
 

 

 

Οδεγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ- Λεηηνπξγίαο 

Αζύξκαηνπ ζπζηήκαηνο PSTN –GSM Μ2-1 

 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Αζύξκαηνο ζπλαγεξκόο (ζεη) κε εηδνπνίεζε κέζν ζηαζεξήο αιια θαη θηλεηήο ηειεθσληθήο γξακκήο ηαπηόρξνλα ε επηιεθηηθά  10 
αζύξκαησλ δσλώλ 100 αηζζεηήξησλ  θαη 2 ελζύξκαησλ. 
      Τπνζηεξίδεη έσο 8 αζύξκαηα ηειερεηξηζηήξηα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 
Μπιε θσηηδόκελε νζόλε γξαθηθώλ LCD γηα επαλάγλσζηεο πιεξνθνξίεο 128 X 64 
Άκεζε εηδνπνίεζε  έσο 10 ηειέθσλα ,3  λνύκεξα γηα SMS θαη 1 ηειέθσλν Κεληξηθνύ ηαζκνύ κε contact ID protocol  γηα ζύλδεζε 
ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ. 
Δηαξθήο ιεηηνπξγία κε εκεξνιόγην θαη ξνιόη κε απηόκαηε θαηαγξαθή 30 πεξηπηώζεσλ ζπλαγεξκνύ κε ρξνληθή ζεηξά. 
      Ηρνγξαθεκέλα κελύκαηα γηα θσλεηηθή θαζνδήγεζε ιεηηνπξγηώλ. 
Πνιινί ηξόπνη ρεηξηζκνύ: Αζύξκαηνο ρεηξηζκόο από ηειερεηξηζηήξην, από πιεθηξνιόγην, θαη απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο από ην 
ηειέθσλν κπνξεί λα ειέγμεη θάζε επηκέξνπο δώλε μερσξηζηά. 
Πξνγξακκαηηζκόο από ην πιεθηξνιόγην γηα θάζε δώλε (άκεζε όπιηζε ή ρξνλνθαζπζηέξεζε θαη ηξόπνπο παξάθακςεο ηνπ 
ζπλαγεξκνύ) 
       Πξνγξακκαηηδόκελε εηδνπνίεζε ζέζεο δώλεο γηα ζπλαγεξκό , ζπλαγεξκό ππξθαγηάο, ζπλαγεξκό καγλεηηθώλ επαθώλ πόξηαο, 
παξαζύξσλ θαη πεξηκεηξηθώλ ρώξσλ ( κπαιθνληώλ, εμσηεξηθώλ ρώξσλ θιπ. Δπλαηόηεηα απηόκαηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα 
ιεηηνπξγία θαη αθύξσζε. 
    "Έμππλν & εύθνιν ζύζηεκα" πξόζζεζεο αζύξκαησλ αηζζεηήξσλ "Intelligent learning code" 
Απηόκαηε θαηαγξαθή ζηε κλήκε ηεο κνλάδαο 30  εληνιώλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο κε απηόκαηε αλάθηεζε. 
Καηαγξαθή 30  γεγνλόησλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ. 
Πξνηεξαηόηεηα ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ζε πεξίπησζε θαηεηιεκκέλεο γξακκήο (είηε 
πξόθεηηαη γηα εηζεξρόκελε ή εμεξρόκελε θιήζε ) 
Απηόκαηε αλίρλεπζε & ελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ-εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε ζακπνηάδ θαη θόςηκν ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. 
       Μπνξεί λα ηειερεηξηζηεί εμ' απνζηάζεσο (κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ) κε πνιιέο ιεηηνπξγίεο. 
Απηόκαηε όπιηζε -αθόπιηζε ζε ζπγθεθξηκέλε ώξα. 
Επηθνηλσλία κε ηνλ ρώξν κε δπλαηόηεηα λα αθνύκε ηη  ζπκβαίλεη ζηνλ ρώξν καο 
Μηα δώλε κε δπλαηόηεηα ήρνπ θακπαλάθη εηζόδνπ εηδηθά γηα θαηαζηήκαηα. 
Δπν δώλεο ζπλαγεξκνύ κε ελεκέξσζε αιαξκ όηαλ είλαη αλνηθηέο θαηά ηελ όπιηζε. 

 
 



 

 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σάζε ιεηηνπξγίαο: DC12V 500mA 
Καηαλάισζε ξεύκαηνο: 450mA 
Μέγηζηε θαηαλάισζε: 450mA max 
πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο: 433MHz 
εηξήλα ζπλαγεξκνύ: 110dB 
Alarm noise: 110dB 
Back-up κπαηαξία: AAA 7.4V  ΛΗΘΗΟΤ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΕΩΜΔΝΖ 
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: -20C ~ +55C 
Τγξαζία: 40% ~ 80%   

 

Σν παθέην πεξηιακβάλεη: 

