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1.0  Σύντομη αναφορά 
 

Το σύστημα ασφαλείας Power Series Neo χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης για να αποκτήσετε  πρόσβαση σε επιλογές ή λειτουργίες  για  όλα 
τα μοντέλα πληκτρολογίων.  Όταν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο LCD, το σύστημα ασφαλείας Power Series Neo χρησιμοποιεί 
επιπλέον ένα σύστημα πλοήγησης μενού. Τα πλήκτρα κύλισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να "ανατρέξετε" στη λίστα των 
επιλογών που περιέχονται μέσα στο τρέχον μενού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πληκτρολόγια δείτε το κεφάλαιο 2 
"Κατανόηση οθόνης του πληκτρολογίου σας".  

 
  Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον εγκαταστάτη.  
  Σημείωση: Παράκαμψη σε ομάδες δεν επιτρέπεται σε πιστοποιημένες κατά UL εγκαταστάσεις. 

  Σημείωση:  [*] - Εάν έχει ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη 
 

Κατάσταση          ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                      πλήκτρα     κατάσταση   πλήκτρα         κατάσταση                                                                                                                          

leds                                                                                                         λειτουργίας    ένδειξη      ανάγκης       ανάγκης
 Έτοιμο - Πρέπει να είναι αναμμένο για όπλιση συστήματος. 

Όλες οι ζώνες πρέπει να "κλειστές" ή σε παράκαμψη και το 
σύστημα αφοπλισμένο ώστε αυτό το led να ενεργοποιηθεί. 
 

 Όπλιση 
παραμονής 

 
 

Συναγερμός Φωτιάς 

 

Όπλιση- Δείχνει το σύστημα είναι οπλισμένο.   Γενική 
όπλιση  

 Ιατρική Βοήθεια 

 
 
 

Πρόβλημα - υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος ή 
παραβίασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται ή 
πληκτρολογήστε [*] [2] για να δείτε το πρόβλημα. 
 

 
 
 
 

Αναγγελία 
(chime) 

 Συναγερμός Πανικού 

 
Τροφοδοσία AC - Δείχνει την παρουσία του ρεύματος. Το led 
ένδειξης ρεύματος θα σβήσει σε απουσία AC. 
 

 Reset 
sensor 
 

  

   Γρήγορη 
Έξοδος  

  

 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ                    ΠΙΕΣΤΕ   
  Όπλιση / Αφόπλιση 
Γενική όπλιση            για 2 δεύτερα + [Κωδικό χρήστη*]  Εάν έχει ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη 

Όπλιση παραμονής            για 2 seconds + [Κωδικό χρήστη*]  Εάν έχει ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη 

Νυχτερινή όπλιση  Σε όπλιση παραμονής [*][1] + [Κωδικό  
χρήστη*] 

 Εάν έχει ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη 

Αφόπλιση  [Κωδικός χρήστη]  

Όπλιση χωρίς χρόνο εισόδου  [*][9] + [Κωδικό χρήστη*]  

ΓρήγορηΌπλιση/Έξοδος  [*][0]  Εάν έχει ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη 

Abort Arming Sequence  [Κωδικός χρήστη]  

Παράκαμψη - όλες οι εντολές παράκαμψης ξεκινούν με [*][1] + [Κωδικό χρήστη *] 
Μεμονωμένη παράκαμψη [αριθμός ζώνης 3 ψηφία]  

Παράκαμψη  ανοιχτών ζωνών  [9][9][8]  

recall τελευταίας παράκαμψης [9][9][9]  

Εκκαθάριση παράκαμψης    [0][0][0] ή [Scroll] Bypass Options + [*] 
+ [Scroll] Clear Bypasses + [*] 

 

Πρόγραμμα  ομάδων (group) 
Παράκαμψης  

 [αριθμός ζώνης 3 ψηφία ] + [9][9][5] ή [3 αριθμός ζώνης 3 
ψηφ.] + [ρόλλαρε] επιλογές παράκαμψης + [*] + [ρόλλαρε] 
πρόγραμμα ομάδων παράκαμψης + [*] 

 

Φόρτωση ομάδων (group) 
Παράκαμψης 

 [9][9][1] ή [ρόλλαρε] επιλογές παράκαμψης + [*] 
+ [ρόλλαρε] ομάδες παράκαμψης + [*] 

 

   Συχνές Λειτουργίες 
Ώρα και ημερομηνία  [*][6] [Master κωδικός] + [0][1]  

Αναγγελία- Chime ON/OFF  [*][4] + [Κωδικό χρήστη*] ή  

Αλλαγή φωτεινότητας [*][6] [Master κωδικός] + [1][2] +  

Αλλαγή Αντίθεσης [*][6] [Master κωδικός] + [1][3] +  



  

 

2.0 Κατανόηση του πληκτρολογίου σας
 

Η σειρά Power Series Neo υποστηρίζει μια ποικιλία ασύρματων, ενσύρματων με αισθητήρα εγγύτητας (prox) LCD, LED και Icon 
πληκτρολόγια. Όλα τα πληκτρολόγια είναι εξοπλισμένα με 
του συστήματος στην οθόνη τους. Τα πληκτρολόγια 
πληκτρολόγια HS2LED εμφανίζουν μηνύματα μέσω μιας σειράς αριθμημένων LEDs, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1 .
Όλες οι εκδόσεις του πληκτρολογίου υποστηρίζουν μια
γίνεται εκμάθηση ή μια κάρτα προσέγγισης παρουσιάζεται και διαβά

2.1 Σύμβολα και Ενδείξεις πληκτρολογίου 
 

            πληκτρολόγιο HS2ICN                                                                        
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1. ψηφία ρολογιού 1, 2 Αυτά τα δύο ψηφία του ρολογιού δείχνουν τα ψηφία της ώρας όταν το τοπικό ρολόι 
είναι ενεργ
ζώνης

2. : (διαχωριστικό) Αυτό το εικονίδιο είναι διαχωριστικό ανάμεσα σε ώρα / λεπτά και θα αναβοσβήνει μία 
φορά ανά δευτερόλεπτο, όταν το τοπικό ρολόι είναι ενεργό.

