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Χαρακτηριστικά Συστήματος 

 Οθόνη-πληκτρολόγιο touch με GSM και PSTN υποστήριξη (Διατίθεται σε λευκό και 
μαύρο χρώμα). 

 Το GSM-KIT περιλαμβάνει: 1 ασύρματο ραντάρ, 1 ασύρματη επαφή, 2 ασύρματα 
τηλεχειριστήρια (όπλισης/αφόπλισης), 1 τροφοδοτικό 15V/2A. 

 Ελληνικές φωνητικές οδηγίες για τον χειρισμό και προγραμματισμό του 
συστήματος. 

 32 ασύρματες και 8 ενσύρματες ζώνες (NC/NO/EOL) 
 8 τηλεχειριστήρια, 8 ηλεκτρικοί διακόπτες, 1 κουδούνι πόρτας. 
 Απεριόριστος αριθμός μονόδρομων ασύρματων σειρήνων. 
 3 ταυτόχρονοι τρόποι επικοινωνίας: τηλεφωνική κλήση, sms, κεντρικός σταθμός. 

 Πρωτόκολλο Contact ID για σύνδεση με κέντρο λήψεως σημάτων. 
 Ενσωματωμένος τηλεφωνητής με φωνητικές οδηγίες με αναφορά: ζωνών 

συναγερμού, ακύρωση σειρήνας, ακρόασης και ομιλίας στο χώρο. 

 Ενσωματωμένο DTMF για τον χειρισμό του συστήματος απομακρυσμένα με 
τηλεφωνική κλήση: όπλιση / αφόπλιση / STAY / κατάσταση συστήματος / ON-OFF 
PGM. 

 Ένα PGM με 5 διαφορετικές λειτουργίες και δυνατότητα χειρισμού με sms και 
τηλεφωνική κλήση. 

 Αποστολή sms στους χρήστες σε περίπτωση: διακοπής 220V, διακοπής μπαταρίας, 
τηλεφωνικής γραμμής, πτώση μπαταρίας αισθητήρων. 

 Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Android και i-Phone. 
 Αυτόματη όπλιση/αφόπλιση με προγραμματισμό ώρας. 
 Τέσσερις επιλογές ήχου CHIME με δυνατότητα εγγραφής ήχου ή ομιλίας από τον 

χρήστη. 
 Αποθήκευση έως και 120 συμβάντα. 

 Ειδοποίηση σε περίπτωση πτώσης των μπαταριών από τους αισθητήρες. 

 Ενσωματωμένος διακόπτης tamper και σειρήνα 110 dB. 
 Ενσωματωμένη μπαταρία (11.1V / 1A) σε περίπτωση διακοπή ρεύματος. 
 Δυνατότητα λειτουργίας σαν κέντρο λήψεως σημάτων με αποστολή sms στον 

χρήστη για οποιοδήποτε συμβάν επιθυμεί. 
 Χειρισμός του συστήματος απομακρυσμένα με την χρήση sms με απαντητικό sms 

για επιβεβαίωση της εντολής. (όπλιση, αφόπλιση, STAY, κατάσταση συστήματος, 
ON-OFF PGM). 

 Εμβέλεια ασύρματων αισθητήρων έως και 150 μέτρα σε ανοιχτή περιοχή. 

 Συχνότητα ανιχνευτών 433 MHz. 

 Ένδειξη στάθμης σήματος GSM. 
 Χρόνος ηχογράφησης: 15 sec. 
 Υπενθύμιση της ημερομηνίας λήξης της SIM. 



Συνδεσμολογία 

• Ο πίνακας μπορεί να παρέχει 12V DC και ως 100mA για τροφοδοσία ενσύρματων
ανιχνευτών.

Σβήσιμο Πίνακα: Χωρίς ρεύμα πιέζουμε για 3 δευτερόλεπτα την # (off) και βάζουμε κωδικό 
χρήστη [1234] + # . 

Ρυθμίσεις εγκαταστάτη: Πιέζουμε το πλήκτρο * για 3 δευτερόλεπτα και βάζουμε τον 
κωδικό του εγκαταστάτη [012345] + # . (ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν ξεχάσουμε τον κωδικό 
εγκαταστάτη, απενεργοποιούμε τον πίνακα και δίνουμε τάση 12V DC και για 1 λεπτό 
έχουμε πρόσβαση στον πίνακα με κωδικό 000000). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ COSMOTE ΖΗΤΕΙΣΤΕ 4G ΕΚΔΟΣΗ. 

Περιγραφή πληκτρολογίου και βασικών λειτουργιών 

ΟΠΛΙΣΗ: Αναμμένο κατά την όπλιση, αναβοσβήνει σε όπλιση παραμονής. 

ΑΦΟΠΛΙΣΗ: Ανάβει όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. 

ΛΑΘΟΣ: Ανάβει όταν μια ζώνη έχει πρόβλημα, αναβοσβήνει σε διακοπή ρεύματος. 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: Αναβοσβήνει όταν υπάρχει συναγερμός. 
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Επεξήγηση ενδείξεων οθόνης 
 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
 

 

Όπλιση παραμονής. (STAY) 

 
Αναβοσβήνει όταν το GSM δεν είναι 
έτοιμο, ανάβει μόνιμα όταν το GSM 
λειτουργεί κανονικά. 

 
Αναβοσβήνει όταν κοπεί η τηλεφωνική 
γραμμή, ανάβει μόνιμα όταν υπάρχει 
τηλεφωνική γραμμή. 