Κεληξηθή κνλάδα κε δέθηε θαη ςεθηαθή νζόλε. 
Πιεθηξνιόγην ελζσκαησκέλν ζηελ θεληξηθή κνλάδα. 
Μπαηαξία αλάγθεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο. 
Σξνθνδνηηθό (θνξηηζηήο) γηα ηελ θεληξηθή κνλάδα. 
εηξήλα εζσηεξηθή κε έληαζε ήρνπ 110 db. 
2 ηειερεηξηζηήξηα γηα εύθνιν ρεηξηζκό από καθξηά. 
1 αζύξκαηε καγλεηηθή παγίδα πόξηαο ή παξαζύξνπ 
1 αζύξκαην ξαληάξ αλίρλεπζεο θίλεζεο. 
Σειεθσληθό θαιώδην. 
manual  αγγιηθή θαη ειιεληθή  γιώζζα 

 
πλεξγάδεηαη κε ηα αθόινπζα 
GSM Αζύξκαηνο Αληρλεπηήο θίλεζεο(Radar) HW-Y01D-03-05-θνπξηηλαο θιπ 
Αζύξκαηε ή ελζύξκαηε  ζεηξήλα εμσηεξηθνύ   ρώξνπ 120dB LB-08 
Αζύξκαηε ζεηξήλα εζσηεξηθνύ ρώξνπ 120dB LB 
ΑΤΡΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ 2-4-6-8-12 ΔΝΣΟΛΩΝ 433ΜΖΕ 
Αζύξκαηνο θαη απηόλνκνο αληρλεπηήο θαπλνύ YG 03 θαη πγξαεξίνπ-θπζηθνύ αεξηνύ  
GSM Αζύξκαηνο αληρλεπηήο θξαδαζκώλ-δνλήζεσλ ZD-01 
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΔΗΡΖΝΑ PIEZO 12 volt 120 db/m ΜΔΓΑΛΖ ΔΝΣΑΖ 
ΑΤΡΜΑΣΖ ΠΑΓΗΓΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ GSM 

Αληρλεπηήο αζύξκαηνο λεξνύ 

 



 

 

Οδθγίεσ αναλυτικοφ προγραμματιςμοφ και εγκατάςταςθσ   

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Αθνύ  επηιέμνπκε έλα ζεκείν πνπ λα έρεη ξεύκα θαη ηειεθσληθή γξακκή θνληά ζηελ κέζε ηνπ ρώξνπ καο ,αλνίγνληαο ην 
πίζσ θαπάθη νπ πιεθηξνιόγηνπ ζπλδένπκε ηελ γξακκή ηειέθσλνπ κε είζνδν ηελ γξακκή  ΟΣΕ θαη έμνδν πάληα ην 
ηειέθσλν ηνπ ρώξνπ,  κεηά ηελ θάξηα θηλεηήο ηειεθσλίαο αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπκε αθαηξέζεη ην PIN CODE από 
απηήλ βάδνληαο ηε ζε άιιν θηλεηό  θαη κεηά  ηελ παξνρή ξεύκαηνο  ηνπ ηξνθνδνηηθνύ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηε κέζα ζην 
βαζηθό Κηη. 
Η θάξηα θηλεηήο πνπ επηιέμνπκε πξέπεη λα έρεη θαιό ζήκα ζηελ πεξηνρή καο θαη λα κπνξεί λα παίξλεη ηειέθσλα θαη λα 
ζηέιλεη κελύκαηα εάλ ηελ βάινπκε ζε έλα απιό ηειέθσλν. 
Πξνζνρή δελ βάδνπκε-βγάδνπκε  πνηέ ηελ SIM CARD όηαλ ε ζπζθεπή είλαη αλνηθηή!!!! 

ηελ ζπλερεία αθνύ βάινπκε ζην ξεύκα ην ηξνθνδνηηθό αλνίγνπκε ηνλ δηαθόπηε ζηελ ζέζε ΟΝ.     
Η νζόλε ηνπ πιεθηξνιόγηνπ καο αλάβεη. 

 

 

ΚΛΔΜΜΑ ΤΝΓΔΖ ΣΖΝ ΠΗΩ ΠΛΔΤΡΑ 

Η εζσηεξηθή ζεηξήλα ζπλδέεηαη ζηελ θιεκα ζηελ ζέζε 2 ην καύξν - θαη ζηελ ζέζε 1 ην θόθθηλν + 
Θέζε 3 είλαη ην ην ζπλ+ 12βνιη έμνδν γηα άιιε ζπζθεπή έσο 150ma ζέζε 4 πιελ-  
Θέζε 5 θαη ζέζε 6 ζπλδέεηαη ε πξώηε θαισδηαθή δώλε εάλ έρνπκε 
Θέζε 7 θαη ζέζε 8 ε δεύηεξε θαισδηαθή δώλε 
Θέζε 9 θαη 10 είλαη κηα ειεύζεξε ηειερεηξηδόκελε θιεηζηή επαθή  
Ο πίλαθαο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ εηδηθή βάζε πνπ είλαη ζηελ πίζσ πιεπξά  αθνύ πξώηα απηή 
βηδσζεί ζηνλ ηνίρν . 
Πξνζνρή ε ηνπνζέηεζε ηνπ θεληξηθνύ πιεθηξνιόγηνπ λα γίλεη ζε ζσζηό ύςνο γηα λα κπνξνύκε λα 
δηαβάδνπκε ηηο ελδείμεηο  

