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ελίδα 1

Οδηγίες χρήζης πληκηρολογίων ηης ζειράς Networ-X
ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΥΔΗ ΚΟΠΟ ΝΑ Α ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΗΑ Α ΚΑΗ ΝΑ ΚΑΣΑΣΖΔΗ ΦΗΛΗΚΔ ΠΡΟ ΔΑ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ. ΌΛΟΗ ΟΗ ΥΡΖΣΔ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΓΗΑΒΑΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΖΟΤΝ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΧΣΔ ΝΑ ΜΠΟΡΟΤΝ
ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΟΤΝ ΧΣΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ. ΣΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ
ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ Δ ΜΔΡΟ ΠΟΤ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΚΟΛΑ ΓΗΑΘΔΗΜΟ Δ ΚΑΘΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΔΗΑΣΔΗ ΝΑ ΑΝΑΣΡΔΞΔΣΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ.
ΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΖΜΔΗΟ ΓΔΝ Α ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΣΟ, ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΔΗΣΔ
ΣΟΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ.
Σν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κπνξεί λα νπιηζηεί ε λα αθνπιηζηεί πιεθηξνινγώληαο έλα 4ςήθην ε
6ςήθην αξηζκό ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν είλαη παξόκνην κε ηειεθσληθή
ζπζθεπή. Δπηπιένλ, αλ απηό έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, ην ζύζηεκα κπνξεί λα
νπιηζηεί παηώληαο απιά ηα πιήθηξα [STAY] ε [EXIT]. Δλ ηνύηνηο ην ζύζηεκα ζα αθνπιίδεηαη
πάληνηε ρξεζηκνπνηώληαο έλα 4ςήθην ε 6ςήθην θσδηθό ρξήζηε. Σα πιεθηξνιόγηα κε LED
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έσο θαη 35 ελδεηθηηθά θαζώο θαη βνκβεηή ηα νπνία παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο
πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην. Η θαηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλνπλ ηα ελδεηθηηθά θαη νη ήρνη ηνπ
πιεθηξνινγίνπ ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ εύθνιε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζαο.
ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΚΑΗ ΑΝ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ, ΔΞΑΚΖΘΔΗΣΔ ΣΟ
ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΠΑΡΧΝ Ο ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ .
ΔΥΔΣΔ ΤΠ ΟΦΗΝ Α ΟΣΗ, ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ
ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ Α, ΔΞΑΡΣΑΣΑΗ ΑΠΟ ΓΤΟ ΚΤΡΗΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ:
1.
2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΩΡΑ
12:00 πκ
1:00 πκ
2:00 πκ
3:00 πκ
4:00 πκ
5:00 πκ
6:00 πκ
7:00 πκ

Σν ζύζηεκά ζαο είλαη ειεθηξνληθή ζπζθεπή θαη ζαλ ηέηνηα είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηάζεη
βιάβε. Γελ ζα πξέπεη λα βαζίδεζηε ζε απηό ζαλ απόιπηε πεγή πξνζηαζίαο.
Σν ζύζηεκά ζαο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θάζε εβδνκάδα.
Σν ζύζηεκα δελ κπνξεί λα εξγαζηεί ρσξίο ξεύκα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.
Οη ζεηξήλεο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά δπλαηέο, ζσζηά ζπλδεδεκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ζε
κέξνο πνπ λα παξέρνπλ ζαθή εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ κε ήρν θαη θσο.
Οη ππξαληρλεπηέο κπνξεί λα κελ αληρλεύζνπλ θσηηά ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.
Πξνηηκείζηε επαγγεικαηίεο εγθαηαζηάηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ην ζέξβηο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δίλαη δπλαηόλ λα νπιίζεηε ην ζύζηεκά ζαο ρσξίο λα είλαη ζπλδεδεκέλε ε θνξηηζκέλε ε
κπαηαξία εθεδξείαο. Θα πξέπεη λα θάλεηε ζπρλό έιεγρν, δηαθόπηνληαο ηελ ηξνθνδνζία
ξεύκαηνο πόιεσο γηα λα εμαθξηβώζεηε αλ ε κπαηαξία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θνξηηζκέλε.

ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΣΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΤ
ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΡΟΣΟΤ ΥΔΗΡΗΣΔΗΣΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ Α. ΑΝ ΚΑΠΟΗΟ
ΜΔΡΟ ΑΠΟ Απηό ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΣΟ, Ζ ΑΝ ΔΥΔΣΔ ΚΑΠΟΗΔ
ΔΡΧΣΖΔΗ Ζ ΑΜΦΗΒΟΛΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ Α, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖΣΔ ΜΔ ΣΖΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΣΖ ΟΠΟΗΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΒΡΔΗΣΔ ΣΖ 1ε
ΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ.

ελίδα 2

ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
00
01
02
03
04
05
06
07

ΩΡΑ
8:00 πκ
9:00 πκ
10:00 πκ
11:00 πκ
12:00 κκ
13:00 κκ
14:00 κκ
15:00 κκ

ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
08
09
10
11
12
13
14
15

ΩΡΑ
16:00 κκ
17:00 κκ
18:00 κκ
19:00 κκ
20:00 κκ
21:00 κκ
22:00 κκ
23:00 κκ

ΚΩΔ. ΩΡΑΣ
16
17
18
19
20
21
22
23

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ
1.

Παηήζηε ην πιήθηξν [ * ].

2.

Παηήζηε ην πιήθηξν [ 9 ].

3.

Παηήζηε ην πιήθηξν [ 6 ].

4.

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ «θύξην θσδηθό ρξήζηε»

5.

Γώζηε ηελ «εκέξα ηεο εβδνκάδαο», όπνπ:
1= Κπξηαθή
2= Γεπηέξα
3= Σξίηε
4= Σεηάξηε

Σελ πνζόηεηα, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπώλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ
ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζαο.
Σε θαιή γλώζε πνπ έρεηε όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο θαη ηνλ
εβδνκαδηαίν έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πξέπεη λα θάλεηε.

ΚΑΣΑ ΣΖ ΥΔΓΗΑΖ ΣΖ ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ Α (ΟΗΚΗΑ Ζ ΚΑΣΑΣΖΜΑ) ΝΑ ΔΥΔΣΔ
ΤΠ ΟΦΗΝ Α Σνπο ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ:
1.

Οδηγίες χρήζης πληκηρολογίων ηης ζειράς Networ-XΟδηγίες χρήζης πληκηρολογίων ηης ζειράς Networ-X

6.

5= Πέκπηε
6= Παξαζθεπή
7= αββάην

Γώζηε ην «θσδηθό κήλα». Θα πξέπεη λα είλαη δηςήθηνο αξηζκόο, όπνπ:
01= Ιαλνπάξηνο
02= Φεβξνπάξηνο
03= Μάξηηνο
04= Απξίιηνο
05= Μάηνο
06= Ινύληνο

07= Ινύιηνο
08= Αύγνπζηνο
09= επηέκβξηνο
10= Οθηώβξηνο
11= Ννέκβξηνο
12= Γεθέκβξηνο

7.

Γώζηε ην «θσδηθό εκέξαο». Θα πξέπεη λα είλαη πάληα δηςήθηνο
αξηζκόο.
ε
Παξάδεηγκα: Η 5 εκέξα ηνπ κήλα ζα πξέπεη λα δνζεί σο [0] [5]

8.

