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SAS-ALARM400 - QIG
Main unit

Installation
Place the main unit with included double sided adhesive tape on the inside of the 
doorframe. Place the small magnetic part on the door itself, a maximum of 10 mm away 
from either side of the main unit. When the LEDs and tones are getting weaker, replace 
the batteries.

Basic Function
1. ARM: Short press arm button (C). A single beep will sound.
2. DISARM: enter the 4 digit pincode in quick succession (default = 1234). Two beeps 

indicate successful disarming. Three tones indicate false pincode. when typing a 
wrong button, press arm button to reset entered pincode.

3. Use slide A to choose between OUT (30 second delay before arming or sounding the 
alarm) or HOME (immediate arming).

4. Use slide B to choose between ALARM (2 minutes) or DOORBELL

Add accessories (only possible while disarmed)
Add remote control (SAS-ASRC4xx) (max. 10)
1. Long press the arm button on the main unit (4 LEDs light up)
2. Press any button on the remote control.
 a. Two flashes and two tones indicates successful pairing.
 b. Single flash and tone indicates failed pairing.
 c. Three flashes and tones indicates no more remotes can be added

Add detector (SAS-ASDW4xx / SAS-ASMS4xx) (max. 10 per zone)
1. Long press the numbered button (1 - 4 matching the zone you want to add the 

detector to) on the main unit (the corresponding LED lights up)
2. Power and/or trigger the detector you want to add
 a. Two flashes and two tones indicates successful pairing.
 b. Single flash and tone indicates known accessory.
 c. Three flashes and tones indicates no more detectors can be added
3. When a detector is triggered, the corresponding zone indicator LED will flash

Delete accessories
Delete all remote controls (SAS-ASRC4xx)
1. Long press the arm button on the main unit (4 LEDs light up)
2. Long press the arm button on the main unit again.
3. 5 flashes and 5 tones means all remote controls have been removed.
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Delete all detectors in one zone (SAS-ASDW4xx / SAS-ASMS4xx)
1. Long press the numbered button (1 - 4 matching the current zone of the detector) on 

the main unit (the corresponding LED lights up)
2. Long press this same button again
3. 4 flashes and 4 tones means all detectors in that zone have been removed.

Zone Type setting
1. Long press the ARM button on the main unit + the numbered button (1 - 4 matching 

the zone you want to set) on the main unit (the corresponding LED starts flashing)
2. First set the attribute by shortly pressing one of the four buttons:
 1. Normal: follow setting of main unit and only when armed
 2. Emergency: always alarm
 3. Chime: always doorbell
 4. Welcome: doorbell when disarmed, alarm when armed
3. Finally set the delay by shortly pressing:
 1. No delay
 2. 30 seconds delay
4. A longer tone indicates zone is set successfully
5. Short press ARM button to exit.

Change pincode
1. Remove battery
2. Press and hold any numbered button (1 - 4)
3. Insert batteries
4. Release button after 6 tones have sounded and all LEDs remain on.
5. While all 4 LEDs are lit, enter new pincode (try as many times as needed
6. Confirm new pincode by pressing the ARM button

Factory reset
1. Remove battery
2. Press and hold the ARM button
3. Insert batteries
4. Release button after flashes and tones stop
5. All detectors and remote controls have been removed.
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Safety

• To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized 
technician when service is required.

• Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
• Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other 

purposes than described in the manual.
• Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or 

defective, replace the device immediately.
• The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
• Do not expose the product to water or moisture.

Cleaning and maintenance
Warning!
• Do not use cleaning solvents or abrasives.
• Do not clean the inside of the device.
• Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it 

with a new device.
• Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Warranty
Any changes and/or modifications to the product will void the warranty. We cannot 
accept any liability for damage caused by incorrect use of the product.

Disposal

• The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. 
Do not dispose of the product with household waste.

• For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste 
management.
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Documents
The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant 
regulations and directives, valid for all member states of the European Union.  
The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of 
sales. Formal documentation is available upon request. The formal documentation 
includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data 
Sheet and the product test report.

Disclaimer
Designs and specifications are subject to change without notice. All logos, brands and 
product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and 
are hereby recognized as such.