 

 

 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

Σν ζύζηεκα έρεη έλαλ εμαςήθην θσδηθό γηα πξνγξακκαηηζκό  πνπ είλαη ην 888888 θαη έλαλ εμαςήθην 

θσδηθό όπιηζεο –αθόπιηζεο πνπ είλαη ην 123456 

Δίζνδνο ζε πξνγξακκαηηζκό κόλν ζε αθνπιηζκέλν ζύζηεκα DISARM θαη κεηά από 30 

δεύηεξα από ηελ ηειεπηαία αθόπιηζε  

Ζ επηινγή ηνπ κελνύ γίλεηαη κε ηα βειάθηα  4-6       δεμηά αξηζηεξά θαη   πάλσ  θάησ               

                                            2-8 

 

Παηάκε 888888 θαη ΔΝΣΔR     πάληα γηα είζνδν ζε πξόγξακκα θαη αθνύκε έλα κπηπ. 

Ζ θαηαρώξεζε εληνιήο γίλεηαη παηώληαο ην πιήθηξν ENTER θαη ε έμνδν θαη επηζηξνθή παηώληαο 

ην πιήθηξν ESC  

1-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ NEΩΝ  ΣΗΛΕΧΕΙΡΗΣΗΡΙΩΝ 

888888+ENTER+ENTER+ENTER και βλζπουμε το  000000  εάν πατιςουμε ζνα πλικτρο από 

το νζο τθλεχειριςτιριο μασ γράφει ζνα νζο νοφμερο ταυτότθτασ και μετά πατάμε ζξοδο.      

Για άλλο χειριςτιριο ςτθν κζςθ που λζει REMOTE CONTROL 1 πατάμε δεξί βελάκι δθλαδι 

6 και πάμε κζςθ REMOTE CONTROL 3 κ.λπ. 

 



 

 

2-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΛΕΧΕΙΡΙΣΗΡΙΩΝ 

888888+ENTER +ΕΝΣΕR  με δεξί βελάκι επιλογι χειριςτθρίου προσ διαγραφι από   1-8 

+επιλογι  DELETE με κάτω βελάκι +ΕΝΣΕR και ζξοδο. 

 

3A-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΖΩΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟ 01-10 ΓΙΑ ΑΤΡΜΑΣΕ ΚΑΙ 11-12 ΓΙΑ 

ΕΝΤΡΜΑΣΕ 

888888+ENTER+6+ΕΝΣΕΡ+δεξι βελάκι επιλογι ηϊνθσ από 1-10    πχ  01+ΕΝΣER+ 

ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΛΕΛΛΜΟ ΗΩΝΘ ΠΑΓΛΔΑ   Ι ΑΝΛΧΝΕΤΣΘ ΚΛΝΘΘ ΜΕ ΚΛΝΘΘ ΜΠΡΟΣΑ 

ΣΟΤ+ΕΝΣΕR 

 

3B-  ΟΝΟΜΑΙΑ ΖΩΝΗ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΤΝΗΜΑΣΟ  

Μποροφμε να ζχουμε διαφορετικζσ ονομαςίεσ ςτθν αποςτολι μθνφματοσ ςε κατάςταςθ 

ςυναγερμοφ SOS-FIRE-GAS-HALL-DOOR-WINDOW-BALCONY-BOUNDARY 

888888+ENTER+6+ENTER +ΔΕΞΛ ΒΕΛΑΚΛ ΕΠΛΛΟΓΘ ΗΩΝΘ +8+8+ENTER κάκε φορά για 

αλλαγι ονομαςίασ πχ SOS +ζξοδο 



 

 

 

3Γ-ΖΩΝΗ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ 

Σο ςφςτθμα μπορεί να  λάβει μόνο μια ηϊνθ ωσ καμπανάκι ειςόδου-εξόδου άλλα αυτι 

είναι ηϊνθ θχθτικισ ενθμζρωςθσ που λειτοφργει πάντα και όχι κανονικι ηϊνθ 

ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ. 

 

4-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

ΠΑΣΑΜΕ  888888+ENTER+6+ΕΝΣΕΡ+8+δεξι βελάκι 6 για επιλογι ηϊνθσ  πχ  01+8+ΕΝΣΕR 

Γράφει  DELETE OK θ ηϊνθ 1 ζχει διαγραφεί 

 



 

 

5-Προγραμματιςμοσ ηϊνθσ που δεν λειτουργεί ςε βραδινι όπλιςθ HOME 

Πατάμε με ςειρά: 888888+ENTER+6+ΕΝΣΕΡ+6 βελάκι για επιλογι ηϊνθσ  Π.Χ 01+8888 

οκόνθ ΘΟΜΕ+ENTER ΓΛΑ ΕΠΛΛΟΓΘ DISABLE 

 

