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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Περιοδικός έλεγχος της μπαταρίας και της σειρήνας 
(Σας προτείνουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται Σαββατοκύριακα ή σε ώρα που έχετε 
ενημερώσει το κέντρο λήψης σημάτων. 
• Ενώ ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένο πιέστε το κουμπί MENU 
• Επιλέξτε ΝΟ (πιέστε το κουμπί AWAY) εωσότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 
“ACTIVATE BELL TEST”. 
• Επιλέξτε YES (πιέστε το κουμπί STAY) για να γίνει η δοκιμή, η σειρήνα θα ηχήσει για 
περίπου 2 δευτερόλεπτα. 
• Αν δεν ηχήσει η σειρήνα καλέστε τον εγκαταστάτη σας για να συντηρήσει τον συναγερμό. 
• Αν η μπαταρία της σειρήνας είναι εξαντλημένη θα εμφανιστεί η ένδειξη “LOW BATTERY” 
σημαίνει πως η μπαταρία είναι εξαντλημένη. Αφήστε να περάσουν 24 ώρες και δοκιμάστε εκ 
νέου. Αν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα καλέστε τον τεχνικό της εγκατάστασης σας. 
 
 
Έλεγχος επικοινωνίας με κέντρο λήψης σημάτων 
(Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δοκιμής του τηλεφωνητή; �YES/NAI   �NO/OXI 
1. Ειδοποιήστε το κέντρο λήψης πως θα κάνετε την δοκιμή. 
2. Ενώ ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος εισάγετε τον κωδικό χρήστη και πιέστε  ΜΕΝU.  
3. Επιλέξτε ΝΟ (πιέστε το κουμπί AWAY) εωσότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 
“ACTIVATE DIALER TEST”  
4. Επιλέξτε YES (πιέστε το κουμπί STAY)  για να γίνει η δοκιμή. 
Αν η δοκιμή δεν επιτύχει η ένδειξη  “COMM FAIL E03-00 SERVICE”  θα εμφανιστεί στην 
οθόνη.  
Σημείωση: Αν σε οποιαδήποτε στιγμή επιτευχτεί επικοινωνία θα σβήσει το μήνυμα 
αποτυχίας επικοινωνίας. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ 
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1. Οθόνη. Εμφανίζονται οι ενδείξεις και τα μηνύματα του συστήματος 
2. Ενδεικτικό κατάστασης λειτουργίας (STATUS). Όταν φωτοβολεί πράσινο σταθερά 

σημαίνει πως μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα. Αν μια ή περισσότερες ζώνες είναι 
ανοιχτές το ενδεικτικό θα είναι σβηστό και η ζώνη θα εμφανίζεται στην οθόνη. Αν 
έχετε παρακάμψει-απενεργοποιήσει  μια ζώνη (BYPASS) το ενδεικτικό θα 
αναβοσβήνει όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος.  

3. Ενδεικτικό οπλισμού (ARMED). Ανάβει σταθερά όταν ο συναγερμός είναι 
οπλισμένος. Αν έχει χτυπήσει συναγερμός το ενδεικτικό αναβοσβήνει. 

4. Κουμπί MENU. Επιλέγετε την παράμετρο που εμφανίζεται στο παράθυρο και 
επιβεβαιώνετε πιέζοντας το ENTER. 

5. Παράκαμψη ζώνης (BYPASS) Button. (1) Παρακάμπτεται τις ζώνες που επιθυμείτε. 
(2) Επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία τις ζώνες που επιθυμείτε. 
(Μόνο για τις κεντρικές μονάδες GEM-P3200/9600). 
6. Επαναφορά / μηδενισμός (RESET). (1) Επαναφέρετε –μηδενίζετε μια σειρά 

ενδείξεων(2) Επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία τις ζώνες ανίχνευσης καπνού. 
7. Αριθμητικά κουμπιά (1-9, 0). Χρησιμεύουν για την εισαγωγή του κωδικού, των 

αριθμών ζωνών κλπ. 
8. ENTER. Επιβεβαιώνετε και εισάγετε στο σύστημα μια εντολή ή κωδικό. 
9. STAY. Παρακάμπτετε όλες τις εσωτερικές ζώνες ραντάρ ώστε να μπορείτε να 

κινείστε ελεύθερα μέσα στην οικία.(" Λειτουργία STAY ")  
(1) Πιέζοντας σε κανονική λειτουργία το κουμπί STAY ενεργοποιείτε τις περιμετρικές 

ζώνες "STAY Mode" 
(2) Σε κατάσταση μενού επιλέγετε την επόμενη παράμετρο (NEXT). 
(3) Σε κατάσταση μενού σημαίνει κατάφαση “YES” στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στην 
οθόνη ενδείξεων. 
10. AWAY. (1) Οπλίζονται όλες οι ζώνες του συστήματος 
(2) Σε κατάσταση μενού επιλέγετε την προηγούμενη παράμετρο (PRIOR).  
(3) Σε κατάσταση μενού σημαίνει άρνηση “NO” στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στην 
οθόνη ενδείξεων. 
11. AREA (*). Χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με τα κουμπιά συναγερμών ανάγκης. 
12. Κουμπιά πρόκλησης συναγερμού ανάγκης . Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το * 

και σημαίνουν τα ακόλουθα : 
• Πιέστε 7 / F και * θα διεγερθεί συναγερμός πυρκαγιάς 
• Πιέστε  8/Α και *   θα διεγερθεί βοηθητικός συναγερμός. 
• Πιέστε  9/P και *   θα διεγερθεί συναγερμός ειδοποίησης αστυνομικού τμήματος. 
 
Σημείωση: Οι συναγερμοί ανάγκης θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια του 
προγραμματισμού. 
 
 
 
 
Οπλισμός του συναγερμού (όταν φεύγετε από το σπίτι) 
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1. Ελέγξετε το πληκτρολόγιο. Όλες οι ζώνες πρέπει να 
είναι ασφαλισμένες, το πράσινο ενδεικτικό STATUS πρέπει 
να είναι σταθερά αναμμένο. Αν σε κάποιες ζώνες υπάρχει 
σφάλμα το ενδεικτικό θα είναι σβηστό στην οθόνη θα 
υπάρχει η ένδειξη “ZONES FAULTED” και θα ακολουθεί ο 
αριθμός ζώνης και το πρόβλημα. Όταν έχετε εξασφαλίσει 
πως όλες οι ζώνες είναι ασφαλής το ενδεικτικό STATUS θα 
ανάψει και στην οθόνη θα υπάρχει η ένδειξη “SYSTEM 
READY”. 
 
2 Οπλίστε το σύστημα. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας 
και πιέστε το AWAY, το πράσινο ενδεικτικό θα σβήσει και θα 
ανάψει το κόκκινο με την ένδειξη ARMED. Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “EXIT TIME XXX”, “PLEASE LEAVE 
NOW” όπου ΧΧΧ η καθυστέρηση που έχει προγραμματιστεί. 
Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “INVALID ENTRY, TRY AGAIN”. 
 
3. Βγείτε από το χώρο από την κύρια έξοδο πριν λήξει ο 
χρόνος καθυστέρησης. 
 

