
      

    
 
  

 

 

 
 

 

*ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΤΚΕΤΗ+ 
 
 

 
1. Προετοιμαςία τθσ υςκευισ 
Σοποκετιςτε τθν κάρτα SIM (θμείωςθ: Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ζχετε αφαιρζςει τον 

κωδικό PIN από τθν κάρτα SIM) και τροφοδοτιςτε τθν ςυςκευι. Πρϊτα τοποκετιςτε το 

τροφοδοτικό ςτθν επιτοίχια πρίηα και ζπειτα ςτθ ςυςκευι.Ανάψτε το μικρό μαφρο διακόπτθ 

πίςω ςτθν μζςθ κάτω από το προςτατευτικό καπάκι και κα δείτε ότι κα ανάψουν όλα τα LED για 

2 δευτερόλεπτα περίπου και κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο. Σότε το ςφςτθμα είναι 

ζτοιμο να προγραμματιςτεί. τθν οκόνθ κα εμφανιςτεί θ ϊρα και πάνω δεξιά κα εμφανιςτεί το 

[GSM]. Εκείνθ τθν ςτιγμι θ ςυςκευι προςπακεί να ςυνδεκεί ςτο δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ. 

Μόλισ ςυνδεκεί κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο. Όταν το [GSM] εξαφανιςτεί το ςφςτθμα 

είναι ζτοιμο και είναι ςε κατάςταςθ disarm status. 
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2. Ειςάγετε τισ ρυκμίςεισ 
Ενϊ βρίςκεςτε ςε κατάςταςθ disarm status ειςάγεται τον 4-ψιφιο κωδικό από το 
πλθκτρολόγιο και πατιςτε [#] για επιβεβαίωςθ. Θα ακοφςετε το εξισ μινυμα: “Please enter 
instruction”. Σθν ίδια ςτιγμι θ φωτεινι ζνδειξθ [SET] κα ανάψει ςτακερά και κα εμφανιςτεί 
ςτθν οκόνθ το [0000], ςθματοδοτϊντασ τθν είςοδο τθσ ςυςκευισ ςε κατάςταςθ setting 
status δθλαδι προγραμματιςμου.Σϊρα μπορείτε να κάνετε τισ ρυκμίςεισ που κζλετε όςο 
το ςφςτθμα παραμζνει ςε κατάςταςθ setting status δίνοντασ τον αντίςτοιχο κωδικό. Αν δεν 
πατιςετε κάποιο πλικτρο ςε διάςτθμα 40 δευτερολζπτων το ςφςτθμα κα βγει από τθν 
κατάςταςθ setting status και κα επιςτρζψει ςε κατάςταςθ disarm status. 
θμείωςθ: Για να διαγράψετε τα ψθφία που ζχετε ειςάγει ενϊ βρίςκεςτε ςε κατάςταςθ 
setting status πατιςτε το πλικτρο [CALL]. Ο default κωδικόσ του ςυςτιματοσ είναι [8888]. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [8888] [#] 

 
 
 

3. Ζξοδοσ από τισ ρυκμίςεισ 
Για να βγείτε από τθν κατάςταςθ setting status πατιςτε τα πλικτρα **+ και *#]. Θα 
ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο. Η φωτεινι ζνδειξθ [SET+ κα ςβιςει και κα επιςτρζψετε 
ςε κατάςταςθ disarm status. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [*] [#] 

4. Επαναφορά εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων 
 

 

Ενϊ βρίςκεςτε ςε κατάςταςθ disarm status πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [95175308246] και 
πατιςτε το πλικτρο [#]. Όλεσ οι φωτεινζσ ενδείξεισ κα ανάψουν ςτακερά για 2 
δευτερόλεπτα και κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο. Όλεσ οι ρυκμίςεισ κα διαγραφοφν 
και θ μονάδα κα επιςτρζψει ςτισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [95175308246] [#] 

 
 
 

5. Προςκικθ και Κωδικοποίθςθ των τθλεχειριςτθρίων 
Για να ρυκμίςετε τα τθλεχειριςτιρια ϊςτε να ελζγχουν τθν ςυςκευι κάνετε τα εξισ: 
ε κατάςταςθ setting status , πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [20], μετά τον αρικμό του 
τθλεχειριςτθρίου [1-8] (αν είναι το 1ο, 2ο, 3ο…) και μετά το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε 
ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “remote control coding”. Μετά 
κα εμφανιςτεί ςτακερά ςτθ οκόνθ θ ζνδειξθ *]. Εκείνθ τθ ςτιγμι πατιςτε οποιοδιποτε 
κουμπί ςτο τθλεχειριςτιριο. Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα 
ακοφςετε το μινυμα “coding completed". 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [20] [Α] [#]. Το Α παίρνει τιμζσ από 1-8, δθλαδι τθν ςυςκευι μπορεί να 

τθν ελζγχουν μζχρι 8 τθλεχειριςτιρια. 
 