Γώζηε ηα ηειεπηαία δύν ςεθία ηνπ «θσδηθνύ έηνπο».
Παξάδεηγκα: Γηα ην έηνο 1997 δώζηε [9] [7].

ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΟ – (πξναηξεηηθό)
ελίδα 15

1.

Παηήζηε ην πιήθηξν [*].

2.

Παηήζηε ην πιήθηξν [1].

3.

Παηήζηε έλα αξηζκό από ην 1 έσο ην 8 γηα λα αιιάμεηε ππνζύζηεκα

4.

Αλ δελ παηεζεί θάπνην άιιν πιήθηξν, ην πιεθηξνιόγην ζα επαλέιζεη ζην αξρηθά
νξηζκέλν ππνζύζηεκα κεηά από 10 δεπηεξόιεπηα.

5.

Αλ παηεζεί θάπνην άιιν πιήθηξν, ην πιεθηξνιόγην ζα παξακείλεη ζην λέν
ππνζύζηεκα γηα ρξόλν 1 ιεπηνύ, αλ δελ παηεζεί θαλέλα άιιν πιήθηξν.

ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ
1.

Παηήζηε ην πιήθηξν [*].

2.

Παηήζηε ην πιήθηξν [3] γηα λα εκθαληζηνύλ ζην πιεθηξνιόγην νη δώλεο πνπ έδσζαλ
ζπλαγεξκό (ηελ ηειεπηαία θνξά).

3.

Σν ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ζην πιεθηξνιόγην αλαβνζβήλνληαο ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά
ησλ δσλώλ πνπ έδσζαλ ζπλαγεξκό. Αλ εθείλν ην δηάζηεκα ππήξραλ απνκνλσκέλεο
δώλεο , απηέο ζα εκθαληζηνύλ κε ζηαζεξά αλακκέλα ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά ηνπο.

ΓΟΚΗΜΖ ΔΗΡΖΝΑ
Παηήζηε ην πιήθηξν [*] θαη θαηόπηλ ην πιήθηξν [4]

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΖΖ (RESET) ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΣΧΝ
1.

Αθνπιίζηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ (αλ είλαη ήδε νπιηζκέλν).

2.

Παηήζηε κε ηε ζεηξά ηα πιήθηξα [*] θαη [7].

Θέκαηα
Δπεμήγεζε ρξεζηκνπνηνύκελσλ όξσλ
Γηα λα θαηαλνήζεηε ηα ελδεηθηηθά
Πιήθηξα αλαγγειίαο ακέζνπ αλάγθεο
Λεηηνπξγίεο πιεθηξνινγίνπ
Οπιίδνληαο ην ζύζηεκα θεύγνληαο από ην ρώξν
Οπιίδνληαο ην ζύζηεκα παξακέλνληαο ζην ρώξν
Υξεζηκνπνηώληαο ην γξήγνξν νπιηζκό
Αιιαγή θαηάζηαζεο νπιηζκνύ ελώ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν
Αθνπιίδνληαο ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ
Απνκνλώλνληαο δώλεο ηνπ ζπζηήκαηνο
Οκαδηθή απνκόλσζε δσλώλ
Δπαλαθέξνληαο ηηο απνκνλσκέλεο δώλεο
Δλεξγνπνίεζε θαη αθύξσζε ηεο αλαγγειίαο δσλώλ
Αιιάδνληαο ηνπο θσδηθνύο ρξεζηώλ
Καζνξηζκόο επηπέδνπ πξόζβαζεο ρξεζηώλ
Άιιεο εληνιέο πιεθηξνινγίνπ
Δλαιιαγή ππνζπζηήκαηνο
Έιεγρνο κλήκεο ζπλαγεξκνύ
Δπαλεθθίλεζε (reset) ππξαληρλεπηώλ
Καζνξηζκόο ξνινγηνύ ζπζηήκαηνο
Καζνξηζκόο εκεξνκελίαο ζπζηήκαηνο
εκεηώζεηο ρξήζηε

Όινη νη ζπλδεδεκέλνη ππξαληρλεπηέο ζα πξέπεη λα εξεκήζνπλ.

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΡΟΛΟΓΗΟΤ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
βήκα 1.

Παηήζηε ην πιήθηξν [*].

βήκα 2.

Παηήζηε ην πιήθηξν [9].

βήκα 3.

Παηήζηε ην πιήθηξν [7].

βήκα 4.

Πιεθηξνινγήζηε ην «θύξην θσδηθό ρξήζηε» ηνπ ζπζηήκαηνο.

βήκα 5.

Γώζηε ην «θσδηθό ώξαο» ζε δηςήθηα κνξθή. εκείσζε: Σν ξνιόη είλαη
ζε 24σξε κνξθή (βιέπε ζηνλ πίλαθα ηεο επνκέλεο ζειίδαο).

βήκα 6.

Γώζηε ην «θσδηθό ιεπηώλ», πάιη ζε δηςήθηα κνξθή.

Παξάδεηγκα: ηα 7 ιεπηά ζα πξέπεη λα δνζνύλ σο [0] [7].

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ελίδα 14
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10
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12
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Οδηγίες χρήζης πληκηρολογίων ηης ζειράς Networ-X

Οδηγίες χρήζης πληκηρολογίων ηης ζειράς Networ-X

ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΧΝ
Καζπζηέξεζε αλαθνξάο: Δπηινγή ιεηηνπξγίαο πνπ επηηξέπεη ηελ θαζπζηέξεζε απνζηνιήο
ζήκαηνο πξνο ην ζηαζκό ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ.
Δπίπεδν πξόζβαζεο: Σν επίπεδν δπλαηόηεηαο ιεηηνπξγηώλ πνπ έρεη θάπνηνο ρξήζηεο όηαλ
ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ.

βήκα 7.

Παηήζηε ην πιήθηξν [*]. Σν ελδεηθηηθό «ready» ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη.
Έρεηε κεηαθεξζεί ζην θαζνξηζκό ησλ ππνζπζηεκάησλ. (Σα ππνζπζηήκαηα
ζηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε, αλάινγα κε ην επίπεδν πξόζβαζεο
ηνπ θσδηθνύ ηνπ, ζα εκθαληζηνύλ ζην πιεθηξνιόγην).

βήκα 8.

Οη θσηηζκέλνη αξηζκνί δσλώλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, δείρλνπλ ηνπο αξηζκνύο
ησλ ππνζπζηεκάησλ ζηα νπνία έρεη πξόζβαζε ν ρξήζηεο. Γηα λα αιιάμεηε
ηα ππνζπζηήκαηα ζηα νπνία ν ρξήζηεο ζα έρεη πξόζβαζε, παηήζηε ηνπο
αξηζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πιεθηξνιόγην. (Παξάδεηγκα: Αλ ην
ελδεηθηηθό δώλεο 2 είλαη αλακκέλν, ηόηε ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζην 2ν
ππνζύζηεκα. Παηώληαο ην πιήθηξν [2], ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό ζα ζβήζεη
θαη ζα αθπξσζεί ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν
ππνζύζηεκα. Αλαθεξζείηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα)

βήκα 9.