Οπλισμός ενώ κάποια ζώνη είναι “ανοικτή” (Priority Arming) 
Αν επιχειρήσετε να οπλίσετε τον συναγερμό ενώ μια ζώνη είναι ανοικτή ένας 
προειδοποιητικός τόνος 3 δευτερολέπτων θα ηχεί ενώ στην οθόνη θα εμφανίζονται οι 
ενδείξεις “CAN'T ARM SYSTEM” και  “ZONES FAULTED” δείχνοντας πως πρέπει να 
ασφαλίσετε τις προβληματικές ζώνες. 
 
Αν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε την καλή λειτουργία μιας ζώνης άμεσα και θέλετε να 
οπλίσετε τον συναγερμό πιέστε τον κουμπί BYPASS και στην συνέχεια τον αριθμό των 
ζωνών που θέλετε να παρακάμψετε. 
 
Σημείωση: Οι ζώνες που έχουν παρακαμφθεί δεν προστατεύονται, βεβαιωθείτε πως θα 
αποκαταστήσετε την σωστή λειτουργία της ζώνης το συντομότερο δυνατόν. 
 
Ενδείξεις προβλημάτων 

Αν επιχειρώντας να οπλίσετε τον συναγερμό εμφανίζεται η 
ένδειξη “SYSTEM TROUBLE” να εναλλάσσεται με την 
περιγραφή του προβλήματος (για παράδειγμα “E02-00” που 
σημαίνει αφόρτιστη μπαταρία)  και ακούγεται ένας 
προειδοποιητικός τόνος με διάρκεια 3 δευτερόλεπτα δεν 
μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα. Για να γίνει ο οπλισμός του 
συστήματος προσωρινά δυνατός πιέστε το κουμπί RESET. 
Φροντίστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο 
δυνατόν.  
 
Οπλισμός του συναγερμού όταν έχει διαιρεθεί σε 

επιμέρους τμήματα (Partition). (Προαιρετικά) 
Μερικές κεντρικές μονάδες μπορεί να έχουν κατά τον αρχικό προγραμματισμό διαιρεθεί σε 
περισσότερα από ένα τμήματα (partition). Αν έχει διαιρεθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα 
τότε μπορείτε να οπλίσετε κάποια από αυτά ενώ τα υπόλοιπα δεν θα έχουν οπλιστεί. 
 
Λειτουργία Μάνατζερ (Προαιρετικά) 
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να οπλίσετε-αφοπλίσετε μιαν διαφορετική περιοχή από ατή 
που βρίσκεται το πληκτρολόγιο που θα χρησιμοποιήσετε. 
1. Πιέστε τον αριθμητικό κουμπί που αντιστοιχεί στην περιοχή που θέλετε να οπλίσετε-
αφοπλίσετε. 

2. Πιέστε * και ΕΝΤΕR , στην οθόνη θα εμφανιστεί η κατάσταση 
της περιοχής που επιλέξατε. 
3. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη και AWAY για να οπλίσετε-

αφοπλίσετε την περιοχή. 
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4. Πιέστε * και ΕΝΤΕR , για να επιστρέψετε στον έλεγχο της περιοχής που ανήκει το 
πληκτρολόγιο. 
 
Ολικός οπλισμός  (Προαιρετικά ) (∆ιαθέσιμη λειτουργία μόνο με τα πάνελ GEM-
P3200/9600) 
Για να οπλίσετε ταυτόχρονα όλες τις περιοχές πιέστε 9 * ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΣΑΣ και ΕΝΤΕR  
Για να αφοπλίσετε όλες τις περιοχές πιέστε 0 * ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΣΑΣ και ΕΝΤΕR  
 
Ο κωδικός που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να ισχύει σε όλες τις περιοχές. 
Αν σε κάποια περιοχή υπάρχουν ανοικτές ζώνες θα εμφανιστεί η ένδειξη “CAN’T ARM 
SYSTEM, AREA X IN TROUBLE” όπου Χ η προβληματική περιοχή. Οι προβληματικές ζώνες 
πρέπει να ασφαλιστούν. 
 
Αν στην οθόνη εμφανίζονται προβληματικές ζώνες το σύστημα δεν μπορεί να οπλιστεί με 
αυτόν τον τρόπο. 
 
Οπλισμός του συναγερμού ενώ παραμένετε στο σπίτι (Λειτουργία STAY) 

Για να οπλίσετε τον συναγερμό ενεργοποιώντας μόνο τις 
περιμετρικές ζώνες και όχι τις ζώνες με τα ραντάρ που 
βρίσκονται μέσα στο σπίτι, ώστε να μπορείτε να κινείστε 
ελεύθερα  εισάγετε τον κωδικό σας και πιέστε STAY. 

 
Παράκαμψη των καθυστερήσεων 

Όταν όλη οι οικογένεια βρίσκετε στο σπίτι μπορείτε να 
παρακάμψετε της καθυστέρηση της ζώνης (ή των ζωνών) 
εισόδου. Για να παρακάμψετε την καθυστέρηση ώστε αν 
παραβιαστεί η ζώνη καθυστέρησης ο συναγερμός να διεγείρεται 

άμεσα πιέστε και κρατήστε πατημένο το STAY για 2 δευτερόλεπτα ενώ ο συναγερμός είναι 
οπλισμένος. 
Στην οθόνη θα υπάρχει η ένδειξη “SYSTEM ARMED I” (στα πάνελ GEM-P9600/3200) και το 
κόκκινο ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα δείχνοντας πως έχετε μηδενίσει την 
καθυστέρηση εισόδου. 
 
Λειτουργία εύκολης εξόδου όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος STAY 

Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία EASY EXIT κατά τον προγραμματισμό  NAI    OXI  
 
Το σύστημα σας μπορεί να έχει προγραμματιστεί ώστε η λειτουργία EASY EXIT να έχει 
ενεργοποιηθεί ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κύρια έξοδο ενώ έχετε οπλίσει τον 
συναγερμό σε κατάσταση STAY. Ενεργοποιώντας την λειτουργία EASY EXIT ενώ το σύστημα 
είναι οπλισμένο σε STAY θα αρχίσει η καθυστέρηση εξόδου –κατά την διάρκεια της οποίας 
μπορείτε να βγείτε από το σπίτι από την κύρια είσοδο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν-
για παράδειγμα- νωρίς το πρωί θέλετε να βγείτε από το σπίτι χωρίς να απενεργοποιηθεί ο 
συναγερμός και χωρίς να ενοχλήσετε την οικογένεια. 
 
Πιέστε απλά το ΕΝTER για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία και να βγείτε από το σπίτι. 
 
∆υνατότητα που μπορεί να ενεργοποιηθεί σε πάνελ GEM-P3200/GEM-P9600 V20 και , GEM-
P816/P1632 V9A (και στις μεταγενέστερες εκδόσεις). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κουμπιά συναγερμών έκτακτης ανάγκης (μόνο αν οι αντίστοιχες λειτουργίες έχουν 
ενεργοποιηθεί κατά τον προγραμματισμό) 
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Η κάτω σειρά αριθμητικών κουμπιώ (7,8 και 9) αν έχουν 
ενεργοποιηθεί κατά τον προγραμματισμό οι αντίστοιχες 
λειτουργίες είναι πάντα ενεργά και μπορεί να αποσταλούν 
αντίστοιχα σήματα συναγερμού είτε η κεντρική μονάδα 
είναι οπλισμένη είτε όχι.  
Ένας συναγερμός ανάγκης θα δημιουργείται μόνο αν 
πατηθεί το αντίστοιχο πλήκτρο ταυτόχρονα με το *. 
 