 
 

6. Διαγραφι των τθλεχειριςτθρίων 
Σο τθλεχειριςτιριο δεν κα μπορεί να ελζγξει τθν ςυςκευι αν διαγραφεί από αυτι. 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [21], μετά τον αρικμό [1-8] του 
τθλεχειριςτθρίου που κζλετε να διαγράψετε και μετά πατιςτε το πλικτρο [#].Σότε κα 
ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “delete completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [21] [Α] [#]. Σο Α παίρνει τιμζσ από 1-8, ανάλογα με το 
τθλεχειριςτιριο που κζλετε να διαγράψετε 



 

7. Προςκικθ - Κωδικοποίθςθ παγιδϊν-ανιχνευτϊν 
 
 
 

Οι αςφρματοI  ανιχνευτζσ πρζπει  κωδικοποιθκοφν για να επικοινωνοφν με τθ ςυςκευι 
ϊςτε να τθν διεγερκοφν  μόλισ ανιχνεφςουν κίνθςθ (ανιχνευτισ κίνθςθσ) θ μόλισ ανοίξει 
μια πόρτα/παράκυρο (μαγνθτικι επαφι).  Γράψτε με τθν ςειρά που κα βάλετε ανιχνευτζσ- 
παγίδεσ ςτον χϊρο ςασ πχ 01 παγίδα ειςόδου 02 παγίδα μπάνιο 03 ραντάρ ςαλόνι κλπ 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [23] μετά τον αρικμό [01εωσ 99] 
τθσ ηϊνθσ που κζλετε να κωδικοποιιςετε (πχ ανιχνευτισ κίνθςθσ ςτο ςαλόνι ) και μετά το 
πλικτρο [#].Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ ο 
αρικμόσ τθσ defense zone που επιλζξατε. Μετά κα ακοφςετε το μινυμα “detector coding”. 
Σότε πρζπει να διεγείρετε ζναν από τουσ ανιχνευτζσ για να *πάρει κωδικό 
δθλαδι να ανοίξετε μια παγίδα θ να ανάψετε με κίνθςθ ζνα ραντάρ. Αφοφ ολοκλθρϊςετε 

και αυτό το βιμα κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα 
“coding completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [23] [ΧΧ] [#]. Σο ΧΧ παίρνει τιμζσ από 01-99 δθλαδι τθν ςυςκευι 

μπορεί να τθν διεγείρουν 99 ςυςκευζσ. 

Διαγραφι ενόσ ανιχνευτι 
 

Ο αςφρματοσ ανιχνευτισ δεν κα μπορεί να διεγείρει τθν ςυςκευι αν διαγραφεί . 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [24], μετά τον αρικμό [01-99] 
τθσ ηϊνθσ που κζλετε να διαγράψετε και μετά πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε 
ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “delete completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [24] [ΧΧ] [#]. Το ΧΧ παίρνει τιμζσ από 01-99. 

9. Αλλαγι κωδικϊν 
 
 

a. Αλλαγι του κωδικοφ χρηςτή  operation password 
 
 

Ο κωδικόσ  operation password είναι ο κωδικόσ που απενεργοποιεί τθν ςυςκευι ι 
χρθςιμοποιείται για απομακρυςμζνο ζλεγχο. 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [30], μετά πατιςτε τον νζο 4- 
ψιφιο κωδικό και πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και 
μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [30] [ΧΧXX] [#]. Σο ΧΧXX κα είναι ο νζοσ 4-ψιφιοσ κωδικόσ. 

 

 
Αλλαγι του κωδικοφ program password 

 
Ο κωδικόσ program password είναι ο κωδικόσ που χρθςιμοποιείται για να ρυκμίςετε τθν 
ςυςκευι (λειτουργία setting status). 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [31], μετά πατιςτε τον νζο 4- 
ψιφιο κωδικό και πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και 
μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [31] [ΧΧXX] [#]. Σο ΧΧXX κα είναι ο νζοσ 4-ψιφιοσ κωδικόσ. 

 

 
 

θμείωςθ: Οι κωδικοί operation password και program password δεν μποροφν να είναι 
ίδιοι. 



10. Ρυκμίςεισ ϊρασ και θμερομθνίασ 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [32], μετά πατιςτε τα τελευταία 2 
ψθφία *ΑΑ+ του τρζχοντοσ χρόνου, τα 2 ψθφία του τρζχοντοσ μινα [ΒΒ], τα 2 ψθφία τθσ 
τρζχουςασ θμζρασ [CC], τα 2 ψθφία τθσ ϊρασ [DD] (ςτο 24-ωρο ςφςτθμα), τα 2 ψθφία των 
λεπτϊν [EE], τα 2 ψθφία των δευτερολζπτων [FF] και τζλοσ πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα 
ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#]. 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να ρυκμίςουμε τθν θμερομθνία και ϊρα 15:35:40, 1 Οκτωβρίου 
2012, κα γράφαμε: [32]>[12] >[10] >[01] >[15] >[35] >[40]>[#]. 

 
 
 

11. Ρυκμίςεισ χρονοπρογραμματιςμοφ 
 

 

a. (Timely Arm) Οπλιςμόσ τθσ ςυςκευισ ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [33-35]*, μετά πατιςτε τα 2 
ψθφία [ΑΑ+ τθσ ϊρασ, τα 2 ψθφία των λεπτϊν [ΒΒ] και μετά πατιςτε το πλικτρο [#].Σότε κα 
ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [ΧΧ] [AA] [BB] [#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμζσ από το 33-35 
ΑΑ: παίρνει τιμζσ από το 00-23 
ΒΒ: παίρνει τιμζσ από το 00-59 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να ρυκμίςουμε το ςφςτθμά μασ να οπλίςει αυτόματα ςτισ 23:59, 
κα γράφαμε το εξισ: 
[33] [23] [59] [#] 

 
 
