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Δηζαγωγή 
  

Σπγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ζαο λα πξνζηαηέςεηε ην ρώξν ζαο κε ην XL-2G ζύζηεκα 

ζπλαγεξκνύ. Έρεηε επηιέμεη έλα αμηόπηζην ζύζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ελώ παξάιιεια πξνζθέξεη επθνιία ζην ρεηξηζκό θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Ο εγθαηαζηάηεο ζαο ν νπνίνο ηνπνζέηεζε ην ζύζηεκά ζαο ζα ζαο βνεζήζεη ζηε 

θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελώ ζην παξόλ εγρεηξίδην κπνξείηε λα αλαηξέρεηε γηα 

νπνηαδήπνηε ππελζύκηζε σο πξνο ην ρεηξηζκό. 

 Τα πιεθηξνιόγηα ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο είλαη ζπζθεπέο εηζαγσγήο εληνιώλ από εζάο 

πξνο ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ελώ παξάιιεια ζαο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλά πάζα ζηηγκή. 

 Τα αθόινπζα πιεθηξνιόγηα είλαη δηαζέζηκα γηα ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζαο θαη ε 

επηινγή ηνπο είλαη αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρώξνπ. Δίλαη δπλαηό λα έρεηε κέρξη θαη 4 

πιεθηξνιόγηα ζπλδεδεκέλα ζην ζύζηεκα ζαο, κε ειεύζεξε επηινγή από ηα δηαζέζηκα κνληέια: 

 

XL-4600RM - Μεηαιιηθό πιεθηξνιόγηα κε ελδεηθηηθά ιακπάθηα. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 

εληνηρηζκέλν ε θαη πάλσ ζην θνπηί ηνπ πίλαθα ζπλαγεξκνύ. 

XL-4600SM - Πιεθηξνιόγην γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε κε ελδεηθηηθά ιακπάθηα θαη πιήθηξα  κε  

λπθηεξηλό θσηηζκό. Γηαζέηεη πνξηάθη πξνζηαζίαο ησλ πιήθηξσλ θαη επηπιένλ ιεηηνπξγηθά 

πιήθηξα εληνιώλ αλάγθεο. 

6615 - Πιεθηξνιόγην κε ελδεηθηηθά ιακπάθηα γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε κε θσηηδόκελα πιήθηξα 

θαη δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ ρώξσλ (δσλώλ) ηνπ νηθήκαηνο, ζην πίζσ κέξνο 

ηεο πόξηαο πνπ δηαζέηεη. 

6805 - Πιεθηξνιόγηα νζόλεο πγξνύ θξπζηάιινπ γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε κε θσηηδόκελα πιήθηξα 

θαη δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ ρώξσλ (δσλώλ) ηνπ νηθήκαηνο, ζην πίζσ κέξνο 

ηεο πόξηαο πνπ δηαζέηεη. 

 

εκείσζε:  Γηα λα κπνξείηε λα εθκεηαιιεπηείηε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην XL-2G 

ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, ζα πξέπεη λα ζπλδεζείηε κε έλα 24σξν Κέληξν Λήςεο Σεκάησλ  Σπζηεκάησλ 

Αζθαιείαο . Άιισζηε ην XL-2G έρεη ελζσκαησκέλε ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε 24σξν Κεληξηθό 

ζηαζκό θαη δελ ρξεηάδεηαη λα επηβαξπλζείηε κε επηπιένλ εμαξηήκαηα (θσδηθνπνηεηή).  

Ο εγθαηαζηάηεο ζαο κπνξεί λα ζαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζύλδεζεο  ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζαο από 24σξν Κέληξν. 

 

 

 

 

Οξνινγίεο 

 

Οπιηζκόο ζπλαγεξκνύ -  Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. 

Αθνπιηζκόο ζπλαγεξκνύ - Απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ.    

ΠΡΟΟΧΗ: ππάξρνπλ δώλεο νη νπνίεο είλαη πάληα ζε ιεηηνπξγία αλεμάξηεηα από ηε θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Τέηνηεο δώλεο κπνξεί λα είλαη ηα κπνπηόλ παληθνύ, αληηζακπνηάδ ζπζηήκαηνο, δώλεο 

ππξαλίρλεπζεο θιπ. 

Εώλε  ζπλαγεξκνύ - Εώλε ζπλαγεξκνύ κπνξεί ζεσξείηαη κία παγηδεπκέλε πόξηα ε παξάζπξν ε 

ξαληάξ ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ ρώξνπ ε θαη κία νκάδα από ηέηνηεο παγηδεύζεηο. Μία δώλε 

αλαθέξεηαη πάληα ζε έλα αληίζηνηρν ελδεηθηηθό δώλεο ζηα πιεθηξνιόγηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλαγεξκνύ. 