Αθνύ ηειεηώζεηε κε ηνλ θαζνξηζκό πξόζβαζεο ζηα ππνζπζηήκαηα,
παηήζηε ην πιήθηξν [ * ]. Με απηό επηζηξέθεηε ζην 4ν βήκα. ε απηό ην
ζεκείν, κπνξείηε λα δώζεηε θάπνην άιιν αξηζκό ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ην
επίπεδν πξόζβαζεο ζέιεηε λα θαζνξίζεηε. πλερίζηε κε ηα βήκαηα 4 έσο 8
κέρξη λα θαζνξίζεηε όινπο ηνπο ρξήζηεο.

βήκα 10.

Παηήζηε ην πιήθηξν [#] γηα βγείηε από ην θαζνξηζκό επηπέδνπ πξόζβαζεο
ρξεζηώλ.

ηαζκόο ιήςεο ζεκάησλ: Η εηαηξεία ζηελ νπνία ζηέιλνληαη ηα ζήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο
π.ρ. ηα ζήκαηα ζπλαγεξκνύ.
Αλαγγειία: Λεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ερεί θάζε θνξά πνπ
αλνίγεη κία δώλε θαζπζηέξεζεο, όπσο ε πόξηα θύξηα εηζόδνπ / εμόδνπ.
Κσδηθνί: Αλαθέξεηαη είηε ζαλ θσδηθνί ρξήζηε (ζπζρεηηζκέλνη κε άηνκα) είηε ζαλ θσδηθνί
ιεηηνπξγηώλ (εληνιή – δηαθόπηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο.
ΗΜΔΙΩΗ: Σν ζύζηεκα κπνξεί λα δερηεί είηε (99) 4ςήθηνπο θσδηθνύο ρξήζηε είηε (66)
6ςήθηνπο, πνηέ όκσο 6ςήθηνπο θαη 4ςήθηνπο ζπγρξόλσο.
Κσδηθόο ελέδξαο: Λεηηνπξγία ε νπνία επηηξέπεη ηελ απνζηνιή εηδηθνύ ζήκαηνο ζην θέληξν
ιήςεο ζεκάησλ πνπ αλαθέξεη όηη ν ρεηξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ από έλα ρξήζηε,
γίλεηαη θάησ από πξνζσπηθή απεηιή.
Αλαγθαζηηθόο νπιηζκόο: Λεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζην ζύζηεκα λα νπιηζηεί, αθόκε θαη κε
θάπνηεο δώλεο αλνηθηέο. Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα νπιηζηεί κε αλαγθαζηηθό νπιηζκό, ην
ελδεηθηηθό “ready” ηνπ πιεθηξνινγίνπ αλαβνζβήλεη. ΠΡΟΟΥΖ: Όζεο από ηηο δώλεο ζα είλαη
αλνηθηέο θαηά ηνλ νπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απνκνλσζνύλ απηόκαηα θαη επνκέλσο
δελ πξόθεηηαη λα δώζνπλ ζπλαγεξκό ζε ηπρόλ παξαβίαζε.

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ
1
2
3
4
5
6
7
8

Κσδηθόο ιεηηνπξγηώλ: Ο θσδηθόο απηόο (4ςήθηνο) ε (6ςήθηνο) νξίδεηαη από ηνλ εγθαηαζηάηε
ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ ρεηξηζκό κηαο ζπζθεπήο.
Οκαδηθή απνκόλσζε: Λεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα απνκνλώζεη πνιιέο δώλεο
ζπγρξόλσο κε κία εληνιή.
Άκεζε / θαζπζηέξεζε: Δπηινγή ιεηηνπξγίαο πνπ επηηξέπεη ηνλ άκεζν ζπλαγεξκό ζε κηα δώλε
θαζπζηέξεζεο (π.ρ. πόξηα εηζόδνπ / εμόδνπ), ε δίλεη θαζπζηέξεζε ώζηε λα κπνξεί έλαο
ρξήζηεο λα κπεη ε λα βγεη από ην ρώξν ρσξίο λα δνζεί ζπλαγεξκόο, ε πξνηνύ λα δνζεί θσδηθόο
ρξήζηε ώζηε λα αθνπιηζηεί ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ.
Κύξηνο θσδηθόο: Ο θσδηθόο ρξήζηε ν νπνίνο εθηόο από ην λα νπιίδεη / αθνπιίδεη ην ζύζηεκα
κπνξεί θαη λα αιιάδεη ηνπο άιινπο θσδηθνύο ρξήζηε.
Γηαρσξηζκόο ζε ππνζπζηήκαηα: Σν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ πνπ έρεη ρσξηζηεί ζε πνιιαπιέο
πεξηνρέο (δηακεξίζκαηα) όπνπ θάζε έλα κπνξεί λα ειέγρεηαη από δηαθνξεηηθό ρξήζηε (εο) θαη λα
θαιύπηεη ην δηθό ηνπ ρώξν (νπο).

ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΟ
1ν ππνζύζηεκα
2ν ππνζύζηεκα
3ν ππνζύζηεκα
4ν ππνζύζηεκα
5ν ππνζύζηεκα
6ν ππνζύζηεκα
7ν ππνζύζηεκα
8ν ππνζύζηεκα

ΑΛΛΔ ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ
Καζνξηζκόο ηνπ ηόλνπ ηνπ βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ
1.

Παηήζηε ην πιήθηξν [*].

2.

Πεξηκεηξηθή θάιπςε: Η θάιπςε ελόο πξνζηαηεπνκέλνπ νηθήκαηνο (ζπλήζσο πόξηεο παξάζπξα).

Παηήζηε ην πιήθηξν [0]. Δίζηε ηώξα ζηε ιεηηνπξγία θαζνξηζκνύ ηόλνπ βνκβεηή ηνπ
πιεθηξνινγίνπ.

3.

Γξήγνξνο νπιηζκόο: Λεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα νπιίζεη ην ζύζηεκα παηώληαο
είηε ην πιήθηξν [STAY] είηε ην πιήθηξν [EXIT] ηνπ πιεθηξνινγίνπ (αλάινγα κε ην πώο έρεη
θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο).

Παηώληαο ην πιήθηξν [1] αλεβάδεηε ην ηόλν ηνπ βνκβεηή, ελώ παηώληαο ην πιήθηξν [2]
θαηεβάδεηε ην ηόλν ηνπ ήρνπ.

4.

Όηαλ επηιέμεηε ηνλ επηζπκεηό ηόλν ήρνπ, παηήζηε ην πιήθηξν [#] γηα λα απνζεθεύζεηε ηελ
επηινγή θαη βγείηε από ηελ εληνιή θαζνξηζκνύ ηόλνπ ήρνπ ηνπ πιεθηξνινγίνπ.

Κσδηθόο ρξήζηε: Ο 4ςήθηνο ε 6ςήθηνο αξηζκόο κε ηνλ νπνίν έλαο ρξήζηεο νπιίδεη, αθνπιίδεη
θαη γεληθά ρεηξίδεηαη ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ.
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ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΡΟΒΑΖ ΥΡΖΣΧΝ

ΓΗΑ ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΖΔΣΔ ΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ

Γηα λα θαζνξίζεηε ην επίπεδν πξόζβαζεο ησλ θσδηθώλ ρξεζηώλ αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ
βήκαηα. Θα πξέπεη λα έρεηε θαζνξίζεη ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε πξνηνύ θαζνξίζεηε ην επίπεδν
πξόζβαζεο ηνπ θαζελόο από απηνύο.