 
 
 

• Συναγερμός φωτιάς  
(Έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός φωτιάς κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  �OXI) 
Πατήστε ταυτόχρονα το 7 και το * ένα σήμα πυρκαγιάς θα αποσταλεί στο κέντρο λήψης 
σημάτων.  
• Βοηθητικός συναγερμός 
(Έχει ενεργοποιηθεί ο βοηθητικός συναγερμός κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  �OXI) 
Πιέστε ταυτόχρονα το 8  και το * ένα σήμα βοηθητικού συναγερμού θα αποσταλεί στο κέντρο 
λήψης σημάτων. 
• Συναγερμός κλήσης αστυνομίας 
(Έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός κλήσης αστυνομίας κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  
�OXI) 
Πιέστε ταυτόχρονα το 9  και το * ένα σήμα συναγερμού κλήσης αστυνομίας θα αποσταλεί στο 
κέντρο λήψης σημάτων. 
 
Αφοπλισμός του συστήματος 

 
1. Όταν εισέλθετε στο σπίτι σας από την κύρια είσοδο στο 

πληκτρολόγιο θα ηχεί ένας σταθερός τόνος 
ειδοποίησης για να σας υπενθυμίζει πως πρέπει να 
απενεργοποιήσετε τον συναγερμό. 

2. Πληκτρολογήστε  τον κωδικό σας και πιέστε ΕΝΤΕR, το 
κόκκινο ενδεικτικό θα σβήσει δείχνοντας πως ο 
συναγερμός έχει απενεργοποιηθεί. Αν εισάγετε 
λανθασμένο κωδικό θα ακουστούν 4 προειδοποιητική 
τόνοι. 10 ∆ευτερόλεπτα πριν λήξει η καθυστέρηση 
εισόδου ο ήχος του πληκτρολογίου θα γίνει 
διακοπτόμενος. 

 
 

Ενδείξεις συναγερμού / παύση ενός συναγερμού 
Αν εισερχόμενοι στο σπίτι το κόκκινο ενδεικτικό (ALARM) αναβοσβήνει και η ένδειξη ALARM 
υπάρχει στην οθόνη ενδείξεων σημαίνει πως ο συναγερμός έχει διεγερθεί κατά την απουσία 
σας. Προσοχή αν υποπτεύεστε πως οι διαρρήκτες είναι ακόμα μέσα στο σπίτι εγκαταλείψτε 
αμέσως την οικία και καλέστε την αστυνομία. 
Για να σταματήσετε ένα συναγερμό που ηχεί:  
1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και ENTER, αν και ο συναγερμός θα σταματήσει 
στην οθόνη θα υπάρχει η ένδειξη ALARM ακολουθούμενη από τις ζώνες που έχουν 
παραβιαστεί. 
2. Για να επαναφέρετε τον συναγερμό σε κανονική λειτουργία δείτε τις ζώνες που έχουν 
παραβιαστεί και στην συνέχεια πατήστε RESET. 
 
 
 
 
 
Κωδικός εξαναγκασμένης απενεργοποίησης : �TYPE 1 (Πρόθεμα) �TYPE 2 
(Μοναδικός ) 
Ο κωδικός μου εξαναγκασμένης απενεργοποίησης είναι  ___________________ 
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Αν ένας εγκληματίας σας εξαναγκάσει να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε τον συναγερμό εξαναγκασμένης απενεργοποίησης  (αντί του κανονικού 
κωδικού). 
Υπάρχουν δύο τύποι κωδικού εξαναγκασμένης απενεργοποίησης (1 ) ένα διψήφιος 
προκαθορισμένος αριθμός που πληκτρολογείτε πριν τον κανονικό κωδικό σας ή (2) ένας 
μοναδικός κωδικός 
Παράδειγμα 1 (πρόθεμα):  Αν ο κωδικός χρήστη είναι 1234 και το πρόθεμα κωδικού 
εξαναγκασμένης απενεργοποίησης είναι 99 πληκτρολογώντας 991234 και ENTER θα 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός εξαναγκασμένης απενεργοποίησης. 
Παράδειγμα 2  (μοναδικός):  Αν ο κανονικός κωδικός σας είναι 1234 και ο μοναδικός 
κωδικός εξαναγκασμένης απενεργοποίησης είναι 8899 πληκτρολογήστε 8899 και ENTER 
 
Αν αφοπλίσετε τον συναγερμό με τον κωδικό εξαναγκασμένης απενεργοποίησης θα σταλεί 
ένα σήμα κινδύνου στο κέντρο λήψης σημάτων παρόλο που ο συναγερμός θα φαίνεται πως 
έχει απενεργοποιηθεί κανονικά. Το ενδεικτικό ARMED θα σβήσει ενώ στην οθόνη θα 
εμφανίζεται η ένδειξη SYSTEM READY. 
∆εν θα υπάρχει καμία ένδειξη πως έχει σταλεί σήμα κινδύνου στο κέντρο λήψης σημάτων. 
 
Μενού λειτουργιών 
Μέσω του πληκτρολογίου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα σημαντικό εύρος λειτουργιών 
και ρυθμίσεων.  
Αυτές οι λειτουργικές επιλογές επιλέγονται μέσω θετικής ή αρνητικής απάντησης ΝΑΙ (ΥΕS)/ 
OXI (NO). 
Για να μπείτε στο μενού των λειτουργιών πιέστε MENU 
Σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια μπορεί να απαιτείται πρώτα να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας  και στην συνέχεια το ΜΕΝU (πρέπει να έχει γίνει η 
αντίστοιχη επιλογή κατά τον προγραμματισμό). 
Για να παρακάμψετε μια λειτουργία επιλέξτε ΝΟ (ΟΧΙ) πιέζοντας το AWAY ή ΜΕΝU. 
Για να επιλέξετε-ενεργοποιήσετε μια λειτουργία επιλέξτε ΥΕS (NAI) πιέζοντας STAY ή 
ΕΝΤΕR. 
 
Μπορείτε να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη λειτουργία χρησιμοποιώντας 
αντίστοιχα τα κουμπιά MENU & BYPASS 
Για να επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας πιέστε το RESET. Επίσης αν δεν 
πατήσετε κανένα κουμπί για 1 λεπτό το πληκτρολόγιο θα επιστρέψει σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας. 
 
Display Zone Faults (Εμφάνιση σφαλμάτων ζώνης)?  

Εμφανίζεται ο αριθμός της ζώνης που έχει πρόβλημα (δεν είναι 
ασφαλισμένη). Αν χρειάζεται χρησιμοποιήστε  τα STAY και 
AWAY για να δείτε την επόμενη ή  προηγούμενη αντίστοιχα 

προβληματική ζώνη. (στα πάνελ GEM-P3200/9600  στα GEM-P816/1632 οι ζώνες 
ολισθαίνουν αυτόματα). 
  
Display Zones Bypassed? (Εμφάνιση ζωνών που έχουν παρακαμφθεί) 
Εμφανίζονται οι ζώνες που έχουν παρακαμφθεί. Αν χρειάζεται χρησιμοποιήστε  τα STAY και 

AWAY για να δείτε την επόμενη ή  προηγούμενη αντίστοιχα 
ζώνη που έχει παρακαμφθεί. (στα πάνελ GEM-P3200/9600  
στα GEM-P816/1632 οι ζώνες ολισθαίνουν αυτόματα). 