 

b. (Timely Disarm) Αυτόματθ απενεργοποίθςθ του ςυναγερμοφ ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [36-38]*, μετά πατιςτε τα 2 
ψθφία [ΑΑ] τθσ ϊρασ, τα 2 ψθφία των λεπτϊν [ΒΒ] και μετά πατιςτε το πλικτρο [#].Σότε κα 
ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [ΧΧ] [AA] [BB] [#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμζσ από το 36-38 
ΑΑ: παίρνει τιμζσ από το 00-23 
ΒΒ: παίρνει τιμζσ από το 00-59 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να ρυκμίςουμε το ςφςτθμά μασ να αφοπλίςει αυτόματα ςτισ 
08:50, κα γράφαμε το εξισ: 
[33] [08] [50] [#] 
*θμείωςθ: Οι κωδικοί πάνε ηευγάρια (Timely arm-Timely disarm=33-36,34-37,35-38) για 
να ρυκμίςετε μζχρι 3 χρονικζσ περιόδουσ μζςα ςε μία θμζρα 

 
 
 

c. Ενεργοποίθςθ/ Απενεργοποίθςθ των χρονικϊν περιόδων. 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [39], επιλζξτε αν κζλετε να 
ενεργοποιιςετε *1+ ι απενεργοποιιςετε [0] τισ χρονικζσ περιόδουσ (που ρυκμίςατε ποιο 
πάνω a,b) και μετά πατιςτε το πλικτρο [#].Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και 
μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. Σο ςφςτθμα είναι αρχικά 
απενεργοποιθμζνο. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [39] [0-1] [#]. 
0: απενεργοποιιςτε τισ λειτουργιζσ timely arm/disarm 
1: ενεργοποιιςτε τισ λειτουργιζσ timely arm/disarm 



Για παράδειγμα αν κζλαμε να ενεργοποιιςουμε τθν λειτουργία αυτόματθσ 
ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ, κα γράφαμε το εξισ: 

[39] [1] [#] 
 
 
 

12. Χρονικι κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι τθσ όπλιςθσ (Default: 60 sec) 
Με αυτι τθ λειτουργία κα ρυκμίςετε τον χρόνο που χρειάηεςτε για να βγείτε από τον χϊρο 
και ζπειτα το ςφςτθμα κα οπλίςει. 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [44], μετά πατιςτε τα 2 ψθφία 
[ΧΧ] των δευτερολζπτων (01-99) και μετά πατιςτε το πλικτρο [#]. 
θμείωςθ: Αυτι θ λειτουργία με κακυςτζρθςθ εξόδου ιςχφει μόνο με τθν λειτουργία 
όπλιςθσ από το πλθκτρολόγιο. Η λειτουργία αυτι μζςω των τθλεχειριςτθρίων ι μζςω 
SMS είναι άμεςθ χωρίσ χρονικι κακυςτζρθςθ. 

 

13. Χρονικι κακυςτζρθςθ μζχρι να ςθμάνει ο ςυναγερμόσ (Default: 40 
sec) 
Με αυτι τθ λειτουργία κα ρυκμίςετε τθν χρονικι κακυςτζρθςθ από τθν ςτιγμι που κα 
διεγερκεί το ςφςτθμα μζχρι να ςθμάνει ο ςυναγερμόσ. 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [45], μετά πατιςτε τα 2 ψθφία 
[ΧΧ] των δευτερολζπτων (01-99) και μετά πατιςτε το πλικτρο [#]. 
θμείωςθ: Αυτι θ λειτουργία είναι αποτελεςματικι μόνο όταν θ ηϊνθ είναι ρυκμιςμζνθ ωσ 
Alarm Delay Zone. 
θμείωςθ: Πριν το ςφςτθμα μπει ςε κατάςταςθ arm status ι alarm status κα εκπζμπει ζναν 
ςφντομο τόνο ανά δευτερόλεπτο 

 
14 .Ρφκμιςθ αρικμϊν που κα ειδοποιοφνται ςε 
περίπτωςθ ςυναγερμοφ 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [51 ι -52-53-54-55-56] για να 
ρυκμίςετε τον 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο αρικμό του κινθτοφ θ ςτακεροφ που κζλετε να ειδοποιεί θ 
ςυςκευι όταν διεγερκεί, μετά πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του τθλεφϊνου και μετά 
πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο, θ φωτεινι ζνδειξθ 
[SIGNAL] κα ανάψει μια φορά και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [ΧΧ] [ΤΤ....ΤΤ] [#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμζσ από το 51-56 πχ 51 πρωτο τθλ 52 δεφτερο κοκ. 
ΤΤ…ΤΤ: αρικμόσ τθλεφϊνου 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να ρυκμίςουμε ςαν πρϊτο αρικμό κλιςθσ τον αρικμό 
6932323232, κα γράφαμε το εξισ: 
[51] [6932323232] [#] 

 
15.Διαγράψτε κάποιον αρικμό 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [51-56] για να επιλζξετε τον 
1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο αρικμό του κινθτοφ που κζλετε να διαγραφεί και μετά πατιςτε το πλικτρο 
[#]. Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο, θ φωτεινι ζνδειξθ [SIGNAL] κα ανάψει μια 
φορά και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “delete completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [ΧΧ] [#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμζσ από το 51-56 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να διαγράψουμε τον τρίτο αρικμό, κα γράφαμε το εξισ: 
[53] [#] 