 

Χαμηλή μπαταρία. 

 
Πλήρης όπλιση. 

 
Αφόπλιση. 

 
Συναγερμός. 

 
Αποστολή πληροφοριών στο κέντρο 
λήψης σημάτων. 

 Αναβοσβήνει σε κατάσταση αναμονής, 
ανάβει μόνιμα σε κανονική λειτουργία. 

 
Ζώνη 5 συναγερμός. 

 
Ζώνη 5 ανοιχτή/πρόβλημα. 

 

Ζώνη 5 Bypass (παράκαμψη). 

 
Ζώνη 5 απώλεια ανιχνευτή. 

 

Ζώνη 5 χαμηλή μπαταρία. 

Προγραμματισμός GSM ML-331V 

   
 

1. Ρύθμιση κωδικών 

2. Ρυθμίσεις για το Κ.Λ.Σ 

3. Ρυθμίσεις τηλεφωνητή 

4. Ρυθμίσεις συστήματος 

5. Ένταξη ασύρματων συσκευών 

6. Ρύθμιση των ιδιοτήτων των ζωνών 

7. Συντήρηση του συστήματος 

8. Ρύθμιση GSM 

9. Ρυθμίσεις για προχωρημένους 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιβεβαίωση και αποθήκευση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την # και το 

 
. 

# Κωδικό: 012345 3 sec πατημένο: * 
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1.Ρύθμιση κωδικών 
 

 
 
 
 

1 : Ρυθμίστε τον 

κωδικό διαχειριστή 
(εγκαταστάτη) 

2 : Ρυθμίστε τον 

κωδικό του χρήστη 

 

 
 

 

 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 
• Οι ρυθμίσεις κωδικών περιλαμβάνουν κωδικούς χρήστη και κωδικό εγκαταστάτη. Ο 

κωδικός χρήστη χρησιμοποιείται για την αφόπλιση και τον απομακρυσμένο έλεγχο, 
ενώ ο κωδικός του εγκαταστάτη για τον προγραμματισμό του συστήματος. 

• Ο κωδικός εγκαταστάτη είναι εξαψήφιος και ο κωδικός χρήστη τετραψήφιος, μόνο 
ο χρήστης NO1 από τους 16 μπορεί να μπει στο μενού του χρήστη. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Κωδικό: 012345 3 sec πατημένο: * # 1 # 

# # 

Βάλτε κωδικό, 

πιέστε # για αποθήκευση, 

πιέστε ARM για έξοδο. 

Βάλτε το ID χρήστη. (Από 01- 

16 ID χρήστες). Πιέστε # για 

αποθήκευση, πιέστε ARM για 
έξοδο. 

# 

Βάλτε κωδικό, 

πιέστε # για αποθήκευση, 

πιέστε ARM για έξοδο. 
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2.Ρυθμίσεις για το Κέντρο Λήψης Σημάτων 
 

 
 
 

3 :Ορίστε τον 

κωδικό χρήστη 
για το Κ.Λ.Σ 

# 
 

Ορίστε τον κωδικό του 
Κ.Λ.Σ, πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

 
αποθήκευση , πιέστε 
το πλήκτρο ARM για έξοδο 

 
. 

Εισάγετε τις προσπάθειες 
κλήσης, πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

 
αποθήκευση , πιέστε 
το πλήκτρο ARM για έξοδο 

 
. 

Βάλτε από 0-24 ώρες το 
διάστημα ελέγχου της 
επικοινωνίας ή 00 για 
ανενεργό. Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

 
αποθήκευση , πιέστε 
το πλήκτρο ARM για έξοδο 

 
. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

• Ο κωδικός χρήστη είναι ο κωδικός αναγνώρισης στις ρυθμίσεις του Κ.Λ.Σ (Κ.Λ.Σ 1 
και Κ.Λ.Σ 2) χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό, μπορεί να περιέχει έως 6 αριθμούς (όχι 
γράμματα). Οι προσπάθειες κλήσης μπορεί να είναι από 1-15, ο 
χρονοπρογραμματισμός της επικοινωνίας μπορεί να είναι από 0-999 ώρες, 
συνήθως είναι κάθε 24ωρο. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε τον κωδικό του Κέντρου 
Λήψης Σημάτων τότε πληκτρολογούμε 0000 στην επιλογή 3. 

• Εάν κατά την καταχώρηση του τηλεφωνικού αριθμού πιέσουμε παρατεταμένα το 
1τότε εισάγουμε μια παύση ενός δευτερολέπτου ( P : ένδειξη στην οθόνη ) , αν 
θέλουμε να διαγράψουμε τηλεφωνικούς αριθμούς πατάμε αστεράκι. 

• Το GSM αναγνωρίζει σωστά τον αριθμό μετά την παύση αποφεύγοντας έτσι 
αποτυχία κλήσης. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
 

Εάν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο και η εξερχόμενη γραμμή δίνεται με το 9 και ο αριθμός του 
Κ.Λ.Σ είναι 80808080 τότε προγραμματίζουμε αριθμό Κ.Λ.Σ : 9P80808080. 

Κωδικό: 012345 3 sec πατημένο: * # 2 # 

# 

5 :Ορίστε το χρόνο 

για το 24ώρο τεστ για 
του Κ.Λ.Σ 

# 

4 :Ορίστε τον αριθμό 

κλήσεων στο Κ.Λ.Σ. 