 
Display Zone Directory?  (Εμφάνιση όλως των ζωνών που ανήκουν σε ένα partition-
τομέα) Εμφανίζονται όλες οι ζώνες που ανήκουν στον τομέα αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε τα 

STAY και AWAY  για να δείτε τις ζώνες του επόμενου 
προηγούμενου τομέα. (στα πάνελ GEM-P3200/9600  στα GEM-
P816/1632 οι τομείς ολισθαίνουν αυτόματα). 

 
 
Activate Bell Test? ( ∆οκιμαστική λειτουργία σειρήνας)  
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∆ιεγείρεται ο συναγερμός (ενώ δεν είναι οπλισμένος) για 
περίπου 2 δευτερόλεπτα και γίνεται δοκιμή της μπαταρίας. Αν 
δεν ηχήσει συναγερμός καλέστε τον τεχνικό συντήρησης. Αν η 
μπαταρία δεν είναι φορτισμένη θα εμφανιστεί στην οθόνη η 

ένδειξη “LOW BATTERY E02-00 SERVICE” . Αφήστε να περάσουν 24 ώρες και δοκιμάστε εκ 
νέου. Αν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα καλέστε τον τεχνικό της εγκατάστασης σας. 
 
 Display System Troubles? (Εμφάνιση προβλημάτων συστήματος)  

Εμφανίζεται ένας διψήφιος κωδικός μαζί με μια συνοπτική 
περιγραφή του προβλήματος. Ανατρέξτε στην λίστα 
προβλημάτων για πλήρη περιγραφή. Αν χρειαστεί 

χρησιμοποιήστε τα STAY και AWAY  για να δείτε το επόμενο ή προηγούμενο πρόβλημα που 
τυχόν υπάρχει στο σύστημα. (Η λειτουργία είναι δυνατή μόνο στα  πάνελ GEM-P9600/3200 ). 
 
 
 
Display Fire Alarms? (Ένδειξη συναγερμών φωτιάς)  

 Εμφανίζονται οι συναγερμοί πυρκαγιάς που τυχόν έχουν 
συμβεί.  
Αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε τα STAY και AWAY  για να δείτε 

το επόμενο ή προηγούμενο συναγερμό πυρκαγιάς που τυχόν έχει συμβεί, (στα πάνελ GEM-
P3200/9600  στα GEM-P816/1632 οι τομείς ολισθαίνουν αυτόματα). 
 
Display Fire Troubles? (Ένδειξη προβλημάτων ζωνών πυρκαγιάς)  

  Εμφανίζονται τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στις 
ζώνες πυρκαγιάς.  
Αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε τα STAY και AWAY  για να δείτε 

την  επόμενη ή προηγούμενη ζώνη πυρκαγιάς που έχει εμφανίζει πρόβλημα, (στα πάνελ 
GEM-P3200/9600  στα GEM-P816/1632 οι τομείς ολισθαίνουν αυτόματα). 
 
Activate Chime? (Ενεργοποίηση ήχου προειδοποίησης)  

 Αν έχετε επιλέξει αυτή τη λειτουργία θα ακούγεται ένα 
προειδοποιητικός ήχος από το πληκτρολόγιο όταν υπάρχει 
πρόβλημα σε μια ζώνη και ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος.  

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μπείτε ξανά στο μενού λειτουργιών σε αντίστοιχη 
θέση θα συναντήσετε την ερώτηση “DEACTIVATE CHIME“  επιλέξτε YES (πιέστε STAY) . 
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος.  
 
Activate Watch Mode? (Ενεργοποίηση λειτουργίας παρακολούθησης)  
(Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία παρακολούθησης Watch Mode  
κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  �OXI) 
 

 Με αυτή τη λειτουργία όλες οι περιμετρικές ζώνες (που έχουν 
οριστεί σαν ζώνες ημερήσιας λειτουργίας) όταν ανοίγουν θα 
προκαλούν ένα ήχο ειδοποίησης στο πληκτρολόγιο, όταν ο 

συναγερμός δεν είναι οπλισμένος.  Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία οπλίστε και στην 
συνέχεια  αφοπλίστε τον συναγερμό. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη 
όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος. (Σημείωση αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο με τα 
πάνελ GEM-P9600 and GEM-P3200) 
 
 
Reset System Trouble? (Μηδενισμός των προβλημάτων του συστήματος) 

Αν διορθώσετε το πρόβλημα που εμφανίζεται στην οθόνη θα 
σταματήσει η ένδειξη του προβλήματος όμως η παρακάτω 
κωδικοί απαιτούν χειροκίνητη επαναφορά του συστήματος Ε13, 
Ε19, Ε20 και E22 (Ανατρέξετε και στον πίνακα προβλημάτων 

για πληρέστερη περιγραφή τους). 
 
Reset Sensor Watch Failure? (Επαναφορά αισθητήρα που παρακολουθείται μέσω 
λειτουργίας Sensor Watch) 
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(Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία παρακολούθησης Sensor Watch  
κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  �OXI) 
 

Αν το σύστημα σας έχει προγραμματιστεί ώστε να 
παρακολουθεί την λειτουργία κάποιων αισθητήρων κίνησης αν 
κάποιος από αυτούς φαίνεται πως δεν λειτουργεί κανονικά στην 

οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη System Trouble E22-NN όπου ΝΝ η ζώνη που βρίσκεται ο 
αισθητήρας. 
Για να επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία πιέστε το RESET ή μέσα από το μενού 
λειτουργιών επιλέξτε ”RESET SENSOR MSG“ και πιέστε ENTER. Αν το πρόβλημα δεν 
διορθωθεί και η ένδειξη παραμένει καλέστε τον τεχνικό της εγκατάστασης σας. 
(Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα πάνελ  GEM-P9600 και GEM-P3200)  
 
Eξελιγμένες λειτουργίες  
Security Bypass programmed? (Ενεργοποίηση ζήτησης κωδικού για παράκαμψη 
ζώνης) 
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία απαίτησης κωδικού για παράκαμψη ζώνης �ΝΑΙ  �ΟΧΙ). 
Σε εφαρμογές υψηλής ασφάλειας οι ζώνες μπορεί να παρακαμφθούν μόνο αν 
πληκτρολογηθεί προηγουμένως ένας έγκυρος κωδικός.  
 
1. Εισάγετε ένα έγκυρο κωδικό και στην συνέχεια πιέστε το κουμπί BYPASS 
2. Pιέστε το κουμπί BYPAS για να ενεργοποιήσετε εκ νέου την ζώνη. 
 (Αυτή η δυνατότητα υπάρχει μόνο στα πάνελ GEM-P3200/9600). 
 
