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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα βρείτε το τροφοδοτικός της, 1 
ασύρµατο radar PIR, 1 ασύρµατη επαφή για την ανίχνευση ανοίγµατος πόρτας, 
2 τηλεχειριστήρια για τον οπλισµό και αφοπλισµό του συναγερµού. 
 
Στην κεντρική µονάδα του συστήµατος θα πρέπει να τοποθετηθεί κάρτα SIM στην οποία θα 
πρέπει να είναι απενεργοποιηµένο το αίτηµα κωδικού ασφαλείας (όταν την βάζετε σε ένα 
απλό κινητό να µην ζητείται PIN για να ανοίξει η συσκευή). 
Τόσο στην συνδροµή της κάρτας που θα τοποθετηθεί στην συσκευή όσο και στους αριθµούς 
- συνδροµητές που θα στέλνονται τα MMS θα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη, από τον 
πάροχο, η υπηρεσία αποστολής και λήψης ΜΜS. 
Στο σηµείο που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να υπάρχει ικανή στάθµη σήµατος κινητής 
τηλεφωνίας του παρόχου που χρησιµοποιείται στην σύνδεση. 
Η αποστολή ενός µηνύµατος απαιτεί δεκάδες δευτερόλεπτα µετά την στιγµή που έχει 
ενεργοποιηθεί ο συναγερµός. 
 
ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ρυθµίστε την κάρτα SIM που θα χρησιµοποιήσετε ώστε να µην ζητά κωδικό PIN κατά την 
εκκίνηση και στην συνέχεια τοποθετήστε την στην κεντρική µονάδα του ΜΜS 100 όπως 
εµφανίζεται στις παρακάτω εικόνες. 
 
Αφαιρέστε το καπάκι της συσκευής ξεβιδώνοντας τις 3 βίδες. 
Τοποθετήστε προσεκτικά την κάρτα SIM προσέχοντας να µην σπάσετε την υποδοχή της. 
Τοποθετήστε εκ νέου το καπάκι. 
Σε όλη την διάρκεια της εγκατάστασης ο διακόπτης λειτουργίας της συσκευής πρέπει να είναι 
τοποθετηµένος στην θέση OFF. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O διακόπτης λειτουργίας κατά την διάρκεια εγκατάστασης και απεγκατάστασης της κάρτας SIM 

πρέπει να είναι πάντα σε θέση OFF 

 

 
 
Κατά την τοποθέτηση της SIM προσέξτε ώστε να έχετε απενεργοποιήσει το αίτηµα PIN. 

Προσέξτε να µην καταστρέψετε το κούµπωµα της υποδοχής της. 
 

Βασικός προγραµµατισµός της συσκευής 
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Ο κωδικός προγραµµατισµού-χρήσης που έχει καθορισθεί από το εργοστάσιο είναι ο 123456 
και αυτός αναφέρεται στα παραδείγµατα προγραµµατισµού που ακολουθούν. Σας συνιστούµε 
να τον αλλάξετε, στην συνέχεια θα πρέπει να χρησιµοποιείται το νέο κωδικό. 
 
Όλες οι λειτουργίες του συναγερµού προγραµµατίζονται µέσω µηνυµάτων SMS. Το 
πληκτρολόγιο του κινητού που θα χρησιµοποιήσετε για να αποστείλετε µηνύµατα πρέπει να 
είναι γυρισµένο στα Αγγλικά. Κάθε εντολή πρέπει να αποστέλλεται ακριβώς όπως 
περιγράφεται στις οδηγίες  
 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΜS 

To µήνυµα που θα αποστείλετε στον αριθµό που έχετε εγκαταστήσει στο ΜΜS 100 πρέπει να 
έχει την ακόλουθη µορφή 
 
123456GGMMS MESSAGE SERVER, IP ADRESS OF MMS PROXY,APN,IP PORT OF 
MMS, USER NAME(αν χρειάζεται), PASSWORD(αν χρειάζεται) 
 
Αν έχετε αλλάξει τον εργοστασιακό κωδικό 123456 πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον καινούριο. 
 