Δζωηεξηθή δώλε - Εώλε ε νπνία θαιύπηεη ην εζσηεξηθό ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ νηθήκαηνο, 

ζπλήζσο κε αληρλεπηή θίλεζεο (ξαληάξ). Οη δώλεο απηέο έρνπλ ρξόλν εμόδνπ. Φξόλν εηζόδνπ 

έρνπλ κόλν αλ πξνεγνπκέλσο αλνίμεη δώλε θαζπζηέξεζεο. 

Πεξηκεηξηθή δώλε - Εώλε ε νπνία θαιύπηεη πεξηκεηξηθέο πξνζβάζεηο ηνπ ειεγρόκελνπ 

νηθήκαηνο, πόξηεο θαη παξάζπξα. Ζ δώλε απηή δίλεη ελεξγνπνηεί ην ζπλαγεξκό ακέζσο όηαλ 

παξαβηαζηεί θαη ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν. 

Εώλε θαζπζηέξεζεο - Εώλε ε νπνία θαιύπηεη ηελ θύξηα πόξηα ηνπ ειεγρόκελνπ νηθήκαηνο. Ζ 

δώλε απηή έρεη ρξόλν εηζόδνπ θαη εμόδνπ, νη νπνίνη κπνξνύλ λα θαηαξγεζνύλ πξνζσξηλά κε ην 

πιήθηξν Instant. 

Χξόλνο εμόδνπ - Ο δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα ηελ απνκάθξπλζε από ην ρώξν κεηά ηνλ νπιηζκό ηνπ 

ζπζηήκαηνο  

Χξόλνο εηζόδνπ - Ο δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα ηνλ αθνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ( κόλν θαηά ηελ 

είζνδν από δώλε θαζπζηέξεζεο. 

 

ηνηρεία ζπζηήκαηνο 

Σπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ην δηθό ζαο ζύζηεκα 

ζπλαγεξκνύ. Μπνξείηε λα αθαηξέζεηε ην θύιιν απηό ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη λα ην θπιάμεηε ζε κέξνο 

πνπ ζα κπνξείηε λα ην βξείηε εύθνια αιιά ζα είλαη θαη πξνζηαηεπκέλν ηαπηόρξνλα. 

 

Εώλε Πεξηγξαθή θαιππηόκελνπ ρώξνπ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

Φξόλνη εηζόδνπ 1νο  2νο  Φξόλνο εμόδνπ  

 

Φξήζηεο Κσδηθόο Παξαηεξήζεηο - ηδηόηεηεο Κάηνρνο 

1νο  θύξηνο θσδηθόο  

2νο    

3νο    

4νο    

5νο    

6νο  θσδηθόο ελέδξαο         λαη - όρη  

 

 

Κσδηθόο θέληξνπ 

ιήςεο ζεκάησλ: 

 

Τειέθσλα θέληξνπ: 
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Δλέδξα 
Ο πίλαθαο ζαο, κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ώζηε λα ζηέιλεη ζήκα αλάγθεο ζην 24σξν Κέληξν 

ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ, ζε πεξίπησζε πνπ ζαο αλαγθάζνπλ λα αθνπιίζεηε ην ζύζηεκα 

ζπλαγεξκνύ ζαο.  

Πξνγξακκαηίζηε ηνλ 6ν θσδηθό ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείζηε ηνλ κόλν γηα ηελ παξαπάλσ 

πεξίπησζε αλάγθεο 

Δάλ απηή ε ιεηηνπξγία έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, ηόηε ν 6νο θσδηθόο ρξήζηε, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θσδηθόο ελέδξαο. 

Γξήγνξνο νπιηζκόο 
Δάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε  ιεηηνπξγία απηή ζην ζύζηεκά ζαο, ηόηε είλαη δπλαηό λα νπιίζεηε ην 

ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, ρσξίο λα πιεθηξνινγήζεηε  πξώηα ην θσδηθό ρξήζηε. Απιά παηήζηε κε ηε 

ζεηξά ηα  αθόινπζα πιήθηξα: #  1 

Αλαγθαζηηθόο νπιηζκόο 
Δάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε  ιεηηνπξγία απηή ζην ζύζηεκά ζαο, ηόηε είλαη δπλαηό λα νπιίζεηε ην 

ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, απνκνλώλνληαο απηόκαηα όζεο από ηηο δώλεο είλαη αλνηθηέο (παξάζπξν ε 

πόξηα αλνηθηή). Απιά παηήζηε ηα  πιήθηξα: #  2 

εκείσζε: Γηα ηνλ αθνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη πάληα  θσδηθόο ρξήζηε 

 

Δλεξγνπνίεζε θαη αθύξωζε ηεο αλαγγειίαο ηωλ δωλώλ 

Αλαγγειία ησλ δσλώλ είλαη ε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ν βνκβεηήο ησλ πιεθηξνινγίσλ ερεί γηα 

έλα δεπηεξόιεπην θάζε θνξά πνπ αλνίγεη κηα δώλε, όηαλ ην ζύζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν. Ο 

ρξήζηεο ηνπ ζπλαγεξκνύ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ελεξγνπνηεί θαη λα απελεξγνπνηεί ηελ αλαγγειία 

ησλ δσλώλ κε ηελ αθόινπζε εληνιή: 

Παηήζηε κε ηε ζεηξά ηα πιήθηξα #   6 γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αλαγγειία ε παηήζηε εθ λένπ 

ηα ίδηα πιήθηξα γηα λα ηελ αθπξώζεηε. 

