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ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατά την χρήση της μονάδας που αγοράσατε,
συστήνεται η καλή ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών πριν την έναρξη της
διαδικασίας ενεργοποίησης.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε παραμετροποίηση ή η χρήση μη επίσημων
περιφερειακών συσκευών τόσο για την κεντρική μονάδα όσο και για τα επιμέρους τμήματά
του συστήματος. Επισκευή και συντήρηση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό (πχ. τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή το αρμόδιο τμήμα της αντιπροσωπείας).
Η μονάδα ελέγχου πρέπει να συνδέεται μόνο σε αναλογικές γραμμές τηλεφώνου.
Η σύνδεσή του με οποιοδήποτε ψηφιακό δίκτυο (μέσω ISDN γραμμής για παράδειγμα)
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε αλλαγή
της αναλογικής γραμμής σας σε ψηφιακή, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον τεχνικό
που έκανε την εγκατάσταση.
Θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν η τηλεφωνική γραμμή στην οποία συνδέεται
την μονάδα ελέγχου είναι συχνά κατειλημμένη ή έχει στο ιστορικό της αρκετές βλάβες και
θα πρέπει να ενημερώστε σχετικά τον τεχνικό που έκανε την εγκατάσταση.
Για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός σας σας παρέχει το μέγιστο βαθμό ασφαλείας,
θα πρέπει να παραμένει σε καλή κατάσταση και για αυτό η SATEL σας προτείνει το τακτικό
έλεγχο καλής λειτουργίας του.
Ο συναγερμός δεν μπορεί να αποτρέψει μια ληστεία, μια πυρκαγιά ή κάποιο άλλο δυσάρεστο
περιστατικό, ωστόσο εγγυάται ότι μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσει
την πιθανή ζημιά (για παράδειγμα, αποθαρρύνοντας τους ληστές να συνεχίσουν
να παραβρίσκονται στο χώρο σας, αφού θα εκκινήσει τη διαδικασία οπτικής και ηχητικής
δραστηριότητας, ειδοποιώντας παράλληλα τις ανάλογες υπηρεσίες).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το σύστημα συναγερμού που αγοράσατε λειτουργεί με μπαταρία. Μην πετάτε στους
κλασικούς κάδους απορριμμάτων τις άδειες μπαταρίες, αλλά ανακυκλώστε τις σύμφωνα
με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχετικές οδηγίες 91/157/EEC και
93/86/EEC93/86/EEC).
Για την δήλωση συμμόρφωσης μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα
www.satel.eu/ce

Αλλαγές στην έκδοση λογισμικού 1.03
Λειτουργίες χρήστη Διαγνωστικές λειτουργίες σας επιτρέπουν να λάβετε πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση των Ανιχνευτών 433 MHz που
υποστηρίζονται από ελεγκτή. VERSA-MCU.
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Οδηγίες Χρήστη

SATEL

1. Εισαγωγή
Χαιρόμαστε που επιλέξατε ένα προϊόν της SATEL και ευελπιστούμε πως θα παραμείνετε
ικανοποιημένοι από αυτή την επιλογή σας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε
έτοιμοι να σας παρέχουμε επαγγελματική καθοδήγηση και πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα μας.
Η εταιρία SATEL κατασκευάζει μία μεγάλη γκάμα περιφερειακών σχεδιασμένα για
αποκλειστική χρήση σε συστήματα συναγερμού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα και τις υπηρεσίας μας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.satel.eu.

2. Τεχνική περιγραφή του συστήματος ασφαλείας
Το σύστημα ασφαλείας είναι δομημένο από μία σειρά περιφερειακών συσκευών, η λειτουργία
των οποίων είναι σημαντική για την προστασία της περιουσίας σας. Οι περιφερειακές
συσκευές του συστήματος συναγερμού μπορεί να είναι εκτεθειμένες σε εξωτερικούς
παράγοντες, όπως διάφορες καιρικές συνθήκες ή γενικότερες μηχανικές βλάβες. Για να
μπορείτε να απολαμβάνετε υψηλό επίπεδο προστασίας και να διατηρήσετε το σύστημα
συναγερμού σε καλή κατάσταση φροντίστε για την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων
λειτουργίας.
Η κεντρική μονάδα είναι εφοδιασμένη με διατάξεις προστασίας και αυτόματες διεργασίες
ελέγχου καλής λειτουργίας . Σε περίπτωση που εμφανιστεί η οποιαδήποτε δυσλειτουργία,
το ειδικό LED
[TROUBLE] θα ανάψει στο πληκτρολόγιο. Σε μία τέτοια περίπτωση,
αντιδράστε άμεσα και ειδοποιήστε, αν χρειαστεί, τον τεχνικό που σας έκανε
την εγκατάσταση.
Ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τακτική βάση.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αντιδρά σε οποιαδήποτε παρενόχληση των ανιχνευτών, ότι
διάφορα αντικείμενα δεν εμποδίζουν το οπτικό πεδίο των ανιχνευτών, καθώς και ότι
η οποιαδήποτε αντίδραση στο άνοιγμα μιας προστατευμένης πόρτας είναι η ενδεδειγμένη
(π.χ. ειδοποίηση από τον βομβητή και, παράλληλα, τηλεφωνική ειδοποίηση).
Ο τεχνικός εγκατάστασης θα σας υποδείξει πως να ελέγχετε το σύστημα με κάθε
λεπτομέρεια. Προτείνεται να γίνεται έλεγχος από τον τεχνικό σε τακτά χρονικά διαστήματα
κατόπιν εντολής του πελάτη.
Είναι προς το συμφέρον του χρήστη να προβλέψει και να οργανώσει εκ των προτέρων
διαδικασίες που θα λάβουν χώρα αφού ο συναγερμός αρχίζει να χτυπάει. Είναι πολύ
σημαντικό να μπορείτε να αναγνωρίσετε τον κάθε συναγερμό, να εντοπίσετε την πηγή
του από τις ενδείξεις στο πληκτρολόγιο και να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα, πχ. την εκκένωση.

3. Λειτουργικό κόστος συστήματος ειδοποίησης
Ο βασικός σκοπός της κεντρικής μονάδας ελέγχου είναι να ενεργοποιεί τις διάφορες οπτικές
ή/και ηχητικές σημάνσεις και στην επικοινωνία της με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων,
να παρέχει τη σωστή πληροφορία για την εγκατάσταση σε πραγματικό χρόνο. Η εκτέλεση
των παραπάνω δράσεων απαιτεί τη χρήση της τηλεφωνικής γραμμής και όπως είναι
φυσιολογικό επιφέρει κάποια έξτρα οικονομική επιβάρυνση. Σε γενικές γραμμές, ο όγκος
των χρεώσεων που θα γίνουν από το σύστημα εξαρτώνται άμεσα από τον όγκο
της πληροφορίας που πρέπει να μεταφέρει ο εξοπλισμός στη μονάδα παρακολούθησης.
Το οποιοδήποτε λάθος στην τηλεφωνική σύνδεση ή στον προγραμματισμό της κεντρικής
μονάδας ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση αυτών των χρεώσεων. Συνήθως, τέτοιες
καταστάσεις εμφανίζονται σε περιπτώσεις πολύπλοκων και υπεράριθμων συνδέσεων.
Ο υπεύθυνος τεχνικός για την εγκατάσταση μπορεί να ρυθμίσει την αντίδραση
του συστήματος σε κάθε περίπτωση καθώς και τον αριθμό των ειδοποιήσεων που θα
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αποστέλλει, ωστόσο ο χρήστης είναι αυτός που θα πρέπει να αποφασίσει τον όγκο
της πληροφορίας που θέλει να διακινείται ή ακόμη και αν το σύστημα μπορεί να παραβλέψει
μία ειδοποίηση προς το Κέντρο Λήψεως Σημάτων εφόσον οι αντίστοιχες ενδείξεις παρέχονται
και τοπικά στο πληκτρολόγιο χειρισμού.

4. Γλωσσάρι
Συναγερμός – αντίδραση του συστήματος συναγερμού από ειδοποίηση π.χ. ανιχνευτών για
ανίχνευση κίνησης σε προστατευόμενο χώρο ή αντίδραση σε άλλα γεγονότα (πχ. σπάσιμο
τζαμιού ή ανίχνευση γκαζιού). Η ενεργοποίηση του συναγερμού μπορεί να εμφανιστεί στις
σειρήνες, στα πληκτρολόγια και στους καρταναγνώστες (για ορισμένη χρονική περίοδο
ή μέχρι την απενεργοποίηση από το χρήστη). Επιπλέον, πληροφορίες για τον συναγερμό
μπορούν να αποσταλούν στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων ή τον χρήστη.
Ζώνη συναγερμού – ένας ανιχνευτής ή ένα σύνολο ανιχνευτών σε ένα κύκλωμα,
την «ζώνη», η παραβίαση της οποίας μπορεί να ενεργοποιήσει το συναγερμό.
Κατάσταση «οπλισμένο» – η κατάσταση λειτουργίας του συστήματος κατά την οποία
η παραβίαση κάποιας ζώνης θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό.
Κωδικός – μια αλληλουχία ψηφίων που επιτρέπει στο χρήστη πρόσβαση στον έλεγχο και
την λειτουργία του συστήματος συναγερμού μέσω του πληκτρολογίου.
Όπλιση «Ημέρας» – η κατάσταση κατά την οποία μερικές μόνο από τις ζώνες είναι
οπλισμένες, ανάλογα με τις επιλογές που έγιναν κατά την εγκατάσταση. Το συνεργείο
εγκατάστασης πρέπει να ορίσει τις ζώνες που πρέπει να οπλίζονται όταν ο χρήστης
βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος να
ενεργοποιηθούν από τον ίδιο το χρήστη. Αν δεν οριστούν τέτοιου είδους ζώνες ο χρήστης
δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την Όπλιση Ημέρας.
Ανιχνευτής – το βασικό εξάρτημα του συστήματος συναγερμού που αναλύει το περιβάλλον
και, εφόσον αναγνωρίσει κάποιον κίνδυνο, μεταδίδει την αντίστοιχη πληροφορία στον
πίνακα ελέγχου (π.χ. Εντοπίζεται κίνηση από τους ανιχνευτές κίνησης, απομακρύνονται
μαγνητικές επαφές με το άνοιγμα μιας πόρτας ή παραθύρου, σπάει κάποιο παράθυρο
ή εντοπίζεται κάποιο αέριο από τους αισθητήρες ανίχνευσης αερίων κ.α.).
Χρονοκαθυστέρηση Εισόδου – ο χρόνος που μετράται από τη στιγμή της εισόδου στην
προστατευόμενη περιοχή εντός του οποίου ο χρήστης έχει το περιθώριο να αφοπλίσει την
περιοχή του συστήματος πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.
Διαδρομή Εισόδου – η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης μετά την είσοδό
του στην προστατευόμενη περιοχή ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να αφοπλίσει
το σύστημα χωρίς να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Συνήθως η διαδρομή αυτή είναι ίδια με
τη διαδρομή εξόδου.
Χρονοκαθυστέρηση Εξόδου – ο χρόνος που μετράται από την στιγμή της όπλισης
του συναγερμού και εντός του οποίου ο χρήστης πρέπει να απομακρυνθεί από
την προστατευόμενη περιοχή.
Διαδρομή Εξόδου – η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης, προς την έξοδο
από την περιοχή, ύστερα από την όπλιση του συστήματος συναγερμού. Η διαδρομή αυτή
είναι συνήθως ίδια με τη διαδρομή εισόδου.
Συναγερμός Πυρκαγιάς – συναγερμός που ενεργοποιείται είτε από τους ανιχνευτές φωτιάς
είτε από το πληκτρολόγιο σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Όπλιση «Πλήρης» – η κατάσταση κατά την οποία όλες οι ζώνες της εγκατάστασης είναι
οπλισμένες.
Τεχνικός/Συνεργείο Εγκατάστασης – το άτομο ή η ομάδα ατόμων που εγκατέστησε και
προγραμμάτισε το σύστημα συναγερμού.
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Ιατρικός (βοηθητικός) συναγερμός – συναγερμός που ενεργοποιείται είτε με το πάτημα
ενός πλήκτρου είτε από το πληκτρολόγιο σε περίπτωση που είναι αναγκαία η κλήση
ιατρικής βοήθειας.
Όπλιση «Νύχτας»– η κατάσταση κατά την οποία μερικές μόνο ζώνες του συστήματος είναι
οπλισμένες, ανάλογα με τις ρύθμισες που έκανε ο τεχνικός εγκατάστασης. Ο τεχνικός
πρέπει να ορίσει τις ζώνες που θα οπλίζονται όταν ο χρήστης παραμένει στην
προστατευόμενη περιοχή και οι οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθούν κατά
λάθος στη διάρκεια της νύχτας. Αν δεν οριστούν τέτοιες ζώνες από τον τεχνικό, ο χρήστης
δεν θα μπορεί να ενεργοποιεί την κατάσταση της Όπλισης Νύχτας.
Συναγερμός Πανικού – συναγερμός που ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου ή από
το πληκτρολόγιο σε περίπτωση απειλής.
Περιοχή – ένα μέρος της προστατευόμενης εγκατάστασης που αποτελείται από έναν αριθμό
ζωνών. Ο διαχωρισμός σε Περιοχές επιτρέπει την επιλεκτική όπλιση ή αφόπλιση του
συστήματος συναγερμού σε συγκεκριμένες περιοχές του προστατευόμενου χώρου.
Παθητικός Πομπός – μια ασύρματη συσκευή που δεν έχει αυτόνομη τροφοδοσία αλλά,
με τη βοήθεια ενός μαγνητικού πεδίου, μπορεί να εκπέμψει σήμα που επιτρέπει την
αναγνώρισή της. Μπορεί να έχει τη μορφή μιας κάρτας ή μιας ετικέτας proximity κ.τ.λ.
Προστατευόμενος χώρος – ο χώρος που ελέγχεται από το σύνολο των ανιχνευτών που
απαρτίζουν το σύστημα συναγερμού.
Κάρτα Proximity – ένας παθητικός πομπός που επιτρέπει στο χρήστη να χειριστεί
το σύστημα συναγερμού μέσω μιας συσκευής ανάγνωσης καρτών (καρταναγνώστης).
Αναφορά – πρόκειται για τη αναφορά συμβάντων που προέκυψαν στο σύστημα
συναγερμού, τα οποία μεταφέρονται στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων. Η πληροφορία αυτή
μπορεί να μεταφερθεί μέσω τηλεφωνικής γραμμής, καλωδίου δικτύου κ.α.
Κωδικός Service – κωδικός που επιτρέπει πρόσβαση στην κατάσταση service αλλά και σε
μερικές λειτουργίες του μενού χρήστη.
Τεχνικός συντήρησης – το άτομο η αρμοδιότητα του οποίου είναι να ελέγχει
τη λειτουργικότητα του συστήματος και των μερών που το απαρτίζουν αλλά και να
αντιμετωπίζει πιθανά προβλήματα. Το άτομο αυτό μπορεί να είναι ο τεχνικός που έκανε
την εγκατάσταση ή κάποιος που ορίζεται από τον ίδιο.
Σειρήνα/Φανός – η συσκευή που δίνει ηχητικές και οπτικές πληροφορίες για τους
συναγερμούς και άλλα περιστατικά που προκύπτουν στο σύστημα.
Συναγερμός Tamper– η αντίδραση του συστήματος σε περίπτωση που προσπαθήσει
κάποιος να ανοίξει το περίβλημα μιας συσκευής που είναι μέρος του συστήματος, να
ξηλώσει μια τέτοια συσκευή από τον τοίχο, να κόψει τα καλώδια του συναγερμού κ.α. Το
σύστημα συναγερμού θα αντιδράσει σαν να έχει γίνει παραβίαση ζώνης αλλά, σε κάθε
περίπτωση, καλέστε τον τεχνικό για να διαπιστωθεί ότι δεν πρόκειται για λάθος.
Χρήστης – το άτομο που ελέγχει το σύστημα συναγερμού χρησιμοποιώντας κάποιο κωδικό,
μια κάρτα proximity ή κάποιο τηλεχειριστήριο.
Προειδοποιητικός συναγερμός – σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τα κριτήρια
ενεργοποίησης του συναγερμού πληρούνται το σύστημα μπορεί να μην προχωρήσει
άμεσα στις ενέργειες που προκαλεί μια παραβίαση. Οι ενέργειες αυτές αναβάλλονται και
η αντίδραση του συστήματος περιορίζεται σε προειδοποιητικές ενδείξεις στα
πληκτρολόγια, στους καρταναγνώστες ή/και στις σειρήνες/φανούς. Έτσι σε περίπτωση
που ο χρήστης έκανε κάποιο λάθος (μπορεί για παράδειγμα να μην αφόπλισε το σύστημα
κατά την είσοδό του στην προστατευόμενη περιοχή ή να κινήθηκε κατά τη διάρκεια
της ημέρας ή της νύχτας σε ενεργοποιημένες ζώνες), έχει λίγο παραπάνω χρόνο για να
απενεργοποιήσει το σύστημα. Ρωτήστε τον τεχνικό σας σε ποιες περιπτώσεις δίνει το
σύστημα αυτό το περιθώριο.
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Ζώνη – 1. ένα μεμονωμένο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής που μπορεί να ελέγχεται
από έναν ή περισσότερους ανιχνευτές. 2. τα σημεία τερματισμού στην πλακέτα της
μονάδας ελέγχου στα οποία μπορούν να συνδεθούν ανιχνευτές ή κάποια άλλη συσκευή η
κατάσταση της οποίας πρέπει να ελέγχεται (πλήκτρο πανικού, αισθητήρας για αλλοίωση
σειρήνας, ένδειξη απώλειας τροφοδοσίας κ.τ.λ.).
Παράκαμψη Ζώνης (Αναστολή/Απομόνωση) – διαδικασία που εμποδίζει τις επιλεγμένες
ζώνες να ενεργοποιήσουν συναγερμό όταν το σύστημα είναι οπλισμένο. Παραβιάσεις σε
αυτές τις ζώνες θα αγνοηθούν από την μονάδα ελέγχου.
Παραβίαση Ζώνης – Η αλλαγή στην κατάσταση μιας ζώνης σε οποιαδήποτε άλλην πέραν
αυτής που ορίζεται ως η φυσιολογική (αποτέλεσμα εντοπισμού κίνησης ή αερίου κ.τ.λ.).

5. Συμμόρφωση του Πίνακα Ελέγχου με απαιτήσεις της
προδιαγραφής EN 50131 για τη Βαθμίδα 2 (GRADE 2)
Αν ο τεχνικός έχει ρυθμίσει την μονάδα ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
προδιαγραφής EN 50131 για τη Βαθμίδα 2 (Grade 2) τότε:
1. Οι κωδικοί χρήσης θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 5 ψηφία.
2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε πληκτρολόγια, με χρήση LEDs, οπτικά και ηχητικά
σήματα θα πρέπει να είναι περιορισμένες.
3. Η λειτουργία της γρήγορης όπλισης δεν θα είναι διαθέσιμη.
4. Η όπλιση μπορεί να είναι αδύνατη αν προκύψει μια από τις καταστάσεις που ορίζονται
από την προδιαγραφή (παραβίαση ζώνης, πρόβλημα κ.α.).
Ο αντίκτυπος της κάλυψης των απαιτήσεων αυτών στη λειτουργία του πίνακα ελέγχου
περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.
Ο πιθανόν λιγότερο φιλικός προς το χρήστη χειρισμός της μονάδας ελέγχου καθώς και
η απαλοιφή ορισμένων χρήσιμων για το χρήστη επιλογών είναι η επίπτωση
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 50131 (Grade2). Ωστόσο,
η απόλυτη προτεραιότητα της προδιαγραφής είναι η παρακώλυση των διαρρηκτών και
η αποφυγή της διάρρηξης.

6. Λειτουργία του Συστήματος Συναγερμού μέσω
Πληκτρολογίου
Ο πίνακας ελέγχου αλληλεπιδρά με τα πληκτρολόγια:
VERSA-LCD – Πληκτρολόγιο οθόνης LCD;
VERSA-LCDM – Πληκτρολόγιο μεγάλης οθόνης LCD;
VERSA-LED – Πληκτρολόγιο LED.
Τα πληκτρολόγια είναι διαθέσιμα σε μια ποικιλία από επιλογές χρωμάτων για την οθόνη και
το φωτισμό των πλήκτρων. H παραλλαγή χρώματος υποδεικνύεται από το πρόσθετο
χαρακτηρισμό στο όνομα πληκτρολογίου (π.χ.ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD - πράσινη οθόνη και
οπίσθιος φωτισμος πληκτρολόγιου, VERSA-LCDM-WH - λευκή οθόνη και οπίσθιος φωτισμος
πληκτρολόγιου.
Το πληκτρολόγιο LCD προσφέρει πληροφορίες μέσω της οθόνης LCD και των ενδεικτικών
LEDs, ενώ το πληκτρολόγιο LED κάνει το ίδιο αποκλειστικά και μόνο μέσω των ενδεικτικών
LEDs. Με το πληκτρολόγιο LED, τόσο ο χειρισμός όσο και ο προγραμματισμός του
συστήματος υπόκειται σε περιορισμούς αφού κάποιες πληροφορίες δεν μπορούν να
μεταφερθούν στο χρήστη από τα LEDs. Το εύρος των επιλογών/λειτουργιών, που είναι
διαθέσιμο, εξαρτάται από την διαβάθμιση του χρήστη στα επίπεδα ασφαλείας (π.χ. απλός
χρήστης, master χρήστης).
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Σχ. 1. Πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD.

Σχ. 2. Πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED.
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Σχ. 3. Πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ-LCDM.