# 

2 : Ορίστε 

τον 2ο 
τηλεφωνικό 

αριθμό για το 
 

1 :Ορίστε τον 1ο 

τηλεφωνικό 
αριθμό για το 

Κ.Λ.Σ 

. πιέστε το ARM πίσω για έξοδο 

, επιβεβαίωση για αποθήκευση 

Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό. Για 
διαγραφή πιέστε * για παύση ενός 
δευτερολέπτου πιέστε παρατεταμένα το 
νούμερο 1. Πιέστε το πλήκτρο 
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3.Ρυθμίσεις τηλεφωνητή 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

• Οι προσπάθειες κλήσεις μπορούν να ρυθμιστούν από 1-15. 
• Όταν ο πίνακας καλεί τους χρήστες και έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος κωδικού, τότε 

ζητείτε κωδικός όταν απαντηθεί η κλήση από τον χρήστη. Αφού ακούσουμε το 
αρχικό μήνυμα των 15 δευτερολέπτων που έχει ηχογραφηθεί στο μενού 7 
(υπομενού 2). Εάν η κλήση δεν απαντηθεί ή απαντηθεί από τον εκάστοτε πάροχο 
κινητής τηλεφωνίας η επόμενη κλήση καθυστερεί. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
 

Ρύθμιση τηλεφώνου νούμερο 3 ως 12345678 

. πιέστε το πλήκτρο ARM για έξοδο 

Κωδικό: 012345 3 sec πατημένο: * # 3 # 

1 :Ρυθμίστε τον 

1ο τηλεφωνικό 
αριθμό για τον 
τηλεφωνητή. 

2 : Ρυθμίστε 

τον 2ο 
τηλεφωνικό 

αριθμό για τον 
 

3 : Ρυθμίστε 

τον 3ο 
τηλεφωνικό 

αριθμό για τον 
 

4 : Ρυθμίστε 

τον 4ο 
τηλεφωνικό 

αριθμό για τον 
 

# # 

για αποθήκευση . 

6 :Ρυθμίστε 

τον κωδικό 
πρόσβασης για 

τον 

τηλεφωνητή. 

5 :Ρυθμίστε τον 

αριθμό των 
προσπαθειών 

κλήσης. 
(Από 1-15) 

# 

1. Ενεργοποίηση 
 
2. Απενεργοποίηση 
 
Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση 

. πλήκτρο ARM για έξοδο 

, πιέστε το αποθήκευση 

Εισάγετε τις προσπάθειες κλήσης. 
Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση για 

, επιβεβαίωση για αποθήκευση 

Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό. Για 
διαγραφή πιέστε * για παύση ενός 
δευτερολέπτου πιέστε παρατεταμένα το 
νούμερο 1. Πιέστε το πλήκτρο 
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4.Ρυθμίσεις συστήματος 
 

 
 
 
 

 
 

Εισάγετε ημερομηνία 
και ώρα συστήματος. 
Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

αποθήκευση  , 
πιέστε το πλήκτρο 

ARM για έξοδο . 

Εισάγετε τον χρόνο 
εισόδου. Πιέστε το 
πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

αποθήκευση  
, πιέστε το πλήκτρο 
ARM για έξοδο 

. 

Εισάγετε τον χρόνο 
εξόδου. Πιέστε το 
πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

 
αποθήκευση 
, πιέστε το πλήκτρο 
ARM για έξοδο 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ 
Υ 
Ν 
Ε 
Χ 
Ε 
Ι 
Α 

1 :Ρύθμιση 

ώρας (και 
ημερομηνία) 
συστήματος. 

# 

2 :Ρυθμίστε την 

χρόνο 
εισόδου. 

3 :Ρυθμίστε την 

χρόνο 
εξόδου. 

# # 

Κωδικό: 012345 3 sec πατημένο: * # 4 # 

4 :Ρύθμιση 

χρόνου 
σειρήνας. 

5 :Ρύθμιση 

αριθμού 
κουδουνισμάτων. 

# 

7 :Ρύθμιση τόνου 

όπλισης/αφόπλισης. 

# # 

(Προτείνεται 24ώρο τεστ) 

. ARM για έξοδο 

Εισάγετε από 0-99 ώρες για τον 
έλεγχο επιτήρησης των 
ανιχνευτών. 0 για ακύρωση. 
Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για αποθήκευση 
 

, πιέστε το πλήκτρο 

. ARM για έξοδο 

, πιέστε το πλήκτρο αποθήκευση 

Επιλέξτε αναφορά όπλισης/αφόπλισης: 
 
1.Ενεργοποίηση αναφοράς στο Κ.Λ.Σ 

2.Απενεργοποίηση αναφοράς στο Κ.Λ.Σ 

Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση για 

(Μόνο με τηλεχειριστήριο) 

. ARM για έξοδο 

, πιέστε το πλήκτρο αποθήκευση 

Επιλέξτε τόνο όπλισης/αφόπλισης: 
 
1.Σειρήνα 
 
2.Χωρίς ήχο 
 
Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση για 

. για έξοδο 

Εισάγετε τον αριθμό 
κουδουνισμάτων, αν 
αριθμήσετε 0 το 
τηλέφωνο θα 
απενεργοποιηθεί. Πιέστε 
το πλήκτρο επιβεβαίωση 
 

για αποθήκευση , 
πιέστε το πλήκτρο ARM 

Εισάγετε από 0-30 
λεπτά για το χρόνο 
σειρήνας. Πιέστε το 
πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

 
αποθήκευση 
, πιέστε το πλήκτρο 
ARM για έξοδο 

 
. 