Armed (Δλδεηθηηθό νπιηζκνύ)
Σν ελδεηθηηθό «armed» αλάβεη όηαλ νπιίζεηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ελώ ζβήλεη όηαλ ην
αθνπιίζεηε. Δπηπιένλ ην ελδεηθηηθό απηό αλαβνζβήλεη ζηε πεξίπησζε πνπ έρεη δνζεί
ζπλαγεξκόο θαηά ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ην ζύζηεκα ήηαλ νπιηζκέλν.

βήκα 1.

Παηήζηε ην πιήθηξν [*].

βήκα 2.

Παηήζηε ην πιήθηξν [6].

βήκα 3.

Γώζηε ην «θύξην θσδηθό ρξήζηε». ΗΜΔΙΩΗ: Να έρεηε ππ’ όςηλ ζαο όηη
κπνξείηε λα αιιάμεηε ην επίπεδν πξόζβαζεο θάπνηνπ άιινπ θσδηθνύ
ρξήζηε, κόλν αλ ην ππνζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ν θσδηθόο απηόο αλήθεη
ζηα ππνζπζηήκαηα ζηα νπνία θαη ν «θύξηνο θσδηθόο» ζαο έρεη πξόζβαζε.

βήκα 4.

Σν ελδεηθηηθό (ready) ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη.

βήκα 5.

Γώζηε ηνλ δηςήθην αύμνληα αξηζκό ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ην επίπεδν
πξόζβαζεο ζέιεηε λα θαζνξίζεηε (π.ρ. γηα ην 2ν δώζηε 02). Σν ελδεηθηηθό
(ready) ζα αλάςεη ζηαζεξά ελώ ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ην ελδεηθηηθό
(instant).

βήκα 6.

Σα ελδεηθηηθά δσλώλ 1 έσο 8 ζα αλάςνπλ δείρλνληαο ηηο δπλαηόηεηεο
(επίπεδν πξόζβαζεο) πνπ έρεη απηόο ν θσδηθόο ρξήζηε. Δπεμήγεζε γηα ηα
παξαθάησ ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα. Έρεηε πιένλ ηε
δπλαηόηεηα λα ελεξγνπνηήζεηε ε λα αθπξώζεηε ηηο δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο
ηνπ ελ ιόγσ θσδηθνύ παηώληαο ην αληίζηνηρν πιήθηξν. Όηαλ ην αληίζηνηρν
ελδεηθηηθό είλαη αλακκέλν ε δπλαηόηεηα είλαη ελεξγή ελώ όηαλ είλαη ζβεζηό
είλαη απελεξγνπνηεκέλε:

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

ΔΠΗΠΔΓΑ ΠΡΟΒΑΖ (ΑΝ ΣΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 8 ΔΗΝΑΗ ΒΖΣΟ)

1

Γελ ρξεζηκνπνηείηαη (κελ ην αιιάδεηαη αλ είλαη αλακκέλν)

2

Γπλαηόηεηα κόλν γηα νπιηζκό ζπζηήκαηνο

3

Γπλαηόηεηα κόλν νπιηζκνύ (κεηά ην ηέινο ηνπ ρξνληθνύ πεξηζσξίνπ)

4

Κύξηνο θσδηθόο (κπνξεί λα αιιάδεη ηνπο άιινπο θσδηθνύο)

5

Γπλαηόηεηα νπιηζκνύ θαη αθνπιηζκνύ ζπζηήκαηνο

6

Γπλαηόηεηα απνκόλσζεο δσλώλ.

7

Γπλαηόηεηα αλαθνξάο ζεκάησλ νπιηζκνύ / αθνπιηζκνύ ζην 24σξν θέληξν
ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ.

8

Αλ ην ελδεηθηηθό απηό είλαη αλακκέλν, ν θσδηθόο απηόο έρεη θαζνξηζηεί
ζαλ θσδηθόο εηδηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Μελ ην αιιάμεηε, αιιά παηήζηε ην
πιήθηξν [#] δύν θνξέο γηα λα βγείηε από ην θαζνξηζκό επηπέδνπ
πξόζβαζεο ρξεζηώλ.

