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Όπλιση και αφόπλιση Συστήµατος.  
Για να γίνει όπλιση του συστήµατος ασφαλείας θα πρέπει όλες οι ζώνες να 
είναι κλειστές. 

 Ολική όπλιση: Γίνεται µε τρεις τρόπους α) Πατάµε παρατεταµένα το 
“ARM” β) Πατάµε τον κωδικό. γ) Πατάµε το “ARM” και τον κωδικό. 

 Όπλιση Stay ( όπλιση νύχτας όπου βρισκόµαστε και κινούµαστε µέσα στο 
χώρο): Γίνεται µε δύο τρόπους α) Πατάµε το Stay παρατεταµένα β) 
Πατάµε Stay και κωδικό 

 Όπλιση Sleep ( όπλιση νύχτας όπου βρισκόµαστε µέσα στο χώρο, αλλά 
κινούµαστε περιορισµένα): Γίνεται µε δύο τρόπους α) Πατάµε το Sleep 
παρατεταµένα β) Πατάµε Sleep και κωδικό 

 
Η αφόπλιση του Συστήµατος  γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό. 
Σε περίπτωση που µπλοκάρει ο συναγερµός όταν βάζουµε τον κωδικό, πατάµε 2 
µε 3 φορές το clear και πάλι τον κωδικό. 
 
Πλήκτρο TBL   
Εάν ανάβει, το πιέζουµε και αυτό αναβοσβήνει και µας δείχνει κάποιους 
αριθµούς στο πληκτρολόγιο.  Αυτοί οι αριθµοί αντιστοιχούν σε κάποια 
προβλήµατα και όχι σε ζώνες. 
 
Αλλαγή κωδικού 
Πιέζουµε το πλήκτρο και πληκτρολογούµε τον κωδικό. Πατάµε 01, 
πατάµε 2 φορές τον καινούριο κωδικό, και πατάµε 3 φορές το clear. 
  
Πλήκτρο MEM 
Όταν ανάβει, το πατάµε και µας δείχνει κάποιους αριθµούς στο 
πληκτρολόγιο. Αυτοί οι αριθµοί αντιστοιχούν στις ζώνες του συστήµατος. 
Αυτό σηµαίνει ότι έχει χτυπήσει ο συναγερµός από τις συγκεκριµένες ζώνες. 
Πατώντας το clear βγαίνουµε από το MEM. 
 
Συναγερµοί πανικού:  πιέζοντας παρατεταµένα τα πλήκτρα 1+3 χτυπάνε οι 
σειρήνες και καλείται η αστυνοµία. Πιέζοντας 4+6 είναι αθόρυβος 
συναγερµός ιατρικής ανάγκης. Πιέζοντας 7+9 χτυπάει η σειρήνα διακεκοµµένα 
και καλείται η Πυροσβεστική υπηρεσία. ( Όλες οι ειδοποιήσεις γίνονται 
εφόσον έχετε σύνδεση µε Κέντρο Λήψεως Σηµάτων) 
 
Ανοιχτή ζώνη 
Όταν θέλουµε να οπλίσουµε το συναγερµό αλλά να αφήσουµε ανοιχτή κάποια 
ζώνη, π. χ. να αφήσουµε ανοιχτό ένα παράθυρο, τότε µε ανοιχτό παράθυρο 
οπλίζουµε το συναγερµό. Αν µετά κλείσουµε το παράθυρο, τότε αυτόµατα 
οπλίζει πάλι ο συναγερµός. ∆ηλαδή αν πάτε να το ανοίξετε, θα χτυπήσει η 
σειρήνα. 
 
Πλήκτρο BYP 
Για να κάνουµε χειροκίνητη παράκαµψη των ζωνών πατάµε το πλήκτρο BYP. 
Μετά πατάµε τον κωδικό. Πληκτρολογούµε τη ζώνη που θέλουµε να 
παρακάµψουµε εισάγοντας πάντα 2 ψηφία ( πχ για τη ζώνη 12 πατάµε 12, για 
τη ζώνη 5 πατάµε 05). Στη συνέχεια πατάµε enter και ξεκινάµε τη 
διαδικασία όπλισης του συναγερµού. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 

Σε περίπτωση που συνδεθείτε  σε Κέντρο Λήψεως Σηµάτων, είναι καλό, ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα, να κάνετε κάποιες δοκιµές για να δείτε αν 
στέλνει σωστά τα σήµατα στο Κέντρο ο συναγερµός σας.  ∆ηλαδή, µπορείτε να 
ενηµερώσετε το Κέντρο ότι θα κάνετε δοκιµαστική ενέργεια, και στη 
συνέχεια να κάνετε το συναγερµό σας να χτυπήσει.  Έτσι, θα δείτε αν τα 
σήµατα αποστέλλονται κανονικά στο Κέντρο Λήψεως Σηµάτων.  Για να 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο Λήψεως Σηµάτων το τηλέφωνο 
είναι:………………………………………………… 
 
Όταν πρόκειται να επέµβετε  µε οποιονδήποτε τρόπο στην τηλεφωνική σας 
γραµµή ( π. χ. αν βάλετε µία καινούρια σύνδεση internet, αν αλλάξετε πάροχο 
κλπ.), είναι καλό να ενηµερώνετε πρώτα τον εγκαταστάτη, για να αποφύγετε 
τυχόν προβλήµατα στο σύστηµα του συναγερµού, αλλά και στις τηλεφωνικές 
σας επικοινωνίες.  
 
Το service του συναγερµού σας είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε δύο 
χρόνια, από εξειδικευµένο τεχνικό της εταιρίας µας, προκειµένου να 
διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του Συστήµατος Ασφαλείας που έχετε 
φροντίσει να τοποθετήσετε. 
 
Όταν δείτε στο πληκτρολόγιο του συναγερµού σας να ανάβει η ένδειξη TBL, ή 
αν εντοπίσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήµατος, παρακαλούµε µη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας στα τηλέφωνα της εταιρίας µας, 
προκειµένου να σας εξυπηρετήσουµε τηλεφωνικά, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή 
να κλείσουµε ραντεβού για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα από κοντά. 
 
 
θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε πως η εταιρία µας ασχολείται µε 
την µελέτη, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση συστηµάτων:  
 
Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης ( Κάµερες) 
Θυροτηλεφώνου – Θυροτηλεόρασης 
Αντικατάσταση Θυροτηλεφώνου σε Θυροτηλεόραση, στα ίδια καλώδια. 
Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) 
Τηλεφωνικών Κέντρων 
Πυρανίχνευσης 
Κάλυψης Εξωτερικών Χώρων 
 
 
 
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να 
επισκεφθείτε το site µας: www.qssalarm.gr, να γίνετε µέλος µε πολύ απλό 
τρόπο, και να κατεβάσετε χρήσιµες πληροφορίες & οδηγίες από τη σελίδα 
download. 
 
 