8 :Ρύθμιση αναφοράς 

όπλισης/αφόπλισης. 

# 

6 :Ρύθμιση 

χρόνου 
επιτήρησης 
ανιχνευτών. 

# 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Για υπενθύμιση απώλειας της 
τηλεφωνικής γραμμής επιλέξτε: 

Όριο συναγερμού ζώνης: 

 

1.Σειρήνα 2.Βομβιτής 
3.Απενεργοποιήση 

1.Χωρίς περιορισμούς 
2.Μία φορά 

Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση 
Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση 

για αποθήκευση , πιέστε 
για αποθήκευση , πιέστε 

το πλήκτρο ARM για έξοδο . 
το πλήκτρο ARM για έξοδο . 

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α 

# 

Επιλέξτε τύπο 
ζώνης σειρήνας: 

1.Συνεχής 

2.Παλμική 
 

3.Σιγασης 
Πιέστε το 
πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

Εισάγετε 001-255 
λεπτά για 
καθυστέρηση 
διακοπής 
ρεύματος. Πιέστε 
το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

Επιλέξτε: 
 
1.Για έλεγχο 
επιτήρησης μαγνητικής 
επαφής 
 
2.Απενεργοποίηση 
 

Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

Επιλέξτε: 
 
1.Ενεργοποίηση βίαιης 
όπλισης 
 
2.Απενεργοποίηση 
βίαιης όπλισης 
 

Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

έξοδο . 

6 : Ρύθμιση 
αποσύνδεσης 
τηλεφωνικής 

γραμμής. 

7 : Αριθμός 
συναγερμών 

ζώνης. 

8 : Ρύθμιση 
χρόνου 

ακρόασης. 

9 :Ρύθμιση επιπλέον 

επιλογών. 

# # # 

. ARM για έξοδο 

Επιλέξτε: 
 
1.Ενεργοποίηση 
ελέγχου tamper 
ασύρματου ανιχνευτή. 

2.Απενεργοποίηση 

Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
 

αποθήκευση , 
πιέστε το πλήκτρο 

. για έξοδο 

πιέστε το πλήκτρο ARM 
, αποθήκευση 

# 

5 : Ρύθμιση 

βίαιης 
όπλισης. 

το πλήκτρο ARM για έξοδο 
, πιέστε για αποθήκευση 

Επιλέξτε για ενεργοποίηση 
διακοπή ρεύματος: 
 
1.Μήνυμα sms 
2.Φωνητικό μήνυμα 
3.Απενεργοποίηση 
 
Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση 

το πλήκτρο ARM για έξοδο 
 

. 

, πιέστε για αποθήκευση 

Εισάγετε 010-255 δευτερόλεπτα 
για χρόνο ακρόασης. 
 
Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση 

. για έξοδο 

πιέστε το πλήκτρο ARM 
, αποθήκευση 

. έξοδο 

2 :Ρυθμίστε την 

καθυστέρηση 
αναφοράς για 

διακοπή ρεύματος. 

# 

3 :Εμφάνιση 

μαγνητικών 
επαφών 

# 

4 : Έλεγχος 

tamper 
ασύρματων 

περιφερειακών. 

# 

1 :Ρύθμιση 

ήχου σειρήνα 
πανικού. 

# 

9 : Ρύθμιση χρόνου 
υπενθύμισης 

διακοπής ρεύματος. 

# 



5.Ένταξη ασύρματων συσκευών 

 3                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Τους ασύρματους αισθητήρες τους ορίζουμε αυτόματα στον πίνακα   

χρησιμοποιώντας την επαφή ή με κίνηση στο ραντάρ και όχι με τα tamper.  

3 sec πατημένο:   * Κωδικό: 012345 # 5 # 

1 :Ρύθμιση 

χειριστηρίου 

# 

1.Αυτόματη 

ένταξη 

χειριστηρίου. 

2.Εισάγετε 

κωδικό 

χειριστηρίου 

(χειροκίνητα). 

3.Διαγραφή 

χειριστηρίου. 

# # # 

Εισάγετε αριθμό 

τηλεχειριστήριου 

από 1-8 . 

# 

Πιέστε το 

τηλεχειριστήριο 

για την ανίχνευση 

του.   

Πιέστε  για 

αποθήκευση. 

Εισάγετε αριθμό 

τηλεχειριστήριου 

από 1-8 . 

# 

Εισάγετε τον αριθμό 

τηλεχειριστηρίου 

(το γράφει από 

πίσω) . 

Πιέστε  για 

αποθήκευση. 

Εισάγετε τον 

αριθμό 

τηλεχειριστηρίου     

(1-8) για 

διαγραφή. Για 

διαγραφή όλων 

πιέστε 0. Πιέστε 

το πλήκτρο 

επιβεβαίωση για 

αποθήκευση 

  , πιέστε το 

πλήκτρο ARM για 

έξοδο .   

2 :Ρύθμιση 

ανιχνευτών 

# 

1.Αυτόματη 

ένταξη 

ανιχνευτή. 

2.Εισάγετε 

κωδικό 

ανιχνευτή 

(χειροκίνητα). 

3.Διαγραφή 

ανιχνευτή. 