6-Προγραμματιςμοσ χρόνοσ ςειρινασ  για κάκε ηϊνθ 

 888888+ENTER+6+ΕΝΣΕΡ+6για επιλογι  ΗΩΝΘ Π.Χ 01+888888+ΕΝΣΕΡ για ενεργοποίθςθ 

ςειρινασ μασ γράφει SIREN Enable θ πάλι ENTER για απενεργοποίθςθ μα; Γράφει SIREN 

DISABLE δθλαδι ενθμζρωςθ ακόρυβα

 

6-α  Προγραμματιςμόσ ηϊνθσ ειςόδου-εξόδου 

888888+ΕΝΣΕΡ+6+ΕΝΣΕΡ+8888888 κζςθ Delay+ENTERγια ENABLE ενεργοποίθςθ ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ κακυςτζρθςθσ ειςόδου-εξόδου και ζξοδο  

 



 

 

7α-Προγραμματιςμοσ τθλεφϊνων ειδοποίθςθσ και γραμμισ 

888888+ENTER+66+ENTER+ENTER+ΑΡΛΚΜΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟΤ +ΕΝΣΕΡ+6 +ΕΝΣΕΡ ΓΛΑ ΝΑ ΠΑΜΕ 

ΣΘΛ 02 +ΕΝΣΕΡ+ΑΡΛΚΜΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟΤ +ΕΝΣΕΡ+6+ΕΝΣΕΡ ΓΛΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΘΛ 03 ΠΟΤ ΚΑ 

ΕΛΔΟΠΟΛΕΛΣΑΛ ΚΛΠ ΜΕΧΡΛ ΚΑΛ 10ΣΘΛΕΦΩΝΑ 

τθν κζςθ GSM βάηουμε τα τθλζφωνα που κζλουμε να ενθμερϊνονται με τθν κινθτι 

ςφνδεςθ και ςτθν κζςθ   PSTN βάηουμε τα τθλζφωνα που κζλουμε να ενθμερϊνονται με 

τθν ςτακερι ςφνδεςθ. 

 

 

7 β  Αποςτολι μθνυμάτων από τθν κινθτι ςφνδεςθ ςε κινθτά 

Πατιςτε 888888+ENTER+666+ENTER+ENTER+αρικμό κινθτοφ+ENTER+6 για αποςτολι 

SMS2  ι  SMS3 +νοφμερο +ζξοδο    τθν κζςθ SETTING πατϊντασ το ENTER μποροφμε να 

ενεργοποιιςουμε θ να απενεργοποιιςουμε τθν αποςτολι SMS 

 

 

 

 



 

 

8-Διαγραφθ τθλζφωνου 

Πατάμε με ςειρά  888888+ENTER+66+ENTER+ΜΕ ΣΟ ΒΕΛΑΚΛ ΣΟ ΝΟΤΜΕΡΟ 6 ΕΠΛΛΕΓΟΤΜΕ 

ΠΟΛΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟ ΚΕΛΟΤΜΕ ΝΑ ΒΘΟΤΜΕ ΠΧ  PHONE NUMBER 2+8+ENTER ΚΑΛ ΜΑ 

ΓΡΑΦΕΛ DELETE OK 

 

9-Προγραμματιςμόσ  θμερομθνίασ 

888888+ENTER+666666+ENTER +ENTER+ΜΘΝΑ+ΘΜΕΡΑ+ΧΡΟΝΟ ΠΧ 01+22+15  +ENTER 

 

10-Προγραμματιςμοσ ϊρασ 

888888+ENTER+666666+ENTER +6+ΕΝΣΕR+ΩΡΑ ΚΑΛ ΛΕΠΣΑ +ENTER 

 



 

 

11-Προγραμματιςμοσ μθνφματοσ ειδοποίθςθσ και μετά να το ακοφςουμε 

888888+ENTER+66666+ENTER+ENTER KAIΕΧΟΤΜΕ 9 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ ΝΑ ΠΟΤΜΕ ΣΟ 

ΜΤΝΘΜΑ ΠΧ ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΟΛΚΛΑ ΣΟΤ ΚΤΡΛΟΤ ΠΑΠΑΔΑΚΘ 

τθν κζςθ RECORDING είναι θ εγγραφι και ςτθν κζςθ PLAY ακοφμε το μινυμα 

 

 

12-Αλλαγι κωδικοφ χριςτθ 

888888+ENTER+66666666+ENTER+ΕΝΣΕR+NEO ΚΩΔΛΚΟ ΠΑΝΣΑ 6 ΝΟΤΜΕΡΑ+ΕΝΣΕR 

 



 

 

13-Χρονοσ  εξόδου 

Πατάμε με ςειρά:  888888+ENTER+66666666+ENTER+66+ΕΝΣΕR+ΧΡΟΝΟ Ε 

ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ ΑΠΟ 0-99 SEC +ΕΝΣΕR 

 

14-Χρονοσ ειςόδου 

Πατάμε με ςειρά: 888888+ENTER+66666666+ENTER+666+ENTER+ ΧΡΟΝΟ Ε 

ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ ΑΠΟ 0-99 SEC +ΕΝΣΕR 

 

15-Ενεργοποιθςθ –απενεργοποίθςθ  ςειρινασ ςε όπλιςθ και αφόπλιςθ 

Πατάμε με ςειρά :  888888+ENTER+66666666+ENTER+6666+ENTER ΓΛΑ DISABLE-

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΛΘΘ ι ENABLE EΝΕΡΓΟΠΟΛΘΘ και ζξοδο 

 



 

 

16-Εργοςταςιακθ ρφκμιςθ γενικό RESET 

ΠΡΟΟΧΘ ΟΛΑ ΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑ ΔΛΑΓΡΑΦΟΤΝ!!!! 

