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SAS-ALARM240
Σύστημα συναγερμού

Περιγραφή

Τηλεχειριστήριο (εικ. Α)

1. Κουμπί • Κουμπί όπλισης

2. Κουμπί • Κουμπί αφόπλισης

3. Κουμπί • Κουμπί μερικής όπλισης

4. Κουμπί • Κουμπί έκτακτης ανάγκης

Πίνακας ελέγχου (μπροστινή πλευρά) (εικ. Β1)
Εάν ο πίνακας ελέγχου προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, 
καταχωρίστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης.

5. Ψηφιακά κουμπιά

6. Κουμπί • Κουμπί * / Κουμπί έκτακτης ανάγκης

7. Κουμπί • Κουμπί # / Κουμπί ρύθμισης

8. Κουμπί • Κουμπί όπλισης

9. Κουμπί • Κουμπί αφόπλισης

10. Κουμπί • Κουμπί ερώτησης

11. Ένδειξη ώρας

12. Ένδειξη • Ένδειξη όπλισης

13. Ένδειξη • Ένδειξη μερικής όπλισης

14. Ένδειξη • Ένδειξη αφόπλισης

15. Ένδειξη • Ένδειξη μπαταρίας

16. Ένδειξη 
• Ένδειξη προγραμματισμένης όπλισης/

αφόπλισης

17. Ένδειξη • Ένδειξη ενσωματωμένης σειρήνας

Πίνακας ελέγχου (άνω πλευρά) (εικ. Β2)

18. Διακόπτης ισχύος 
μπαταρίας

19. Είσοδος DC (5V)

20. Σειρήνα

21. Γραμμή τηλεφώνου
Γραμμή επέκτασης

Εγκατάσταση
• Εγκαταστήστε το σύστημα συναγερμού σε ένα κεντρικό σημείο, 

μακριά από μεταλλικά αντικείμενα ή οικιακές συσκευές.
• Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή, την γραμμή επέκτασης, την 

σειρήνα και άλλα καλώδια.
• Ενεργοποιήστε τον πίνακα ελέγχου.
• Θέστε τον διακόπτη ισχύος μπαταρίας στη θέση “ON”.

Χρήση

Όπλιση
Όλοι οι ανιχνευτές ενεργοποιούνται. Εάν λάβει χώρα συμβάν, 
το σύστημα συναγερμού θα τεθεί αμέσως σε λειτουργία.
• Τηλεχειριστήριο: Πιέστε το κουμπί όπλισης.
• Πίνακας ελέγχου: Πιέστε το κουμπί όπλισης.
Η ένδειξη όπλισης εμφανίζεται στην οθόνη.

Μερική όπλιση
Οι επιλεγμένοι ανιχνευτές από τον χρήστη ενεργοποιούνται. Εάν λάβει 
χώρα συμβάν, το σύστημα συναγερμού θα τεθεί αμέσως σε λειτουργία.
• Τηλεχειριστήριο: Πιέστε το κουμπί μερικής όπλισης.
• Πίνακας ελέγχου: Πιέστε δύο φορές το κουμπί όπλισης.
Η ένδειξη μερικής όπλισης εμφανίζεται στην οθόνη.

Αφόπλιση
Όλοι οι ανιχνευτές απενεργοποιούνται. Εάν λάβει χώρα συμβάν, 
το σύστημα συναγερμού δεν θα τεθεί σε λειτουργία.
• Τηλεχειριστήριο: Πιέστε το κουμπί αφόπλισης.
• Πίνακας ελέγχου: Πιέστε το κουμπί αφόπλισης.
Η ένδειξη αφόπλισης εμφανίζεται στην οθόνη.

Συναγερμός έκτακτης ανάγκης
Το σύστημα συναγερμού θα τεθεί αμέσως σε λειτουργία, είτε είναι 
οπλισμένο είτε αφοπλισμένο.
• Τηλεχειριστήριο: Πιέστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης.
• Πίνακας ελέγχου: Πιέστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

Χρήση του τηλεφώνου
Αφού λάβετε μια κλήση από το σύστημα συναγερμού σε περίπτωση 
συμβάντος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για 
να ελέγξετε εξ αποστάσεως τον πίνακα συναγερμού.