6.1 Οθόνη [ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD]
Η οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD μπορεί να απεικονίσει 2 σειρές 16 χαρακτήρων και φέρνει
σε επικοινωνία τον χρήστη με το σύστημα. Προβάλλει ξεκάθαρα πληροφορίες για την
κατάσταση του συστήματος αλλά και τις επιλογές που είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στο
χρήστη. Αν απαιτείται, η οθόνη φωτίζεται διακριτικά.
Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιείται στην κανονική της λειτουργία ή στη λειτουργία
κατάστασης ζωνών (οι λειτουργίες αυτές αλλάζουν πιέζοντας το πλήκτρο
). Στην
κανονική λειτουργία εμφανίζεται στην πρώτη σειρά της οθόνης η ημερομηνία και η ώρα (στη
μορφή που ορίστηκε από τον τεχνικό) ή το όνομα του πληκτρολογίου. Στη λειτουργία
κατάστασης ζωνών εμφανίζονται σύμβολα που δείχνουν την κατάσταση των ζωνών που
ελέγχονται από το σύστημα (η κατάσταση της ζώνης δεν προβάλλεται αν οι ρυθμίσεις στην
μονάδα ελέγχου δεν το επιτρέπουν). Οι αριθμοί που αναγράφονται περιμετρικά στην οθόνη
αντιστοιχούν στις ζώνες. Ακολουθεί εξήγηση των εμφανιζόμενων συμβόλων ανάλογα με τη
βαρύτητά τους (όσο πιο ψηλά η θέση στη λίστα τόσο πιο σημαντική είναι η κατάσταση στην
οποία αναφέρεται το σύμβολο):
– Ζώνη σε αναστολή (Προσωρινή Παράκαμψη) (δεν εμφανίζεται όταν είναι οπλισμένη),
[αναβοσβήνει] – Απομονωμένη ζώνη (Μόνιμη Παράκαμψη) (δεν εμφανίζεται όταν είναι
οπλισμένη),
– Μακρύς χρόνος παραβίασης ζώνης (δεν εμφανίζεται όταν είναι οπλισμένη),
– Καμία παραβίαση ζώνης (δεν εμφανίζεται όταν είναι οπλισμένη),
– Η ζώνη που [πρώτη] ενεργοποίησε το συναγερμό [σε περιπτώσεις πολλαπλών ζωνών],
– Παραβίαση προστασίας ζώνης (tamper) (τύπος ζώνης 2EOL),
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– Παραβιασμένη ζώνη,
– Μνήμη παραβίασης προστασίας ζώνης (tamper) (τύπος ζώνης 2EOL),
– Μνήμη συναγερμού,
– Κανονική κατάσταση ζώνης.
Σημείωση: Αν έχει ενεργοποιηθεί η ΒΑΘΜΙΔΑ 2 (GRADE 2) από τον τεχνικό, η αλλαγή σε
λειτουργία κατάστασης ζωνών με το πλήκτρο
είναι αδύνατη.
Ασχέτως της επιλεγμένης κατάστασης, συγκεκριμένα γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν στην
προβολή των ακολούθων πληροφοριών (με σειρά προτεραιότητας):
– Αντίστροφη μέτρηση χρόνου για την αυτόματη όπλιση (autoarm);
– Αντίστροφη μέτρηση χρόνου εισόδου;
– Αντίστροφη μέτρηση χρόνου εξόδου;
– Συναγερμός Ζώνης – το μήνυμα περιέχει το όνομα της ζώνης η οποία ενεργοποίησε τον
συναγερμό και παραμένει μέχρι να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός (σε περίπτωση
ένδειξης συναγερμού σε πολλαπλές Ζώνες, μηνύματα για διαδοχικούς συναγερμούς
προβάλλονται εναλλάξ κάθε δύο δευτερόλεπτα – χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα
και
για να περάσετε από το ένα μήνυμα στο άλλο);
– Συναγερμός Περιοχής – το μήνυμα περιέχει το όνομα της περιοχής στην οποία
ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και παραμένει μέχρι αυτός να απενεργοποιηθεί (αν
ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε σε δύο Περιοχές θα προβάλλονται εναλλάξ τα αντίστοιχα
μηνύματα κάθε δύο δευτερόλεπτα – χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα
και
για να
περάσετε από το ένα μήνυμα στο άλλο);
– Παραβίαση προστασίας ζώνης (tamper) [πρέπει να κληθεί τεχνικός συντήρησης] –
το μήνυμα προβάλλεται μέχρι να διαγραφεί η μνήμη προβλημάτων από άτομο που
κατέχει τον κωδικό συντήρησης (Service Code) (βλ: τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).
Σημείωση: Αν έχει ενεργοποιηθεί η ΒΑΘΜΙΔΑ 2 (GRADE
τα προαναφερθέντα μηνύματα δεν προβάλλονται.

2)

από

τον

τεχνικό,

6.2 LEDs και προβολή κατάστασης ζώνης [ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED]
Σημείωση: Αν έχει ενεργοποιηθεί η ΒΑΘΜΙΔΑ 2 (GRADE 2) από τον τεχνικό, τα LEDs του
πληκτρολογίου ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED θα παρουσιάζουν την κατάσταση των
ζωνών μόνο εφόσον γίνει εισαγωγή του κωδικού και επαλήθευση του με το
πλήκτρο

.

Τα 30 αριθμημένα LEDs του πληκτρολογίου ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED παρέχουν πληροφορίες
για την κατάσταση των ζωνών του συστήματος. Όταν επιλέγονται λειτουργίες χρήστη τα
LEDs προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες, ανάλογα με την εκάστοτε επιλεγμένη λειτουργία.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται πληροφόρηση για τις ζώνες από
τα LEDs. Κάθε συνδυασμός των LED διαρκεί για δύο δευτερόλεπτα. (
– το LED είναι
σβηστό;
– το LED είναι αναμμένο). Παρουσιάζονται οι ακόλουθες καταστάσεις με σειρά
βαρύτητας/προτεραιότητας:
– ζώνη σε αναστολή (δεν προβάλλεται όταν είναι οπλισμένη),
– απομονωμένη ζώνη (δεν προβάλλεται όταν είναι οπλισμένη),
– μακρύς χρόνος παραβίασης (δεν προβάλλεται όταν είναι οπλισμένη),
– καμία παραβίαση ζώνης (δεν προβάλλεται όταν είναι οπλισμένη),
– η ζώνη που [πρώτη] ενεργοποίησε το συναγερμό,
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– παραβίαση προστασίας ζώνης (tamper) (τύπος ζώνης 2EOL),
– παραβιασμένη ζώνη,
– μνήμη παραβίασης προστασίας ζώνης (tamper) (τύπος ζώνης 2EOL),
– μνήμη συναγερμού,
– κανονική κατάσταση ζώνης.
Επιπλέον τα LEDs προβάλλουν την αντίστροφη μέτρηση κατά την είσοδο και την έξοδο από
Περιοχές (τα πρώτα 15 για το πρώτο τμήμα και τα δεύτερα 15 για το δεύτερο). Τα LEDs που
είναι αναμμένα (αντίστροφη μέτρηση εξόδου) και εκείνα που αναβοσβήνουν (αντίστροφη
μέτρηση εισόδου) δείχνουν πόσο χρόνος μένει μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης.
Κάθε LED αντιστοιχεί σε 2 δευτερόλεπτα. Αν η χρονική καθυστέρηση της αντίστροφη
μέτρησης είναι μεγαλύτερη από 30 δευτερόλεπτα σε διάρκεια, τα LEDs θα αρχίσουν να
σβήνουν όταν ο χρόνος που απομένει είναι λιγότερος από 30 δευτερόλεπτα.

6.3 LEDs και ενδείξεις κατάστασης Περιοχών και Συστήματος
Δύο πράσινα LEDs (ένα για κάθε Περιοχή). Όταν κάποιο από αυτά τα LEDs είναι
αναμμένο, η αντίστοιχη Περιοχή είναι οπλισμένη. Το LED κάθε Περιοχής αναβοσβήνει
κατά την αντίστροφη μέτρηση χρόνου εξόδου.
Σημείωση: Η ένδειξη όπλισης μπορεί να ρυθμιστεί από τον Τεχνικό ώστε να μην
εμφανίζεται. Για να εμφανιστεί και πάλι η ένδειξη για την κατάσταση
όπλισης, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιβεβαιώστε τον με το πλήκτρο.
.
Και τα δύο LEDs χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού «βήμα
προς βήμα» για να υποδείξουν τον αριθμό του κάθε βήματος (βλ: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
«ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ»”).
Δύο κόκκινα LEDs (ένα για κάθε Περιοχή). Όταν τα LEDs είναι αναμμένα
ή αναβοσβήνουν αναφέρονται αντιστοίχως στο συναγερμό και στη μνήμη
συναγερμού. Ακολουθεί πίνακας με τις φωτεινές ενδείξεις μέσω των οποίων τα LEDs
προβάλλουν πληροφορίες για την κατάσταση του συναγερμού και της μνήμη
συναγερμού. Κάθε σχηματισμός προβάλλεται για δύο δευτερόλεπτα. (
– το LED
είναι σβηστό;
– το LED είναι αναμμένο). Η υψηλότερη θέση στη λίστα σημαίνει και
υψηλότερη προτεραιότητα της αντίστοιχης κατάστασης:
– συναγερμός πυρκαγιάς,
– συναγερμός διάρρηξης,
– προειδοποιητικός συναγερμός,
– συναγερμός tamper,
– μνήμη συναγερμού πυρκαγιάς,
– μνήμη συναγερμού διάρρηξης,
– μνήμη προειδοποιητικού συναγερμού,
– μνήμη συναγερμού tamper.
Και τα δύο LEDs χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού «βήμα
προς βήμα» για να υποδείξουν τον αριθμού του κάθε βήματος (βλ: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
«ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ»”).
Κίτρινο LED. Όταν αναβοσβήνει αναφέρεται σε σφάλμα ή στη μνήμη σφαλμάτων. Για
να εντοπίσετε την αιτία του σφάλματος ακολουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο
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7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το LED σβήνει με την όπλιση του συστήματος.
Με την είσοδο στο μενού χρήστη ή σε κατάσταση Service, το LED παρέχει τις
επιπλέον ακόλουθες πληροφορίες:
– Το LED αναβοσβήνει γρήγορα – πλοήγηση μενού και υπομενού,
– Το LED είναι αναμμένο – η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.
Μπλε LED. Αυτό το LED υποδεικνύει πως το σύστημα είναι σε κατάσταση Service.
Το LED είναι σταθερά αναμμένο στο πληκτρολόγιο στο οποίο εμφανίζεται το μενού
Service. Αν το LED αναβοσβήνει τότε η κατάσταση Service έχει ενεργοποιηθεί από
κάποιο άλλο πληκτρολόγιο.
Σημείωση: Αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή της βαθμίδας 2 (GRADE 2) από τον τεχνικό:
– τα
LEDs παρέχουν πληροφορίες μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού και
την επιβεβαίωσή του με το πλήκτρο
.
– αν αναβοσβήνουν τα
LED τότε υπάρχει σφάλμα στο σύστημα, κάποιες
ζώνες είναι παραβιασμένες ή ενεργοποιήθηκε συναγερμός.

6.4 Πλήκτρα
Τα 12 πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό του συστήματος.
Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες των πλήκτρων (όταν ενεργοποιούνται
λειτουργίες χρήστη κατά τον προγραμματισμό τα πλήκτρα μπορεί να εκτελούν και άλλες
λειτουργίες).
...
- χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τους αριθμούς και τα γράμματα για να:
– εισάγετε κωδικό;
– επιλέξετε την Περιοχή που θέλετε να οπλιστεί (βλ.: ΟΠΛΙΣΗ);
– να ελέγξετε γρήγορα τις εξόδους (βλ.: ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΩΝ).
- πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 3 δευτερόλεπτα περίπου
για να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός ιατρικής βοήθειας.
- πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 3 δευτερόλεπτα περίπου
για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η αναγγελία παραβίασης ζώνης
στο πληκτρολόγιο (ο ήχος στο πληκτρολόγιο κατά την παραβίαση ζώνης
αποτελείται από 5 σύντομα μπιπ).
- πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 3 δευτερόλεπτα περίπου
για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD
η λειτουργία κατάστασης ζωνών. Αν ο τεχνικός εγκατάστασης έχει
ενεργοποιήσει τη Βαθμίδα 2 (GRADE 2), η λειτουργία αυτή δεν είναι
διαθέσιμη.
- χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να:
– αρχίσει η διαδικασία πλήρους όπλισης ύστερα από την εισαγωγή
κωδικού (βλ.: ΟΠΛΙΣΗ);
– απενεργοποιήσετε το σύστημα και το συναγερμό ύστερα από την
εισαγωγή κωδικού (βλ.: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ);
– ενεργοποιήσετε έξοδο (βλ.: ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΩΝ);
– ενεργοποιήσετε το συναγερμό πανικού (πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα περίπου).
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- χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να:
– μπείτε στο μενού χρήστη (μετά την είσοδο του κωδικού);
– ακυρώσετε λανθασμένες ενέργειες;
– απενεργοποιήσετε έξοδο (βλ.: ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΩΝ;
– ενεργοποιήσετε το συναγερμό πυρκαγιάς (πατήστε και κρατήστε
το πλήκτρο πατημένο για 3 δευτερόλεπτα περίπου).
- χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρους
όπλισης (βλ.: ΟΠΛΙΣΗ).
- χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η διαδικασία όπλισης νύχτας
(βλ.: ΟΠΛΙΣΗ).
- χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η διαδικασία όπλισης ημέρας
(βλ.: ΟΠΛΙΣΗ).
- χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να:
– απενεργοποιήσετε το σύστημα και να εκκαθαρίσετε το συναγερμό (βλ.:
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ;
– αναβάλετε την αυτόματη όπλιση (πατήστε το πλήκτρο δύο φορές κατά
την αντίστροφη μέτρηση χρόνου πριν την αυτόματη όπλιση);
– ελέγξετε γρήγορα την κατάσταση των Περιοχών (πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα). Η λειτουργία αυτή
δεν είναι διαθέσιμη αν ο τεχνικός εγκατάστασης έχει ενεργοποιήσει τη
Βαθμίδα 2 (GRADE 2).

6.5 Βομβητής πληκτρολογίου
Το πληκτρολόγιο επικοινωνεί με το χρήστη όχι μόνο με φωτεινές ενδείξεις αλλά και με
σύντομους ήχους.

6.5.1

Ήχοι κατά τη λειτουργία

1 σύντομος ήχος – πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.
3 σύντομοι ήχοι – επιβεβαίωση:
– εκκίνησης της διαδικασίας όπλισης (ή άμεσης όπλισης αν δεν έχει οριστεί
χρονοκαθυστέρηση εξόδου για την αντίστοιχη Περιοχή),
– αφόπλισης και εκκαθάρισης συναγερμού;
– επιλογής Περιοχής προς όπλιση/αφόπλιση ή εκκαθάριση συναγερμού – σε αυτήν
την περίπτωση το πληκτρολόγιο αναμένει την εισαγωγή κωδικού;
– απενεργοποίησης εξόδου (βλ.: ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΩΝ);
– απενεργοποίησης αναγγελίας πληκτρολογίου με το πλήκτρο
;
– αλλαγής στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD από την κανονική λειτουργία στην λειτουργία
παρουσίασης ζωνών και αντίστροφα με το πλήκτρο
.
4 σύντομοι ήχοι και 1 σύντομος ήχος – επιβεβαίωση:
– ενεργοποίησης εξόδου (βλ.: ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΩΝ);
– ενεργοποίησης αναγγελίας πληκτρολογίου με το πλήκτρο
.
1 μακρύς ήχος – προειδοποίηση: υπάρχουν ζώνες σε παράκαμψη (στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ
LCD και μόνο κατά την όπλιση) ή άρνηση όπλισης (υπάρχουν παραβιασμένες ζώνες
ή υπάρχει σφάλμα).
2 μακρόσυρτοι ήχοι – με πατήματα των πλήκτρων
,
,
,
ή
,
αν δεν έχει προηγηθεί εισαγωγή κωδικού ή δεν έγινε επιλογή Περιοχής ή αν έγινε
εισαγωγή λανθασμένου κωδικού.
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3 μακρόσυρτοι ήχοι – άρνηση εκτέλεσης εντολής (ο χρήστης δεν έχει την απαραίτητη άδεια
ή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη).

6.5.2

Ήχοι κατά τον προγραμματισμό

1 σύντομος ήχος – πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.
2 σύντομοι ήχοι – εισαγωγή σε μενού, υπομενού, λειτουργία χρήστη ή μετάβαση στο
επόμενο βήμα προγραμματισμού.
3 σύντομοι ήχοι – έξοδος από το μενού Service με το πλήκτρο
.
4 σύντομοι ήχοι και 1 μακρύς – τερματισμός της λειτουργίας χρήστη με το πλήκτρο
ή κλείσιμο του μενού Service.
2 μακρύς ήχοι – έξοδος από τη λειτουργία με το πάτημα του πλήκτρου
ή μη διαθέσιμη
επιλογή.

6.5.3

Γεγονότα που σημαίνονται από ήχους

5 σύντομοι ήχοι – παραβίαση ζώνης.
Μακρύς ήχος ανά 3 δευτερόλεπτα που ακολουθείται από σύντομους ήχους 10
δευτερολέπτων και ακόμη έναν μακρύ – αντίστροφη μέτρηση κατά το χρόνο εξόδου (αν
ο χρόνος είναι μικρότερος από 10 δευτερόλεπτα τότε θα ακουστεί μόνο η τελευταία σειρά
από σύντομους ήχους).
Σειρά από 7 ήχους ολοένα και μικρότερης διάρκειας με επανάληψη ανά μερικά
δευτερόλεπτα – αντίστροφη μέτρηση πριν την αυτόματη όπλιση.
2 σύντομοι ήχοι ανά μερικά δευτερόλεπτα – αντίστροφη μέτρηση κατά την είσοδο.
2 σύντομοι ήχοι ανά 3 δευτερόλεπτα – ειδοποίηση νέου σφάλματος.
Σύντομος ήχος ανά μισό δευτερόλεπτο – προειδοποιητικός συναγερμός.
Συνεχόμενος ήχος – συναγερμός.
Μακρύς ήχος κάθε δευτερόλεπτο – συναγερμός πυρκαγιάς.
Σημειώσεις:
Μόνο για τα συμβάντα που ορίστηκαν κατά την εγκατάσταση παρέχεται ειδοποίηση.
Οι συναγερμοί αναγγέλλονται για χρονική διάρκεια που έχει οριστεί κατά την εγκατάσταση.
Αν ενεργοποιήθηκε η Βαθμίδα 2 (GRADE 2), στο πληκτρολόγιο δεν θα επισημαίνεται
κανένας συναγερμός ή σφάλμα.

6.6 Κωδικοί
Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να λειτουργήσει από το πληκτρολόγιο μετά την εισαγωγή ενός
κωδικού (μόνο λίγες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν χωρίς τον κωδικό). Από
προεπιλογή, οι παρακάτω κωδικοί έχουν προ-προγραμματιστεί στον πίνακα ελέγχου:
Χρήστης 30 κωδικός: 1111
Κωδικός Τεχνικού: 12345
Οι εργοστασιακοί κωδικοί δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ανεξάρτητων κωδικών που
πρέπει να δοθούν στους ανθρώπους που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα
συναγερμού (βλ. παράγραφο ΧΡΗΣΤΕΣ s. 24). Ze względów bezpieczeństwa różne osoby
nie powinny posługiwać się tym samym hasłem. Centrala obsługuje hasła liczące od 4 do 8
znaków, jednak instalator może określić, jaka powinna być minimalna długość hasła.
Σημείωση: Οι εργοστασιακοί κωδικοί θα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατόν (βλ.
παράγραφο ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ, σελ. 24).
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6.7 Όπλιση
Ο χρήστης πρέπει να έχει δικαίωμα Όπλισης. Είναι εφικτό να οπλιστούν και οι δύο Περιοχές
ταυτόχρονα ή η κάθε μία ξεχωριστά. Είναι επίσης εφικτή η αλλαγή του τύπου όπλισης (αν
ο χρήστης θέλει να αλλάξει τον τύπο της όπλισης δεν είναι αναγκαίο να αφοπλίσει ένα τμήμα
πριν το οπλίσει ξανά στην κατάσταση που επιθυμεί. Κατά την περίοδο συναγερμού, η όπλιση
ισοδυναμεί με την εκκαθάρισή του, πράγμα που δεν ισχύει στη γρήγορη όπλιση).
Σημειώσεις:
Η όπλιση ημέρας και νύχτας είναι διαθέσιμη αν έχει οριστεί κατά την εγκατάσταση ποιες
ζώνες είναι ενεργές και ποιες όχι σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αν έχει οριστεί χρονοκαθυστέρηση εξόδου για μια Περιοχή, μπορείτε να φύγετε από την
διαδρομή εξόδου , αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία όπλισης, χωρίς να ενεργοποιηθεί
συναγερμός.

6.7.1

Όπλιση χωρίς ορισμό Περιοχής

Εισάγετε τον κωδικό και ύστερα πατήστε το απαιτούμενο πλήκτρο:
ή
- για πλήρη όπλιση;
- για όπλιση ημέρας;
- για όπλιση νύχτας.
Ανάλογα με τα αποθηκευμένα στοιχεία του χρήστη ο πίνακας ελέγχου θα καθορίσει ποιές
Περιοχές θα οπλιστούν. Η αρχή της διαδικασίας όπλισης επισημένεται από τρεις σύντομους
διαδοχικούς ήχους.
Σημείωση: Ανάλογα με την κατάσταση της περιοχής, το πάτημα του πλήκτρου
ύστερα
από την εισαγωγή του κωδικού μπορεί να οδηγήσει σε αφόπλιση ή εκκαθάριση
συναγερμών για αυτό προτείνεται η χρήση του πλήκτρου
για πλήρη
όπλιση.

6.7.2

Όπλιση με επιλογή Περιοχής

1. Επιλέξτε την Περιοχή που θέλετε να οπλιστεί (πατήστε ένα από τα πλήκτρα:
Περιοχή 1;
- Περιοχή 2).
2. Επιλέξτε τον τύπο όπλισης (πατήστε ένα από τα πλήκτρα:
- πλήρης όπλιση;
- όπλιση ημέρας;
- όπλιση νύχτας). Ο φωτισμός των πλήκτρων θα αρχίσει να
αναβοσβήνει, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται εισαγωγή του κωδικού.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό.
4. Πατήστε το πλήκτρο
ή πατήστε ξανά το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο
όπλισης που ορίσατε. Η εκκίνηση της διαδικασίας όπλισης συνοδεύεται από τρεις
σύντομους ήχους.
Σημείωση: Η παραπάνω μέθοδος όπλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληκτρολόγια στα
οποία δεν έχει οριστεί να επιτρέπεται γρήγορη όπλιση ή σε άλλες περιπτώσεις
που η γρήγορη όπλιση δεν είναι εφικτή.