Start Exit Time After Ringback Έναρξη καθυστέρησης για οπλισμό μετά από 
επιβεβαίωση του κέντρου λήψης σημάτων (Πρέπει να ενεργοποιείται μόνο σε συστήματα 
που εγκαθίστανται σε καταστήματα και πρέπει να υποστηρίζεται από το κέντρο λήψης 
σημάτων) 
(Έχει ενεργοποιηθεί η παραπάνω λειτουργία μέσω κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  � 
OXI). 
Αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα κάθε φορά που θα οπλίζεται ο συναγερμός θα 
επικοινωνεί με το κέντρο λήψης σημάτων και όταν επιβεβαιώνει το κέντρο την επικοινωνία θα 
αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης οπλισμού του συναγερμού. Αν η 
επικοινωνία δεν είναι δυνατή μέσα σε 30 δευτερόλεπτα υπάρχει κάποιο πρόβλημα 
επικοινωνίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό χειροκίνητα αλλά πρέπει να 
καλέσετε άμεσα τον τεχνικό συντήρησης του συστήματος. 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Ο τεχνικός που εγκατέστησε το σύστημα σας έχει προγραμματίσει έναν ειδικό κωδικό χρήστη 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να οπλίζει και να αφοπλίζει το σύστημα αλλά και 
για να βάζετε το σύστημα σε κατάσταση προγραμματισμού από τον χρήστη. Σε αυτή την 
κατάσταση μπορείτε να προγραμματίσετε τους κωδικούς για τους άλλους χρήστες, να 
γράψετε μια σύντομη περιγραφή για την κάθε ζώνη, να προγραμματίσετε την ώρα και την 
ημερομηνία ή να διαγράψετε κάποιους από τους κωδικούς χρηστών. 
 
Είσοδος σε κατάσταση προγραμματισμού από τον χρήστη 

1. Εισάγετε τον κωδικό και πιέστε το κουμπί  ΜΕΝU. 
2. Σε όλες τις ερωτήσεις που θα εμφανιστούν επιλέξτε ΝΟ 
εωσότου εμφανιστεί η ένδειξη “ACTIVATE PROGRAM Y/N” σε 

αυτή την ερώτηση επιλέξτε ΝΑΙ (YES) θα εμφανιστεί δείχνοντας πως το σύστημα είναι έτοιμο 
για να προγραμματιστεί από το χρήστη. 
 
Προγραμματισμός ή αναπρογραμματισμός ενός κωδικού χρήστη 

1. Εισάγετε τον αριθμό χρήστη που θέλετε να 
προγραμματίσετε και στην συνέχεια πιέστε 2 φορές το  κουμπί 
MENU. Για παράδειγμα αν θέλετε να προγραμματίσετε τον 
κωδικό του χρήστη 4 πρέπει να πληκτρολογήσετε 04 MENU 

MENU. 
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2. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό χρήστη. Σημείωση: Οι 
κωδικοί χρηστών μπορεί να αποτελούνται έως και από 6 
αριθμούς. 
3. Πιέστε το ENTER για να σώσετε τον νέο κωδικό χρήστη. 
Προσοχή δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό για 2 
χρήστες. 

 
Ο νέος κωδικός που εμφανίζεται στην οθόνη θα σβήσει μόλις πιέσετε το ENTER 
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να εισάγετε ή να αλλάξετε όσους κωδικούς επιθυμείτε. 
 
∆ιαγραφή ενός κωδικού χρήστη 
1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρήστη που θέλετε να σβήσετε τον κωδικό του. 
2. Πληκτρολογήστε *0 για να σβήσετε κάθε ψηφίο του κωδικού χρήστη και πιέστε ENTER. 
3. Για παράδειγμα για να σβήσετε τον κωδικό χρήστη 3 που είναι τετραψήφιος πρέπει να 
πληκτρολογήσετε 03 ΜΕΝU MENU *0*0*0*0 ENTER. 
 
Πώς να δείτε έναν κωδικό χρήστη που έχετε προγραμματίσει 
Για να δείτε έναν υπάρχοντα κωδικό χρήστη, εισάγετε τον αριθμό χρήστη και θα εμφανιστεί ο 
αντίστοιχος κωδικός. 
 
Έξοδος από λειτουργία προγραμματισμού από τον χρήστη 
 
Όταν έχετε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό των κωδικών πιέστε το RESET για να βγείτε 
από την κατάσταση προγραμματισμού. 
 
Παράδειγμα προγραμματισμού 
Για να ορίσετε πως ο χρήστης 3 θα έχει τον κωδικό 3784 : 
Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (που έχει οριστεί πως μπορεί να βάζει το σύστημα σε κατάσταση 
προγραμματισμού) και πιέστε MENU. 
Στις επιλογές που εμφανίζονται επιλέξτε ΝΟ (Πιέζοντας το κουμπί AWAY) εωσότου 
εμφανιστεί η ένδειξη “ACTIVATE PROGRAM Y/N” επιλέξτε YES πιέζοντας STAY. 
Θα εμφανιστεί η ένδειξη “ENTER USER CODE” 
Πληκτρολογήστε 03 (για να επιλέξετε τον χρήστη 03) MENU MENU 3784. 
Πιέστε το ENTER για να σώσετε τον νέο κωδικό. Πιέστε το RESET για να βγείτε από την 
λειτουργία προγραμματισμού.  
 
∆εν είναι δυνατόν δύο χρήστες να έχουν τον ίδιο κωδικό. Αν ο κωδικός που εισάγετε ήδη 
χρησιμοποιείται θα ακουστεί ένας ενδεικτικός ήχος σφάλματος και ο κωδικός δεν θα γίνει 
δεκτός. 
 
Σημειώσεις 
• Αν στο σύστημα έχουν αντικατασταθεί περισσότερα από 1 πληκτρολόγια ο 
προγραμματισμός είναι δυνατός μόνο από το πληκτρολόγιο που έχει ταυτότητα 1. Ρωτήστε 
τον εγκαταστάτη σας ποιο πληκτρολόγιο έχει ορίσει σαν 1. 
• Όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού τα ενδεικτικά ARMED και 
STATUS είναι σβηστά και δεν ηχεί συναγερμός πυρκαγιάς ή παραβίασης. 
• Όταν επιλέγετε κωδικούς αποφύγετε τα συνεχόμενα ή διαδοχικά νούμερα, τις 
ημερομηνίες γενεθλίων και άλλους προφανείς συνδυασμούς. 
• Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 4 λεπτά ενώ το σύστημα είναι σε κατάσταση 
προγραμματισμού ένας συνεχής τόνος θα αρχίσει να ακούγεται από το πληκτρολόγιο. Πιέστε 
RESET για να σταματήσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προγραμματισμός ονομάτων ζωνών 
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Το όνομα κάθε ζώνης μπορεί να αλλάξει από τον χρήστη. 
 
Εισαγωγή σε κατάσταση προγραμματισμού 
Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (που έχει οριστεί πως μπορεί να βάζει το σύστημα σε κατάσταση 
προγραμματισμού) και πιέστε MENU. 
Στις επιλογές που εμφανίζονται επιλέξτε ΝΟ (Πιέζοντας το κουμπί AWAY) εωσότου 
εμφανιστεί η ένδειξη “ACTIVATE PROGRAM Y/N” επιλέξτε YES πιέζοντας STAY. 
Θα εμφανιστεί η ένδειξη “ENTER USER CODE” πιέστε STAY και στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
Ζώνη 1. 
 