[1]: Όπλιση [2]: Αφόπλιση

[3]: Παρακολούθηση ενεργή [4]: Παρακολούθηση ανενεργή

[5]: Φωνητικό μήνυμα ενεργό [6]: Φωνητικό μήνυμα ανενεργό

[7]: Σειρήνα ενεργή [8]: Σειρήνα ανενεργή
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Προσθήκη ασύρματης 
στροβοσκοπικής σειρήνας 
(επιλογή)

Πατήστε το κουμπί “SET” στην 
στροβοσκοπική σειρήνα για να 
εισέλθετε στον προγραμματισμό 
κωδικού έναρξης.
Πιέστε το κουμπί αφοπλισμού στον 
πίνακα ελέγχου. Η στροβοσκοπική 
σειρήνα κάνει μπιπ μια φορά για να 
υποδηλώσει ότι η διαδικασία 
προγραμματισμού έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς.

Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή για διαθεσιμότητα.

Ένταση εξωτερικής σειρήνας 
(επιλογή) [#] + [14] + [yy] + [#] [yy] = 00 (ανενεργό) - 99 (δυνατό).

Επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων για τον πίνακα ελέγχου [#] + [9898] + [#]

Επαναφορά συστήματος [#] + [989801] + [#]+ [#]+ [#] Προσοχή: Το σύνολο του συστήματος συναγερμού επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τύποι ζώνης ρύθμισης [#] + [60] + [xxx] + [y] + [z] + [#]

[xxx] = αναγνωριστικό ανιχνευτή (001-120). [y] = τύπος ζώνης (1-8). [z] = 0 (σειρήνα ανενεργή) 
ή 1 (σειρήνα ενεργή).

Τύποι ζώνης:
1. Κανονική ζώνη
2. Ζώνη μερικής όπλισης: Οι ανιχνευτές στην ζώνη μπορούν να απενεργοποιηθούν με 

τηλεχειριστήριο. Το σύστημα οπλίζεται μερικώς.
3. Έξυπνη ζώνη: Μια δεύτερη ενεργοποίηση εντός 30 δευτερολέπτων από την πρώτη 

ενεργοποίηση θα προκαλέσει συναγερμό.
4. Ζώνη έκτακτης ανάγκης: Οποιαδήποτε ενεργοποίηση θα επιφέρει συναγερμό, 

ανεξάρτητα από την λειτουργία όπλισης.
5. Κλειστή ζώνη: Μια ενεργοποίηση δεν θα επιφέρει συναγερμό, ανεξάρτητα από την 

λειτουργία όπλισης.
6. Ζώνη κουδουνίσματος: Οποιαδήποτε ενεργοποίηση θα επιφέρει έναν ήχο 

κουδουνιού, ανεξάρτητα από την λειτουργία όπλισης.
7. Ζώνη καλωσορίσματος: Σε κατάσταση όπλισης, οποιαδήποτε ενεργοποίηση θα επιφέρει 

συναγερμό. Σε κατάσταση αφόπλισης, οποιαδήποτε ενεργοποίηση θα επιφέρει ένα 
ηχητικό μήνυμα καλωσορίσματος.

8. Ζώνη βοήθειας: Οποιαδήποτε ενεργοποίηση θα επιφέρει συναγερμό και κλήση των 
τριών αριθμών έκτακτης ανάγκης με προ-εγγεγραμμένο μήνυμα ζήτησης βοήθειας, 
ανεξάρτητα από την λειτουργία όπλισης.

Ρύθμιση συγκεκριμένων 
τηλεφωνικών αριθμών ανά ζώνη 
συναγερμού

[#] + [63] + αναγνωριστικό έναρξης 
συσκευής + αναγνωριστικό λήξης 
συσκευής + [y] + [#]

[y] = αναγνωριστικό τηλεφωνικού αριθμού (1-9).
Παράδειγμα 1: “630010061234” = τηλέφωνα αυτόματης κλήσης 1-4 όταν έχουν ενεργοποιηθεί 
οι ζώνες 001-006.
Παράδειγμα 2: “630200206” = τηλέφωνο αυτόματης κλήσης 6 όταν έχει ενεργοποιηθεί η 
ζώνη 020.

