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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
Προγραµµατισµός κωδικού κύριου χρήστη 
1.2 Προγραµµατισµός κωδικών  χρηστών 
1.3 Καθορισµός δικαιωµάτων χρηστών (ποιες 
περιοχές θα µπορεί να ελέγχουν) 
1.4  Προγραµµατισµός ηµεροµηνίας και ώρας 
1.5 Καθορισµός αριθµών φωνητικών κλήσεων 
(όχι κέντρο λήψης σηµάτων) 
1.6 Ονοµασία ζωνών 
1.7 Έξοδος από το µενού προγραµµατισµού 
κύριου χρήστη. 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΜΕΝΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
2.1 Μενού συστήµατος 
2.1 SECURITY CODES (Προγραµµατισµός 
κωδικών) 
2.1.1Κωδικός εγκαταστάτη 
2.1.2  Κωδικός κύριου χρήστη 
2.1.3 Προγραµµατισµός κωδικού χρηστών 
2.1.4 Καθορισµός δικαιωµάτων χρηστών ανά 
περιοχή 
2.2 Ρυθµίσεις Κέντρου λήψης σηµάτων 
2.2.1 & 2.2.2 Αριθµοί κλήσης κέντρου λήψης 
σηµάτων 
2.2.3 & 2.2.4 Προγραµµατισµός αριθµού 
κλήσης ειδοποίησης οπλισµού – αφοπλισµού 
2.2.5 & 2.2.6 Προγραµµατισµός κωδικού 
πελάτη (δίνεται από το κέντρο λήψης 
σηµάτων που θα συνδεθεί ο συναγερµός) 
2.2.7 Αριθµός κλήσης αποµακρυσµένου 
προγραµµατισµού 
2.3 Προγραµµατισµός αριθµών κλήσης 
φωνητικής κλήσης 
2.4 Μενού ρυθµίσεων συστήµατος 
2.4.1 Ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας 
2.4.2 Καθυστέρηση εισόδου 
2.4.3 Καθυστέρηση εξόδου 
2.4.4 Χρόνος διέγερσης σειρήνας 
2.4.5 Αριθµός χτυπηµάτων αυτόµατης 
απάντησης τηλεφωνικής γραµµής 
2.4.6 Επιτήρηση ασύρµατων ανιχνευτών 
2.4.7 Κλήση ελέγχου επικοινωνίας µε κέντρο 
λήψης σηµάτων 

2.4.8 Αποστολή αναφοράς οπλισµού 
αφοπλισµού 
2.4.9 Εξαναγκασµένος οπλισµός 
2.4.0 Άλλες ρυθµίσεις 
2.4.0.1 Ηχητική ειδοποίηση οπλισµού 
αφοπλισµού 
2.4.0.2 Ηχητική ένδειξη συναγερµού πανικού 
2.4.0.3 Έλεγχος τηλεφωνικής γραµµής 
2.4.0.4 Έλεγχος µπαταρίας 
2.4.0.5 Αναφορά αποκατάστασης ζωνών 
2.4.0.6 Αποστολή αναφοράς διακοπής 
τροφοδοσίας 
2.4.0.7 Ειδοποίηση ανοίγµατος ζώνης 
(ασύρµατες θέση 7 ενσύρµατες θέση 8) 
2.5 Προγραµµατισµός ασύρµατων 
αισθητήρων 
2.5.1 Προγραµµατισµός τηλεχειριστηρίων 
(συνολικά µπορείτε να δηλώσετε έως και 8 
τηλεχειριστήρια) 
2.5.2 Προγραµµατισµός αισθητήρων 
(συνολικά µπορείτε να δηλώσετε έως και 24  
2.5.3 ∆ιαγραφή αισθητήρων και 
τηλεχειριστηρίων που έχουν καταχωρηθεί 
στον  
2.5.3.1 ∆ιαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου 
2.5.3.2 ∆ιαγραφή ενός αισθητήρα 
2.5.3.3 ∆ιαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων 
2.5.3.4 ∆ιαγραφή όλων των αισθητήρων 
2.5.4 ∆ικαιώµατα τηλεχειριστηρίων 
2.6 Ρυθµίσεις ζωνών 
2.6.1 Ρυθµίσεις ενσύρµατων ζωνών 
2.6.1.1 Καθορισµός τύπου σειρήνας ζώνης 
2.6.2 Καθορισµός τύπου ασύρµατης ζώνης 
2.6.3 Καθορισµός τύπου ζωνών επέκτασης 
2.7.1 Ρύθµιση περιοχής ή περιοχών που 
ανήκει µια ζώνη 
2.7.2 Ρύθµιση περιοχής που ανήκει το 
πληκτρολόγιο 
2.7.3 Αντιστοίχηση αριθµών κλήσης σε 
περιοχές partition 
2.7.5 & 2.7. 6 Αυτόµατος οπλισµός και 
αφοπλισµός  
2.8 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 
2.9 Συντήρηση συστήµατος 
2.9.1 Έλεγχος µπαταρίας. 
2.9.2 Έλεγχος επικοινωνίας 
2.9.3 Έλεγχος αισθητήρων (ασύρµατων) 
2.9.4 ∆ιαγραφή αρχείων συστήµατος 
2.9.10 Έξοδος από το µενού ρυθµίσεων του 
συστήµατος 
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ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιµοποιηθεί µε τρόπο ή σκοπό 
διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. 

• Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καµία ευθύνη δεν φέρουν για 
άµεσες ή έµµεσα επαγόµενες ζηµιές που προέρχονται από λανθασµένη χρήση ή χρήση 
ανακόλουθη µε όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε κάθε µια από 
τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει. 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε µετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτηµα ή τµήµα της 
συσκευής. Οποιαδήποτε µετατροπή µπορεί να προκαλέσει σηµαντικούς κινδύνους ενώ 
αναιρεί και την ισχύ του σήµατος CE που φέρουν οι συσκευές. 

• Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένους 
τεχνικούς. 

• Tο σετ συσκευών του συναγερµού ∆ΕΝ είναι παιχνίδι και πρέπει να κρατιέται µακριά 
από παιδιά. Περιέχει µικρά εξαρτήµατα και µπαταρίες που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία του παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλλει στο στόµα του. 

• Tόσο η κεντρική µονάδα του συναγερµού όσο και τα παρελκόµενα (αισθητήρες, 
τηλεχειριστήρια, µαγνητικές επαφές κλπ) προορίζονται µόνο για χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους και δεν πρέπει να εκτίθενται σε συνθήκες υγρασίας ή σε εξωτερικούς χώρους. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή 
συγκέντρωση σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χηµικά διαλυτικά κλπ. 
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. 

• Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σηµείο που µπορεί να έχουν πρόσβαση 
παιδιά, τα υλικά συσκευασίας µπορεί  να αποδειχθούν επικίνδυνα για αυτά. 

