
ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ   DEFCOM 3 
 

1. ΟΠΛΙΗ  
Με θιεηζηό δηαθόπηε κεραλήο, πηέδνπκε ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κία (1) θνξά.                                       

Αθνύγνληαη 2 ζύληνκα κπίπ θαη ηαπηόρξνλα αλάβνπλ ζηηγκηαία θαη ηα θιαο 2 θνξέο. 

2. ΟΠΛΙΗ σωπίρ ηον ανισνεςηή μεηακίνηζηρ 

Μπνξνύκε λα νπιίζνπκε ην ζύζηεκα κε απνθιεηζκό ηνπ αληρλεπηή κεηαθίλεζεο, πεξίπησζε ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ 
κεηαθνξά ηεο κνηνζπθιέηαο κε πινίν ή όπνπ ππάξρεη πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ππό ηελ έγθξηζε ζαο,  όπσο ρώξνη 
ζηάζκεπζεο, κεηαθνξά κε νδηθή βνήζεηα θιπ. 
Αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ θαλνληθή όπιηζε κόλν πνπ θξαηάκε ην πιήθηξν παηεκέλν γηα πεξίπνπ              

2’’ δεπηεξόιεπηα κέρξη λα αθνπζηεί θαη έλα επηπιένλ κπίπ. Σώξα ην ζύζηεκα αγλνεί νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ή αλύςσζε 

αιιά ζα ελεξγνπνηεζεί ζπλαγεξκόο κόιηο αληηιεθζεί νπνηαδήπνηε άιιε παξαβίαζε. 

3. ΑΦΟΠΛΙΗ  

Πηέδνπκε  κία (1)  θνξά ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ θαη αθνύγεηαη έλα (1) καθξύ κπίπ θαη ηαπηόρξνλα ηα θιαο 

αλάβνπλ κία (1) θνξά γηα 1,5’’.                                                                                                                          

Έρεηε 30’’ δεπη. γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ θηλεηήξα. Πέξαλ ησλ 30’’, ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ην κπινθάξηζκα θηλεηήξα. (Βι. 

παξάγξαθν Νν 4)  

4. ΑΦΟΠΛΙΗ ΥΩΡΙ ΣΗΛΕΥΕΙΡΙΣΗΡΙΟ 

ε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ή ρακειήο ηάζεο ησλ κπαηαξηώλ ηνπ κπνξνύκε λα αθνπιίζνπκε ην 

αληηθιεπηηθό ράξηλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο 5ςήθηνπ θσδηθνύ  OVERRIDE πνπ αλαγξάθεηαη ζην πνξηνθαιί  πιαζηηθό 

θαξηειάθη. 

Όια ηα αληηθιεπηηθά ζπλνδεύνληαη κε δηαθνξεηηθό  5θήθην πξνζσπηθό θσδηθό.                                                       

Φπιάμηε ζε αζθαιέο κέξνο απηόλ ηνλ 5ςήθην θσδηθό θαη απνζηεζίζηε ηνλ γηα  ηελ πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

Διαδικαζία έκηακηηρ απενεπγοποίηζηρ   
1. Αλνίμηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηεο κνηνζπθιέηαο  
2. Σν ελδεηθηηθό led ζα κείλεη αλακκέλν (ζε πεξίπησζε ελεξγνπνηεκέλνπ αληηθιεπηηθνύ ε ζεηξήλα ζα αξρίζεη λα ερεί 

θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο) 
3. Κιείζηε  ηνλ δηαθόπηε  (OFF) εληόο 10’’ δεπηεξνιέπησλ θαη αθήζηε ην ελδεηθηηθό led λα θάλεη ηόζεο αλαιακπέο όζεο 

θαη ην πξώην λνύκεξν ηνπ 5θήθηνπ θσδηθνύ. 
4. Αλνίμηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηεο κνηνζπθιέηαο ζε ζέζε 0Ν . 
5. Κιείζηε ηνλ δηαθόπηε (OFF) εληόο 10’’ δεπη. θαη αθήζηε ην ελδεηθηηθό led λα θάλεη ηόζεο αλαιακπέο όζεο θαη ην 2o 

λνύκεξν ηνπ 5θήθηνπ θσδηθνύ. 
6. Αλνίμηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηεο κνηνζπθιέηαο ζε ζέζε 0Ν. 
7. Κιείζηε ηνλ δηαθόπηε (OFF) εληόο 10’’ δεπη. θαη αθήζηε ην ελδεηθηηθό led λα θάλεη ηόζεο αλαιακπέο όζεο θαη ην 3o 

λνύκεξν ηνπ 5θήθηνπ θσδηθνύ. 
8. Αλνίμηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηεο κνηνζπθιέηαο ζε ζέζε 0Ν. 
9. Κιείζηε  ηνλ δηαθόπηε  (OFF) εληόο 10’’ δεπηεξνιέπησλ θαη αθήζηε ην ελδεηθηηθό led λα θάλεη ηόζεο αλαιακπέο όζεο 

θαη ην 3o λνύκεξν ηνπ 5θήθηνπ θσδηθνύ 
10. Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη λα εηζάγεηε θαη ην 5ν λνύκεξν ηνπ 5ςήθηνπ θσδηθνύ 
11.  Με ηελ νινθιήξσζε ην ζύζηεκα ζα αθνπιηζηεί όπσο ζα έθαλε θαη αλ ην αθνπιίδαηε κε ην ηειερεηξηζηήξην. 