 

Γνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 
Σαο ζπληζηνύκε λα ειέγρεηε ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

Οπιίζηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. Πεξηκέλεηε κέρξη λα πεξάζεη ν ρξόλνο εμόδνπ θαη θαηόπηλ 

αλνίμηε κία πξνζηαηεπκέλε πόξηα ε παξάζπξν. 

Βεβαησζείηε όηη όιεο νη ζεηξήλεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην ζύζηεκά ζαο ερνύλ. Διέγμηε όηη 

αλάβεη ν θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο (θιαο). Δάλ ην ζύζηεκά ζαο ειέγρεηε από 24σξν θέληξν ιήςεο 

ζεκάησλ, πεξηκέλεηε κέρξη λα αθνύζεηε από ην βνκβεηή ησλ πιεθηξνινγίσλ 4 ήρνπο κηθξήο 

δηάξθεηαο ζαλ επηβεβαίσζε όηη ν ζηαζκόο έιαβε ην ζήκα δηάξξεμεο. 

Αθνπιίζηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. Δπηθνηλσλήζηε κε ην 24σξν Κέληξν ιήςεο ζεκάησλ θαη 

επηβεβαηώζηε ηε απνζηνιή ηνπ ζήκαηνο δηάξξεμεο, ελεκεξώλνληαο  θαηόπηλ ην ρεηξηζηή όηη 

θάλαηε δνθηκέο. 

εκείσζε:  Εάλ ην ζύζηεκά ζαο ειέγρεηε από Κέληξν ιήςεο ζεκάησλ, ελεκεξώζηε ην 

ρεηξηζηή ηνπ ζηαζκνύ πξνηνύ θάλεηε  δνθηκέο. 

 

ηνηρεία εγθαηαζηάηε ζπζηήκαηνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξήγνξε αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα 
Σηγνπξεπηείηε όηη είλαη αλακκέλν ην πξάζηλν ιακπάθη κε ηελ νλνκαζία READY. 

Γώζηε ην ηεηξαςήθην θσδηθό ζαο. Διέγμηε όηη άλαςε ην θόθθηλν ιακπάθη κε ηελ νλνκαζία ARM. 

Φύγεηε από ην ρώξν ρξεζηκνπνηώληαο ηε πόξηα πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ ηερληθό ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζαλ πόξηα εηζόδνπ / εμόδνπ . 

Γηα λα αθνπιίζεηε ην ζύζηεκα 
Μπείηε ζην ρώξν ρξεζηκνπνηώληαο ηε πόξηα πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ ηερληθό ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζαλ πόξηα εηζόδνπ / εμόδνπ. Γώζηε ην ηεηξαςήθην θσδηθό ζαο. Παξαηεξήζηε όηη ην θόθθηλν 

ιακπάθη κε ηελ νλνκαζία ARM ζα ζβήζεη. 

Γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα θαη λα παξακείλεηε ζην ρώξν 
Σηγνπξεπηείηε όηη είλαη αλακκέλν ην πξάζηλν ιακπάθη κε ηελ νλνκαζία READY. 

Παηήζηε πξώηα ην πιήθηξν κε ηελ νλνκαζία STAY θαη δώζηε κεηά ην ηεηξαςήθην θσδηθό ζαο. 

Τα 2 ιακπάθηα κε ηελ νλνκαζία ARM θαη STAY ζα αλάςνπλ. 

Γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα θαη λα παξακείλεηε ζην ρώξν θαηαξγώληαο ηνπο ρξόλνπο εηζόδνπ θαη εμόδνπ. 
Σηγνπξεπηείηε όηη είλαη αλακκέλν ην πξάζηλν ιακπάθη κε ηελ νλνκαζία READY. 

Παηήζηε κε ηε ζεηξά ηα πιήθηξα κε ηελ νλνκαζία STAY θαη INSTANT θαη δώζηε ην ηεηξαςήθην 

θσδηθό ζαο. 

Τα 3 ιακπάθηα κε ηελ νλνκαζία ARM , STAY θαη INSTANT ζα αλάςνπλ. 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε θαη λα αθπξώζεηε ηελ αλαγγειία ηωλ δωλώλ 

Παηήζηε κε ηε ζεηξά ηα πιήθηξα # 6 γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αλαγγειία ησλ δσλώλ. Παηήζηε 

πάιη ηα ίδηα πιήθηξα γηα αθύξσζε. 