3. ψηφία ρολογιού 3, 4  Αυτά τα δύο ψηφία του ρολογιού δείχνουν τα ψηφία των λεπτών όταν το 
είναι ενεργό. Τα ψηφία 3 και 4 χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τον αριθμό ανοιχτής 
ζώνης ή συναγερμό στη μνήμη. Αυτά τα δύο ψηφία σε συνδυασμό με το ψηφίο 2, 
εμφανίζουν μία ζώνη ανά δευτερόλεπτο από το χαμηλότερο αριθμό στον υψηλότερο, 
κατά τ

4. 1 έως 8  Οι αριθμοί αυτοί προσδιορίζουν

5.   Μνήμη    Υποδεικνύει ότι υπάρχουν συναγερμοί στη μνήμη.

6. Παράκαμψη  Υποδεικνύει ότι υπάρχουν ζώνες σε παρακάμψη.

7. Προγραμματισμός Υποδεικνύει ότι το 
ή ότι το πληκτρολόγιο είναι απασχολημένο και το 
250
αναμμένο σταθερά

8. Γενική όπλιση Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο στη λειτουργία

9. Φωτιά Υποδεικνύει ότι υπάρχ

10. Όπλιση Παραμονής Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο στη λειτουργία 

11. Αναγγελία - Chime Αυτό το εικονίδιο ανάβει όταν το πλήκτρο λειτουργίας 
ενεργοποιήσετε 
για να απενεργοποιήσετε 

12. ΑΝΟΙΧΤΟ -  OPEN Αυτό το εικονίδιο χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με ψηφία του ρολογιού 1 και 2 για να 
δείξει τις ανοιχτές ζώνες του συστήματος.  Όταν ανοίξουν ζώνες, το εικονίδιο 
OPEN

13. AC    Υποδεικνύει ότι η τροφοδοσία ρεύματος 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΙΕΣΤΕ 
πρόσθεση/διαγραφή 
Χρήστη 

 [*][5] + [Mast
κωδικός] ή πιέστε * διαγραφή ## 

 Επαναφορά πυρανυχνευτών                 ή  [*][

Εμφάνιση προβλημάτων [*][2] + [ Κωδικό χρήστη

Μνήμη συναγερμών [*][3] + [ Κωδικό χρήστη

Δοκιμή Συστήματος [*][6] + [Maste

Ένταση βομβητή [*][6] + [Maste

-

Κατανόηση του πληκτρολογίου σας 

υποστηρίζει μια ποικιλία ασύρματων, ενσύρματων με αισθητήρα εγγύτητας (prox) LCD, LED και Icon 
Όλα τα πληκτρολόγια είναι εξοπλισμένα με LED κατάστασης. Τα πληκτρολόγια HS2LCD εμφανίζου

πληκτρολόγια HS2ICN εμφανίζουν μηνύματα όπως περιγράφεται στ
εμφανίζουν μηνύματα μέσω μιας σειράς αριθμημένων LEDs, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1 .

υποστηρίζουν μια μπλε μπάρα LED, που είναι πάντα σταθερά αναμμένη
προσέγγισης παρουσιάζεται και διαβάζετε με επιτυχία από το πληκτρολόγιο.

νδείξεις πληκτρολογίου Icon & LED  

                                                                        πληκτρολόγιο HS2LED  
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Αυτά τα δύο ψηφία του ρολογιού δείχνουν τα ψηφία της ώρας όταν το τοπικό ρολόι 
είναι ενεργό. Τα ψηφία χρησιμοποιούνται επίσης για να προσδιορίσ
ζώνης, ανοικτής ή σε κατάσταση συναγερμού. 

Αυτό το εικονίδιο είναι διαχωριστικό ανάμεσα σε ώρα / λεπτά και θα αναβοσβήνει μία 
φορά ανά δευτερόλεπτο, όταν το τοπικό ρολόι είναι ενεργό. 

Αυτά τα δύο ψηφία του ρολογιού δείχνουν τα ψηφία των λεπτών όταν το 
είναι ενεργό. Τα ψηφία 3 και 4 χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τον αριθμό ανοιχτής 
ζώνης ή συναγερμό στη μνήμη. Αυτά τα δύο ψηφία σε συνδυασμό με το ψηφίο 2, 
εμφανίζουν μία ζώνη ανά δευτερόλεπτο από το χαμηλότερο αριθμό στον υψηλότερο, 
κατά την κύλιση των ζωνών. 

Οι αριθμοί αυτοί προσδιορίζουν  τα προβλήματα όταν πιεστούν.

Υποδεικνύει ότι υπάρχουν συναγερμοί στη μνήμη. 

Υποδεικνύει ότι υπάρχουν ζώνες σε παρακάμψη. 

Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι σε κατάσταση προγραμματισμο
ή ότι το πληκτρολόγιο είναι απασχολημένο και το LED θα αναβοσβήνει στο ρυθμό των 
250ms ON και OFF 250ms. Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητ
αναμμένο σταθερά για να δείξει ότι απαιτείται ο κωδικός. 

Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο στη λειτουργία "Γενική όπλιση

Υποδεικνύει ότι υπάρχει συναγερμός φωτιάς ή και συναγερμοί 

Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο στη λειτουργία Παραμονής

Αυτό το εικονίδιο ανάβει όταν το πλήκτρο λειτουργίας Αναγγελία 
ενεργοποιήσετε την Αναγγελία στο σύστημα. Θα σβήσει όταν το πλήκτρο 
για να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. 

Αυτό το εικονίδιο χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με ψηφία του ρολογιού 1 και 2 για να 
δείξει τις ανοιχτές ζώνες του συστήματος.  Όταν ανοίξουν ζώνες, το εικονίδιο 

EN θα ανάψει.  

Υποδεικνύει ότι η τροφοδοσία ρεύματος AC είναι παρούσα στο

ter  κωδικός ] + [αριθμός κωδικού] + *1 [νέος 
κωδικός] ή πιέστε * διαγραφή ##  

 

][7][2]  

Κωδικό χρήστη*] +  

Κωδικό χρήστη*] +  

er Code] + [0][4] +  

er Code] + [1][4] +  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

υποστηρίζει μια ποικιλία ασύρματων, ενσύρματων με αισθητήρα εγγύτητας (prox) LCD, LED και Icon 
HS2LCD εμφανίζουν μηνύματα 

μηνύματα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. Τα 
εμφανίζουν μηνύματα μέσω μιας σειράς αριθμημένων LEDs, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1 . 

ά αναμμένη, εκτός όταν 
ετε με επιτυχία από το πληκτρολόγιο. 

