
 LEGOS1 / LEGOS 3 

ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟ ΥΡΗΗ 

                     

                   MotorCycle Alarm by 
 
ΗΜΑΝΕΙ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LED ΦΛΑ ΕΙΡΗΝΑ 

Απηόκαηε ελεξγνπνίεζε αλαβνζβήλεη αξγά 1 ζύληνκε αλαιακπή 1 κπηπ 

Δλεξγνπνίεζε κε ηειερεηξηζηήξην αλαβνζβήλεη 2 αλαιακπέο 2 κπηπ 

Δλεξγνπνίεζε κε εμαίξεζε εζσηεξηθνύ 
αηζζεηήξα κεηαθίλεζεο (LEGOS 3) 

ζηαζεξό ζην εξγνζηαζηαθό 
πεξηζώξην 

αλαιακπέο 2 + 1 κπηπ 2 + 1 

Δλεξγνπνίεζε κε ελεξγή επαθή αλαβνζβήλεη 2 αλαιακπέο 2 κπηπ-1 κπνπ 

Δξγνζηαζηαθό πεξηζώξην αλεζηξακκέλε αλαιακπή  1 

Γνθηκή ζην εξγνζηαζηαθό πεξηζώξην αλεζηξακκέλε αλαιακπή  κπηπ 

Δλεξγνπνηεκέλε θεληξηθή κνλάδα αλαβνζβήλεη   

Κύθινο ζπλαγεξκνύ αλαβνζβήλεη αλαβνζβήλνπλ Ηρεί 

Απελεξγνπνίεζε ρσξίο ζπλαγεξκνύο ζβήλεη 1 αλαιακπή 1 κπηπ 

Απελεξγνπνίεζε κε άδεηα κπαηαξία δηθύθινπ ζβήλεη  4 κπηπ 

Απελεξγνπνίεζε κε κλήκε ζπλαγεξκνύ ζύληνκα ζβεζίκαηα θάζε 6 δεπη.  1 κπηπ–1 κπνπ 

ΜΝΗΜΕ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΕΝΔΕΙΞΕΙ LED 

Αηζζεηήξαο κεηαθίλεζεο εζσηεξηθνύ 1 αλαιακπή 

Δπαθέο 2 αλαιακπέο 

Αηζζεηήξαο θιεηδηνύ εθθίλεζεο 3 αλαιακπέο 

Δάλ παξνπζηάζηεθαλ πεξηζζόηεξνη ζπλαγεξκνί, ε κλήκε ηνπο ππνδεηθλύεη ζηε ζεηξά κε παύζεηο 3 δεπηεξνιέπησλ 
πνπ επαλαιακβάλνληαη θάζε 6 δεπηεξόιεπηα. 
Η κλήκε επαλαθέξεηαη βάδνληαο εκπξόο ην δίθπθιν ή ελεξγνπνηώληαο πάιη ηε κνλάδα κε ην ηειερεηξηζηήξην. 
 

ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 
Η κνλάδα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ζε ρξόλν 50 δεπηεξνιέπησλ: 
- αθνύ γπξίζεηε ην θιεηδί ηνπ δηθύθινπ ζηε ζέζε OFF ή 
- κεηά ηελ απελεξγνπνίεζε κε ην ηειερεηξηζηήξην ή 
- κεηά ηελ απελεξγνπνίεζε κε ηνλ θσδηθό “override”. 
Η ελεξγνπνίεζε ππνδεηθλύεηαη από κία ζύληνκε αλαιακπή ησλ θιαο θαη έλα κπηπ ηεο ζεηξήλαο, ελώ ην LED 
αλαβνζβήλεη πνιύ αξγά θαη κόλν ε εκπινθή θηλεηήξα είλαη ελεξγή. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ απηόκαηε 
ελεξγνπνίεζε γηα ηνπο ζπλαγεξκνύο (βι. θεθάιαην πξνγξακκαηηζκνί) θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ζεκάλζεηο είλαη 
ίδηεο κε ηελ ελεξγνπνίεζε από ην ηειερεηξηζηήξην. 
 

ΥΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ  
Πηέζηε ζύληνκα ην πιήθηξν 1 ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ εληόο 50 δεπηεξνιέπησλ από ην γύξηζκα ηνπ θιεηδηνύ 
εθθίλεζεο ηνπ δηθύθινπ ζηε ζέζε OFF: ηα θιαο αλαβνζβήλνπλ 2 θνξέο θαη ε ζεηξήλα εθπέκπεη 2 κπηπ. Όιεο νη 
ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο ελεξγνπνηνύληαη θαη ην LED αλαβνζβήλεη. 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΣΟΤ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ εζωηερικού (μόνο LEGOS 3) 
Πηέζηε ην πιήθηξν 1 ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ επί 2 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ, αιιά εληόο 50 δεπηεξνιέπησλ από ην γύξηζκα 
ηνπ θιεηδηνύ εθθίλεζεο ηνπ δηθύθινπ ζηε ζέζε OFF: ηα θιαο αλαβνζβήλνπλ 2+1 θνξέο  θαη ε ζεηξήλα εθπέκπεη 2+1 
κπηπ. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο είλαη ελεξγέο εθηόο από ηνλ αηζζεηήξα κεηαθίλεζεο ηεο κνλάδαο LEGOS 3. 
Σν LED αλάβεη ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγνζηαζηαθνύ πεξηζσξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαβνζβήλεη θαλνληθά. 
 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ  
Πηέζηε ζύληνκα ην πιήθηξν 1 ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ: ηα θιαο αλαβνζβήλνπλ 1 θνξά, ε ζεηξήλα εθπέκπεη 1 κπηπ θαη 
ην LED ζβήλεη εάλ δελ παξνπζηάζηεθαλ ζπλαγεξκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνπνίεζεο. Αλ ην LED παξακέλεη 
αλακκέλν θαη ε ζεηξήλα εθπέκςεη θαη 1 κπνπ, ζεκαίλεη όηη παξνπζηάζηεθαλ ζπλαγεξκνί. Γηα λα πιεξνθνξεζείηε 
ηελ αηηία ηνπο, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ πίλαθα ΜΝΗΜΔ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ. 
 

Δάλ θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε παξνπζηαζηνύλ δηάθνξεο θσηεηλέο ή αθνπζηηθέο ζεκάλζεηο, 
ζπκβνπιεπζείηε ηνλ πίλαθα ΗΜΑΝΔΙ γηα λα θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ηνπο. 
   

ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
Καηά ηε δηάξθεηα ηα ησλ πξώησλ 26 δεπηεξνιέπησλ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κνλάδαο κε ην ηειερεηξηζηήξην, ην 
LED αλαβνζβήλεη κε ζύληνκα ζβεζίκαηα, ππνδεηθλύνληαο ηε δπλαηόηεηα δνθηκήο ησλ πξνζηαζηώλ ζπλαγεξκνύ. Οη 
ελδερόκελεο αηηίεο ζπλαγεξκνύ δελ πξνθαινύλ ζπλαγεξκό, αιιά ηελ εθπνκπή κπηπ από ηε ζεηξήλα θαη ν ρξόλνο 
ηνπ εξγνζηαζηαθνύ πεξηζσξίνπ μαλαξρίδεη από ην κεδέλ. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απηνύ, ην LED αληηζηξέθεη 
ην ξπζκό αλαιακπήο (ζύληνκεο αλαιακπέο) θαη ε κνλάδα, εάλ δηεγεξζεί, ηίζεηαη ζε ζπλαγεξκό. 
 

ΕΝΕΡΓΗ ΦΑΗ 
Δίλαη ε ελεξγνπνηεκέλε κνλάδα κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εξγνζηαζηαθνύ πεξηζσξίνπ. Δλδερόκελεο αηηίεο 
ζπλαγεξκνύ πξνθαινύλ έλαλ θύθιν ζπλαγεξκνύ δηάξθεηαο 26 δεπηεξνιέπησλ: ηα θιαο αλαβνζβήλνπλ, όηαλ είλαη 
ζπλδεδεκέλε ε ζεηξήλα εθπέκπεη έλα ραξαθηεξηζηηθό δηακνξθσκέλν ήρν, ε θόξλα ερεί κε δηαθνπέο, ελώ είλαη 
αδύλαηε ε εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα. 
  