16 .Ρφκμιςθ αρικμϊν ςτουσ οποίουσ θ ςυςκευι κα ςτζλνει SMS 
ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ 
Εδϊ κα ρυκμίςετε τουσ αρικμοφσ κινθτοφ που κα ενθμερϊνει θ ςυςκευι με SMS μόλισ 
υπάρχει ςυναγερμόσ. Μπορείτε να ρυκμίςετε μζχρι 3 αρικμοφσ. 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [57-58-59] για να ρυκμίςετε 
τον 1ο,2ο,3ο αρικμό του κινθτοφ που κζλετε να ειδοποιεί θ ςυςκευι όταν διεγερκεί, 
μετά πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του τθλεφϊνου και μετά πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε 
κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο, θ φωτεινι ζνδειξθ [SIGNAL] κα ανάψει μια φορά 
και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [ΧΧ] [ΤΤ....ΤΤ] [#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμζσ από το 57-59 
ΤΤ…ΤΤ: αρικμόσ τθλεφϊνου 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να ρυκμίςουμε ςαν πρϊτο αρικμό που κα ςτζλνει μινυμα θ 
ςυςκευι τον αρικμό 6945454545, κα γράφαμε το εξισ: 
[57] [6945454545] [#] 

 
17.Διαγραφι των αρικμϊν που κα ειδοποιεί με SMS θ ςυςκευι 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [57-59] για να επιλζξετε τον 
1ο,2ο,3ο αρικμό του κινθτοφ που κζλετε να διαγραφεί και μετά πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε 
κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο, θ φωτεινι ζνδειξθ [SIGNAL] κα ανάψει μια φορά και 
μετά κα ακοφςετε το μινυμα “delete completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [ΧΧ] [#]. 
ΧΧ: παίρνει τιμζσ από το 57-59 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να διαγράψουμε τον τρίτο αρικμό, κα γράφαμε το εξισ: 
[59] [#] 

 
18 .Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ αποςτολισ SMS ςε 
περίπτωςθ ςυναγερμοφ (Default:OFF) 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [77] μετά πλθκτρολογιςτε [0-1] 
(1: ON, 0: OFF) και μετά πατιςτε το πλικτρο [#].. Ζτςι μπορείτε να ενεργοποιιςετε τθν 
λειτουργία τθσ ςυςκευισ να ειδοποιεί (και τουσ 3 αρικμοφσ που ζχει 
αποκθκευμζνουσ) με SMS , είτε οπλιςτεί από τα τθλεχειριςτιρια είτε οπλιςτεί από το 
πλθκτρολόγιο. 

 
19. Προγραμματιςμόσ των ΗΩΝΩΝ 
Αν κζλετε να αλλάξετε το χαρακτθριςτικό μιασ ηϊνθσ, όπωσ για παράδειγμα να 
απενεργοποιιςετε τθν ςειρινα όταν το ςφςτθμα ςθμάνει ςυναγερμό. Αυτό μπορείτε να 
το κάνετε με προγραμματιςμό τθσ Defense Zone. 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [60], μετά πλθκτρολογιςτε τον 
αρικμό [01-99] τθσ ηώνθσ που κζλετε να ρυκμίςετε, μετά τον τφπο τθσ ηώνθσ[1-4], μετά 
τθν τοποκεςία τθσ ηώνθσ [1-8], μετά το [0-1] (1: ON, 0: OFF) αν κα κτυπά θ ςειρινα  1 θ όχι 
το 0 και τελικά πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο, θ 
φωτεινι ζνδειξθ 
[SIGNAL] κα ανάψει μια φορά και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [60] [AA] [Β] [C] [D] [#] 
AA: παίρνει τιμζσ από 0-199 
B: παίρνει τιμζσ από 1-4 
[1]: άμεςο ςυναγερμό ςε παραβίαςθ[2]: 40 sec κακυςτζρθςθ είςοδο-ζξοδο 
[3]: 24 ηϊνθ όπωσ πυρανίχνευςθσ θ μπουτον ανάγκθσ[4]: ηϊνθ ςε εξαίρεςθ 
C: παίρνει τιμζσ από 1-8  χαρακτθρίηει πωσ κα φαίνετεi θ ηϊνθ ςτο μινυμα SMS 
[1]: SOS alarm [2]: Fire Alarm [3]: Gas Leak Alarm [4]:Door Alarm 



[6]:Hall Alarm [6]:Window Alarm [7]:Balcony Alarm [8]: Boundary Alarm 
D: παίρνει τιμζσ 0  θ  1για ενεργοποιθςθ ςειρθνασ θ οχι 
[0]:OFF [1]:ON 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να ρυκμίςουμε τθν defense zone 12 να είναι 24-ωρθ, ο 
ανιχνευτισ καπνοφ και θ ςειρινα να είναι ενεργοποιθμζνα, κα γράφαμε το εξισ: 
[60] [12] [3] [2] [1] [#] 

 
20 .Ρυκμίςεισ για τθν Home όπλιςθ βραδινι ραντάρ εκτόσ 
Αν κζλετε κάποιοι ανιχνευτζσ να λειτουργοφν και κάποιοι όχι, χρθςιμοποιείςτε τθ 
λειτουργία *Home Arm] για βραδινι όπλιςθ να δουλεφουν μόνο οι παγίδεσ και όχι τα 
ραντάρ. 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [61], μετά πλθκτρολογιςτε τον 
αρικμό [01-99] τθσ ηώνθσ που κζλετε να επιλζξετε, , μετά το [0-1] (1: ON, 0: OFF) αν κζλετε να 
θχεί ι όχι ο ςυναγερμόσ και 
τελικά πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα 
ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [61] [ΧΧ] [Α] [#] 
ΧΧ: παίρνει τιμζσ από το 01-  -99 
Α: παίρνει τιμζσ 0θ 1(λειτουργία ι όχι του ςυναγερμοφ) 
Για παράδειγμα αν κζλαμε να ρυκμίςουμε τθν zone 11 να είναι Home Arm και να θχεί 
ςυναγερμόσ, κα γράφαμε: [61] [11] [1] [#] 