16 

17 

14 

13 

Αυτά τα δύο ψηφία του ρολογιού δείχνουν τα ψηφία της ώρας όταν το τοπικό ρολόι 
επίσης για να προσδιορίσουν τον αριθμό 

Αυτό το εικονίδιο είναι διαχωριστικό ανάμεσα σε ώρα / λεπτά και θα αναβοσβήνει μία 

Αυτά τα δύο ψηφία του ρολογιού δείχνουν τα ψηφία των λεπτών όταν το τοπικό ρολόι 
είναι ενεργό. Τα ψηφία 3 και 4 χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τον αριθμό ανοιχτής 
ζώνης ή συναγερμό στη μνήμη. Αυτά τα δύο ψηφία σε συνδυασμό με το ψηφίο 2, 
εμφανίζουν μία ζώνη ανά δευτερόλεπτο από το χαμηλότερο αριθμό στον υψηλότερο, 

προβλήματα όταν πιεστούν. 

σύστημα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού (τεχνικού ή χρήστη), 
θα αναβοσβήνει στο ρυθμό των 

. Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος, το LED είναι 

"Γενική όπλιση - AWAY". 

και συναγερμοί CO στη μνήμη. 

Παραμονής - STAY. 

Αναγγελία - Chime πιεστεί για να 
ημα. Θα σβήσει όταν το πλήκτρο  πατηθεί ξανά 

Αυτό το εικονίδιο χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με ψηφία του ρολογιού 1 και 2 για να 
δείξει τις ανοιχτές ζώνες του συστήματος.  Όταν ανοίξουν ζώνες, το εικονίδιο ΑΝΟΙΧΤΟ -

είναι παρούσα στον κεντρικό πίνακα. 



-

 

 

14. Πρόβληματα 
συστήματος 

 Υποδεικνύει ότι ένα τουλάχιστον πρόβλημα του συστήματος είναι ενεργό. 

15. Νυχτερινή όπλιση -
Night 

 Υποδεικνύει το σύστημα είναι οπλισμένο στη νυχτερινή λειτουργία. 

16. Led  Έτοιμο (πράσινο) Εάν η φωτεινή ένδειξη Έτοιμο είναι αναμμένη, το σύστημα είναι έτοιμο για οπλισμό. 
Αν το LED  Έτοιμο αναβοσβήνει, η Δυναμική (Force) Όπλιση είναι ενεργοποιημένη, το 
LED  Έτοιμο αναβοσβήνει όταν η Δυναμική (Force) Όπλιση είναι ενεργή και ζώνες του 
υποσυστήματος παραμένουν ανοικτές. 

17. Led  Όπλισης Light 
(κόκκινο) 

Εάν το LED  Όπλισης  Ενόπλων είναι αναμμένο, το σύστημα έχει οπλίσει επιτυχώς. 

 
 

3.0 Διασφάλιση των εγκαταστάσεων 
 
Το σύστημα ασφαλείας PowerSeries Neo παρέχει πολλαπλούς τρόπους οπλισμού, όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 
 
Γενική 
όπλιση 

Χρησιμοποιείται όταν κανείς δεν παραμένει στον προστατευόμενο χώρο. Η Γενική 
Όπλιση - " AWAY" ενεργοποιεί όλες τους περιμετρικούς και εσωτερικούς αισθητήρες 
του συστήματος συναγερμού. 

Όπλιση 
Παραμονής 

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν μένετε στον προστατευόμενο χώρο, αλλά 
περιμένουμε ότι κάποιος θα χρησιμοποιήσει την είσοδο αργότερα. Η Όπλιση 
Παραμονής - "STAY" ενεργοποιεί μερικώς το σύστημα συναγερμού σας οπλίζοντας 
όλους τους περιμετρικούς αισθητήρες και παρακάμπτοντας όλους τους εσωτερικούς 
αισθητήρες. 

Νυχτερινή 
όπλιση - 
Night 

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν μένετε στον προστατευόμενο χώρο και 
θέλετε την περίμετρο και τους εσωτερικούς αισθητήρες οπλισμένους, αλλά θα 
επιτρέπετε η περιορισμένη κίνηση στο σπίτι σας χωρίς να ενεργοποιηθεί ο 
συναγερμός. (π.χ., απενεργοποιήστε τους αισθητήρες κίνησης σε μια περιοχή που 
περιέχει υπνοδωμάτια και τουαλέτα). Η Νυχτερινή όπλιση - Night είναι παρόμοια με 
την Όπλιση Παραμονής, αλλά παρακάμπτει μόνο εσωτερικούς αισθητήρες που έχουν 
διαμορφωθεί ως Νυχτερινές Ζώνες. νύχτα.  

 
Σημείωση: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να οπλίσει το σύστημα σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-

 

 

 
 
 

3.1 Όπλιση του συστήματος 
 
Το σύστημα Power Series Neo μπορεί να οπλίσει χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο , ένα 2-way ασύρματο μπουτόν ή ένα tag εγγύτητας  
 

3.1.1 Γενική Όπλιση - "Away" του συστήματος με το πληκτρολόγιο 
 
Η Γενική Όπλιση Away ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού: 
•  Οπλισμός όλων περιμετρικών αισθητήρων. 
•   Οπλισμός όλων των εσωτερικών αισθητήρων.    

Για όπλιση του συστήματος στη λειτουργία Γενική Όπλιση - AWAY LCD οθόνη 

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειστές Ημερομηνία             Ώρα 
  και ότι το LED 'Eτοιμo είναι ενεργοποιημένo                    Ιαν  02/13  2:06μμ 

 
2. Χρησιμοποιώντας το                  πλήκτρο, πιέστε σταθερά για 2 δευτερόλεπτα, 

εάν απαιτείται εισάγεται τον κωδικό σας ή παρουσιάστε το proximity tag 
σας. 

ή 
 

για γρήγορη όπλιση πιέστε [*][0] και: 
 
 
 

3. Εάν ζώνες έχουν παρακαμφθεί, τότε το ενδεικτικό LED             στα 
πληκτρολόγια  ICN ή LED θα ανάβει και οι ζώνες που παρακάμπτονται θα 
εμφανιστούν. Στο πληκτρολόγιο LCD εμφανίζεται μια προειδοποίηση. 

4. Μετά εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις: 
 

l  το Led όπλισης θα ανάψει. 

l  το Led έτοιμο θα παραμείνει αναμμένο. 
l  Καθυστέρηση εξόδου, το χρονόμετρο ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. 
l  το πληκτρολόγιο ηχεί έξι φορές, συνεχίζει να κάνει ένα μπιπ ανά 

δευτερόλεπτο μέχρι να ηχεί γρήγορα στα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα. 

