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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ IDS 805 

 

-ΓΕΝΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ  :  

-Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη READY είναι αναμμένη και πατήστε των κωδικό ή παρατεταμένα το 

πλήκτρο 1 (Quick away) έως ότου αρχίσει η όπλιση.  

 

-ΑΦΟΠΛΙΣΗ 

-Αφοπλίζουμε το σύστημα πληκτρολογώντας τον 4ψήφιο κωδικό μας. 

 

- ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ STAY  (ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 

- Για να οπλίσουμε το σύστημα σε κατάσταση STAY ελέγχουμε όλες οι περιμετρικές ζώνες 

(μαγνητικές επαφές) να είναι κλειστές και στη συνέχεια  πατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο 6. Με 

αυτόν τον τρόπο παρακάμπτουμε τα RADAR έχοντας την δυνατότητα να κινούμαστε μέσα στο 

χώρο χωρίς να δίνουμε παραβίαση με όλες όμως τις περιμετρικές ζώνες οπλισμένες.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να μείνουμε στο σπίτι και ταυτόχρονα να μετατρέψουμε σε άμεση  

την πόρτα της εισόδου, πατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο 5.  

 

Για να αφοπλίσουμε το σύστημα από την κατάσταση STAY πληκτρολογούμε ΜΟΝΟ τον κωδικό 

μας. 
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-ΟΠΛΙΣΗ BY PASS  

Έχουμε την δυνατότητα να οπλίσουμε το σύστημα παρακάμπτοντας όποια ζώνη επιθυμούμε. Για να 

γίνει αυτό πληκτρολογούμε:   [*] + [ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ] 

1. Πατήστε το * και ακολούθως τον αριθμό ζώνης που επιθυμείτε να παρακάμψετε. Αν για 

παράδειγμα θέλουμε να παρακάμψουμε τη ζώνη νούμερο 2, τότε πατάμε *+2. Επαναλαμβάνουμε 

για όσες ζώνες επιθυμούμε και στη συνέχεια οπλίζουμε το σύστημα όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

Με την αφόπλιση το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. 

 

-ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 

Για να αλλάξουμε τον κωδικό μας πληκτρολογούμε: 

1. * παρατεταμένα (μέχρι να ακουστεί  ο ήχος) 

2. [  ]  [  ]  [  ]  [  ] – εισαγωγή Master Code 

3. *  

4. 1    (εισαγωγή μέχρι 15 κωδικούς) 

5. * 

6. [  ]  [  ]  [  ]  [  ] – εισαγωγή νέου κωδικού 

7. * 

8. # 

 

-ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

Εάν η ένδειξη ARMED αναβοσβήνει πριν αφοπλίσουμε τον συναγερμό, σημαίνει ότι υπήρξε 

παραβίαση κάποιας ζώνης. Για να δούμε ποια ζώνη ήταν αυτή, αφού αφοπλίσουμε τον συναγερμό, 

κρατάμε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να ακουστεί ένας ήχος. 

Οι αριθμοί των ζωνών που παραβιάστηκαν αναβοσβήνουν για πέντε δευτερόλεπτα.  
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 -ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Εάν στο πληκτρολόγιο αναβοσβήνει η ένδειξη POWER τότε το σύστημα παρουσιάζει κάποιο 

πρόβλημα. Για να εντοπίσουμε το πρόβλημα, πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το 7 και παρατηρούμε 

τον αριθμό που θα ανάψει στο πληκτρολόγιο. Αναλυτικά οι αντιστοιχίες των αριθμών με τις 

περιπτώσεις προβλημάτων:  

2 = Αποτυχία σύνδεσης με το κέντρο λήψεως σημάτων 

3 = Διακοπή τάσης δικτύου 

4 = Χαμηλή μπαταρία 

5 = Αποσύνδεση από την τηλεφωνική γραμμή 

6 = Ασύνδετη σειρήνα  

7 = Τάμπερ πληκτρολογίου  

8 = Απαιτείται ο κωδικός εγκαταστάτη   

  

- ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η μονάδα έχει τη δυνατότητα, εφόσον είναι συνδεδεμένη με ένα κέντρο λήψεως σημάτων, να 

στέλνει άμεσα μηνύματα βοήθειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:   

-Ειδοποίηση φωτιάς: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο F 

-Σήμα πανικού: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο P 

-Ιατρική βοήθεια: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο Μ 

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, πέραν του σήματος που στέλνει, η μονάδα ενεργοποιεί και τη σειρήνα 

του συναγερμού. Αν θέλουμε να την απενεργοποιήσουμε, απλά πατάμε τον κωδικό μας. 
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-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ 

1)  

2)  

3) 

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

 

 

 