• Πάντα να χειρίζεστε τις συσκευές µε προσοχή, µπορεί να καταστραφούν από 
κρούση ή τυχαία πτώση τους, ακόµα και από χαµηλό ύψος. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ι∆ΙΟΙ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟI  ΚΩ∆ΙΚΟI ΧΡΗΣΤΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ.  
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ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Η µπαταρία που εγκαθιστάτε στην κεντρική 

µονάδα πρέπει να είναι 12V/7AH. Ο 

προτεινόµενος χρόνος αλλαγής της είναι κάθε 

3 έως 5 χρόνια. 

Με ένα πληκτρολόγιο και συνολική 

κατανάλωση ρεύµατος 250mA σε περίπτωση 

διακοπής ρεύµατος αν η µπαταρία είναι σε 

καλή κατάσταση ο συναγερµός µπορεί να 

λειτουργεί έως και 16 ώρες.  

Η παροχή ρεύµατος του συναγερµού πρέπει 

να είναι διαρκής και να µην µεσολαβεί 

διακόπτης.  

Το µέγιστο ρεύµα φόρτισης της µπαταρίας 

είναι 350mA. 

Οι αντιστάσεις τερµατισµού των ζωνών είναι 

2.2ΚΩ. 

Η τάση στα άκρα κάθε ζώνης είναι: 

Τερµατισµένη: 1.8-2.1V 

Βραχυκύκλωµα: 0-0.3V 

Ανοιχτό κύκλωµα: 4.5V-5.0V 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Εργοστασιακός κωδικός εγκαταστάτη: 012345 
Εργοστασιακός κωδικός χρήστη: 1234 
Arm: Κωδικός χρήστη [1234]+ ΑRM 
Home: Κωδικός χρήστη [1234]+ STAY 
Αφοπλισµός : Κωδικός χρήστη [1234]+ DISARM 
Παράκαµψη ζώνης : BYPASS+ Κωδικός χρήστη [1234]+ Αριθµό Ζώνης + κουµπί 
πανικού 
Οπλισµός περιοχής (partition) Πιέστε [AREA], επιλέξτε την περιοχή που θα 
οπλίσετε, πληκτρολογήστε κωδικό κύριου χρήστη + [ΑRM] 
 

 

OΠΛΙΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  

Πατάµε το κουµπί µε το κλειστό 

λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή  

1234 + ARM στο πληκτρολόγιο.  

Όταν περάσει ο 

προκαθορισµένος χρόνος 

αναµονής το σύστηµα θα 

οπλίσει και στην οθόνη θα 

εµφανιστεί το αντίστοιχο 

εικονίδιο.  

 

 

 

 

ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ: 

Πατάµε το κουµπί µε το σπιτάκι 

στο τηλεχειριστήριο ή  1234+ 

STAY στο πληκτρολόγιο.   
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ: 

Πατάµε ο κουµπί µε τον κεραυνό  

στο τηλεχειριστήριο. 

Από το πληκτρολόγιο για κλήση 

ιατρικής βοήθειας πιέζεται το 

κουµπί [ARM] για 3 

δευτερόλεπτα για συναγερµό 

πυρκαγιάς πιέζουµε του κουµπί 

[DISARM]  για τρία 

δευτερόλεπτα. 

 Σηµείωση: Ο αφοπλισµός του 

συστήµατος για να παύσει ο 

συναγερµός πανικού γίνεται κανονικά.  

 

 ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

Πατάµε το κουµπί µε το ανοικτό 

λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή 

πληκτρολογούµε  τον κωδικό 

χρήστη (1234) και  DISARM στο 

πληκτρολόγιο, το σύστηµα θα 

αφοπλιστεί και στην οθόνη θα 

εµφανιστεί το αντίστοιχο 

εικονίδιο. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Όταν το σύστηµα είναι σε κατάσταση ηρεµίας 

Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει το σύστηµα µε τηλεφωνική κλήση. Μετά τον 

προκαθορισµένο αριθµό κουδουνισµάτων (από το εργοστάσιο είναι 7), ο συναγερµός  

θα “απαντήσει” την κλήση  και θα ακουστεί η προτροπή (στα Αγγλικά) για εισαγωγή του 

κωδικού χρήσεως. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τον κωδικό του (εργοστασιακός 

κωδικός 1234), τότε το σύστηµα θα προτρέψει φωνητικά (στα Αγγλικά) να κάνει ένα από 

τα ακόλουθα: 

Πατήστε το 1 για να αφοπλίσετε το σύστηµα. 

Πατήστε το 2 για να οπλίσετε το σύστηµα. 

Πατήστε το 3 για ελέγξετε την κατάσταση του συστήµατος. 

Πατήστε το 4 για να ακούσετε το χώρο του συναγερµού (αν έχει εγκατασταθεί κατάλληλο 

µικρόφωνο) 

Πατήστε το 0 για να τερµατίσετε την επικοινωνία. 
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Όταν το σύστηµα είναι σε κατάσταση συναγερµού και καλεί τα τηλέφωνα που 

έχουν προγραµµατιστεί: 

Πατήστε το 1 ακυρώσετε τον συναγερµό (αυτό συµβαίνει µετά από κάποια 

δευτερόλεπτα). 

Πατήστε το 2 για να ελέγξετε ποια ζώνη προκάλεσε συναγερµό (αυτό συµβαίνει µετά 

από κάποια δευτερόλεπτα). 

Πατήστε το 3 για να ακούσετε το χώρο του συναγερµού  (πρέπει να υπάρχει 

εγκατεστηµένο µικρόφωνο) 

Πατήστε το 0  για να τερµατίσει η επικοινωνία. 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο FC-7664 έχει δύο επίπεδα µενού ρυθµίσεων το πρώτο αφορά τις ρυθµίσεις που 

µπορεί να γίνουν από τον κύριο χρήστη του συστήµατος (εργοστασιακός κωδικός 1234)  

και το δεύτερο αφορά τις ρυθµίσεις που γίνονται από τον εγκαταστάτη του συστήµατος 

(εργοστασιακός κωδικός 012345) 

 

1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

Για να µπείτε στο µενού ρυθµίσεων χρήστη : 

Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το * και στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό κύριου χρήστη. 

Το µενού που θα εµφανιστεί έχει τις παρακάτω επιλογές 

 

 

1. MASTER CODE  (Κωδικός κύριου χρήστη) 

2. USER CODE        (Κωδικοί χρηστών) 

3. USER COD AUTH (∆ικαιώµατα χρήστη-καθορίζετε ποια περιοχή θα µπορεί να 

οπλίζει-αφοπλίζει) 

4. DATA AHD TIME (Ρυθµίσεις ώρας ηµεροµηνίας)  

5. VOICE NUMBER (Προγραµµατισµός αριθµών τηλεφώνων φωνητικών κλήσεων) 
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6. ZONE NAME SET (Ονοµασία ζωνών) 

7. EXIT (Έξοδος από προγραµµατισµό) 

 

1.1 Προγραµµατισµός κωδικού κύριου χρήστη 

Ο κωδικός κύριου χρήστη αποθηκεύεται στην θέση 1 και µόνο µε αυτόν µπορείτε να 

εκτελέστε τις ρυθµίσεις προγραµµατισµού – χρήστη του συναγερµού. 