5. Για να ακυρώσετε την όπλιση, πληκτρολογήστε τον[κωδικό σας ή 
παρουσιάστε το tag σας κόντα στον αναγνώστη πληκτρολογίου. 

 

6. Μόλις τελειώσει η καθυστέρηση εξόδου, εμφανίζονται οι παρακάτω 
ενδείξεις: 

 
l  το Led έτοιμο θα σβύσει. 
l  το Led όπλισης θα παραμείνει αναμμένο. 
l  το πληκτρολόγιο σταματά να ηχεί. 

 
το σύστημα είναι  
έτοιμο για όπλιση 
 
 
 
Present  Tag  
ή εισάγετε 
τον κωδικό σας 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

καθυστέρηση έξοδου 
σε εξέλιξη 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Σημείωση: Το πρόγραμμα εγκατάστασης ρυθμίζει το χρόνο καθυστέρησης εξόδου και εάν δεν απαιτείται κωδικός 
πρόσβασης για την όπλιση του συστήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Προσοχή * 
παράκαμψη Ενεργή 

σύστημα αφοπλισμένο 
Όχι Μνήμη συναγερμού 

Σύστημα οπλισμένο στη  
λειτουργία AWAY 



-

 

 

 

3.2 Όπλιση Παραμονής - Stay του συστήματος με το πληκτρολόγιο 
 
Η Όπλιση Παραμονής - Stay ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού: 

l  Οπλισμός όλων περιμετρικών αισθητήρων. 
l  Παράκαμψη όλων  των εσωτερικών αισθητήρων.    

Για όπλιση του συστήματος στη λειτουργία Παραμονής - Stay LCD οθόνη 

1.     Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειστές                                           Ημερομηνία         Ώρα 
         και ότι το LED 'Eτοιμo είναι ενεργοποιημένo.                                                           JAN 02/13      2:06μμ 
 
 
 

2. Χρησιμοποιώντας το                πλήκτρο, πιέστε σταθερά για 2 δευτερόλεπτα, εάν 
απαιτείται εισάγεται τον κωδικό σας ή παρουσιάστε το proximity tag σας. 

  

 
 
το σύστημα είναι  
έτοιμο για όπλιση

μετά 
 
 
 
 
3. Εάν ζώνες έχουν παρακαμφθεί, τότε το ενδεικτικό LED στα 

πληκτρολόγια  ICN ή LED θα ανάβει και οι ζώνες που παρακάμπτονται θα 
εμφανιστούν. Στο πληκτρολόγιο LCD εμφανίζεται μια προειδοποίηση. 

4. Μετά εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις: 

l  το Led όπλισης θα ανάψει. 

l  το Led  έτοιμο θα παραμείνει αναμμένο. 
l  Καθυστέρηση εξόδου, το χρονόμετρο ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. 

εισάγετε 
τον κωδικό σας 
 
 
 
 
 
 
 καθυστέρηση 
έξοδου σε εξέλιξη 

5.   Για να ακυρώσετε την όπλιση, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας  σύστημα αφοπλισμενο   

  όχι μνήμη συναγερμού 
6. Μόλις τελειώσει η καθυστέρηση εξόδου, εμφανίζονται τα:  

l  το Led έτοιμο θα σβύσει. 
 

l  το Led όπλισης θα παραμείνει αναμμένο. 
l  ένδειξη παρακάμψης θα ενεργοποιηθεί. 

 
 

 
 

3.2.1 Σιωπηλή Καθυστέρηση Εξόδου 
 
Αν θα χρησιμοποιείται  το πλήκτρο                  για όπλιση του συστήματος ή η λειτουργία "όπλιση χώρις χρόνο 
εισόδου - No Entry Arming" [*][9]: 
• ο ήχος καθυστέρησης εξόδου θα γίνει σιωπηλός. 
 

3.3 Νυχτερινή όπλιση - Night Arming του συστήματος με το πληκτρολόγιο 
 
Η νυχτερινή λειτουργία ενεργοποιεί μερικώς το σύστημα συναγερμού: 

l  Παράκαμψη όλων των εσωτερικών αισθητηρίων που έχουν διαμορφωθεί ως Νυχτερινές ζώνες. 
l  Όπλιση όλων περιμετρικών αισθητηρίων. 
l  Όπλιση όλων  των άλλων εσωτερικών  αισθητηρίων. 

Η όπλιση του συστήματος στη Νυχτερινή λειτουργία είναι δυνατόν αφού το σύστημα έχει πρώτα οπλίσει στη 
λειτουργία STAY και πατηθεί [*] [1] στο πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με ένα πλήκτρο 
λειτουργίας για να οπλίσει το σύστημα σε Νυχτερινή λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εσωτερικούς 
χώρους, όταν το σύστημα είναι οπλισμένο στη Νυχτερινή λειτουργία, τότε το σύστημα θα πρέπει να αφοπλίσει. 

Σημείωση: Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να διαμορφώσει ένα πλήκτρο λειτουργίας για να οπλίσει τον πίνακα σε 
Νυχτερινή λειτουργία χωρίς το σύστημα να είναι ήδη οπλισμένο στη λειτουργία STAY. 
 

Για όπλιση του συστήματος στη λειτουργία Νυχτερινή όπλιση -  Night mode              LCD οθόνη 

1. Εάν έχει ρυθμιστεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο νυχτερινής 

        όπλισης για 2 δευτερόλεπτα. 
 

ή                                                                                                                                           
2. Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο στη                  λειτουργία STAY πίέστε [*][*]. 

ή 
 

πιέστε [*][1]. 

* Προσοχή * 
παράκαμψη Ενεργή 

Σύστημα οπλισμένο στη  
λειτουργία STAY 

Ημερομηνία         Ώρα 
JAN 02/13          2:06µµ 

Πιέστε  (*)  για  <> 
Νυχτερινή όπλιση 
 



-

 

 

 

 
 

 
2. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικός σας.  
        Όλες οι εσωτερικές ζώνες θα πρέπει τώρα να οπλιστούν, εκτός από εκείνων που 
        έχουν προγραμματιστεί ως Νύχτα Ζώνες. 

l  Το εικονίδιο Νυχτερινής Όπλισης θα ανάψει και στο πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί: 
 

 
 

3.4 Παράκαμψη Ζωνών 
 
Η παράκαμψη συγκεκριμένων γίνεται πριν  την όπλιση του συστήματος. Ανάλογα με τον τύπο του πληκτρολογίου, η 
παρακάμψη ζώνων γίνεται διαφορετικά. Χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο τύπου LCD, η παράκαμψη γίνεται ως 
παρακάτω, αν χρησιμοποιείται LED ή ICN πληκρολόγιο τότε            το ενδεικτικό LED  θα υποδεικνύει ότι υπάρχουν ζώνες σε 
παράκαμψη. 

