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Ολική όπλιση (On) Οταν φεύγουμε από τον χώρο 

Πιέστε συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο [#] μέχρι να ηχήσουν δύο μπιπ 

ή 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στη συνέχεια το πλήκτρο [#]. 

Βραδινή όπλιση (STAY) Οταν μένουμε μέσα στον χώρο 

Πιέστε συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο [*] μέχρι να ηχήσουν δύο μπιπ. 

ή 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στη συνέχεια το πλήκτρο [*]. 

Αφόπλιση συστήματος (OFF) 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στη συνέχεια το πλήκτρο [#]. 

Προσθήκη-Διαγραφή κωδικού χρήστη 

 Προσθήκη χρήστη 

1. Πληκτρολογήστε τον Κύριο Κωδικό και στη συνέχεια τα πλήκτρα [54] και [#] (για παράδειγμα, 

[2580 54 #]). 

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρήστη (001 έως 250) που θέλετε να προσθέσετε / αλλάξετε και στη 

συνέχεια 4 φορές το πλήκτρο [#]. 

3. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [#] 2 φορές. 

4. Πιέστε το πλήκτρο [*} για έξοδο (για παράδειγμα, [2580 54 # 001 # # # # 1234 # # *]). 

 Διαγραφή χρήστη 

1. Πληκτρολογήστε τον Κύριο Κωδικό και στη συνέχεια τα πλήκτρα [54] και [#] (για παράδειγμα, 

[2580 54 #]). 



2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρήστη (001 έως 64) που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια το 

πλήκτρο [#] (για παράδειγμα, [2580 54 # 002 *]). 

Ανάκληση μνήμης συμβάντων (MEMORY) 

Πληκτρολογήστε τον Κωδικό και στη συνέχεια τα πλήκτρα [22] και [#] (για παράδειγμα, [2580 22 #]). 

Εμφανίζονται σε αντίστροφη σειρά τα τελευταία 254 συμβάντα (δηλαδή, από το πιο πρόσφατο προς το 

λιγότερο πρόσφατο). Για να πάμε στα πιο παλιά πιέζουμε το πλήκτρο με το επάνω βελάκι. 

Απομόνωση ζώνης 

1. Πληκτρολογήστε το κωδικό και στη συνέχεια τα πλήκτρα [31] και [#]. 

2. Πληκτρολογήστε το νούμερο της ζώνης (π.χ. 01 ) και το πλήκτρο [#]  για παράδειγμα, [2580 31 # 04 

#] για να απομονώσουμε τη ζώνη 4 

 

 

 

 

 

 