R&TTE
We, NEDIS, as manufacturer, declare that product SAS-ALARM400 from the brand Kőnig, 
produced in China was tested according to all relevant CE standards / regulations and 
passed all tests.
This includes, but is not limited to the R&TTE Directive 1999/5/EC (from June 2017, this 
will be replaced by the RED Directive 2014/53/ EU) .
The complete Declaration of Conformity ( + safety datasheet if applicable ) can be found 
and downloaded via http:// webshop.nedis.com
For other compliant-related information, please contact customer service desk for 
support:
via website: http://www.nedis.com
via e-mail: service@nedis.com
via telephone: +31 (0)73-5991055 (during office hours)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS
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Εγχειρίδιο γρήγορης εγκατάστασης SAS-ALARM400
Κεντρική μονάδα

Εγκατάσταση
Τοποθετήστε την κύρια μονάδα με την παρεχόμενη αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως 
πάνω στο εσωτερικό του πλαισίου της πόρτας. Τοποθετήστε το μικρό μαγνητικό μέρος 
πάνω στην πόρτα, σε απόσταση 10 mm το μέγιστο από κάθε πλευρά της κύριας μονάδας. 
Όταν εξασθενίσουν οι λυχνίες LED και τα ηχητικά σήματα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Βασική λειτουργία
1. ΟΠΛΙΣΗ: Σύντομο πάτημα του κουμπιού όπλισης (C). Ακούγεται ένα μονό ηχητικό σήμα.
2. ΑΦΟΠΛΙΣΗ: εισαγωγή των 4 ψηφίων του κωδικού pin διαδοχικά (προεπιλεγμένος 

κωδικός = 1234). Η επιτυχής αφόπλιση υποδεικνύεται από δύο ηχητικά σήματα. Τρία 
ηχητικά σήματα υποδεικνύουν λανθασμένο κωδικό pin. όταν πατηθεί ένα λάθος κουμπί, 
πατήστε το κουμπί όπλισης για να επαναφέρετε τον κωδικό pin που έχει εισαχθεί.

3. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Α για να επιλέξετε μεταξύ OUT (Έξοδος - καθυστέρηση 
30 δευτερολέπτων πριν την όπλιση ή τον ήχο του συναγερμού) ή HOME (Σπίτι - άμεση 
όπλιση).

4. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Β για να επιλέξετε μεταξύ ALARM (Συναγερμός - 2 
λεπτά) ή DOORBELL (κουδούνι πόρτας)

Προσθήκη αξεσουάρ (μόνο κατά την αφόπλιση)
Προσθήκη τηλεχειριστηρίου (SAS-ASRC4xx) (μέγ. 10)
1. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού όπλισης στην κύρια μονάδα (ανάβουν 4 λυχνίες 

LED)
2. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
 α. Η επιτυχής σύζευξη υποδεικνύεται από δύο ενδείξεις φλας και δύο ηχητικά σήματα.
 β. Μία ένδειξη φλας και ένα ηχητικό σήμα υποδεικνύουν ανεπιτυχή σύζευξη.
 γ. Τρεις ενδείξεις φλας και τρία ηχητικά σήματα υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα προσθήκης επιπλέον τηλεχειριστηρίου

Προσθήκη αισθητήρα (SAS-ASDW4xx / SAS-ASMS4xx) (μέγ. 10 ανά ζώνη)
1. Παρατεταμένο πάτημα του αριθμημένου κουμπιού (1 - 4 αντίστοιχα με τη ζώνη στην 

οποία θέλετε να προσθέσετε τον αισθητήρα) στην κύρια μονάδα (ανάβουν οι 
αντίστοιχες λυχνίες LED)

2. Ανάψτε ή/και ενεργοποιήστε τον αισθητήρα που θέλετε να προσθέσετε
 α. Η επιτυχής σύζευξη υποδεικνύεται από δύο ενδείξεις φλας και δύο ηχητικά σήματα.
 β. Μία ένδειξη φλας και ένα ηχητικό σήμα υποδεικνύουν γνωστό αξεσουάρ.
 γ. Τρεις ενδείξεις φλας και τρία ηχητικά σήματα υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα προσθήκης επιπλέον αισθητήρων
3. Όταν ενεργοποιείται ένας αισθητήρας, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED της 

αντίστοιχης ζώνης
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Κατάργηση αξεσουάρ
Κατάργηση όλων των τηλεχειριστηρίων (SAS-ASRC4xx)
1. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού όπλισης στην κύρια μονάδα (ανάβουν 4 λυχνίες LED)
2. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού όπλισης στην κύρια μονάδα ξανά.
3. 5 ενδείξεις φλας και 5 ηχητικά σήματα υποδεικνύουν ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα 

τηλεχειριστήρια.

