www.sigmasec.gr

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου
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1 Οθόνη LCD

Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση
του συστήµατος και πληροφορίες ή οδηγίες
που αφορούν τον προγραµµατισµό και
τη λειτουργία του συστήµατος.

2

2

3

3 Αναγνώστης καρτών

(µόνο για τα πληκτρολόγια Proteus KP/RFID)
Τα πληκτρολόγια Proteus KP/RFID έχουν
ενσωµατωµένο αναγνώστη καρτών και µπορούν
να λειτουργούν, εκτός από τον κωδικό, και µε
Proximity κάρτες ή Tags (βλέπε σελίδα 26 & 50
στις οδηγίες του χρήστη).
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ARM

Για την πλήρη όπλιση του συστήµατος,
χωρίς τη χρήση κωδικού και για
την επιλεκτική όπλιση ή αφόπλιση
των τµηµάτων.
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STAY

Για την περιµετρική όπλιση και αφόπλιση
του συστήµατος, χωρίς τη χρήση
κωδικού.
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BYPASS

4

Για να αποµονώσετε κάποιες ζώνες
του συστήµατος.

Για την αλλαγή τµήµατος.
Για τη µετακίνηση πάνω ή κάτω, κατά
τη διάρκεια του προγραµµατισµού και
του ελέγχου. Επίσης, χρησιµοποιούνται
στην ενεργοποίηση και την
απενεργοποίηση του θερµοστάτη.
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∆είτε την ενότητα “Ενδεικτικά LED’s”
στην επόµενη σελίδα.
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PART

2 Ενδεικτικά LED’s.
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ESC

Για την έξοδο από κάποιο µενού και
την επιστροφή σε προηγούµενο
προγραµµατισµό.
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ENTER

Για την αποδοχή µιας λειτουργίας ή
ενός προγραµµατισµού.

11

ZONE

12

CLEAR

Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο
της κατάστασης των ζωνών.
Για τη διαγραφή των περιεχοµένων
της οθόνης, κατά τη διάρκεια του
προγραµµατισµού.

13 Πλήκτρα ανάγκης

Σε περίπτωση ανάγκης, το σύστηµα σας δίνει
τη δυνατότητα, πιέζοντας αυτά τα πλήκτρα,
να στείλετε στο Κέντρο Λήψης Σηµάτων τρία
διαφορετικά σήµατα συναγερµού (πανικού,
φωτιάς και ιατρικής βοήθειας).

Χρήση του συστήµατος
Τι πρέπει να προσέχετε πριν οπλίσετε το σύστηµα ασφαλείας:
Κάθε φορά, πριν οπλίσετε το σύστηµα ασφαλείας, θα πρέπει:
• Να κλείνετε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι προστατευµένα.
Όταν όλα είναι κλειστά, στην οθόνη εµφανίζεται η επωνυµία της εταιρίας.
• Εάν υπάρχουν πόρτες ή παράθυρα ανοικτά, στην οθόνη του πληκτρολογίου, και ανάλογα µε τον τρόπο
απεικόνισης που έχετε επιλέξει, θα εµφανίζονται: µία - µία οι ζώνες που είναι ανοικτές ή θα υπάρχει
η ένδειξη ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ
• Για να δείτε ποιες ζώνες είναι ανοικτές, πιέστε το πλήκτρο ZONE . Στην οθόνη θα εµφανισθούν µία – µία
οι ανοικτές ζώνες. Για να βγείτε από τη διαδικασία αυτή και να επανέλθετε στην αρχική οθόνη,
πιέστε ξανά το πλήκτρο ZONE ή το ESC
• Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι ανοικτά. ‘Οταν όλα είναι κλειστά, στην οθόνη
του πληκτρολογίου θα εµφανισθεί ή ένδειξη: ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
• Μπορείτε να οπλίσετε το σύστηµα, όταν το LED “READY” είναι πράσινο ή πορτοκαλί.

Τύποι όπλισης
Το σύστηµα σας µπορεί να οπλίσει µε τους εξής τρόπους:
1. Πλήρης όπλιση (AWAY): Όταν οπλίζετε το σύστηµα και αποχωρείτε από τον προστατευόµενο χώρο.
2. Περιµετρική όπλιση (STAY): Όταν οπλίζετε το σύστηµα και παραµένετε µέσα στον προστατευόµενο
χώρο.
3. Όπλιση µε αποµόνωση ζωνών: Όταν οπλίζετε το σύστηµα, βγάζοντας ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας
(BYPASS) κάποιες ζώνες.