ΠΡΟΣΑΙΕ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ  
Η κνλάδα ζπλαγεξκνύ πξνζηαηεύεη ην δίθπθιν από ηελ εθθίλεζε θαη έλαο θύθινο ζπλαγεξκνύ ελεξγνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ: 

- γπξίδεη ην θιεηδί εθθίλεζεο ηνπ δηθύθινπ ζηε ζέζε ΟΝ 
- επηρεηξείηαη ε αθαίξεζε ή κεηαθίλεζε πξνζηαηεπόκελνπ εμαξηήκαηνο ηνπ δηθύθινπ από επαθέο  
  (π.ρ. άλνηγκα ζέιαο, ζήθεο αληηθεηκέλσλ) 
- κεηαθηλείηαη ην δίθπθιν 
 

ΑΝΣΙΚΛΕΠΣΙΚΟ  
Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία απηή πξέπεη λα δεηήζεηε πξόζζεην ηειερεηξηζηήξην από ηνλ εγθαηαζηάηε 
ζαο, δειώλνληαο ηνλ θσδηθό ηελ θόθθηλεο CODE CARD πνπ ζπλνδεύεη ην πξντόλ θαη δεηώληαο ηελ θσδηθνπνίεζε 
ηνπ σο ηειερεηξηζηήξην αξ.7. πξέπεη επίζεο λα δεηήζεηε από ηνλ εγθαηαζηάηε λα ειέγμεη αλ νη ζπλδέζεηο εκπινθήο 
θηλεηήξα έρνπλ γίλεη κόλν ζην ζύζηεκα εθθίλεζεο.  
Με ην ηειερεηξηζηήξην ελεξγνπνηεκέλν (βιέπε εηδηθή δηαδηθαζία), 20 δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ ηνπ, 
ελεξγνπνηείηαη έλαο θύθινο ζπλαγεξκνύ δηάξθεηαο 3 ιεπηώλ. Πεξίπνπ 30 δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ, 
ελεξγνπνηείηαη θαη ε ιεηηνπξγία εκπινθήο θηλεηήξα πνπ εκπνδίδεη ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ δηθύθινπ κεηά ην ζβήζηκό ηνπ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ ζπλαγεξκνύ, όια ηα άιια ηειερεηξηζηήξηα αγλννύληαη από ηε κνλάδα. Καη κόλν κέζσ 
ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ αξ.7 κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ αληηθιεπηηθή ιεηηνπξγία. 
 

STOP MODE – ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΡΕΤΜΑΣΟ 
Η κνλάδα απελεξγνπνηείηαη απηόκαηα γηα λα πεξηνξίζεη ηελ θαηαλάισζε ξεύκαηνο από ηελ κπαηαξία ηνπ δηθύθινπ, 
απνθιείνληαο απηόκαηα ην ηκήκα ζπλαγεξκνύ αιιά εμαζθαιίδνληαο ηελ αθηλεηνπνίεζε ηεο εκπινθήο θηλεηήξα: 
ζηηο ζπλζήθεο απηέο ε θαηαλάισζε ξεύκαηνο είλαη κεδεληθή. 
Η ιεηηνπξγία STOP MODE εκέξεο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε κε ην ηειερεηξηζηήξην ή ηελ απηόκαηε ελεξγνπνίεζε, εάλ 
δελ παξνπζηαζηνύλ ζπλαγεξκνί ζε απηήλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 
- εάλ ε κπαηαξία ηνπ δηθύθινπ είλαη ζρεδόλ άδεηα. 
Γηα έμνδν από ηελ θαηάζηαζε STOP MODE, γπξίζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε ΟΝ: ε ζεηξήλα εθπέκπεη κία ζεηξά 
από κπηπ θαη έλα 5 δεπηεξνιέπησλ πξέπεη ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα. 
Δάλ παξέιζνπλ ηα δεπηεξόιεπηα ρσξίο πίεζε ηνπ πιήθηξνπ ζην ηειερεηξηζηήξην, πξνθαιείηαη έλαο θύθινο ζπλαγεξκνύ. 
 