 

Η µορφή της εντολής είναι  

 

+ [εισαγωγή νέου κωδικού (4 ψηφία)] + ΟΚ 

 

Αν για παράδειγµα θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό κύριου χρήστη σε 8888 

πληκτρολογήστε  

 

∆υο ήχοι (µπιπ) θα επιβεβαιώσουν την αλλαγή και το σύστηµα θα επιστρέψει αυτόµατα 

στο προηγούµενο µενού. 

 

1.2 Προγραµµατισµός κωδικών  χρηστών 

Ο συναγερµός µπορεί να αποθηκεύσει έως και 8 κωδικούς απλών χρηστών. Αυτοί 

αποθηκεύονται στην θέση 2  

 

[ επιλογή θέσης (1-8) που θα αποθηκευτεί  ο 

κωδικό] + ΟΚ + [εισαγωγή κωδικού]+ΟΚ 

 

 

Αν για παράδειγµα θέλετε να ορίσετε σαν κωδικό του χρήστη 8 των κωδικό 6666 πρέπει 

να πληκτρολογήσετε 
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1.3 Καθορισµός δικαιωµάτων χρηστών (ποιες περιοχές θα µπορεί να ελέγχουν) 

Τα δικαιώµατα των χρηστών ορίζονται στη θέση προγραµµατισµού 3. Μπορείτε να 

ορίσετε ποιες περιοχές (partition) θα µπορεί να ελέγχει ο κάθε χρήστης. 

Η µορφή της εντολής είναι  

 

+ Επιλογή χρήστη+ ΟΚ+ Επιλογή 

δικαιώµατος ανά περιοχή + * + ΟΚ 

 

Αν για παράδειγµα θέλετε ο χρήστης 5 να µπορεί να ελέγχει την περιοχή 3 

πληκτρολογήστε 

 

 

Στο πεδίο επιλογής περιοχή χρησιµοποιήστε τα κουµπιά κίνησης του κέρσορα για να 

επιλέξετε την περιοχή που θέλετε και πιέζοντας διαδοχικά το * ενεργοποιείτε (Υ) ή 

απενεργοποιείτε (Ν) το δικαίωµα ελέγχου για τον συγκεκριµένο χρήστη στην 

συγκεκριµένη περιοχή. 

1.4  Προγραµµατισµός ηµεροµηνίας και ώρας 

Η ρύθµιση της ηµεροµηνίας και ώρας γίνεται στη θέση προγραµµατισµού 4 . 

 

Η εισαγωγή των δεδοµένων γίνεται µε την παρακάτω σειρά 

[ΕΤΟΣ] [ΜΗΝΑΣ] [ΗΜΕΡΑ] [ΩΡΑ] [ΛΕΠΤΑ] [∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ] 
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Αν για παράδειγµα θέλετε να ορίσετε την ηµεροµηνία σαν 28 Ιουλίου 2009 και την ώρα 

σαν 10 πµ 42 και 32’’ πληκτρολογήστε 

 

 

 

Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά κίνησης του κέρσορα προκειµένου να αλλάξετε 

το πεδίο ηµεροµηνίας-ώρας που θέλετε να ρυθµίσετε. 

 

1.5 Καθορισµός αριθµών φωνητικών κλήσεων (όχι κέντρο λήψης σηµάτων) 

Στην θέση προγραµµατισµού 5 µπορεί να αποθηκευτούν 1 έως 8 αριθµοί φωνητικών 

κλήσεων.  

Αν για παράδειγµα θέλετε στη θέση 1  να αποθηκευτεί ο αριθµός 12345678 και στη θέση 

2 ο αριθµός 075582468741 πληκτρολογήστε 

 

 

1.6 Ονοµασία ζωνών 

 

Στη θέση προγραµµατισµού 6 ο κύριος χρήστης µπορεί να δώσει ένα όνοµα σε κάθε 

ζώνη. 

Αν για παράδειγµα θέλετε να ονοµάσετε την ζώνη 04 σαν SAFE πληκτρολογήστε 

Αποθηκεύονται έως 15 ψηφία, µε * 
σβήνετε ένα αριθµό µε ΟΚ των 
καταχωρείτε 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση του 
πρώτου αριθµού η συσκευή 
µεταβαίνει στο προηγούµενο µενού 
και µπορείτε να καταχωρήστε και 
τον επόµενο αριθµό ως ακολούθως 
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Σηµείωση: Τα αριθµητικά πλήκτρα χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή των γραµµάτων. 

 

1.7 Έξοδος από το µενού προγραµµατισµού κύριου χρήστη. 

Για να βγείτε από το µενού πληκτρολογήστε  
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

Σηµαντικές σηµειώσεις:  

• Μέσω του µενού εγκαταστάτη µπορεί να γίνουν τόσο οι ρυθµίσεις που γίνονται από 

το µενού κύριου χρήστη όσο και όλες οι ρυθµίσεις του συστήµατος. 

• Οι ρυθµίσεις αυτού του µενού πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο τεχνικό που είναι 

εξοικειωµένος µε τον προγραµµατισµό συστηµάτων συναγερµού. 

• Λανθασµένος προγραµµατισµός µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένη λειτουργία του 

συστήµατος. 

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Για να µπείτε στο µενού εγκαταστάτη πληκτρολογήστε 012345 + # 

Οι εργοστασιακές ρυθµίσεις του FC 7664 περιγράφονται στην παρακάτω λίστα. 