Όπλιση του συστήµατος
Λειτουργία

Πλήρης όπλιση

Περιµετρική όπλιση

Με κωδικό
ARM & ENTER

ή ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ENTER

STAY

& ENTER

Αφόπλιση του συστήµατος
Λειτουργία

Με κωδικό

Με key fob ή κάρτα
Πλησιάστε την κάρτα στο πληκτρολόγιο
και αποµακρύνατέ την όταν εµφανισθεί
στην οθόνη η λέξη ΟΠΛΙΣΗ
Πλησιάστε την κάρτα στο πληκτρολόγιο
και αποµακρύνατέ την όταν στην οθόνη
εµφανισθεί η λέξη ΟΠΛΙΣΗ *
* Σηµείωση: Πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη
η λειτουργία “AUTO STAY”.

Με key fob ή κάρτα

Αφόπλιση

ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ENTER

Πλησιάστε την κάρτα στο πληκτρολόγιο
και αποµακρύνατέ την όταν εµφανισθεί

Αφόπλιση µετά από
συναγερµό
(Ακύρωση συναγερµού)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ & ENTER

Πλησιάστε την κάρτα στο πληκτρολόγιο
και αποµακρύνατέ την όταν εµφανισθεί

Αφόπλιση υπό απειλή

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ
& ENTER

στην οθόνη η λέξη ΑΦΟΠΛΙΣΗ

στην οθόνη η λέξη ΑΦΟΠΛΙΣΗ

∆εν υποστηρίζεται η λειτουργία αυτή

Ενδεικτικά LED's

Συνήθεις ενδείξεις στην οθόνη LCD
Κάποια ή κάποιες ζώνες είναι ανοικτές. Για να τις δείτε,

Το σύστηµα είναι αφοπλισµένο
Το σύστηµα είναι πλήρως οπλισµένο (Away)
ARM

Όταν το LED είναι αναµµένο σταθερά, το σύστηµα είναι οπλισµένο περιµετρικά χωρίς χρόνο
εισόδου (Stay - Instant)
Όταν το LED αναβοσβήνει, το σύστηµα είναι οπλισµένο περιµετρικά µε χρόνο εισόδου
(Stay - Delay)
Όλες οι ζώνες είναι κλειστές και το σύστηµα είναι έτοιµο για όπλιση

READY

Το σύστηµα τροφοδοτείται κανονικά µε τάση 220V AC από το δίκτυο και η µπαταρία είναι
σε καλή κατάσταση

Υπάρχει διακοπή της τάσης του δικτύου και έχει πρόβληµα και η µπαταρία
TROUBLE

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ

Ανάβει όταν υπάρξει κάποιο πρόβληµα στη µονάδα, όπως: συναγερµός, διακοπή ρεύµατος,
πτώση τάσης της µπαταρίας, καµένες ασφάλειες, κλπ.

Όλες οι ζώνες είναι κλειστές. Το σύστηµα είναι έτοιµο για
όπλιση.
Εµφανίζεται όταν κάνετε κάποια λανθασµένη ή µη
αποδεκτή ενέργεια.
Εµφανίζεται όταν πληκτρολογήσετε λανθασµένο κωδικό.
Εµφανίζεται κατά την αφόπλιση του συστήµατος και σας
ενηµερώνει για την ύπαρξη συµβάντων στη µνήµη του
πίνακα (συναγερµός, διακοπή ρεύµατος κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΠΙΕΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Πιέστε το ENTER και µε το βέλος

δείτε µε τη σειρά

όλα τα συµβάντα, µε την ώρα και την ηµεροµηνία που
καταχωρήθηκαν, ή το ESC , για να επανέλθετε στην
αρχική οθόνη.

Υπάρχει διακοπή της τάσης του δικτύου
Έχει πρόβληµα η µπαταρία της µονάδας

πιέστε το πλήκτρο ZONE . Στην οθόνη θα εµφανισθούν
µία – µία οι ανοικτές ζώνες.

Κάποια ή κάποιες ζώνες είναι ανοικτές και το σύστηµα δε µπορεί να οπλίσει
Το σύστηµα µπορεί να οπλίσει, αλλά υπάρχουν κάποιες ζώνες ανοικτές οι οποίες
θα ενεργοποιηθούν µόλις ισορροπήσουν

POWER

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Και αµέσως µετά, η ένδειξη µε την αιτία του
προβλήµατος, π.χ.: ∆ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Εµφανίζεται κατά την όπλιση του συστήµατος και σας
ενηµερώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα (βλάβη
τηλεφωνικής γραµµής, διακοπή τάσης ή χαµηλή τάση
της µπαταρίας), το οποίο πρέπει να αποκαταστήσετε
πριν οπλίσετε τη µονάδα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν,
επικοινωνήστε µε τον τεχνικό που έκανε την εγκατάσταση.

Όπλιση του συστήµατος µε αποµόνωση ζωνών

Εναλλαγή της κατάστασης όπλισης

BYPASS
1. Πληκτρολογήστε τον ΚΩ∆ΙΚΟ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
.

Πλήρης όπλιση µε αποµόνωση
ζωνών

Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: ΖΩΝΕΣ ΒΥPASS
2. Πληκτρολογήστε τους αριθµούς των ζωνών που θέλετε να αποµονώσετε
(π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 πληκτρολογήστε: 0 1

1

2 ).