ελίδα 12

Bypass (Δλδεηθηηθό απνκόλσζεο δσλώλ)
Σν ελδεηθηηθό «bypass» αλάβεη όηαλ θάπνηα από ηηο δώλεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ε ζην ππνζύζηεκα
πνπ αλήθεη ην πιεθηξνιόγην ζηε πεξίπησζε πνπ έρεηε δηαρσξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο). Δπηπιένλ
ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά ησλ απνκνλσκέλσλ δσλώλ ζα είλαη αλακκέλα. Αλ ην ελδεηθηηθό
«bypass» είλαη ζβεζηό, θακία δώλε δελ είλαη απνκνλσκέλε.
Cancel (Δλδεηθηηθό αθύξσζεο)
Σν ελδεηθηηθό «cancel» αλαβνζβήλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εηζόδνπ (εθ’ όζνλ έρεη
θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ε δπλαηόηεηα αθύξσζεο απνζηνιήο ζεκάησλ ζην θέληξν
ιήςεο). ε απηή ηε πεξίπησζε, αλ δώζηε ην θσδηθό ζαο θαη θαηόπηλ παηήζεηε ην πιήθηξν
[cancel], ε απνζηνιή ζεκάησλ πξνο ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ ζα ζηακαηήζεη.
ΗΜΔΙΩΗ: Θα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ε δπλαηόηεηα αθύξσζεο
ζήκαηνο ζπλαγεξκνύ. Αλ δώζεηε ην θσδηθό ζαο θαη θαηόπηλ παηήζεηε ην πιήθηξν [cancel] ηε
ζηηγκή πνπ θηππάεη ν ζπλαγεξκόο ε κεηά από ζήκα ζπλαγεξκνύ πνπ έρεη ζηαιεί ζην θέληξν
ιήςεο ζεκάησλ, ην ελδεηθηηθό «cancel» ζα αλάςεη ζηαζεξά θαη ζα κείλεη αλακκέλν κέρξη ην
ζήκα αθύξσζεο ζπλαγεξκνύ ζηαιεί ζην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ. ΗΜΔΙΩΗ: Θα πξέπεη λα έρεη
ελεξγνπνηεζεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ζήκαηνο αθύξσζεο.
Chime (Δλδεηθηηθό αλαγγειίαο)
Σν ελδεηθηηθό «chime» αλάβεη ζηε πεξίπησζε πνπ παηεζεί ην αληίζηνηρν πιήθηξν [chime] θαη
ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία αλαγγειίαο ησλ δσλώλ.
Exit (Δλδεηθηηθό ρξόλνπ εμόδνπ)
Σν ελδεηθηηθό «exit» αλάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. Πξνζέμηε όηη ην ελδεηθηηθό απηό
ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ζηα ηειεπηαία 10 δεπηεξόιεπηα ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ ζαλ ελεκέξσζε
όηη ηειεηώλεη ν ρξόλνο θαη ζα πξέπεη λα θύγεηε από ην ρώξν γξήγνξα, εηδάιισο ζα δνζεί
ζπλαγεξκόο. (ηε πεξίπησζε απηή, γηα λα απνθύγεηε έλα ςεπδή ζπλαγεξκό, ζα κπνξνύζαηε λα
αθνπιίζεηε θαη λα νπιίζεηε εθ λένπ ην ζύζηεκα γηα λα επαλεθθηλήζεηε ην ρξόλν εμόδνπ).
Fire (Δλδεηθηηθό ππξαλίρλεπζεο)
Αλ ην ελδεηθηηθό «fire» είλαη αλακκέλν ζηαζεξά, ζεκαίλεη όηη θάπνηα δώλε ππξαλίρλεπζεο δίλεη
ζπλαγεξκό. ηε πεξίπησζε πνπ αλαβνζβήλεη, ζεκαίλεη πξόβιεκα (θνκκέλε θαισδίσζε ε
ραιαζκέλνο ππξαληρλεπηήο).
Instant (Δλδεηθηηθό ακέζνπ ζπλαγεξκνύ)
Σν ελδεηθηηθό «instant» αλάβεη ζηε πεξίπησζε πνπ νπιίζεηε ην ζύζηεκα έρνληαο θαηαξγήζεη
ηνπο ρξόλνπο εηζόδνπ ζηηο αληίζηνηρεο δώλεο θαζπζηέξεζεο (π.ρ. θύξηα είζνδνο). Όηαλ ην
ελδεηθηηθό είλαη αλακκέλν θαη ν ζπλαγεξκόο νπιηζκέλνο, κεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ αλ
θάπνηα δώλε κε θαζπζηέξεζε αλνίμεη ζα δνζεί ακέζσο ζπλαγεξκόο. Όηαλ ην ελδεηθηηθό είλαη
ζβεζηό, ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο θαηά ηελ είζνδν ηζρύεη θαλνληθά όπσο έρεη πξνθαζνξηζηεί.
Power (Δλδεηθηηθό ηξνθνδνζίαο)
Σν ελδεηθηηθό «power» παξακέλεη ζηαζεξά αλακκέλν εθ’ όζνλ ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ
ηξνθνδνηείηαη θαλνληθά κε ην ξεύκα πόιεσο. Θα ζβήζεη ζηε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο,
ελώ ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη αλ αληρλεπηεί πεζκέλε ε κπαηαξία εθεδξείαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Ready (Δλδεηθηηθό εηνηκόηεηαο νπιηζκνύ)
Σν ελδεηθηηθό «ready» αλάβεη όηαλ ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν γηα λα νπιηζηεί θαη αλαβνζβήλεη αλ
κπνξεί λα νπιηζηεί κε αλαγθαζηηθό νπιηζκό. Σν ελδεηθηηθό ζβήλεη όηαλ ην ζύζηεκα δελ κπνξεί
λα νπιηζηεί επεηδή θάπνηα (εο) από ηηο δώλεο είλαη αλνηθηή (ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό δώλεο ζα
πξέπεη λα αλαβνζβήλεη).
Service (Δλδεηθηηθό ζέξβηο)
Σν ελδεηθηηθό «service» αλάβεη όηαλ ην ζύζηεκα ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. Όηαλ αλάςεη ην
ελδεηθηηθό απηό, παηήζηε ην πιήθηξν [*] θαη θαηόπηλ ην πιήθηξν [2] γηα λα εμαθξηβώζεηε πνηα
αθξηβώο ζπληήξεζε απαηηείηαη. Έλα ε παξαπάλσ ελδεηθηηθά δσλώλ ζα αλάςνπλ δείρλνληάο ζαο
ηε θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Καηόπηλ θαιέζηε ακέζσο ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπλαγεξκνύ γηα ηε ιύζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ. Παξαθάησ ζα βξείηε κηα ιίζηα γηα ηελ
θαηαλόεζε ησλ ελδεηθηηθώλ ζε απηή ηε πεξίπησζε.
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
1

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πξόβιεκα ζπζηήκαηνο: Παηήζηε ην πιήθηξν [1]. Σα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά
ησλ δσλώλ ζα αλάςνπλ δείρλνληαο ηα πξνβιήκαηα ζπζηήκαηνο πνπ ηπρόλ
ππάξρνπλ σο αθνινύζσο:
1
Πξόβιεκα ππεξθόξησζεο
2
Πξόβιεκα ζεηξήλαο
3
Παξαβίαζε θνπηηνύ ζπζηήκαηνο
4
Πξόβιεκα ηξνθνδνζίαο επέθηαζεο
5
Πξόβιεκα κπαηαξίαο επέθηαζεο
6
Παξαβίαζε θνπηηνύ επέθηαζεο
7
Πξόβιεκα επέθηαζεο
8
Πξόβιεκα γείσζεο ζπζηήκαηνο
ΖΜΔΗΧΖ: Σα πξνβιήκαηα 1 θαη 2 είλαη πξνβιήκαηα γεληθήο κνξθήο θαη επεξεάδνπλ
όια ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. Παηήζηε ην πιήθηξν [#] γηα λα
επηζηξέςεηε ζηα 1 από ηα 8 ελδεηθηηθά ζέξβηο.
2.

3.

4.

ακπνηάδ δσλώλ: Παηήζηε ην πιήθηξν [2] θαη ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλώλ ζα αλάςνπλ,
δείρλνληαο πνηεο δώλεο έρνπλ αιινησζεί από ζακπνηάδ. Παηήζηε ην πιήθηξν [#] γηα λα
επηζηξέςεηε ζηα 1 από 8 ελδεηθηηθά ζέξβηο.
Πηώζε κπαηαξίαο δσλώλ: Παηήζηε ην πιήθηξν [3]. Σα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλώλ ζηηο
νπνίεο ππάξρεη πηώζε κπαηαξίαο ζα αλάςνπλ. Απηό αλαθέξεηαη κόλν ζηηο ηπρόλ
ππάξρνπζεο αζύξκαηεο δώλεο. Παηήζηε ην πιήθηξν [#] γηα λα επηζηξέςεηε ζηα 1 από 8
ελδεηθηηθά ζέξβηο.
Πξόβιεκα ειεγρόκελεο δώλεο: Παηήζηε ην πιήθηξν [4] θαη ζα αλάςνπλ ηα αληίζηνηρα
ελδεηθηηθά δσλώλ ζηηο νπνίεο έρεη ραζεί ν έιεγρνο. Απηό αλαθέξεηαη κόλν ζηηο ηπρόλ
ππάξρνπζεο αζύξκαηεο δώλεο. Παηήζηε ην πιήθηξν [#] γηα λα επηζηξέςεηε ζηα 1 από 8
ελδεηθηηθά ζέξβηο.

5.

Πξόβιεκα δσλώλ: Παηήζηε ην πιήθηξν [5] θαη ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά δσλώλ πνπ έρνπλ
πξόβιεκα (π.ρ. θνκκέλε θαισδίσζε) ζα αλάςνπλ. Παηήζηε ην πιήθηξν [#] γηα λα
επηζηξέςεηε ζηα 1 από 8 ελδεηθηηθά ζέξβηο.

6.