21.Φωνθτικι καταγραφι μθνφματοσ  ςυναγερμοφ τι κα ακοφμε 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [701] και μετά πατιςτε το 
πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε ζναν τόνο και κα εμφανιςτεί ςτακερά ςτθ οκόνθ θ ζνδειξθ 
10. Μετά από 10 δευτερόλεπτα θ φωνθτικι καταγραφι ξεκινάει. Για βζλτιςτα 
αποτελζςματα κα πρζπει να μιλάτε ςε απόςταςθ 30εκ από τθν κεντρικι μονάδα με μζτρια 
ζνταςθ. 10 δευτερόλεπτα αργότερα κα ακοφςετε ζναν τόνο που ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ 
καταγραφισ και κα ακοφςετε το θχογραφθμζνο μινυμα. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [701] [#] 
πχ ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΑΠΟ ΑΘΘΝΑ 24 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 

22.Ρυκμίςεισ ειρινασ (Default [0]: Siren Off) 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [75], μετά το [0-1] (1: ON, 0: OFF) 
αν κζλετε να θχεί ι όχι ο ςυναγερμόσ και μετά πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε 
ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [75] [Α] [#] 
Α: παίρνει τιμζσ 0-1 (λειτουργία ι όχι του ςυναγερμοφ) 

 
23 .Ρυκμίςεισ ςειρινασ ςε κατάςταςθ Emergency Help (Default 
[0]: Siren Off)  ςιωπθλόσ θ όχι ςυναγερμόσ ανάγκθσ-πανικοφ 
ε κατάςταςθ setting status, πλθκτρολογιςτε τον κωδικό [76], μετά το [0-1] (1: ON, 0: OFF) 
αν κζλετε να θχεί ι όχι ο ςυναγερμόσ και μετά πατιςτε το πλικτρο [#]. Σότε κα ακοφςετε 
ζναν παρατεταμζνο τόνο και μετά κα ακοφςετε το μινυμα “setting completed”. 
Σρόποσ ειςαγωγισ: [76] [Α] [#] 
Α: παίρνει τιμζσ 0 - 1(λειτουργία ι όχι ςειρινασ ςε κατάςταςθ Emergency Help ) πανικοφ 



*ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ] 
1. System status. Τπάρχουν 4 καταςτάςεισ 

 
Arm: Οι ηϊνεσ κα   ςθμάνουν ςυναγερμό όταν οι ανιχνευτζσ διεγερκοφν. 

Home Arm: ε κατάςταςθ Home Arm του ςυςτιματοσ, οι ηϊνεσ που ζχουν οριςτεί 
να εργάηονται ςε νυκτερινι όπλιςθ  κα ενεργοποιοφν τον ςυναγερμό όταν οι 
ανιχνευτζσ τουσ διεγερκοφν. 

 

Disarm: γενικι απενεργοποίθςθ ςυςτιματοσ εργάηονται μόνο οι 24ωρεσ ηϊνεσ και 
το μπουτον πανικοφ πάνω ςτο τθλεχειριςτιριο. 

Setting Status: καταςταςθ ειςαγωγθσ προγραμματοσ 
 
 

2. Λειτουργία τθλεχειριςτθρίων 
Οι χριςτεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν και τα τθλεχειριςτιρια για κζςουν τθν ςυςκευι ςε 
λειτουργία Out Arm, Home Arm, Emergency Alarm, Real-time Disarm κτλ. 
i. ΟΠΛΙΗ ΚΛΕΙΣΟ ΛΟΤΚΕΣΟ 

 

ii. ΑΦΟΠΛΙΗ ΑΝΟΙΚΣΟ 
 

iii. ΒΡΑΔΤΝΗ ΟΠΛΙΗ 
 

iv. ΜΠΟΤΣΟΝ ΠΑΝΙΚΟΤ 
 
 
 

3. Home Arm  ΒΡΑΔΙΝΘ ΟΠΛΙΘ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΘ ΣΑ ΡΑΝΣΑΡ 
Όταν βρίςκεςτε μζςα ςτο ςπίτι και κζλετε να ενεργοποιιςετε τουσ περιφερικοφσ 
ανιχνευτζσ του ςυςτιματοσ για αςφάλεια, μζςα οι ανιχνευτζσ πρζπει να είναι 

απενεργοποιθμζνοι. Οπότε ςτθν κεντρικι μονάδα πατάτεSTAY  ι ςτα τθλεχειριςτιρια 

πατάτε   το  ςπιτάκι 

 
 

4. ARM ΓΕΝΙΚΘ ΟΠΛΙΘ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕ ΚΑΙ ΡΑΝΣΑΡ 
Αυτι τθ λειτουργία τθν χρθςιμοποιείτε όταν λείπετε από το ςπίτι και κζλετε να λειτουργοφν 
όλοι οι ανιχνευτζσ, εςωτερικοί και εξωτερικοί. Σο ςφςτθμα κα ενεργοποιιςει όλουσ τουσ 
αιςκθτιρεσ (κίνθςθσ, διαρροισ, φωτιάσ κλπ) και κα είναι πλιρωσ οπλιςμζνο. Οπότε ςτθν 
κεντρικι μονάδα πατάτε το πλθκτρο away . Εκείνθ τθ ςτιγμι το ςφςτθμα κα εκπζμπει ζναν 
ςφντομο τόνο ανά δευτερόλεπτο όςο είναι ο χρόνοσ εξόδου και ζπειτα κα οπλίςει. 
Μποροφμε επίςθσ να ενεργοποιιςουμε το ςφςτθμα με SMS ςτζλνοντασ τον remote control 
password (default: 1234) + *1+. Σότε το ςφςτθμα κα οπλίςει, κα ακουςτεί ζνασ ςφντομοσ 
τόνοσ, θ φωτεινι ζνδειξθ [OUT ARM] κα ανάψει ςτακερά και κα μασ απαντιςει με SMS 
“system armed”. 