Ρύθμιση προγράμματος όπλισης [#] + [57] + [yy] + χρόνος έναρξης + 
χρόνος λήξης + αριθμός ημέρας + [#]

[yy] = πρόγραμμα όπλισης (01-04).
Παράδειγμα 1: “58010700173012345” = όπλιση τις ημέρες της εβδομάδας μεταξύ 07:00 και 17:30.
Παράδειγμα 2: “5802180006005671” = όπλιση από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα μεταξύ 
18:00 και 06:00.

Διαγραφή προγράμματος όπλισης [#] + [57] + [yy] + [0] + [#] [yy] = πρόγραμμα όπλισης (01-04).

Ρύθμιση προγράμματος όπλισης 
με ζώνες άμυνας

[#] + [58] + [yy] + αναγνωριστικό 
έναρξης συσκευής + αναγνωριστικό 
λήξης συσκευής + [#]

[yy] = πρόγραμμα όπλισης (01-04).
Παράδειγμα: “5801001003” = οι συσκευές 001-003 ακολουθούν το πρόγραμμα όπλισης 01.

Ρύθμιση εύρους ελέγχου για 
τηλεχειριστήριο/πίνακα ελέγχου

[#] + [54] + [xxx] + αναγνωριστικό 
έναρξης συσκευής + αναγνωριστικό 
λήξης συσκευής + [#]

Προεπιλογή: Απομακρυσμένος έλεγχος και έλεγχος πίνακα ελέγχου σε όλες τις ζώνες.
[xxx] = [***] για πίνακα ελέγχου / [001-120] για τηλεχειριστήριο.
Παράδειγμα: “54001000010” = το τηλεχειριστήριο 001 ελέγχει τις ζώνες 0 έως 10.

Ρύθμιση ηχητικής απάντησης για 
τηλεχειριστήριο/πίνακα ελέγχου [#] + [55] + [xxx] + [y] + [#]

[y] = 0 (ανενεργό) ή 1 (ενεργό).
[xxx] = [***] για πίνακα ελέγχου / [001-120] για τηλεχειριστήριο.
Παράδειγμα: “55***0” = καμία ηχητική απάντηση κατά την όπλιση από τον πίνακα ελέγχου.
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Ερώτηση
• Για να εισέλθετε στην λειτουργία ερώτησης, πατήστε το κουμπί ερώτησης στον πίνακα ελέγχου.
• Για να διεξάγετε ερωτήματα, πατήστε [#] + κωδικό + (παράμετροι) + [#].
• Για να εξέλθετε από την λειτουργία ερώτησης, πατήστε [*] και [#].

Ερώτηση Εντολή Παρατηρήσεις

Αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός [#] + [3] + [y] + [#] [y] = αναγνωριστικό τηλεφωνικού αριθμού (1-9).

Κωδικός πρόσβασης [#] + [50] + [#]

Χρόνος καθυστέρησης όπλισης [#] + [51] + [#]

Χρόνος καθυστέρησης συναγερμού [#] + [52] + [#]

Διάρκεια ήχου συναγερμού [#] + [53] + [#]

Εύρος ελέγχου για τηλεχειριστήριο/πίνακα 
ελέγχου [#] + [54] + [xxx] + [#] [xxx] = [***] για πίνακα ελέγχου / [001-120] για τηλεχειριστήριο.

Ηχητική απάντηση για τηλεχειριστήριο/
πίνακα ελέγχου [#] + [55] + [xxx] + [#] [xxx] = [***] για πίνακα ελέγχου / [001-120] για τηλεχειριστήριο.

Ημερομηνία και ώρα [#] + [56] + [#]

Πρόγραμμα όπλισης [#] + [57] + [yy] + [#] [yy] = πρόγραμμα όπλισης (01-04) / κατάσταση ρολογιού συναγερμού (05-06).

