαη πάιη. 
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Θσδηθνί ρξεζηώλ 
 

ΞΟΝΠΘΖΘΖ Ή ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΘΥΓΗΘΝ ΣΟΖΠΡΖ  
Ζ πξνζζήθε ή κεηαβνιή ρξεζηώλ κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο από ην πιεθηξνιόγην. Ρν ζύζηεκα ζαο κπνξεί 
λα δηαζέηεη κέρξη θαη 64 δηαθνξεηηθνύο θσδηθνύο ρξεζηώλ, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο αληηζηνηρεί ζε έλα 
από ηέζζεξα επίπεδα εμνπζηνδόηεζεο θαη ζε έλα πξσηεύνλ ππνζύζηεκα. Ρν επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο 
πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνβεί θάζε ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ην ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα 
ξπζκηζηεί γηα ηεηξαςήθηνπο ή εμαςήθηνπο θσδηθνύο ρξεζηώλ. Οσηήζηε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο πνηνο ηύπνο 
θσδηθώλ ρξεζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δηθό ζαο ζύζηεκα. 
 

Γηα λα πξνζζέζεηε ή λα ηξνπνπνηήζεηε έλαλ θσδηθό ρξήζηε, παηήζηε ηα αθόινπζα: 
 

            Θύξηνο θσδηθόο ρξήζηε (Master)             ID Σξήζηε (01-64) Λένο θσδηθόο ρξήζηε Δπίπεδν εμνπζηνδόηεζεο 

CODE  nn  [1-4] 
 

Δπίπεδα εμνπζηνδόηεζεο 
Δπίπεδν Δπηηξεπόκελεο ιεηηνπξγίεο 

1 Ξξσηεύνλ Master, πξόζβαζε ζε όια ηα ππνζπζηήκαηα, είλαη δπλαηή ε πξνβνιή ηνπ κεηξώνπ θαηαγξαθήο θαη ν νξηζκόο 
ώξαο, ε αλάζεζε άιισλ θσδηθώλ ρξήζηε, όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

2 Γεπηεξεύσλ Master, νκνίσο κε ηνλ πξσηεύνληα master εθηόο ηνπ όηη δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό ηνπ πξσηεύνληα 
master 

3 Σξήζηεο, δε κπνξεί λα εθρσξήζεη θσδηθνύο θαη δελ κπνξεί λα παξαθάκςεη δώλεο 

4 Ξεξηνξηζκέλνο ρξήζηεο, όπσο ην επίπεδν 3, εθηόο ηνπ όηη κπνξεί λα αθνπιίζεη ην ζύζηεκα κόλν εθόζνλ έρεη νπιηζηεί από 
άιιν ρξήζηε κε εμνπζηνδόηεζε επηπέδνπ 4 (ν αθνπιηζκόο δελ είλαη δπλαηόο κε ρξήζηε πςειόηεξνπ επηπέδνπ 
εμνπζηνδόηεζεο). 

 
Αλάζεζε ππνζπζηεκάησλ ζε ρξήζηεο 
Θαηά ηελ αλάζεζε ελόο θσδηθνύ ρξήζηε, ν ρξήζηεο απηόο απηόκαηα επηηξέπεηαη λα εθηειέζεη ιεηηνπξγίεο 
ζπζηήκαηνο ζην ππνζύζηεκα γηα ην νπνίν έρεη εθρσξεζεί ν θσδηθόο ηνπ ρξήζηε. Κπνξείηε επίζεο λα 
επηηξέςεηε ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε άιια ππνζπζηήκαηα θαη λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ 
απνζηνιή αλαθνξάο αλνίγκαηνο / θιεηζίκαηνο ζε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή 
#7 σο αθνινύζσο : 
[#] [7] [θσδηθόο master] [αξ. ρξήζηε] [1, 2, 3, ή 4] 
όπνπ: θσδηθόο master = ρξήζηεο κε επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο 1 ή 2 
 αξ. ρξήζηε = ν ρξήζηεο ζηνλ νπνίν ζα εθρσξεζεί πξόζβαζε ζε άιια ππνζπζηήκαηα 
 1, 2, 3, ή 4 = εηζάγεηε ην ππνζύζηεκα (ππνζπζηήκαηα)) 1-3 πνπ ζέιεηε ν ρξήζηεο απηόο λα  
        έρεη πξόζβαζε 
  εηζάγεηε 4 αλ ζέιεηε ν ρξήζηεο απηόο λα εθπέκπεη αλαθνξέο αλνίγκαηνο/ θιεηζίκαηνο ζε ζπζθεπή 

ηειεεηδνπνίεζεο 

 
ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΔΛΝΠ ΘΥΓΗΘΝ ΣΟΖΠΡΖ 

Γηα λα δηαγξάςεηε έλα ρξήζηε, παηήζηε ην πιήθηξν Θσδηθνύ θαη θαηόπηλ ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ηνπ 
master ρξήζηε. Δηζάγεηε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξήζηε, θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε [] γηα λα ην δηαγξάςεηε. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα δηαγξάςεηε ην ρξήζηε 3, ελεξγήζηε σο αθνινύζσο: 
 

 Θύξηνο θσδηθόο ρξήζηε (Master) ID Σξήζηε   γηα δηαγξαθή 

CODE  03 [] 
  

ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Ν ρξήζηεο αξ. 1, ν master ρξήζηεο, δε κπνξεί λα δηαγξαθεί αιιά κπνξεί λα αιιάμεη κε ηε 
δηαδηθαζία ΞΟΝΠΘΖΘΖΠ Ζ ΑΙΙΑΓΖΠ ρξήζηε. 
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Γηάθνξεο εληνιέο 
ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΠΖΚΑΡΥΛ ΘΗΛΓΛΝ  

Ρν ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα 3 δηαθνξεηηθά ζήκαηα θηλδύλνπ από ην πιεθηξνιόγην, κε 
ηα νπνία είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ζήκαηνο θηλδύλνπ ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό ζαο. Ππκβνπιεπζείηε ην 
έληππν πιεξνθνξηώλ ζπζηήκαηνο γηα λα δείηε πνηα από απηά έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ην ζύζηεκα ζαο. 
 

ΔΜΑΛΑΓΘΑΠΚΝΠ 
Ρν ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ απνζηνιή ζήκαηνο θηλδύλνπ ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό, 
εθόζνλ ζαο εμαλαγθάζνπλ κε ηε βία λα κπείηε ζην θηίξην. Αλ επηιέμεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ην 
ραξαθηεξηζηηθό απηό, εθρσξήζηε ηνπο ρξήζηεο 60-64, νη νπνίνη αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία 
απηή, αλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί. Σξεζηκνπνηείζηε ηνπο θσδηθνύο απηνύο κόλν ζε θαηάζηαζε 
εμαλαγθαζκνύ. 

 

ΓΟΖΓΝΟΖ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ - ΓΟΖΓΝΟΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ (QUICK ON - QUICK ARMING) 
Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, ε γξήγνξε ελεξγνπνίεζε (Quick On), ή ε γξήγνξε 
όπιηζε (Quick Arming), ζαο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα ζε πξόγξακκα AWAY ρσξίο ηελ 
εηζαγσγή θσδηθνύ ρξήζηε.   

Ξαηήζηε ην # ., θαη ζηε ζπλέρεηα ην[1]. 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Γηα ην θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο ρξεηάδεηαη έγθπξνο θσδηθόο ρξήζηε. 
 

ΡΑΣΔΗΑ ΒΔΒΗΑΠΚΔΛΖ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ  
Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, ε γξήγνξε βεβηαζκέλε ελεξγνπνίεζε (Quick Forced 
On) ζαο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα ζε ιεηηνπξγία AWAY παξαθάκπηνληαο απηόκαηα όιεο ηηο 
δώλεο νη νπνίεο δελ είλαη ζε εηνηκόηεηα. 
 

Ξαηήζηε ην # ., θαη ζηε ζπλέρεηα ην [2]. 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Θαη πάιη ρξεηάδεηαη έγθπξνο θσδηθόο ρξήζηε γηα ην θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο. 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Ρν ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη απελεξγνπνηεκέλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο UL. 
 

ΡΑΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ 
Αλ ζην ζύζηεκα ζαο είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε γξήγνξε παξάθακςε (Quick Bypass), κπνξείηε λα 
παξαθάκςεηε δώλεο ρσξίο λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο γξήγνξεο παξάθακςεο 
είλαη: 
 

BYPASS δηςήθηνο 
αξηζκόο δώλεο (π.ρ. 01 γηα ηε 

δώλε 1) 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Νη δώλεο πνπ έρνπλ παξαθακθζεί δελ είλαη πξνζηαηεπκέλεο όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε 
ιεηηνπξγία. Κεηά ηελ απνδνρή ηεο εληνιήο παξάθακςεο, ην πιεθηξνιόγην ζα εθπέκςεη έλαλ παξαηεηακέλν 
ήρν. Πηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: 

Ξιεθηξνιόγην LCD: 

BYPASSED:       ZN1 

PART 1 
 

Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ 

Θξπζηάιινπ: 

Αλάβεη ην LED 
παξάθακςεο 

 

Ξιεθηξνιόγην LED: 

Ζ ιπρλία δώλεο ησλ δσλώλ 
πνπ έρνπλ παξαθακθζεί ζα 
αλαβνζβήλεη αξγά 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Γε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία παξάθακςεο ζε πξνζσξηλνύο ρξήζηεο (δειαδή 
παηδνθόκνη, νηθηαθνί βνεζνί θ.ιπ.). 
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Γηάθνξεο εληνιέο (ζπλέρ.) 
 