Πληκτρολόγιο LCD  

LCD οθόνη Ένδειξη Περιγραφή 

  Περιγραφή  ζώνης καμία Ζώνη έτοιμη για 
όπλιση. 

 
Περιγραφή Ζώνης                             <> O                     Ζώνη είναι ανοικτή. Ενδέχεται να μην μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα. 

 
 
Περιγραφή Ζώνης                             <> B                     Ζώνη σε παράκαμψη. 

 

3.4.1  Παρακάμψη μεμονωμένων ζώνων LCD Display 

1. Πιέστε [*]για να μπείτε στο μενού λειτουργιών.    Πιέστε  (*)  για  <> 
Παράκαμψη  Ζώνης 

2. Πιέστε [*] ή [1]. Εάν απαιτείται εισάγετε τον κωδικό σας.   Παράκαμψη  ζώνης <>   
(*)  για  Παράκαμψη 

3. Άμεση παράκαμψη ζώνης με την εισαγωγή του τριψήφιου αριθμού 
ζώνης. Αν χρησιμοποιείται πληκρολόγιο LCD πιέστε [*]. 

 

ή 
 

Μεταβείτε χρησιμοποιώντας τα                 στην επιθυμητή ζώνη και 
πατήστε το πλήκτρο [*]. 

4. Για εναλλαγή και μη παράκαμψη της ζώνης εισαγάγετε ξανά τον 
τριψήφιο αριθμό ζώνης ή πατήστε ξανά [*]. Για παράκαμψει 
περισσοτέρων ζώνων, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4. 

 

5. Για να βγείτε από τη λειτουργία παράκαμψη πιέστε [*]. 

6. Εάν χρησιμοποιείτε ένα LED ή ICN πληκτρολόγιο, το LED της ζώνης θα 
ανάψει και θα δείξει την παράκαμψη της ζώνης. Αν το σύστημα είναι 
έτοιμο να οπλίσει το LED Ready θα ανάψει Όταν οπλίζετε το σύστημα το 
ακόλουθο μήνυμα εμφανίζεται για λίγο. 

 
Ζώνη 1  <> 
0 
 
 
 
 
Ζώνη 1  
<> B 
 
 
 
 
 
    *ειδοποίηση* 
παράκαμψη ενεργή 

 
3.4.2  Παράκαμψη όλων των ανοιχτών Ζωνών LCD οθόνη 

1. Πιέστε [*]για να μπείτε στο μενού λειτουργιών.  Πιέστε  (*)  για  <> 
Παράκαμψη  Ζώνης 

 
2. Πιέστε [*] ή [1]. Εάν απαιτείται εισάγετε τον κωδικό σας.  Παράκαμψη  ζώνης <>          

(*)  για  Παράκαμψη 
   3.      Πιέστε [9][9][8]  

 

Present tag ή εισάγετε 
τον κωδικό σας 
 

εσωτερικοί χώροι 
οπλισμένοι 
 



 

 

3.5 Αφοπλισμός του Συστήματος
 
Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος σας, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορείτε να 
να αφοπλίσει το σύστημα σας. Μπορείτε να αφοπλίσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας ένα:

l  Πληκρολόγιο 
l  2-way ασύρματο μπουτόν  
l  Proximity Tag 

Αφόπλιση του συστήματος με πληκτρολόγιο
 
1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ανά πάσα 

αναμμένο] 

2. Κατά την εισοδό σας από την πόρτα 
προβλεπόμενο χρόνο, εισάγωντας τον κωδικό σας,

 

Αφόπλιση του συστήματος με 2
 
1. Πατήστε το πλήκτρο αφόπλισης ανά πάσα στιγμή, αναμμένο         το 

 

2. Κατά την εισοδό σας από την πόρτα 
χρόνο, πατώντας το μπουτόν αφόπλισης,  για να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού

Σημείωση: Μετά την αφόπλιση ενός συστήματος 
πάντα τη μνήμη συναγερμού προκειμένου να προσδιορισθεί 

Αφόπλιση του συστήματος με Pr

1. Παρουσιάστε το Proximity Tag σας σε ένα πληκτρολόγιο εξοπλισμένο με αισθητήρα εγγύτητας ανά πάσα στιγμή όταν το 
σύστημα είναι οπλισμένο. (το LED Όπλισης είναι αναμμένο) και εάν έχει ρυθμιστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.

2. Κατά την εισοδό σας από την πόρτα 
χρόνο, παρουσιάζοντας  το  Proximity Ta

 Σημείωση: Διάρκεια  του χρόνου εισόδου έχει προγραμματιστεί από τον εγκ
 

4.0 Πλήκτρα έκτακτης ανάγκης
 
 Πατώντας αμφότερα τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης προκαλεί
συναγερμό πανικού και ειδοποιείται ο σταθμός παρακολούθησης.
βοήθειας πίεστε αμφότερα τα ανάλογα  

 πυρκαγιά                                                                                                                                    

ιατρική     

Πανικός              

Σημείωση: Ελέγξτε με την εταιρεία συστημάτων ασφαλείας ότι το σύστημά σας είναι
έκτακτης ανάγκης. 

Σημείωση: Τα πλήκτρα πυρκαγιάς μπορούν να απενεργοποιηθούν από τον εγκαταστάτη.
 