6.7.3

Γρήγορη Όπλιση

Αν ο τεχνικός εγκατάστασης επέτρεψε τη γρήγορη όπλιση μέσω συγκεκριμένου
πληκτρολογίου, η όπλιση είναι εφικτή και χωρίς την εισαγωγή κωδικού.
1. Ορίστε την/τις Περιοχές που θέλετε να οπλίσουν (πατήστε ένα από τα πλήκτρα:
Περιοχή 1;
- Περιοχή 2;
ή
- και για τις δύο Περιοχές).
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2. Επιλέξτε το τύπο της όπλισης (πατήστε ένα από τα πλήκτρα:
- πλήρης όπλιση;
- όπλιση ημέρας;
- όπλιση νύχτας). Η διαδικασία όπλισης ξεκινά με τρεις
σύντομους ήχους.
Σημειώσεις:
Η γρήγορη όπλιση επιτρέπει την εναλλαγή στους τύπους όπλισης από ημέρας σε πλήρη
και από νύχτας σε πλήρη. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο “Όπλιση με επιλογή Περιοχής”.
Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να ρυθμίσει το σύστημα έτσι ώστε η γρήγορη όπλιση να
είναι αδύνατη, αν υπάρχει παραβίαση σε κάποια ζώνη ή εμφανιστεί το οποιοδήποτε
τεχνικό σφάλμα στο σύστημα.

6.7.4

Όπλιση χωρίς χρονοκαθυστέρηση

Η όπλιση χωρίς καθυστέρηση σημαίνει πως οι ζώνες με καθυστέρηση θα οπλιστούν άμεσα
άρα δεν θα υπάρχει καθυστέρηση εξόδου ή εισόδου.
χρονοκαθυστέρηση πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο επιθυμητό είδος
όπλισης (
,
ή
) για 3 περίπου δευτερόλεπτα.

6.7.5

Όπλιση υπό απειλή

Σε περίπτωση που ενεργείτε υπό απειλή, μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα με μία από τις
προαναφερθείσες μεθόδους αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό απειλής και όχι τον
κανονικό κωδικό χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται αθόρυβος συναγερμός
ο οποίος μεταδίδεται στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων αλλά χωρίς καμία σήμανση στο χώρο.

6.7.6

Πληροφορίες για ζώνες που είχαν παρακαμφθεί πριν την όπλιση

Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να προγραμματίσει τον πίνακα ελέγχου ώστε σε περίπτωση
όπλισης μέσω του πληκτρολογίου ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, να μπορούν οι χρήστες που έχουν
άδεια επιτήρησης να έχουν πληροφόρηση για ζώνες που έχουν παρακαμφθεί σε Περιοχές
που πρόκειται να οπλιστούν. Οι πληροφορίες αυτές δεν εμφανίζονται σε περίπτωση
γρήγορης όπλισης. Τα περιεχόμενα των μηνυμάτων που προβάλλονται εξαρτώνται από
το επίπεδο ασφαλείας του χρήστη (εάν έχει την άδεια να αναστέλει/απομονώνει ζώνες).
"ΖΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨ 1=ΟΠΛ 4=ΠΑΡΑΚΑΜΨ" – το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν
ο χρήστης έχει δικαίωμα παράκαμψης ζώνης. Ο χρήστης μπορεί να:
– πατήσει το πλήκτρο
για να ακυρώσει την όπλιση;
– πατήσει το πλήκτρο
για να προχωρήσει σε όπλιση;
– Πατήσει το πλήκτρο
για να ξεκινήσει την αναστολή ζώνης (βλ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΖΩΝΗΣ).
"ΖΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨ 1=ΟΠΛ" – το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ο χρήστης δεν έχει
δικαίωμα παράκαμψης ζώνης. Ο χρήστης μπορεί να:
– πατήσει το πλήκτρο
, για να ακυρώσει την όπλιση;
– πατήσει το πλήκτρο
, για να προχωρήσει σε όπλιση.
Άρνηση όπλισης και αναγκαστική όπλιση
Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να προγραμματίσει την μονάδα ελέγχου ώστε
το πληκτρολόγιο να επισημαίνει την άρνηση όπλισης με έναν μακρύ ήχο όταν:
– στην Περιοχή έχει παραβιαστεί μία τουλάχιστον ζώνη από εκείνες που δεν πρέπει
να βρίσκονται σε παραβίαση κατά την όπλιση;
– στην Περιοχή, έχει παραβιαστεί μία τουλάχιστον ζώνη εκτός της διαδρομής εξόδου;
– υπάρχει σφάλμα στο σύστημα.
Ο χρήστης που χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD και έχει δικαίωμα
Επιτήρησης θα ενημερωθεί για το λόγο που οδήγησε στην άρνηση όπλισης – θα ανάψει

6.7.7
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το
LED ενώ θα εμφανιστεί και το κατάλληλο μήνυμα (η σειρά των μηνυμάτων εξαρτάται
από την προτεραιότητά τους):
"ΖΩΝΗ [νούμερο ζώνης] ΠΑΡΑΒ." – μια ζώνη, που δεν πρέπει να βρίσκεται σε παραβίαση
κατά την όπλιση, έχει παραβιαστεί. Αν έχουν παραβιαστεί πολλές ζώνες το βέλος
αναβοσβήνει στα δεξιά της κάτω σειράς στην οθόνη. Η λίστα παραβιασμένων ζωνών είναι
προσπελάσιμη με τα πλήκτρα
(κάτω) και
(πάνω). Ο χρήστης μπορεί να:
– πατήσει το πλήκτρο
για να ακυρώσει την όπλιση;
– πατήσει το πλήκτρο
για να παρακάμψει την παραβιασμένη ζώνη (θα πρέπει να
έχει δικαίωμα αναστολής ή απομόνωσης). Θα εμφανιστεί μήνυμα που προτρέπει
το χρήστη να επιβεβαιώσει την παράκαμψει (το πλήκτρο
παρακάμπτει τη ζώνη,
το πλήκτρο
διακόπτει την παράκαμψη).
Σημείωση: Προκειμένου να γίνει η όπλιση, όταν μια ζώνη έχει παραβιαστεί, θα πρέπει είτε
να απομακρυνθεί η αιτία παραβίασης ή να ανασταλεί/απομονωθεί η ζώνη.
"ΠΑΡΑΒΙΑΣΜΕΝΕΣ ΖΝ 1=ΟΚ 2=ΕΛΕΓΧ” – προειδοποίηση για παραβίαση ζώνης στη
Περιοχή, εκτός της διαδρομής εξόδου. Ο χρήστης μπορεί να:
– πατήσει το πλήκτρο
για να ακυρώσει την όπλιση;
– πατήσει το πλήκτρο
για να επιβάλλει την [αναγκαστική] όπλιση, παρά τις
παραβιασμένες ζώνες;
– πατήσει το πλήκτρο
, για να ελέγξει ποια ζώνη έχει παραβιαστεί. Αν μετά την
απεικόνιση του μηνύματος αναβοσβήνει το βέλος , στα δεξιά της κάτω σειράς στην
οθόνη, σημαίνει πως έχουν παραβιαστεί περισσότερες ζώνες. Μπορείτε να δείτε όλη
τη λίστα πατώντας τα πλήκτρα
(κάτω) και
(πάνω). Αν ο χρήστης έχει
δικαίωμα αναστολής ή απομόνωσης ζωνών, μπορεί να παρακάμψει τη ζώνη με
το πλήκτρο
. Θα εμφανιστεί μήνυμα που θα προτρέπει το χρήστη να επιβεβαιώσει
την εντολή παράκαμψης με το πάτημα ενός πλήκτρου
για παράκαμψη της ζώνης
για επιστροφή στη λίστα χωρίς να γίνει παράκαμψη ζώνης).
"ΣΦΑΛΜΑΤΑ 1=ΟΚ 2=ΕΛΕΓΧΟΣ" – ειδοποίηση πως υπάρχει σφάλμα στο σύστημα.
Ο χρήστης μπορεί να:
– πατήσει το πλήκτρο
για να ακυρώσει την όπλιση;
– πατήσει το πλήκτρο
για να επιβάλλει την [αναγκαστική] όπλιση παρά το σφάλμα;
– πατήσει το πλήκτρο
για να δει το αρχείο σφαλμάτων. Τότε αρχίζει η διαδικασία
που περιγράφεται στο κεφάλαιο 7. Κατάσταση Συστήματος (βλ.: ΕΛΕΧΓΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).
Σημείωση: Πληροφορίες για την αναγκαστική όπλιση καταγράφονται στο αρχείο συμβάντων.
Οι χρήστες που δεν έχουν άδεια επιτήρησης και οι χρήστες που χρησιμοποιούν το
πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED δεν ενημερώνονται για τους λόγους που προκάλεσαν
την άρνηση όπλισης.

6.7.8

Αποτυχία διαδικασίας όπλισης

Το σύστημα συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης ώστε
να αποτυγχάνει η διαδικασία όπλισης ακόμη και αν έχει ξεκινήσει. Η διαδικασία θα αποτύχει
αν κατά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης χρόνου εξόδου:
– μια ζώνη προτεραιότητας ή μια ζώνη που βρίσκεται εκτός της πορείας εξόδου έχει
παραβιαστεί,
– έχει παρουσιαστεί σφάλμα στο σύστημα.
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Σημείωση: Σε περίπτωση αναγκαστικής όπλισης, ο πίνακας ελέγχου θα αγνοήσει
παραβιάσεις και προβλήματα που αναφέρθηκαν πριν την εκκίνηση της
διαδικασίας όπλισης.

6.8 Αφόπλιση ή/και εκκαθάριση συναγερμών
Ο χρήστης πρέπει να έχει δικαίωμα αφόπλισης και εκκαθάρισης.
Η αφόπλιση και η εκκαθάριση συναγερμού εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο, με τις δύο
διαδικασίες να είναι αλληλένδετες. Αν η Περιοχή είναι οπλισμένη και ενεργοποιηθεί
συναγερμός, η αφόπλιση φέρνει ταυτόχρονα και την εκκαθάριση.
Σημείωση: Για εκκαθάριση συναγερμού χωρίς αφόπλιση της Περιοχής, οπλίστε ξανά
την Περιοχή με τον ίδιο τύπο όπλισης. (βλ.:ΟΠΛΙΣΗ).

6.8.1

Αφόπλιση ή/και εκκαθάριση συναγερμών χωρίς επιλογή

Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε
ή
. Ανάλογα με τις αρχικές ρυθμίσεις, η μονάδα
ελέγχου θα καθορίσει ποιες Περιοχές θα αφοπλιστούν και που θα γίνει εκκαθάριση
συναγερμών. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαιώνεται από τρεις διαδοχικούς
σύντομους ήχους.
Σημείωση: Αν καμία Περιοχή δεν είναι οπλισμένη ή δεν αναφέρει συναγερμό, μπορείτε να
εισάγετε τον κωδικό και να πατήσετε
για να αρχίσει η διαδικασία όπλισης.
Προτείνεται το πάτημα του πλήκτρου
για αφόπλιση και εκκαθάριση.

6.8.2

Αφόπλιση ή/και εκκαθάριση συναγερμών σε επιλεγμένη Περιοχή

1. Ορίστε την Περιοχή που πρέπει να αφοπλιστεί ή/και εκκαθαριστεί (πατήστε ένα από
τα πλήκτρα:
- Περιοχή 1;
- Περιοχή 2).
2. Πατήστε:
. και ο φωτισμός των πλήκτρων θα αρχίσει να αναβοσβήνει, πράγμα που
σημαίνει ότι απαιτείται εισαγωγή του κωδικού.
3. Εισάγετε τον κωδικό.
4. Πατήστε
ή
. Η αφόπλιση και η εκκαθάριση στην επιλεγμένη Περιοχή
επιβεβαιώνεται με τρεις διαδοχικούς σύντομου ήχους.

6.8.3

Αφόπλιση ή/και εκκαθάριση συναγερμών υπό απειλή

Σε περίπτωση που ενεργείτε υπό απειλή, μπορείτε να αφοπλίσετε/εκκαθαρίσετε το σύστημα
με έναν από τους προαναφερθέντες τρόπους αλλά χρησιμοποιώντας τον κωδικό απειλής
αντί για τον κανονικό κωδικό χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται αθόρυβος
συναγερμός ο οποίος μεταδίδεται στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων αλλά χωρίς καμία σήμανση
στο χώρο.

6.8.4

Επισκόπηση των ζωνών που ενεργοποίησαν το συναγερμό

Αμέσως μετά την εκκαθάριση μπορείτε να ελέγξετε ποιες ζώνες προκάλεσαν την
ενεργοποίηση του συναγερμού [εξαιρείται η ζώνη tamper (24ωρη παγίδευση) της κεντρικής
μονάδας].
Στο πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, εισάγετε τον κωδικό και ύστερα πατήστε το
.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα "ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘ/ΩΝ ΖΩΝΩΝ? 1=ΝΑΙ". Πατήστε
για να
δείτε τη λίστα με τις ζώνες από τις οποίες ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Αφού δείτε τη λίστα
πατήστε
για να εμφανιστεί το μενού χρήστη. Το μήνυμα που προτρέπει το χρήστη
να δει τη λίστα θα φαίνεται είτε μέχρι να δείτε τη λίστα είτε μέχρι να οπλιστεί το σύστημα.
να πατήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων
(η λειτουργία αυτή θα είναι
διαθέσιμη μέχρι να δείτε τη λίστα ή να οπλίσετε το σύστημα). Ένα LED που αναβοσβήνει
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σημαίνει πως ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε από τη ζώνη που αντιστοιχεί στον αριθμό
του LED.

6.9 Γρήγορη επισκόπηση κατάστασης Περιοχής
Αν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τον τεχνικό εγκατάστασης, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο
περίπου για 3 δευτερόλεπτα ώστε να εμφανιστούν πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση της Περιοχής (αν είναι οπλισμένη και σε τι τύπο όπλισης). Όταν
προβάλλονται αυτές οι πληροφορίες το
LED του πληκτρολογίου είναι αναμμένο.
Το πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της
Περιοχής μέσω της οθόνης του. Η κατάσταση της πρώτης Περιοχής εμφανίζεται στην πρώτη
γραμμή της οθόνης και της δεύτερης στη δεύτερη.
Στο πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED, οι πληροφορίες της Περιοχής εμφανίζονται από
την σημειολογία των LEDs 1-3 (κατάσταση της Περιοχής 1) και των LEDs 16-18 (κατάσταση
Περιοχής 2):
– όλα τα LEDs είναι σβηστά – η Περιοχή είναι αφοπλισμένη;
– το LED 1 είναι αναμμένο – πλήρης όπλιση στην Περιοχή 1;
– το LED 2 είναι αναμμένο – όπλιση νύχτας στην Περιοχή 1;
– το LED 3 είναι αναμμένο – όπλιση ημέρας στην Περιοχή 1;
– το LED 16 είναι αναμμένο – πλήρης όπλιση στην Περιοχή 2;
– το LED 17 είναι αναμμένο – όπλιση νύχτας στην Περιοχή 2;
– το LED 18 είναι αναμμένο – όπλιση ημέρας στην Περιοχή 2.
Για να τερματιστεί η λειτουργία προβολής της κατάστασης των Περιοχών, πατήστε
. Το
πληκτρολόγιο θα βγει από το μενού αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για δύο
λεπτά.

6.10 Ενεργοποίηση συναγερμού από το πληκτρολόγιο
Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να επιτρέψει την ενεργοποίηση συναγερμών από
συγκεκριμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου.

6.10.1

Ενεργοποίηση συναγερμού φωτιάς από το πληκτρολόγιο

Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο

6.10.2

Ενεργοποίηση ιατρικού συναγερμού από το πληκτρολόγιο

Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο

6.10.3

.

.

Ενεργοποίηση συναγερμού πανικού από το πληκτρολόγιο

Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο

.

6.11 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναγγελίας ζωνών
Το πληκτρολόγιο μπορεί να αναγγέλλει την παραβίαση συγκεκριμένων ζωνών με μια σειρά
από πέντε σύντομους ήχους. Ο τεχνικός καθορίζει με ποιες ζώνες θα συμβαίνει αυτό.
Η παραβίαση ζώνης δεν θα αναγγέλλεται αν ενεργοποιείται συναγερμός. Ο χρήστης μπορεί
να ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει την ηχητική αναγγελία. Για ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο
. Τρεις
σύντομοι ήχοι σημαίνουν απενεργοποίηση ενώ τέσσερις σύντομοι και ένας μακρύς
σημαίνουν ενεργοποίηση.
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6.12 Μενού χρήστη
Για να μπείτε στο μενού χρήστη, πληκτρολογείστε τον κωδικό και πατήστε
. Η είσοδος
στο μενού επιβεβαιώνεται από δύο σύντομους ήχους και από το
LED που αναβοσβήνει
κατά την πλοήγηση στο μενού και μένει αναμμένο όσο εκτελείται κάποια λειτουργία. Στο
πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, θα εμφανιστεί αρχικά η πρώτη από τις διαθέσιμες
λειτουργίες. Η λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτάται από τα δικαιώματα που έχει
ο χρήστης αλλά και από την κατάσταση του συστήματος. Πατήστε
. για να βγείτε από
το μενού χρήστη. Το πληκτρολόγιο θα βγει από το μενού αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα
πλήκτρο για δύο λεπτά.

6.12.1

Πρόσβαση σε λειτουργίες με τα πλήκτρα βέλη

Αυτός ο τρόπος έναρξης λειτουργιών υποστηρίζεται μόνο από το πληκτρολόγιο
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD.
1. Χρησιμοποιήστε τα
και
για να βρείτε το κατάλληλο υπομενού ή λειτουργία.
Το σχήμα του κέρσορα υπομενού εμφανίζεται ως: , ενώ το σχήμα του κέρσορα
λειτουργιών εμφανίζεται ως: ).
2. Πατήστε
ή
, για να μπείτε στο υπομενού (πατήστε
για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο επίπεδο του μενού/υπομενού ή λειτουργία. Η είσοδος σε υπομενού
ή λειτουργία συνοδεύεται από δυο σύντομους ήχους.

6.12.2

Πρόσβαση σε λειτουργίες με αριθμητικές συντομεύσεις

Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μενού αλλά και να εκκινήσετε λειτουργίες
και στα δύο πληκτρολόγια VERSA (LCD-GR και LED-GR). Όλα τα υπομενού και λειτουργίες
είναι αριθμημένα. Για να μπείτε σε υπομενού, απλά πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί σε
αυτό. Για να εκτελέσετε μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό της
λειτουργίας και ύστερα το πλήκτρο
. Μπορείτε να ξεκινήσετε γρήγορα μια λειτουργία
εισάγοντας διαδοχικούς αριθμούς (με κάθε ψηφίο να αντιστοιχεί σε διαδοχικές επιλογές
υπομενού και λειτουργιών) επιβεβαιώνοντας τελικά την επιλογή με το πλήκτρο
.
Η είσοδος σε υπομενού ή λειτουργίες συνοδεύεται από δύο σύντομους ήχους.
Για παράδειγμα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναστολής ζώνης, μπείτε στο μενού
χρήστη και πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα:
:
- εισαγωγή στο μενού 4. ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ;
- έναρξης λειτουργίας 1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ.
Σημειώσεις:
Θυμηθείτε πως όταν χρησιμοποιείτε αριθμητικές συντομεύσεις η αλληλουχία των ψηφίων
που ξεκινά μια λειτουργία από το βασικό μενού δεν ξεκινά την ίδια λειτουργία από
το υπομενού.
Στο πληκτρολόγιο με την οθόνη, το σχήμα του κέρσορα στα υπομενού είναι:
λειτουργίες είναι: .

6.12.3

, ενώ για τις

Προγραμματισμός «βήμα προς βήμα»

Σε μερικές λειτουργίες (όπως η εισαγωγή και η τροποποίηση χρηστών, ρύθμιση χρονικών
διακοπτών κ.τ.λ.) ο προγραμματισμός γίνεται ένα βήμα τη φορά. Αφού φτάσετε σε μια
λειτουργία και επιλέξετε το αντικείμενο της ρύθμισης από τη λίστα, θα εμφανιστεί η πρώτη
παράμετρος του αντικειμένου αυτού. Άσχετα με το αν θα πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή
ή όχι, πατώντας το πλήκτρο
μεταφέρεστε αυτόματα στην επόμενη παράμετρο και
οι όποιες αλλαγές, που έγιναν στην παράμετρο, αποθηκεύονται. Ύστερα από τη ρύθμιση
όλων των διαθέσιμων παραμέτρων, ανάλογα με την περίπτωση, θα επιστρέψετε στην αρχή
της λίστας ή θα βγείτε από το μενού χρήστη. Τα
και
LEDs της πρώτης και δεύτερης
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Περιοχής δείχνουν τα βήματα προγραμματισμού σε δυαδικό σύστημα (βλ.: σελ. 22, Πιν. 1).
Μερικά βήματα μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμα.