 

Δλδείμεηο πιεθηξνινγίωλ 
 

Δλδεηθηηθά δωλώλ:  

Ζ θαηάζηαζε ηωλ δωλώλ θαίλεηαη από ηα ελδεηθηηθά 1 έωο 6  
 Γξήγνξν αλαβόζβεκα  Εώλε ζε ζπλαγεξκό 

 Αξγό αλαβόζβεκα   Απνκνλσκέλε δώλε 

 Ακπδξό αλαβόζβεκα  Πξόβιεκα δώλεο 

 Σηαζεξά αλακκέλν   Εώλε αλνηθηή 

 Σβεζηό    Εώλε θιεηζηή 

 

 Δλδεηθηηθό νπιηζκνύ / αθνπιηζκνύ ζπζηήκαηνο -  Ολνκαζία: Arm 
 Σηαζεξά αλακκέλν   Σύζηεκα νπιηζκέλν 

 Σβεζηό    Σύζηεκα αθνπιηζκέλν 

 Αλαβόζβεκα   Πξόβιεκα επηθνηλσλίαο κε 24σξν ΚΛΣ 

 

 Δλδεηθηηθό απνκόλωζεο εζωηεξηθώλ δωλώλ - Ολνκαζία: Stay 
 Όηαλ είλαη αλακκέλν καο δείρλεη όηη ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν θαη νη εζσηεξηθέο 

δώλεο (ζπλήζσο ξαληάξ) είλαη απνκνλσκέλεο, ώζηε λα θπθινθνξείηε ειεύζεξα εληόο ηνπ 

πξνζηαηεπκέλνπ ρώξνπ. 

 

 Δλδεηθηηθό θαηάξγεζεο ρξόλωλ  ζπζηήκαηνο - Ολνκαζία: Instant 
 Όηαλ είλαη αλακκέλν καο δείρλεη όηη ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν θαη κε κεδεληζκέλν ην 

ρξόλν εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζηηο δώλεο θαζπζηέξεζεο.  

Σε απηή ηε πεξίπησζε νη δώλεο θαζπζηέξεζεο ιεηηνπξγνύλ όπσο θαη νη πεξηκεηξηθέο ( δίλνπλ 

ακέζσο ζπλαγεξκό κε ηε παξαβίαζή ηνπο). 

Σειίδα 9 Σειίδα 2 

 



 

 

 Δλδεηθηηθό ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο - Ολνκαζία : AC/LB 
 Αλακκέλν  Ο πίλαθαο ηξνθνδνηείηαη κε  ξεύκα θαλνληθά 

 Σβεζηό   Υπάξρεη δηαθνπή ξεύκαηνο πόιεσο ζην πίλαθα 

 Αλαβόζβεκα  Πξόβιεκα ζηε κπαηαξία ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ ην ελδεηθηηθό AC/LB είλαη ζβεζηό, ειέγμηε ηηο αζθάιεηεο 

ξεύκαηνο ηνπ νηθήκαηνο ε αλ ππάξρεη δηαθνπή από ηε ΔΕΗ, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαβνζβήλεη, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ 

ζπζηήκαηόο. 

 

 Δλδεηθηηθό εηνηκόηεηαο νπιηζκνύ - Ολνκαζία: Ready 
 Όηαλ είλαη αλακκέλν, ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ είλαη έηνηκν γηα λα νπιηζηεί. Όηαλ είλαη 

ζβεζηό, θάπνηα από ηηο δώλεο είλαη αλνηθηή θαη επνκέλσο ην ζύζηεκα δελ κπνξεί λα νπιηζηεί πξηλ 

θιείζεηε ηηο αλνηθηέο δώλεο.  (ειέγμηε ηα ελδεηθηηθά ησλ δσλώλ 1 έσο 6 ) 

 

 Οζόλε   
Σηα πιεθηξνιόγηα ηνπ ηύπνπ 6805 κόλν, γηα ηε πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλαγεξκνύ (κε Λαηηληθνύο ραξαθηήξεο) 

 

Πιήθηξα 
 Αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην - πιήθηξα κε ελδείμεηο 1 έσο 9 , * θαη #.  

 Λεηηνπξγηθά πιήθηξα - πιήθηξα κε ελδείμεηο (Stay, Bypass, Instant θαη Code) 

 

Βνκβεηήο 
Ο βνκβεηήο ησλ πιεθηξνινγίσλ ερεί ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηνλ αθόινπζν 

ηξόπν: 

 

 Έλα ήρν κε ην πάηεκα θάζε πιήθηξνπ 

 Σπλερόκελν ήρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εηζόδνπ 

 Σπλερόκελν ήρν θαηά ην ζπλαγεξκό από δώλε δηάξξεμεο 

 Γηαθνπηόκελν ήρν θαηά ην ζπλαγεξκό από δώλε ππξαλίρλεπζεο 

 Τέζζεξηο κηθξήο δηάξθεηαο ήρνη, κεηά ηελ επηηπρή απνζηνιή ζήκαηνο ζην 24σξν θέληξν 