Κωδικός εγκαταστάτη: 012345 

Κωδικός χρήστη: 1234 

Κωδικοί χρηστών 1 έως 8: 0000 

Κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού: κωδικός χρήστη + 0 

Καθυστέρηση εισόδου και εξόδου: 10’’ 

Χρόνος διέγερσης σειρήνας: 2 λεπτά 

Αριθµός κουδουνισµάτων απάντησης τηλεφωνικής γραµµής: 7 

Έλεγχος επικοινωνίας ασύρµατων αισθητήρων: απενεργοποιηµένος 

Αναφορά περιοδικού ελέγχου συστήµατος: Απενεργοποιηµένη 

Αναφορά οπλισµού αφοπλισµού: Απενεργοποιηµένη 

Εξαναγκασµένος οπλισµός (να οπλίζει ο συναγερµός όταν υπάρχουν ανοικτές ζώνες): 

Απενεργοποιηµένος 

Περιοδικός έλεγχος µπαταρίας: Απενεργοποιηµένος 

Ειδοποίηση ανοίγµατος πόρτας (chime) : Απενεργοποιηµένος 

Ενσύρµατες και ασύρµατες ζώνες: Ενεργοποιηµένες 

Ζώνες 1 και 2 : Με καθυστέρηση εισόδου-εξόδου 

Ζώνες 3 έως 16: Περιµετρικές 

Ζώνες 17 έως 40: Άµεσης ενεργοποίησης 

Ζώνες BUS: Απενεργοποιηµένες 
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2.1 Μενού συστήµατος 

 

Για να µπείτε στο κεντρικό µενού του συστήµατος πληκτρολογήστε  

 

Οι επιλογές που έχετε είναι  

1. SECURITY CODES (Προγραµµατισµός κωδικών) 

2. CMS NUMBERS  (Τηλ αριθµοί κέντρου λήψης σηµάτων) 

3. VOICE NUMBERS (Τηλ αριθµοί φωνητικών κλήσεων) 

4. SYSTEM OPTIONS (Επιλογές ρυθµίσεων συστήµατος) 

5. PROGRAM SENSORS  (Προγραµµατισµός ασύρµατων αισθητήρων) 

6. ZONE OPTIONS (Ρυθµίσεις ζώνης) 

7. AREA PERIMISSIONS (Ρυθµίσεις περιοχών – partition) 

8. FACT DEFAULT (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων) 

9. SYS MAINTENANCE (Ρυθµίσεις συντήρησης συστήµατος) 

0. EXIT (Έξοδος από µενού εγκαταστάτη) 

 

2.1 SECURITY CODES (Προγραµµατισµός κωδικών) 

Προσοχή: Ποτέ µην προγραµµατίζετε ίδιους αριθµούς για κωδικούς Εγκαταστάτη και 

κύριου χρήστη. 

Το µενού ρυθµίσεων κωδικών εµφανίζεται παρακάτω 
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Οι επιλογές είναι  

1. INSTALLER CODE (Κωδικός εγκαταστάτη) 

2. MASTER CODE (Κωδικός κύριου χρήστη) 

3. USER CODES (Κωδικοί χρηστών) 

4. USER CODE AUTH (∆ικαιώµατα χρηστών) 

 

2.1.1 Κωδικός εγκαταστάτη 

Παράδειγµα : Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό εγκαταστάτη σε 987654 

πληκτρολογήστε 

 

 

 

 

 

2.1.2  Κωδικός κύριου χρήστη 

Παράδειγµα:  αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό κύριου χρήστη σε 8888   

πληκτρολογήστε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ακουστούν δύο ήχοι επιβεβαίωσης για την 
επιβεβαίωσης για την επιτυχή αλλαγή του κωδικού και 
θα γίνει µετάβαση στο προηγούµενο επίπεδο του 
µενού. 

Θα ακουστούν δύο ήχοι επιβεβαίωσης για την 
επιβεβαίωσης για την επιτυχή αλλαγή του κωδικού και θα 
γίνει µετάβαση στο προηγούµενο επίπεδο του µενού. 
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2.1.3 Προγραµµατισµός κωδικού χρηστών 

Παράδειγµα: αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό του χρήστη 8 σε 6666 πληκτρολογήστε 

 

2.1.4 Καθορισµός δικαιωµάτων χρηστών ανά περιοχή 

Μέσω αυτού του µενού καθορίζεται αν ένας χρήστης θα έχει δικαίωµα να ελέγχει µια 

περιοχή (Partition).  

Παράδειγµα: αν θέλετε ο χρήστης 5 να µπορεί να ελέγχει την περιοχή 3 πληκτρολογήστε 

 

 

Σηµείωση: Πιέζοντας * Ενεργοποιείτε (Υ) ή απενεργοποιείτε (Ν) το δικαίωµα ελέγχου 

του χρήστη σε µια περιοχή. 

 

2.2 Ρυθµίσεις Κέντρου λήψης σηµάτων 

Το µενού ρυθµίσεων κέντρου λήψης σηµάτων εµφανίζεται παρακάτω 

 

2.2.1 & 2.2.2 Αριθµοί κλήσης κέντρου λήψης σηµάτων 

 Παράδειγµα: Για να προγραµµατίσετε σαν  αριθµό κλήσης του κέντρου λήψης σηµάτων 

το  075584248435 πληκτρολογήστε 
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Παράδειγµα:: Για να προγραµµατίσετε σαν δεύτερο  αριθµό κλήσης του κέντρου λήψης 

σηµάτων το  075584243687 πληκτρολογήστε 

 

 

 

2.2.3 & 2.2.4 Προγραµµατισµός αριθµού κλήσης ειδοποίησης οπλισµού – 

αφοπλισµού 

Μέσω αυτής της ρύθµισης η µονάδα του συναγερµού µπορεί να καλεί έναν αριθµό κάθε  

φορά που οπλίζεται ή αφοπλίζεται. 

Παράδειγµα: για να προγραµµατίσετε σαν αριθµό κλήσης ειδοποίησης οπλισµού 

αφοπλισµού τον    075584247453 πληκτρολογήστε 

 

 

 

2.2.5 & 2.2.6 Προγραµµατισµός κωδικού πελάτη (δίνεται από το κέντρο λήψης 

σηµάτων που θα συνδεθεί ο συναγερµός) 

Παράδειγµα: Για να προγραµµατίσετε τον κωδικό πελάτη που σας έχει δοθεί από το 

κέντρο λήψης σηµάτων που θα καλείται από την αντίστοιχη πρώτη θέση 

προγραµµατισµού  σαν 80156 πληκτρολογήστε 
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Παράδειγµα: Για να προγραµµατίσετε τον κωδικό πελάτη που σας έχει δοθεί από το 

κέντρο λήψης σηµάτων που θα καλείται από την αντίστοιχη δεύτερη θέση 

πληκτρολογήστε όπως στο προηγούµενο παράδειγµα αλλά επιλέξτε ACCOUNT 2. 

 

2.2.7 Αριθµός κλήσης αποµακρυσµένου προγραµµατισµού 

Αν θέλετε η µονάδα να έχει καταχωρηµένο έναν τηλεφωνικό αριθµό µέσω του οποίου θα 

είναι δυνατός ο προγραµµατισµός καταχωρήστε τον τηλεφωνικό αριθµό σε αυτή τη 

θέση. 