6.12.4

Λίστα λειτουργιών χρήστη

Στις αγκύλες υποδεικνύονται οι αλληλουχίες πλήκτρων που πρέπει να πατηθούν
προκειμένου να οδηγηθεί ο χρήστης στο κάθε υπομενού ή λειτουργία, με σημείο εκκίνησης
το κεντρικό μενού. Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο στο μενού συντήρησης (μετά την
εισαγωγή του κωδικού συντήρησης) σημειώνονται με λευκό κείμενο σε μαύρο φόντο.
Η πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες εξαρτάται από τα δικαιώματα (επίπεδο ασφαλείας)
του χρήστη. Σημειωμένες με πλαίσιο είναι οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες ή αλλάζουν
την κατάσταση λειτουργίας όταν είναι ενεργοποιημένη η Βαθμίδα 2 (GRADE 2).
[1#] 1. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚ.
αλλαγή προσωπικού κωδικού
[2] 2. ΧΡΗΣΤΕΣ
[21#] 1. ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ.
προσθήκη χρήστη
[22#] 2. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΤΗ.
τροποποίηση χρήστη
[23#] 3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ διαγραφή χρήστη
[3#] 3. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΦΩΝ.ΜΗΝΥ.
εκκαθάριση τηλεφωνικών μηνυμάτων
[4] 4. ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ
[41#] 1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ
αναστολή λειτουργίας ζώνης
[42#] 2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
απομόνωση ζώνης
[5#] 5. ΚΑΤΑΓΡ. ΣΥΜΒΑΝΤΑ.
προβολή καταγεγραμμένων συμβάντων (ιστορικό)
[5#1#] 1. ΟΛΑ
[5#2#] 2. GRADE2 BACKUP
[6]

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
[61#] 1. ANAB. AUTOARM.
[62#] 2. RTC ΡΟΛΟΙ
[63#] 3. ΧΡΟΝΙΚΑ
[64#] 4. ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΦ

προβολή όλων των συμβάντων
προβολή όλων των συμβάντων Βαθμίδας 2 (GRADE 2)
αναβολή αυτόματης όπλισης
προγραμματισμός ρολογιού
προγραμματισμός χρονικών διακοπτών
προγραμματισμός των προς ειδοποίηση τηλεφωνικών αριθμών

[7#]7. ΚΑΤΑΣΤ. ΣΥΣΤΗΜ

έλεγχος σφαλμάτων / Περιοχών / συναγερμού / κατάστασης
σφαλμάτων

[8#] 8. ΕΛΕΓΧΟΣ
[9] 9. ΤΕΣΤ
[91#] 1. ΤΕΣΤ ΖΩΝΗΣ
[92#] 2. ΤΕΣΤ ΕΞΟΔΟΥ
[93#] 3. ΕΠΙΠ. ΣΗΜ. ABAX
[94#] 4. ΧΕΙΡ. ΤΕΣΤ Κ.Σ.
[95#] 5. Κ.Σ. 1 ΤΕΣΤ
[96#] 6. Κ.Σ. 2 ΤΕΣΤ
[97#] 7. ΕΚΔΟΣΗ VERSA
[98#] 8. ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΕΚΤ.
[99#] 9. ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ.
[90#] 0. ΕΠΑΝΕΚ. ΕΞΟΔΩΝ
[0] 0. SERVICE
[00#] 0. ΛΕΙΤΟΥΡ.SRVCE
[01#] 1. ΕΚΚΙΝ.DWNLTEL
[03#] 3. ΕΚΚΙΝ DWNLDRS

έλεγχος των εξόδων
έναρξη δοκιμής ζωνών
έναρξη δοκιμής εξόδων
έλεγχος επιπέδων ραδιοσήματος σε συσκευές ABAX
έναρξη χειροκίνητης αποστολής τεστ στον Κ.Σταθμό
δοκιμή τηλεφωνικής αναφοράς τεστ στον Κ.Σταθμό 1
δοκιμή τηλεφωνικής αναφοράς τεστ στον Κ.Σταθμό 2
έλεγχος έκδοσης firmware κεντρικής μονάδας
έλεγχος έκδοσης firmware επεκτάσεων
έλεγχος τάσεως στις επεκτάσεις του συστήματος
επανεκκίνηση (Reset) εξόδων συστήματος
λειτουργία συντήρησης και προγραμματισμού
έναρξη απομακρυσμένου προγραμματισμού μέσω τηλεφώνου
έναρξη τοπικού προγραμματισμού μέσω RS232
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[04#]
[05#]
[06#]
[07#]

6.12.5

4. ΤΕΡΜΑΤ DWNLDRS
5. ΕΙΣΟΔΟ SRVCE.
6. ΩΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
7. ETHM-1DloadX

SATEL

ολοκλήρωση τοπικού προγραμματισμού μέσω RS232
ορισμός δικαιωμάτων για πρόσβαση με κωδικό συντήρησης
ορισμός χρόνου πρόσβασης με κωδικό συντήρησης
σύναψη επικοινωνίας με πρόγραμμα DLOADX μέσω δικτύου

Εισαγωγή ψηφίων

Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα με αριθμούς για να εισάγετε ψηφία. Στο πληκτρολόγιο
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD τα ψηφία εμφανίζονται στην οθόνη. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED τα
ψηφία εμφανίζονται σε δυαδική μορφή μέσω των LEDs. Ωστόσο μέχρι 6 ψηφία μπορούν
εμφανίζονται κάθε στιγμή (τα επόμενα θα παραλείπονται). Τα LEDs 1-12 δείχνουν τα πρώτα
τρία ψηφία LEDs 1-4 για το πρώτο ψηφίο, 1-8 για το δεύτερο, 1-12 για το τρίτο), ενώ τα 16-27
δείχνουν την δεύτερη τριάδα ψηφίων (LEDs 16-19 για το τέταρτο, 20-23 το πέμπτο, 24-27 το
έκτο), όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
Κατάσταση LED

Ψηφία και
Χαρακτήρες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

– LED Σβηστό
– LED Αναμμένο

A
B
C
D
E
F
Πίνακας 1. Ο δυαδικός τρόπος παρουσίασης ψηφίων και χαρακτήρων.
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Σχ. 4. Παραδείγματα παρουσίασης δεκαδικών αριθμών μέσω των LEDs του πληκτρολογίου
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED. Παράδειγμα A: η τιμή 931708 έχει περαστεί, παράδειγμα B – τιμή
1605.

6.12.6

Είσοδος δεκαεξαδικών ψηφίων

Για την εισαγωγή αριθμών από 0-9 χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα. Οι χαρακτήρες
από A μέχρι F είναι διαθέσιμοι στα πλήκτρα
και
. Πατήστε πολλές φορές αυτά τα
πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Στο πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ
LCD εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες στην οθόνη. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED τα ψηφία
εμφανίζονται σε δυαδική μορφή μέσω των LEDs. Ωστόσο μέχρι 6 ψηφία μπορούν
εμφανίζονται κάθε στιγμή (τα επόμενα θα παραλείπονται). Τα LEDs 1-12 δείχνουν τα πρώτα
τρία ψηφία LEDs 1-4 για το πρώτο ψηφίο, 5-8 για το δεύτερο, 9-12 για το τρίτο), ενώ τα 16-27
δείχνουν την δεύτερη τριάδα ψηφίων (LEDs 16-19 για το τέταρτο, 20-23 το πέμπτο, 24-27
το έκτο), όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

6.12.7

Εισαγωγή ονομάτων

Η εισαγωγή ονομάτων είναι δυνατή μόνο με το πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD. Απλά
πατήστε τα σωστά πλήκτρα μέχρι να εμφανιστούν οι απαιτούμενοι χαρακτήρες. Οι διαθέσιμοι
χαρακτήρες παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Κρατώντας πατημένο ένα πλήκτρο εμφανίζεται
το ψηφίο που του αντιστοιχεί.
Στη δεξιά πλευρά της άνω σειράς στην οθόνη απεικονίζονται πληροφορίες για
την κεφαλαιοποίηση των χαρακτήρων: [ABC] ή [abc] (εμφανίζεται με το πάτημα
οποιουδήποτε πλήκτρου και παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα).
Το πλήκτρο
μετακινεί τον κέρσορα προς τα δεξιά, και το
προς τα αριστερά.
Το
διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα.

Οδηγίες Χρήστη
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Πλήκτρο
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Πίνακας 2. Διαθέσιμοι χαρακτήρας στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD στην εισαγωγή ονομάτων. Τα
μικρά γράμματα βρίσκονται στα ίδια πλήκτρα (για αλλαγή κεφαλαιοποίηση πατήστε
).

6.13 Αλλαγή προσωπικού κωδικού
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα για να μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγές κωδικών.
1. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα
και
. Οι δύο
σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνουν την καταχώριση της εντολής και το
LED θα ανάψει.
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό, πατώντας τα κατάλληλα πλήκτρα (βλ.: Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΩΝ).
3. Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πατώντας το
4 σύντομοι ήχοι και 1 μακρύς
επιβεβαιώνουν την αλλαγή.

6.14 Χρήστες
Οι λειτουργίες που επιτρέπουν την προσθήκη, τροποποίηση και διαγραφή χρηστών είναι
διαθέσιμες σε όσους έχουν δικαίωμα τροποποίησης χρηστών.
Σε ένα σύστημα μπορούν να υπάρχουν έως και 30 χρήστες. Ένα άτομο που χρησιμοποιεί
τον κωδικό συντήρησης (τεχνικός / συντηρητής) που αποτελεί επιπλέον χρήστη έχει ειδική
μεταχείριση αλλά η πρόσβασή του μπορεί να περιοριστεί από το υπομενού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(SERVICE) (βλ.: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ).

6.14.1

Προσθήκη χρήστη

1. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. 2 σύντομοι ήχοι
επιβεβαιώνουν την είσοδο και το
LED θα ανάψει. Η προσθήκη χρήστη γίνεται με
διαδοχικά βήματα γι’ αυτό και ο αριθμός του βήματος προγραμματισμού παρουσιάζεται
σε δυαδική μορφή στα
και
LEDs της πρώτης και της δεύτερης Περιοχής (βλ σελ.
22 Πιν 1).
2. Βήμα 2. Εισαγωγή νέου κωδικού. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, οι πληροφορίες για τον
αριθμό του χρήστη που θα προστεθεί αναφέρονται στην πάνω σειρά. Οι ίδιες
πληροφορίες εμφανίζονται στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED από το LED ο αριθμός του οποίου
αντιστοιχεί στο χρήστη που προστίθεται. Εισάγετε τον κωδικό του νέου χρήστη πατώντας
τα κατάλληλα πλήκτρα (βλ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΩΝ), και πατήστε
.
3. Βήμα 3. Επιλογή κατηγορίας χρήστη. Υπάρχουν πέντε προκαθορισμένες κατηγορίες
χρηστών. Η κατηγορία καθορίζει τα δικαιώματα του χρήστη και τον τυπικό τρόπο
λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου του (τα τηλεχειριστήρια προστίθενται μετέπειτα). Για να
επιλέξετε κατηγορία πατήστε το πλήκτρο με τον αριθμό που αντιστοιχεί στη ζητούμενη
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κατηγορία (από τα πλήκτρα 1-5). Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, το όνομα της επιλεγμένης
κατηγορίας εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ενώ στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED,
αναβοσβήνουν τα LEDs που αντιστοιχούν στον αριθμό αυτόν. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ
LCD, μπορείτε να επιλέξετε κατηγορία με τα πλήκτρα
και
, για να πλοηγηθείτε
στη λίστα με τις κατηγορίες που εμφανίζεται στην κατώτερη γραμμή της οθόνης.

Διαχειριστής

Υπό Απειλή

Μόνο όπλιση

Απλός

Συνήθης

Τύπος χρήστη & αριθμός

Δικαιώματα
1
2
3
4
5





Όπλιση




Αφόπλιση




Εκκαθάριση συναγερμών


Εκκαθάριση τηλεφωνικών μηνυμάτων


Αναβολή αυτόματης όπλισης


Αναστολή ζώνης

Απομόνωση ζώνης



Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Τροποποίηση χρηστών



Έλεγχος

Προγραμματισμός

DOWNLOAD/SERWIS


Επιθεώρηση

Δοκιμές

Υπό Απειλή


Πρόσβαση INT-VG
Πίνακας 3. Προκαθορισμένα ονόματα κατηγοριών και τα δικαιώματα που τους αντιστοιχούν.
4. Βήμα 4. Επιλογή των Περιοχών στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης. Μπορείτε να
επιλέξετε τις Περιοχές πατώντας τα ανάλογα πλήκτρα:
- τμήμα 1,
- τμήμα 2
ή
- και τα δύο. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, οι πληροφορίες για το επιλεγμένο τμήμα
εμφανίζονται στην κατώτερη σειρά της οθόνης ενώ στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED
αναβοσβήνει το LED με τον αντίστοιχο αριθμό. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD είναι δυνατή
η επιλογή Περιοχής με τα πλήκτρα
και
, με τα οποία είναι δυνατή
η προσπέλαση των επιλογών που εμφανίζονται στην κάτω σειρά της οθόνης. Μετά την
επιλογή της Περιοχής, πατήστε
.
5. Βήμα 5. Προσθήκη τηλεχειριστηρίου 433Mhz. Αν η επέκταση INT-RX,INT-RX-S
ή VERSA-MCU είναι συνδεδεμένη στον πίνακα ελέγχου, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει
προσωπικό τηλεχειριστήριο. Για την προσθήκη τηλεχειριστηρίου πατήστε διαδοχικά
και
(αν δεν πρόκειται να γίνει προσθήκη πατήστε μόνο
ή οποιονδήποτε
αριθμό και ύστερα πάλι
).
6. Βήμα 5α. Επιλογή μεθόδου προσθήκης τηλεχειριστηρίου 433Mhz. Πατήστε
,
αμέσως αν πρόκειται να γίνει εισαγωγή του σειριακού αριθμού του τηλεχειριστηρίου
ή πατήστε διαδοχικά
και
, αν ο σειριακός αριθμός θα αναγνωστεί από
την επέκταση INT-RX κατά την εκπομπή.
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7. Βήμα 5β. Προσθήκη τηλεχειριστηρίου 433Mhz. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο
εισαγωγή:
– πληκτρολογήστε το σειριακό αριθμό με τα κατάλληλα πλήκτρα (βλ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΩΝ)
και πατήστε
;
– πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο – η λήψη της εκπομπής από την
επέκταση επιβεβαιώνεται με δύο σύντομους ήχους. Πατήστε ξανά το πλήκτρο του
τηλεχειριστηρίου και άλλοι δύο ήχοι θα επιβεβαιώσουν τη δεύτερη λήψη εκπομπής
από την επέκταση. Στο LCD πληκτρλόγιο εμφανίζονται μηνύματα που καθοδηγούν το
χρήστη.
8. Βήμα 5γ. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 1 του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να
αποδεχθείτε τη λειτουργία που ορίζεται από την κατηγορία του χρήστη ή να ορίσετε μια
άλλη επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο από τη λίστα που ακολουθεί και να πατήσετε
:
0. Δεν χρησιμοποιείται
1. Παραβίαση ζώνης 1
2. Παραβίαση ζώνης 2
3. Παραβίαση ζώνης 3
4. Παραβίαση ζώνης 4
5. Παραβίαση ζώνης 5
6. Παραβίαση ζώνης 6
7. Παραβίαση ζώνης 7
8. Παραβίαση ζώνης 8
9. Παραβίαση ζώνης 9
10. Παραβίαση ζώνης 10
11. Παραβίαση ζώνης 11
12. Παραβίαση ζώνης 12
13. Παραβίαση ζώνης 13
14. Παραβίαση ζώνης 14
15. Παραβίαση ζώνης 15
16. Παραβίαση ζώνης 16
17. Παραβίαση ζώνης 17
18. Παραβίαση ζώνης 18
19. Παραβίαση ζώνης 19
20. Παραβίαση ζώνης 20
21. Παραβίαση ζώνης 21
22. Παραβίαση ζώνης 22
23. Παραβίαση ζώνης 23
24. Παραβίαση ζώνης 24
25. Παραβίαση ζώνης 25
26. Παραβίαση ζώνης 26
27. Παραβίαση ζώνης 27
28. Παραβίαση ζώνης 28
29. Παραβίαση ζώνης 29
30. Παραβίαση ζώνης 30
31. Όπλιση Περιοχής 1 – πλήρης όπλιση
32. Όπλιση Περιοχής 1 – όπλιση νύχτας
33. Όπλιση Περιοχής 1 – όπλιση ημέρας
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34. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συναγερμού στην Περιοχή 1
35. Όπλιση Περιοχής 2 – πλήρης όπλιση
36. Όπλιση Περιοχής 2 – όπλιση νύχτας
37. Όπλιση Περιοχής 2 – όπλιση ημέρας
38. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συναγερμού στην Περιοχή 2
39. Όπλιση Περιοχής 1 και 2 – πλήρης όπλιση
40. Όπλιση Περιοχής 1 και 2 – όπλιση νύχτας
41. Όπλιση Περιοχής 1 και 2 – όπλιση ημέρας
42. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συναγερμού σε Περιοχές 1 και 2
43. Ηχηρός συναγερμός πανικού
44. Σιωπηλός συναγερμός πανικού
45. Συναγερμός πυρκαγιάς
46. Ιατρικός συναγερμός
51. Ενεργοποίηση εξόδου 1
52. Ενεργοποίηση εξόδου 2
53. Ενεργοποίηση εξόδου 3
54. Ενεργοποίηση εξόδου 4
55. Ενεργοποίηση εξόδου 5
56. Ενεργοποίηση εξόδου 6
57. Ενεργοποίηση εξόδου 7
58. Ενεργοποίηση εξόδου 8
59. Ενεργοποίηση εξόδου 9
60. Ενεργοποίηση εξόδου 10
61. Ενεργοποίηση εξόδου 11
62. Ενεργοποίηση εξόδου 12
71. Ενεργοποίηση εξόδου 1
72. Ενεργοποίηση εξόδου 2
73. Ενεργοποίηση εξόδου 3
74. Ενεργοποίηση εξόδου 4
75. Ενεργοποίηση εξόδου 5
76. Ενεργοποίηση εξόδου 6
77. Ενεργοποίηση εξόδου 7
78. Ενεργοποίηση εξόδου 8
79. Ενεργοποίηση εξόδου 9
80. Ενεργοποίηση εξόδου 10
81. Ενεργοποίηση εξόδου 11
82. Ενεργοποίηση εξόδου 12
91. Αλλαγή εξόδου 1
92. Αλλαγή εξόδου 2
93. Αλλαγή εξόδου 3
94. Αλλαγή εξόδου 4
95. Αλλαγή εξόδου 5
96. Αλλαγή εξόδου 6
97. Αλλαγή εξόδου 7
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98. Αλλαγή εξόδου 8
99. Αλλαγή εξόδου 9
100. Αλλαγή εξόδου 10
101. Αλλαγή εξόδου 11
102. Αλλαγή εξόδου 12
Σημείωση: Είναι δυνατή η επιλογή μόνο των τιμών που αντιστοιχούν στους αριθμούς
λειτουργιών.
9. Βήμα 5δ. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 2 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 5γ και πατήστε
.
10. Βήμα 5ε. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 3 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 5γ και πατήστε
.
11. Βήμα 5στ. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 4 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 5γ και πατήστε
.
12. Βήμα 5ζ. Ορισμός λειτουργίας στα πλήκτρα 1 και 2 του τηλεχειριστηρίου (πατώντας
και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα). Κάντε ότι και στο βήμα 5γ και πατήστε
.
13. Βήμα 5η. Ορισμός λειτουργίας στα πλήκτρα 1 και 3 του τηλεχειριστηρίου (πατώντας
και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα). Κάντε ότι και στο βήμα 5γ και πατήστε
.
Σημείωση: Πατώντας
μεταξύ των βημάτων 5α και 5η ακυρώνεται η διαδικασία
προσθήκης τηλεχειριστηρίου όχι όμως και η διαδικασία προσθήκης χρήστη.
14. Βήμα 6. Προσθήκη τηλεχειριστηρίου με υποστήριξη από σύστημα ABAX. Αν έχει
συνδεθεί επέκταση ACU-100 στον πίνακα ελέγχου, τότε μπορεί να συνδεθεί χρήστης στο
αμφίδρομο τηλεχειριστήριο APT-100. Για να προστεθεί το τηλεχειριστήριο πατήστε
διαδοχικά
και
(αν δεν πρόκειται να προστεθεί το τηλεχειριστήριο πατήστε
ή οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο από 2 έως 9 και ξανά
).
15. Βήμα 6α. Επιλογή μεθόδου προσθήκης τηλεχειριστηρίου. Πατήστε αμέσως το
,
αν πρόκειται να περάσετε το σειριακό αριθμό, ή πατήστε διαδοχικά
και
σε
περίπτωση που η ανάγνωση θα γίνει από την επέκταση ACU-100 κατά την εκπομπή.
16. Βήμα 6β. Προσθήκη τηλεχειριστηρίου. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο εισαγωγής:
– πληκτρολογήστε το σειριακό αριθμό με τα κατάλληλα πλήκτρα (βλ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΩΝ)
και πατήστε
;
– πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο (από το 2 έως το 9) – η λήψη της
εκπομπής από την επέκταση ACU-100 επιβεβαιώνεται με δύο σύντομους ήχους.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου και άλλοι δύο ήχοι θα επιβεβαιώσουν
τη δεύτερη λήψη εκπομπής από το κύκλωμα ACU-100. Στο LCD πληκτρολόγιο
εμφανίζονται μηνύματα που καθοδηγούν το χρήστη.
17. Βήμα 6γ. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 1 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 5γ και πατήστε
.
18. Βήμα 6δ. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 2 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 5γ και πατήστε
.
19. Βήμα 6ε. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 3 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 5γ και πατήστε
.
20. Βήμα 6στ. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 4 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 5γ και πατήστε
.
21. Βήμα 6ζ. Ορισμός λειτουργίας στο πλήκτρο 5 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 5γ και πατήστε
.
22. Βήμα 6η. Ορισμός λειτουργίας στα πλήκτρα 1 και 5 του τηλεχειριστηρίου (πατώντας
και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα). Κάντε ότι και στο βήμα 5γ και πατήστε
.
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23. Βήμα 6θ. Επιλογή επιβεβαίωσης για το LED 1 του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να
αποδεχθείτε τον τρόπο επιβεβαίωσης που ορίζεται από την κατηγορία του χρήστη ή να
πληκτρολογήσετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν από του ακόλουθους τρόπους
επιβεβαίωσης (βλ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΩΝ) και να πατήσετε
:
0. On
το LED είναι αναμμένο όταν ο πίνακας ελέγχου επιβεβαιώνει τη
λήψη πληροφορίας από το πάτημα πλήκτρου

1. Κατάσταση εξόδου 1
2. Κατάσταση εξόδου 2
3. Κατάσταση εξόδου 3
4. Κατάσταση εξόδου 4
5. Κατάσταση εξόδου 5
6. Κατάσταση εξόδου 6
7. Κατάσταση εξόδου 7
8. Κατάσταση εξόδου 8
9. Κατάσταση εξόδου 9
10. Κατάσταση εξόδου 10
11. Κατάσταση εξόδου 11
12. Κατάσταση εξόδου 12
13. Όπλιση: Περιοχή 1
14. Όπλιση: Περιοχή 2
15. Όπλιση: Περιοχή 1 ή 2
16. Όπλιση: Περιοχή 1 και 2
17. Περιοχή 1 – Πλήρης όπλιση
18. Περιοχή 1 – Όπλιση νύχτας
19. Περιοχή 1 – Όπλιση ημέρας
20. Περιοχή 2 – Πλήρης όπλιση
21. Περιοχή 2 – Όπλιση νύχτας
22. Περιοχή 2 – Όπλιση ημέρας
23. Περιοχή 1 – Συναγερμός
24. Περιοχή 2 – Συναγερμός
25. Περιοχή 1 ή 2 – Συναγερμός
26. Σφάλμα

το LED είναι αναμμένο όταν η επιλεγμένη έξοδος είναι ενεργή

το LED ανάβει όταν η Περιοχή 1 είναι οπλισμένη
το LED ανάβει όταν η Περιοχή 2 είναι οπλισμένη
το LED ανάβει όταν η Περιοχή 1 ή 2 είναι οπλισμένη
το LED ανάβει όταν οι Περιοχές 1 και 2 είναι οπλισμένες
το LED ανάβει όταν η Περιοχή 1 έχει πλήρη όπλιση
το LED ανάβει όταν η Περιοχή 1 έχει όπλιση νύχτας
το LED ανάβει όταν η Περιοχή 1 έχει όπλιση ημέρας
το LED ανάβει όταν η Περιοχή 2 έχει πλήρη όπλιση
το LED ανάβει όταν η Περιοχή 2 έχει όπλιση νύχτας
το LED ανάβει όταν η Περιοχή 2 έχει όπλιση ημέρας
το LED ανάβει όταν υπάρχει συναγερμός στην Περιοχή 1
το LED ανάβει όταν υπάρχει συναγερμός στην Περιοχή 2
το LED ανάβει όταν υπάρχει συναγερμός στην Περιοχή 1 ή 2
το LED ανάβει όταν υπάρχει σφάλμα στο σύστημα