ALARM ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ 
Μέζσ ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κπνξείηε λα αλάςεηε ηα alarm ηεο κνηνζηθιέηαο. 
Γηα λα αλάςεηε ηα alarm πηέζηε 2 θνξέο ην πιήθηξν 1 ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε ΟΝ. 
Γηα λα ζβήζεηε ηα alarm πηέζηε 1 θνξά ην πιήθηξν 1 ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κε ην θιεηδί εθθίλεζε ζηε ζέζε ΟΝ. 
 

ΗΜ.: Με ηα alarm αλακκέλα από ην ηειερεηξηζηήξην θαη ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε OFF κπνξείηε λα 
ελεξγνπνηήζεηε ην ζπλαγεξκό πνπ εμαηξεί απηόκαηα ηνλ εζσηεξηθό αηζζεηήξα κεηαθίλεζεο. 
 

ΠΑΝΙΚΟ (LEGOS 3) 
Πηέζηε ην δεύηεξν πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε έλαλ θύθιν ζπλαγεξκνύ δηάξθεηαο 
10sec, πνπ κπνξεί λα δηαθνπεί πηέδνληαο πάιη ην ίδην πιήθηξν. 
 

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. Δλεξγνπνηήζηε ην θέληξν κε ην ηειερεηξηζηήξην 
2. Γπξίζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε ΟΝ εληόο 10 δεπηεξνιέπησλ: έλα κπηπ 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 ΟΝ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην OFF ην θιεηδί εθθίλεζεο, όζεο θνξέο ππνδεηθλύεη ν αξηζκόο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ιεηηνπξγία γηα πξνγξακκαηηζκό (βιέπε πίλαθα), αθήλνληαο ην θιεηδί ζην ΟΝ: 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 ηειερεηξηζηεξίνπ, εάλ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηε ιεηηνπξγία 

όπσο ζηελ 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 ιεηηνπξγεία 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΠΙΠ ΜΠΟΠ 

1 Βνκβεηήο ελεξγνπνίεζεο απελεξγνπνίεζεο ΝΑΙ ΟΥΙ 

2 Λεηηνπξγία θιαο γηα ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ΝΑΙ  ΟΥΙ 

3 Έμνδνο ζπλαγεξκνύ θιάμνλ / ζεηξήλαο ή ζήκα ελεξγνπνίεζεο πλαγεξκνο Δλεξγνπνηεκέλε 

4 Γηαθνπηόκελε ιεηηνπξγία θιάμνλ ή ζπλερήο ζεηξήλαο Γηαθνπηόκελνη πλερήο 

5 Απηόκαηε ελεξγνπνίεζε κόλνλ εκπινθήο θηλεηήξα ή θαη ζπλαγεξκώλ Δκπινθή θηλεηήξα Καη ζπλαγεξκνί 

6 Απηόκαηε ελεξγνπνίεζε κε αηζζεηήξα κεηαθίλεζεο ΝΑΙ  ΟΥΙ 

7 Κύθινη ή απινί θύθινη ζπλαγεξκνύ Κύθινη Απινί 

8 Δλεξγνπνίεζε απηόκαησλ νπιηζκώλ ΝΑΙ ΟΥΙ 
 

 



ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ “OVERRIDE” 
ε πεξίπησζε απώιεηαο / θινπήο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ή θαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ην 