 
5. Αφόπλιςθ ςυναγερμοφ 
ταματάει τθ λειτουργία τθσ ςειρινασ ι βάηει το ςφςτθμα ςυναγερμοφ ςε κατάςταςθ μθ 
λειτουργίασ. Μετά από τον αφοπλιςμό, ακόμα και αν οι ανιχνευτζσ ενεργοποιθκοφν, θ 
κφρια μονάδα δεν κα δϊςει εντολι για ενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ. (εκτόσ από τθ ηϊνθ 
24ϊρθσ προςταςίασ) 



Χρθςιμοποιιςτε το πλθκτρολόγιο για να ειςάγετε τον κωδικό και μετά πατιςτε το 
πλικτρο *#+. Οι φωτεινζσ ενδείξεισ OUT ARM] ι [HOME ARM] κα ςβιςουν. Αυτό 
ςθματοδοτεί τθν επιτυχθμζνθ απενεργοποίθςθ του ςυναγερμοφ. 

Λειτουργία τθλεχειριςτθρίου: Πατιςτε το κουμπί   

Ζνδειξθ LCD οκόνθσ: 
 
 
 

 
Μπορείτε επίςθσ να απενεργοποιιςετε τθ ςυςκευι απομακρυςμζνα με γραπτό μινυμα. Η 

εντολι ςτο γραπτό μινυμα είναι: 

Remote Control Password (Default: 1234) + [2] 

Αμζςωσ μετά, θ κεντρικι μονάδα κάνει ζναν διπλό ςφντομο ιχο, θ φωτεινι ζνδειξθ *ARM] 

ςβινει και λαμβάνετε ζνα γραπτό μινυμα “System disarmed” 

θμείωςθ: Αν ςτείλετε γραπτό μινυμα ενεργοποίθςθσ ι απενεργοποίθςθσ από το κινθτό 

που ιταν προθγουμζνωσ ςτο ςφςτθμα (αφορά “SMS Receiving Number Setting”) κα λάβετε 

δφο γραπτά μθνφματα όπλιςθσ/αφόπλιςθσ. 
 
 
 

6. Απάντθςθ ςε κλιςθ ςυναγερμοφ 
Όταν θχιςει ο ςυναγερμόσ τθσ κεντρικισ μονάδασ, κα κλθκοφν οι προεπιλεγμζνοι αρικμοί. 
Αν δεν απαντιςει κάποιοσ, κα καλζςει αυτόματα τον επόμενο αρικμό. Σο ςφςτθμα κα 
καλζςει κάκε αρικμό 3 φορζσ ςτθ ςειρά. 
Αν απαντιςετε ςτθν κλιςθ, κα ακοφςετε τθν θχογραφθμζνθ φωνι. Μπορείτε να ρυκμίςετε 
το ςφςτθμα με το τθλζφωνο ι με το πλθκτρολόγιο του κινθτοφ ςασ. 
Αν απορρίψετε αμζςωσ τθν κλιςθ χωρίσ να απαντιςετε, το ςφςτθμα κα καλζςει κυκλικά 3 
φορζσ κάκε προκακοριςμζνο αρικμό. 
Πατιςτε το [*]: Πλθροφορίεσ ςυναγερμοφ 
Πατιςτε το [1]: Η κεντρικι μονάδα ςταματάει να θχεί, οπλίηει και ςταματάει να καλεί. 
Πατιςτε το *2+: Η κεντρικι μονάδα ςταματάει να θχεί, αφοπλίηεται και ςταματάει να 
καλεί.  Πατιςτε το *3+: Η ςειρινα ςταματάει να θχεί και ακοφτε για 30 δευτερόλεπτα. Για 
να ςυνεχίςετε τθν παρακολοφκθςθ πατιςτε ξανά το *3+ για ακόμα 30 δευτερόλεπτα. 
Πατιςτε το *4+: Η κεντρικι μονάδα ξεκινάει μια ενδοεπικοινωνία για 30 δευτερόλεπτα. 
όπου μιλάτε και ακοφτε τον χϊρο. 

 
 
 

7. Απομακρυςμζνοσ Ζλεγχοσ με κλθςθ τθλεφωνου 
Καλζςτε από ζνα κινθτό θ ςτακερό τον αρικμό τθσ κεντρικισ μονάδασ και μετά από ζναν 
τόνο, κα ακοφςετε μια φωνι: “ Please enter password ”. Αν ο κωδικόσ είναι ςωςτόσ κα 
ακοφςετε: πχ 1234 3 για να ακοφςετε θ 1234 4 για να ακοφςετε και να μιλιςετε ςτον χϊρο 
“Press 1 to arm, Press 2 to disarm, Press 3 to Monitor, Press 4 to Intercom”. Αν ο κωδικόσ 
είναι λάκοσ κα ακοφςετε μια φωνι: “wrong password, please re-enter”. 
Πατιςτε το *1+: Όπλιςθ, αν οπλιςτεί ςωςτά κα ακοφςετε: “System armed”. 
Πατιςτε το *2+: Αφόπλιςθ, αν αφοπλιςτεί ςωςτά κα ακοφςετε: “System disarmed”. Πατιςτε 
το *3+: Παρακολουκεί για 30 δευτερόλεπτα. Για να ςυνεχίςετε τθν παρακολοφκθςθ πατιςτε 
ξανά το *3+ για ακόμα 30 δευτερόλεπτα. 
Για ενεργοποίθςθ τθσ τάςεωσ ελζγχου 12 βολτ για εντολι άνοιγμα πατάμε το 5 και για 
εντολι διακοπισ τθσ τάςεωσ πατάμε το 6  Προςοχι με τθν χριςθ ενόσ ΡΕΛΕ 12 ΒΟΛΣ 
μποροφμε να ανοίξουμε και να κλείςουμε οτιδιποτε !!!!!!!!!!!!!!!!! 