ε πεπίπηωζη 3 λάθορ ειζαγωγέρ κωδικού ηο ζύζηημα δεν θα δέσεηαι κανένα κωδικό για 30’’ δεςηεπόλεπηα.     

ε αςηή ηην πεπίπηωζη κλείζηε ηον κενηπικό διακόπηη και πεπιμένεηε ηον σπόνο ηων 30’’ δεςηεπολέπηων 

5. ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΟΠΛΙΗ                                                                                                                                             

Μεηά ην ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα (δηαθόπηεο OFF) ή ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ αληηθιεπηηθνύ, θαη κεηά από 50’’ 

δεπηεξόιεπηα,  ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ην κπινθάξηζκα ηνπ θηλεηήξα πξνεηδνπνηώληαο κε έλα ζύληνκν κπίπ. 

Γηα λα απελεξγνπνηεζεί ην απηόκαην κπινθάξηζκα θηλεηήξα πηέδνπκε κία (1) θνξά ην ηειερεηξηζηήξην θαη αθνύκε έλα 
καθξύ κπίπ  θαη κία έλδεημε ζηα θιαο. 
Μεηά ηελ αθόπιηζε ηνπ παζεηηθνύ κπινθαξίζκαηνο θηλεηήξα έρνπκε 50’’ δεπηεξόιεπηα λα αλνίμνπκε ηνλ θεληξηθό 
δηαθόπηε ηεο κνηνζπθιέηαο θαη λα εθθηλήζνπκε ηνλ θηλεηήξα.  
ε αληίζεηε πεξίπησζε, κεηά ην πέξαο ησλ 50’’ ζα ελεξγνπνηεζεί απηόκαηα θαη πάιη ην κπινθάξηζκα ηνπ θηλεηήξα. 

ημ. Τπάξρεη εηδηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη γηα πιήξε παζεηηθή όπιηζε αληηθιεπηηθνύ.  Βι. παξάγξαθν Νν 11 
 

 



6. ΣΕΣ ΑΝΣΙΚΛΕΠΣΙΚΟΤ 
Από ηελ ζηηγκή πνπ νπιίζνπκε (2 κπίπ + 2 θιαο) ην ζύζηεκα κπαίλεη ζε ζέζε ηεζη γηα ηα επόκελα 26’’ δεπηεξόιεπηα ( 

έλδεημε led : αλαβνζβήλεη γξήγνξα) 

ε απηό ηνλ ρξόλν ησλ 26’’ εάλ δηεγείξνπκε ηηο παγίδεο ( κεηαθίλεζε, αλύςσζε, θξαδαζκό, άλνηγκα δηαθόπηε θιπ.) ην 

αληηθιεπηηθό ζα επηβεβαηώλεη ηελ ιεηηνπξγία κε έλα ζύληνκν κπίπ (δελ ρηππάεη ε ζεηξήλα).  

Κάζε θνξά ινηπόλ πνπ δηεγείξνπκε θαη θάπνηα παγίδα ηνπ αληηθιεπηηθνύ ν ρξόλνο ηνπ ηεζη αλαλεώλεηαη θαη μαλαξρίδεη λα 

κεηξά από ηελ αξρή ηα 26’’ γηα λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξώζνπκε ηηο δνθηκέο.  

Αλ ην αληηθιεπηηθό κείλεη ζε εξεκία πέξαλ ησλ 26’’ ηόηε ζηελ παξακηθξή δηέγεξζε ζα ερήζεη ν ζπλαγεξκόο. (έλδεημε 

led:αλαβνζβήλεη αξγά) 

Πποζοσή: ε πεπίπηωζη πος κάνοςμε ηεζη ζηον ανισνεςηή μεηαηόπιζηρ, ηο ζύζηημα επιβεβαιώνει με 

καθςζηεπήζει  2’’ δεςηεπόλεπηων. Αν θέλοςμε να επαναλάβοςμε ηο ηεζη μεηακίνηζηρ, θα ππέπει να 

μεζολαβήζοςν 10 δεςηεπόλεπηα ζε απόλςηη ηπεμία ηηρ μοηοζςκλέηαρ.   

7. ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ 

ε πεξίπησζε ρακειήο ηάζεο ηεο κπαηαξίαο ηεο κνηνζπθιέηαο ή ηνπ αληηθιεπηηθνύ ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε 

σο αθνινύζσο: 

ΕΛΕΓΥΟ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ                                                                                                                   

Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε εθηόο από ηα δύν κπίπ ελεξγνπνίεζεο αθνύγνληαη επηπιένλ άιια 4 ζύληνκα κπίπ.  

Απηό ζεκαίλεη όηη ε κπαηαξία ηνπ αληηθιεπηηθνύ είλαη θάησ από ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο ηεο κνηνζπθιέηαο θαη ζα πξέπεη 

λα θνξηηζηεί, Η θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο γίλεηαη κόλν κε ηνλ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ 

ζηάζκεπζε. 

ΕΛΕΓΥΟ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ 
 Καηά ηελ απελεξγνπνίεζε εθηόο από ην έλα κπίπ απελεξγνπνίεζεο αθνύγνληαη επηπιένλ άιια 4 ζύληνκα κπίπ.  

Απηό ζεκαίλεη όηη ε κπαηαξία ηεο κνηνζπθιέηαο  είλαη θάησ από ηελ ηάζε ησλ 11,5 Volt  κε ζπλέπεηα  πηζαλή δπζθνιία 

επόκελεο εθθίλεζεο θηλεηήξα (κνηό κε κίδα) ηεο κνηνζπθιέηαο θαη ζα πξέπεη λα θνξηηζηεί ή λα αιιαρηεί,  

ΗΜ. Η ζωζηή θόπηιζη ηηρ μπαηαπίαρ μίαρ  μοηοζςκλέηαρ, γίνεηαι μόνο με ειδικό θοπηιζηή και όσι με απλή 
λειηοςπγία ηος  κινηηήπα. 
Η λειηοςπγία ηος κινηηήπα απλά ζςνηηπεί ηην μπαηαπία και δεν μποπεί να ηην θοπηίζει πλήπωρ. 

ε ηέηοια πεπίπηωζη απεςθςνθείηε μόνο ζε έμπειπα ηλεκηπολογία μοηοζςκλεηών ή ζηο δίκηςο ηηρ εηαιπίαρ 

ηηρ μοηοζςκλέηαρ ζαρ.      

8. ΑΤΣΟΔΙΑΓΝΩΗ  (ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ)  

ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ ην αληηθιεπηηθό ζαο, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζαο αλαθέξεη θαηά ηελ 

αθόπιηζε, ηελ αθξηβή αηηία πνπ δεκηνύξγεζε ηνλ ζπλαγεξκό. 

Καηά ηελ αθόπιηζε ινηπόλ, εθηόο από ηα έλα (1) κπίπ αθνύγεηαη θαη έλα (1) επηπιένλ δηαθνξεηηθήο ρξνηάο  κπίπ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο όπιηζεο ην ζύζηεκα έδσζε ζπλαγεξκό. Η αθξηβή αηηία ηνπ ζπλαγεξκνύ αλαθέξεηαη 

από ην ελδεηθηηθό led αλάινγα κε ην πόζεο θνξέο αλαβνζβήλεη.  

Αλαιπηηθά: 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

ςναγεπμόρ από μεηαηόπιζη  1 αλαιακπή  κάθε  3 δεςηεπόλεπηα 

ςναγεπμόρ από έξηπα παγίδα 2 αλαιακπέο κάθε  3 δεςηεπόλεπηα 

ςναγεπμόρ από άνοιγμα διακόπηη 3 αλαιακπέο κάθε  3 δεςηεπόλεπηα 

ςναγεπμόρ από διακοπή πεύμαηορ 4 αλαιακπέο κάθε  3 δεςηεπόλεπηα 
 

 



9. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ                                                                                                                  

Μεηά από 5 κέξεο αθηλεζίαο ηεο κνηνζπθιέηαο ή ζε πεξίπησζε πνπ  ε κπαηαξία ηεο είλαη θάησ ησλ 11,5 Volt         (50% 

θάησ ηεο θαλνληθήο θαηάζηαζεο) ην ζύζηεκα κπαίλεη απηόκαηα ζε θαηάζηαζε απόιπηα κεδεληθήο θαηαλάισζεο από ηελ 

κπαηαξία  (SLEEP MODE FUNCTION).  

Απηή ε ιεηηνπξγία εμνηθνλνκεί ηελ ελέξγεηα ηεο κπαηαξίαο ρσξίο λα ηελ επηβαξύλεη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληηθιεπηηθνύ. 

Σν αληηθιεπηηθό ζύζηεκα κπαίλεη ζε εηδηθή ιεηηνπξγία πνπ εμαηξεί όιεο ηηο παγίδεο ηνπ θαη αθήλεη ζε ιεηηνπξγία κόλν ην 

κπινθάξηζκα ηνπ θηλεηήξα. 