Πξόβιεκα ηειεθσληθήο γξακκήο: Σν ελδεηθηηθό απηό ζα αλάςεη όηαλ ππάξρεη πξόβιεκα
ζηε ηειεθσληθή γξακκή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ζην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, π.ρ αλ έρεη
θνπεί. Σν ελδεηθηηθό ζέξβηο ζα παξακείλεη αλακκέλν κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ην πξόβιεκα
ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο θαη δώζεηε έλα θσδηθό ρξήζηε ζην πιεθηξνιόγην. εκείσζε: Σν
πξόβιεκα απηό είλαη πξόβιεκα γεληθήο θύζεο θαη ζα επεξεάδεη όια ηα
ππνζπζηήκαηα ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ.
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ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΕΧΝΧΝ
Η ιεηηνπξγία αλαγγειίαο ησλ δσλώλ κπνξεί λα ελεξγνπνηείηε ε θαη λα αθπξώλεηαη παηώληαο ην
πιήθηξν [chime] όηαλ ην ζύζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν. Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο
αλαγγειίαο δσλώλ ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό «chime» αλάβεη. Η ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζε
επηιεγκέλεο από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο δώλεο (ζπλήζσο πόξηεο εηζόδνπ / εμόδνπ) λα ερνύλ ηνλ
βνκβεηή ηνπ πιεθηξνινγίνπ θάζε θνξά πνπ αλνίγνπλ, όηαλ ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ είλαη
αθνπιηζκέλν.

ΑΛΛΑΕΟΝΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΥΡΖΣΧΝ
βήκα 1.

Γηα λα κπνξέζεηε λα αιιάμεηε ηνπο θσδηθνύο ρξεζηώλ, ζα πξέπεη ην ζύζηεκα
ζπλαγεξκνύ λα είλαη αθνπιηζκέλν.

βήκα 2.

Παηήζηε ην πιήθηξν [*].

βήκα 3.

Παηήζηε ην πιήθηξν [5].

βήκα 4.

Γώζηε ην «θύξην θσδηθό ρξήζηε». ΖΜΔΗΧΖ: Γηα ηε πεξίπησζε
ππνζπζηεκάησλ, ν θύξηνο θσδηθόο ζα πξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζε όια ηα
ππνζπζηήκαηα ζηα νπνία έρεη πξόζβαζε ν θσδηθόο ρξήζηε ηνλ νπνίν
επηρεηξεί λα αιιάμεη.

βήκα 5.

Σν ελδεηθηηθό «ready» ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη.

βήκα 6.

Γώζηε ην αύμνληα αξηζκό ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε, ζε
δηςήθηα κνξθή. (π.ρ γηα ηνλ 3ν δώζηε 03, γηα ηνλ 5ν 05 θιπ)
ΖΜΔΗΧΖ:
Γηα λα δηαγξάςεηε έλα θσδηθό ρξήζηε, παηήζηε [*][*][*][*] γηα 4ςήθην
ε [*][*][*][*][*][*] γηα 6ςήθην θσδηθό.
βήκα 7.

Γώζηε ην λέν 4ςήθην ε 6ςήθην θσδηθό ρξήζηε θαη παηήζηε ην πιήθηξν [#]

βήκα 8.

Σν ελδεηθηηθό «ready» ζα αξρίζεη πάιη λα αλαβνζβήλεη, δείρλνληάο ζαο όηη
επηζηξέςαηε πάιη ζηε πξνεγνύκελν 5ν βήκα. Αλ ν θσδηθόο πνπ δώζαηε δελ γίλεη
απνδεθηόο, ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα ερήζεη 3 θνξέο.

βήκα 9.

Αλ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε θαη άιιν θσδηθό ρξήζηε, ζπλερίζηε ζην 6ν βήκα.

βήκα 10.

Παηήζηε ην πιήθηξν [#] όηαλ αλαβνζβήλεη ην ελδεηθηηθό «ready» γηα λα βγείηε
από ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ θσδηθώλ ρξήζηε.

[*] [5] [παιαηόο θύξηνο θσδηθόο] [αξηζκόο θσδηθνύ] [λένο θσδηθόο] [#] [#]
για παράδειγμα:

[*] [5] [1234] [01] [4567] [#] [#]
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Οδηγίες χρήζης πληκηρολογίων ηης ζειράς Networ-XΟδηγίες χρήζης πληκηρολογίων ηης ζειράς Networ-X
απηόο πξνβιήκαηνο είλαη γεληθήο κνξθήο πξόβιεκα θαη ζα επεξεάδεη όια ηα
ππνζπζηήκαηα ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ.

ΑΦΟΠΛΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ
Όηαλ κπείηε ζην ειεγρόκελν από ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ νίθεκα από κία πόξηα εηζόδνπ /
εμόδνπ, ν βνκβεηήο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα αξρίζεη λα ερεί κε ζπλερόκελν ήρν θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εηζόδνπ ε έσο όηνπ δώζεηε έλα θσδηθό ρξήζηε. Μόιηο πιεθηξνινγήζεηε ην
θσδηθό ρξήζηε, ην ελδεηθηηθό «armed» ζα ζβήζεη θαη ν βνκβεηήο ζα ζηακαηήζεη λα ερεί. Σν
ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ έρεη πιένλ αθνπιηζηεί. Αλ δελ δνζεί έλαο ζσζηόο θσδηθόο ρξήζηε κέρξη
ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ εηζόδνπ, ζα δνζεί ζπλαγεξκόο. εκείσζε: Αλ ην ελδεηθηηθό «armed»
αλαβνζβήλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εηζόδνπ, ην ζύζηεκα είρε δώζεη ζπλαγεξκό
όηαλ ήηαλ νπιηζκέλν. Θα πξέπεη λα πξνζέμεηε κήπσο ηπρόλ δηαξξήθηεο βξίζθεηαη
αθόκε ζηνλ πξνζηαηεπκέλν ρώξν).

ΑΠΟΜΟΝΧΝΟΝΣΑ ΕΧΝΔ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ
Αλ ζέιεηε λα απνκνλώζεηε κία ε παξαπάλσ δώλεο, απηό κπνξεί λα γίλεη κόλν όηαλ ην ζύζηεκα
είλαη αθνπιηζκέλν.
βήκα 1.

Παηήζηε ην πιήθηξν [bypass].

βήκα 2.

Αλ απηό έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, δώζηε ηνλ θσδηθό
ρξήζηε.

βήκα 3.

Σν ελδεηθηηθό «bypass» αξρίδεη λα αλαβνζβήλεη.

βήκα 4.

Γώζηε ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο πνπ ζέιεηε λα απνκνλώζεηε. (Γηα
παξάδεηγκα παηήζηε ην πιήθηξν [1] γηα ηε 1ε δώλε, παηήζηε ηα πιήθηξα
[1] & [2] γηα ηε 12ε δώλε.

βήκα 5.

Παηήζηε ην πιήθηξν [bypass] μαλά.

βήκα 6.

Σν αληίζηνηρν ελδεηθηηθό δώλεο ζα αλάςεη δείρλνληαο όηη ε δώλε έρεη
απνκνλσζεί. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 4 θαη 5 γηα όζεο δώλεο ζέιεηε λα
απνκνλώζεηε.

βήκα 7.

Παηήζηε ην πιήθηξν [bypass] μαλά ε παηήζηε ην πιήθηξν [#] γηα λα
βγείηε από ηε ιεηηνπξγία απνκόλσζεο δσλώλ. Σν ελδεηθηηθό «bypass»
ζα ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη όηαλ βγείηε από ηελ ιεηηνπξγία
απνκόλσζεο δσλώλ.

8.