ζπλαγεξκό κε ηνλ πεληαςήθην θσδηθό έθηαθηεο αλάγθεο “override” πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα πνπ ζπλνδεύεη 
ηα ηειερεηξηζηήξηα. 
Η εηηθέηα απηή πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε αζθαιέο ζεκείν θαη όρη ζην δίθπθιν. 
Η δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί κόλν κεηά ην ρξόλν ηνπ εξγνζηαζηαθνύ πεξηζσξίνπ θαη, αλ ε κνλάδα έρεη 
ελεξγνπνηεκέλνπο ζπλαγεξκνύο, πξνθαινύληαη θύθινη ζπλαγεξκνύ θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνύ. 
Δθηειέζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία 
 

Διαδικαζία έκηακηης απενεργοποίηζης   
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 4o 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 περίπηωζη 3 λάθος ειζαγωγές κωδικού ηο ζύζηημα δεν θα δέτεηαι κανένα κωδικό για 30’’ 
δεσηερόλεπηα. 
ε ασηή ηην περίπηωζη κλείζηε ηον κενηρικό διακόπηη και περιμένεηε ηον τρόνο ηων 30’’ 
δεσηερολέπηων 
 
ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΗ ΚΩΔΙΚΟΤ “OVERRIDE” 
Μπνξείηε λα εμαηνκηθεύζεηε ηνλ θσδηθό “override” γηα λα ηνλ απνκλεκνλεύεηε επθνιόηεξα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.  
Δθηειέζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία 
 

 
 

 
 
 
 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΕΝΟΤ OVERRIDE 



ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο μεράζεη ή ράζεη ηνλ θσδηθό override ηνπ πξντόληνο, κπνξεί ηε ρξήζε δύν 
ηειερεηξηζηεξίσλ λα επαλαθέξεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν θσδηθό override 11111. Γηα ηελ επαλαθνξά εθηειέζηε ηελ 

αθόινπζε δηαδηθαζία: 
Απελεξγνπνηήζηε ην πξντόλ κε ην ηειερεηξηζηήξην, γπξίζηε ην θιεηδί ηνπ δηθύθινπ ζηε ζέζε ΟΝ θαη πηέζηε δύν 
θνξέο ελαιιάμ ην πιήθηξν 1 ησλ δύν ηειερεηξηζηεξίσλ (εμαίξεζε ΣΥ Νν7). Η επαλαθνξά ηνπ θσδηθνύ override 
επηζεκαίλεηαη από ηε ζεηξήλα κε ηνπο ήρνπο Μπηπ – Μπηπ – Μπνπ – Μπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα από ηελ εκθάληζε ηνπ 
θσδηθνύ 11111 ζην led. ην ζεκείν απηό ν θσδηθόο είλαη γλσζηόο θαη επηηξέπνληαη όιεο νη ελέξγεηεο πνπ 
πξνβιέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ. 
 
ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΗΛΕΥΕΙΡΙΣΗΡΙΑ 
Ο ζπλαγεξκόο ζπλνδεύεηαη ζπλήζσο από 2 ηειερεηξηζηήξηα, ην 1 θαη ην 2. 
ε θάζε ζβήζηκν ηνπ δηθύθινπ (όηαλ ην θιεηδί εθθίλεζεο γπξίδεη ζηε ζέζε OFF), κπνξείηε λα πιεξνθνξεζείηε πόζα 
ηειερεηξηζηήξηα είλαη ελεξγνπνηεκέλα: ν αξηζκόο ησλ αλαιακπώλ ηνπ LED ππνδειώλεη ηνλ αξηζκό ησλ 
ηειερεηξηζηεξίσλ. 
Γηα λα πξνζζέζεηε ή λα απνθιείζεηε από ηε κλήκε ηνπ ζπλαγεξκνύ άιια ηειερεηξηζηήξηα, πξέπεη λα έρεηε ζηελ 
θαηνρή ζαο όια ηα ηειερεηξηζηήξηα γηα ελεξγνπνίεζε (ηα λέα δηαηίζεληαη από ην θαηάζηεκα πώιεζεο δειώλνληαο 
ηνλ θσδηθό ηεο θόθθηλεο code card πνπ ζπλνδεύεη ην πξντόλ) θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο: 
 