Γηα λα εμέιζεηε από απηή ηελ ιεηηνπξγία απιά αλνίμηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηεο κνηνζπθιέηαο θαη πηέζηε ην πιήθηξν 
ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ.  
ε πεξίπησζε πνπ δελ πηέζεηε ακέζσο ην πιήθηξν, ην ζύζηεκα ζα ζαο πξνεηδνπνηήζεη κε ζπλερόκελα κπίπ γηα 5 

δεπηεξόιεπηα θαη κεηά ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ ζεηξήλα ηνπ.   

10. ΣΗΛΕΥΕΙΡΙΣΗΡΙΑ                                                                                                                                              

Σα ηειερεηξηζηήξηα δηαζέηνπλ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ  ANTI SCAN ROLLING CODE θαη κε ηα ζύγρξνλα κέζα είλαη 

αδύλαηνλ λα αληηγξαθνύλ. ε πεξίπησζε απώιεηαο ελόο ή θαη ησλ δύν ηειερεηξηζηεξίσλ γίλεηαη λένο πξνγξακκαηηζκόο 

ηνπ ζπζηήκαηνο κε εηδηθή δηαδηθαζία κέζσ ππνινγηζηή γηά ηελ έθδνζε  λέσλ  θσδηθώλ. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε επηθνηλσλήζηε κε ηα ηειέθσλα 210.9764600 

11. ΕΙΔΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ                                                                                        

Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα λα πξνζαξκόζεηε ηε ιεηηνπξγία ζην δίθπθιν θαη 

ζηηο απαηηήζεηο ζαο. Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

1. Ελεξγνπνηήζηε ην θέληξν κε ην ηειερεηξηζηήξην. 
2. Γπξίζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε ON  εληόο 10 δεπηεξνιέπησλ : έλα κπίπ  ηεο ζεηξήλαο επηβεβαηώλεη ηελ 
επηινγή. 
3. Πηέζηε ζύληνκα ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ηέζζεξηο θνξέο: ηέζζεξα κπνπ ηεο ζεηξήλαο επηβεβαηώλνπλ ηε 
ιήςε. 
4. Γπξίζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ηνπ δηθύθινπ ζηε ζέζε OFF. 
5. Γπξίζηε ζην ON  θαη ζηε ζπλέρεηα ζην OFF ην θιεηδί ηεο εθθίλεζεο, όζεο θνξέο ππνδεηθλύεη ν αξηζκόο πνπ 
αληηζηνηρεί ζηε ιεηηνπξγία γηα πξνγξακκαηηζκό (βιέπε πίλαθα), αθήλνληαο ην θιεηδί ζην ON : LED αλακκέλν. 
6. Πηέζηε κία θνξά ζύληνκα ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ, εάλ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηε ιεηηνπξγία όπσο 
ζηελ πξώηε ζηήιε (βιέπε πίλαθα – ζηήιε κπηπ). 
7. Πηέζηε δύν θνξέο ζύληνκα ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηήξηνπ, εάλ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηε ιεηηνπξγία όπσο 
ζηε δεύηεξε ζηήιε (βιέπε πίλαθα – ζηήιε κπνπ). 
8. Γπξίζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε OFF  θαη πηέζηε ζύληνκα ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ γηα λα 
ηεξκαηίζεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ή επαλαιάβεηε ηηο ελέξγεηεο από ην ζεκείν 5 γηα λα επηιέμεηε λέα ιεηηνπξγία. 

                                                ΕΙΔΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

                                           ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ            ΜΠΙΠ         ΜΠΟΠ 

1 Βομβητήσ ενεργοποίηςησ απενεργοποίηςησ             ΝΑΙ           ΟΧΙ 

2 Λειτουργιά φλασ για ενεργοποίηςη απενεργοποίηςη             ΝΑΙ           ΟΧΙ 

3 Ζξοδοσ ςυναγερμοφ κλάξον/ςειρήνασ η μόνο ςήμα ενεργοποίηςησ      υναγερμόσ Ενεργοποίηςη 

4 Διακοπτόμενη λειτουργία κλακςον η ςυνεχήσ      Διακοπτόμενη       υνεχήσ 

5 Αυτόματη ενεργοποίηςη μόνον εμπλοκήσ κινητήρα η και ςυναγερμών Εμπλοκή κινητήρα Και ςυναγερμοί 

6 Αυτόματη ενεργοποίηςη με αιςθητήρα μετακίνηςησ              Ναι            Όχι 

7 Κυκλικοί η απλοί κφκλοι ςυναγερμοφ          Κυκλικοί         Απλοί 

8 Ενεργοποίηςη αυτόματων οπλιςμών              Ναι            Όχι 

 