Παράδειγµα: αν θέλετε ο συναγερµός να µπορεί να προγραµµατιστεί µέσω του 

τηλεφωνικού αριθµού  076987426575    πληκτρολογήστε 

 

2.3 Προγραµµατισµός αριθµών κλήσης φωνητικής κλήσης 

Μπορεί να αποθηκευτούν έως και 8 τηλεφωνικοί αριθµοί που θα καλούνται σε 

περίπτωση συναγερµού. Η εντολή προγραµµατισµού έχει την παρακάτω µορφή 

 

 

Αν για παράδειγµα θέλετε στη θέση 1  να αποθηκευτεί ο αριθµός 12345678 και στη θέση 

2 ο αριθµός 075582468741 πληκτρολογήστε 

 

O κωδικός πελάτη µπορεί να αποτελείται 
από 4 έως 8 ψηφία και δίνεται από το 
κέντρο λήψης σηµάτων που θα συνδεθεί 
ο συναγερµός 
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2.4 Μενού ρυθµίσεων συστήµατος 

Το µενού ρυθµίσεων συστήµατος έχει την παρακάτω µορφή 

 

 

 

Οι επιλογές του µενού είναι  

1 DATE AND TIME (Ηµεροµηνία και ώρα) 

2 ENTRY DELAY (Καθυστέρηση εισόδου) 

3 EXIT DELAY (Καθυστέρηση εξόδου) 

4 SIREN TIME (Χρόνος διέγερσης σειρήνας) 

5 SET RING IN TIME (Καθορισµός αριθµού χτυπηµάτων απάντησης τηλεφωνητή) 

6 SENSOR INSPECT (Επιτήρηση ασύρµατων ανιχνευτών) 

7. TEST REPORT TIME (Έλεγχος επικοινωνίας) 

8 DIS/ARM REPORT (Αποστολή αναφοράς οπλισµού-αφοπλισµού) 

9 FORCE ARMING (Οπλισµός συναγερµού παρακάµπτοντας τις ανοιχτές ζώνες) 

0 SET OTHERS (Άλλες ρυθµίσεις) 

Αποθηκεύονται έως 15 ψηφία, µε * 
σβήνετε ένα αριθµό µε ΟΚ των 
καταχωρείτε 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση του 
πρώτου αριθµού η συσκευή 
µεταβαίνει στο προηγούµενο µενού 
και µπορείτε να καταχωρήστε και 
τον επόµενο αριθµό ως ακολούθως 
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2.4.1 Ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας 

Η εισαγωγή των δεδοµένων γίνεται µε την παρακάτω σειρά 

[ΕΤΟΣ] [ΜΗΝΑΣ] [ΗΜΕΡΑ] [ΩΡΑ] [ΛΕΠΤΑ] [∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ] 

Αν για παράδειγµα θέλετε να ορίσετε την ηµεροµηνία σαν 28 Ιουλίου 2009 και την ώρα 

σαν 10 πµ 42 και 32’’ πληκτρολογήστε 

 

 

 

Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά κίνησης του κέρσορα προκειµένου να αλλάξετε 

το πεδίο ηµεροµηνίας-ώρας που θέλετε να ρυθµίσετε. 

 

2.4.2 Καθυστέρηση εισόδου 

Ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου µπορεί να κυµανθεί από 1 έως 99 δευτερόλεπτα  

 

Αν για παράδειγµα θέλετε να ορίσετε την καθυστέρηση εισόδου σε 15 δευτερόλεπτα 

πληκτρολογήστε. 

 

2.4.3 Καθυστέρηση εξόδου 

Ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου µπορεί να κυµανθεί από 1 έως 99 δευτερόλεπτα  

 

Αν για παράδειγµα θέλετε να ορίσετε την καθυστέρηση εξόδου σε 15 δευτερόλεπτα 

πληκτρολογήστε 
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2.4.4 Χρόνος διέγερσης σειρήνας 

Ο χρόνος που θα χτυπά η σειρήνα σε περίπτωση συναγερµού µπορεί να κυµανθεί από 

01 έως 30 λεπτά. 

Αν για παράδειγµα θέλετε να ορίσετε το χρόνο διέγερσης της σειρήνας σε 5 λεπτά 

πληκτρολογήστε 

 

 

2.4.5 Αριθµός χτυπηµάτων αυτόµατης απάντησης τηλεφωνικής γραµµής 

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθµό χτυπηµάτων (από 1 έως 99) µετά τον οποίο θα σηκώνει 

την τηλεφωνική γραµµή ο τηλεφωνητής της µονάδας. Αν για παράδειγµα θέλετε να 

ορίσετε τον αριθµό χτυπηµάτων σε 40 πληκτρολογήστε: 

 

 

 

 

Σηµείωση: Για να απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία πληκτρολογήστε 00. 
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2.4.6 Επιτήρηση ασύρµατων ανιχνευτών 

Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο που θα ελέγχεται η επικοινωνία µε τους ασύρµατους 

ανιχνευτές που είναι δηλωµένοι στο σύστηµα. Η διάρκεια ελέγχου µπορεί να είναι από 1 

έως 24 ώρες. Αν για παράδειγµα θέλετε να ελέγχετε οι επικοινωνία µε τους αισθητήρες 

κάθε 5 ώρες πληκτρολογήστε: 

 

 

Σηµείωση: Aν θέλετε να απενεργοποιηθεί η λειτουργία επιτήρησης των ασύρµατων 

αισθητήρων πληκτρολογήστε 00. 

 

2.4.7 Κλήση ελέγχου επικοινωνίας µε κέντρο λήψης σηµάτων 

Ο συναγερµός µπορεί να κάνει µια κλήση ελέγχου καλής λειτουργίας στο κέντρο λήψης 

σηµάτων σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα (ανά 1 έως ανά 24 ώρες).  

Αν για παράδειγµα θέλετε ο συναγερµός να επικοινωνεί µε το κέντρο λήψης σηµάτων 

κάθε 10 ώρες πληκτρολογήστε 

 

Σηµείωση: Aν θέλετε να απενεργοποιηθεί περιοδικός έλεγχος επικοινωνίας µε το 

κέντρο λήψης σηµάτων πληκτρολογήστε 00. 

 

2.4.8 Αποστολή αναφοράς οπλισµού αφοπλισµού 

Ο συναγερµός µπορεί να στέλνει µια αναφορά στο κέντρο λήψης σηµάτων κάθε φορά 

που οπλίζεται ή αφοπλίζεται. Η µορφή της εντολής εµφανίζεται παρακάτω 

 



 

FOCUS FC-7664 

www.tele.gr 

22

 

 

Επιλέγοντας 1 η λειτουργία απενεργοποιείται, επιλέγοντας 2 ενεργοποιείται. 

 

2.4.9 Εξαναγκασµένος οπλισµός 

Μπορείτε να επιλέξετε ο συναγερµός να οπλίζεται ακόµα και όταν κάποιες ζώνες είναι 

ανοικτές.  

Η µορφή της εντολής εµφανίζεται παρακάτω 

 

Επιλέγοντας 1 η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας 2 ενεργοποιείται. 