255. Δεν Υπάρχει
το LED δεν θα χρησιμοποιηθεί για επιβεβαίωση
24. Βήμα 6ι. Επιλογή επιβεβαίωσης για το LED 2 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 6θ και πατήστε
.
25. Βήμα 6κ. Επιλογή επιβεβαίωσης για το LED 3 του τηλεχειριστηρίου. Κάντε ότι και
στο βήμα 6θ και πατήστε
.
Σημείωση: Πατώντας
μεταξύ των βημάτων 6α και 6κ ακυρώνεται η διαδικασία
προσθήκης τηλεχειριστηρίου όχι όμως και η διαδικασία προσθήκης χρήστη.
26. Βήμα 7. Προσθήκη κάρτας proximity. Αν έχει προστεθεί συσκευή ανάγνωσης καρτών
proximity στον πίνακα ελέγχου, μπορεί να δοθεί στο χρήστη μια κάρτα. Για να
προσθέσετε μια κάρτα πατήστε διαδοχικά
και
(αν δεν πρόκειται να προστεθεί
κάρτα πατήστε
ή οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο από 2 έως 9 και ξανά
).
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27. Βήμα 7α. Επιλογή μεθόδου προσθήκης κάρτας. Πατήστε αμέσως
, για
προσθήκη του κωδικού της κάρτας ή επιλέξτε μεταξύ των συσκευών ανάγνωσης του
συστήματος μέσω των οποίων θα διαβάζεται η κάρτα. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD,
μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ των συσκευών ανάγνωσης που εμφανίζονται στην κάτω
γραμμή με τα
και
, Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED, ανάβουν τα LEDs που
αντιστοιχούν σε κάθε συσκευή ανάγνωσης, ενώ με τα
και
μπορείτε να
διαλέξετε μία από τις συσκευές αυτές (αναβοσβήνει πάντα το LED που αντιστοιχεί στην
εκάστοτε συσκευή). Ύστερα πατήστε
(όλα τα LEDs της επιλεγμένης συσκευής
ανάγνωσης θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν).
28. Βήμα 7β. Προσθήκη κάρτας. Ανάλογα με την προεπιλεγμένη μέθοδο:
– Εισάγετε τον κωδικό της κάρτας με τα σωστά πλήκτρα (βλ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΩΝ) και πατήστε
;
– Κρατήστε για λίγο την κάρτα μπροστά στη συσκευή ανάγνωσης και απομακρύνετέ την
(ο κωδικός αποστέλλεται μετά την απομάκρυνση της κάρτας) – δύο σύντομοι ήχοι στο
πληκτρολόγιο επιβεβαιώνουν την ανάγνωση του κωδικού της κάρτας (3 μακρόσυρτοι
ήχοι υποδεικνύουν αποτυχία ανάγνωσης). Κάντε το ίδιο άλλη μια φορά. Ο ήχος
επιβεβαίωσης είναι ίδιος. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD εμφανίζονται κατάλληλα
μηνύματα που καθοδηγούν το χρήστη.
Σημείωση: Πατώντας
στα βήματα 7α και 7β ακυρώνεται η διαδικασία προσθήκης
κάρτας. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED η διαδικασία προσθήκης χρήστη τερματίζεται
ενώ στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD μεταφέρεστε στο Βήμα 8.
29. Βήμα 8. Ονοματοδοσία χρήστη. Το βήμα αυτό είναι εφικτό μόνο στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ
LCD (στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED η διαδικασία προσθήκης χρήστη τερματίζεται σε
προηγούμενο βήμα). Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για να εισάγετε το όνομα χρήστη
(βλ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ) και πατήστε
. Τέσσερις σύντομοι ήχοι και ένας μακρύς
σημαίνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σημείωση: Πατώντας
τερματίζεται η διαδικασία προσθήκης χρήστη. Ο χρήστης θα
προστεθεί, αν η διαδικασία διακοπεί στο Βήμα 5 ή πιο μετά (ο κωδικός, η
κατηγορία και οι Περιοχές θα έχουν ήδη οριστεί για το χρήστη).

6.14.2

Τροποποίηση χρήστη

1. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. Δύο σύντομοι ήχοι
επιβεβαιώνουν την έναρξη της λειτουργίας και το
LED θα ανάψει. Η τροποποίηση
χρήστη λειτουργεί με βήματα γι’ αυτό και ο αριθμός του βήματος παρουσιάζεται σε
δυαδική μορφή στα
και
LEDs των δύο Περιοχών (βλ.: σελ. 22, Πιν. 1).
2. Βήμα 1. Επιλογή του προς τροποποίηση χρήστη. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD,
μπορείτε να διαλέξετε από τη λίστα των χρηστών με τα
και
. Στο
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED, οι χρήστες του συστήματος παρουσιάζονται από αναμμένα LEDs
οι αριθμοί των οποίων αναφέρονται στον αριθμό χρήστη και τα πλήκτρα
και
σας επιτρέπουν να κάνετε την επιλογή σας (το LED του αντίστοιχου πάντα χρήστη
αναβοσβήνει). Και στα δύο πληκτρολόγια μπορείτε να επιλέξετε χρήστη
πληκτρολογώντας τον αριθμό του. Αφού γίνει αυτό πατήστε
.
3. Βήμα 2. Αλλαγή κωδικού χρήστη. Κάντε ότι θα κάνατε και κατά την προσθήκη χρήστη.
4. Βήμα 3. Επιλογή κατηγορίας χρήστη. Προχωρήστε όπως και στην προσθήκη νέου
χρήστη.
5. Βήμα 4. Επιλογή Περιοχών στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης. Προχωρήστε
όπως και στην προσθήκη νέου χρήστη.
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6. Βήμα 5. Τροποποίηση τηλεχειριστηρίου 433Mhz μ. Μπορείτε να:
– παραλείψετε αυτό το βήμα και να πάτε στο αμέσως επόμενο – πατήστε αμέσως
ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο από το 4 έως το 9 και πατήστε
;
– προσθέσετε ένα τηλεχειριστήριο – πατήστε διαδοχικά
και
. Η διαδικασία
λειτουργεί όπως και στην προσθήκη τηλεχειριστηρίου σε νέο χρήστη (βήματα 5α – 5η),
αλλά κατά την αντιστοίχιση λειτουργιών στα πλήκτρα ο πίνακας ελέγχου δεν προτείνει
τις προκαθορισμένες από την κατηγορία χρήστη λειτουργίες.
– τροποποιήσετε λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί με πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου,
εφόσον βέβαια έχει τηλεχειριστήριο ο χρήστης – πατήστε διαδοχικά
και
.
Η διαδικασία είναι ίδια με την αντιστοίχιση πλήκτρων μετά την προσθήκη
τηλεχειριστηρίου (όπως περιγράφεται στα βήματα 5γ – 5η).
– αφαιρέσετε ένα τηλεχειριστήριο χρήστη – πατήστε διαδοχικά
και
.
Σημείωση: Η αφαίρεση ενός τηλεχειριστηρίου δεν σημαίνει και διαγραφή των λειτουργιών
του. Όταν προστεθεί νέο τηλεχειριστήριο στο χρήστη, οι λειτουργίες των
πλήκτρων θα είναι αυτόματα ίδιες με εκείνες που ορίστηκαν για το προηγούμενο.
7. Βήμα 6. Τροποποίηση τηλεχειριστηρίου με υποστήριξη συστήματος ABAX.
Μπορείτε να:
– παραλείψετε αυτό το βήμα και να πάτε στο αμέσως επόμενο – πατήστε αμέσως
ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο από το 5 έως το 9 και πατήστε
;
– προσθέστε ένα τηλεχειριστήριο – πατήστε διαδοχικά
και
. Η διαδικασία
λειτουργεί όπως και στην προσθήκη τηλεχειριστηρίου APT-100 σε νέο χρήστη (βήματα
6α – 6κ) αλλά ο πίνακας ελέγχου δεν προτείνει τις προκαθορισμένες από την
κατηγορία χρήστη λειτουργίες για πλήκτρα αλλά και για τη σήμανση των LEDs.
– τροποποιήσετε λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί με πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου,
εφόσον βέβαια έχει τηλεχειριστήριο ο χρήστης – πατήστε διαδοχικά
και
.
Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στα βήμα 6γ – 6η, κατά τον ορισμό
λειτουργιών ύστερα από την προσθήκη του τηλεχειριστηρίου APT-100.
– αφαιρέσετε ένα τηλεχειριστήριο χρήστη – πατήστε διαδοχικά
και
;
Σημείωση: Η αφαίρεση ενός τηλεχειριστηρίου δεν σημαίνει και διαγραφή των λειτουργιών
του. Όταν προστεθεί νέο τηλεχειριστήριο στο χρήστη, οι λειτουργίες των
πλήκτρων θα είναι αυτόματα ίδιες με εκείνες που ορίστηκαν για το προηγούμενο
ενώ οι ίδιες πληροφορίες θα εμφανίζονται στα LEDs.
– Τροποποιήσετε τους κανόνες επιβεβαίωσης για τα LEDs, σε περίπτωση που
ο χρήστης έχει τηλεχειριστήριο – πατήστε διαδοχικά
και
. Η διαδικασία
λειτουργεί όπως περιγράφεται στα βήματα 6ι – 6κ κατά τον ορισμό κανόνων
επιβεβαίωσης στο τηλεχειριστήριο APT-100.
8. Βήμα 7. Τροποποίηση κάρτας proximity. Μπορείτε να:
– να παραλείψετε αυτό το βήμα και να προχωρήσετε στο επόμενο (ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ
LCD) ή να ολοκληρώσετε τη διαδικασία (ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED) – πατήστε αμέσως
ή οποιοδήποτε πλήκτρο από το 4 έως το 9 και ύστερα πατήστε ξανά
;
– προσθέσετε κάρτα – πατήστε διαδοχικά
και
. Η διαδικασία είναι ίδια με
τα βήματα 7α – 7β κατά την προσθήκη νέας κάρτας σε χρήστη.
– αφαιρέσετε κάρτα, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει μία – πατήστε
και
.
9. Βήμα 8. Τροποποίηση ονόματος χρήστη. Το βήμα αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στο
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD. Προχωρήστε όπως στην προσθήκη νέας κάρτας σε χρήστη. (7α –
7β).
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Σημείωση: Πατώντας
τερματίζεται η διαδικασία τροποποίησης χρήστη αλλά οι αλλαγές
που έχουν γίνει μέχρι τώρα αποθηκεύονται με το πάτημα του
.

6.14.3

Αφαίρεση χρήστη

1. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. Δύο σύντομοι ήχοι
επιβεβαιώνουν την είσοδο στη λειτουργία ενώ ανάβει το
LED.
2. Επιλέξτε το χρήστη που θα αφαιρεθεί. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, μπορείτε να επιλέξετε
από τη λίστα με τα πλήκτρα
και
. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED, οι χρήστες
του συστήματος παρουσιάζονται από αναμμένα LEDs με αριθμούς που αντιστοιχούν στον
αριθμό χρήστη , τα πλήκτρα
και
επιτρέπουν την επιλογή χρήστη (οπότε
αναβοσβήνει το LED που του αντιστοιχεί). Και στα δύο πληκτρολόγια μπορείτε να
επιλέξετε χρήστη πληκτρολογώντας τον αριθμό του. Μετά την επιλογή πατήστε
.

6.15 Ακύρωση της αναφοράς τηλεφωνικών μηνυμάτων
Η αναφορά τηλεφωνικών μηνυμάτων μπορούν να ακυρωθεί από το χρήστη που έχει τέτοια
άδεια. Αν επιτρέπεται κάτι τέτοιο από τον τεχνικό εγκατάστασης, μπορεί να εκτελείται
ταυτόχρονα με την αφόπλιση ή την εκκαθάριση συναγερμών. Διαφορετικά ο χρήστης πρέπει
να μπει στο μενού χρήστη και να πατήσει διαδοχικά
.

6.16 Παράκαμψη / Ενεργοποίηση ζωνών
Οι ζώνες του συναγερμού σε αφοπλισμένες Περιοχές μπορούν να ανασταλλούν ή να
απομονωθούν χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο υπομενού 4. ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ. Ο πίνακας
ελέγχου θα αγνοεί τις πληροφορίες που έρχονται από τις παρακαμφθέντες ζώνες.
Η παράκαμψη είναι χρήσιμη σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης κάποιου αισθητήρα
ζώνης που θα οδηγούσε σε προβληματική λειτουργία του συστήματος (π.χ. Αναίτια
ενεργοποίηση συναγερμού).
Σημειώσεις:
Η παράκαμψη ζωνών μειώνει το επίπεδο προστασίας. Πριν την όπλιση φροντίστε να μην
υπάρχουν παρακαμφθέντες ζώνες από λάθος διότι μπορεί κάποιος εισβολέας να
αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις ζώνες παρά την όπλιση του συστήματος.
Αν παρακαμφθεί μια ζώνη λόγω βλάβης, καλέστε άμεσα τεχνικό για να διορθώσει
τη βλάβη.
Για λόγους ασφαλείας ο τεχνικός μπορεί να μειώσει τον αριθμό ζωνών που μπορεί
να παρακάμψει ο χρήστης.

6.16.1

Αναστολή ζώνης

Χρήστες με την αντίστοιχη άδεια μπορούν να αναστείλουν κάποιες ζώνες. Η ζώνη
σε αναστολή παραμένει ως έχει μέχρι την αφόπλιση της Περιοχής στην οποία ανήκει ή την
εκ νέου ενεργοποίηση της ζώνης από το χρήστη.
Σημείωση: Αν η ζώνη ανήκει σε δύο Περιοχές και οπλίζεται μόνο όταν οπλίζονται και οι δύο
Περιοχές, θα ενεργοποιείται πάλι μετά την αφόπλιση μίας εκ των Περιοχών.
Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία που επιτρέπει την αναστολή ζώνης, μπείτε στο μενού χρήστη
και πατήστε
. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται ενεργοποίηση ζώνης (άσχετα με το
αν αυτή ήταν σε αναστολή ή απομονωμένη). 2 σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνουν τη διαδικασία
και ανάβει το
LED. Η διαδικασία αυτή διαφέρει ανάλογα με τον πληκτρολόγιο που
χρησιμοποιείται.
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Πληκτρολόγιο LCD
Στην άνω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται μήνυμα για την παράκαμψη ζώνης και
το όνομα της ζώνης εμφανίζεται στην κάτω γραμμή. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη
λίστα με τα
και
. Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ένα από
τα ακόλουθα σύμβολα:
– η ζώνη δεν έχει παρακαμφθεί;
– ζώνη σε αναστολή;
– απομονωμένη ζώνη.
Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, το εικονιζόμενο σύμβολο αλλάζει σε ένα από τα
παρακάτω:
– η ζώνη θα ανασταλλεί;
– η ζώνη θα ενεργοποιηθεί.
Πατήστε
ή
για να ενεργοποιήσετε τα γραφικά του πληκτρολογίου.
Η κατάσταση όλων των ζωνών που μπορούν να παρακαμφθούν / ενεργοποιηθούν
εμφανίζεται με τα σύμβολα , και . Το
μετακινεί τον κέρσορα προς τα δεξιά
και το
τον μετακινεί προς τα αριστερά. Η παράκαμψη / ενεργοποίηση μιας ζώνης
γίνεται όπως και στη λειτουργία κειμένου. Πατήστε
ή
για να επιστρέψετε
στη λειτουργία κειμένου.
Ο τερματισμός της λειτουργίας με πάτημα του
παρακάμπτει / ενεργοποιεί τις
επιλεγμένες ζώνες.

Πληκτρολόγιο LED
Τα αναμμένα LEDs υποδεικνύουν ποιες ζώνες είναι σε αναστολή ή απομονωμένες.
Αν το LED αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει πως εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή
ο κέρσορας. Το
μετακινεί τον κέρσορα προς τα δεξιά και το
προς τα
αριστερά. Ο κέρσορας μετακινείται μόνο στα LEDs που μπορούν να παρακαμφθούν
ή να ενεργοποιηθούν . Για να γίνει αυτό, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο και ανάλογα με
την περίπτωση θα ανάψει το αντίστοιχο LED (αν η ζώνη πρόκειται να ανασταλεί) ή θα
σβήσει (αν πρόκειται να ενεργοποιηθεί). Ο τερματισμός της λειτουργίας με το
παρακάμπτει / ενεργοποιεί τις επιλεγμένες ζώνες.

6.16.2

Απομόνωση ζώνης

Ζώνες απομονώνονται από χρήστες με τα ανάλογα προνόμια. Η απομονωμένη ζώνη
παραμένει απομονωμένη μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά από το χρήστη.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία απομόνωσης, μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. Κάντε το ίδιο για να ενεργοποιήσετε ξανά κάποια ζώνη (άσχετα με το αν
ήταν σε αναστολή ή απομονωμένες). 2 σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνουν τη διαδικασία και
ανάβει το
LED. Η διαδικασία αυτή διαφέρει ανάλογα με τον πληκτρολόγιο που
χρησιμοποιείται.

Πληκτρολόγιο LCD
Η σήμανση είναι ίδια με αυτή της διαδικασίας αναστολής. Πατήστε ένα αριθμητικό
πλήκτρο για να αλλάξετε το σύμβολο της ζώνης:
– η ζώνη θα απομονωθεί;
– η ζώνη θα ενεργοποιηθεί.
Ο τερματισμός της λειτουργίας με πάτημα του
παρακάμπτει / ενεργοποιεί τις
επιλεγμένες ζώνες.

Πληκτρολόγιο LED
Η σήμανση είναι ίδια με τη διαδικασία επιλογής ζώνης για αναστολή.
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6.17 Προβολή αρχείου συμβάντων
Η λειτουργία προβολής του αρχείου συμβάντων είναι διαθέσιμη μόνο στο πληκτρόλογιο LCD
και σε χρήστες με τα αντίστοιχα προνόμια. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, μπείτε στο
μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. 2 σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνουν
τη διαδικασία και ανάβει το
LED.
Σημείωση: Αν ο τεχνικός εγκατάστασης έχει ενεργοποιήσει τη Βαθμίδα 2 (GRADE 2) στον
πίνακα ελέγχου μπορείτε να δείτε το αρχείο συμβάντων με δύο τρόπους:
– μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
για
να προβληθούν όλα τα συμβάντα που βρίσκονται στη μνήμη του πίνακα
ελέγχου
– μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
για
να προβληθούν όλα τα συμβάντα που ορίζονται από την προδιαγραφή
EN 50131 για τη Βαθμίδα 2 (Grade 2).
Η πλοήγηση στη λίστα γίνεται με τα
και i
. Η περιγραφή του συμβάντος αναφέρει
την ώρα που έλαβε χώρα, το όνομα αλλά και επιπλέον πληροφορίες π.χ. την Περιοχή στο
οποίο έλαβε χώρα, τη ζώνη στην οποία προέκυψε κ.τ.λ. Οι επιπλέον πληροφορίες
προβάλλονται αυτόματα μερικά δευτερόλεπτα ύστερα από την αρχική προβολή του
συμβάντος. Μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία με τα
και
.

6.18 Αναβολή αυτόματης όπλισης
Αν το τμήμα οπλίζεται αυτόματα με αντίστροφη μέτρηση, είναι δυνατό να αναβληθεί
η όπλιση. Ο χρόνος αναβολής ορίζεται από τον τεχνικό εγκατάστασης.

6.18.1

Απλή αναβολή αυτόματης όπλισης

Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να επιτρέψει την απλή αναβολή. Σε αυτήν την περίπτωση
η όπλιση αναβάλλεται με διπλό πάτημα του
κατά την αντίστροφη μέτρηση. Ανάλογα με
τις ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου, ενδέχεται να υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών αναβολών.

6.18.2

Αναβολή αυτόματης όπλισης με ενεργοποίηση λειτουργίας

Αυτή η μέθοδος είναι διαθέσιμη σε χρήστες με δικαίωμα αναβολής. Μπείτε στο μενού χρήστη
και πατήστε διαδοχικά
.

6.19 Ορισμός ημερομηνίας και ώρας συστήματος
Για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας ο χρήστης πρέπει να έχει δικαίωμα προγραμματισμού.
Για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός του ρολογιού, μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε
διαδοχικά
. 2 σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνουν τη διαδικασία και ανάβει το
LED. Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείται.

Πληκτρολόγιο LCD
Μετά την έναρξη της λειτουργίας, θα εμφανιστεί η ώρα ως: ώρα, λεπτά και
δευτερόλεπτα. Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για να ορίσετε την ώρα. Το
μετακινεί τον κέρσορα προς τα δεξιά, ενώ τα
και το
προς τα αριστερά.
Αν πατήσετε
η νέα ώρα θα αποθηκευθεί και θα εμφανιστεί η ημερομηνία.
Ο προγραμματισμός της ημερομηνίας γίνεται με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και
ο προγραμματισμός της ώρας. Με την ολοκλήρωση του προγραμματισμού πατήστε
.
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Πληκτρολόγιο LED
Μετά την εκκίνηση της λειτουργίας, η ώρα παρουσιάζεται σε δυαδική μορφή στα LEDs
(βλ.: σελ. 22, Πιν. 1):
ώρα – πρώτο ψηφίο στα LEDs 1-4, δεύτερο φηφίο στα LEDs 5-8;
λεπτά – πρώτο ψηφίο στα LEDs 9-12, δεύτερο – LEDs 16-19;
δευτερόλεπτα – πρώτο ψηφίο LEDs 20-23, δεύτερο φηφίο στα LEDs 24-27.
Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για να καταγραφεί η ώρα, τα λεπτά και
τα δευτερόλεπτα. Αφού πατήσετε
θα εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες στα
LEDs:
έτος – μόνο τα δύο τελευταία ψηφία: πρώτο LEDs 1-4, δεύτερο – LEDs 5-8;
μήνας – πρώτο ψηφίο LEDs 9-12, δεύτερο – LEDs 16-19;
ημέρα – πρώτο ψηφίο LEDs 20-23, δεύτερο – LEDs 24-27.
Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για να καταγραφεί το έτος, ο μήνας και η ημέρα και
ύστερα πατήστε
.