Πατάμε   888888+66666666+ENTER+4+ENTER και ζξοδο 

 

17α -ΤΝΔΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ-ΕΩΣΕΡΙΚΗ  ΑΤΡΜΑΣΗ ΕΙΡΗΝΑ  

Πατάμε με ςειρά:  888888+ENTER+444+ENTER+8 KAI KANOYME CONTRΟL ENABLE ME TO 

ENTER ΚΑΛ ΕΞΟΔΟ 

 

Βγαίνουμε εκτόσ προγράμματοσ κατάςταςθ disarmed αφόπλιςθσ .Μετά αφοφ βάλουμε 

τθν ςειρινα ςτο ρεφμα πατάμε το κουμπί ςτθν ςειρινα που γράφει RESET-CODE και 

ανάβει το λαμπάκι .Πατάμε με το τθλεχειριςτιριο μια όπλιςθ και μια αφόπλιςθ και είναι 

ζτοιμο. 

--Σαυτότθτα ςειρινασ μόνο εάν ζχουμε ςτον ίδιο χϊρο 2 διαφορετικά ςυςτιματα με 2 

διαφορετικζσ ςειρινεσ 

888888+ΕΝΣΕΡ+444+ΕΝΣΕΡ+6+8+ΕΝΣΕΡ+0002+ΕΝΣΕΡ και ζξοδο 



 

 

 

 

18-Χτυπθματα τθλεφϊνου πριν απαντιςει ο ςυναγερμόσ για όπλιςθ αφόπλιςθ από 

μακριά 

Πατάμε με ςειρά:  888888+ENTER+44+ENTER|+44+06+ENTER ΓΛΑ ΑΠΑΝΣΘΘ ΜΕΣΑ 6 

ΧΣΤΠΘΜΑΣΑ+ΕΝΣΕΡ και ζξοδο 

 

 

19-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ   ΩΡΑ 

888888+4444+ΕΝΣΕΡ+6+ΕΝΣΕΡ+ωρα-λεπτα πχ 12  25 +ΕΝΣΕΡ 

 



 

 

20-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

888888+4444+ΕΝΣΕΡ+ΕΝΣΕΡ+ΜΘΝΑ-ΘΜΕΡΑ-ΧΡΟΝΟπχ 10  24   15{ για θμζρα 10 

Οκτωβρίου 2015} +ΕΝΣΕΡ ΚΑΛ ΕΞΟΔΟ 

 

22- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΗΧΗΡΟΤ ΜΠΟΤΣΟΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕ ΕΙΡΗΝΑ 

888888+ΕΝΣΕΡ+44+ΕΝΣΕΡ+44444+ΕΝΣΕΡ ΓΛΑ ENABLE+ΕΞΟΔΟ 

23-ΦΩΝΗΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ OFF 

888888+ENTER+44+ENTER+6666+ENTER ΓΛΑ DISABLE ΚΑΛ ΕΞΟΔΟ 

 

ΠΡΟΟΧΗ   !!!   ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΕ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

 



 

 

 

  



 

 

 

ΣΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ  

υνδζεται  ςτθ κλεμα  9  - 10    μια επαφι  για οδιγθςθ ενόσ οποιουδιποτε ρελε ρεφματοσ 

για άνοιγμα κλείςιμο ςυςκευϊν όπωσ: 

Κερμανςθ-ψυξθ-αφυγραντθρασ-κλιματιςμοσ-τεντα-κερμοςιφωνασ-ποτιςτικο-φωτιςμοσ- 

Άνοιγμα θλεκτρικισ πόρτασ-κλείςιμο αυτοματιςμϊν κλπ 



 

 

ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

1-ΟΘΟΝΗ  2-ΕΝΔΕΙΞΗ  3-ΠΛΗΚΣΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ  4-ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΥΡΖΣΖ 

 

1-ΟΛΗΚΖ ΟΠΛΗΖ  AWAY 

Λεηηνπξγηά πιήξνπο ελεξγνπνίεζεο όηαλ θεύγνπκε όινη από ηνλ ρώξν. 

Όιεο νη παγίδεο θαη όινη νη αληρλεπηέο θίλεζεο είλαη ζε ιεηηνπξγηά. 

Παηήζηε ην πιήθηξν   ζην πιεθηξνιόγην θαη ην ζύζηεκα αξρίδεη λα κεηξά ηνλ ρξόλν 
γηα ηελ έμνδν ζαο. 

Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε γεληθή όπιηζε από ην ηειερεηξηζηήξην ζαο κε ην πιήθηξν 

όπιηζεο     

2-ΒΡΑΓΤΝΖ ΟΠΛΗΖ HOME ARM 

Λεηηνπξγηά κεξηθήο όπιηζεο όηαλ βξηζθόκαζηε κέζα ζηνλ ρώξν θαη δελ ζέινπκε λα 
ιεηηνπξγνύλ νη αληρλεπηέο θίλεζεο πνπ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη σο δώλεο HOME 

 

Παηήζηε ην πιήθηξν  θαη ην ζύζηεκα ελεξγνπνηείηε ακέζσο 

Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη από ην ηειερεηξηζηήξην κε ην πιήθηξν   



 

 

3-ΑΦΟΠΛΗΖ 

Γηα θάζε αθόπιηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ζα πξέπεη λα παηήζεηε ηνλ εμαςήθην θσδηθό ρξήζηε 

θαη κεηά ην  

 
 

Η αθόπιηζε κπνξεί λα γίλεη θαη από ην ηειερεηξηζηήξην κε ην πιήθηξν αλνηθηό ινπθέην   

4-ΜΠΟΤΣΟΝ ΒΟΖΘΔΗΑ SOS ALARM 

ε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε αλάγθεο εηδηθά γηα κηθξά παΐδηα θαη ειηθησκέλνπο παηάκε ην 
πιήθηξν S O S είηε ζην πιεθηξνιόγην είηε ζην ηειερεηξηζηήξην θαη ακέζσο γίλεηαη 
εηδνπνίεζε ζηα ηειεθσλά πνπ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη αζόξπβα. 

5-ΚΛΖΖ ΑΝΑΓΚΖ CALL ALARM 

Παηώληαο ην πιήθηξν CALL ακέζσο ελεκεξώλνληαο ηα ηειεθσλά ππνζηήξημεο θαη 
ρηππά ε ζεηξήλα γηα εθθνβηζκό. 

 

 

 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΟΠΛΗΖ-ΑΦΟΠΛΗΖ-ΝΑ ΑΚΟΤΟΤΜΔ ΣΟΝ 

ΥΩΡΟ ON-OFF       ΜΕ ΚΛΗΗ-ΑΠΑΝΣΗΗ-SMS 

Α-Αθνύ ηειεθσλήζνπκε ζην ζύζηεκα ζην ζηαζεξό ηειέθσλν πνπ έρνπκε ζπλδεζεί 
κεηά από ιίγν  ην ζύζηεκα ζεθώλεη ην αθνπζηηθό θαη καο ιέεη {{  please  enter password  
}} θαη ηόηε παηάκε ηνλ θσδηθό ρξήζεο πρ 123456 κεηά αθνύκε  {{ [PLEASE ENTER 
INSTRUCTION }} Eαλ παηήζνπκε ιάζνο θσδηθό αθνύκε {{WRONG  PASSWORD}} 

1 γηα όπιηζε αθνύκε system armed 

2  γηα αθόπιηζε αθνύκε   system  disarmed 

3  ζηακαηάκε ηηο ζεηξήλεο γηα λα αθνύζνπκε ηνλ ρώξν γηα 60 δεύηεξα ,παηώληαο πάιη ην 
3 αξρίδνπλ άιια 60 δεύηεξα  θνθ 

4 γηα λα   ζπλνκηιήζνπκε ζηνλ ρώξν  

5 γηα λα αλνίμνπκε ηελ ηειερεηξηδόκελε επαθή θαη πάιη 6 γηα λα ηελ μαλαθιείζνπκε 

Β-Όηαλ καο ηειεθσλήζεη ην ζύζηεκα κεηά από ζπλαγεξκό εάλ δελ απαληήζνπκε ζα 
θαιέζεη ηα επόκελα λνύκεξα γηα ηξεηο θόξεο. Εάλ απαληήζνπκε όκσο κπνξνπκε λα 
αθνύζνπκε ην κήλπκα θαη λα θιείζνπκε ην ηει γηα λα ελεκεξώζεη θαη ηνπο ππόινηπνπο ε 
κόιηο αθνύζνπκε ην ερεηηθό κπλελα λα παηήζνπκε: 

1 γηα λα ζηακαηήζνπκε ηνλ ζπλαγεξκό ,λα μαλανπιηζνπκε ην ζύζηεκα θαη λα 
ζηακαηήζνπκε ηελ εηδνπνίεζε . 

2 γηα λα ζηακαηήζνπκε ηνλ ζπλαγεξκό λα αθνπιίζνπκε ην ζύζηεκα θαη λα ζηακαηήζνπκε 
ηελ εηδνπνίεζε 

3 ζηακαηά ηελ ζεηξήλα θαη κπνξνύκε λα αθνύζνπκε ηελ ζπκβαίλεη ζηνλ ρώξν γηα 60 
δεπηεξόιεπηα , παηώληαο πάιη ην 3 αξρίδνπλ άιια 60 δεύηεξα  θνθ 



 

 

4 γηα έλαξμε ζπλνκηιίαο 

5 γηα λα αλνίμνπκε ηελ ηειερεηξηδόκελε επαθή θαη πάιη 6 γηα λα ηελ μαλαθιείζνπκε 

 