Εισαγωγή μιας νέας περιγραφής ζώνης (Εισαγωγή χαρακτήρων όμοια με αυτή που  
χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα) 

• Χρησιμοποιείτε στα κουμπιά MENU και 
BYPASS για να βάλετε τον κέρσορα στον χαρακτήρα 
που θέλετε να αλλάξετε. 
• Πιέστε διαδοχικά το κουμπί που έχει την ομάδα 
χαρακτήρων που επιθυμείτε εωσότου εμφανιστεί ο 
χαρακτήρας που θέλετε. Για να δείτε σε ποιο αριθμό 
αντιστοιχεί ο χαρακτήρας που επιθυμείτε κοιτάξτε τον 
πίνακα αριστερά (και στην επόμενη σελίδα). 
• Χρησιμοποιείτε στα κουμπιά MENU και 
BYPASS για να κινήσετε τον κέρσορα στον επόμενο 
χαρακτήρα. 

• Πιέστε το ENTER για να σώσετε την νέα περιγραφή ζώνης. 
• Για να πάτε στην επόμενη ζώνη (ή σε οποιαδήποτε άλλη) 
• Κινείστε τον κέρσορα στο πεδίο όπου εμφανίζεται ο αριθμός ζώνης χρησιμοποιώντας τα 
MENU και BYPASS. 
• Αλλάξτε τον αριθμό ζώνης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (κάθε ζώνη εισάγεται 
πληκτρολογώντας δύο ψηφία π.χ για Ζώνη 1 πληκτρολογείτε 01). Όταν εισάγετε τον αριθμό 
ζώνης ο κέρσορας πηγαίνει στο πεδίο περιγραφής ζώνης επιτρέποντας σας να εισάγετε την 
περιγραφή που επιθυμείτε. 
• Πάντα να πιέζετε το ENTER προκειμένου να σώσετε την περιγραφή της κάθε ζώνης. 
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Προγραμματισμός ημερομηνίας και ώρας 
Μέσω της λειτουργίας προγραμματισμού από τον χρήστη μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και 
την ημερομηνία του συστήματος. 
 
Είσοδος σε λειτουργία προγραμματισμού από χρήστη 

1. Εισάγετε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πιέστε MENU 
2. Επιλέξτε ΝΟ ( AWAY) εωσότου εμφανιστεί η επιλογή 
”ACTIVATE PROGRAM Y/N” σε αυτήν επιλέξτε YES (STAY). 

Θα εμφανιστεί η ένδειξη “ENTER USER CODE” 
3. Επιλέξτε την επόμενη επιλογή (πιέζοντας STAY), επαναλάβετε εωσότου εμφανιστεί η 
ένδειξη “Enter Date” 
 
Προγραμματισμός της ημερομηνίας 

1. Όταν έχει εμφανιστεί η οθόνη ένδειξης της ημερομηνίας 
απλά πληκτρολογήστε την σωστή ημερομηνία 
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. 
Για παράδειγμα για την ημερομηνία Ιανουάριος 21 2012 
πληκτρολογήστε 01 21 12 
2. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε την ημερομηνία στο 
σύστημα. 
 

 
Προγραμματισμός ώρας 

1. Όταν έχετε εισάγει την ημερομηνία επιλέξτε την επόμενη 
επιλογή (πιέζοντας STAY) θα εμφανιστεί η οθόνη ένδειξη ώρας. 
Πληκτρολογήστε την σωστή ώρα, πιέζοντας οποιοδήποτε 
αριθμητικό κουμπί στο τέλος αλλάζετε την ένδειξη από PM 
(Mετά μεσημβρίας) σε ΑΜ (Προ μεσημβρίας) και αντίστροφα.  
Για παράδειγμα για την ώρα 06:30 Μετά μεσημβρίας 

πληκτρολογήστε 06:30 
2. Πληκτρολογήστε ENTER για να σώσετε την νέα ώρα. 
 
 
 
 
 
 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά MENU & BYPASS για να 
κινήσετε τον κέρσορα. Πιέστε το ENTER για να σώσετε μια 
περιγραφή. Πιέστε ταυτόχρονα το * και τον χαρακτήρα που 
επιθυμείτε για να γράψετε με πεζά. 
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα. Επιπλέον υπάρχουν και άλλα 
μηνύματα που είναι διαθέσιμα μόνο στον εγκαταστάτη ή τον τεχνικό συντήρησης. 
 

 Όλες οι ζώνες είναι σε λειτουργία και μπορεί να οπλιστούν, το C 
δείχνει πως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανοίγματος πόρτας. 
(Αυτό το μήνυμα μπορεί να έχει τροποποιηθεί από τον εγκαταστάτη 

σας). 
 

 Το σύστημα στέλνει αναφορά στο κέντρο λήψης σημάτων πριν 
οπλιστεί. Αν χρειάζεται περιμένετε επιβεβαίωση του κέντρου πριν 
βγείτε από την κεντρική είσοδο. 

 
 Η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης εξόδου δείχνει τον 
εναπομείναντα χρόνο –πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός- σε 
δευτερόλεπτα. Το S δηλώνει πως είναι ενεργός ο κωδικός 

συντήρησης, το Ι δείχνει πως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία οπλισμού με στιγμιαία προστασία. 
 

 Η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης εισόδου δείχνει τον 
εναπομείναντα χρόνο –πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός- σε 
δευτερόλεπτα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί κάποιος έγκυρος 

κωδικός.  
 
 

 Το σύστημα έχει οπλιστεί. Στα πάνελ GEM-P3200-9600  το “I” 
δηλώνει τον οπλισμό του συστήματος με στιγμιαία προστασία. 
 
 Κάποιες ζώνες δεν είναι ασφαλής. Οι προβληματικές ζώνες θα 
εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη. 
 Ελέγξετε τις προβληματικές ζώνες και αποκαταστήσετε την λειτουργία 
τους. Στην συνέχεια οπλίστε το σύστημα. 
 

 
 

 (Με διακοπτόμενο ήχο από τον βομβητή) Εμφανίζεται σφάλμα σε 
κάποια ημερήσια ζώνη (Day Zone), συνήθως θα ακολουθεί μια ή 
περισσότερες ζώνες. Πιέστε RESET για να σταματήσει ο βομβητής. 

 
 

 Ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί, εμφανίζονται οι ζώνες που 
παραβιάστηκαν. Το ενδεικτικό “ALARM” και οι ζώνες παραμένουν 
ακόμα και αν αφοπλιστεί ο συναγερμός. Σημειώστε τις ζώνες που 

παραβιάστηκαν και στην συνέχει πιέστε RESET. 
 

 (Με διακοπτόμενο ήχο από τον βομβητή) Υπάρχει πρόβλημα σε 
κάποιες από τις ζώνες πυρκαγιάς. Πιέστε το RESET για να σταματήσει 
ο βομβητής. ∆ιορθώστε το πρόβλημα ή καλέστε τον τεχνικό 

συντήρησης. 
 

 (Με διακοπτόμενο ήχο από τον βομβητή) Κατάσταση συναγερμού σε 
μια Ζώνη πυρκαγιάς. Εκκενώστε το κτίριο ή διορθώστε την αιτία του 
συναγερμού. 
 
 Μόνο για συστήματα που είναι χωρισμένα σε τομείς (Partition). O 
κωδικός δεν είναι έγκυρος για τον συγκεκριμένο τομέα. 
 
 Πληκτρολογήσατε εσφαλμένο κωδικό ή η λειτουργία εύκολης 
παράκαμψης ζώνης (Easy Bypass) δεν έχει ενεργοποιηθεί. 
 