Πατιςτε το *4+: Η κεντρικι μονάδα ξεκινάει μια ενδοεπικοινωνία για 30 δευτερόλεπτα. 
πατιςτε το 5 και μπορείτε να ενεργοποιιςετε με ζνα ρελε 12 βολτ τθν ζξοδο Ρ1 και με 
το πλθκτρο 6 να τθν απενεργοποιιςετε πχ κζρμανςθ!!!!τθλεφωνιςτε μασ για 
ενθμζρωςθ 

 

8. Βοικεια ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
 

Πατιςτε το κουμπί [SOS ] ςτο πλθκτρολόγιο, ι ςτο τθλεχειριςτιριο ι ςτο αςφρματο 

κουμπί πανικοφ και θ κεντρικι μονάδα κα θχιςει τον ςυναγερμό και κα καλζςει τουσ 

προκακοριςμζνουσ αρικμοφσ. 
 
 
 

9. Κάντε μια τθλεφωνικι κλιςθ από τθν μονάδα ςυναγερμοφ 
τθν αφοπλιςμζνθ κατάςταςθ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν κεντρικι μονάδα για να 

πραγματοποιιςετε μια κλιςθ όπωσ από ζνα ςτακερό τθλζφωνο. Πλθκτρολογιςτε τον 
 

αρικμό ςτο πλθκτρολόγιο και πατιςτε το κουμπί *CALL ]. Η κεντρικι μονάδα κα κάνει ζναν 

ςφντομο ιχο και θ φωτεινι ζνδειξθ [Signal] κα αναβοςβινει. Μετά τθν κλιςθ πατιςτε το 
 

κουμπί [CALL  + ξανά και θ κεντρικι μονάδα κα είναι ξανά ςτθν αφοπλιςμζνθ κατάςταςθ. 
 
 
 

10. Δείτε πότε ενεργοποιικθκε ο ςυναγερμόσ μζςα ςτθ μζρα 
τθν αφοπλιςμζνθ κατάςταςθ ειςάγετε **0#]. Μετά θ κεντρικι μονάδα κα κάνει ζναν 
μακρφ ιχο και κα μπει ςε κατάςταςθ alarm record checking. Η LCD οκόνθ αφοφ δείξει τον 
ςυναγερμό και τθν ζνδειξθ τθσ ηϊνθσ ελζγχου, θ οκόνθ κα δείξει τον ακριβι χρόνο ιχθςθσ 
του ςυναγερμοφ ςε αυτι τθ ηϊνθ. Πατιςτε το 2 για επιςτρζψετε και να ελζγξετε τθν 
προθγοφμενθ καταγραφι, το 8 για τθν επόμενθ και πατιςτε **#+ για να εξζλκετε από τον 
ζλεγχο. 
Για παράδειγμα: 
51θ ηϊνθ, 7οσ ςυναγερμόσ 
Ώρα ςυναγερμοφ:12:10, August 1st, 2008. 
Ζνδειξθ ςτθ οκόνθ LCD για ζνα δευτερόλεπτο 

 

και μετά εμφάνιςθ του χρόνου ιχθςθσ του ςυναγερμοφ. 
Μπορείτε επίςθσ να ελζγξετε το ιςτορικό ςυναγερμϊν με γραπτό μινυμα (Μζγιςτο: 
τελευταίεσ 9 καταγραφζσ) 
Εντολι ελζγχου με γραπτό μινυμα: 

 

 

Remote Control Password (Default: 1234) + [3]  



Γραπτό μήνσμα απάντησης: 
Πτ: Alarm record: 
NO1 Zone: 05 TIME: 11-06-25 11:37 
(It indicates the first record: wireless zone 5 alarm time) 
……………. 
NO9 Zone: 19 Time: 11-06-25 11:45 
(It indicates the first record: wireless zone 19 alarm time) 

 
 
 

11. Ζλεγχοσ του GSM ςιματοσ 
Πριν εγκαταςτιςετε τθν κεντρικι μονάδα, κα πρζπει να ελζγξετε το ςιμα ςτο μζροσ που κα 
εγκαταςτιςετε τθν κεντρικι μονάδα για να βεβαιωκείτε ότι κα λειτουργεί καλά. 
τθ λειτουργία εγκατάςταςθσ ειςάγετε [81]># και θ μονάδα κα κάνει ζναν μακρφ ιχο και 
κα δείξει ςτθν οκόνθ 00+XX (το XX δείχνει τθν ζνταςθ του ςιματοσ). Η ζνταςθ του ςιματοσ 
κα πρζπει να είναι ςτο 07-31. Αν είναι λιγότερο από 07, κα πρζπει να αλλάξετε μζροσ. 
Για παράδειγμα: αν θ ζνταςθ είναι 12, κα εμφανιςτεί ωσ εξισ: 

 