Τα στοιχεία: MMS MESSAGE SERVER,IP ADRESS OF MMS PROXY,APN,IP PORT OF 
MMS, USER NAME(αν χρειάζεται), PASSWORD(αν χρειάζεται) 
σας τα παρέχει ο πάροχος της συνδροµής που έχετε αγοράσει. 
Τα κόµµατα (,) είναι απαραίτητα µεταξύ των παραµέτρων 
 
Τα στοιχεία των παραπάνω παραµέτρων για τους παρόχους στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα 
(εκτός και αν ο πάροχος σας έχει ενηµερώσει διαφορετικά) 
 

Cosmote 

  

APN: mms 

Username:  

Password:  

Proxy IP gateway: 10.10.10.20 

port:8080 

MMSC: http://195.167.65.220:8002 

 

WIND 
APN: mnet.b-online.gr 

Username: mms 

Password: mms 
Proxy: 192.168.200.11 

port:9401 
MMSC: http://192.168.200.95/servlets/mms 
  
Vodafone 
APN: mms.vodafone.net 

Username: user 

Password: pass 
Proxy IP gateway:213.249.019.049 

port:5080 
MMSC: http://mms.vodafone.gr 
  
Q 
APN: q-mms.myq.gr 

Username:  
Password:  
Proxy IP gateway:  192.168.080.134 

port:9201 or 8080 
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MMSC: http://mms.myq.gr 
  
Cyta 
APN: cytamobile 

Username: user 

Password: pass 

Proxy IP port: 213.31.96.161 

port:8080 

MMSC: mmsc.cyta.com.cy 
  
 
MTN 
APN: mms 

Username: mms 

Password: mms 
Proxy: 172.24.97.1 

port:3130 
MMSC: mms.mtn.com.cy/mmsc 
 
Παράδειγµα 
Αν έχετε επιλέξει για πάροχο την Cosmote θα πρέπει να αποστείλετε στο MMS-100 το 
παρακάτω µήνυµα: 
 

123456GGhttp://195.167.65.220:8002,10.10.10.20,mms,8080 
 
Για να επιβεβαιώσετε αν έχετε στείλει σωστά όλες τις παραµέτρους µπορείτε να στείλετε το 
µήνυµα 123456GG.  
 
Το MMS-100 θα σας απαντήσεις µε ένα SMS που θα περιέχει όλα τα στοιχεία. 
 
Ενεργοποίηση ζωνών που όταν παραβιάζονται θα αποστέλλεται MMS 
 

Σηµείωση: Από το εργοστάσιο όλες οι ζώνες είναι προγραµµατισµένες ώστε όταν 
παραβιάζονται να αποστέλλεται µήνυµα MMS. 
 
Η εντολή ενεργοποίησης των ζωνών που θα αποστέλλονται MMS µηνύµατα. 
 
123456AAxx,xx,xx,xx 
 
Όπου xx οι αριθµοί των ζωνών σε διψήφια µορφή 01,02 κλπ. Οι ζώνες πρέπει να χωρίζονται 
µεταξύ τους µε κόµµα (,). 
 
 
Απενεργοποίηση ζωνών που όταν παραβιάζονται θα αποστέλλεται MMS 

 
Η εντολή απενεργοποίησης των ζωνών ώστε να µην αποστέλλονται MMS µηνύµατα. 
 
123456ADxx,xx,xx,xx 
 
Όπου xx οι αριθµοί των ζωνών σε διψήφια µορφή 01,02 κλπ. Οι ζώνες πρέπει να χωρίζονται 
µεταξύ τους µε κόµµα (,). 
 
Καθορισµός του αριθµού των MMS που θα αποστέλλονται σε περίπτωση συναγερµού 

 
Για να καθορίσετε τον αριθµό των MMS που θα αποστέλλονται σε κάθε παραβίαση 
Το µήνυµα που θα στείλετε πρέπει να έχει την παρακάτω µορφή 
 
123456PICx 
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Όπου x o αριθµός των ΜΜS (µπορεί να είναι από 1 έως 6) 
 
Προγραµµατισµός των αριθµών που θα αποστέλλονται SMS σε περίπτωση 

συναγερµού. 

 
123456DDxΑΡΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΤΟ SMS 
 
To x µπορεί να έχει τιµές από 1 έως 3 και αντιστοιχεί στην θέση µνήµης που αποθηκεύεται ο 
αριθµός που θα αποστέλλεται το SMS  
 
O αριθµός που αποθηκεύεται στην θέση 1 έχει δικαιώµατα διαχειριστή και είναι απαραίτητο 
να υπάρχει. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

Αν θέλετε ο αριθµός που θα έχει δικαιώµατα διαχειριστή (θέση 1) και θα λαµβάνει µηνύµατα 
SMS να είναι ο 6978111111 πρέπει να στείλετε στο MMS-100 τον ακόλουθο κωδικό 
123456DD16978111111 
 
Προγραµµατισµός των αριθµών που θα αποστέλλονται MMS σε περίπτωση 

συναγερµού. 