ΓΟΖΓΝΟΖ ΔΜΝΓΝΠ 
Δπαλεθθίλεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο εμόδνπ αλ ην ζύζηεκα έρεη ήδε νπιίζεη. Έηζη, θάπνηνο κπνξεί λα 
απνρσξήζεη εθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη νπιίζεη, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ρξεηάδεηαη λα αθνπιηζηεί ην 

ζύζηεκα. Γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο εμόδνπ, παηήζηε:  STAY .. 

 
ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ON/OFF ΡΝ ΡΝΛΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ 

Ν ηόλνο αλαγγειίαο είλαη έλα πξναηξεηηθό ραξαθηεξηζηηθό κε ην νπνίν ην πιεθηξνιόγην εθπέκπεη έλα ηόλν 
αλαγγειίαο όηαλ αλνίγνπλ επηιεγκέλέο ζύξεο, όηαλ ε πξνζηαζία θαηά ηεο δηάξξεμεο είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο 
ή αθνπιηζκέλε. 
 

Κόλν ν εγθαηαζηάηεο ζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη κία δώλε γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ηόλνπ αλαγγειίαο, 
εθόζνλ σζηόζν απηόο έρεη πξνγξακκαηηζηεί, κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ηόλν 
αλαγγειίαο αλάινγα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζαο.  

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ηόλν αλαγγειίαο, παηήζηε ην  # ., θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

[6]. 
 

 
ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΡΝΠ ΣΟΖΠΡΔΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΔ ΑΙΙΑ ΞΝΠΠΡΖΚΑΡΑ 

Κπνξείηε λα εθρσξήζεηε πξόζβαζε ζηνπο ρξήζηεο γηα νπνηνδήπνηε από ηα ππνζπζηήκαηα ζε ζύζηεκα 
πνιιώλ ππνζπζηεκάησλ, κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

 # . [7] [θσδηθόο master] [αξηζκόο ρξήζηε] [1, 2, 3] 

όπνπ 1, 2, 3 είλαη ηα ππνζπζηήκαηα γηα ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη εμνπζηνδόηεζε πξόζβαζεο. 
 
ΑΙΙΑΓΖ ΞΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

Γηα λα νπιίζεηε ή λα αθνπιίζεηε άιια ππνζπζηήκαηα από ην πιεθηξνιόγην ζαο, ελεξγήζηε σο αθνινύζσο 
: 

 #  [0] [1-3, 0, 9] 

όπνπ: 1-3* = ην επηζπκεηό ππνζύζηεκα ζην νπνίν ζέιεηε λα κεηαβείηε 
 0 = νπιηζκό όισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ 
 9 = αθνπιηζκό όισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ 
*Θαηά ηελ εηζαγσγή ελόο αξηζκνύ ππνζπζηεκάησλ  (1-3), ην ζύζηεκα εκθαλίδεη ηελ ηξέρνπζα νπιηζκέλε 
θαηάζηαζε γηα ην ππνζύζηεκα απηό. Πηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα νπιίζεηε ή λα αθνπιίζεηε κε ηελ εηζαγσγή 
ηεο εληνιήο νπιηζκνύ / αθνπιηζκνύ. 

 

ΝΟΗΠΚΝΠ ΥΟΑΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΝΞΙΗΠΚΝ 
Κε ηνλ νξηζκό ώξαο απηόκαηνπ νπιηζκνύ (Set Auto On Time) είλαη δπλαηόο ν νξηζκόο ηεο ώξαο 
απηόκαηνπ νπιηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο. 
 

Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα απηόκαηνπ νπιηζκνύ: Ξαηήζηε ην # , θαη ζηε ζπλέρεηα ην [54] [θσδηθόο] [ώξα 00-

23] [ιεπηό 00-59]. 
 

Ρν πιεθηξνιόγην ζα ζαο δεηήζεη λα εηζάγεηε ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο. 
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Γηάθνξεο εληνιέο (ζπλέρ.) 
 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΚΦΑΛΗΠΖ ΡΖΠ ΥΟΑΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΝΞΙΗΠΚΝ (AUTOARM) 
Γηα λα εκθαλίζεηε ηελ ώξα απηόκαηνπ νπιηζκνύ γηα ην ππνζύζηεκα ζην νπνίν έρεη εθρσξεζεί ην 

πιεθηξνιόγην, παηήζηε: #  [52]  [θσδηθόο ρξήζηε κε επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο 1 ή 2]. 

AUTOARM TIME: 
 05:00PM 

(Ν θσδηθόο ρξήζηε δελ απαηηείηαη εάλ έηζη έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε.) 
ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΘΙΔΗΓΑΟΗΑΠ 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηηο θξνύζεηο ζπξώλ: 
 

Ξαηήζηε ην # , θαη ζηε ζπλέρεηα ην [57], θαη ζηε ζπλέρεηα ην [Αξ. ζύξαο]  
 

Αλ έηζη έρεη πξνγξακκαηηζηεί, νξηζκέλνη θσδηθνί ρξεζηώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο γηα ην 
άλνηγκα θάπνηαο ζύξαο. Γηα ηνπο αξηζκνύο ζπξώλ απηνύο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 
 

ΞΟΝΒΝΙΖ ΥΟΑΠ 

Γηα λα εκθαλίζεηε ηελ ώξα ζπζηήκαηνο, παηήζηε ην :  #   [51]. Κία ηππηθή έλδεημε έρεη σο αθνινύζσο: 

   Dec 27, 1999 
 08:15A 
 

ΟΘΚΗΠΖ ΥΟΑΠ 

γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα, παηήζηε ην :  #  [3]  [θσδηθόο ρξήζηε *], ζηε ζπλέρεηα αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εηζάγεηε ώξα, ιεπηά, κήλα, εκέξα θαη έηνο. Όιεο νη εηζαγόκελεο ηηκέο ζα είλαη 
δηςήθηεο. 
 

(*Ν θσδηθόο ρξήζηε δελ απαηηείηαη αλ έηζη έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε.) 
 

ΔΚΦΑΛΗΠΖ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΕΥΛΥΛ 

Γηα λα εκθαλίζεηε έλαλ θαηάινγν κε ηηο δώλεο ηνπ ηξέρνληνο ππνζπζηήκαηνο, παηήζηε ην #  [4].  Θα 

εκθαληζηεί απηόκαηα θπιηόκελε ιίζηα κε ηηο δώλεο. 
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Σξήζε ηειεεηδνπνίεζεο  
 

Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, ην ζύζηεκα κπνξεί λα ζηέιλεη κελύκαηα ζε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο. Ρα 
κελύκαηα απηά εκθαλίδνληαη σο αθνινύζσο: 
 

ACCT E XXX 

όπνπ:  
"ACCT" = ν ηεηξαςήθηνο αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηνπ θεληξηθνύ ζηαζκνύ αξ. 2. 
"E" = ν θσδηθόο ζπκβάληνο. πάξρνπλ  4 είδε ζπκβάλησλ: ζπλαγεξκνί, αληηθαλνληθέο θαηαζηάζεηο 

(πξνβιήκαηα), αλνίγκαηα θαη θιεηζίκαηα. Νη θσδηθνί ζπκβάλησλ απηνί έρνπλ σο αθνινύζσο: 
 Αλνίγκαηα = 0, Θιεηζίκαηα = 1, Ππλαγεξκόο ή αληηθαλνληθή θαηάζηαζε = 9 
"XXX" = αξηζκόο δώλεο (01-48) ή ρξήζηε (1-64), αλάινγα κε ην ζπκβάλ 
 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβνύλ πεξηζζόηεξα από έλα ζπκβάληα, απνζηέιιεηαη 
πξώην ην ζήκα ηνπ ζπκβάληνο ηεο πςειόηεξεο πξνηεξαηόηεηαο. Ζ θαηάηαμε ησλ 
ζπκβάλησλ από ηα πςειόηεξεο κέρξη ηα ρακειόηεξεο πξνηεξαηόηεηαο είλαη νη 
ζπλαγεξκνί, νη αληηθαλνληθέο θαηαζηάζεηο, ηα αλνίγκαηα θαη ηα θιεηζίκαηα. 

 
ΑΙΙΑΓΖ ΡΝ ΑΟΗΘΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΡΖΙΔΔΗΓΗΝΞΝΗΖΠΖΠ (FOLLOW-ME) 

Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ απνζηέιιεη ζήκα ε ηειεεηδνπνίεζε (follow-me) σο 
αθνινύζσο, εθόζνλ ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ραξαθηεξηζηηθό απηό: 

1. Αλνίμηε ηε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αξηζκνύ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο παηώληαο κε ηε 
ζεηξά ηα πιήθηξα [#], [5], θαη [8]. Θα ερήζεη έλαο ηόλνο επηβεβαίσζεο πνπ ππνδεηθλύεη όηη έρεηε 
εηζέιζεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ αξηζκνύ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο. 