6.20 Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη
Οι πίνακες ελέγχου VERSA επιτρέπουν τον προγραμματισμό τεσσάρων χρονοδιακοπτών.
Με αυτούς ελέγχεται ο τύπος όπλισης αλλά και οι έξοδοι ενός τμήματος. Ο χρονοδιακόπτης
συγκρίνει την ώρα με αυτήν του πίνακα ελέγχου και εκτελεί την επιλεγμένη λειτουργία σε
προκαθορισμένο χρόνο. Ένας χρήστης με δικαίωμα προγραμματισμού μπορεί να αλλάξει τις
ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη π.χ. Τις χρονικές παραμέτρους και το είδος της όπλισης που
ενεργοποιείται από τον χρονοδιακόπτη στην εκάστoτε Περιοχή. Μόνο ο τεχνικός
εγκατάστασης μπορεί να ορίσει ποιες έξοδοι ελέγχονται από χρονοδιακόπτες.
1. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. 2 σύντομοι ήχοι
επιβεβαιώνουν τη διαδικασία και ανάβει το
LED. Ο προγραμματισμός γίνεται
σε βήματα επομένως αυτά παρουσιάζονται με τη δυαδική μέθοδο στα
και
LEDs
της πρώτης και της δεύτερης Περιοχής (βλ.: σελ. 22, Πιν. 1).
2. Βήμα 1. Επιλογή του προς προγραμματισμό διακόπτη. Πατήστε τα κατάλληλα
πλήκτρα για να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη:
- χρονοδιακόπτης 1;
- χρονοδιακόπτης 2;
- χρονοδιακόπτης 3;
- χρονοδιακόπτης 4.
3. Βήμα 2. Επιλογή παραμέτρων προς προγραμματισμό. Πατήστε τα κατάλληλα
πλήκτρα για να επιλέξετε παράμετρο:
- εβδομαδιαίο πρόγραμμα;
- εξαίρεση 1;
- εξαίρεση 2;
- εξαίρεση 3;
- εξαίρεση 4;
- τύπος όπλισης στη Περιοχή 1;
- τύπος όπλισης στη Περιοχή 2.
Σημείωση: Ασχέτως της παραμέτρου που επελέγει, πατώντας το πλήκτρο
στο Βήμα 2.

επιστρέφετε
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Ρύθμιση εβδομαδιαίου προγράμματος

1. Βήμα 3. Προγραμματισμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για Δευτέρα. Πρέπει
να οριστούν ώρες και λεπτά ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (αν δεν χρειάζεται
προγραμματισμός για τη μέρα αυτή μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα
πατώντας
). Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για τον ορισμό των παραμέτρων. Δεν
είναι αναγκαίος ο ταυτόχρονος ορισμός ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης,
μπορείτε να ορίσετε μόνο τη μία εκ των δύο παραμέτρων. Σε αυτήν την περίπτωση
πρέπει να πληκτρολογήσετε 9999 για να παραληφθεί ο ορισμός της παραμέτρου (ακόμη
και με ένα λανθασμένο ψηφίο, η ώρα δεν θα προγραμματιστεί). Στο πληκτρολόγιο LCD
εμφανίζονται οι τιμές που προγραμματίζονται, με το
κινείστε δεξιά ενώ με
ή
προς τα αριστερά. Στο πληκτρολόγιο LED μπορεί να περαστεί με τη μία όλη η
ακολουθία των 8 ψηφίων. Επειδή όμως σε αυτό το πληκτρολόγιο εμφανίζονται μόνο τα 6
πρώτα ψηφία, δεν προτείνεται ο προγραμματισμός με αυτόν τον τρόπο. Πατήστε
για επιβεβαίωση.
2. Βήμα 4. Προγραμματισμός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για Τρίτη.
Ο προγραμματισμός γίνεται όπως περιγράφεται στο Βήμα 3.
3. Βήμα 5. Προγραμματισμός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για Τετάρτη.
Ο προγραμματισμός γίνεται όπως περιγράφεται στο Βήμα 3.
4. Βήμα 6. Προγραμματισμός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για Πέμπτη.
Ο προγραμματισμός γίνεται όπως περιγράφεται στο Βήμα 3.
5. Βήμα 7. Προγραμματισμός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για Παρασκευή.
Ο προγραμματισμός γίνεται όπως περιγράφεται στο Βήμα 3.
6. Βήμα 8. Προγραμματισμός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για Σάββατο.
Ο προγραμματισμός γίνεται όπως περιγράφεται στο Βήμα 3.
7. Βήμα 9. Προγραμματισμός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για Κυριακή.
Ο προγραμματισμός γίνεται όπως περιγράφεται στο Βήμα 3.
8. Βήμα
10.
Προγραμματισμός
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για
όλη
την εβδομάδα. Ο προγραμματισμός γίνεται όπως περιγράφεται στο Βήμα 3.
9. Πατώντας
στο Βήμα 10, επιστρέφετε στο Βήμα 2.

6.20.2

Ρύθμιση εξαίρεσης

Η
εξαίρεση
είναι
η
περίοδος
κατά
την
οποία
ο
χρονοδιακόπτης
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται σε διαφορετικές ώρες από εκείνες που ορίζει το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα. Ο προγραμματισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο και για τις τέσσερις εξαιρέσεις.
1. Βήμα 3. Προγραμματισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος εξαίρεσης. Πρέπει
να εισάγετε το χρόνο (τα δύο τελευταίο ψηφία), το μήνα και την ημέρα χρησιμοποιώντας
τα κατάλληλα πλήκτρα (τα στοιχεία εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο LCD, και
παρουσιάζονται δυαδικά στα LEDs του πληκτρολόγιου LED – βλ.: σελ. 22, Πιν. 1).
Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία.
2. Βήμα 4. Προγραμματισμός ημερομηνίας μέχρι την οποία ισχύει η εξαίρεση.
Ο προγραμματισμός γίνεται όπως περιγράφεται στο Βήμα 3.
3. Βήμα 5. Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη για την περίοδο ισχύος της εξαίρεσης.
Τα δεδομένα εισάγονται όπως και στον προγραμματισμό της ώρας του εβδομαδιαίου
προγράμματος.
4. Πατώντας
στο Βήμα 5, μεταφέρεστε στο Βήμα 2.

6.20.3

Επιλογή τύπου όπλισης

Η επιλογή τύπου όπλισης γίνεται με τον ίδιο τρόπο για τις Περιοχές 1 και 2. Για να επιλέξετε
τον τύπο όπλισης, πατήστε τα ακόλουθα πλήκτρα:
- πλήρης όπλιση;
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- όπλιση νύχτας;
- όπλιση ημέρας;
- ο χρονοδιακόπτης δεν οπλίζει το τμήμα.
Στο LCD πληκτρολόγιο, ο τύπος όπλισης εμφανίζεται. Στο πληκτρολόγιο LED παρουσιάζεται
στα LEDs: το LED που αναβοσβήνει υποδεικνύει τον επιλεγμένο τύπο όπλισης (LED 1 –
πλήρης όπλιση, LED 2 – όπλιση νύχτας; LED 3 – όπλιση ημέρας; δεν αναβοσβήνει κάποιο
LED – ο χρονοδιακόπτης δεν οπλίζει).
Μετά την επιλογή τύπου όπλισης, θα επιστρέψετε στο Βήμα 2.

6.21 Ορισμός τηλεφωνικών αριθμών προς ειδοποίηση
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε χρήστες με άδεια προγραμματισμού.
1. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. 2 σύντομοι ήχοι
επιβεβαιώνουν τη διαδικασία και ανάβει το
LED.
2. Πατήστε διαδοχικά τα κατάλληλα πλήκτρα για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό αριθμό που
θα τροποποιηθεί:
- τηλέφωνο 1;
- τηλέφωνο 2;
- τηλέφωνο 3;
- τηλέφωνο 4;
- τηλέφωνο 5;
- τηλέφωνο 6;
- τηλέφωνο 7;
- τηλέφωνο 8.
3. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείται πατώντας τα κατάλληλα
πλήκτρα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι χαρακτήρες που είναι
διαθέσιμοι στο πληκτρολόγιο εμφανίζονται στον Πίνακα 4. Μπορούν να
προγραμματιστούν μέχρι και 16 χαρακτήρες. Μερικοί ειδικοί χαρακτήρες (a, b, c, d, # και
) είναι ρυθμισμένο να καταλαμβάνουν δύο θέσεις επομένως, αν χρησιμοποιηθούν τέτοιο
χαρακτήρες, ο ανώτατος αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
θα είναι μικρότερος. Στο LCD πληκτρολόγιο, ο τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται στην
κάτω σειρά της οθόνης. Στα δεξιά της πάνω γραμμής εμφανίζονται πληροφορίες για
την κεφαλαιοποίηση των χαρακτήρων: [ABC] ή [abc] (εμφανίζεται με το πάτημα
οποιουδήποτε πλήκτρου και για λίγα δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα. Το
μετακινεί τον κέρσορα προς τα δεξιά και το
προς τα αριστερά. Το
διαγράφει
το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα. Στο πληκτρολόγιο LED εμφανίζονται μόνο οι
πρώτοι 6 χαρακτήρες στα LEDs σε δυαδική μορφή (βλ.: σελ. 22, Πίν. 1 – δεν μπορούν να
εμφανιστούν όλοι οι χαρακτήρες ενός τηλεφωνικού αριθμού με αυτόν τον τρόπο). Γι’ αυτό,
σε αυτό το πληκτρολόγιο δεν προτείνεται αυτή η μέθοδος προγραμματισμού.
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Χαρακτήρες που διατίθενται μετά το επόμενο πάτημα
λειτουργία [ABC]
πλήκτρο
λειτουργία [abc]
1
#
1
#

πλήκτρο

2

B

C

3

D

E

F

4
5
6
7
8
9

2

a

3

d

b

c

4
5
6
7
8

0
0
Πίνακας 4. Οι χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι στο πληκτρολόγιο κατά την εισαγωγή
τηλεφωνικού αριθμού (η κεφαλαιοποίηση αλλάζει με πάτημα του
).
Ειδικός χαρακτήρας
B
C
D
E
F
#
a
b
c
d

Περιγραφή λειτουργίας
αλλαγή σε αναλογική κλήση
αλλαγή σε ψηφιακή κλήση (DTMF)
Αναμονή για επιπλέον σήμα
παύση τριών δευτερολέπτων
παύση δέκα δευτερολέπτων
σήμα σε λειτουργία DTMF
σήμα # σε λειτουργία DTMF
Άλλα σήματα που παράγονται σε λειτουργία DTMF
Πίνακας 5. Λειτουργίες ειδικών χαρακτήρων.

4. Πατήστε

για να επιβεβαιωθεί ο τηλεφωνικός αριθμός.

6.22 Προγραμματισμός κωδικών επιβεβαίωσης γνωστοποίησης
μηνυμάτων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να εκτελεστεί από ένα χρήστη που έχει την άδεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.
1. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα
.
2 σύντομα μπιπ θα επιβεβαιώσουν την είσοδο στη λειτουργία, και το led
θα ανάψει.
2. Πατήστε με τη σειρά τα αντίστοιχα πλήκτρα για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου για
τον οποίο ο κωδικός αναγνώρισης αποστολής μηνυμάτων φωνής είναι να καθοριστεί (οι
χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν μόνο τους κωδικούς για τους δικούς τους
αριθμούς τηλεφώνου, ενώ ο εγκαταστάτης μπορεί να προγραμματίσει τους κωδικούς για
όλους τους αριθμούς τηλεφώνου ):
- τηλέφωνο 1;
- τηλέφωνο 2;
- τηλέφωνο 3;
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- τηλέφωνο 4.
- τηλέφωνο 5;
- τηλέφωνο 6;
- τηλέφωνο 7;
- τηλέφωνο 8.
3. Πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό (βλέπε:
εισάγοντας ψηφία.
4. Πατήστε το πλήκτρο
για να επιβεβαιώσετε την εισάγμένο κωδικό.

6.23 Έλεγχος σφαλμάτων και κατάστασης συστήματος
Αν αναβοσβήνει το
LED ο χρήστης που έχει το ανάλογο δικαίωμα μπορεί να ελέγξει
την αιτία από τη λειτουργία 7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM STATE). Για την εκκίνηση
της λειτουργίας, μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. Στο
πληκτρολόγιο LED, οι σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται με τα LEDs. Οι πληροφορίες
που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο LCD εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις στον πίνακα έλεγχου.
Αν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση της Βαθμίδας 2 (GRADE 2) από τον τεχνικό εγκατάστασης
είναι δυνατή η προβολή των ακολούθων πληροφοριών (με σειρά προτεραιότητας):
– συναγερμός σε Περιοχή;
– συναγερμός από ζώνη;
– παρακαμθήσα ζώνη;
– σφάλμα;
– κατάσταση Περιοχής (όπλιση / αφόπλιση) – η πληροφορία αυτή αναγράφεται πάντα.
Αν έχει ενεργοποιηθεί η Βαθμίδα 2, εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες για τα σφάλματα.

6.23.1

Λίστα σφαλμάτων

Η οθόνη του πληκτρολόγιου LED προβάλλει πληροφορίες για σφάλματα υπό τη μορφή
μηνυμάτων. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα με τα πλήκτρα
και
. Στην
περίπτωση του πληκτρολόγιου LED οι πληροφορίες αυτές απεικονίζονται από τα αριθμημένα
LEDs. Τα ακόλουθα σφάλματα επισημαίνονται από τα αντίστοιχα LEDs:
LED 1 - απώλεια τροφοδοσίας 230 V AC;
LED 2 - χαμηλή ή άδεια μπαταρία;
LED 3 - καμία τάση στην τηλεφωνική γραμμή;
LED 4 - κανένα συνεχές ή διακεκομμένο σήμα στην τηλεφωνική γραμμή;
LED 5 - υπερφόρτωση σε OUT1;
LED 6 - υπερφόρτωση σε OUT2;
LED 7 - υπερφόρτωση σε παροχή KPD;
LED 8 - υπερφόρτωση σε παροχή AUX;
LED 9 - σφάλμα αναφοράς σε Σταθμό 1 μέσω τηλεφώνου ή δικτύου (ethernet);
LED 10 - σφάλμα αναφοράς σε Σταθμό 2 μέσω τηλεφώνου ή δικτύου (ethernet);
LED 11 - παρεμβολές στις ασύρματες συσκευές του συστήματος ABAX, πρόβλημα
ενεργοποίησης επέκτασης ΕΤΗΜ-1, μη διαθέσιμο δίκτυο, καμία επικοινωνία με
επιλεγμένη συσκευή για έλεγχο επικοινωνίας (PING), αδυναμία δέκτη για λήψη
επιπλέον συμβάντων από την επέκταση INT-TXM;
LED 12 - βραχυκύκλωμα στο δίαυλο επικοινωνίας;
LED 13 - σφάλμα σε ρολόι πίνακα ελέγχου;
LED 14 - σμάλμα σε ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου;
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LED 15 - παραβίαση ζώνης tamper (ζώνη TMP στην πλακέτα του πίνακα ελέγχου ή ζώνη
6. 24H TAMPER);
LED 16 - tamper της ζώνης;
LED 17 - μακρά παραβίαση ζώνης;
LED 18 - καμία παραβίαση ζώνης;
LED 19 - παραβίαση ζωνών τύπου 11. DETECTOR MASK ή 19. TROUBLE;
LED 20 - χαμηλή μπαταρία σε ασύρματη συσκευή συστήματος ABAX;
LED 21 - καμία επικοινωνία με ασύρματη συσκευή συστήματος ABAX;
LED 22 - παραβίαση tamper πλακέτας επέκτασης;
LED 23 - απουσία πλακέτας επέκτασης;
LED 24 - απώλεια τροφοδοσίας 230 V AC σε πλακέτα επέκτασης;
LED 25 - χαμηλή ή άδεια μπαταρία σε πλακέτα επέκτασης;
LED 26 - υπερφόρτωση τροφοδοσίας πλακέτας επέκτασης;
LED 27 - χαμηλή μπαταρία σε τηλεχειριστήριο χρήστη;
LED 28 - επανεκκίνηση πλακέτας επέκτασης;
LED 29 - επανεκκίνηση πίνακα ελέγχου;
LED 30 - σφάλμα στο σύστημα επεξεργασίας του πίνακα ελέγχου (HSE).

6.23.2

Διαδικασία αντιμετώπισης σφαλμάτων

Κάθε σφάλμα αποτελεί κίνδυνο μη σωστής λειτουργίας του συστήματος συναγερμού και
πρέπει να επισκευάζεται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν είναι αδύνατη η διόρθωση από τον ίδιο
το χρήστη, πρέπει να κληθεί τεχνικός.
Σημείωση: Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα επεξεργασίας (HSE) του πίνακα ελέγχου,
μόλις βγείτε από τη λειτουργία 7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM STATE)
πατώντας
θα εμφανιστεί το μήνυμα "Make VERSA panel restart? 1=Yes"
στο πληκτρολόγιο LCD, και το
LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα στο
πληκτρολόγιο LED,. Πατώντας
θα γίνει επανεκκίνηση του πίνακα ελέγχου
και θα διορθωθεί το σφάλμα.

6.23.3

Μνήμη σφαλμάτων και η εκκαθάρισή της

Ο τεχνικός εγκατάστασης ορίζει κατά πόσο η λειτουργία 7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM
STATE) θα προσφέρει πληροφόρηση για τα τρέχοντα προβλήματα ή και προηγούμενα.
Η μνήμη σφαλμάτων επισημαίνεται στο πληκτρολόγιο LCD από το γράμμα "Σ" (Σφάλμα) που
αναβοσβήνει στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Στο πληκτρολόγιο LED, ένα LED με
συγκεκριμένο αριθμό παραμένει σταθερά αναμμένο.
Βγαίνοντας από τη λειτουργία 7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM STATE) (πατώντας
)
μπορείτε να αδειάσετε τη μνήμη σφαλμάτων. Στο πληκτρολόγιο LCD, εμφανίζεται το μήνυμα
"Clear trouble memory? 1=Yes". Στο πληκτρολόγιο LED, αρχίζει να αναβοσβήνει το
. LED.
Πατήστε
για να γίνει εκκαθάριση της μνήμης ή κάποιο άλλο πλήκτρο για να
την ακυρώσετε.
Σημείωση: Αν ο τεχνικός εγκατάστασης έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία SERVICE MESSAGE
AFTER TAMPER ALARM στον πίνακα ελέγχου, η εκκαθάριση της μνήμης συναγερμών
αλλοίωσης θα είναι δυνατή μόνο με τη χρήστη του κωδικού συντήρησης.

6.24 Έλεγχος εξόδων
Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε ελεγχόμενες εξόδους
διάμεσου του πληκτρολογίου. Μπορεί για παράδειγμα να ανεβάσει/κατεβάσει ρολά,
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ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει φώτα ή θέρμανση κ.τ.λ. Κατά τη ρύθμιση του συστήματος
ο τεχνικός καθορίζει αν κάθε έξοδος θα ενεργοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
ή θα παραμένει ενεργή μέχρι να απενεργοποιηθεί από το χρήστη, κάποιο
χρονοδιακόπτη κ.α.

6.24.1

Γρήγορος έλεγχος των εξόδων

Ο τεχνικός εγκατάστασης ενδέχεται να επιτρέψει το γρήγορο έλεγχο των εξόδων μέσω
πληκτρολογίου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται είσοδος κωδικού από το χρήστη για
τον έλεγχο των συσκευών που συνδέονται στις εξόδους του συστήματος.

Ενεργοποίηση εξόδου
1. Πατήστε τον αριθμό της συσκευής που έχει οριστεί από τον τεχνικό.
2. Πατήστε
.4 σύντομοι ήχοι και ένας μακρύς επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση
της εξόδου.

Γρήγορη απενεργοποίηση εξόδου
1. Πατήστε τον αριθμό της συσκευής που έχει οριστεί από τον τεχνικό.
2. Πατήστε
. 3 σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνουν την απενεργοποίηση της εξόδου.

6.24.2

Έλεγχος εξόδου μέσω λειτουργίας

Η μέθοδος αυτή είναι διαθέσιμη στους χρήστες που έχουν δικαίωμα ελέγχου. Για να ξεκινήσει
η σχετική λειτουργία πατήστε διαδοχικά
. 2 σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνουν
την έναρξη ενώ θα ανάψει το
LED. Η κατάσταση των εξόδων παρουσιάζεται διαφορετικά,
ανάλογα με τον τύπου του πληκτρολογίου. Για να βγείτε από τη λειτουργία πατήστε
.

Πληκτρολόγιο LCD
Μετά την έναρξη της λειτουργίας θα εμφανιστούν πληροφορίες για την πρώτη από τις
ελεγχόμενες συσκευές με τον αντίστοιχο αριθμό εξόδου να εμφανίζεται στην πάνω
γραμμή και στο όνομα της εξόδου να εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
Μπορείτε να μεταβείτε από τη μία στην άλλη χρησιμοποιώντας τα
και
.
Πάνω δεξιά εμφανίζεται ένα ακόμη σύμβολο:
– η έξοδος είναι ενεργή;
– η έξοδος είναι ανενεργή.
Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε την έξοδο και
για να την
απενεργοποιήσετε.
Πατήστε
ή
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφικών. Η παρούσα
κατάσταση όλων των εξόδων που μπορούν να ελεγχθούν εμφανίζεται στην πάνω
γραμμή της οθόνης με τα σύμβολα
και . Το
μετακινεί τον κέρσορα προς τα
δεξιά και το
προς τα αριστερά. Για να αλλάξετε την κατάσταση της επιλεγμένης
εξόδου, μετακινήστε τον κέρσορα σε αυτήν και πατήστε
ή
. Πατήστε
ή
για να επιστρέψει το πληκτρολόγιο σε λειτουργία κειμένου.

Πληκτρολόγιο LED
Τα αναμμένα LEDs δείχνουν ποια έξοδος είναι ενεργή. Όταν κάποιο αναβοσβήνει
δείχνει τη θέση του κέρσορα. Το
μετακινεί τον κέρσορα προς τα δεξιά και το
προς τα αριστερά. Μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα μόνο στα LEDs που
αντιστοιχούν σε εξόδους διαθέσιμες προς έλεγχο. Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε
την έξοδο και
για να την απενεργοποιήσετε.
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6.25 Δοκιμές
Το υπομενού 9. TESTS είναι διαθέσιμο σε χρήστες με δικαίωμα δοκιμής. Μέρος
των λειτουργιών αυτών είναι διαθέσιμο μόνο σε LCD .πληκτρολόγιο.