ιήςεο ζεκάησλ 

 Ήρνο δηάξθεηαο 1 δεπηεξνιέπηνπ κεηά από θάζε επηηπρεκέλε εληνιή / ιεηηνπξγία ηνπ ρξήζηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Τέζζεξηο ήρνη κηθξήο δηάξθεηαο κεηά από αλεπηηπρή εληνιή από ην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γηαθνπηόκελνο ήρνο θαηά ηελ αλίρλεπζε δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλαγεξκνύ (15 ιεπηά κεηά ηελ αλίρλεπζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο πόιεο θαη 4 ιεπηά κεηά ηελ 

αλίρλεπζε πεζκέλεο κπαηαξίαο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδηθνί ρξήζηε 
 

Πξόζζεζε θαη αιιαγή θωδηθώλ ρξήζηε 
Οη θσδηθνί ρεηξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ, κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ από 

νπνηνδήπνηε πιεθηξνιόγην. Τν ζύζηεκά ζαο κπνξεί λα δερηεί κέρξη θαη 6 δηαθνξεηηθνύο 

ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο ρξήζηε. Ο 1νο θσδηθόο ζεσξείηαη θύξηνο θωδηθόο θαη κόλν απηόο κπνξεί 

λα αιιάμεη θαη λα δηαγξάςεη ηνπο άιινπο θσδηθνύο, αθόκε θαη ηνλ εαπηό ηνπ. 

Παηήζηε ην πιήθηξν Code, θαηόπηλ ηνλ  ππάξρνληα θύξην θσδηθό ζαο (ν αξρηθόο είλαη 1234), 

κεηά ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε  πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ε λα αιιάμεηε (1 - 6). 

 

      πιήθηξν         θύξηνο θσδηθόο            (αξηζκ. θσδηθνύ)           λένο θσδηθόο                 

        CODE                     ρξήζηε   (1-6)                               ρξήζηε      

 

Σηε ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εγρεηξηδίνπ, ππάξρεη κία ζειίδα δηαζέζηκε γηα λα ζαο βνεζήζεη ζην 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηε θαηαγξαθή ησλ θσδηθώλ ζαο. Σε απηή ζειίδα κπνξείηε λα ζεκεηώζεηε αλ  

ν 6νο θσδηθόο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θσδηθόο ελέδξαο (θσδηθόο γηα απνζηνιή ζήκαηνο 

πξνζσπηθήο απεηιήο θαηά ηπρόλ αλαγθαζηηθό αθνπιηζκό). 

 

Πξνζνρή:  Θα πξέπεη λα πξνζέμεηε θαηά ηελ αιιαγή ηνπ θύξηνπ θσδηθνύ. Αλ μεράζεηε ε 

πξνγξακκαηίζεηε ιάζνο ηνλ θύξην θσδηθό, δελ ζα κπνξείηε λα αιιάμεηε πιένλ θαλέλα θσδηθό. Σε 

ηέηνηα πεξίπησζε εηδνπνηείζηε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο) 

 

Γηαγξαθή θωδηθώλ ρξήζηε 
Γηα λα δηαγξάςεηε θάπνην θσδηθό, παηήζηε ην πιήθηξν Code, κεηά δώζηε ην θύξην θσδηθό ζαο, 

θαηόπηλ επηιέμηε ην λνύκεξν ηνπ θσδηθνύ πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε (2-6) θαη ηέινο παηήζηε ην 

πιήθηξν [*]. 

 

       πιήθηξν       θύξηνο θσδηθόο     (αξηζκ. θσδηθνύ)      πιήθηξν                 

       CODE                ρξήζηε   (2-6)                               *              

 

Σεκείσζε: Ο 1νο θύξηνο θσδηθόο, δελ κπνξεί λα δηαγξαθεί αιιά κόλν λα αιιαρηεί. 

 

Δληνιέο Αλάγθεο από ηα πιεθηξνιόγηα 
 

Τν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα ηε ιεηηνπξγία 3 

δηαθνξεηηθώλ εληνιώλ αλάγθεο από θάζε πιεθηξνιόγην. Ζ εληνιέο απηέο ζα ζηείινπλ ην 

αληίζηνηρν ζήκα ζην 24σξν Κέληξν ιήςεο ζεκάησλ θαη ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ζεηξήλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπο βνκβεηέο ησλ πιεθηξνινγίσλ (αλ έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε  ηνπ 

ζπζηήκαηόο ζαο). 

Οη δηαζέζηκεο εληνιέο είλαη νη αθόινπζεο: 

 

ΠΛΖΚΣΡΑ   ΔΝΣΟΛΖ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
*  θαη  #    Παληθόο   Πξνζσπηθή απεηιή. ιεζηεία 

9  θαη  7    Φσηηά   Αλαγγειία θσηηάο 

1  θαη  3    Βνήζεηα   Κιήζε  Ηαηξηθήο βνήζεηαο 

 

Σεκείσζε:  Καη ηα δύν πιήθηξα πξέπεη λα παηεζνύλ ζπγρξόλσο γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε αληίζηνηρε 

εληνιή. 