 
 

 

Ζ εληνιή  #   [5], [8] είλαη πξνζβάζηκε κόλν εθόζνλ ην ζύζηεκα είλαη 

αθνπιηζκέλν θαη ην ζύζηεκα θιήζεο, ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε θιήζεο θαη ην 
θνπδνύλη είλαη αλελεξγά. 

Πηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο, κόλν ζην 
αιθαβεηηθό πιεθηξνιόγην ππάξρεη νπηηθή έλδεημε ησλ αξηζκώλ πνπ έρνπλ ήδε 
πξνγξακκαηηζηεί ή ησλ αξηζκώλ πνπ ηξνπνπνηνύληαη. Πηα πιεθηξνιόγηα LED θαη 
ζηαζεξνύ θξπζηάιινπ, δελ ππάξρεη νπηηθή έλδεημε ησλ αξηζκώλ απηώλ. 

 

2. Δηζάγεηε ην λέν αξηζκό ηειεθώλνπ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο ζαο. Ν λένο αξηζκόο ηειεθώλνπ απηόο 
κπνξεί λα απνηειείηαη από κέρξη 16 ραξαθηήξεο (1-9, 0). Δλδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αθεζεί έλα ρξνληθό 
δηάζηεκα ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο λα απαληήζεη, πξνηνύ ζρεκαηίζεηε ηνλ 
αξηζκό ηεο ηειεεηδνπνίεζεο. Γηα ηελ εηζαγσγή παύζεο 2 δεπηεξνιέπησλ, παηήζηε ην πιήθηξν 
[Θσδηθόο]. (Ζ εηζαγσγή παύζεο ησλ 2 δεπηεξνιέπησλ είλαη πξναηξεηηθή θαη δελ απαηηείηαη γηα ηελ 
εηζαγσγή ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο ζαο.) Αλ έρεη παηεζεί ην πιήθηξν [Θσδηθόο], 
απηό κεηξά ζαλ έλαο ραξαθηήξαο. Ρν πιεθηξνιόγην ζα εθπέκςεη έλα κνλαδηθό ζηηγκηαίν ήρν 
επηβεβαίσζεο κε ην πάηεκα ηνπ θάζε αξηζκνύ. 

3. Ξαηήζηε ην πιήθηξν [#] κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιιαγώλ ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηεο 
ηειεεηδνπνίεζεο. Ν λένο αξηζκόο ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο ζαο ζα απνζεθεπηεί παηώληαο ην 
πιήθηξν [#]. Θα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα επηβεβαίσζεο. 
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πξνγξακκαηηζκό ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο. Θα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα επηβεβαίσζεο 
πνπ ππνδειώλεη ηελ έμνδν από ηνλ πξνγξακκαηηζκό αξηζκνύ ηειεεηδνπνίεζεο. 

 
 

  

γηα λα απνζεθεύζεηε ην λέν αξηζκό ηειεθώλνπ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο, ην ζύζηεκα 
ζα θιείζεη ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο 
ρσξίο λα γίλεη απνζήθεπζε ησλ αιιαγώλ. 

Αλ δελ παηεζεί θάπνην πιήθηξν κέζα ζε 10 δεπηεξόιεπηα , ζεκεηώλεηαη ηέινο 
ρξόλνπ ηεο ιεηηνπξγίαο πξνγξακκαηηζκνύ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο 
θαη ε ιεηηνπξγία ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα ρσξίο λα απνζεθεπηεί θάπνηα από ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί. 

   
ΔΞΗΙΝΓΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΡΖΙΔΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ (ON/OFF) ΓΗΑ ΡΝ ΞΝΠΠΡΖΚΑ 

Κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ην ραξαθηεξηζηηθό αλαθνξάο ηνπ αλνίγκαηνο / θιεηζίκαηνο γηα έλα 
ππνζύζηεκα, παηώληαο ην 
 [#] [8]. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε θαη πάιη ηελ αλαθνξά, απιά παηήζηε ην [#] [8] θαη πάιη. 
 

ΔΞΗΙΝΓΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΡΖΙΔΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ (ON/OFF) ΓΗΑ ΔΛΑ ΣΟΖΠΡΖ 
Κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε / απελεξγνπνηήζεηε ην ραξαθηεξηζηηθό αλαθνξάο ηνπ αλνίγκαηνο / 
θιεηζίκαηνο γηα έλα ρξήζηε, κε ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 
[#] [7] [θσδηθόο master] [αξηζκόο ρξήζηε] [4] 
 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ : H εληνιή [#] [7] ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ αλάζεζε ελόο ρξήζηε ζε άιιν ππνζύζηεκα 
(βιέπε ζειίδα 15).  



- 19 - 

Γνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 
 

ΓΝΘΗΚΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 
Ππληζηάηαη λα ππνβάιιεηε ζε δνθηκή ην ζύζηεκα ζαο κία θνξά ηελ εβδνκάδα αθνινπζώληαο 
ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Αλ ην ζύζηεκα ζαο παξαθνινπζείηαη, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ζαο πξνηνύ 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηε δνθηκή απηή. 

1.  Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα αζθαιείαο ζαο. 

2.  Ξεξηκέλεηε κέρξη λα παξέιζεη ν ρξόλνο εμόδνπ ζαο. Πηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηήζηε ην ζύζηεκα αλνίγνληαο 
κία πξνζηαηεπόκελε δώλε (έλα παξάζπξν ή κία ζύξα, γηα παξάδεηγκα). 

3.  Δπηβεβαηώζηε όηη ε ζπζθεπή ζήκαλζεο ζπλαγεξκνύ (θνπδνύλη ή ζεηξήλα) ερεί. Αλ ην ζύζηεκα ζαο είλαη 
ζπλδεδεκέλν κε θεληξηθό ζηαζκό, ην πιεθηξνιόγην ζαο ζα εθπέκςεη ηνλ απαληεηηθό ήρν, επηβεβαηώλνληαο 
έηζη όηη ην ζήκα ζαο έρεη ιεθζεί. 

4.  Θιείζηε ην ζύζηεκα αζθαιείαο ζαο. 

5. Θαιέζηε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό γηα λα ηνπο πιεξνθνξήζεηε όηη ηειεηώζαηε ηε δνθηκή. 
 

ΓΝΘΗΚΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ 
Ππληζηάηαη λα γίλεηαη δνθηκή ηεο κπαηαξίαο ζαο κία θνξά ην κήλα. Ξξνθεηκέλνπ λα δνθηκάζεηε ηελ 
εθεδξηθή κπαηαξία ζαο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Βγάιηε ην κεηαζρεκαηηζηή από ηελ πξίδα ξεύκαηνο δηθηύνπ, αθαηξώληαο ηε βίδα ζπγθξάηεζεο κε ηελ νπνία 
ν κεηαζρεκαηηζηήο είλαη ζηεξεσκέλνο ζηνλ ηνίρν (ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Ζ βίδα απηή δελ ππάξρεη ζηα ζπζηήκαηα 
πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ Θαλαδά) 

2.  Ξαξαηεξήζηε όηη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ξεύκαηνο (AC) ζην πιεθηξνιόγην ζα ζβήζεη. 

3.  Δλεξγνπνηήζηε ην ζπλαγεξκό ζαο εθηειώληαο ηελ σο άλσ ΓΝΘΗΚΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ. Θπκεζείηε λα 
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ζαο αλ ην ζύζηεκα ζαο είλαη ππό παξαθνινύζεζε. 

4.  Ππλδέζηε ην κεηαζρεκαηηζηή ζηελ πξίδα ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο δηθηύνπ (AC) θαη ζηεξεώζηε ηνλ κε ηε 
βίδα ζπγθξάηεζεο. (ΠΖΚΔΗΥΠΖ: ε βίδα απηή δελ ππάξρεη ζηνπο ηύπνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ Θαλαδά). 

Ζ Δζληθή Έλσζε Ξπξνπξνζηαζίαο (NFPA) ησλ ΖΞΑ έρεη εθδώζεη έλα πξόηππν γηα ηνλ εμνπιηζκό 
πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηάο (NFPA έθδνζε #72). Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ αλ 
επηθνηλσλήζεηε κε ηε δηεύζπλζε: NFPA Public Affairs Dept., Batterymarch Park, Quincy, MA  02269. 

Αλ έρεηε επηπιένλ απνξίεο ζε ό,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε 
κε ηελ εηαηξεία ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζαο. 
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πνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνπο αληρλεπηέο θαπλνύ 
 
Πε όηη αθνξά ηνλ αξηζκό θαη ηε ζέζε ησλ αληρλεπηώλ θαπλνύ / ζεξκόηεηαο, ζαο παξαπέκπνπκε ζηηο 
ππνδείμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξξόηππν Αξ. 72 ηεο Δζληθήο Έλσζεο Ξπξνπξνζηαζίαο (NFPA) πνπ 
αλαθέξεηαη παξαθάησ. 
 