 
123456DDxΑΡ.ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΤΟ MMS 
 
To x µπορεί να έχει τιµές από 4 έως 6 και αντιστοιχεί στην θέση µνήµης που αποθηκεύεται ο 
αριθµός που θα αποστέλλεται το MMS  
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

Αν θέλετε ο πρώτος αριθµός (θέση 4) που θα λαµβάνει µηνύµατα ΜMS να είναι ο 
6978111111 πρέπει να στείλετε το MMS-100 τον ακόλουθο κωδικό 
123456DD46978111111 
 
Προγραµµατισµός των αριθµών που θα γίνονται κλήσεις σε περίπτωση συναγερµού. 

 
123456DDxΑΡΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΛΗΣΗ 
 
To x µπορεί να έχει τιµές από 7 έως 9 και αντιστοιχεί στην θέση µνήµης που αποθηκεύεται ο 
αριθµός που θα γίνεται η κλήση.  
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

Αν θέλετε ο πρώτος αριθµός (θέση 7) που θα λαµβάνει τηλεφωνική κλήση να είναι ο 
6978111111 πρέπει να στείλετε το MMS-100 τον ακόλουθο κωδικό 
123456DD76978111111 
 
Για να διαγράψετε έναν από τις θέσεις 1 έως 9 στείλτε το µήνυµα 12345DDx όπου x η θέση 
µνήµης που είναι καταχωρηµένος ο αριθµός που θέλετε να διαγράψετε. 
 
Έλεγχος του συναγερµού µέσω µηνυµάτων 

 
Για να οπλίσετε τον συναγερµό στέλνοντας µήνυµα στείλτε 123456Α1 
Για να αφοπλίσετε τον συναγερµό στέλνοντας µήνυµα στείλτε 123456Α2 
Για να ελέγξετε την κατάσταση του συναγερµού αν είναι οπλισµένος ή αφοπλισµένος στείλτε 
123456W1 
Για να ελέγξετε την κατάσταση του συναγερµού (κατάσταση τροφοδοσίας) στείλτε 123456W2 
Για να ελέγξετε την κατάσταση της κάµερας και της κάρτας µνήµης στείλτε 123456W3 
 
Για Αποστολή ΜΜS στην οµάδα αριθµών που λαµβάνει MMS στείλτε 123456MMS  
 
Αλλαγή κωδικού 
Για να αλλάξετε τον εργοστασιακό κωδικό 123456 στείλτε το παρακάτω µήνυµα 
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123456DD0ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 
Ο νέος κωδικός πρέπει να είναι εξαψήφιος 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό σε 111111 πρέπει να στείλετε το µήνυµα 
 
123456DD0111111 
 
Αν θέλετε να προσθέσετε και άλλα αισθητήρια 

Αν θέλετε να προσθέσετε επιπλέον αισθητήρια αυτά θα πρέπει να είναι ιδίου τύπου µε αυτά 
απου υπάρχουν στην συσκευασία. Μέσα σε κάθε αισθητήρα υπάρχουν µια σειρά από πιν Α0-
Α7 και D0-D3. Στα Α0 έως Α7 θα πρέπει να βάλετε βραχυκυκλωτήρες  µε ακριβώς όµοιο 
τρόπο όπως στους αισθητήρες που υπάρχουν στην συσκευασία της συσκευής. 
Με τα D0-D3 ορίζεται την ζώνη όπου θα ανήκει ο αισθητήρας σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα. Η ζώνη που θα ορίσετε πρέπει να είναι διαδοχική της τελευταίας κατειληµµένης  
ζώνης που έχετε στο σύστηµα σας. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ορισµός ζώνης αισθητήρα χρησιµοποιώντας τα πιν D0-D3 
Τα Α1-Α7 πρέπει να είναι ακριβώς στην ίδια θέση µε αυτά που υπάρχουν 
στους αισθητήρες που συνοδεύουν την συσκευή. 
 

 

A0~A7: Τα πιν Α0-Α7 
πρέπει να ορίζουν την ίδια 
διεύθυνση µε αυτή των 
αισθητήρων ου υπάρχουν 
στην συσκευασία 
 

    

Radar 
PIR, 
µαγνητικ
ός 
αισθητή
ρας, κλπ 

Ζώνη 01 1 0 1 0 

Ζώνη 02 0 1 1 0 

Ζώνη 03 1 1 1 0 

Ζώνη 04 1 0 0 1 

Ζώνη 05 0 1 0 1 

Ζώνη  06 1 1 0 1 

Ζώνη  07 0 0 1 1 

Ζώνη  08 1 0 1 1 

Ζώνη 09 0 1 1 1 

     

     

NC=∆εν χρησιµοποιείται 
“1”  To µεσαίο πιν είναι ενωµένο µε το Η 
 “0” Το µεσαίο πιν είναι ενωµένο µε το L 
 “2” To µεσαίο πιν δεν ενώνεται (είναι στον αέρα) 

 