Γ-Με απνζηνιή sms όπνπ 123456 θσδηθόο Υξήζηε 

ΟΠΛΙΗ  ΣΕΛΝΟΤΜΕ      123456#1# 

ΑΦΟΠΛΙΗ ΣΕΛΝΟΤΜΕ  123456#2# 

ΕΠΑΦΗ ΡΕΛΕ ΟΝ               123456#5# 

ΕΠΑΦΗ ΡΕΛΕ OFF              123456#6# 

 

Δ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ SMARTPHONE IPHONE KAI ANDROID 

Εγθαηαζηήζηε ηελ εθαξκνγή Μ2 γηα απνζηνιή εληνιώλ 

 

 

 



 

 

Πικανά Προβλιματα που Μπορεί να Εμφανιςτοφν κατά τον Προγραμματιςμό- Λειτουργία 
 

Πρόβλθμα Πικανι Αιτία Λφςθ 
Δεν αναγνωρίηεται θ κάρτα 
κινθτισ τθλεφωνίασ SIM 

Θ κάρτα ζχει τοποκετθκεί ενϊ 
το ςφςτθμα είναι ενεργό 

Αποςυνδζςατε τον μεταςχθματιςτι από τθν πρίηα. 
Σοποκετιςτε τον διακόπτθ εφεδρικισ μπαταρίασ 
ςτθ κζςθ OFF και μετά ςτθ κζςθ ΟΝ. 

Δεν αποςτζλλονται 
μθνφματα και δεν γίνεται 
κλιςθ ςτουσ αρικμοφσ που 
ζχουν κακοριςτεί 

Ζχει καταναλωκεί το ποςό τθσ 
κάρτασ  

Σροφοδοτιςετε το υπόλοιπο του ποςοφ τθσ κάρτασ 

Ζχει λιξει ο χρόνοσ χριςθσ του 
υπολοίπου 

Ενθμερωκείτε για τον χρόνο ιςχφοσ από τον 
πάροχο τθσ κάρτασ κινθτισ τθλεφωνίασ 

Σο ποςό τθσ κάρτασ 
καταναλϊνεται γριγορα-  Ο 
λογαριαςμόσ ςτακεροφ 
τθλεφϊνου είναι υψθλόσ 

Είναι ενεργοποιθμζνοσ ο 
τθλεφωνθτισ ςτουσ 
προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ 
για κλιςθ  

Απευκυνκείτε ςτον πάροχό ςασ για 
απενεργοποίθςθ του τθλεφωνθτι 

Δε μπορϊ να καλζςω το 
ςφςτθμα όταν ζχω λάβει 
μινυμα ειδοποίθςθσ 
ςυναγερμοφ 

Σο ςφςτθμα ςυναγερμοφ 
πραγματοποιεί κλιςεισ 
ειδοποίθςθσ ςυναγερμοφ 
ςτουσ προκακοριςμζνουσ 
αρικμοφσ τθλεφϊνου 

Πρζπει να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ειδοποίθςθσ 
κλιςθσ για να καλζςετε τον ςυναγερμό. 
Προτείνεται ο κακοριςμόσ των ελάχιςτων δυνατϊν 
αρικμϊν ειδοποίθςθσ με κλιςθ κατά τον 
προγραμματιςμό για περιοριςμό του χρόνου 
διάρκειασ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ 

Δε μπορϊ να κάνω 
ειςαγωγι ςτο μενοφ 
ρυκμίςεων 

Σο ςφςτθμα είναι οπλιςμζνο Αφοπλίςτε το ςφςτθμα και ςυνεχίςτε με ειςαγωγι 
ςτο μενοφ ρυκμίςεων με τθν διαδικαςία που 
περιγράφεται 

Η μαγνθτικι παγίδα δεν 
ενεργοποιεί ςυναγερμό ενϊ 
ζχει ειςαχκεί κανονικά ςτο 
ςφςτθμα 

Θ παγίδα δεν αποςτζλλει ςιμα 
ςτο ςφςτθμα λόγω απόςταςθσ 
και εμποδίων 

Κα πρζπει να τοποκετθκεί αναμεταδότθσ 
αςφρματου ςιματοσ 

Θ παγίδα δεν αποςτζλλει ςιμα 
ςτο ςφςτθμα λόγω ιςχφοσ τθσ 
μπαταρίασ 

Εάν ανάβει ςτιγμιαία θ ζνδειξθ τθσ παγίδασ, τότε θ 
μπαταρία δεν διακζτει τθν ιςχφ για αποςτολι 
αςφρματου ςιματοσ. Θ ζνδειξθ κα πρζπει να είναι 
ςυνεχϊσ αναμμζνθ για 2 δευτερόλεπτα μετά τθν 
ενεργοποίθςι τθσ. 