Ζ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε εληνπηζκνύ ππξθαγηάο επηηπγράλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα κε ηελ 
ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ εληνπηζκνύ ππξθαγηάο ζε όια ηα δσκάηηα θαη ρώξνπο ηεο νηθίαο, σο αθνινύζσο: 
Αληρλεπηήο θαπλνύ ηνπνζεηεκέλνο έμσ από θάζε επί κέξνπο ρώξν θαηάθιηζεο, ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηα 
ππλνδσκάηηα θαη ζε θάζε επηπιένλ όξνθν ηεο κνλάδαο νηθνγελεηαθήο δηαβίσζεο, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ 
ησλ ππνγείσλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ παηαξηώλ θαη εκηηειώλ ππεξώσλ. 
 
Δπηπιένλ, ε NFPA ζπληζηά ηελ ηνπνζέηεζε αληρλεπηώλ θαπλνύ ή ζεξκόηεηαο ζην θαζηζηηθό, ηελ 
ηξαπεδαξία, ην ππλνδσκάηην (α), ηελ θνπδίλα, ην δηάδξνκν (δηαδξόκνπο), ην ππεξών, ην θακηλνζηάζην, 
ηνπο βνεζεηηθνύο θαη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, ηα ππόγεηα θαη ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο πνπ είλαη 
πξνζαξηεκέλνη ζηελ νηθία. 
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Δθθέλσζε ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ 
 
Θα πξέπεη λα ζπληάμεηε ζρέδην δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, θαη λα εμαζθείζηε ηαθηηθά ζ' απηό. Ρα 
παξαθάησ βήκαηα ζπληζηώληαη από ηελ Δζληθή Έλσζε Ξπξνπξνζηαζίαο (NFPA): 

1. Ρνπνζεηήζηε ηνλ αληρλεπηή ζαο ή ηηο εζσηεξηθέο θαη / ή εμσηεξηθέο ζεηξήλεο ζαο έηζη ώζηε λα είλαη 
αθνπζηέο από όινπο ηνπο επξηζθόκελνπο ζην θηίξην. 

2. Ξξνζδηνξίζηε δύν κέζα δηαθπγήο από ην θάζε δσκάηην. Κία δίνδνο δηαθπγήο ζα κπνξνύζε λα νδεγεί 
ζηε ζύξα ε νπνία επηηξέπεη ηελ θαλνληθή έμνδν από ην θηίξην. Ζ άιιε ζα πξέπεη λα είλαη ελαιιαθηηθή 
δίνδνο, όπσο από παξάζπξν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαλνληθή νδόο δελ είλαη πξνζβάζηκε. 
Ρνπνζεηήζηε κία ζθάια δηαθπγήο ζηα παξάζπξα απηά εάλ ε απόζηαζε ηνπο από ην έδαθνο είλαη 
κεγάιε. 

3. Πρεδηάζηε κία θάηνςε ηνπ θηηξίνπ. Π' απηή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ηα παξάζπξα, ηα θιηκαθνζηάζηα θαη 
νη νξνθέο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηαθπγή. Δπηζεκάλεηε ηηο δηόδνπο δηαθπγήο γηα θάζε 
δσκάηην. Φξνληίζηε νη δίνδνη απηνύ λα είλαη αλεκπόδηζηνη, θαη ηνπνζεηήζηε αληίγξαθα ησλ δηόδσλ 
δηαθπγήο απηώλ ζε θάζε δσκάηην. 

4. Δμαζθαιίζηε όιεο νη ζύξεο ησλ ππλνδσκαηίσλ λα είλαη θιεηζηέο όηαλ θνηκάζηε. Έηζη ζα απνθεπρζεί ε 
είζνδνο αζθπμηνγόλνπ θαπλνύ θαηά ηε δηαθπγή ζαο. 

5. Γνθηκάζηε λα αλνίμηε ηε ζύξα. Αλ απηή θαηεη, δνθηκάζηε ηελ ελαιιαθηηθή δίνδν δηαθπγήο ζαο. Αλ ε 
ζύξα απηή δελ είλαη δεζηή, αλνίμηε ηελ πξνζεθηηθά. Λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα ηελ θιείζεηε 
απόηνκα θαη πάιη αλ ν θαπλόο ή ε ζεξκόηεηα κπνπλ κέζα νξκεηηθά. 

6. Πηελ πεξίπησζε παξνπζίαο θαπλνύ, ζπξζείηε ζην δάπεδν. Κελ βαδίδεηε όξζηνη, θαζώο ν θαπλόο 
θηλείηαη αλεξρόκελνο θαη κπνξεί λα ζαο παξαζύξεη. Θνληά ζην δάπεδν ν αέξαο είλαη θαζαξόηεξνο. 

7. Φύγεηε γξήγνξα, ρσξίο λα παληθνβάιιεζηε. 
8. Ξξνζδηνξίζηε έλα θνηλό ζεκείν ζπλάληεζεο ζην ύπαηζξν, καθξηά από ην ζπίηη ζαο, όπνπ λα είλαη 

δπλαηό λα ζπλαληεζνύλ όινη, θαη πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα εηδνπνηήζεηε ηηο αξρέο θαη 
λα δηαπηζηώζεηε πνηνη ιείπνπλ. Δπηιέμηε θάπνηνλ λα θξνληίζεη ώζηε θαλείο λα κελ επηζηξέςεη ζηελ 
νηθία - πνιινί ζάλαηνη ζεκεηώλνληαη επεηδή θάπνηνη επέζηξεςαλ. 
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Δπξεηήξην όξσλ 
 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΙΣΛΗΑ AC: Κία κηθξή πξάζηλε ιπρλία ιεηηνπξγίαο αλάκεζα ζηα θεληξηθά πιήθηξα ηνπ 
πιεθηξνινγίνπ. Όηαλ είλαη αλακκέλε, ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα δηθηύνπ, θαη όηαλ δελ είλαη, ην 
ζύζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηελ εθεδξηθή κπαηαξία. 

ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ: Ήρνο από ην πιεθηξνιόγην ή άιιε θόξλα / ζεηξήλα πνπ ππνδειώλεη ζπλαγεξκό 
δηάξξεμεο, ππξθαγηάο ή άιιε θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί. 

ΝΞΙΗΠΚΝΠ (ARMED): Βιέπε ON/OFF. 

ΔΘΡΝΠ (AWAY): Κία ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ νπνία ην θηίξην πξνζηαηεύεηαη όηαλ δελ είλαη 
θαηεηιεκκέλν. Όινη νη αηζζεηήξεο δηάξξεμεο είλαη ελεξγνί. 

ΓΗΑΟΟΖΜΖ/ΞΟΘΑΓΗΑ: Νη δύν θύξηεο ιεηηνπξγίεο ελόο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Ζ ππξνπξνζηαζία είλαη 
πάληνηε ελεξγόο θαη δελ κπνξεί λα θιείζεη. Νη αηζζεηήξεο δηάξξεμεο πξνθπιάζζνπλ έλαληη ηεο κε 
εμνπζηνδνηεκέλεο εηζόδνπ ζην θηίξην ζαο. Ζ πξνζηαζία θαηά ηεο δηάξξεμεο κπνξεί λα ηεζεί εληόο θαη 
εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη λα πξνγξακκαηηζηεί γηα εηδηθά επίπεδα πξόζβαζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο. 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖΠ: Ρν ραξαθηεξηζηηθό παξάθακςεο ζαο επηηξέπεη λα εμαηξέζεηε κία 
επηιεγκέλε δώλε ή δώλεο από ην ζπλαγεξκό πξνζηαζίαο έλαληη δηάξξεμεο.  

ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖΠ: Έλα πιήθηξν ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ παξάθακςεο. 

ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ: Ρν θέληξν ειέγρνπ ζεκάησλ, κε ην νπνίν ην ζύζηεκα αζθαιείαο ζαο 
επηθνηλσλεί ηειεθσληθά θαη / ή κέζσ δηαύισλ επηθνηλσλίαο όηαλ ελεξγνπνηνύληαη ζπλαγεξκνί, εάλ ην 
ζύζηεκα ζαο είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα εθπέκπεη ζπλαγεξκνύο εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ν θεληξηθόο 
ζηαζκόο ζα αθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο απηνύ θαη ηηο δηθέο ζαο νδεγίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 
αληίζηνηρσλ αξρώλ θαηά ηε ιήςε ελόο ζήκαηνο.  

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝ ΡΝΛΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ: Έλα πξναηξεηηθό ραξαθηεξηζηηθό, κε ην νπνίν ην 
πιεθηξνιόγην εθπέκπεη έλαλ ηόλν αλαγγειίαο γηα έλα δεπηεξόιεπην, όηαλ επηιεγκέλεο ζύξεο είλαη αλνηθηέο, 
όηαλ ε πξνζηαζία έλαληη δηάξξεμεο είλαη εθηόο ή αθνπιηζκέλε. Δθόζνλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ 
εγθαηαζηάηε ζαο, κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ηόλν αλαγγειίαο κε ην #6. 

ΑΦΝΞΙΗΠΚΝΠ (DISARMED): Βι. ON/OFF. 

ΔΜΑΛΑΓΘΑΠΚΝΠ: Ν εμαλαγθαζκόο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ζπζηήκαηνο ην νπνίν κπνξείηε λα έρεηε 
πξνγξακκαηίζεη ζην ζύζηεκα ζαο. Δάλ θάπνηνο ζαο εμαλαγθάζεη δηα ηεο βίαο λα απελεξγνπνηήζεηε ην 
ζύζηεκα ζαο, ε εηζαγσγή ηνπ εηδηθνύ θσδηθνύ ρξήζηε εμαλαγθαζκνύ θιείλεη ην ζύζηεκα ζαο θαη 
απνζηέιιεη έλα αζόξπβν ζήκα θηλδύλνπ εμαλαγθαζκνύ ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό έηζη ώζηε ην εθεί πξνζσπηθό 
λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο.  

ΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ ΔΗΠΝΓΝ: Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη κεηαμύ ηνπ αλνίγκαηνο 
κίαο πξνθαζνξηζκέλεο ζύξαο εηζόδνπ/εμόδνπ πξνηνύ ην ζύζηεκα θαηαγξάςεη θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. Ζ 
θαζπζηέξεζε απηή θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Ρν ζύζηεκα ζαο ππνζηεξίδεη δύν ρξόλνπο εηζόδνπ, 
επηηξέπνληαο ζαο λα έρεηε δηαθνξεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηηο επί κέξνπο ζύξεο. 
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Δπξεηήξην όξσλ (ζπλέρ.) 
 
ΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ ΔΜΝΓΝ: Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη κεηαμύ ηεο ελεξγνπνίεζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο απνρώξεζεο από πξνθαζνξηζκέλε ζύξα εμόδνπ/εηζόδνπ πξνηνύ ην ζύζηεκα 
θαηαγξάςεη θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. Ζ θαζπζηέξεζε απηή θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΕΥΛΖ: Κία εζσηεξηθή δώλε είλαη κία νκάδα ζεκείσλ ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ ην εζσηεξηθό 
ηνπ θηηξίνπ ζαο. Δλδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζεηε ην πεξηκεηξηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο 
αθήλνληαο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηηο εζσηεξηθέο δώλεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα αλνίμεηε εζσηεξηθέο ζύξεο 
θαη λα πεξάζεηε από ηνπο εζσηεξηθνύο αηζζεηήξεο θίλεζεο ρσξίο λα πξνθιεζεί ζπλαγεξκόο. 

ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ: Ρν πιεθηξνιόγην είλαη ν ζύλδεζκνο ζαο κε ην ζύζηεκα. Δκθαλίδεη κελύκαηα 
ζπλαγεξκνύ θαη αληηθαλνληθέο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδεη ηηο δώλεο πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί θαη ζαο επηηξέπεη λα 
ζέζεηε ην ζύζηεκα εληόο / εθηόο ιεηηνπξγίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα. Ρν ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα 
δηαζέηεη έλα ή πεξηζζόηεξα πιεθηξνιόγηα. 

ON/OFF (ΔΛΡΝΠ/ΔΘΡΝΠ): Νη όξνη απηνί αθνξνύλ ζην ηκήκα πξνζηαζίαο έλαληη δηάξξεμεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο. πάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηα νπνία ζαο επηηξέπνπλ 
ηελ πξνζηαζία ελόο κέξνπο ηνπ θηηξίνπ ζαο ελώ εζείο βξίζθεζηε κέζα. Νη αηζζεηήξεο ππξόο θαη ηα άιια 
ραξαθηεξηζηηθά θηλδύλνπ θαη πεξηβάιινληνο είλαη πάληνηε ελεξγά θαη ζε εηνηκόηεηα, θαη δελ επεξεάδνληαη 
θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν από ηελ ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνζηαζίαο έλαληη 
δηάξξεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο. Νη άιινη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη "νπιηζκέλν" (ην 
ζύζηεκα είλαη ζε ιεηηνπξγία) θαη "αθνπιηζκέλν" (ην ζύζηεκα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο). Βιέπε ON-INSTANT, 
ON-STAY, θαη STAY. 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΙΣΛΗΑ ON/OFF: Κία θόθθηλε ιπρλία ζην επάλσ ηκήκα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο, κε ηελ 
έλδεημε "Νπιηζκέλν" ("Armed"). Όηαλ αλάβεη, έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ δηάξξεμεο είλαη ζε 
ιεηηνπξγία, θαη όηαλ δελ αλάβεη, ην ηκήκα πξνζηαζίαο θαηά δηάξξεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εθηόο 
ιεηηνπξγίαο. 

ΔΛΡΝΠ-ΞΑΟΑΚΝΛΖ (ON-STAY): Κία ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ νπνία ηίζεηαη εληόο ιεηηνπξγίαο 
ε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ, επηηξέπεη σζηόζν ηελ θίλεζε ζε όιν ην εζσηεξηθό.  

ΚΞΝΡΝΛ ΞΑΛΗΘΝ: Έλα πηεζηηθό κπνπηόλ ην νπνίν ζαο επηηξέπεη λα ζηείιεηε έλα ζήκα θιήζεο γηα 
άκεζε βνήζεηα ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό. Ρν ζύζηεκα ζαο δηαζέηεη πξνγξακκαηηδόκελα πιήθηξα ζπλαγεξκνύ 
απνζηνιήο βνήζεηαο, ηα νπνία ρξεζηκεύνπλ επίζεο ζαλ κπνπηόλ παληθνύ. 

ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΖ ΕΥΛΖ: Ζ πεξηκεηξηθή δώλε είλαη κία νκάδα ζεκείσλ ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ ην εμσηεξηθό 
ηνπ θηηξίνπ ζαο. Νη εμσηεξηθέο ζύξεο θαη ηα παξάζπξα ζαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα ζαλ 
πεξηκεηξηθή δώλε. 

ΑΗΠΘΖΡΖΟΑΠ: Ν θπζηθόο αηζζεηήξαο ζπλαγεξκνύ, αληρλεπηήο ή ζπζθεπή εγθαηεζηεκέλε γηα ηνλ 
εληνπηζκό παξάλνκεο εηζόδνπ, ππξθαγηάο ή πξνβιήκαηνο πεξηβάιινληνο. Ρέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη 
επαθέο ζπξώλ, νη επαθέο παξαζύξσλ, νη αηζζεηήξεο θίλεζεο, νη αηζζεηήξεο ζξαύζεο θξπζηάιισλ, νη 
αληρλεπηέο θαπλνύ, νη αληρλεπηέο ξπζκνύ αύμεζεο ζεξκόηεηαο, νη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, νη αηζζεηήξεο 
θαηάθιπζεο / ύδαηνο, θαη νη αληρλεπηέο αεξίνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
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Δπξεηήξην όξσλ (ζπλέρ.) 
 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΗΓΖΠ: Νη πεξηζζόηεξνη ηύπνη ζπλαγεξκνύ θαη αληηθαλνληθώλ θαηαζηάζεσλ ζαο 
πξνεηδνπνηνύλ κε ην βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ θαη κε ηηο ζεηξήλεο, θόξλεο ή κεγάθσλα ηα νπνία ππάξρνπλ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο. Πθνπόο ηνπο είλαη λα ζαο πξνεηδνπνηήζνπλ όζνλ αθνξά ζπλαγεξκό ή αληηθαλνληθή 
θαηάζηαζε θαη λα ζαο επηηξέςνπλ λα πξνβείηε εγθαίξσο ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο. Νη ερεηηθέο ελδείμεηο 
επίζεο γλσζηνπνηνύλ ζηνλ εηζβνιέα όηη έρεη γίλεη αληηιεπηόο θάηη πνπ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα ηνλ 
θνβίζεη θαη λα θύγεη. Πε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη ζπλαγεξκνί απηνί ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε 
δσή ζαο. Γηα ην ιόγν απηό, νη ζπλαγεξκνί απηνί έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζαλ θαηαζηάζεηο ζηγήο. Έλα 
ζρεηηθό παξάδεηγκα ππάξρεη ζηνλ όξν ΔΜΑΛΑΓΘΑΠΚΝΠ.  

ΠΠΡΖΚΑ: Ρν ζύζηεκα αζθαιείαο ζαο απνηειείηαη από ηξία θύξηα κέξε: 1) ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ν νπνίνο 
απνηειεί ηνλ "εγθέθαιν" ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο θαη ην ζύλδεζκν κε ην θνξέα παξαθνινύζεζεο (θεληξηθό 
ζηαζκό), 2) ην πιεθηξνιόγην (α), ην νπνίν ζαο παξέρεη πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο θαη ζαο 
επηηξέπεη λα εηζάγεηε εληνιέο, 3) ηνπο αηζζεηήξεο αζθαιείαο όπσο ηηο επαθέο ζπξώλ θαη παξαζύξσλ, ηνπο 
αηζζεηήξεο θίλεζεο, ηνπο αληρλεπηέο θαπλνύ θαη άιινπο απαηηνύκελνπο αηζζεηήξεο γηα ηνλ εληνπηζκό 
παξάλνκεο εηζόδνπ, ππξθαγηάο θαη άιισλ θαηαζηάζεσλ ζην θηίξην ζαο. 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΣΟΖΠΡΖ: Ν θσδηθόο ρξήζηε είλαη έλαο ηεηξαςήθηνο θσδηθόο ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ην 
ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν ζύζηεκα ζαο ππνζηεξίδεη κέρξη 64 δηαθνξεηηθνύο θσδηθνύο ρξεζηώλ. Ρν 
ζύζηεκα ππνζηεξίδεη έλαλ ρξήζηε master ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο/δηαγξαθήο άιισλ 
θσδηθώλ ρξεζηώλ. Γύν θσδηθνί ρξεζηώλ από απηνύο κπνξνύλ λα είλαη απνθιεηζηηθνί γηα εηδηθέο ιεηηνπξγίεο 
νη νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ εηαηξεία ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζαο, ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο 
(βι. θαηάινγν θσδηθώλ ρξεζηώλ ζην νπηζζόθπιιν ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ) 