Σειίδα 3 Σειίδα 8 



 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Εάλ ην ζύζηεκα  δώζεη ζπλαγεξκό όηαλ είλαη νπιηζκέλν, ε αλ ππάξρεη έλδεημε 

πξνβιήκαηνο ζε θάπνηα δώλε, ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό (1-6) ηεο δώλεο ζα δείρλεη ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

 Γξήγνξν αλαβόζβεκα > Μλήκε ζπλαγεξκνύ 

 Αξγό αλαβόζβεκα  > Εώλε απνκνλσκέλε 

 Ακπδξό αλαβόζβεκα > Πξόβιεκα δώλεο 

 Σηαζεξά αλακκέλν  > Εώλε αλνηθηή 

 

Πξνζνρή: Αλ ην ζύζηεκα έδσζε ζπλαγεξκό θαηά ηελ απνπζία ζαο, αθνύ αθνπιίζεηε ην 

ζύζηεκα, ζα παξαηεξήζεηε ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό ηεο δώλεο πνπ έδσζε ζπλαγεξκό λα 

αλαβνζβήλεη γξήγνξα. 

Αθνύ ειέγμεηε ην ρώξν, αθπξώζηε ηε κλήκε ζπλαγεξκνύ δίλνληαο ηνλ θσδηθό ζαο, ε παηώληαο ην 

πιήθηξν * ,εάλ  έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. 

 

Απνκόλωζε θαη επαλαθνξά δωλώλ 

 

Απνκόλωζε δωλώλ 
Ζ ιεηηνπξγία απνκόλσζεο δσλώλ (ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ Bypass), επηηξέπεη ηελ απνκόλσζε κίαο ε 

πνιιώλ δσλώλ από ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. Δάλ ε ιεηηνπξγία απηόκαηεο επαλαθνξάο δσλώλ 

ηζρύεη ζην ζύζηεκά ζαο (ελεκεξσζείηε από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο), ηόηε νη δώλεο πνπ ηπρόλ 

απνκνλώλνληαη, επαλέξρνληαη απηόκαηα ζην ζύζηεκα, κεηά από ηνλ αθνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σεκείσζε: Η απνκόλσζε δσλώλ είλαη επηηξεπηή κόλν όηαλ ην ζύζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν. 

  

Γηα λα απνκνλώζεηε κία δώλε πιεθηξνινγήζηε: 

πιήθηξν BYPASS, ην θσδηθό ρξήζηε, θαη ηνλ αξηζκό δώλεο (1-6) 

 

Γηα λα απνκνλώζεηε πνιιέο δώλεο ζπγρξόλσο, δελ απαξαίηεην λα επαλαιακβάλεηαη ηνλ θσδηθό 

ρξήζηε γηα θάζε δώλε, π.ρ  γηα λα απνκνλώζηε ζπγρξόλσο ηηο δώλεο 2, 3 θαη 4, πιεθηξνινγήζηε: 

BYPASS, (Κσδηθό ρξήζηε) ,  πιήθηξν 2, BYPASS πιήθηξν 3, BYPASS  πιήθηξν 4 

 

Οη δώλεο πνπ απνκνλώζεθαλ ζα εκθαλίδνληαη αλαβνζβήλνληαο αξγά ζηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά 

δσλώλ ησλ πιεθηξνινγίσλ ελώ ζηα πιεθηξνιόγηα νζόλεο εκθαλίδεηαη παξόκνην κήλπκα: 

BYPASS    ZN01 

FRONT DOOR 

 

Δπαλαθνξά δωλώλ 
 Ζ ιεηηνπξγία απηή επαλαθέξεη ζην ζύζηεκα κία ήδε απνκνλσκέλε δώλε. Ζ επαλαθνξά 

δσλώλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ Bypass θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ γίλεηαη ε απνκόλσζε 

ησλ δσλώλ. 

Πιήθηξν BYPASS, ην θσδηθό ρξήζηε θαη ηνλ αξηζκό δώλεο (1-6) 

 

Γξήγνξε απνκόλωζε δωλώλ 

Δάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία απηή ζην ζύζηεκά ζαο, ηόηε είλαη δπλαηό λα απνκνλώλεηε 

ηηο δώλεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε εηζαγσγή θσδηθνύ ρξήζηε. Σε απηή ηε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία 

απνκόλσζεο θαη επαλαθνξάο δσλώλ ζα γίλεηαη παηώληαο απιά ηα πιήθηξα: 

 

πιήθηξν BYPASS  θαη αξηζκόο δώλεο (1-6) 

 

 

Πιεθηξνιόγηα ζπζηήκαηνο XL-2G 
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XL-4600RM 

XL-4600SM 

6805 LCD 

6615 LED 



 

Οπιηζκόο θαη αθνπιηζκόο ζπζηήκαηνο 

 

Οπιίδνληαο ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ 
Γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, ζα πξέπεη όιεο νη δώλεο λα είλαη θιεηζηέο, δειαδή ηα 

ελδεηθηηθά ησλ δσλώλ 1 έσο 6 λα  είλαη ζβεζηά θαη ην πξάζηλν ελδεηθηηθό εηνηκόηεηαο Ready 