5.0 Εμφάνιση Μνήμης Συναγερμ
 
Όταν συμβεί ένας συναγερμός το ενδεικτικό 
πληροφορίες σχετικά με τον αισθητήρα (ες) που έχουν 
ανάψει και θα εμφανιστούν οι αριθμοί των ζων

 Για την εμφάνιση συναγερμών στη μνήμη 

l  Πιέστε [*][3]  

ή 

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να μεταβείτε στην επιλογή Μνήμη 
συναγερμού και πιέστε *. Οι πληροφορίες συναγερμού θα
 
 
 
 
 

 
 
 

-

Αφοπλισμός του Συστήματος 
Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος σας, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για 
να αφοπλίσει το σύστημα σας. Μπορείτε να αφοπλίσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας ένα: 

Αφόπλιση του συστήματος με πληκτρολόγιο 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ανά πάσα στιγμή όταν το σύστημα είναι οπλισμένο.[     

Κατά την εισοδό σας από την πόρτα  εισόδου  το  πληκτρολόγιο θα ηχήσει.  Αφοπλίστε μέσα  στον 
, εισάγωντας τον κωδικό σας,  για να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού

2-way ασύρματο μπουτόν 

Πατήστε το πλήκτρο αφόπλισης ανά πάσα στιγμή, αναμμένο         το LED,  όταν το σύστημα είναι οπλισμένο.

Κατά την εισοδό σας από την πόρτα  εισόδου  το  πληκτρολόγιο  θα  ηχήσει.  Αφοπλίστε μέσα  στον  προβλεπόμενο 
χρόνο, πατώντας το μπουτόν αφόπλισης,  για να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού. 

τά την αφόπλιση ενός συστήματος είτε με πληκτρολόγιο LCD είτε με 2-way ασύρματο μπουτόν
ού προκειμένου να προσδιορισθεί εάν έχουν συμβεί συναγερμοί κατά τη διάρκεια της 

Proximity Tag 

σας σε ένα πληκτρολόγιο εξοπλισμένο με αισθητήρα εγγύτητας ανά πάσα στιγμή όταν το 
Όπλισης είναι αναμμένο) και εάν έχει ρυθμιστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.

Κατά την εισοδό σας από την πόρτα  εισόδου  το  πληκτρολόγιο  θα  ηχήσει.  Αφοπλίστε μέσα  στον  προβλεπόμενο 
ag σας,  για  να  αποφευχθεί  η άσκοπη  ενεργοποίηση  του συναγερμού

Σημείωση: Διάρκεια  του χρόνου εισόδου έχει προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη. 

Πλήκτρα έκτακτης ανάγκης 
Πατώντας αμφότερα τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης προκαλείται ένα συμβάν πυρκαγιάς, ιατρικής βοήθειας

ται ο σταθμός παρακολούθησης. Π.χ., για να δημιουργήσετε ένα συμβάν ιατρικής 
 πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα. 

                                                                                                                                                               

συστημάτων ασφαλείας ότι το σύστημά σας είναι εξοπλισμένο με πλήκτρα 

Τα πλήκτρα πυρκαγιάς μπορούν να απενεργοποιηθούν από τον εγκαταστάτη. 

Συναγερμών  
ενδεικτικό LED ανάβει στο πληκτρολόγιο. Η προβολή της μνήμης συναγερμού παρέχει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τον αισθητήρα (ες) που έχουν ενεργοποιειθεί. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ICN ή LED πληκτρολόγιο
των ζωνών. 

 

κύλισης για να μεταβείτε στην επιλογή Μνήμη 
. Οι πληροφορίες συναγερμού θα εμφανιστούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

χρησιμοποιήσετε για 

συναγερμού. 

,  όταν το σύστημα είναι οπλισμένο.  

προβλεπόμενο 

μπουτόν, να ελέγχετε 
συναγερμοί κατά τη διάρκεια της όπλισης. 

σας σε ένα πληκτρολόγιο εξοπλισμένο με αισθητήρα εγγύτητας ανά πάσα στιγμή όταν το 
Όπλισης είναι αναμμένο) και εάν έχει ρυθμιστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.  

εισόδου  το  πληκτρολόγιο  θα  ηχήσει.  Αφοπλίστε μέσα  στον  προβλεπόμενο 
συναγερμού. 

ς βοήθειας ή 
συμβάν ιατρικής 

                                                                                                                                                               

με πλήκτρα  

ροβολή της μνήμης συναγερμού παρέχει περισσότερες 
πληκτρολόγιο, το LED Μνήμης θα 

LCD οθόνη 

Πιέστε (*)  για  <>  
Μνήμη Συναγερμού 



-

 

 

6.0 Πρόσθεση, Αλλαγή και Διαγραφή Κωδικών   
 
    Σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένας αριθμός από 01-95. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να αναπαραχθούν.  

Εισαγωγή στο μενού αλλαγής κωδικού  
 

1.     Πιέστε [ *][5]  

        ή 

πιέστε [*]και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να μεταβείτε στο 
μενού Κωδικοί πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο [*].

 

 

2. Εισάγετε τον Κύριο [Master] κωδικό  
    3.    Πιέστε τον διψήφιο αριθμό χρήστη [π.χ. 05] 

          ή 

   μετακινηθείτε στη λίστα των χρηστών και πατήστε το πλήκτρο [*].  Σε ένα πληκτρολόγιο LED,  ο αριθμός του χρήστη θα αρχίσει να  
αναβοσβήνει. 

    4.    Για να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο [#]. 
                               

Προσθήκη ή αλλαγή κωδικών χρηστών LCD οθόνη 
  

1. εφόσον έχετε επιλέξει τον επυθιμητό χρήστη ως ανωτέρω πιέστε [*] & [1]. Πιέστε  (*)  για  <> 
κωδικό προσβασης 

2. Εισάγετε ένα νέο 4 ή 6-ψήφιο κωδικό πρόσβασης. Μετά την εισαγωγή ενός 
νέου κώδικου θα επιστρέψετε αυτόματα στο προηγούμενο μενού και η 
οθόνη LCD εμφανίζει την αλλαγή σε P από -.  

         Σε ICN ή LED πληκτρολόγιο  θα εμφανίζονταιτα ψηφία του  
προγραμματιζόμενου χρήστη. Εάν εισαχθεί ένας ήδη υπάρχων κωδικός ο 
ήχος σφάλματος θα ακουστεί.

 

Εισάγετε Νέο Κωδικό  
XXXXXX 
 
 

 
 
 
μετά 

3.      Για να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο [#].  

Διαγραφή Χρήστη LCD Display 

1. εφόσον έχετε επιλέξει τον επυθιμητό χρήστη ως ανωτέρω πιέστε [*] & [1].  Press  (*)  for  <> 
Access  Code 

    2.    πιέστε [*].Ο κωδικός διαγράφηκε και επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη. Η ένδειξη έχει αλλάξει σε - από P.  
            Σε ICN ή LED πληκτρολόγιο ψηφία του προγραμματισμένου χρήστη θα πάψουν να εμφανίζονται. 
     3.      Για να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο [#]. 
 