1. Απελεξγνπνηήζηε ην ζπλαγεξκν 
2. Δληόο 10 δεπη. γπξίζηε 3 θνξέο ζηε ζέζε ΟΝ ην θιεηδί εθθίλεζεο θαη αθήζηε ην ζηε ζέζε ΟΝ ηελ ηειεπηαία 

θνξά (έλα κπηπ επηβεβαηώλεη ηελ επηινγή) 
3. Γπξίζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε OFF εληόο 10 δεπη. θαη εηζάγεηε ηνλ θσδηθό “override” 
4. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηνπ πέκπηνπ ςεθίνπ, αθήζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε ΟΝ: κία ζεηξά κπηπ-κπηπ-

κπνπ-κπνπ, ππνδεηθλύεη ηε ζσζηή εηζαγσγή 
5. Πηέζηε ζύληνκα ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ γηα ελεξγνπνίεζε: ην LED αλαβνζβήλεη ππνδεηθλύνληαο ηε 

ιήςε ηνπ ζήκαηνο 
6. Πηέζηε πάιη ην πιήθηξν ηνπ ίδηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ: έλα κπηπ επηβεβαηώλεη ηελ απνζήθεπζε 
7. Δπαλαιάβεηε ηηο ελέξγεηεο ησλ ζεκείσλ 5 θαη 6 γηα όια ηα ηειερεηξηζηήξηα: όζα δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ  

(π.ρ. ιόγν απώιεηαο) ζα απνθιεηζηνύλ 
8. Γπξίζηε ην θιεηδί εθθίλεζεο ζηε ζέζε OFF: κία ζεηξά κπηπ – κπηπ – κπνπ – κπνπ επηβεβαηώλεη ην θιείζηκν ηεο  

δηαδηθαζίαο θαη ην LED αλαβνζβήλεη κία θνξά γηα θάζε ελεξγνπνηεκέλν ηειερεηξηζηήξην 
 
ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Σξνθνδνζία  
Καηαλάισζε 
Καηαλάισζε κε STOP MODE 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 
Αθνπζηηθή ζηάζκε ζεηξήλαο (1 mt) 

12 Vcc (10V – 15V) 
1,8 mA 
0 mA 
25 oC + 85 oC 
114 dB 

Σειερεηξηζηήξηα 72 εθαηνκκύξηα δηζεθαηνκκπξίσλ κεηαβιεηώλ θσδηθώλ (κπαηαξίεο ιηζίνπ) 
Δπαηζζεζία αηζζεηήξα κεηαθίλεζεο εζσηεξηθνύ 1,5 o ην δεπη. 

Κσδηθόο έθηαθηεο αλάγθεο “Override” γηα απνθαηάζηαζε ηεο εκπινθήο θηλεηήξα θαη απνθιεηζκνύ ησλ ιεηηνπξγηώλ ζπλαγεξκνύ 
 
ΕΝΣΑΗ ΗΜΑΣΩΝ 
Ρειέ κίδαο εθθίλεζεο 10Α 
Φιαο  5Α + 5Α 
ήκα θιάμνλ αξλεηηθό ειεθηξνληθό 300mA 
 

ΥΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΕ  
Υξόλνο εξγνζηαζηαθνύ πεξηζσξίνπ 
Γηάξθεηα θύθινπ ζπλαγεξκνύ 
Γηάζηεκα κεηαμύ θύθισλ ζπλαγεξκνύ 
Καζπζηέξεζε απηόκαηεο ελεξγνπνίεζεο 
Καζπζηέξεζε STOP MODE 
Αλαιακπή θιαο ζε ζπλαγεξκό  

26 δεπη. 
26 δεπη. 
5 δεπη. 

50 δεπη. 
5 εκέξεο 

0,4 δεπη. ζβεζηά / 0,4 δεπη. αλακκέλα 
 
ΚΤΚΛΟΙ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ 
Δίζνδνη ζπλαγεξκώλ επαθώλ 
Αηζζεηήξαο θιεηδηνύ εθθίλεζεο 

10 θύθινη 
10 θύθινη 

   