# # # 

Εισάγετε αριθμό 

ανιχνευτή από   

1-32 . 

Εισάγετε αριθμό 

ανιχνευτή από   

1-32 . 

Εισάγετε το 

αριθμό του 

ανιχνευτή           

(1-32) για 

διαγραφή. Για 

διαγραφή όλων 

πιέστε 0. Πιέστε 

το πλήκτρο 

επιβεβαίωση για 

αποθήκευση 

  , πιέστε το 

πλήκτρο ARM για 

έξοδο .   

# # 

Ενεργοποιήστε 

τον ανιχνευτή. 

Ανοίξτε την 

επαφή για την 

ανίχνευση του.   

Εισάγετε κωδικό 

ανιχνευτή. Βάλτε 

τον 9ψήφιο 

κωδικό που 

βρίσκεται πάνω 

στον ανιχνευτή. 

Πιέστε  για 

αποθήκευση. 

Πιέστε  για 

αποθήκευση. 

Σ

Υ

Ν

Ε

Χ

Ε

Ι

Α

 

Μ



 
 

 
 

   
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

• Όταν η αμφίδρομη σειρήνα δώσει συναγερμό από τάμπερ, το νούμερο της ζώνης 
που θα φαίνεται είναι το 41. 

• Μπορούμε να έχουμε μόνο ένα κουδούνι πόρτας. 

# # # # # # 

# # # 

5 : Ένταξη 

κουδουνιού πόρτας 

4 :Ένταξη ασύρματης 

σειρήνας. 

3 :Ρύθμιση PL-208R 

(Ασύρματος ηλεκτρονικός 
διακόπτης). 

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α 

1. Ένταξη 
PL-208R. 

2. Διαγραφή 
PL-208R. 

1. Ένταξη 
ασύρματης 
σειρήνας. 

2. Διαγραφή 
ασύρματης 
σειρήνας. 

1. Ένταξη 
κουδουνιού 

πόρτας. 

2. Διαγραφή 
κουδουνιού 

πόρτας. 

 
Πιέστε για 
αποθήκευση. 

 
Πιέστε για 
αποθήκευση. 

Έναρξη κωδικοποίησης της 
σειρήνας, ακολουθήστε τις 

φωνητικές εντολές. 
 

*Διαδικασία στην 
σειρήνα: Κρατήστε 

πατημένο το save η το rec 
μέχρι να 

εμφανιστεί στην οθόνη του 
συναγερμού τα 4 πρώτα 

ψηφία από τον 
εννιαψήφιο κωδικό της 

σειρήνας και να ακούσετε 
‘’Η σειρήνα 

προγραμματίστηκε 
αμφίδρομα’’ 

# 

 
Πιέστε για 
αποθήκευση. 

Πιέστε τον 
διακόπτη της 

συσκευής 

# # 

. για έξοδο 

Διαγραφή 
κουδουνιού. 
Πιέστε το 
πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε 
το πλήκτρο ARM 

Ενεργοποίηση 
κουδουνιού. 

. έξοδο 

Διαγραφή 
ασύρματης 
σειρήνας. Πιέστε 
το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

Θέστε την ασύρματη 
σειρήνα σε κατάσταση 
κωδικοποίησης. Πιέστε 

 
το πλήκτρο για να 
ξεκινήσει η 
κωδικοποίηση . 

. έξοδο 

Εισάγετε τον 
αριθμό του 
διακόπτη της 
συσκευής για 
διαγραφή (1-8). 
Για διαγραφή 
όλων πιέστε 0. 
Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

Εισάγετε αριθμό 
διακόπτη από 

1-8. 
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6.Ρύθμιση των ιδιοτήτων των ζωνών 
 

 
 
 
 
 

 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

• Μόνο την πόρτα εισόδου-εξόδου ορίζουμε σαν ζώνη καθυστέρησης. 
Περιμετρική ορίζουμε όλες τις υπόλοιπες παγίδες (πόρτες-παράθυρα) 
Εσωτερικές ορίζουμε τα ραντάρ τα οποία παρακάμπτονται αυτόματα 
σε όπλιση παραμονής. 

# # # # # 

# # # # # 

1 :Ρυθμίσεις για 2 :Ρυθμίσεις για 

τις ιδιότητες των τον τρόπο που θα 
ζωνών. ηχεί η σειρήνα 

για κάθε ζώνη. 

Κωδικό: 012345 3 sec πατημένο: * # 6 # 

3 :Ρύθμιση τρόπου 

σύνδεσης 
ενσύρματων ζωνών. 

4 :Ρύθμιση 

ταχύτητας 
ενσύρματων 

ζώνης. 

5 :Ρύθμιση 

συσχετιζόμενων 

ζωνών. 

Εισάγετε τον 
αριθμό ζώνης για 

τροποποίηση 
(01-40) . 

Εισάγετε τον 
αριθμό ζώνης για 

τροποποίηση 
(01-40) . 

Εισάγετε τον 
αριθμό ζώνης για 

τροποποίηση 
(33-40) . 

Εισάγετε τον 
αριθμό ζώνης για 

τροποποίηση 
(33-40) . 

Εισάγετε τον αριθμό 
ομάδας ζώνης 

(1-4). 