8.0 Προβλήματα συστήματος 
 
Όταν το σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα τότε συμβαίνει το εξής: 

l  το ενδεικτό LED ανάβει. 
l  το πληκτρολόγιο ήχει κάθε 10 δευτερόλεπτα. 
l  Πιέστε [*]Για για σίγαση των ήχων του πληκτρολογίου. 

Η ανάγνωση των προβλημάτων γίνεται πατώντας [*] [2]. Κατά την προβολή των προβλημάτων, η ένδειξη 
αναβοσβήνει για να προσδιορίσει το επίπεδο του προβλήματος που προβάλλεται. 

 

 

Ενδείξεις Προβλημάτων 
Πρόβλημα 01- Απαίτηση Service: πιέστε [1] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01]→ Πρόβλημα κυκλώματος BELL. Το κύκλωμα είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει 1ΚΩ αντίσταση. 
[02] →RF Jam: Το HSM2HOSTx εντόπισε μια κατάσταση RF Jam.  
[03] →Πρόβλημα Βοηθητικής Τροφοδοσίας: Ο πίνακας συναγερμού ή HSM2204 ή HSM2300 έχουν    

υπερκατανάλωση ρεύματος [AUX].  
[04] →Απώλεια Ρολογιού: Ο χρόνος του συστήματος και η ημερομηνία απαιτούν προγραμματισμό.  
[05] →Σφάλμα Εξόδου 1: δεν υπάρχει 1ΚΩ αντίσταση στην έξοδο #1 του HSM2204. 
   
 
 
 

Πιέστε (*) για <> 
Χρήστη 03  P 



-

 

 

Πρόβλημα 02- Πρόβλημα Μπαταρίας: πιέστε [2] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01]→ Πρόβλημα Χαμηλής Μπαταρίας Πίνακα: Η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 11,5 V. 
Επαναφορά στα 12,5V 

[02] →Πίνακας Χωρίς Μπαταρία: η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη. 
[04] →Χαμηλή Μπαταρία HSM2204 [01-04]: Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 11,5 V. 
[05] →Χωρίς Μπαταρία HSM2204 [01-04]: η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη με το HSM2204.  
[07] →Χαμηλή Μπαταρία HSM2300 [01-04]: Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 11,5 V. 
[08] → Χωρίς Μπαταρία HSM2300 [01-04]: η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη με το HSM2300.  

Πρόβλημα 03- Τάση Bus: πιέστε [3] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01] →Χαμηλή Τάση Bus HSM2HOSTx : Η τάση του module HSM2HOSTx  είναι κάτω από 6,3 V στην 
είσοδο Aux.  

[02] →Χαμηλή Τάση Bus Πληκτρολογίου 01-16 : Η τάση Bus του ενσύρματου πληκτρολογίου είναι κάτω 
από 6,9 V για ICON/LCD (RF version) και 7,7 V για μη RF μοντέλα.  

[04]→ Χαμηλή Τάση Bus HSM2108 01-15: Η πλακέτα επέκτασης ζώνης, έχει τάση Bus κάτω από 5,9 V .  
[05]→ Χαμηλή Τάση Bus HSM2300 01-04: το τροφοδοτικό, έχει τάση Bus κάτω από 6,9 V.  
[06]→ Χαμηλή Τάση Bus HSM2204 01-04: Η πλακέτα επέκτασης εξόδων υψηλής τάσης, έχει τάση Bus 

κάτω από 6,9 V. 
[08]→ Χαμηλή Τάση Bus του HSM2208 01-16: Η πλακέτα επέκτασης εξόδων χαμηλής τάσης, έχει  τάση 

Bus κάτω από 5,9 V στην είσοδο Aux. 
[09] →Χαμηλή Τάση Bus του HSM2955: Η μονάδα ήχου έχει τάση κάτω από 5,9 V στην είσοδο Aux.  

Πρόβλημα 04- Προβλήματα AC: πιέστε [4] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01]→  Ζώνες 001-128 -- Πρόβλημα AC: Ένα πρόβλημα AC έχει ανιχνευτεί σε ένα PGX934 PIR+ Camera. 
[03]→ Σειρήνες [1-16]  -- Πρόβλημα AC: Μια σειρήνα έχει πρόβλημα AC.  
[04]→ Επαναλήπτες 01-08 -- Πρόβλημα AC: Ένας ασύρματος επαναλήπτης έχει πρόβλημα AC.  
[05]→ HSM2300 [01-04] -- Πρόβλημα AC: Ένα HSM2300 έχει πρόβλημα AC.  
[06]→ HSM2204 [01-04] -- Πρόβλημα AC: Ένα HSM2204 έχει πρόβλημα AC. 
[07] →Πίνακας --Πρόβλημα AC: Ο Πίνακας είναι σε κατάσταση απώλειας AC. 

Πρόβλημα 05- Προβλήματα Συσκευής: πιέστε [5] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01]→ Ζώνες 001-128: Σφάλμα ζώνης. Επιπλέον πληροφορίες εμφανίζονται  στα LCD πληκτρολόγια για 
τα ακόλουθα προβλήματα: Πρόβλημα Φωτιάς (2-W Smoke, PGX916, PGX926, PGX936, Θερμότητα 
(PGX946) , Ψύξης (PGX905) , CO (PGX913) και Αποσύνδεση Probe (PGX905). Επίσης εμφανίζεται από 
βραχυκύκλωμα στις ενσύρματες ζώνες όταν χρησιμοποιείται DEOL ή από σφάλμα επίβλεψης ασύρματου 
αισθητήρα.  
[02]→ Πληκτρολόγιο 01-16: Σφάλμα ασύρματου ή ενσύρματου πληκτρολογίου.  
[03]→ Σειρήνα 01-16: Σφάλμα σειρήνας.  
[04]→ Επαναλήπτης 01-08: Ο ασύρματος επαναλήπτης έχει βλάβη (επίβλεψή ή απώλεια AC/DC).  

 Πρόβλημα 06- Χαμηλή μπαταρία ασυρμάτων : πιέστε [6] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01]→ Ζώνες 001-128: Χαμηλή μπαταρία ασύρματης ζώνης.  
[02]→ Πληκτρολόγιο 01-16: Χαμηλή μπαταρία πληκτρολογίου.  
[03]→ Σειρήνα 01-16: Χαμηλή μπαταρία σειρήνας.   
[04]→ Επαναλήπτης 01-08: Χαμηλή μπαταρία επαναλήπτη.   
[05]→ Χρήστης 01-95:  Χαμηλή μπαταρία ασύρματου χειριστηρίου. 