 
 (Σε λειτουργία διαχειριστή) Ο οπλισμός δεν είναι δυνατός επείδη 
κάποιες ζώνες είναι ανοικτές το # δηλώνει τον αριθμό του τομέα στον 
οποίο υπάρχουν ανοικτές ζώνες.  Πληκτρολογήστε τον αριθμό της 
περιοχή * και ENTER για να δείτε τις ζώνες της συγκεκριμένης 

περιοχής. ∆ιορθώστε το πρόβλημα και στην συνέχεια οπλίστε την περιοχή, (Αυτή η λειτουργία είναι 
διαθέσιμη μόνο στα πάνελ GEM-P3200/9600). 
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 Το σύστημα είναι σε διαδικασία αποστολής ενός μηνύματος 
ακύρωσης του συναγερμού που έχει δημιουργηθεί (μετά από την 
πληκτρολόγηση έγκυρου κωδικού)  

 
 Το σήμα συναγερμού ακυρώθηκε κατά την περίοδο καθυστέρησης 
(πριν η αναφορά συναγερμού σταλθεί στο κέντρο λήψης σημάτων). Αν 
ακυρωθεί ο συναγερμός μετά την λήψη του σήματος από τον σταθμό 

αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ληφθεί επιβεβαίωση από το κέντρο λήψης σημάτων. 
 

 Ένδειξη προβλημάτων που εμφανίζονται στο σύστημα. Ανατρέξετε 
στα παρακάτω παραδείγματα καθώς και στη λίστα των κωδικών 
σφάλματος καθώς και στις διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται. 

 
 Ελέγξετε το μετασχηματιστή τροφοδοσίας, ελέγξετε την ύπαρξη 
καμένης ασφάλειας ή κατεβασμένης ασφάλειας από τον ηλεκτρικό 
πίνακα. Υπάρχει διακοπή της τάσης τροφοδοσίας. 

 
 Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Αν το πρόβλημα παραμένει μετά 
από 24 ώρες αντικαταστήστε την μπαταρία. 
 
 Σφάλμα επικοινωνίας με το κέντρο λήψης σημάτων. 
 
 

 
Πίνακας ενδείξεων κωδικών σφαλμάτων και προτεινόμενες ενέργειες. 
 
Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε κάποιο σφάλμα που εμφανίζεται με απλές ενέργειες πρέπει να καλέσετε 
τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πάνελ 
του συναγερμού ή να αποσυναρμολογήσετε κάποια τμήματα ή εξαρτήματα του (σειρήνες ραντάρ κλπ). 
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης σωματικών βλαβών. 
 
Κωδικός 
σφάλματος 

Σφάλμα Προτεινόμενες ενέργειες

Ε01-00 ∆ιακοπή τάσης 
τροφοδοσίας δικτύου 

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια 
διακοπής ρεύματος. Ελέγξετε αν έχει πέσει η ασφάλεια 
από την οποία παίρνει ρεύμα ο πίνακας. Σε διαφορετική 
περίπτωση καλέστε τον τεχνικό της εγκατάστασης. 

Ε02-00 Αφόρτιστη μπαταρία Αν η ένδειξη δεν σβήσει μέσα σε ένα 24ωρο καλέστε 
τον τεχνικό συντήρησης. 

Ε03-00 Βλάβης επικοινωνίας Το σύστημα δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με το 
κέντρο λήψης σημάτων.  
1. Ενώ ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος 
πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και MENU. Επιλέξτε 
ΝΟ (πιέζοντας AWAY εωσότου εμφανιστεί η ένδειξη 
“ACTIVATE DIALER TEST” 
2. Επιλέξτε YES (πιέζοντας STAY) για να στείλετε 
ένα σήμα στο κέντρο λήψης σημάτων. 
3. Αν η ένδειξη παραμείνει καλέστε τον τεχνικό 
συντήρησης της εγκατάστασης. 

 
 

Ε04-ΝΝ Ένα ασύρματος αισθητήρας 
έχει πρόβλημα. 

Ένας ασύρματος αισθητήρας δεν μπόρεσε να 
επικοινωνήσει με το κέντρο, καλέστε τον τεχνικό 
συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε05-ΝΝ Η μπαταρία ενός 
ασύρματου αισθητήρα έχει 
ξεφορτιστεί. 

Η μπαταρία του αισθητήρα πρέπει να αντικατασταθεί με 
μια ιδίου τύπου καλέστε τον τεχνικό της εγκατάστασης. 

Ε06-ΝΝ Αποτυχία ανταπόκριση 
δέκτη. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε07-00 Αποτυχία απομακρυσμένης 
ανανέωσης δεδομένων 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε08-00 Η τηλεφωνική γραμμή έχει 
κοπεί. 

Αν η διακοπή είναι προσωρινή το μήνυμα θα σβήσει 
όταν αποκατασταθεί η βλάβη. Αν η βλάβη παραμένει  
καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 
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Ε09-00 Το σύστημα είναι σε 
διαδικασία εκκίνησης 
λειτουργίας. 

 

Ε10-ΝΝ Το πληκτρολόγιο δεν 
ανταποκρίνεται.  

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε11-ΝΝ Ο διακόπτης tamper του 
πληκτρολογίου είναι 
ανοικτός. 

Το πληκτρολόγιο έχει αποσπαστεί από το τοίχο.  
Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε12-ΝΝ Μια πλακέτα επέκτασης 
ζωνών δεν ανταποκρίνεται. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε13-ΝΝ Ο διακόπτης tamper μιας 
πλακέτας επέκτασης ζωνών 
είναι ανοικτός. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε14-ΝΝ Η πλακέτα των ρελέ δεν 
επικοινωνεί με το πάνελ. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε15-ΝΝ Ο διακόπτης tamper ενός 
αισθητήρα είναι ανοικτός. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε16-ΝΝ Παρεμβολές στον δέκτη 
ασύρματων αισθητήρων 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε18-ΝΝ Το τηλεχειριστήριο έχει 
«πεσμένη» μπαταρία 

Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.  
Προσοχή χρησιμοποιήστε μόνο τον ίδιο τύπο 
μπαταριών. 

Ε19-00 Πρόβλημα 
προγραμματισμού. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε20-00 Πρόβλημα 
προγραμματισμού. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε21-00 Το σύστημα δεν είναι σε 
λειτουργική κατάσταση. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ε22-ΝΝ Ένας αισθητήρας κίνησης 
εμφανίζεται να έχει 
πρόβλημα. 

Πιέστε το RESET αν η ένδειξη εμφανιστεί σε σύντομο 
διάστημα καλέστε τον τεχνικό συντήρησης. 

Ε23-00  Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 
Ε24-00  Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 
Ε27-00  Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 
Ε39-00  Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 
Ε40-00 Αποτυχία ελέγχου καλής 

λειτουργίας  τμήματος RF 
Ένας από τους ασύρματους αισθητήρες του 
συστήματος απέτυχε στην διαδικασία ελέγχου καλής 
λειτουργίας του.  

Ε41-ΝΝ Πρόβλημα σε ζώνη 
πυρκαγιάς. 

Ένα πρόβλημα υπάρχει στην ζώνη πυρκαγιάς που  
εμφανίζεται στην οθόνη. Καλέστε τον τεχνικό 
συντήρησης. 