Απώιεηα ώξαο ζπζηήκαηνο. Σν ελδεηθηηθό απηό αλάβεη δείρλνληαο όηη ππήξμε πιήξεο
δηαθνπή ξεύκαηνο θαη εθ ηνύηνπ ράζεθε ε ώξα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί
εθ λένπ. Οδεγίεο έπ’ απηνύ ζα βξείηε ζηε ζειίδα 14 ηνπ εγρεηξηδίνπ. εκείσζε: Σν
πξόβιεκα απηό είλαη πξόβιεκα γεληθήο θύζεο θαη ζα επεξεάδεη όια ηα
ππνζπζηήκαηα ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ.

Γηα λα βγείηε από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελδεηθηηθνύ «service» παηήζηε ην πιήθηξν [#].
Stay (Δλδεηθηηθό παξακνλήο ζην ρώξν)
Σα ελδεηθηηθά «stay» θαη «instant» παξακέλνπλ θιεηζηά, όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνη νη ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο ησλ δσλώλ εηζόδνπ / εμόδνπ. Σα ελδεηθηηθά «stay» θαη «instant» αλάβνπλ όηαλ
νπιηζηεί ην ζύζηεκα κε ηε ιεηηνπξγία νπιηζκόο κε παξακνλή ζην ρώξν θαη νη πόξηεο εηζόδνπ /
εμόδνπ δελ έρνπλ ρξνλνθαζπζηέξεζε. (βιέπε νπιηζκό κε παξακνλή ζην ρώξν ζηε ζειίδα 8). Οη
πόξηεο εηζόδνπ ηνπ νηθήκαηνο κπνξεί λα αιιαρηνύλ από άκεζεο ζε θαζπζηέξεζεο (ελαιιαθηηθά)
παηώληαο ην πιήθηξν [stay] όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν.

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΕΧΝΧΝ
Σα ελδεηθηηθά ησλ δσλώλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζβεζηά όηαλ όια είλαη ζε θαλνληθά θαηάζηαζε.
Σν ελδεηθηηθό δώλεο αλάβεη ζηαζεξά ζηε πεξίπησζε πνπ απνκνλσζεί ε αληίζηνηρε δώλε. Αλ
έλα ελδεηθηηθό αλαβνζβήλεη, ζεκαίλεη όηη ε δώλε δίλεη ζπλαγεξκό ε είλαη αλνηθηή (π.ρ πόξηα ε
παξάζπξν αλνηθηό). Αλ έλα ελδεηθηηθό αλαβνζβήλεη γξήγνξα ζεκαίλεη όηη ε αληίζηνηρε δώλε
παξνπζηάδεη πξόβιεκα.
Οη θαηαζηάζεηο πξνβιήκαηνο είλαη: Αιινίσζε από ζακπνηάδ
Πξόβιεκα ζπζθεπήο
Υακειή κπαηαξία
Απώιεηα δπλαηόηεηαο ειέγρνπ
(Η πεξίπησζε πνπ κηα δώλε παξνπζηάδεη ζπγρξόλσο ζπλαγεξκό θαη πξόβιεκα εκθαλίδεηαη κε
γξήγνξν αλαβόζβεκα γηα ιίγν δηάζηεκα θαη κε αξγό αλαβόζβεκα αθνινύζσο).

ΠΛΖΚΣΡΑ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΑΜΔΟΤ ΑΝΑΓΚΖ

ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΕΧΝΧΝ
Παηώληαο ην πιήθηξν [bypass] ,ην πιήθηξν [0] θαη ην πιήθηξν [bypass] μαλά, όιεο νη δώλεο
πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζαλ νκάδα απνκόλσζεο δσλώλ από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ζα
απνκνλσζνύλ. Παηήζηε ην πιήθηξν [bypass] μαλά γηα λα βγείηε από ηελ ιεηηνπξγία νκαδηθήο
απνκόλσζεο δσλώλ.

ΔΠΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑ ΣΗ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΔ ΕΧΝΔ
Γηα λα επαλαθέξεηε ηηο δώλεο ηηο νπνίεο έρεηε απνκνλώζεη, αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε
απηή ηεο απνκόλσζεο ησλ δσλώλ. Σν αληίζηνηρν ελδεηθηηθό δώλεο ζα ζβήζεη θαη ε δώλε ζα
επαλαθεξζεί ζην ζύζηεκα. ΖΜΔΗΧΖ: Όιεο νη απνκνλσκέλεο δώλεο, επαλαθέξνληαη
απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε ηνλ αθνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ.
7. Πξόβιεκα επηθνηλσλίαο: Σν ελδεηθηηθό απηό αλάβεη όηαλ ππάξμεη αδπλακία επηθνηλσλίαο
κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ θαη ηνπ θέληξνπ ιήςεο ζεκάησλ. εκείσζε: Ο ηύπνο
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Ππξθαγηά

θιήζε ηαηξνύ

Αζηπλνκία

Θα πξέπεη λα θξαηήζεηε παηεκέλν θάπνην από απηά ηα πιήθηξα γηα 2 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ
γηα λα ηα ελεξγνπνηήζεηε.
ΖΜΔΗΧΖ: Ζ δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο απηώλ ησλ πιήθηξσλ θαζνξίδεηαη από ηνλ
εγθαηαζηάηε ζαο. Δλεκεξσζείηε αλ ηζρύνπλ ζην ζύζηεκα ζαο.

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ
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ΟΠΛΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΦΔΤΓΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΧΡΟ
Ο παξαθάησ αλαθεξόκελνο ηξόπνο νπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ είλαη ν
ζπλεζέζηεξνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ θεύγεηε από ην νίθεκά ζαο. Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ
βήκαηα γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ:
Βήκα 1. Κιείζηε όιεο ηηο πξνζηαηεπόκελεο από ην ζύζηεκα πόξηεο θαη παξάζπξα.

Σν ελδεηθηηθό «ready» ζα αλάςεη ε ζα αλαβνζβήλεη αλ όιεο νη ειεγρόκελεο
πόξηεο θαη παξάζπξα είλαη θιεηζηά. ΖΜΔΗΧΖ: Αλ θάπνηα από ηηο δώλεο
είλαη απνκνλσκέλε, ην άλνηγκά ηεο δελ ζα επεξεάζεη ην ελδεηθηηθό
«ready».

Σν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ δελ ζα κπνξεί λα νπιηζηεί αλ ην ελδεηθηηθό «ready» δελ
είλαη αλακκέλν ε αλαβνζβήλεη.

Αλ ην ελδεηθηηθό ηξνθνδνζίαο «power» είλαη ζβεζηό, ην ζύζηεκα δελ
ηξνθνδνηείηαη από ην ξεύκα πόιεσο. Αλ είλαη δπλαηό επαλαθέξεηε ην ξεύκα,
εηδάιισο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία
αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 1 ηνπ εγρεηξηδίνπ.
Βήκα 2. Γώζηε ην 4ςήθην ε 6ςήθην θσδηθό ζαο γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ.

Σα ελδεηθηηθά «armed» θαη «exit» ζα πξέπεη λα αλάςνπλ.