Πρόβλημα 07- Tamper  Συσκευής: πιέστε [7] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01]→ Tamper Ζώνες 001-128: Μια ασύρματη ή ενσύρματη ζώνη ρυθμισμένη σε λειτουργία DEOL είναι 
σε κατάσταση Tamper .  

[02]→ Tamper Πληκτρολόγιο 01-16: Ένα ασύρματο ή ενσύρματο πληκτρολόγιο είναι σε κατάσταση 
Tamper.  

[03]→ Tamper Σειρήνας 01-16: Μια ασύρματη σειρήνα είναι σε κατάσταση Tamper.  
[04]→ Tamper Επαναλήπτη 01-08: Ένας ασύρματος επαναλήπτης είναι σε κατάσταση Tamper.   
[05]→ Tamper Μονάδας Ήχου 01-04: Μια πλακέτα μονάδας ήχου συνδεδεμένη με ένα HSM2955 είναι 

σε κατάσταση Tamper.     



-

 

 

Πρόβλημα 08- Πρόβλημα RF Παραβίασης: πιέστε [8] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος  

[01]→  RF Παραβίαση Ζωνών 001-128: Μη απόκριση ασύρματης ζώνης για 13 λεπτά. Αυτό το πρόβλημα 
εμποδίζει την όπλιση μέχρι να αναγνωριστεί ή να γίνει εκκαθάριση πληκτρολογώντας [*][2]  
[02]→ RF Παραβίαση Πληκτρολογίου 01-16: Μη απόκριση ασύρματου πληκτρολογίου για 13 λεπτά.     
[03]→ RF Παραβίαση Σειρήνας 01-16: Μη απόκριση ασύρματης σειρήνας για 13 λεπτά.  
[04]→ RF Παραβίαση Επαναλήπτη 01-08:  Μη απόκριση ασύρματου επαναλήπτη για 13 λεπτά.     

Πρόβλημα 09 – Πρόβλημα Εποπτείας Module: πιέστε [9] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01]→  Μη απόκριση HSM2HOSTx. 
[02]→  Μη απόκριση Πληκτρολογίου 01-16.        
[04]→  Μη απόκριση HSM2108 01-15.    
[05]→  Μη απόκριση  HSM2300 01-04.   
[06]→  Μη απόκριση  HSM2204 01-04. 
[08]→  Μη απόκριση  HSM2208 01-04.  
[09]→  Μη απόκριση  HSM2955.  
Πρόβλημα 10 – Πρόβλημα Tamper Module: πιέστε [10] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος 

[01]→  HSM2HOSTx Tamper . 
[02]→  Πληκτρολογίο 01-16 Tamper.        
[04]→  HSM2108 01-15 Tamper.    
[05]→  HSM2300 01-04 Tamper .   
[06]→  HSM2204 01-04 Tamper . 
[08]→  HSM2208 01-04 Tamper .  
[09]→  HSM2955 Tamper.  
Πρόβλημα 11 – Επικοινωνίες: πιέστε [11] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος   

[01]→  TLM: Η τηλεφωνική γραμμή αποσυνδέθηκε από τον πίνακα.   
[02]→  Δέκτης 01-04 πρόβλημα FTC: Αποτυχία επικοινωνίας με χρήση των προγραμματισμένων 

διαδρομών δέκτη.     
[03]→ Κλείδωμα SIM εναλλακτικού επιλογέα: Η κάρτα SIM έχει λανθασμένο ή μη αναγνωρίσμο PIN.      
[04]→  Εναλλακτικός επιλογέας κινητής τηλεφωνίας: Αποτυχία σήματος ή κάρτας SIM. Ανίχνευση 

χαμηλής ισχύος σήματος ή βλάβη δικτύου κινητής τηλεφωνίας.       
[05]→  Εναλλακτικός επιλογέας Ethernet: Μη διαθέσιμη σύνδεση Ethernet. Είτε μια ισχύουσα 

διεύθυνση IP δεν είναι προγραμματισμένη είτε η μονάδα Ethernet δεν ήταν σε θέση να λάβει IP 
μέσω DHCP.      

[06]→ Απουσία Δέκτη 01-04: Ο Εναλλακτικός επιλογέας δεν είναι σε θέση να αρχικοποιήση επικοινωνία 
με τον δέκτη.  

[07]→  Εποπτεία Δέκτη 01-04: Ο Εναλλακτικός επιλογέας δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον 
δέκτη.  

[09]→ Βλάβη Δέκτη  01-04:  Ο Εναλλακτικός επιλογέας σταμάτησε να αποκρίνεται.   
[10]→  Πρόβλημα FTC Εναλλακτικού επιλογέα: Ο εναλλακτικός μεταδότης απέτυχε να επικοινωνήσει για 

ένα εσωτερικό συμβάν που δεν έχει δημιουργηθεί από τον πίνακα. 

Πρόβλημα 12 – Προβλήματα Ζεύξης: πιέστε [11] για την ακριβή εμφάνιση του προβλήματος   

[01]→ Πρόβλημα Ζεύξης Ζωνών 001-128: Δημιουργείται όταν μια ζώνη είναι ασυγχρονίστη με το 
ασύσματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την εκμάθηση.    

[02]→  Πρόβλημα Ζεύξης Πληκτρολογίου 01-16: Δημιουργείται όταν το πληκτρολόγιο είναι 
ασυγχρόνιστο με το ασύσματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την 
εκμάθηση.    

[03]→  Πρόβλημα Ζεύξης Σειρήνας 01-16: Δημιουργείται όταν η σειρήνα είναι ασυγχρόνιστη με το 
ασύσματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την εκμάθηση.    

[04]→  Πρόβλημα Ζεύξης Επαναλήπτη 01-08: Δημιουργείται όταν ο επαναλήπτης είναι ασυγχρόνιστος 
με το ασύσματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την εκμάθηση.    

[05]→ Πρόβλημα Ζεύξης ασύρματου Χειριστήριο 01-95:  Δημιουργείται όταν το ασύρματο Χειριστήριο 
είναι ασυγχρόνιστο με το ασύσματο δίκτυο ή δεν συγχρονίζεται με το ασύρματο δίκτυο μετά την 
εκμάθηση.    

 