 

2.4.0 Άλλες ρυθµίσεις 

 

Επιλέγοντας SET OTHER (Άλλες ρυθµίσεις) εµφανίζονται οι παρακάτω επιλογές 

ρυθµίσεων 
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1 ARM DISARM TONE (Ηχητική ειδοποίηση οπλισµού αφοπλισµού) 

2 PANIC ALARM TN (Συναγερµός πανικού) 

3 TEL LINE CHECK (Έλεγχος τηλεφωνικής γραµµής) 

4 BATTERY CHECK (Έλεγχος µπαταρίας) 

5 RES REPORT ZONE (Αναφορά αποκατάστασης ζώνης) 

6 DELAY AC OFF (Καθυστέρηση αναφοράς διακοπής τροφοδοσίας) 

7 WIRED Z CHIME (Ειδοποίηση ανοίγµατος ενσύρµατης ζώνης) 

8 WIRELESS CHIME (Ειδοποίησης ανοίγµατος ασύρµατης ζώνης) 

9 BELL OPPOS/NG (Αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιηµένη) 

 

 

2.4.0.1 Ηχητική ειδοποίηση οπλισµού αφοπλισµού 

Όταν ο συναγερµός οπλίζεται-αφοπλίζεται από τηλεχειριστήριο υπάρχει δυνατότητα να 

εκπέµπεται ένα σύντοµος ήχος ειδοποίησης από την σειρήνα του συστήµατος. 

Η µορφή της εντολής εµφανίζεται παρακάτω 

 

Σηµείωση επιλέγοντας 1 απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση, επιλέγοντας 2 

ενεργοποιείται. 

 

2.4.0.2 Ηχητική ένδειξη συναγερµού πανικού 

Όταν προκληθεί συναγερµός πανικού αυτός µπορεί να είναι είτε αθόρυβος είτε να 

ενεργοποιείται και η σειρήνα του συστήµατος. 

Η µορφή της εντολής εµφανίζεται παρακάτω 

 

 

Σηµείωση επιλέγοντας 1 απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση συναγερµού πανικού, 

επιλέγοντας 2 ενεργοποιείται. 
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2.4.0.3 Έλεγχος τηλεφωνικής γραµµής 

Ο συναγερµός µπορεί να ελέγχει την τηλεφωνική γραµµή κάθε 24 ώρες η να µην ελέγχει 

καθόλου την τηλεφωνική γραµµή.  

Η µορφή της εντολής εµφανίζεται παρακάτω 

 

 

Σηµείωση επιλέγοντας 1 απενεργοποιείται ο έλεγχος της τηλεφωνικής γραµµής, 

επιλέγοντας 2 ενεργοποιείται. 

 

2.4.0.4 Έλεγχος µπαταρίας 

Ο συναγερµός µπορεί να ελέγχει την κατάσταση της µπαταρίας του κάθε 24 ώρες ή να 

µην ελέγχει την κατάσταση της µπαταρίας 

 

Σηµείωση επιλέγοντας 1 απενεργοποιείται ο έλεγχος της µπαταρίας, επιλέγοντας 2 

ενεργοποιείται. 

2.4.0.5 Αναφορά αποκατάστασης ζωνών 

Ο συναγερµός µπορεί να στέλνει ένα µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων όταν εισάγετε 

επιτυχώς κωδικός απενεργοποίησης και αποκαθισταται η κανονική λειτουργία των 

ζωνών. 

Η µορφή της εντολής είναι  

 

Σηµείωση επιλέγοντας 1 απενεργοποιείται η αναφορά αποκατάστασης ζώνης, 

επιλέγοντας 2 ενεργοποιείται. 

 

2.4.0.6 Αποστολή αναφοράς διακοπής τροφοδοσίας 

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστηµά µετά το οποίο θα αποστέλλεται αναφορά 

διακοπής τάσης τροφοδοσίας. Η αναφορά µπορεί να αποστέλλεται από 1 έως 99 λεπτά 

µετά την διακοπή ρεύµατος. Η µορφή της εντολής είναι (στο παράδειγµα επιλέγετε 20 

λεπτά) 
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Σηµείωση: Βάζοντας 0 η λειτουργία απενεργοποιείται. 

 

2.4.0.7 Ειδοποίηση ανοίγµατος ζώνης (ασύρµατες θέση 7 ενσύρµατες θέση 8) 

8  ενσύρµατες και 8 ασύρµατες ζώνες µπορεί να εκπέµπουν ηχητική ειδοποίηση όταν 

ανοίγουν και ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. Η µορφή της εντολής είναι 

 

 

Σηµείωση: Αντίστοιχα προγραµµατίζονται και οι ασύρµατες ζώνες. 

 

2.4.0.9 BELL OPN  

H λειτουργία αυτή δεν είναι ενεργή. 

 

2.5 Προγραµµατισµός ασύρµατων αισθητήρων 

Το µενού µέσω του οποίου προγραµµατίζεται τους ασύρµατους αισθητήρες του 

συστήµατος εµφανίζεται παρακάτω: 

 

 

1 PROGRAM REMOTE (Προγραµµατισµός τηλεχειριστηρίων) 

2 PROGRAM SENSOR (Προγραµµατισµός αισθητήρων) 

3 DEL SENSOR/REM (∆ιαγραφή αισθητήρων / τηλεχειριστηρίων) 

4 REMOTE AUTH (∆ικαιώµατα τηλεχειριστηρίων) 

Χρησιµοποιήστε το  για να επιλέξετε 
ενεργοποίηση απενεργοποίηση ζώνης 
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2.5.1 Προγραµµατισµός τηλεχειριστηρίων (συνολικά µπορείτε να δηλώσετε έως 

και 8 τηλεχειριστήρια) 

Ένα τηλεχειριστήριο µπορεί να δηλωθεί µε 2 τρόπους στην κεντρική µονάδα. 

Επιλέγοντας µέσα από το µενού AUTO αρκεί να διεγείρετε το τηλεχειριστήριο (επιλέγετε 

πλήρης οπλισµός) για να δηλωθεί στην µονάδα. 

Επιλέγοντας MANUAL πληκτρολογείτε την ταυτότητα του (REM CODE) που υπάρχει 

στο πίσω µέρος. 

 

 

 

Αν για παράδειγµα θέλετε να δηλώσετε χειροκίνητα ένα τηλεχειριστήριο στη θέση 5 

πληκτρολογήστε: 

 

 

 

 

 

Πρέπει να ελέγξετε αν η ταυτότητα που θα 
εµφανιστεί στην οθόνη είναι ίδια µε αυτή που 
υπάρχει στο πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου.. 
Αν είναι ίδια πιέστε ΟΚ αν είναι διαφορετική 
δηλώστε εκ νέου το τηλεχειριστήριο. 
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2.5.2 Προγραµµατισµός αισθητήρων (συνολικά µπορείτε να δηλώσετε έως και 24 

αισθητήρες) 

Ένα αισθητήριο µπορεί να δηλωθεί µε 2 τρόπους στην κεντρική µονάδα. Επιλέγοντας 

µέσα από το µενού AUTO αρκεί να διεγείρετε το τηλεχειριστήριο (διεγείρετε το tamper 

έχοντας βάλει το αισθητήριο σε κατάσταση δήλωσης) για να δηλωθεί στην µονάδα. 