[θμείωςθ:] 
Μόνο ςτθν κατάςταςθ όπλιςησ, μπορεί το ςφςτθμα να ςτζλνει γραπτά 
μθνφματα ςυναγερμοφ ςε περίπτωςθ διακοπισ ι επαναςφνδεςθσ του 
ρεφματοσ. Όςο είναι ςε κατάςταςθ STAY  ι Disarm δεν μπορεί να ςτζλνει 
μθνφματα.  Περιεχόμενο μθνφματοσ: 
Power failure: Power charger off 
Power recovery: Power charger on 

 

 

*ΤΝΣΗΡΗΗ+ 
Σο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυναγερμοφ GS-007M2C ζχει ζναν εξαιρετικό ςχεδιαςμό και 
χρθςιμοποιεί εξελιγμζνθ τεχνολογία. Θα πρζπει να χρθςιμοποιείτε προςεκτικά. 
Ακολουκοφν μερικζσ ςυμβουλζσ οι οποίεσ απαιτοφνται για να κεωρείται το προϊόν εντόσ 
εγγφθςθσ, κακϊσ και για τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ του ςυςτιματοσ. 
 Σοποκετιςτε τον ςυναγερμό και όλα τα εξαρτιματα μακριά από παιδιά 

 

 Κρατιςτε τον ςυναγερμό ςτεγνό. Βροχι, υγραςία και λοιπά κα διαβρϊςουν το 
θλεκτρονικό κφκλωμα. 

 

 Μθ τοποκετείτε τον ςυναγερμό ςε βρϊμικεσ τοποκεςίεσ, αλλιϊσ τα θλεκτρονικά 
εξαρτιματα μπορεί να πάκουν ηθμιά. 

 

 Μθ τοποκετείτε τον ςυναγερμό ςε τοποκεςίεσ με πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Η 
υψθλι κερμοκραςία κα μειϊςει τθ διάρκεια ηωισ του 
ςυναγερμοφ, των θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων του, τθσ μπαταρίασ και μπορεί να 
παραμορφϊςει ι να λειϊςει κάποια πλαςτικά μζρθ. 

 

 Μθ τοποκετείτε τον ςυναγερμό ςε τοποκεςίεσ με πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Η 
χαμθλι κερμοκραςία μπορεί να προκαλζςει ςυμπφκνωςθ και να καταςτρζψει τον 
ςυναγερμό. 



 

 υνίςταται ο περιοδικόσ ζλεγχοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ: 
 

 Ελζγξτε τθν κεντρικι μονάδα κάκε τρεισ μινεσ: 
1. Αν οπλίηει/αφοπλίηει κανονικά. 

2. Αν καλεί τουσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ κανονικά. 

3. Αν λαμβάνει τα ςιματα από τουσ αιςκθτιρεσ κανονικά. 

4. Αν οι εφεδρικζσ μπαταρίεσ δουλεφουν κανονικά. 
 Ελζγξτε τουσ αςφρματουσ ανιχνευτζσ μια φορά το μινα: 
1. Διεγείρετε τουσ αςφρματουσ ανιχνευτζσ για να δείτε αν ενεργοποιοφν τον ςυναγερμό 
κανονικά. 

2. Ελζγξτε τισ μπαταρίεσ των ανιχνευτϊν. 

3. Ελζγξτε αν οι ανιχνευτζσ μποροφν να επικοινωνιςουν μθ τθ κεντρικι μονάδα. 

 
 Ελζγξτε τθν κάρτα SIM: 
1. Ελζγξτε τθ χριςθ τθσ κάρτασ SIM, δθλαδι το ςιμα του δικτφου το υπόλοιπό τθσ κλπ. 

2. Βεβαιωκείτε ότι ζχετε βγάλει τον κωδικό PIN. 

3. Κρατιςτε τον κωδικό και τον αρικμό τθσ κάρτασ SIMςε αςφαλζσ μζροσ, ςε περίπτωςθ 
που υπάρξει με εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ του ςυναγερμοφ από τρίτουσ. 

 
 Εφόςον ο ςυναγερμόσ είναι μονίμωσ ςε λειτουργία ι standby mode το τροφοδοτικό 
τθσ κεντρικισ μονάδασ κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνο ςε μία καλι και αξιόπιςτθ πρίηα. 

 

 Μθ τοποκετείτε τον ςυναγερμό κοντά ςτο δωμάτιο ι ςτο γραφείο ςασ, επειδι ςε 
περίπτωςθ ςυναγερμοφ θ ςειρινα θχεί πολφ δυνατά και μπορεί να ςασ χαλάςει τθν 
ξεκοφραςθ ι τθ δουλειά ςασ. 

 

 Αν ο ςυναγερμόσ μζνει αρκετό καιρό εκτόσ λειτουργίασ, καλό κα είναι να βγαίνει από 
τθν τροφοδοςία για να μθν φκείρεται. 

 

 Μθν επιχειρείτε να διορκϊςετε ι να αποςυναρμολογιςετε τθ ςυςκευι αλλιϊσ μπορεί 
να τραυματιςτείτε και να χάςετε τθν εγγφθςθ. 

 

 Μθν βάηετε τον αρικμό “100” ςαν αρικμό κλιςθσ του ςυναγερμοφ χωρίσ άδεια από τθν 
αςτυνομία. 

 
Παρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά τθσ οδθγίεσ. Αν ο εξοπλιςμόσ δεν δουλεφει ςωςτά 
παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ. 

 
Σα ακόλουκα εξαρτιματα είναι προαιρετικά. 
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