Ζώνη/Συσκευή ανά πρόγραμμα όπλισης [#] + [58] + [yy] + [#] [yy] = πρόγραμμα όπλισης (01-04).

Τύπος ζώνης και σειρήνα ανά ζώνη/συσκευή [#] + [60] + [xxx] + [y] + [z] + [#] [xxx] = αναγνωριστικό συσκευής (001-120). [y] = τύπος ζώνης (1-8).  
[z] = 0 (σειρήνα ανενεργή) ή 1 (σειρήνα ενεργή).

Τηλεχειριστήριο κατάστασης μέσω τηλεφώνου [#] + [62] + [#]

Τηλεφωνικοί αριθμοί ανά ζώνη/συσκευή [#] + [63] + [xxx] + [#] [xxx] = αναγνωριστικό συσκευής (001-120).

Ένταση ηχητικής απάντησης [#] + [79] + [#]

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας [#] + [84] + [#]

Ένταση ενσωματωμένης σειρήνας [#] + [87] + [#]

Λυχνία οθόνης αναβοσβήνει [#] + [88] + [#]

Φωνητικό μήνυμα ενεργό/ανενεργό [#] + [11] + [#]

Χρήση τηλεχειριστηρίου για οπλισμό/
αφοπλισμό [#] + [15] + [#]

Μηνύματα παρεμβολής [#] + [16] + [#]

Κλείδωμα πίνακα ελέγχου [#] + [17] + [#]

Αρχείο καταγραφής πρόσβασης όπλισης [#] + [9901] + [#] Το αποτέλεσμα θα είναι μια αλληλουχία κωδικών:
[aa]: αριθμός εγγραφής (μέγ. 72 εγγραφές). [bbbb]: μήνας/ημέρα. [cccc]: ώρα/λεπτό.
[dd]: YC = τηλεχειριστήριο / JP = πίνακας ελέγχου / DS = πρόγραμμα όπλισης.
[ee]: YK = τηλεχειριστήριο / CF = αφόπλιση / BF = όπλιση / 01 = πρώτο τηλεχειριστήριο.

Αρχείο καταγραφής πρόσβασης συναγερμού [#] + [9900] + [#]
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Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!
• Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιείτε τη 

συσκευή, αφαιρείτε το φις από την υποδοχή τοίχου και περιμένετε 
έως ότου η συσκευή κρυώσει.

• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή 

δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.

• Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα 
μαλακό, νωπό πανί. Στεγνώνετε προσεκτικά το εξωτερικό της 
συσκευής με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Ασφάλεια

Γενική ασφάλεια
• Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε 

το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους 

σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς 
σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει 
ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, 
αντικαταστήστε την αμέσως.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς την 
επιτήρηση ενός ενήλικα. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή.

• Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.

Ηλεκτρική ασφάλεια

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα 
πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν 
απαιτείται συντήρηση (σέρβις).

• Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν 
παρουσιαστεί πρόβλημα.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το 
φις έχουν φθαρεί ή είναι ελαττωματικά. Εάν το καλώδιο 
ρεύματος ή το φις έχουν φθορές ή είναι ελαττωματικά, πρέπει να 
αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από έναν 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.

• Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η 
ίδια με την τάση στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

• Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να μπερδευτεί.
• Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται σε άκρες 

πάγκων εργασίας και δεν μπορεί να μαγκωθεί τυχαία ή να 
σκοντάψει κάποιος σε αυτό.

Εγγύηση
Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται 
ακύρωση της εγγύησης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές 
βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη χρήση 
του προϊόντος.

Απόρριψη
• Το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο 

σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά 
απόβλητα.

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό 
σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

Τεκμηρίωση
Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και παρέχεται σε συμμόρφωση με 
το σύνολο των αντίστοιχων κανονισμών και οδηγιών που ισχύουν 
για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμορφώνεται 
με το σύνολο των ισχυουσών προδιαγραφών και κανονισμών της 
χώρας διάθεσης.
Επίσημη τεκμηρίωση διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η επίσημη 
τεκμηρίωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Δήλωση Συμμόρφωσης.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία 
προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες 
προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των 
αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.