Επιλέγοντας MANUAL πληκτρολογείτε την ταυτότητα του (REM CODE) που υπάρχει 

στο πίσω µέρος. 

Για παράδειγµα προκειµένου να δηλώσετε αυτόµατα έναν αισθητήρα αυτόµατα στη θέση 

03 πληκτρολογήστε 

 

 

Για παράδειγµα προκειµένου να δηλώσετε χειροκίνητα έναν αισθητήρα στη θέση 

5 πληκτρολογήστε 

 

 

2.5.3 ∆ιαγραφή αισθητήρων και τηλεχειριστηρίων που έχουν καταχωρηθεί στον 

συναγερµό. 

Επιλέγοντας το µενού διαγραφής αισθητήρων εµφανίζονται οι παρακάτω επιλογές 

Πρέπει να ελέγξετε αν η ταυτότητα που θα 
εµφανιστεί στην οθόνη είναι ίδια µε αυτή που 
υπάρχει στο πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου.. 
Αν είναι ίδια πιέστε ΟΚ αν είναι διαφορετική 
δηλώστε εκ νέου το τηλεχειριστήριο. 
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1 DEL ONE REMOTE (∆ιαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου) 

2 DEL ONE SENSOR (∆ιαγραφή ενός αισθητήρα) 

3 DELL ALL REMOTES (∆ιαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων) 

4 DELL ALL SENSORS (∆ιαγραφή όλων των αισθητήρων) 

2.5.3.1 ∆ιαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου 

Για παράδειγµα προκειµένου να διαγράψετε έναν τηλεχειριστήριο που είναι 

καταχωρηµένο στη θέση 2 πληκτρολογήστε 

 

 

2.5.3.2 ∆ιαγραφή ενός αισθητήρα 

Για παράδειγµα προκειµένου να διαγράψετε έναν αισθητήρα που είναι καταχωρηµένο 

στη θέση 3 πληκτρολογήστε 
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2.5.3.3 ∆ιαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων 

Για να διαγράψετε όλα τα τηλεχειριστήρια πληκτρολογήστε 

 

2.5.3.4 ∆ιαγραφή όλων των αισθητήρων 

Για να διαγράψετε όλους τους αισθητήρες πληκτρολογήστε 

 

2.5.4 ∆ικαιώµατα τηλεχειριστηρίων 

Μπορείτε να ορίσετε τα δικαιώµατα (ποια ή ποιες περιοχές θα ελέγχει) του κάθε 

τηλεχειριστηρίου που έχει δηλωθεί στο σύστηµα.  

Αν θέλετε για παράδειγµα το τηλεχειριστήριου που είναι καταχωρηµένος στη θέση 2 να 

ελέγχει τις περιοχές (partition) 1 και 3 πληκτρολογήστε 
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Στην οθόνη που ορίζονται τα δικαιώµατα των ζωνών πιέζοντας * επιλέγετε Υ (YES) ή Ν 

(ΝΟ). 

2.6 Ρυθµίσεις ζωνών 

Το βασικό µενού ρυθµίσεων ζωνών εµφανίζεται παρακάτω 

 

1 SET WIRED ZONES (Ρυθµίσεις ενσύρµατων ζωνών) 

2 WIRELESS ZONES (Ρυθµίσεις ασύρµατων ζωνών) 

3 EXPANDED ZONES (Ζώνες επέκτασης) 

4 KEY ZONE AUTH (Ρυθµίσεις ζωνών άµεσης ενεργοποίησης) 

 

2.6.1 Ρυθµίσεις ενσύρµατων ζωνών 

 

Επιλέγοντας ZONE TYPE µπορείτε να ορίσετε την συµπεριφορά της κάθε ζώνης, οι 

επιλογές που έχετε είναι  

 

1 >Περιµετρική, 2 >Ζώνη καθυστέρησης, 3 > Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης, 4 >Κλήσης 

βοήθειας, 5 > Ζώνη πυρκαγιάς, 6 > Ζώνη 24ωρης παρακολούθησης, 7 > Ζώνη άµεσης 

ενεργοποίησης, 0 > Απενεργοποιηµένη ζώνη. 

Αν για παράδειγµα θέλετε να ορίσετε την Ζώνη 3 σαν ζώνη πυρκαγιάς πληκτρολογήστε 
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2.6.1.1 Καθορισµός τύπου σειρήνας ζώνης 

Σε αυτό το µενού µπορείτε να ορίσετε το τύπο του ήχου της σειρήνας όταν θα διεγείρεται 

η ζώνη. 

Οι επιλογές που υπάρχουν είναι  

 

1 > Συνεχής, 2 > Παλµική, 3 > Απενεργοποιηµένη 

Αν για παράδειγµα θέλετε να ορίσετε σε περίπτωση συναγερµού  στη ζώνη 3 ο ήχος της 

σειρήνας να είναι παλµικός πληκτρολογήστε 

 

2.6.2 Καθορισµός τύπου ασύρµατης ζώνης 

Το µενού καθορισµού του τύπου της ασύρµατης ζώνης (ζώνες 17 έως 40)  έχει την 

παρακάτω µορφή 

 

Οι επιλογές και ο τρόπος ρύθµισης είναι όµοιες µε αυτές των ενσύρµατων ζωνών ενώ 

όσον αφορά την συµπεριφορά της κάθε ζώνης αυτή µπορεί να οριστεί σαν ζώνη 

καθυστέρησης ή περιµετρική. 
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2.6.3 Καθορισµός τύπου ζωνών επέκτασης 

Το µενού καθορισµού του τύπου των ζωνών επέκτασης  (ζώνες 41 έως 64)  έχει την 

παρακάτω µορφή 

 

Οι επιλογές και ο τρόπος ρύθµισης είναι όµοιες µε αυτές των ενσύρµατων ζωνών ενώ 

όσον αφορά την συµπεριφορά της κάθε ζώνης αυτή µπορεί να οριστεί σαν ζώνη 

καθυστέρησης ή περιµετρική. 

2.7 Ρυθµίσεις περιοχών (partition) 

Το µενού ρυθµίσεων των partition του συναγερµού έχει την παρακάτω µορφή. 

 

1 Zone Area (Περιοχή που ανήκει η ζώνη) 

2 Keypad area (Περιοχή που ανήκει το πληκτρολόγιο) 

3 Phone Num area (Αντιστοίχηση αριθµών κλήσης σε περιοχές partition) 

4 A. Monitor Loop 

5 auto arm time (Ωρα αυτόµατου οπλισµού) 

6 Auto disarm TM (Ωρα αυτόµατου αφοπλισµού) 

 

2.7.1 Ρύθµιση περιοχής ή περιοχών που ανήκει µια ζώνη 

Εισάγετε τον αριθµό ζώνης που θέλετε να προγραµµατίσετε και επιλέξτε Υ (YES) αν 

θέλετε να ορίσετε σε ποιες περιοχές αυτή θα ανήκει. 