ΕΥΛΖ: Ζ δώλε είλαη κία νκάδα αηζζεηήξσλ κε θνηλά, νκαδνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε δηεπθόιπλζε 
ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπο. Ρν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη 6 δώλεο ή ελόηεηεο νκαδνπνίεζεο. 
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ΓΖΙΥΠΖ ΡΖΠ FCC (ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΡΥΛ ΖΞΑ) 
Ν παξώλ εμνπιηζκόο έρεη ππνβιεζεί ζε δνθηκέο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο FCC θαη έρεη δηαπηζησζεί όηη είλαη 
απνδεθηόο πξνο ρξήζε. Γηα ηε δηθή ζαο πιεξνθόξεζε, ε FCC απαηηεί ηελ αθόινπζε δήισζε: 
Ν παξώλ εμνπιηζκόο παξάγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ θαη εθόζνλ εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί 
θαλνληθά, δειαδή ζε απόιπηε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξεκβνιέο 
ζηε ιήςε ξαδηνθσληθνύ θαη ηειενπηηθνύ ζήκαηνο. Έρεη ππνβιεζεί ζε δνθηκή ηύπνπ, θαη δηαπηζηώζεθε όηη είλαη 
ζύκθσλε κε ηα όξηα ζπζθεπώλ ππνινγηζηώλ θαηεγνξίαο B ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πνελόηεηαο J Δλόηεηα 
15 ησλ Θαλνληζκώλ FCC, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη γηα ηελ παξνρή εύινγεο πξνζηαζίαο έλαληη ηέηνησλ παξεκβνιώλ ζε 

νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Γελ παξέρεηαη σζηόζν εγγύεζε όηη νη παξεκβνιέο απηέο δε ζα εκθαληζηνύλ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Αλ ελ ηέιεη ν εμνπιηζκόο απηόο πξνθαιέζεη παξεκβνιέο ζηε ιήςε ξαδηνθσληθνύ ή 
ηειενπηηθνύ ζήκαηνο, θάηη πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε ιεηηνπξγία, ζπληζηάηαη ζην 

ρξήζηε λα επηρεηξήζεη ηελ άξζε ησλ παξεκβνιώλ κε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα παξαθάησ κέηξα: 
Αλ ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθή θεξαία, λα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο θεξαίαο θαιήο πνηόηεηαο. 
Αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο θεξαίαο ιήςεο κέρξη ηελ ειάηησζε ή εμάιεηςε ησλ παξεκβνιώλ. 
Απνκάθξπλζε ηνπ δέθηε από ηπρόλ θαιώδηα ηα νπνία νδεύνπλ πξνο ην ζύζηεκα ειέγρνπ / επηθνηλσλίαο. 
Δηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ / επηθνηλσλίαο ζε άιιε πξίδα έηζη ώζηε απηό λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθό θιάδν 
ηνπ θπθιώκαηνο από εθείλν ηνπ δέθηε. 
Δάλ είλαη απαξαίηεην, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ή εηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ 
ξαδηνθώλνπ / ηειενξάζεσλ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο. 
Σξήζηκν γηα ην ρξήζηε ή ηνλ εγθαηαζηάηε ζα κπνξνύζε λα είλαη ην παξαθάησ θπιιάδην ην νπνίν έρεη ζπληάμεη ε 
Νκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληώλ: "Δγρεηξίδην Ξαξεκβνιώλ" (Interference Handbook). Ρν θπιιάδην απηό 
δηαηίζεηαη από ην Δζληθό Ρππνγξαθείν ησλ ΖΞΑ: U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. 
 
Ν ρξήζηεο νθείιεη λα κελ πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ή κεηαηξνπέο ηνπ εμνπιηζκνύ, παξά κόλν εθόζνλ θάηη ηέηνην 
πξνβιέπεηαη από ηηο Νδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ή ηνλ Νδεγό Σξήζηε. Ρπρόλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ή 
κεηαηξνπέο ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ηελ αθύξσζε ηεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ρξήζηε γηα ρεηξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
Πηελ πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο, απνζπλδέζηε ην ζύζηεκα ειέγρνπ 
απνκαθξύλνληαο ην βύζκα από ηελ επίηνηρε ππνδνρή RJ31X. Ππληζηνύκε ν εμνπζηνδνηεκέλνο εγθαηαζηάηεο ζαο λα 
ζαο δείμεη ηνλ ηξόπν απνζύλδεζεο ησλ ηειεθώλσλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Κελ απνζπλδέεηε ηελ 
ηειεθσληθή ζύλδεζε εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ / επηθνηλσλίαο. Απηό ζα πξνθαιέζεη ηελ απώιεηα ησλ 
ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζαο. Αλ ην θαλνληθό ηειέθσλν ζαο ιεηηνπξγεί ζσζηά κεηά ηελ απνζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ειέγρνπ / επηθνηλσληώλ από ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο, ηόηε ππάξρεη πξόβιεκα κε ην ζύζηεκα ειέγρνπ / επηθνηλσληώλ 
θαη απηό ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί γηα επηζθεπέο. Αλ θαηά ηελ απνζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ / επηθνηλσληώλ 
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη πξόβιεκα ζηε γξακκή, ελεκεξώζηε ηνλ νξγαληζκό ηειεθώλνπ όηη ππάξρεη βιάβε θαη δεηήζηε 
ηελ άκεζε επηζθεπή ηεο. Ν ρξήζηεο, ζε θακία πεξίπησζε (εληόο ή εθηόο εγγύεζεο) δε ζα πξέπεη λα επηρεηξήζεη ηελ 
εθηέιεζε επηζθεπώλ ή ζπληήξεζε ζην ζύζηεκα. Απηό ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ζέξβηο γηα θάζε είδνπο επηζθεπέο. 