αλακκέλν. Δάλ θάπνηα πόξηα είλαη αλνηθηή ε θάπνηνο θηλείηαη κπξνζηά από θάπνην ξαληάξ πνπ 

θαιύπηεη ην ρώξν, δελ ζα κπνξέζεηε λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα. Κιείζηε ηηο αλνηθηέο πόξηεο θαη 

παξάζπξα θαη παξαηεξήζηε ην ελδεηθηηθό Ready λα αλάβεη. Σηα πιεθηξνιόγηα κε νζόλε, ην 

αθόινπζν κήλπκα καο ελεκεξώλεη όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα νπιηζηεί: 

SYSTEM READY 

 

Οπιηζκόο κε απνκάθξπλζε από ην ρώξν 
Πιεθηξνινγήζηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ζαο       

Τν ελδεηθηηθό Arm ζα πξέπεη λα αλάςεη θαη ε νζόλε λα δείμεη ην κήλπκα:  ON: AWAY 

Τώξα έρεηε ηνλ θαζνξηζκέλν από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ρξόλν εμόδνπ γηα λα θύγεηε από ην ρώξν. 

Καηά ηελ είζνδό ζαο πάιη έρεηε ηνλ ρξόλν εηζόδνπ, γηα λα αθνπιίζεηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. 

Δίλαη δπλαηό λα ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθνί ρξόλνη εηζόδνπ ζην ζύζηεκά ζαο, αλ ππάξρνπλ δύν 

είζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηείηε.  

 

ύζηεκα αλέηνηκν λα νπιηζηεί 
Δάλ ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζαο δελ είλαη έηνηκν γηα λα ην νπιίζεηε, ηόηε ην ελδεηθηηθό Ready ζα 

είλαη ζβεζηό, ελώ παξάιιεια ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλώλ (1-6) ζα είλαη αλακκέλα δείρλνληάο 

καο πνηεο δώλεο είλαη αλνηρηέο. 

 

Παξάδεηγκα: Εάλ ην ελδεηθηηθό  Ready είλαη ζβεζηό θαη ην ελδεηθηηθό ηεο 2εο δώλεο είλαη 

αλακκέλν, ζεκαίλεη όηη ε πόξηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε δώλε απηή είλαη αλνηθηή. Εάλ ζηε δώλε απηή 

είλαη ζπλδεδεκέλν ξαληάξ (αληρλεπηήο θίλεζεο) πηζαλόλ θάπνηνο λα θηλείηαη κπξνζηά από απηό. 

Κιείζηε ηε πόξηα θαη απνκαθξύλεηε όια ηα άηνκα από ην ρώξν. Παξαηεξήζηε ηώξα αλ ην ελδεηθηηθό 

ηεο δώλεο έρεη ζβήζεη θαη αλ έρεη αλάςεη ην ελδεηθηηθό εηνηκόηεηαο νπιηζκνύ Ready . 

 

Τα πιεθηξνιόγηα νζόλεο ζηε πεξίπησζε κε εηνηκόηεηαο νπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα : 

SYSTEM NOT READY 

ZONE 1 

 

Οπιίδνληαο ην αλέηνηκν ζύζηεκα 
 Δάλ παξόιν πνπ έρεηε θιείζεη όιεο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ ρώξνπ θαη θαλέλα 

άηνκν δελ θηλείηαη εκπξόο από ξαληάξ, εληνύηνηο θάπνηα δώλε παξακέλεη αλνηθηή (αληίζηνηρν 

ελδεηθηηθό δώλεο αλακκέλν ζηαζεξά), ηόηε πηζαλόλ ε ζπγθεθξηκέλε δώλε λα έρεη θάπνην 

πξόβιεκα ζηελ παγίδεπζή ηεο. Γηα λα κπνξέζεηε λα νπιίζεηε  ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζε ηέηνηα 

πεξίπησζε, ζα πξέπεη πξώηα λα απνκνλώζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε δώλε (βιέπε απνκόλσζε δσλώλ). 

 Ζ απνκόλσζε δώλεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε πεξίπησζε πνπ εζειεκέλα 

ζέιεηε λα αθήζεηε θάπνηα πόξηα ε παξάζπξν αλνηθηό, ελώ ν ππόινηπνο ρώξνο ζα έρεη ζπλαγεξκό. 

 

Πξνζνρή: Οη απνκνλσκέλεο δώλεο δελ θαιύπηνληαη από ην ζπλαγεξκό. 

 

 

 

 

 

 

Οπιηζκόο κε παξακνλή ζην ρώξν 
 Δάλ ζέιεηε λα έρεηε ζπλαγεξκό θαη λα παξακείλεηε ζην ρώξν (ζπλήζσο ην βξάδπ), 

ππάξρεη δηαζέζηκε ε εληνιή κε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ  Stay. Ζ ιεηηνπξγία απηή ζαο επηηξέπεη λα 

θηλήζηε ειεύζεξα ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηνπ νηθήκαηνο (απνκνλώλνληαη όιεο νη εζσηεξηθέο 

πόξηεο θαη νη αληρλεπηέο θίλεζεο), ελώ παξακέλνπλ παγηδεπκέλεο όιεο νη πεξηκεηξηθέο 

πξνζβάζεηο ηνπ νηθήκαηνο (εμσηεξηθέο πόξηεο θαη παξάζπξα). 

 Γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα θαη λα παξακείλεηε ζην ρώξν, ειέγμηε θαη' αξράο αλ ην 

ελδεηθηηθό Ready  είλαη αλακκέλν θαη θαηόπηλ πιεθηξνινγήζηε: 

πιήθηξν STAY θαη κεηά ην ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε       

Τα ελδεηθηηθά Arm θαη Stay ζα πξέπεη λα αλάςνπλ ελώ ζηα πιεθηξνιόγηα νζόλεο ζα εκθαληζηεί ην 

κήλπκα: 

 ON STAY 

 

Οπιηζκόο κε θαηάξγεζε ηωλ ρξόλωλ εηζόδνπ / εμόδνπ  
Ζ ιεηηνπξγία κε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ Instant, νπιίδεη ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, θαηαξγώληαο 

πξνζσξηλά ηνπο ρξόλνπο θαζπζηέξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ρξόλνη εηζόδνπ θαη εμόδνπ). 

 Γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα θαη λα θαηαξγήζεηε ηνπο ρξόλνπο εηζόδνπ θαη εμόδνπ, 

ειέγμηε λα είλαη αλακκέλν ην ελδεηθηηθό Ready θαη θαηόπηλ παηήζηε: 

πιήθηξν INSTANT θαη κεηά ην ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε       

Τα ελδεηθηηθά Arm θαη  Instant ζα πξέπεη λα αλάςνπλ ελώ ζηα πιεθηξνιόγηα νζόλεο ζα εκθαληζηεί 

ην κήλπκα: 

ON INSTANT 
Σεκείσζε: Δελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία απηή, ζηε πεξίπησζε πνπ ην 

πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη από θάπνην αληρλεπηή θίλεζεο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηείζηε ηνλ νπιηζκό κε παξακνλή θαη θαηάξγεζε ησλ ρξόλσλ κε ηε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ 

Stay θαη Instant. 

 

Οπιηζκόο κε παξακνλή θαη θαηάξγεζε ρξόλωλ 
Ζ  ρξήζε ησλ πιήθηξσλ  Stay θαη Instant, νπιίδεη ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, 

θαηαξγώληαο πξνζσξηλά ηνπο ρξόλνπο  ηνπ ζπζηήκαηνο, ελώ ηαπηόρξνλα απνκνλώλεη πξνζσξηλά 

όιεο ηηο εζσηεξηθέο δώλεο  επηηξέπνληαο ζηα πξόζσπα λα θπθινθνξνύλ ειεύζεξα ζην ρώξν ηνπ 

νηθήκαηνο. 

 Γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα θαηαξγώληαο ηνπο ρξόλνπο εηζόδνπ θαη εμόδνπ  θαη λα 

απνκνλώζεηε ηηο εζσηεξηθέο δώλεο (π.ρ. ξαληάξ) ειέγμηε θαη' αξράο αλ ην ελδεηθηηθό READY 

είλαη αλακκέλν θαη θαηόπηλ πιεθηξνινγήζηε: 

   πιήθηξα STAY θαη INSTANT θαη κεηά ην θσδηθό ρξήζηε      

Τα ελδεηθηηθά Arm, Stay  θαη Instant ζα πξέπεη λα αλάςνπλ ελώ ζηα πιεθηξνιόγηα νζόλεο ζα 

εκθαληζηεί ην κήλπκα: 

ON STAY INSTANT 

 

 

Αθνπιηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ 
 Όηαλ αθνπιίδεηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, απελεξγνπνηνύληαη όιεο νη δώλεο δηάξξεμεο. 

Οη ηπρόλ ππάξρνπζεο όκσο δώλεο 24σξνπ παληθνύ (όπσο π.ρ  κπνπηόλ πξνζσπηθήο απεηιήο) θαη 

νη δώλεο ππξαλίρλεπζεο, παξακέλνπλ πάληα ελεξγέο. 

Γηα λα αθνπιίζεηε ην ζύζηεκα, δώζηε έλα από ηνπο  θωδηθνύο  ζαο       

Δάλ ην ζύζηεκα δελ έρεη δώζεη ζπλαγεξκό όζν απνπζηάδαηε από ην ρώξν, δειαδή δελ ππάξρεη 

κλήκε ζπλαγεξκνύ, ην ελδεηθηηθό Arm ζα ζβήζεη, ελώ ε νζόλε ζηα πιεθηξνιόγηα νζόλεο ζα 

δείμεη ην αθόινπζν κήλπκα: 

SYSTEM READY  ε  SYSTEM NOT READY 
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