# 

Εισάγετε τρόπο διασταύρωσης: 
0.Ακύρωση 
1.Είσοδος/Έξοδος διπλή 
ενεργοποίηση 
2.Είσοδος/Έξοδος μονή 
ενεργοποίηση 
3.Ενεργοποίηση 2 συναγερμών 
Πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωση 

 
για αποθήκευση 

Εισάγετε από 001-255 
δευτερόλεπτα για 

χρόνο διασταύρωσης 

# 

Εισάγετε τον αριθμό 
της δεύτερης ζώνης 

(01-40). 

# 

. έξοδο 

Επιλέξτε χρόνο 
απόκρισης 
βρόγχου: 
1.500 msec 
2.10 msec 
Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

. έξοδο 

Επιλέξτε τύπο 
βρόγχου: 
1.Με αντίσταση 
2.N.C 
3.N.O 
Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

. έξοδο 

Επιλέξτε τύπο 
σειρήνας ζώνης: 
1.Συνεχής 
2.Παλμική 
3.Σίγαση 
Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

*Η επιλογή 7 είναι για 
τις ενσύρματες ζώνες 

. ARM για έξοδο 

Επιλέξτε τύπο ζώνης: 
0.Απενεργοποιήση 
ζώνης. 
1.Ζώνη καθυστέρησης 
2.Περιμετρική ζώνη 
3.Εσωτερική ζώνη 
4.Ζώνη ανάγκης 
5. 24ωρη ζώνη 
6.Ζώνη φωτιάς 
7.Ζώνη κλειδιού 
Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
 

αποθήκευση , 
πιέστε το πλήκτρο 

Εισάγετε τον αριθμό 
της πρώτης ζώνης 

(01-40). 
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7.Συντήρηση του συστήματος 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

• Τέσσερις ομάδες προγραμματισμού όπλισης/αφόπλισης ρυθμίζονται ανάλογα νε το 
πρόγραμμα του χρήστη. 

• 15 δευτερόλεπτα για εγγραφή. Θα αναπαράγει την εγγραφή όταν το κέντρο θα 
καλεί τον χρήστη. 

• Όταν επιλέξουμε για προγραμματιζόμενη έξοδο την επιλογή 5 (Έλεγχος εξόδου 
μέσω κωδικού), πατώντας μετά το 5 για 3 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια 
πληκτρολογούμε τον κωδικό χρήστη και η προγραμματιζόμενη έξοδος θα ανοίξει ή 
θα κλείσει. Μπορούμε να ελέγξουμε την έξοδο και με sms και με φωνητική κλήση. 

1 :Ρύθμιση 

αυτόματης 
όπλισης/αφόπλισης 

2 :Εγγραφή 

(μηνύματος) 

3 :Αναπαραγωγή 

εγγραφής 

Κωδικό: 012345 3 sec πατημένο: * # 7 # 

4 :Ρυθμίστε την 

προγραμματιζόμενη 

έξοδο (PGM) 

5 :Διαγραφή 

αρχείου 

συμβάντος 

6 :Επαναφορά 

εργοστασιακών 

δεδομένων 

# # # # # # 

# 
πιέστε το πλήκτρο ARM έξοδο . 

Εισάγετε ώρα 
αφόπλισης 

* Το PGM ελέγχει το (+). 

# 

. έξοδο 

Επιβεβαιώστε για 
εργοστασιακών 
δεδομένων 
 
Πιέστε το 
πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

Επιβεβαιώστε για 
διαγραφή 
αρχείου 
συμβάντος 
 
Πιέστε το 
πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 
αποθήκευση 
 

, πιέστε το 
πλήκτρο ARM για 

Εισάγετε ώρα 
όπλισης 

# 

. για έξοδο 

, αποθήκευση 

Επιλέξτε λειτουργία PGM 
(να ακολουθεί): 
1.Συναγερμό 
2.Όπλιση 
3.Διακοπή ρεύματος 
4.Αποτυχία επικοινωνίας 
5.’Ελεγχος εξόδου μέσω 
κωδικού 
 

Πιέστε το πλήκτρο 
επιβεβαίωση για 

Θα ακούσετε το 
ηχογραφημένο 

μήνυμα 

Ξεκινήστε την 
εγγραφή μετά τον 

χαρακτηριστικό 
μπιπ. 

(Εγγραφή έως 15 
δευτερόλεπτα) 

Εισάγετε ώρα 
όπλισης/αφόπλισης 
αριθμού ομάδας. 

(1-4) 
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8.Ρύθμιση GSM 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

3 sec πατημένο: * Κωδικό: 012345 # 8 # 

1 :Ρύθμιση 

ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης 

GSM 

2 :Ρύθμιση 

προτεραιότητας 

GSM ή PSTN 

3 :Ένδειξη 

σήματος GSM 

4 :Ρύθμιση 

υπενθύμισης λήξης 

κάρτας SIM. 