Ζ παξνύζα κνλάδα ειέγρνπ θαηαζθεπάζηεθε κε βάζε απζηεξά πξόηππα πνηόηεηαο θαη είλαη ζύκθσλε κε 
όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο UL γηα ηελ εληαηηθή ρξήζε ηεο. Ζ ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 
πξνηίκεζε από ηελ εγθαηαζηάηξηα εηαηξεία, από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζπληήξεζεο. 
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Ξαξόιν πνπ ην ζύζηεκα απηό είλαη έλα εμειηγκέλεο ζρεδίαζεο ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, δελ πξνζθέξεη εγγπεκέλε πξνζηαζία έλαληη 
δηάξξεμεο, ππξθαγηάο ή άιιεο θαηάζηαζεο θηλδύλνπ. Νπνηνδήπνηε ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, είηε γηα επαγγεικαηηθό ρώξν είηε γηα θαηνηθία, 
ππόθεηηαη ζε ππνβάζκηζε ή άξζε ηεο ηθαλόηεηαο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Γηα παξάδεηγκα: 
Νη παξάλνκα εηζεξρόκελνη ελδέρεηαη λα έρνπλ πξόζβαζε από κε πξνζηαηεπόκελα αλνίγκαηα ή λα έρνπλ ηερληθέο γλώζεηο πνπ λα ηνπο 
επηηξέςνπλ ηελ παξάθακςε θάπνηνπ αηζζεηήξα ζπλαγεξκνύ ή ηελ απνζύλδεζε θάπνηαο πξνεηδνπνηεηηθήο ζπζθεπήο ζπλαγεξκνύ. 
Νη αληρλεπηέο παξάλνκεο εηζόδνπ (π.ρ. παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξύζξσλ αθηηλώλ), νη αληρλεπηέο θαπλνύ, θαη πνιιέο άιιεο αηζζεηήξηεο 
ζπζθεπέο δε ιεηηνπξγνύλ ρσξίο κπαηαξίεο, ή αλ νη κπαηαξίεο δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαλνληθά. Νη ζπζθεπέο πνπ ηξνθνδνηνύληαη 
απνθιεηζηηθά από ελαιιαζζόκελν ξεύκα δε ιεηηνπξγνύλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, θαη όζν ζύληνκε θη 
αλ είλαη ε δηαθνπή απηή. 
Ρα ζήκαηα πνπ απνζηέιινληαη από αζύξκαηνπο πνκπνύο ελδέρεηαη λα θξαγνύλ ή λα αλαθιαζηνύλ από κέηαιιν πξνηνύ θηάζνπλ ζην 
δέθηε ηνπ ζπλαγεξκνύ. Αθόκα θαη αλ ε δηαδξνκή ηνπ ζήκαηνο έρεη πξόζθαηα ειεγρζεί ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκαδηαίαο δνθηκήο, είλαη 
δπλαηή ε θξαγή αλ θάπνην κεηαιιηθό αληηθείκελν ηνπνζεηεζεί ελδηάκεζα ζηε δηαδξνκή. 
Θάπνηνο ρξήζηεο ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θηάζεη αξθεηά γξήγνξα θάπνην κπνπηόλ παληθνύ ή θηλδύλνπ. 
Ξαξόιν πνπ νη αληρλεπηέο θαπλνύ έρνπλ παίμεη βαζηθό ξόιν ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζαλάησλ από ππξθαγηέο ζε θαηνηθίεο ζηηο Ζλσκέλεο 
Ξνιηηείεο, ελδέρεηαη λα κελ ελεξγνπνηεζνύλ ή λα παξάζρνπλ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ζε πνζνζηό 35% όισλ ησλ 
ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρεη δεκνζηεύζεη ε Νκνζπνλδηαθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο. Νξηζκέλνη από ηνπο 
ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη αληρλεπηέο θαπλνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε ην ζύζηεκα, ελδέρεηαη λα κε ιεηηνπξγήζνπλ, είλαη 
νη αθόινπζνη: Νη αληρλεπηέο θαπλνύ ελδέρεηαη λα κελ αληηιεθζνύλ ππξθαγηέο πνπ μεθηλνύλ από ζεκεία όπνπ ν θαπλόο δε κπνξεί λα 
θηάζεη ζηνπο αληρλεπηέο, όπσο θαπλνδόρνπο, ηνίρνπο, νξνθέο ή ζηελ πιεπξά πνπ βξίζθεηαη αληηδηακεηξηθά από ηηο θιεηζηέο ζύξεο. 
Δπίζεο, νη αληρλεπηέο ελδέρεηαη λα κελ αληηιεθζνύλ ππξθαγηά πνπ μεθηλά από άιιν όξνθν θαηνηθίαο ή θηηξίνπ. Έλαο αληρλεπηήο ηνπ 
δεπηέξνπ νξόθνπ γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κελ εληνπίζεη ππξθαγηά ζην ππόγεην ή ζηνλ πξώην όξνθν. Δπηπιένλ, νη αληρλεπηέο θαπλνύ 
έρνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηηο ηθαλόηεηεο εληνπηζκνύ απηώλ. Γελ ππάξρεη αληρλεπηήο θαπλνύ πνπ λα κπνξεί λα εληνπίζεη θάζε 
είδνπο ππξθαγηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε. Γεληθά, νη αληρλεπηέο θαπλνύ κπνξεί λα κελ πξνεηδνπνηήζνπλ πάληνηε γηα ππξθαγηέο πνπ 
πξνθαινύληαη από απξνζεμία θαη θηλδύλνπο αζθαιείαο όπσο γηα παξάδεηγκα ην θάπληζκα ζην θξεβάηη, ηζρπξέο εθξήμεηο, δηαθπγή αεξίνπ, 
πιεκκειή θύιαμε εύθιεθησλ πιηθώλ, ππεξθόξησζε ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ, παηδηά ηα νπνία παίδνπλ κε ηα ζπίξηα ή εκπξεζκό. 
Αλάινγα κε ηε θύζε ηεο ππξθαγηάο θαη / ή ηε ζέζε ησλ αληρλεπηώλ θαπλνύ, ν αληρλεπηήο, αθόκα θαη αλ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα, ελδέρεηαη λα κελ παξάζρεη επαξθή πξνεηδνπνίεζε ώζηε λα είλαη δπλαηό όινη νη επξηζθόκελνη ζην θηίξην λα δηαθύγνπλ 
εγθαίξσο ώζηε λα απνθεπρζεί ηξαπκαηηζκόο ή ζάλαηνο. 
Νη παζεηηθνί αηζζεηήξεο θίλεζεο ππεξύζξσλ, κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ παξάλνκε είζνδν κόλν κέζα ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή πεξηνρέο, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά ζην Δγρεηξίδην Δγθαηάζηαζεο απηώλ. Νη παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξύζξσλ 
δελ πξνζθέξνπλ νγθνκεηξηθή πξνζηαζία ρώξνπ. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα δεκηνπξγνύλ πνιιαπιέο αθηίλεο πξνζηαζίαο, θαη ε παξάλνκε 
είζνδνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ζε κε - παξεκπνδηδόκελεο πεξηνρέο πνπ θαιύπηνληαη από ηηο αθηίλεο. Γε κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ θίλεζε 
ή παξάλνκε είζνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πίζσ από ηνίρνπο, νξνθέο, δάπεδα, θιεηζηέο ζύξεο, ρσξίζκαηα από ηδάκη, θαη ζύξεο ή 
παξάζπξα από ηδάκη. Ζ κεραληθή παξαπνίεζε, ε θάιπςε, ε βαθή ή ην πέξαζκα κε ζπξέη, νπνηνπδήπνηε πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο 
θαζξέπηεο, ηα παξάζπξα ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ νπηηθνύ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα ειαηηώζεη ηελ ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ ηνπο. Νη 
παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξύζξσλ αληρλεύνπλ σζηόζν κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαζώο όηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηνπ 
πξνζηαηεπόκελνπ ρώξνπ πξνζεγγίδεη ηελ πεξηνρή ησλ ζεξκνθξαζηώλ κεηαμύ 90 έσο 150 βαζκώλ Φαξελάηη, ε απόδνζε εληνπηζκνύ 
ελδέρεηαη λα απμεζεί. 
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Ππζθεπέο πξνεηδνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ όπσο ζεηξήλεο, θνπδνύληα ή θόξλεο ελδέρεηαη λα κελ πξνεηδνπνηήζνπλ ή 
μππλήζνπλ άηνκα πνπ βξίζθνληαη πίζσ από θιεηζηέο ή κεξηθώο αλνηθηέο ζύξεο. Αλ νη ζπζθεπέο πξνεηδνπνίεζεο 
ερήζνπλ ζε άιιν όξνθν ηεο θαηνηθίαο από ηα ππλνδσκάηηα, ηόηε ε πηζαλόηεηα λα μππλήζνπλ ή λα πξνεηδνπνηήζνπλ 
άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηα ππλνδσκάηηα είλαη κηθξόηεξε. Αθόκα θαη πξόζσπα ηα νπνία δελ θνηκνύληαη, 
κπνξεί λα κελ αθνύζνπλ ην ζπλαγεξκό αλ απηόο θαιύπηεηαη από ηνλ ήρν ζηεξενθσληθνύ ζπγθξνηήκαηνο, 
ξαδηνθώλνπ, θιηκαηηζηηθνύ ή άιισλ ζπζθεπώλ, ή από ην ζόξπβν ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ. Ρέινο, νη ζπζθεπέο 
πξνεηδνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ, όζν ηζρπξόο θαη αλ είλαη ν ήρνο ηνπο, ελδέρεηαη λα κελ πξνεηδνπνηήζνπλ άηνκα κε 
βαξεθνία ή λα μππλήζνπλ όζνπο θνηκνύληαη βαξηά. 
Νη ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε κεηάδνζε ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ από ην θηίξην πξνο θεληξηθό ζηαζκό 
παξαθνινύζεζεο, ελδέρεηαη λα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο, δηαξθώο ή πξνζσξηλά. Νη ηειεθσληθέο γξακκέο επίζεο είλαη 
ππνθείκελεο ζε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο από επίδνμνπο εηζβνιείο πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο. 
Ωζηόζν, αθόκα θαη αλ ην ζύζηεκα απνθξηζεί ζηελ θαηάζηαζε θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα, νη 
επξηζθόκελνη ζην ρώξν κπνξεί λα κελ έρνπλ αξθεηό ρξόλν λα πξνθπιαρζνύλ αληαπνθξηλόκελνη ζηελ θαηεύζπλζε 
θηλδύλνπ. Πηελ πεξίπησζε επηηεξνύκελνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ, νη αξρέο ελδέρεηαη λα κελ αληαπνθξηζνύλ 
θαηάιιεια. 
Ν παξώλ εμνπιηζκόο, όπσο θαη άιιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, είλαη ππνθείκελνο ζε βιάβε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ. Έζησ 
θαη αλ ν εμνπιηζκόο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα θξαηήζεη 10 ρξόληα, ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα απηνύ κπνξεί λα 
αζηνρήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 
Ζ ζπρλόηεξε αηηία δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεκεησζεί παξάλνκε 
είζνδνο ή ππξθαγηά, είλαη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ηνπ. Ρν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ απηό ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε 
εβδνκαδηαία δνθηκή πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί όηη όινη νη αηζζεηήξεο ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. 
Ζ ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ κπνξεί λα απνηειεί παξάγνληα γηα έθπησζε ζηα αζθάιηζηξα αζθάιηζεο 
θαηνηθίαο, σζηόζν ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ δελ απνηειεί ππνθαηάζηαην ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Ν ηδηνθηήηεο ηεο 
θαηνηθίαο ή ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα πξνλνεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηδίνπ θαη ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 
Ππλερίδνπκε λα αλαπηύζζνπκε λέεο θαη βειηησκέλεο ζπζθεπέο πξνζηαζίαο. Αμίδεη νη ρξήζηεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, 
γηα ην θαιό ησλ ηδίσλ θαη ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πξνζώπσλ, λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο απηέο. 