6.25.1

Δοκιμή ζωνών

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον έλεγχο σωστής λειτουργίας σε ζώνες και αισθητήρες
του συστήματος.
1. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
. 2 σύντομοι ήχοι
επιβεβαιώνουν τη διαδικασία και ανάβει το
LED.
2. Ορίστε τη διάρκεια της δοκιμής. Η δοκιμή μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 15 λεπτά.
Εισάγετε δύο ψηφία (π.χ. Για διάρκεια 5 λεπτών πατήστε τα πλήκτρα
και
) και
επιβεβαιώστε πατώντας
.
3. Στο LCD .πληκτρολόγιο, οι ζώνες συστήματος σημειώνονται με το σύμβολο , όπως
συμβαίνει σε παρουσίαση της κατάστασης των ζωνών (βλ.: Οθόνη [ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ
LCD]). Στο LED πληκτρολόγιο οι ζώνες συστήματος παρουσιάζονται με LEDs που
αναβοσβήνουν.
4. Παραβιάστε την επιλεγμένη ζώνη (π.χ. Περπατώντας σε περιοχή που ελέγχεται από
ανιχνευτή κίνησης ή ανοίγοντας παράθυρο με μαγνητική επαφή). Η παραβίαση
θα εμφανιστεί στο LCD πληκτρολόγιο με το σύμβολο
και στο LED πληκτρολόγιο με
το φωτισμό του LED που αντιστοιχεί στον αριθμό της ελεγχόμενης ζώνης. Πληροφορίες
για την παραβίαση εμφανίζονται μέχρι τον τερματισμό της δοκιμής.
Σημείωση: Η παραβίαση ζώνης κατά τη δοκιμή δεν προκαλεί αντίδραση από τον πίνακα
ελέγχου.
5. Η δοκιμή θα τερματιστεί αυτόματα μετά το πέρας της προκαθορισμένης χρονικής
διάρκειας. Μπορείτε να την τερματίσετε νωρίτερα πατώντας
.

6.25.2

Δοκιμή εξόδων

Με αυτήν τη λειτουργία μπορεί να γίνει δοκιμή για τη σωστή λειτουργία των εξόδων
συστήματος και των συσκευών που συνδέονται σε αυτές. Για να ξεκινήσει η δοκιμή πατήστε
. 2 σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνουν τη διαδικασία και ανάβει το
LED. Στο
the ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, η κατάσταση των εξόδων συστήματος σημειώνεται στην πάνω
γραμμή της οθόνης ( – ανενεργή έξοδος; – ενεργή έξοδος), ενώ το όνομα της ανά πάσα
στιγμής επιλεγμένης εξόδου εμφανίζεται στην κάτω γραμμή. Στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED,
το LED που ανάβει υποδεικνύει ενεργή έξοδο ενώ το σβηστό υποδεικνύει ανενεργή. Το LED
στο οποίο βρίσκεται ο κέρσορας αναβοσβήνει. Άσχετα με το είδος του πληκτρολογίου
μετακινεί τον κέρσορα προς τα δεξιά και το
προς τα αριστερά. Μετακινήστε
τον κέρσορα στην επιλεγμένη έξοδο και πατήστε
για να την ενεργοποιήσετε ή
για να την απενεργοποιήσετε. Για τερματισμό της λειτουργίας πατήστε
.
Σημείωση: Άσχετα από τον αριθμό των διαθέσιμων στο σύστημα εξόδων, αυτή η λειτουργία
επιτρέπει τον έλεγχο σε 12 εξόδους.

6.25.3

Έλεγχος επίπεδου σήματος σε ασύρματες συσκευές

Μέσω του πληκτρολογίου ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το επίπεδο εκπομπών ραδιοκυμάτων
που λαμβάνονται από το κύκλωμα ACU-100 από συσκευές συμβατές με το σύστημα ABAX.
Για να το κάνετε αυτό, μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε
2 σύντομοι
ήχοι επιβεβαιώνουν τη διαδικασία και ανάβει το
LED. Ο τρόπος που παρουσιάζονται
τα επίπεδα εκπομπών διαφέρει ανάλογα με το πληκτρολόγιο.
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Παρουσίαση επιπέδου εκπομπών σε ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD
Στην πάνω γραμμή της οθόνης αναφέρεται το όνομα της ζώνης στην οποία συνδέεται
η ασύρματη συσκευή. Στην κάτω γραμμή αναφέρεται το ποσοστό λήψης από την ίδια
συσκευή. Αν υπάρχουν περισσότερες συσκευές σε αυτή τη ζώνη μπορείτε να δείτε
τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη.

Παρουσίαση επιπέδου εκπομπών σε ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED
Το αριθμημένο LED που αναβοσβήνει αναφέρεται στη ζώνη και στη συσκευή που είναι
συνδεδεμένη με τη ζώνη αυτή, στην οποία συσκευή αναφέρεται το επίπεδο εκπομπής
που αναφέρεται. Με τα βέλη μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του κέρσορα και να
τον μεταφέρετε σε άλλες ζώνες. Το επίπεδο του σήματος εμφανίζεται στα LEDs 16-30
για τις ασύρματες συσκευές από 1-15 και τα LEDs 1-15 για τις συσκευές 16-30. Όσα
περισσότερα LEDs είναι αναμμένα τόσο καλύτερο το σήμα. Αν αναβοσβήνουν όλα
τα LEDs τότε η στάθμη του σήματος είναι 100%.

6.25.4

Χειροκίνητη έναρξη δοκιμαστικής εκπομπής

Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε
. θα εμφανιστεί το μήνυμα "Manual
reporting test" στη μνήμη του πίνακα ελέγχου και ο κωδικός συμβάντος θα αποσταλεί στο
σταθμός επιτήρησης.

6.25.5

Δοκιμή τηλεφωνικής ειδοποίησης

Με το ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, ο χρήστης μπορεί να κάνει δοκιμή τηλεφωνικής ειδοποίησης
και να εντοπίσει ενδεχόμενα προβλήματα. Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε διαδοχικά
τα ακόλουθα πλήκτρα:
- έναρξη τηλεφωνικής ειδοποίησης σε Σταθμό 1;
- έναρξη τηλεφωνικής ειδοποίησης σε Σταθμό 2.
Θα εμφανιστούν στην οθόνη μηνύματα με πληροφορίες για τις τρέχουσες διαδικασίες.

6.25.6

Έλεγχος έκδοσης υλικολογισμικού (firmware version)του πίνακα
ελέγχου

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή διατίθενται μόνο στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD.
Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε
. Θα εμφανιστούν στην οθόνη
πληροφορίες για την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού (firmware version).

6.25.7

Έλεγχος έκδοσης υλικολογισμικού (firmware version) των κυκλωμάτων
που συνδέονται με τον πίνακα ελέγχου

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή διατίθενται μόνο στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD.
Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε
. Το όνομα της προέκτασης με
την μικρότερη διεύθυνση θα εμφανιστεί στην πάνω γραμμή της οθόνης και οι πληροφορίες
για την έκδοση του υλικολογισμικού (firmware version) θα εμφανιστούν στη κάτω γραμμή. Με
τα
και
μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα. Στο κύκλωμα ETHM-1 πληροφορίες
για τις διευθύνσεις IP και MAC εμφανίζονται πατώντας τα πλήκτρα
ή
.

6.25.8

Έλεγχος τάσης ρεύματος στα κυκλώματα

Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε
οι πληροφορίες διαφέρει ανάλογα με το πληκτρολόγιο.

. Ο τρόπος που παρουσιάζονται

Σημείωση: Δεν παρέχονται πληροφορίες τάσεις για όλα τα κυκλώματα.
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Παρουσίαση τάσης στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD
Το όνομα του κυκλώματος φαίνεται στην πάνω σειρά της οθόνης και πληροφορίες για
την τάση στην κάτω. Η λίστα των κυκλωμάτων είναι προσπελάσιμη με τα βέλη.

Παρουσίαση τάσης στο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED
Το αριθμημένο LED που αναβοσβήνει υποδεικνύει το κύκλωμα στο οποίο αναφέρεται
η τιμή της τάσης που αναγράφεται (ο αριθμός αναφέρεται στη διεύθυνση
του κυκλώματος). Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε τη θέση του κέρσορα από
το ένα κύκλωμα σε ένα άλλο. Η τάση εμφανίζεται στα LEDs 16-30 για τα κυκλώματα 115 και τα LEDs 1-15 για τα κυκλώματα 16-30. Για να συμπεράνετε την τάση απλά
μετρήστε τον αριθμό των αναμένων LEDs (κάθε ένα εξ αυτών αντιστοιχεί σε 1V).

6.25.9

Επαναφορά εξόδων

Αν ο τεχνικός εγκατάστασης προγραμμάτισε χρόνο αποκοπής ίσο με ΄΄0΄΄ για τους τύπους
εξόδου 5. "DURESS" ALARM, 14. CHIME ή 15. CONTROLLED, οι έξοδοι αυτοί μπορούν να είναι
ενεργοί συνεχώς. Ο χρήστης μπορεί να τις απενεργοποιήσει μπαίνοντας στο μενού χρήστη
και πατώντας
.
Σημείωση: Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απενεργοποίηση εξόδου τύπου
11. FIRE DETECTORS POWER SUPPLY για 16 δευτερόλεπτα πράγμα που επιτρέπει
την επαναφορά της μνήμης συναγερμών στους ανιχνευτές πυρκαγιάς.

6.26 Συντήρηση
Οι λειτουργίες στο υπομενού 0. SERVICE είναι διαθέσιμες ύστερα από την είσοδο του κωδικού
συντήρησης ή του κωδικού χρήστη που έχει ανάλογα προνόμια. Οι λειτουργίες που
σχετίζονται με τον προγραμματισμό του πίνακα ελέγχου (η έναρξη της λειτουργίας
συντήρησης ή επικοινωνίας μεταξύ πίνακα ελέγχου και προγράμματος DLOADX)
περιγράφονται στο εγχειρίδιο προγραμματισμού.

6.26.1

Δικαιώματα πρόσβασης για κωδικό συντ

Με τη λειτουργία SERVICE ACCESS ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης
των ανθρώπων που έχουν τον κωδικό συντήρησης στο σύστημα συναγερμού.
Μόνιμη πρόσβαση – ο κωδικός συντήρησης προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση
στο σύστημα συναγερμού.
Τροποποίηση χρηστών – τα άτομα με τον κωδικό συντήρησης μπορούν να προσθέσουν,
τροποποιήσουν και να αφαιρέσουν χρήστες.
Όπλιση/Αφόπλιση/Εκκαθάριση/Απομόνωση – ο κωδικός πρόσβαση μπορεί να οπλίσει
και να αφοπλίσει το σύστημα, να εκκαθαρίσει συναγερμούς και να παρακάμψει ζώνες (είτε
να αναστείλει είτε να απομονώσει).
Χρόνος πρόσβασης – η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν είναι απενεργοποιημένη
η λειτουργία της μόνιμης πρόσβασης. Καθορίζει τη χρονική περίοδο κατά την οποία έχει
πρόσβαση στο σύστημα ο κωδικός συντήρησης. Η περίοδος αυτή ορίζεται σε ώρες.
Αν δοθεί μηδενική τιμή ο κωδικός συντήρησης δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα.
Η αντίστροφη μέτρηση για την περίοδο πρόσβασης μετρά από τη στιγμή που βγαίνει
ο χρήστης από το μενού στο οποίο την όρισε.
Σημείωση: Αν το σύστημα συναγερμού πρέπει να καλύψει την προδιαγραφή EN 50131 της
Βαθμίδας 2 (Grade 2), ο κωδικός συντήρησης πρέπει να έχει χρονικό περιορισμό.
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Προγραμματισμός δικαιωμάτων πρόσβασης του κωδικού συντήρησης σε
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD
Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε
, για να εμφανιστεί το όνομα
της λειτουργίας στην πάνω σειρά της οθόνης και η λίστα με τις επιλογές στην κάτω.
Χρησιμοποιήστε τα
και
. για πλοήγηση στη λίστα. Στην πάνω δεξιά γωνία
υπάρχει ένα ακόμη σύμβολο:
– ενεργοποιημένη επιλογή;
– απενεργοποιημένη επιλογή.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή.
Πατήστε
ή
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφικών. Η τρέχουσα
κατάσταση όλων των επιλογών επισημαίνεται στην οθόνη με τα σύμβολα
και .
Χρησιμοποιήστε το
για να μετακινήσετε τον κέρσορα στα δεξιά και
για να
τον μετακινήσετε στα αριστερά. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή
μετακινήστε τον κέρσορα στην αντίστοιχη επιλογή και πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό
πλήκτρο. Πατήστε ύστερα
ή
και το πληκτρολόγιο θα επιστρέψει
σε λειτουργία κειμένου. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατήστε το πλήκτρο
.
Αν επιλογή μόνιμης πρόσβασης έχει απενεργοποιηθεί από το χρήστη, είναι εφικτό
να οριστεί χρονική διάρκεια για πρόσβαση με κωδικό συντήρησης. Για να το κάνετε
αυτό μπείτε ξανά στο μενού χρήστη και πατήστε
Θα εμφανιστεί
ο αριθμός των ωρών κατά τις οποίες θα έχει πρόσβαση ο κωδικός συντήρησης στο
σύστημα συναγερμού. Εισάγετε μια τιμή με τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε
.

Προγραμματισμός δικαιωμάτων πρόσβασης του κωδικού συντήρησης σε
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LED
Μπείτε στο μενού χρήστη και πατήστε
, Τα αναμμένα LEDs
υποδεικνύουν τις ενεργές επιλογές. Τα LEDs που αναβοσβήνουν δείχνουν
την τρέχουσα θέση του κέρσορα. Χρησιμοποιήστε το
για να μετακινήσετε
τον κέρσορα στα δεξιά και
για να τον μετακινήσετε στα αριστερά. Για
να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή, μετακινήστε τον κέρσορα σε αυτήν
και πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο.
Αν η επιλογή μόνιμης πρόσβασης έχει απενεργοποιηθεί από το χρήστη είναι δυνατό
να οριστεί χρονικό διάστημα πρόσβαση για τον κωδικό συντήρησης. Για να το κάνετε
αυτό μπείτε ξανά στο μενού χρήστη και πατήστε
. Ο αριθμός των
ωρών για τις οποίες θα έχει πρόσβαση στο σύστημα συναγερμού ο κωδικός
συντήρησης παρουσιάζεται σε δυαδική μορφή στα LEDs (βλ.: σελ. 22, Πίν. 1). Εισάγετε
μια τιμή από 0-255 με τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε
.

7. Λειτουργίες του συστήματος ελέγχου με κάρτες εγγύτητας
Το σύστημα συναγερμού μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρόπους με τη χρήση
κάποιων ειδικών καρτών, αρκεί να συνδεθεί μια ανάλογη συσκευή ανάγνωσης καρτών στο
πάνελ ελέγχου. Με τη χρήση τέτοιων καρτών μπορείτε:
να ενεργοποιήσετε πλήρως το σύστημα;
να ενεργοποιήσετε το σύστημα σε όπλιση A ή B (η συμπεριφορά της ενεργοποίησης
του συστήματος σε αυτές τις δύο ρυθμίσεις εξαρτάται από τον τεχνικό που έκανε
την εγκατάσταση);
να απενεργοποιήσετε το σύστημα;
να διαγράψετε το ιστορικό ειδοποιήσεων του συστήματος.
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Ο τεχνικός εγκατάστασης ορίζει τις παραμέτρους που μπορούν να οριστούν από το σύστημα
ανάγνωσης καρτών. Ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στις Περιοχές για τις οποίες του έχει
οριστεί πρόσβαση.

7.1 Σημάνσεις βάσει των ενδείξεων των LEDs
7.1.1

Σημάνσεις που εμφανίζονται όταν ο χρήστης πλησιάζει την κάρτα στο
σύστημα ανάγνωσης

Κόκκινο LED αναμμένο – μετά την απομάκρυνση της κάρτας θα ξεκινήσει η διαδικασία
πλήρους όπλισης στις Περιοχές που έχουν οριστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης.
Πράσινο LED αναμμένο – μετά την απομάκρυνση της κάρτας θα ξεκινήσει η διαδικασία
όπλισης Α (ο τεχνικός εγκατάστασης ορίζει ποιες Περιοχές και σε ποιο τύπο όπλισης
θα ενεργοποιούνται – ανατρέξτε στον τομέα Εγχειρίδιο προγραμματισμού).
Κίτρινο LED αναμμένο – μετά την απομάκρυνση της κάρτας θα ξεκινήσει η διαδικασία
όπλισης Β (ο τεχνικός εγκατάστασης ορίζει ποιες Περιοχές και σε ποιο τύπο όπλισης
θα ενεργοποιούνται – ανατρέξτε στον τομέα Εγχειρίδιο προγραμματισμού).
Μόλις ο χρήστης απομακρύνει την κάρτα από το σύστημα ανάγνωσης, τα LEDs μπορεί
να αρχίσουν να αναβοσβήνουν για μερικά δευτερόλεπτα, κάτι που μας δίνει τις παρακάτω
ερμηνείες:
Συνεχές άναμμα και σβήσιμο του κόκκινου LED – στην Περιοχή που έχει οριστεί
να οπλιστεί, η ζώνη για την οποία ο τεχνικός εγκατάστασης έχει ορίσει την επιλογή
PRIORITY, έχει παραβιαστεί.
Συνεχές άναμμα και σβήσιμο του πράσινου LED – στην Περιοχή που έχει οριστεί
να οπλιστεί, μία ζώνη συναγερμού κάτω από την έξοδο κινδύνου έχει παραβιαστεί.
Συνεχές άναμμα και σβήσιμο του κίτρινου LED – υπάρχει γενικό σφάλμα στο σύστημα.
Αν δεν συμβεί καμία από τις παραπάνω διαδικασίες, τα LEDs θα προβάλλουν την κατάσταση
του συστήματος με το που θα απομακρυνθεί η κάρτα από το σύστημα ανάγνωσης.

7.1.2

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματος

Όλα τα LEDs σβηστά – καμία από τις Περιοχές που ελέγχονται από το σύστημα δεν έχει
οπλιστεί ή βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.
Το κόκκινο LED ανάβει, τα υπόλοιπα LEDs είναι σβηστά – όλες οι Περιοχές που
αναπαριστώνται από το κόκκινο LED είναι πλήρως οπλισμένες.
Το πράσινο LED ανάβει και το κόκκινο είναι αναμμένο ή αναβοσβήνει – οι Περιοχές
που ελέγχονται από τη συσκευή ανάγνωσης είναι οπλισμένες σε ρύθμιση Α (το αργό
άναμμα και σβήσιμο του κόκκινου LED αναφέρεται σε συναγερμό ή στη μνήμη του
συναγερμού).
Το κίτρινο LED ανάβει και το κόκκινο είναι αναμμένο ή αναβοσβήνει – οι Περιοχές που
ελέγχονται από τη συσκευή ανάγνωσης είναι οπλισμένες σε ρύθμιση Β (το αργό άναμμα
και σβήσιμο του κόκκινου LED αναφέρεται σε συναγερμό ή στη μνήμη του συναγερμού).
Το κόκκινο LED είναι αναμμένο, σβήνει στιγμιαία και τα υπόλοιπα είναι σβηστά –
τουλάχιστον μία από τις Περιοχές που ελέγχεται από τη συσκευή ανάγνωσης έχει οπλίσει.
Το κόκκινο LED ανάβει κάθε 2 δευτερόλεπτα, τα υπόλοιπα είναι σβηστά –
ενεργοποίηση συναγερμού ή μνήμης, όταν καμία από τις Περιοχές δεν είναι οπλισμένη.
Το κόκκινο LED αναβοσβήνει αργά – ενεργοποίηση συναγερμού ή μνήμης, όταν
τουλάχιστον μία από τις Περιοχές που ελέγχονται από το σύστημα ανάγνωσης έχει
οπλίσει.
Όλα τα LEDs αναβοσβήνουν με σταθερό ρυθμό – έχει χαθεί η επικοινωνία με το κεντρικό
πάνελ ελέγχου.
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7.2 Βομβητής
7.2.1

Θόρυβοι που αναπαράγονται εν ώρα λειτουργίας

Αν η επιλογή SIGNALING CARD (HARDWARE) είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα ανάγνωσης
θα παράγει ένα σύντομο θόρυβο μόλις η κάρτα έχει αναγνωστεί και - αν η κάρτα διατηρείται
σε κάθετη θέση- με το κάθε άναμμα κάποιου LED.
Αφού απομακρυνθεί η κάρτα από το μηχάνημα, μπορούν να παραχθούν οι παρακάτω ήχοι:
3 σύντομοι θόρυβοι – επιβεβαίωση της διαδικασίας όπλισης (ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι
προγραμματισμού για χρονοκαθυστέρηση για κάποιους τομείς), απενεργοποίησης
ή καθαρισμού ιστορικού ειδοποιήσεων;
1 σύντομος θόρυβος – άρνηση όπλισης (η ζώνη για την οποία ο τεχνικός εγκατάστασης έχει
ορίσει την επιλογή PRIORITY έχει παραβιαστεί);
2 μακρόσυρτοι θόρυβοι – άγνωστη κάρτα;
3 μακρόσυρτοι θόρυβοι – άρνηση όπλισης / απενεργοποίησης, καθαρισμού ιστορικού
ειδοποιήσεων (ο χρήστης δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ή η εκτέλεση της εντολής
είναι αδύνατη για διάφορους λόγους, π.χ. δεν υπάρχουν Περιοχές για να εκτελεστεί μία
εντολή).

7.2.2

Ηχητικές ειδοποιήσεις για διάφορα γεγονότα

Μακρόσυρτος
θόρυβος
που
επαναλαμβάνεται
κάθε
τρία
δευτερόλεπτα,
ακολουθούμενος από μία σειρά σύντομων θορύβων για δέκα δευτερόλεπτα και
έναν δεύτερο μακρόσυρτο – αντίστροφη μέτρηση για έξοδο (αν ο χρόνος είναι
μικρότερος από 10 δευτερόλεπτα, θα δημιουργηθεί μόνο η τελευταία ακολουθία θορύβων).
Μία ακολουθεί 7 θορύβων ποικίλης διάρκειας που επαναλαμβάνεται κάθε λίγα
δευτερόλεπτα – αντίστροφη μέτρηση για αυτόματη όπλιση.
2 σύντομοι θόρυβοι κάθε δευτερόλεπτο – καθυστέρησης αντίστροφης μέτρησης για
είσοδο.
Συνεχόμενος θόρυβος – συναγερμός (επίσης, προειδοποιητικός συναγερμός).
Μακρόσυρτοι θόρυβοι που χωρίζονται από σύντομες διακοπές – μνήμη συναγερμού
Μακρόσυρτος θόρυβος που επαναλαμβάνεται κάθε δευτερόλεπτο – συναγερμός
πυρκαγιάς.
Σύντομος θόρυβος που επαναλαμβάνεται κάθε δύο δευτερόλεπτα – μνήμη συναγερμού
πυρκαγιάς.
Σημειώσεις:
Εμφανίζονται μόνο γεγονότα που έχει επιλέξει ο τεχνικός εγκατάστασης.
Οι συναγερμοί απεικονίζονται για το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει ο τεχνικός
εγκατάστασης στο KEYPAD'S ALARM TIME τμήμα.