# # # # 

Επιλέξτε: 
 

1.Ενεργοποίηση GSM 
2.Απενεργοποίηση GSM 

Επιλέξτε: 
 

1.Προτεραιότητα GSM 
2.Προτεραιότητα PSTN 

Εμφάνιση σήματος GSM. 
Η μέγιστη ένδειξη ισχύς 
σήματος είναι 31 

Εισάγετε χρόνο λήξης 
κάρτας sim 

(έτος  /  μήνας   /   ημέρα) 
2 ψηφία 

# # # 
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9.Ρυθμίσεις για προχωρημένους 
 

 
Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ 

 
 
 

Η οθόνη δείχνει το παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

06 
Γλώσσα sms: 
1.Κινέζικα 
2.Αγγλικά 

 
2 

07 CHIME (Μόνο για ζώνες με καθυστέρηση) 
1.Ήχος κουδουνιού (Κγλινγκ-κγλον) 
2.Καλωσήρθατε 
3.Το μήνυμα από μενού 7+#+2+# 
4.Κουδούνισμα 

 
 

1 

08 Τόνος πληκτρολογίου 01-10 6 
09 Σήμα DTMF 01-10 0 
10 Φωτεινότητα οθόνης 01-10 0 
11 Χρόνος Alarm στην μνήμη 01-255 λεπτά 0 

3 sec πατημένο: * Κωδικό: 012345 # 9 # 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 



Τις παρακάτω διευθύνσεις (από 50-79) τις προγραμματίζουμε σύμφωνα με τον πίνακα: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
0+# Ανενεργό 
1+# Στέλνει sms 
2+# Μόνο τηλεφωνική γραμμή 
3+# Sms και τηλεφωνική γραμμή 
4+# Αποστολή σε Κ.Λ.Σ 
5+# Αποστολή σε Κ.Λ.Σ και sms 
6+# Αποστολή σε Κ.Λ.Σ και τηλεφωνική γραμμή 
7+# Αποστολή σε Κ.Λ.Σ και sms και τηλεφωνική γραμμή 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
50 Ζώνες Tanper πίνακα 7 
51 Ζώνες με καθυστέρηση 7 
52 Περιμετρικές ζώνες 7 
53 Εσωτερικές ζώνες 7 
54 24ωρη ζώνη 7 
55 Ζώνη πανικού 7 
56 Ζώνη φωτιάς 7 
57 Ζώνη Tamper 7 
58 Χαμηλή μπαταρία αισθητήρα 5 
59 Επαναφορά μπαταρίας αισθητήρα 5 
60 Απώλεια αισθητήρα 5 
61 Χαμηλή μπαταρία συστήματος 5 
62 Απώλεια 220 V 5 
63 Επαναφορά 220 V 5 
64 Ζώνη Bypass 5 
65 Διακοπή τηλεφωνικής γραμμής 5 
66 24ωρο τεστ 5 
67 Πρόβλημα ασύρματης ζώνης 0 
68 Επαναφορά ασύρματης ζώνης 0 
69 Επαναφορά μπαταρίας συστήματος 0 
70 Πρόβλημα επικοινωνίας 0 
71 Ακύρωση Bypass 0 
72 Ακύρωση συναγερμού 0 
73 Αφόπλιση 0 
74 Όπλιση παραμονής 0 
75 Πλήρης όπλιση 0 
76 Αλλαγή προγραμματισμού 0 
77 Αποτυχία όπλισης 5 
78 Επαναφορά τηλεφωνικής γραμμής 4 
79 Επαναφορά επικοινωνίας 4 



ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε με την επιλογή σας.

Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, φτάνουν σε εσάς μετά από σχολαστικό έλεγχο και 

υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασής τους, είτε αυτή επιτυγχάνεται από εξειδικευμένα συνεργεία.

Εάν παρ’ όλα αυτά προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε αμέσως στον πιο κοντινό 

αντιπρόσωπο της εταιρείας ή απευθείας σε εμάς.

Η εταιρεία ‘MICROLINK’ εγγυάται ότι το μηχανικό μέρος αυτού του προϊόντος θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
για όσο καιρό ισχύει η εγγύηση. Αν το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό για όσο καιρό διαρκεί η εγγύηση, η εταιρεία διατηρεί 
το δικαίωμα είτε να το επισκευάσει δωρεάν στις εγκαταστάσεις της, είτε να το αντικαταστήσει πλήρως. Η παροχή αυτή μπορεί 
να απαιτηθεί με την παρουσίαση αυτού του εντύπου μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής που εκδόθηκε κατά 
την αγορά του προϊόντος όπου είναι εμφανής η ημερομηνία αγοράς. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή 
της εγγύησης αν η πληροφορία αυτή έχει αφαιρεθεί ή έχει τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος ή είναι
διαφορετική από την αντίστοιχη πληροφορία που διατηρεί στα αρχεία της. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με άλλο αντίστοιχο προϊόν, το οποίο έχει ποιότητα ίδια ή παρόμοια με αυτήν του 
ελαττωματικού προϊόντος χωρίς το ελάττωμα, αντί να επισκευάσει το προϊόν.

1. Χρόνος εγγύησης: Αυτή η εγγύηση ισχύει για δύο έτη από την ημέρα της αγοράς από τονκαταναλωτή.

Ημερομηνία αγοράς: ....................................

2. Σέρβις εγγύησης: Δυνατότητα για service εγγύησης υπάρχει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κάθε δαπάνη για την 
ασφαλή μεταφορά του προϊόντος προς και από τις εγκαταστάσεις αυτές βαρύνουν τον πελάτη. Αν το προϊόν έχει 
μετακινηθεί σε άλλη χώρα, το προϊόν θα πρέπει να μεταφερθεί στη χώρα που αγοράσθηκε ώστε να μπορεί να γίνει 
χρήση του παρόντος εντύπου εγγύησης.