 



 

 

ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖ ΔΓΓΖΠΖ 
Ζ Fire Burglary Instruments, Inc.,. ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Pittway Corporation, θαη ε Pittway Corporation, ηα ηκήκαηα, νη 
ζπγαηξηθέο θαη ζπλεξγαδόκελεο απηήο εηαηξείεο ("Ν Ξσιεηήο "), 149 Eileen Way, Syosset, New York 11791, εγγπάηαη όηη ν 
εμνπιηζκόο αζθαιείαο απηνύ (ην " πξντόλ") δε θέξεη αηέιεηεο σο πξνο ηα πιηθά θαη ηελ θαηαζθεπή, γηα έλα ρξόλν από ηελ 
εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αγνξάο, ππό ζπλζήθεο θαλνληθήο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πσιεηή πεξηνξίδεηαη 
ζηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ρσξίο επηβάξπλζε ησλ εμαξηεκάησλ, ηεο εξγαζίαο ή ηεο κεηαθνξάο, 
νπνηνπδήπνηε πξντόληνο δηαπηζησζεί όηη παξνπζηάδεη αηέιεηεο σο πξνο ηα πιηθά θαη ηελ θαηαζθεπή, ππό ζπλζήθεο θαλνληθήο 
ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Ν Ξσιεηήο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εγγύεζεο ή γεληθόηεξα, αλ ην πξντόλ 
ππνζηεί κεηαηξνπή ή πιεκκειή επηζθεπή ή ζπληήξεζε από νπνηνλδήπνηε άιινλ πέξαλ ηνπ Ξσιεηή. Πηελ πεξίπησζε 
αηέιεηαο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επαγγεικαηία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ν νπνίνο έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ζπληεξεί ηνλ εμνπιηζκό 
αζθαιείαο ζαο, ή ηνλ Ξσιεηή, γηα ηελ επηζθεπή ηνπ πξντόληνο. 
 
Ζ ΞΑΟΝΠΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖ ΔΓΓΖΠΖ ΔΛΝΠ ΔΡΝΠ ΑΛΡΗΘΑΘΗΠΡΑ ΘΑΘΔ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΖ ΔΓΓΖΠΖ, ΞΝΣΟΔΩΠΖ Ζ 
ΔΘΛΖ. ΓΔΛ ΦΗΠΡΑΛΡΑΗ ΟΖΡΔΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ, ΝΗ ΝΞΝΗΔΠ ΛΑ ΔΞΔΘΡΔΗΛΝΛΡΑΗ ΞΔΟΑ ΑΞΝ ΡΑ ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΑ ΡΖΠ 
ΞΑΟΝΠΑΠ. ΡΣΝΛ ΛΝΝΚΔΛΔΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ, ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Ζ ΔΘΛΔΠ ΓΔΛΝΚΔΛΔΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΩΙΖΡΖ ΠΔ Ν,ΡΗ ΑΦΝΟΑ 
ΡΝ ΞΑΟΝΛ ΞΟΝΪΝΛ, ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ ΡΣΝΛ ΛΝΝΚΔΛΖΠ ΔΓΓΖΠΖΠ ΔΚΞΝΟΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ, ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ 
ΓΗΑ ΘΑΞΝΗΑ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ Ζ ΑΙΙΖΠ, ΞΔΟΗΝΟΗΕΝΛΡΑΗ ΠΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΝ ΔΛΝΠ ΔΡΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΡΖΠ ΑΟΣΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ, ΘΑΗ ΡΣΝΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΒΗΑΠΖ ΝΞΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΔΓΓΖΠΖΠ, ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ 
ΝΣΗ ΝΚΩΠ ΘΑΡ' ΑΛΑΓΘΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ, ΡΣΝΛ ΛΝΝΚΔΛΖΠ ΔΓΓΖΠΖΠ ΔΚΞΝΟΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ, ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 
ΞΝΒΙΖΘΔΗ ΔΛΡΝΠ 60 ΚΖΛΩΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΖΠ ΑΟΣΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ. ΠΔ ΘΑΘΔ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ Ν ΞΩΙΖΡΖΠ ΓΔ 
ΦΔΟΔΗ ΔΘΛΖ ΔΛΑΛΡΗ ΝΓΔΛΝΠ ΓΗΑ ΡΣΝΛ ΔΞΑΘΝΙΝΘΔΠ Ζ ΡΣΑΗΔΠ ΒΙΑΒΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟΑΒΗΑΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ Ζ 
ΝΞΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΑΙΙΖΠ ΔΓΓΖΠΖΠ, ΟΖΡΖΠ Ζ ΛΝΝΚΔΛΖΠ Ζ ΔΞΗ ΝΞΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΑΙΙΖΠ ΒΑΠΔΩΠ ΔΘΛΖΠ, ΑΘΝΚΑ ΘΑΗ 
ΑΛ Ζ ΕΖΚΗΑ Ζ ΒΙΑΒΖ ΞΟΝΘΙΖΘΖΘΔ ΑΞΝ ΑΚΔΙΔΗΑ Ζ ΒΙΑΒΖ ΡΝ ΗΓΗΝ ΡΝ ΞΩΙΖΡΖ. Νξηζκέλεο πνιηηείεο δελ επηηξέπνπλ 
ρξνληθό πεξηνξηζκό ζε ό,ηη αθνξά ηε δηάξθεηα κίαο λννύκελεο εγγύεζεο ή ηεο εμαίξεζεο ή πεξηνξηζκνύ ησλ ηπραίσλ ή 
επαθόινπζσλ βιαβώλ, θαηά ζπλέπεηα ν παξαπάλσ πεξηνξηζκόο ή εμαίξεζε ελδέρεηαη λα κελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ζαο.  
 
Ν Ξσιεηήο δελ πξνβαίλεη ζε ηζρπξηζκό όηη ην πξντόλ δελ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα είλαη ππνβαζκηζκέλν ή παξαβηαζκέλν, όηη ζα 
πξνθαιέζεη ηπρόλ αηνκηθό ηξαπκαηηζκό ή πιηθέο δεκίεο ιόγσ δηάξξεμεο, ιεζηείαο, ππξθαγηάο ή άιινπ ζπκβάληνο, ή όηη ην 
πξντόλ ζε θάζε πεξίπησζε ζα παξάζρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνεηδνπνίεζε ή πξνζηαζία. Ν Ξσιεηήο αληηιακβάλεηαη όηη ην ζσζηά 
εγθαηεζηεκέλν θαη ζπληεξεκέλν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κπνξεί λα ειαηηώζεη ηνλ θίλδπλν δηάξξεμεο, ιεζηείαο, ππξθαγηάο ή 
άιισλ ζπκβάλησλ ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ρσξίο ηελ παξνρή ζπλαγεξκνύ θαη κόλν, αιιά δελ απνηειεί αζθάιηζε ή εγγύεζε όηη 
θάηη ηέηνην δε ζα ζπκβεί ή όηη δε ζα ζεκεησζνύλ ζσκαηηθέο βιάβεο ή πιηθέο δεκίεο ζπλεπεία απηνύ. ΘΑΡΑ ΠΛΔΞΔΗΑ, Ν 
ΞΩΙΖΡΖΠ ΝΓΔΚΗΑ ΔΘΛΖ ΦΔΟΔΗ ΓΗΑ ΡΣΝΛ ΠΩΚΑΡΗΘΔΠ ΒΙΑΒΔΠ, ΙΗΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ Ζ ΑΙΙΔΠ ΕΖΚΗΔΠ ΒΑΠΔΗ ΡΝ 
ΗΠΣΟΗΠΚΝ ΝΡΗ ΡΝ ΞΟΝΪΝΛ ΓΔΛ ΞΑΟΔΠΣΔ ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ. ΑΛ ΩΠΡΝΠΝ Ν ΞΩΙΖΡΖΠ ΔΟΔΘΔΗ ΞΑΗΡΗΝΠ, ΔΗΡΔ ΑΚΔΠΑ 
ΔΗΡΔ ΔΚΚΔΠΑ, ΓΗΑ ΡΣΝΛ ΒΙΑΒΖ Ζ ΕΖΚΗΑ, ΞΟΝΘΞΡΝΠΑ ΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖ ΔΓΓΖΠΖ Ζ ΑΙΙΩΠ, 
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΡΖΠ ΑΗΡΗΑΠ Ζ ΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ, Ζ ΚΔΓΗΠΡΖ ΔΘΛΖ ΡΝ ΞΩΙΖΡΖ ΠΔ ΘΑΚΗΑ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ 
ΓΛΑΡΝ ΛΑ ΞΔΟΒΑΗΛΔΗ ΡΖΛ ΡΗΚΖ ΑΓΝΟΑΠ ΡΝ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ, ΘΑΗ ΡΑΡΝΣΟΝΛΑ ΑΡΖ ΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΔΗ ΡΖΛ ΞΙΖΟΖ ΘΑΗ 
ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖ ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΔΛΑΛΡΗ ΡΝ ΞΩΙΖΡΖ. Ζ παξνύζα εγγύεζε ζαο παξέρεη ζπγθεθξηκέλα λνκηθά δηθαηώκαηα, 
ελδέρεηαη σζηόζν λα δηθαηνύζζε θαη άιια δηθαηώκαηα ηα νπνία πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πνιηηεία. Νπδεκία πξνζαύμεζε ιόγσ 
ηξνπνπνίεζεο, έγγξαθεο ή πξνθνξηθήο, ηεο παξνύζαο εγγύεζεο δελ επηηξέπεηαη. 
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