Αλλαγή της κατάστασης όπλισης
από περιµετρική χωρίς χρόνο
εισόδου σε περιµετρική µε χρόνο
εισόδου, αλλά χωρίς χρόνο εξόδου

Όταν το σύστηµά σας είναι οπλισµένο περιµετρικά, πιέστε για δύο
δευτερόλεπτα το πλήκτρο STAY
Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη:
ΠΕΡ/ΤΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

3. Ολοκληρώστε την όπλιση µε ENTER
Όταν το σύστηµά σας είναι οπλισµένο περιµετρικά πιέστε για δύο

Περιµετρική όπλιση µε
αποµόνωση ζωνών

Αλλαγή της κατάστασης όπλισης
από περιµετρική χωρίς χρόνο
εισόδου σε περιµετρική µε χρόνο
εισόδου και χρόνο εξόδου

1. Πληκτρολογήστε τον ΚΩ∆ΙΚΟ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
.
BYPASS
Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: ΖΩΝΕΣ ΒΥPASS
2. Πληκτρολογήστε τους αριθµούς των ζωνών που θέλετε να αποµονώσετε
(π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 πληκτρολογήστε: 0 1
3. Ολοκληρώστε πληκτρολογώντας STAY & ENTER

1

2 ).

δευτερόλεπτα το πλήκτρο BYPASS
Μετά το πέρας του χρόνου εξόδου, το σύστηµα οπλίζει περιµετρικά µε χρόνο
εισόδου και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη:
ΠΕΡ/ΤΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Όταν το σύστηµά σας είναι οπλισµένο περιµετρικά πληκτρολογήστε:

Όπλιση του συστήµατος µε οµαδική αποµόνωση ζωνών
Πλήρης όπλιση µε οµαδική
αποµόνωση ζωνών
Περιµετρική όπλιση µε οµαδική
αποµόνωση ζωνών

Αλλαγή της κατάστασης όπλισης
από περιµετρική σε πλήρη

ΚΩ∆ΙΚΟΣ & BYPASS & ENTER

ΚΩ∆ΙΚΟΣ & BYPASS & STAY & ENTER

Αλλαγή της κατάστασης όπλισης
από πλήρη σε περιµετρική

ARM & ENTER και βγείτε από το χώρο.

Το σύστηµα θα οπλίσει µόλις λήξει ο χρόνος εξόδου, αλλάζοντας αυτόµατα
την κατάσταση όπλισης από περιµετρική σε πλήρη.
Όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο (πλήρης όπλιση), µπείτε στο χώρο από µία
είσοδο µε καθυστέρηση και πληκτρολογήστε:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ & STAY & ENTER
Αµέσως το σύστηµά σας, θα αλλάξει την κατάσταση όπλισης από πλήρη σε
περιµετρική.

Αποµόνωση / επαναφορά ζωνών

Πληροφορίες
Κέντρο Λήψης Σηµάτων

BYPASS
1. Πληκτρολογήστε τον ΚΩ∆ΙΚΟ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
.

Αποµόνωση ζωνών
χωρίς όπλιση του
συστήµατος

Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: ΖΩΝΕΣ ΒΥPASS

Κέντρο Λήψης Σηµάτων

2. Πληκτρολογήστε τους αριθµούς των ζωνών που θέλετε να αποµονώσετε
(π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 πληκτρολογήστε: 0 1

1

2 ).

3. Ολοκληρώστε, πληκτρολογώντας ξανά το BYPASS
Επαναφορά
αποµονωµένων ζωνών

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Για να επαναφέρετε σε λειτουργία τις ζώνες που έχουν γίνει Bypass µε την παραπάνω
διαδικασία, πληκτρολογήστε: ΚΩ∆ΙΚΟ & BYPASS & BYPASS

Εγκαταστάτης

1. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο BYPASS για δύο δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη: ∆ΩΣΤΕ ΚΩ∆ΙΚΟ & ENTER

Όνοµα

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και το ENTER . Στην οθόνη του πληκτρολογίου
Έλεγχος των ζωνών που
έχουν αποµονωθεί

Αριθµός σύνδεσης

Τηλέφωνο επικοινωνίας

θα εµφανισθούν, για λίγα δευτερόλεπτα, οι ζώνες που έχουν γίνει Bypass.
Αν δεν υπάρχουν ζώνες Bypass, θα εµφανισθεί το µήνυµα:
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ BYPASS
Για να δείτε την περιγραφή κάποιας ζώνης που έχει γίνει Bypass, πηγαίνετε µε τα βέλη
ή

πάνω στον αριθµό της ζώνης και αµέσως θα εµφανισθεί η περιγραφή

της στην πρώτη γραµµή της οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε συµβουλευτείτε
τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