3. Περιορισμοί: Το προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση για:
- Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής 

φθοράς.
- Αναλώσιμα υλικά.
- Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την επίτευξη διαφορετικού τρόπου 

λειτουργίας από τον αρχικά εγκατεστημένο.
- Ελαττώματα που έχουν προκληθεί από μη εγκεκριμένες ηθελημένες ή αθέλητες επεμβάσεις ή τροποποιήσεις, που έχουν 

γίνει στο προϊόν.
- Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την προσαρμογή του προϊόντος σε 

ειδικούς όρους ή κανόνες που έχουν αλλάξει μετά την παράδοση του προϊόντος.
- Ελαττώματα που προέρχονται από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο 

μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφαχρήσης,
συμπεριλαμβανομένων πτώσης, υποβολής σε υπερβολικές δονήσεις και κακής μεταχείρισης του προϊόντος.

- Ελαττώματα που οφείλονται σε σύνδεση του προϊόντος σε εξοπλισμό με τον οποίο η σύνδεση δεν είναι εγκεκριμένη.
- Ελαττώματα που έχουν σχέση με τη χρήση ανταλλακτικών και αναλώσιμων που δεν είναι συμβατά με το προϊόν.
- Ελαττώματα που οφείλονται σε ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας.
- Ελαττώματα που οφείλονται σε αμέλεια ή ελλιπή συντήρηση του προϊόντος.
- Ελαττώματα που έχουν σχέση σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα.
- Ελαττώματα που οφείλονται σε ατυχήματα και καταστροφές και κάθε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της 

κατασκευάστριας εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας (χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά) ηλεκτρικό ρεύμα, νερά, φωτιά, 
δημόσιες αναταραχές, λάθος εξαερισμό.

- Ελαττώματα που ευθύνονται στη μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και των επισημάνσεων των εγγράφων που 
συνοδεύουν το προϊόν, στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο.

4. Λοιποί όροι: Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει την εταιρεία για τις ρυθμίσεις του προϊόντος πριν την επισκευή. Η 
εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή που εξασφαλίζονται από την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία, ούτε τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από συμβόλαιο πώλησης. Το μέγιστοποσό
αποζημίωσης που μπορεί να απαιτηθεί από τον πελάτη ανέρχεται στο κόστος αγοράς του προϊόντος που αποδεικνύεται 
από το αντίστοιχο παραστατικό.



ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη 
σήμανση.

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται από διαφόρων τύπων υλικά, κάποια από τα οποία είναι ανακυκλώσιμα 
(πλαστικό, ηλεκτρικά καλώδια) και άλλα που πρέπει να απορριφθούν (ηλεκτρικοί πίνακες,μπαταρίες).
Επιπλέον η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη 
χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά 
να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του 
δήμου σας.

Αν θέλετε να αποσύρετε το παρόν προϊόν ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.Βγάλτε από την πρίζα τα μέρη του προϊόντος που είναι συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε περίπτωση τα 
μέρη αυτά είναι απευθείας συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο και όχι στην πρίζα, απευθυνθείτε σε 
εξειδικευμένο ηλεκτροτεχνίτη να τα αποσυνδέσει.

2.Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές και αξεσουάρ, ακολουθώντας αντίστροφα τις οδηγίες που 
περιγράφονται στο κεφαλαίο “Εγκατάσταση και Σύνδεση” του παρόντος εγχειριδίου.

3.Αφαιρέστε τους ηλεκτρονικούς πίνακες.

4.Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τα μέρη του προϊόντος που τροφοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο.

5.Διαχωρίστε τα διάφορα ηλεκτρολογικά και ανακυκλώσιμα υλικά και παραδώστε τα σε εξουσιοδοτημένες 
εταιρείες ανακύκλωσης και απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

6.Παραδώστε τα περισσευούμενα ανακυκλώσιμα υλικά στα αντίστοιχα κέντρα ανακύκλωσης.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το παρόν σύστημα συμμορφώνεται με την οδηγία 99/5/ΕΚ (Τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός) 
και φέρει τη σήμανση CE.

Model : ML – ST331V GSM 

Serial No: 

15V / 2000mA 433 MHz / 868 MHz 

Certificate No: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) 

EN62479:2010 
EN 300220-1 V2.3.1:2010-02 
EN 300220-2 V2.3.1:2010-02 

ΔΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί συνεργάτες µε την αγορά του κέντρου που πραγµατοποιήσατε σας 
παρέχεται η δυνατότητα να έχετε για 1 χρόνο δωρεάν σύνδεση στο κέντρο λήψης 
σηµάτων µας.

Για να ενεργοποιηθεί η συνδροµή θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία 
µας είτε τηλεφωνικώς είτε µέσω e-mail και να µας αναφέρετε τα στοιχεία  του 
εγκαταστάτη ή τα δικά σας εφόσον είστε εσείς ο εγκαταστάτης καθώς και του 
τελικού πελάτη, ώστε να γίνει η καταχώρηση.

Τα τηλέφωνα του κέντρου λήψης σηµάτων που πρέπει να προγραµµατιστούν στο 
σύστηµα είναι: 
•2155014310
•2155014311

Και το τηλέφωνο φωνής για να επικοινωνείτε εσείς και οι πελάτες σας  µε το 
Κ.Λ.Σ είναι:
•2152156312



Θηβών 92, Περιστέρι, Αττική, Τ.Κ 121 31
Τηλ. 210 5786534, 210 5787049, 210 5786533

Fax. 210 5787486    
e-mail: sales@mlink.gr,  www.mlink.gr