Αν για παράδειγµα θέλετε η Ζώνη 5 να ανήκει στις περιοχές 2, 3 και 4 αλλά όχι στην 1 

πληκτρολογήστε 



 

FOCUS FC-7664 

www.tele.gr 

33

 

 

2.7.2 Ρύθµιση περιοχής που ανήκει το πληκτρολόγιο 

Οι ρυθµίσεις περιοχής που ανήκει το πληκτρολόγιο είναι αντίστοιχες µε τις ρυθµίσεις 

περιοχής που ανήκει µια ζώνη.  Αν για παράδειγµα θέλετε το πληκτρολόγιο 4 να µπορεί 

να ελέγχει τις περιοχές 2 και 4 πληκτρολογήστε 

 

 

 

 

Κινείστε τον κέρσορα στις αντίστοιχες περιοχές και σε κάθε µια από αυτές µε το * επιλέξτε 
YES ή  NO 

Στην παραπάνω οθόνη φαίνεται πως η ζώνη 5 έχει ρυθµιστεί να ανήκει στα partition 2,3,4 

Κινείστε το κέρσορα ώστε να επιλέξετε τις περιοχές 2 και 4 
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2.7.3 Αντιστοίχηση αριθµών κλήσης σε περιοχές partition 

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε έναν αριθµό κλήσης που έχει αποθηκευτεί σε µια θέση ώστε  

να καλεί όταν παραβιάζεται µια συγκεκριµένη περιοχή (για κάθε αριθµό κλήσης µπορείτε 

να επιλέξετε 1 έως 4 περιοχές) . Αν για παράδειγµα θέλετε το τηλέφωνο που είναι 

αποθηκευµένο στη θέση 2 να καλείται όταν παραβιάζεται η περιοχή 3 πληκτρολογήστε 

 

2.7.5 & 2.7. 6 Αυτόµατος οπλισµός και αφοπλισµός  

Μέσω των αντίστοιχων µενού µπορείτε να επιλέξετε ηµέρες και ώρες που θα οπλίζεται 

και αφοπλίζεται ο συναγερµός αυτόµατα. 

Αν για παράδειγµα θέλετε να οπλίζετε ο συναγερµός στην περιοχή 3 κάθε Παρασκευή 

στις 12:42 πληκτρολογήστε: 
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Aν για παράδειγµα θέλετε η περιοχή 2 να αφοπλίζεται κάθε ∆ευτέρα στις 21:30 

πληκτρολογήστε 
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2.8 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 

Για να επαναφέρετε στον συναγερµό τις εργοστασιακές ρυθµίσεις (διαγράφοντας όλες τι 

ρυθµίσεις εγκαταστάτη και κύριου χρήστη) επιλέξτε YES  στο παρακάτω µενού 

 

2.9 Συντήρηση συστήµατος 

Το µενού συντήρησης του συστήµατος προσφέρει τις παρακάτω επιλογές 

 

1 BATTERY TEST (Περιοδικός έλεγχος µπαταρίας) 

2 COMM TEST (Περιοδικός έλεγχος επικοινωνίας) 
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3 WALK TEST (Έλεγχος αισθητήρων) 

4 DEL EVENT LOG (∆ιαγραφή αρχείου συµβάντων) 

2.9.1 Έλεγχος µπαταρίας. 

Μπορείτε να κάνετε έναν περιοδικό έλεγχο της µπαταρίας του συστήµατος. Αν το 

σύστηµα δεν έχει µπαταρία εφεδρείας αυτή η λειτουργία πρέπει να είναι 

απενεργοποιηµένη. 

 

Μετά την εκτέλεση της εντολής στη οθόνη του πληκτρολογίου εµφανίζεται ο 

υπολειπόµενος χρόνος για την ολοκλήρωση της δοκιµής και το αποτέλεσµα. 

2.9.2 Έλεγχος επικοινωνίας 

Μπορείτε να ελέγχετε την επικοινωνία του συστήµατος. Αν το σύστηµα δεν είναι 

συνδεδεµένο µε τηλεφωνική γραµµή η λειτουργία αυτή πρέπει να είναι 

απενεργοποιηµένη. 

 

2.9.3 Έλεγχος αισθητήρων (ασύρµατων) 

Αν θέλετε να ελέγξετε την επικοινωνία µε κάποιους ασύρµατους αισθητήρες µπορείτε να 

το κάνετε µέσω αυτού του µενού. Αν για παράδειγµα θέλετε να ελέγξετε την επικοινωνία 

µε τον αισθητήρα που είναι καταχωρηµένος στην ζώνη 9 πληκτρολογήστε και διεγείρετε 

τον αισθητήρα 
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2.9.4 ∆ιαγραφή αρχείων συστήµατος 

Προσοχή θα διαγραφούν όλα τα αρχεία συµβάντων του συστήµατος. 

Αν θέλετε να διαγραφούν τα αρχεία του συστήµατος πληκτρολογήστε 

 

2.9.10 Έξοδος από το µενού ρυθµίσεων του συστήµατος 

Αν θέλετε να βγείτε από το µενού ρυθµίσεων του συστήµατος πληκτρολογήστε 

 

 

 

 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η µονάδα συναγερµού  FOCUS FC-7664  

καθώς και όλα τα παρελκυόµενα της συµµορφώνονται προς τις ουσιώδεις απατήσεις και 

τις λοιπές σχετικές διατάξεις των οδηγιών EMC, LVD & RTTE και φέρει τη σήµανση CE. 

Αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση: 

http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 

 

 

 



 

FOCUS FC-7664 

www.tele.gr 

39

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Για τον καθαρισµό των εξαρτηµάτων του συστήµατος να χρησιµοποιείτε µόνο ένα 

ελάχιστα υγραµένο µε νερό πανί. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε, διαλυτικά υγρά σπρεί κλπ 

µιας και µπορεί να καταστρέψετε το περίβληµα των συσκευών. 

 

Σε καµία περίπτωση µην ανοίγετε το περίβληµα της κεντρικής µονάδας αν δεν είστε 

εξειδικευµένος εγκαταστάτης. Στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορεί 

να συντηρηθούν από εσάς. Προσοχή σε συγκεκριµένα σηµεία υπάρχει υψηλή τάση που 

συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο 

εγκαταστάτη τεχνικό του συστήµατος σας. 

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 

55.84.180 ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο service@tele.gr 

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά µετά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του 

πρέπει να ανακυκλώνεται σύµφωνα µε τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς για 

την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 

 

 

 

 

 
 