Δεν ανάβει θ ζνδειξθ τθσ 
μαγνθτικισ παγίδασ όταν 
ανοίγω τθν πόρτα/ 
παράκυρο 

Δεν ζχει γίνει ορκι τοποκζτθςθ 
τθσ παγίδασ 

Σοποκετιςτε τθν παγίδα με τρόπο ϊςτε όταν 
απομακρφνετε το ςϊμα τθσ παγίδασ από το 
μαγνιτθ να ενεργοποιείται θ ζνδειξθ LED τθσ 
παγίδασ 

Δεν ανάβει θ ζνδειξθ του 
ανιχνευτι κίνθςθσ 

Δεν ζχει ενεργοποιθκεί ο 
ανιχνευτισ 

Σοποκετιςτε τον διακόπτθ του ανιχνευτι κίνθςθσ 
ςτθ κζςθ ΟΝ (ςε μερικά μοντζλα πρζπει να 
ανοίξετε τον ανιχνευτι γιατί ο διακόπτθσ είναι 
μζςα) 

Δεν ειςάγεται θ μαγνθτικι 
παγίδα ςτο ςφςτθμα ενϊ 
ζχει τοποκετθκεί ςωςτά ςτο 
άνοιγμα 

Θ παγίδα δεν αποςτζλλει ςιμα 
ςτο ςφςτθμα λόγω απόςταςθσ 
και εμποδίων 

Δοκιμάςτε να ειςάγετε τθν μαγνθτικι παγίδα κοντά 
ςτο ςφςτθμα.                                                                                  
Εάν ειςαχκεί κανονικά, ελζγξτε εάν αποςτζλλει 
αςφρματο ςιμα μετά τθν επανατοποκετθςι τθσ 
ςτο επικυμθτό άνοιγμα.                                                                      
Εάν δεν αποςτζλλει ςιμα, κα πρζπει να 
τοποκετθκεί αναμεταδότθσ αςφρματου ςιματοσ 

Η μαγνθτικι παγίδα/ 
ανιχνευτισ κίνθςθσ 
ενεργοποιεί τον ςυναγερμό 
όταν είναι αφοπλιςμζνοσ 

Θ παγίδα/ ανιχνευτισ είναι 
ρυκμιςμζνοσ να λειτουργεί όλο 
το 24ωρο (ρφκμιςθ ανιχνευτι 
καπνοφ) 

Ακολουκιςτε τθν διαδικαςία ρφκμιςθσ λειτουργίασ 
από 24ωρθ ςε λειτουργία όπλιςθσ 



 

 

Δεν είναι δυνατι θ ηεφξθ 
ςυςτιματοσ και ςειρινασ 

Δεν είναι ενεργοποιθμζνθ θ 
αποςτολι αςφρματου ςιματοσ 
από το ςφςτθμα ςυναγερμοφ 

Ενεργοποιείςτε τθν αποςτολι αςφρματου ςιματοσ 
του ςυςτιματοσ (αναγράφεται ςτισ οδθγίεσ τθσ 
εκάςτωτε ςειρινασ) 

Η ςειρινα δεν 
ενεργοποιείται ενϊ είναι 
προγραμματιςμζνθ ςτο 
ςφςτθμα 

Ζχει γίνει προγραμματιςμόσ με 
χριςθ του τθλεχειριςτθρίου 

Πρζπει θ αποςτολι του ςιματοσ να γίνει από τθν 
κεντρικι μονάδα ςυναγερμοφ. Οπλίςτε και 
αφοπλίςτε το ςφςτθμα από τθν κεντρικι μονάδα 
ενϊ είναι θ ςειρινα ςε κατάςταςθ 
προγραμματιςμοφ (learning). 

Ζχει γίνει ηεφξθ με κάποιο 
ενεργό ανιχνευτι 

Απενεργοποιιςτε όλουσ τουσ ανιχνευτζσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ δθμιουργίασ ηεφξθσ μεταξφ ςειρινασ 
και ςυςτιματοσ 

Σο ςφςτθμα δίνει ψευδείσ 
ςυναγερμοφσ 

Δεν ζχει γίνει ορκι τοποκζτθςθ 
παγίδασ ι ανιχνευτι 

Ελζγξτε από το ιςτορικό ποιοσ ανιχνευτισ είναι και 
ελζγξτε εάν ζχει τοποκετθκεί ςωςτά και εάν οι 
μπαταρία του είναι καλι 

Θ μπαταρία κάποιου ανιχνευτι 
ζχει χαμθλι ιςχφσ 

Σο ςφςτθμα ςβινει όταν 
διακόπτεται το ρεφμα 

Δεν ζχει ενεργοποιθκεί θ 
εφεδρικι μπαταρία 

Σοποκετιςτε τον διακόπτθ τθσ εφεδρικισ 
μπαταρίασ (πίςω ι πάνω μζροσ ςυςκευισ) ςτθ 
κζςθ ΟΝ. Εάν ςυνεχίηει το πρόβλθμα, τότε θ 
μπαταρία χρειάηεται να αντικαταςτακεί. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ, κα 
χαροφμε να ςασ εξυπθρετιςουμε ςτο 210 5779772 
Μθν διςτάςετε να μασ πείτε τθν γνϊμθ ςασ. Είναι αναγκαία για τθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν και των οδθγιϊν που 
εκδίδουμε αποκλειςτικά για εςάσ, τουσ απλοφσ χριςτεσ. 
 

 