E51-00 Πρόβλημα σειρήνας Υπάρχει πρόβλημα στην σειρήνα ή την σύνδεση της. 
Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης του συναγερμού. 

Ε58-00 Πρόβλημα τηλεμετρίας Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης του συναγερμού. 
Ε59-00 Βλάβη τηλεμετρίας Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης του συναγερμού. 
Ε66-00 Συσσωρευμένη κάπνα στον 

ανιχνευτή καπνού  
Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης του συναγερμού. 

Ε99-00 Τα κουμπιά πανικού είναι 
πιεσμένα για πολύ ώρα. 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης του συναγερμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Προσοχή όταν χρησιμοποιούνται κάποιες ζώνες για ανίχνευση πυρκαγιάς πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι περιορισμοί των συστημάτων συναγερμού στην ανίχνευση 
περιστατικών πυρκαγιάς. 
 

1. Αν σε μια ζώνη ανιχνευθεί πυρκαγιά στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “FIRE ALARM” και στο πληκτρολόγιο θα 
ακούγεται ένας διακοπτόμενος ήχου συναγερμού. Εγκαταλείψτε 
το οίκημα και ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία. 

2. Πιέστε το RESET για να παύσει ο βομβητής 
3. Αν ελέγξετε και δεν υπάρχει πυρκαγιά πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και ENTER για να 
σταματήσει η κατάσταση συναγερμού. 
4. Ελέγξετε τους ανιχνευτές καπνού, το κόκκινο ενδεικτικό στον ανιχνευτή που έδωσε τον 
συναγερμό θα αναβοσβήνει. 
 
Σημείωση: Όταν κάνετε RESET το εικονίδιο FIRE στο αριστερό μέρος της οθόνης θα πρέπει 
να σβήσει. Αν δεν σβήσει το εικονίδιο καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης 
σας. 
 
Πρόβλημα σε ζώνη πυρκαγιάς 

1. Αν διαγνωστεί πρόβλημα σε μια ζώνη πυρκαγιάς θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “FIRE TROUBLE” και ο βομβητής θα ηχεί 
για να επισημάνει την εσφαλμένη λειτουργία.  

2. Πιέστε RESET για να σταματήσει ο βομβητής και καλέστε αμέσως τον τεχνικό 
συντήρησης. 
 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Αν και ένα σύστημα συναγερμού μπορεί να είναι μια απόλυτα αξιόπιστη και τεχνολογίας αιχμής σχεδίαση δεν μπορεί 
να εγγυηθεί –η κεντρική μονάδα αλλά και τα περιφερικά της εξαρτήματα και ανιχνευτές- την ανίχνευση πυρκαγιάς. Τα 
συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς μπορεί να αποτύχουν να ανιχνεύσουν μια πυρκαγιά για πλήθος λόγων: 
 
Οι κεντρικές μονάδες, οι μονάδες ειδοποίησης και οι αισθητήρες δεν λειτουργούν χωρίς ενέργεια. Οι συσκευές που 
παίρνουν ενέργεια από μπαταρίες δεν λειτουργούν αν οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί ή δεν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά. Συσκευές που παίρνουν ενέργεια μόνο από το ηλεκτρικό δίκτυο δεν δουλεύουν σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. 
 
Η τηλεφωνική γραμμή που μεταδίδει σήματα στο κέντρο λήψης σημάτων μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. 
 
Οι ανιχνευτές καπνού αν και έχουν συνεισφέρει αποτελεσματικά στην μείωση θανάτων εξαιτίας πυρκαγιών, μπορεί 
να μην ενεργοποιηθούν ή να μην ενεργοποιηθούν εγκαίρως για πολλούς λόγους α)μπορεί να μην αντιληφθούν μια 
πυρκαγιά της οποίας ο καπνός δεν μπορεί να τους φτάσει- σε καμινάδες, πίσω από τοίχους, πάνω από οροφές, σε 
ντουλάπια κλπ, β) πυρκαγιά που είναι σε άλλο όροφο της οικίας, έχουν λειτουργικούς περιορισμού-κανένας 
ανιχνευτής δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλα τα είδη πυρκαγιάς. 
 
Ανιχνευτές με θερμοστάτη ή με ανιχνευτή θερμοκρασίας μπορεί να αστοχήσουν να ανιχνεύσουν μια πυρκαγιά γιατί 
μπορεί να μην είναι κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς ή γιατι η θερμότητα της πυρκαγιάς δεν φτάνει σε αυτούς. 
 
Αυτού του είδους οι ανιχνευτές δεν ανιχνεύουν επίπεδα οξυγόνου, καπνό, τοξικά αέρια ή φλόγα. 
Για αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν μέρη ενός συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς σε συνδυασμό με 
άλλες συσκευές ανίχνευσης. 
 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βασίζεστε μόνο σε αισθητήρες θερμοκρασίας σαν μοναδικό μέσο για την 
ανίχνευση πυρκαγιάς. 
 
Συσκευές ηχητικής ειδοποίησης όπως ειρήνες, κουδούνια και κόρνες μπορεί να μην γίνουν αντιληπτές από άτομα 
που βρίσκονται πίσω από μια κλειστή πόρτα. Προειδοποίηση: συσκευές που βρίσκονται σε διαφορετικό όροφο 
είναι λιγότερο πιθανόν να ειδοποιήσουν ενοίκους που βρίσκονται σε άλλους ορόφους. 
Ακόμα και αυτοί που είναι ξύπνιοι μπορεί να μην ακούσουν τα σήματα ειδοποίησης αν υπάρχουν θόρυβοι από την 
κυκλοφορία του δρόμου, ένα στερεοφωνικό σύστημα, μια αναμμένη τηλεόραση κλπ. Όσο δυνατή και να είναι μια 
σειρήνα μπορεί να μην γίνει αντιληπτή από άτομα με προβλήματα ακοής. 
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Οι συσκευές συναγερμού – όπως και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές- μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να υποστούν μια 
βλάβη. Αν και οι ηλεκτρονικές συσκευές σχεδιάζονται για να λειτουργούν χρόνια χωρίς προβλήματα μπορεί να 
εμφανίζουν μια βλάβη οποιαδήποτε  στιγμή.  
 
Παραπάνω περιγράφονται μερικοί από τους λόγους που μια συσκευή συναγερμού-ανίχνευσης πυρκαγιάς μπορεί να 
εμφανίσει αστοχία, όμως ο πιο κοινός λόγος που ένα σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά είναι η ελλιπής συντήρηση και 
ο ανεπαρκής περιοδικός έλεγχος της καλής του λειτουργίας. 
 
Τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για να επιβεβαιώνετε πως όλα 
τα εξαρτήματα τους λειτουργούν κανονικά. 
 
Αν και η ύπαρξη συστήματος συναγερμού πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα έκπτωση στα ασφάλιστρα του χώρου 
που καλύπτεται, δεν αποτελεί υποκατάστατο της ασφάλισης της περιουσίας και της ζωής των κατοίκων του χώρου 
που προφυλάσσεται από το σύστημα. Για αυτό το λόγο πρέπει τόσο η περιουσία όσο και οι ζωές να καλύπτονται με 
κατάλληλα ασφαλιστικά συμβόλαια. 