Σώξα κπνξείηε λα θύγεηε από ην νίθεκα.
εκείσζε: Σν ελδεηθηηθό «exit» ζα αλαβνζβήλεη γξήγνξα ηα ηειεπηαία 10 δεπηεξόιεπηα
ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ ζαλ πξνεηδνπνίεζε πξνο ην ρξήζηε όηη ν ρξόλνο εμόδνπ θνληεύεη λα
ηειεηώζεη. Αλ ν ρξόλνο δελ ζαο θηάλεη γηα λα θύγεηε από ην ρώξν, κπνξείηε λα
αθνπιίζεηε θαη νπιίζεηε μαλά ην ζύζηεκα γηα λα αλαλεσζεί ν ρξόλνο εμόδνπ.

ΟΠΛΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΠΑΡΑΜΔΝΟΝΣΑ ΣΟ ΥΧΡΟ
Ο νπιηζκόο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα κείλεηε εληόο ηνπ
πξνζηαηεπκέλνπ νηθήκαηνο (ζπλήζσο ηε λύθηα) θαη ζέιεηε λα είλαη πξνθπιαγκέλεο από ην
ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ όιεο νη πεξηκεηξηθέο είζνδνη, πόξηεο θαη παξάζπξα. Αθνινπζήζηε ηα
παξαθάησ βήκαηα γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα θαη λα παξακείλεηε ζην ρώξν:
Βήκα 1. Κιείζηε όιεο ηηο πξνζηαηεπόκελεο πόξηεο θαη παξάζπξα.

Σν ελδεηθηηθό «ready» ζα πξέπεη λα αλάςεη ε λα αλαβνζβήλεη όηαλ όια ηα
αλνίγκαηα, πόξηεο θαη παξάζπξα είλαη θιεηζηά. ΖΜΔΗΧΖ: Αλ θάπνηα από ηηο
δώλεο είλαη απνκνλσκέλε, ην άλνηγκά ηεο δελ ζα επεξεάζεη ην ελδεηθηηθό
«ready».

Σν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ δελ ζα κπνξεί λα νπιηζηεί αλ ην ελδεηθηηθό «ready» δελ
είλαη αλακκέλν ε αλαβνζβήλεη.

Αλ ην ελδεηθηηθό ηξνθνδνζίαο είλαη ζβεζηό, ην ζύζηεκα δελ ηξνθνδνηείηαη από ην
ξεύκα πόιεσο. Αλ είλαη δπλαηό επαλαθέξεηε ην ξεύκα, εηδάιισο επηθνηλσλήζηε
κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 1 ηνπ
εγρεηξηδίνπ.
Βήκα 2. Γώζηε ην 4ςήθην ε 6ςήθην θσδηθό ζαο γηα λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ.
(Πξναηξεηηθά αλ έηζη έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο).
Βήκα 3.





Σν ελδεηθηηθό [bypass] ζα αλάςεη δείρλνληαο όηη νη εζσηεξηθέο δώλεο (π.ρ
ξαληάξ, ελδηάκεζεο πόξηεο) έρνπλ απνκνλσζεί. Με απηό ζα κπνξείηε λα
θπθινθνξείηε ειεύζεξα εληόο ηνπ ρώξνπ ρσξίο λα δνζεί ζπλαγεξκόο από θάπνην
αληρλεπηή. Αλ πξνεγνπκέλσο είραηε απνκνλώζεη θάπνηα (εο) από ηηο ππόινηπεο
πεξηκεηξηθέο δώλεο (κε ηε ιεηηνπξγία απνκόλσζεο δσλώλ), ηα αληίζηνηρα
ελδεηθηηθά ησλ δσλώλ απηώλ ζα αλάςνπλ, πξνεηδνπνηώληαο έηζη ην ρξήζηε όηη νη
δώλεο απηέο είλαη αθύιαθηεο ζε ηπρόλ παξαβίαζε.
Σν ελδεηθηηθό «stay» δελ ζα αλάςεη. ΖΜΔΗΧΖ: Οη πόξηεο εηζόδνπ έρνπλ
θαζπζηέξεζε ζπλαγεξκνύ ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαβηαζηνύλ.

Βήκα 4.




Γηα λα θάλεηε ηηο πόξηεο εηζόδνπ λα δώζνπλ άκεζα ζπλαγεξκό (δειαδή λα
αθπξώζεηε ην ρξόλν εηζόδνπ), παηήζηε ην πιήθηξν «stay» μαλά.
Σν ελδεηθηηθό «stay» ζα αλάςεη.
Σν ελδεηθηηθό «instant» ζα αλάςεη δείρλνληαο όηη νη δώλεο εηζόδνπ / εμόδνπ δελ
ζα έρνπλ θαζπζηέξεζε θαη αλ παξαβηαζηνύλ ζα δώζνπλ άκεζα ζπλαγεξκό.

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΡΖΓΟΡΟΤ ΟΠΛΗΜΟΤ
Η ιεηηνπξγία ηνπ γξήγνξνπ νπιηζκνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθ’ όζνλ απηό έρεη θαζνξηζηεί
από ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα νπιίζεη ην ζύζηεκα
ζπλαγεξκνύ παηώληαο κόλν ην πιήθηξν [exit]. Αλ ζέιεηε λα νπιίζεηε κε ηε ιεηηνπξγία απηή θαη
λα παξακείλεηε ζην ρώξν παηήζηε ην πιήθηξν [stay]. Να ζπκάζηε όηη απηό ηζρύεη κόλν γηα ηνλ
νπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα αθνπιίζεηε ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα δίλεηε πάληα ην θσδηθό
ζαο. Η ιεηηνπξγία απηή είλαη ηδαληθή αλ ζέιεηε λα νπιίδεη ην ζύζηεκά ε θακαξηέξα, ε νηθηαθή
βνεζόο θιπ.

ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΠΛΗΜΟΤ ΔΝΧ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΗΝΑΗ ΟΠΛΗΜΔΝΟ
Βήκα 1.

Παηώληαο ην πιήθηξν [stay] ελεξγνπνηείηαη ε αθπξώλεηαη ελαιιάμ ν ρξόλνο
θαζπζηέξεζεο γηα ηηο δώλεο εηζόδνπ / εμόδνπ θαη αλάβεη ε ζβήλεη ην
αληίζηνηρν ελδεηθηηθό «instant».

Βήκα 2.

Παηήζηε ην πιήθηξν [bypass] γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ε λα αθπξώζεηε ηηο
εζσηεξηθέο δώλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ.

Βήκα 3.

Δλώ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν, παηώληαο ην πιήθηξν [exit] αξρίδεη λα
κεηξά ν ρξόλνο εμόδνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο δώλεο θαζπζηέξεζεο,
επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα θύγεη από ην νίθεκα.

ΖΜΑΝΣΗΚΟ
Σν ελδεηθηηθό «instant» ζα πξέπεη λα είλαη ζβεζηό ζε απηή ηε πεξίπησζε αλ πξόθεηηαη λα
μαλακπείηε ζην ρώξν, γηαηί εηδάιισο δελ ζα έρεηε ηνλ απαξαίηεην ρξόλν εηζόδνπ γηα λα
αθνπιίζεηε ην ζύζηεκα, νπόηε ζα δνζεί ζπλαγεξκόο. Μπνξείηε λα επαλεθθηλήζεηε ηνπο
ρξόλνπο εηζόδνπ / εμόδνπ παηώληαο ην πιήθηξν [stay] μαλά. Σν ελδεηθηηθό «stay» ζα
ζβήζεη.

Παηήζηε ην πιήθηξν [stay].
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