Κατάργηση όλων των αισθητήρων σε μία ζώνη (SAS-ASDW4xx / 
SAS-ASMS4xx)
1. Παρατεταμένο πάτημα του αριθμημένου κουμπιού (1 - 4 αντίστοιχα με την τρέχουσα 

ζώνη του αισθητήρα) στην κύρια μονάδα (ανάβουν οι αντίστοιχες λυχνίες LED)
2. Παρατεταμένο πάτημα του ίδιου κουμπιού ξανά
3. 4 ενδείξεις φλας και 4 ηχητικά σήματα υποδεικνύουν ότι έχουν αφαιρεθεί όλοι οι 

αισθητήρες σε εκείνη τη ζώνη.

Ρύθμιση τύπου ζώνης
1. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού όπλισης (ARM) στην κύρια μονάδα + του 

αριθμημένου κουμπιού (1 - 4 αντίστοιχα με τη ζώνη την οποία θέλετε να ρυθμίσετε) 
στην κύρια μονάδα (ανάβουν οι αντίστοιχες λυχνίες LED)

2. Αρχικά, ρυθμίστε το χαρακτηριστικό πατώντας σύντομα ένα από τα τέσσερα κουμπιά:
 1. Κανονικό: ακολουθεί τη ρύθμιση της κύριας μονάδας και μόνο κατά την όπλιση
 2. Έκτακτη ανάγκη: ηχεί πάντα συναγερμός
 3. Κουδούνισμα: ηχεί πάντα ο ήχος του κουδουνιού
 4. Καλωσόρισμα: ηχεί ο ήχος του κουδουνιού κατά την αφόπλιση, ο ήχος του 

συναγερμού κατά την όπλιση
3. Τέλος, ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης πατώντας σύντομα:
 1. Καμία χρονική καθυστέρηση
 2. Χρονική καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων
4. Η επιτυχής ρύθμιση της ζώνης υποδεικνύεται από ένα μεγαλύτερο ηχητικό σήμα
5. Πατήστε σύντομα το κουμπί όπλισης (ARM) για έξοδο.

Αλλαγή κωδικού pin
1. Αφαιρέστε την μπαταρία
2. Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε αριθμημένο κουμπί (1 - 4)
3. Εισάγετε τις μπαταρίες
4. Αφήστε το κουμπί αφού ακουστούν 6 ηχητικά σήματα και όλες οι λυχνίες LED 

παραμείνουν αναμμένες.
5. Ενώ είναι αναμμένες και οι 4 λυχνίες LED, εισάγετε τον νέο κωδικό pin (δοκιμάστε όσες 

φορές χρειάζεται)
6. Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πατώντας το κουμπί όπλισης (ARM)
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Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
1. Αφαιρέστε την μπαταρία
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί όπλισης (ARM)
3. Εισάγετε τις μπαταρίες
4. Αφήστε το κουμπί αφού σταματήσουν οι ενδείξεις φλας και τα ηχητικά σήματα
5. Έχουν αφαιρεθεί όλοι οι αισθητήρες και τα τηλεχειριστήρια.

Ασφάλεια

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

• 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 ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 
εξωτερικό χώρο.

• Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
• Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
• Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
• 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.

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
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• 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, χωρίς περιορισμό, τη Δήλωση Συμμόρφωσης, το Δελτίο Δεδομένων 
Ασφάλειας Υλικού και την έκθεση δοκιμής προϊόντος.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
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.

R&TTE
Εμείς, η NEDIS, ως κατασκευαστής, δηλώνουμε ότι το προϊόν SAS-ALARM400 της 
εταιρείας Kőnig, που παράγεται στην Κίνα, δοκιμάστηκε σύμφωνα με όλα τα σχετικά 
πρότυπα και τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης (CE) και πέρασε όλους τους 
ελέγχους.
Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό την Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE) 1999/5/EΚ (από τον Ιούνιο του 2017, θα 
αντικατασταθεί από την Οδηγία 2014/53/EΕ, σχετικά με την εναρμόνιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην 
αγορά).
Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ( + το φυλλάδιο ασφαλείας εφόσον είναι διαθέσιμο ) 
είναι διαθέσιμη και με δυνατότητα λήψης στη διεύθυνση http://webshop.nedis.com
Για άλλες πληροφορίες σχετικές με θέματα συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών μας για υποστήριξη:
μέσω της τοποθεσίας web: http://www.nedis.com
μέσω e-mail: service@nedis.com
μέσω τηλεφώνου: +31 (0)73-5991055 (εργάσιμες ώρες)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS
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