7.3 Όπλιση
7.3.1

Πλήρης όπλιση

1. Πλησιάστε την κάρτα κοντά στο σύστημα ανάγνωσης και διατηρήστε την εκεί σε όρθια
θέση μέχρι να ανάψει το κόκκινο LED.
2. Αφαιρέστε την κάρτα από το σύστημα ανάγνωσης. Εκκινήστε τη διαδικασία όπλισης που
θα επιβεβαιωθεί από τρεις σύντομους θορύβους.
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Όπλιση σε ρύθμιση A

1. Πλησιάστε την κάρτα κοντά στο σύστημα ανάγνωσης και διατηρήστε την εκεί σε όρθια
θέση μέχρι να ανάψει το πράσινο LED.
2. Αφαιρέστε την κάρτα από το σύστημα ανάγνωσης. Εκκινήστε τη διαδικασία όπλισης που
θα επιβεβαιωθεί από τρεις σύντομους θορύβους.

7.3.3

Όπλιση σε ρύθμιση Β

1. Πλησιάστε την κάρτα κοντά στο σύστημα ανάγνωσης και διατηρήστε την εκεί σε όρθια
θέση μέχρι να ανάψει το κίτρινο LED.
2. Αφαιρέστε την κάρτα από το σύστημα ανάγνωσης. Εκκινήστε τη διαδικασία όπλισης που
θα επιβεβαιωθεί από τρεις σύντομους θορύβους.

7.4 Απενεργοποίηση και καθαρισμός συναγερμών
Πλησιάστε την κάρτα στο σύστημα ανάγνωσης και αφαιρέστε το μετά από λίγο (περίπου μετά
από μισό δευτερόλεπτο). Η σήμανση απενεργοποίησης θα ενεργοποιηθεί και θα
επιβεβαιωθεί από τρεις σύντομους θορύβους.

8. Λειτουργία του συστήματος ασφαλείας με το χειριστήριο
απομακρυσμένου ελέγχου

Σχ. 5. APT-100 τηλεχειριστήριο. A – αρίθμηση των LEDs. B – αρίθμηση πλήκτρων
τηλεχειριστηρίου.
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Σχ. 6. T-4 τηλεχειριστήριο. A – αρίθμηση πλήκτρων τηλεχειριστηρίου.

Σχ. 7. MPT-300 τηλεχειριστήριο A – αρίθμηση πλήκτρων τηλεχειριστηρίου.
Αν στο κεντρικό πάνελ ελέγχου συνδεθεί η επέκταση INT-RX, INT-RX-S,VERSA-MCU
ACU-100 ή,ACU-250 ο χρήστης μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα με ένα χειριστήριο
απομακρυσμένου ελέγχου. Πιέζοντας ένα πλήκτρο ή ένα συνδυασμό πλήκτρων σε αυτό
το χειριστήριο, ο χρήστης μπορεί να:
ενεργοποιήσει;
απενεργοποιήσει;
"καθαρίσει" το ιστορικό ειδοποιήσεων;
να ενεργοποιήσει συναγερμό πανικού, φωτιάς ή ιατρικής βοήθειας;
αλλάξει την κατάσταση εξόδου (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση);
παραβιάσει μια ζώνη.
Ένα απλό χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου μπορεί να ολοκληρώσει τις παραπάνω έξι
λειτουργίες. Ο χρήστης δεν μπορεί να έχει πάνω από δύο τέτοια χειριστήρια στην κατοχή του:
– ένα χειριστήριο 433Mhz με υποστήριξη από INT-RX, INT-RX-S,VERSA-MCU;
– και ένα από το ACU-100 ή ΨΘ-250.
Η αντίδραση του συστήματος στο πάτημα ενός πλήκτρου ή ενός συνδυασμού πλήκτρων είναι
ορισμένη ξεχωριστά από το κάθε χειριστήριο αυτής της κατηγορίας. Πιέζοντας ένα πλήκτρο
σε χειριστήριο APT-100 θα εντοπίσετε και τρεις σύντομες εμφανίσεις των LEDs.
Οι πληροφορίες των πατημάτων σε αυτά τα χειριστήρια αποστέλλονται στο κεντρικό σύστημα
ελέγχου. Αντιστοίχως, το σύστημα αποστέλλει στο χειριστήριο μία εντολή που απεικονίζεται
από κάποια φωτάκια. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για το χειριστήριο και
την κατάσταση του συστήματος, τα LED μπορούν να παραμείνουν αναμμένα για 3
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δευτερόλεπτα ή να μην ανάψουν καθόλου. Η εμφάνιση των LED έχει τις παρακάτω
ερμηνείες:
επιβεβαίωση αποστολής της εντολής;
επιλογή όπλισης σε συγκεκριμένους τομείς;
ενεργοποίηση συναγερμού σε συγκεκριμένες Περιοχές;
σφάλμα στο σύστημα.
Σημείωση: Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να προγραμματίσει το σύστημα συναγερμού,
έτσι ώστε οι σειρήνες που είναι συνδεδεμένες να πληροφορούν το χρήστη για
τα ακόλουθα γεγονότα:
1 παλμός – έναρξη διαδικασίας όπλισης (που ισούται με άμεση όπλιση, αν δεν
έχει οριστεί χρονοκαθυστέρηση)
2 παλμοί – απενεργοποίηση
4 παλμοί – "καθαρισμός" συναγερμού
7 παλμοί – αδυναμία ή αποτυχία διαδικασίας ενεργοποίησης.
Η διάρκεια κάθε παλμού είναι περίπου 0,3 δευτερόλεπτα.

8.1 Άρνηση όπλισης και αναγκαστική όπλιση από χειριστήριο
Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω δε θα είναι ακριβείς αν τα πλήκτρα
του χειριστηρίου ελέγχουν μια οπλισμένη περιοχή.
Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να προγραμματίσει το κεντρικό πάνελ ελέγχου έτσι ώστε
η όπλιση με το χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχουν να μην είναι δυνατή όταν:
– στον τομέα που είναι έτοιμος να οπλίσει, τουλάχιστον μία ζώνη που δεν πρέπει
να παραβιαστεί κατά τη διαδικασία (η επιλογή PRIORITY έχει ενεργοποιηθεί για τη ζώνη
από τον τεχνικό) έχει παραβιαστεί;
– στον τομέα που είναι έτοιμος να οπλίσει, τουλάχιστον μία ζώνη συναγερμού έχει
παραβιαστεί μετά την έξοδο;
– υπάρχει σφάλμα στο σύστημα;
– η μπαταρία στο χειριστήριο εξαντλείται.
Σε αυτή την περίπτωση, για να οπλίσετε το σύστημα, είτε πρέπει να εξαφανίσετε
τα σφάλματα που υπάρχουν, είτε να προχωρήσετε σε αναγκαστική ενεργοποίηση.
Η αναγκαστική ενεργοποίηση είναι δυνατή από το χειριστήριο αν ο χρήστης έχει πρόσβαση
στο πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD. Μετά την άρνηση όπλισης από το πάνελ ελέγχου,
θα πρέπει να φτάσετε στο πληκτρολόγιο ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD, να εισάγετε τον κωδικό και
να πατήσετε για επιβεβαίωση το πλήκτρο
. Θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι η όπλιση
δεν επετράπει. Αν το μήνυμα περιλαμβάνει τη φράση "1=Ok", μπορείτε να πατήσετε
το πλήκτρο
για να προχωρήσετε σε αναγκαστικό όπλιση. Πατήστε ξανά το πλήκτρο
όπλισης στο χειριστήριο για να ξεκινήσετε κανονικά τη διαδικασία εκ νέου.

8.2 Αποτυχία έναρξης όπλισης που ξεκίνησε από το χειριστήριο
Σημείωση: Οι πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω δε θα είναι ακριβείς αν τα πλήκτρα
του χειριστηρίου ελέγχουν μια οπλισμένη περιοχή.
Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να ορίσει στο σύστημα συναγερμού τη δυνατότητα
διακοπής λειτουργίας όπλισης, ακόμη και αφού έχει ξεκινήσει η αντίστοιχη διαδικασία.
Η όπλιση δε θα ολοκληρωθεί, αν κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης εξόδου:
– μία ζώνη που έχει ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία PRIORITY ή ένα τμήμα κοντά στο
σημείο εξόδου έχει παραβιαστεί,
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– υπάρχει σφάλμα στο σύστημα.
Σημείωση: Στην περίπτωση που προχωρήσετε σε αναγκαστικό όπλιση, το κεντρικό πάνελ
ελέγχου θα αγνοήσει όλες τις παραβιάσεις και τα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

9. Λειτουργία του συστήματος συναγερμού μέσω τηλεφώνου
Αν μια φωνητική μονάδα INT-VG συνδέεται με τον πίνακα ελέγχου, ένας χρήστης
με δικαίωμα πρόσβασης στο INT-VG μπορεί να λειτουργήσει εξ αποστάσεως το σύστημα
συναγερμού μέσω τηλεφώνου. Ο εγκαταστάτης μπορεί επίσης να κάνει την επιλογή
του τρόπου λειτουργιας του συστήματος να εξαρτάται από την κατάσταση
του υποσυστήματος (η λειτουργία θα είναι δυνατή μόνον όταν είναι οπλισμένα
τα υποσυστήματα που έχει επιλέξει). Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, μπορείτε να:
να πάρετε πληροφορίες σχετικά με συναγερμούς, προβλήματα, καθώς και την κατάσταση
των ζωνών των υποσυστήματων, και των εξόδων;
εκτελέσετε μια μακροεντολή (δηλαδή μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να γίνουν από
τον πίνακα ελέγχου, όπως ορίζονται από τον εγκαταστάτη);
όπλιση / αφόπλιση;
εκκαθάριση συναγερμού;
εκκαθάριση μνήμης προβλημάτων;
απομόνωση / επαναφορά ζωνών;
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εξόδων.

9.1 Ξεκινώντας τη λειτουργία του τηλεφώνου
1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου
θα απαντήσει μετά από ένα προκαθορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων ή μετά τη δεύτερη
κλήση (ανάλογα με τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις). Δημιουργία σύνδεσης
σηματοδοτείται από τρία σύντομα ηχητικά σήματα.
2. Εισάγετε τον κωδικό από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε πατώντας
το πλήκτρο #. 4 σύντομα μπιπ ακολουθούμενα από 1 μακρύ μπιπ θα επιβεβαιώσουν οτι
έχετε πρόσβαση στο διαδραστικό φωνητικό μενού. Εάν ο κωδικός σας δεν επιτρέπει σε
σας να αποκτήσετε πρόσβαση, θα ακούσετε τρία μακρά μπιπ στο ακουστικό. Εάν
ο κωδικός δεν είναι έγκυρος, ο πίνακας ελέγχου θα σηματοδοτήσει δύο μακρά μπιπ.
Σημείωση: Η εισαγωγή ένος λανθασμένου κωδικού τρεις φορές θα δώσει το έναυσμα
συναγερμού και θα μπλοκάρει τη λειτουργία απάντησης κλήσης για 90
δευτερόλεπτα.
3. Μηνύματα από το διαδραστικό φωνητικό μενού θα αναπαραχθούν. Θα σας ενημερώσουν
ποια πλήκτρα του τηλεφώνου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να χειριστείται
τον πίνακα ελέγχου.

9.2 Τερματισμός της λειτουργίας μέσω τηλεφώνου
1. Πατήστε το πλήκτρο *.
2. Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα 0#. Το σύστημα θα κλείσει τη γραμμή.
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10. Επιβεβαίωση της ακρόασης μηνυμάτων φωνής
Αν μία φωνητική μονάδα INT-VG συνδέεται με τον πίνακα ελέγχου, Η επιβεβαίωση ακρόασης
μηνυμάτων φωνής είναι εφικτή. Με ένα ειδικό 4-ψήφιο κωδικό που χρησιμοποιείται για
την επιβεβαίωση ακρόασης μηνυμάτων (βλέπε:. 6.22 Προγραμματισμός κωδικών
επιβεβαίωσης γνωστοποίησης μηνυμάτων σελ. 43). Έχοντας λάβει φωνητική μηνύματα,
εισάγετε τον κωδικό από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Η επιβεβαίωση ακρόασης
μηνυμάτων θα ακυρώσει τη τηλεφωνική γνωστοποίηση του συμβάντος. Ο εγκαταστάτης
μπορεί να ρυθμίσει τον πίνακα ελέγχου, έτσι ώστε ο χρήστης, μετά την ακρόαση
των φωνητικών μηνυμάτων, θα πρέπει να έχετε αυτόματα πρόσβαση στο διαδραστικό
φωνητικό μενού (βλ. παράγραφο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ).

11. Ιστορικό αλλαγών στο Περιεχόμενο Εγχειρίδιο
DATE

FIRMWARE
VERSION

2011-06

1.02

2012-06

1.02

2012-10

1.03

INTRODUCED CHANGES
Το τμήμα «Κωδικοί» έχει προστεθεί (σελ. 14).
Κατάλογος των λειτουργιών χρήστη έχει συμπληρωθεί (σελ. 21).
Ο πίνακας προεπιλεγών χρήστη έχει συμπληρωθεί με το νέο δικαίωμα ("INT-VG
πρόσβαση "σελ. 25).
Σημείωση για τη ακύρωση μηνυμάτων τηλεφώνου ταυτόχρονα με την ακρόαση
των φωνητικών μηνυμάτων έχει προστεθεί (σελ. 31).
Πληροφορίες σχετικά με την άδεια που απαιτείται για τη αναστολή ζώνης έχει
τροποποιηθεί (σελ. 32).
Πληροφορίες σχετικά με την άδεια που απαιτείται για την απομόνωση ζώνης έχει
τροποποιηθεί (σελ. 33).
Ενότητα "Προγραμματισμός κωδικών επιβεβαίωσης μηνύματων» έχει προστεθεί
(σελ. 38).
Περιγραφή της λειτουργίας "reset Έξοδοι" έχει τροποποιηθεί (σελ. 44).
Κεφάλαιο "Λειτουργία του συστήματος συναγερμού μέσω τηλεφώνου" έχει
προστεθεί (σελ. 51).
Το τμήμα "Επιβεβαίωση των μηνυμάτων φωνής» έχει προστεθεί (σελ 52).
Ενότητα «Ιστορικό αλλαγών στα περιεχόμενα Εγχειρίδιο» έχει προστεθεί (σελ 52).
Σε σχέση με τα νέα πληκτρολόγια που διατίθενται στην αγορά, οι πληροφορίες
σχετικά με τα πληκτρολόγια που περιέχονται στο εγχειρίδιο έχουν τροποποιηθεί
Κατάλογος των λειτουργιών χρήστη έχει συμπληρωθεί (σελ. 21).
Πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση προβλήματα στο LED πληκτρολόγιο
έχουν τροποποιηθεί - ενότητα "Λίστα προβλήματων" (σελ. (s. 39).
Τίτλος του τμήματος "Έλεγχος στάθμης ραδιοσήματος σε ασύρματες συσκευές"
έχει αλλάξει σε "Έλεγχος ραδιοσήμα από τις ασύρματες συσκευές" και τα
περιεχόμενατης ενότητας έχουν τροποποιηθεί (σελ. 42).
Το περιεχόμενο του τμήματος «λειτουργία του συστήματος συναγερμού μέσω του
Τηλεχειριστηρίου" έχει τροποποιηθεί (s. 48).
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12. Σύντομη περιγραφή χειρισμού του συστήματος με το
πληκτρολόγιο
ανάβει – οπλισμένη Περιοχή
αναβοσβήνει – χρονοκαθυστέρηση εξόδου
Περιοχής

αναβοσβήνει – απαιτείται η προσοχή του χρήστη
– χρησιμοποιήστε λειτουργία 7. SYSTEM STATE για
να μάθετε γιατί αναβοσβήνει

πληροφορία στο τμήμα service:
ανάβει – το service menu στο πληκτρολόγιο
αναβοσβήνει – το service menu σε ένα άλλο
πληκτρολόγιο
VERSA-LCD-GR
Η οθόνη LCD απεικονίζει την ημερομηνία και ώρα
ή την κατάσταση των ζωνών (πατήστε και
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
για περίπου
3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την πληροφορία
που απεικονίζεται):
b – ζώνη σε αναστολή,
b [αναβοσβήνει] – ζώνη απομoνωμένη,
L – παραβίαση μεγάλης διάρκειας της ζώνης,
N – καμία παραβίαση ζώνης,
! – η ζώνη που πρώτη ενεργοποίησε το
συναγερμό,
– παραβίαση tamper της ζώνης (τύπος 2EOL),
– παραβιασμένη ζώνη,
t – μνήμη παραβίασης tamper της ζώνης (2EOL),
a – μνήμη συναγερμού,
– κανονική κατάσταση ζώνης.
Some symbols are not displayed in armed mode.
VERSA-LED-GR
Τα LEDs αναπαριστούν την κατάσταση σε
διάφορες ζώνες, σύμφωνα με την επανάληψη
ακολουθίας για δύο δευτερόλεπτα:
– ζώνη σε αναστολή,
– ζώνη απομονωμένη,
– παραβίαση μεγάλης διάρκειας,
– καμία παραβίαση ζώνης,
– η ζώνη που πρώτη
ενεργοποίησε το συναγερμό,
– παραβίαση tamper της ζώνης
(τύπος 2EOL),
– παραβιασμένη ζώνη,
– μνήμη tamper της ζώνης
(2EOL),
– μνήμη συναγερμού,
– κανονική κατάσταση ζώνης.
( – LED ΣΒΗΣΤΟ;
– LED ΦΩΤΕΙΝΟ)
Ορισμένες πληροφορίες δεν εμφανίζονται όταν ο
συναγερμός είναι οπλισμένος.

πληροφορίες για συναγερμό ή μνήμη συναγερμού σε
περιπτώσεις ειδοποιήσεων για 2 δευτερόλεπτα:
– συναγερμός πυρκαγιάς,
– συναγερμός κλοπής,
– προειδοποιητικός συναγερμός,
– συναγερμός σφάλματος,
– μνήμη συναγερμών πυρκαγιάς,
– μνήμη συναγερμών κλοπής,
– μνήμη συναγερμών ειδοποιήσεων,
– μνήμη συναγερμών σφαλμάτων.
( – LED ΣΒΗΣΤΟ;
– LED ΦΩΤΕΙΝΟ)
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SATEL

Όπλιση χωρίς επιλογή τομέα
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
- πλήρης όπλιση
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
- όπλιση νύχτας
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
- όπλιση μέρας

Απενεργοποίηση ή/και "καθαρισμός" μνήμης
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
- και στους δύο τομείς
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
- στον τομέα 1
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
- στον τομέα 2

Όπλιση τομέα 1
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
[ΚΩΔΙΚΟΣ]

- πλήρης όπλιση
- όπλιση νύχτας
- όπλιση μέρας

Όπλιση τομέα 2
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
[ΚΩΔΙΚΟΣ]

- πλήρης όπλιση
- όπλιση νύχτας
- όπλιση μέρας

Γρήγορη όπλιση
- τομέας 1 πλήρης όπλιση
- τομέας 1 όπλιση νύχτας
- τομέας 1 όπλιση μέρας
- τομέας 2 πλήρης όπλιση
- τομέας 2 όπλιση νύχτας
- τομέας 2 όπλιση μέρας
ή
- και οι δύο τομείς
πλήρως οπλισμένοι
ή
- και οι δύο τομείς
οπλισμένοι για νύχτα
ή
- και οι δύο τομείς
οπλισμένοι για μέρα

Μενού χρήστη
[ΚΩΔΙΚΟΣ]
- εισαγωγή στο μενού χρήστη, στο
οποίο υπάρχουν τα παρακάτω υπο-μενού με τις
αντίστοιχες λειτουργίες
[1#] Αλλαγή κωδικού
[2] Χρήστες
[21#] Νέος χρήστης
[22#] Παραμετροποίηση στοιχείων χρήστη
[23#] Διαγραφή χρήστη
[3#] Απόρριψη φωνητικού μηνύματος
[4] Παρακάμψεις
[41#] Αναστολή
[42#] Απομόνωση
[5#] Αρχείο γεγονότων [μόνο για το VERSALCD-GR]
[6] Ρυθμίσεις
[61#] Διαδικασία αυτόματης όπλισης
[62#] Ρολόι RTC
[63#] Χρονόμετρα
[64#] Τηλεφωνικοί αριθμοί
[7#] Κατάσταση συστήματος
[8#] Έλεγχος
[9] Έλεγχοι
[91#] Έλεγχος ζώνης
[92#] Έλεγχος εξόδου
[93#] Επίπεδο σήματος ABAX
[94#] Χειροκίνητος έλεγχος μονάδας
παρακολούθησης
[95#] Έλεγχος μονάδας παρακολούθησης 1
[96#] Έλεγχος μονάδας παρακολούθησης 2
[97#] Έκδοση λογισμικού VERSA
[98#] Έκδοση λογισμικού επέκτασης
[99#] Παρεχόμενη ενέργεια
[90#] Επαναπρογραμματισμός εξόδων
[0] Υπηρεσία
[00#] Service mode
[01#] Έναρξη τηλεφωνικής σύνδεσης
[03#] Έναρξη σύνδεσης μέσω RS-232
[04#] Ολοκλήρωση σύνδεσης μέσω RS-232
[05#] Πρόσβαση υπηρεσίας
[06#] Χρόνος προσπέλασης
[07#] ETHM-1DloadX

Γρήγορη προεπισκόπηση κατάστασης τομέα
πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
για
περίπου τρία δευτερόλεπτα.
Προκαλώντας το συναγερμό από το
πληκτρολόγιο
συναγερμός
πυρκαγιάς
- πατήστε και κρατήστε πατημένο
για τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο
.
συναγερμός
πανικού
- πατήστε και κρατήστε πατημένο
για τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο
.
συναγερμός
ιατρικής βοήθειας - πατήστε και κρατήστε πατημένο
για τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο
.
Γρήγορος έλεγχος των εξόδων
[αριθμητικό πλήκτρο]
- ενεργοποίηση εξόδου
[αριθμητικό πλήκτρο]
- απενεργοποίηση εξόδου
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ειδοποίησης
πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
για
3 δευτερόλεπτα.
Απλή διαδικασία αυτόματου όπλισης
πατήστε δύο φορές το πλήκτρο

