ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία
READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι κλειστές και δεν
κινείται κανείς στο χώρο).
2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει
το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).
3. Βγείτε από την πόρτα εισόδου – εξόδου.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Ανοίγοντας την πόρτα εισόδου – εξόδου, ακούγεται ένας συνεχόμενος
ήχος.
2. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.
3. Το κόκκινο λαμπάκι του συστήματος (ARMED) θα σβήσει.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ (ΕΝΩ
ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ).

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (η πράσινη λυχνία
READYείναι αναμμένη).
2. Πατήστε το STAY.
3. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.
Θα ανάψει το ARM και στην οθόνη θα γράφει STAY
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Θα πρέπει να θέσετε το σύστημα εκτός λειτουργίας αν θέλετε
να ανοίξετε την πόρτα ή να αποχωρήσετε από το κτίριο μετά από την πάροδο
του χρόνου εξόδου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΕΝΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ (Π.Χ. ΒΡΑΔΥ).
1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (ανάβει το πράσινο λαμπάκι
READY).
2. Πατήστε το

STAY.

3. Πατήστε το

INSTANT.

4. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.
Θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι

(ARM)
STAY
INSTANT.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (BYPASS) ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Το πρόγραμμα παράκαμψης αφαιρεί μία ζώνη από το συναγερμό για μία όπλιση (είτε
με τη χρήση της διαδικασίας άρσης παράκαμψης ή όταν κλείσετε το σύστημα). Η
παράκαμψη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας.

Πατήστε το πλήκτρο BYPASS. Στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό χρήστη
σας και τον αριθμό της ζώνης (0-12) που θα παρακαμφθεί, ως ακολούθως :
BYPASS + κωδικό χρήστη

xxxx

+ ΑΡ. ΖΩΝΗΣ

*Μετά θα πρέπει να οπλίσετε το συναγερμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ , Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το σύστημα μπορεί να διαθέτει μέχρι και 15 διαφορετικούς χρήστες. Για να
προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν κωδικό χρήστη, πατήστε τα
ακόλουθα :
Πλήκτρο CODE → Ισχύον κωδικός Master (ιδιοκτήτη) → χρήστη που θα
αλλάξετε (01,02…14,15) → Νέός κωδικός → Πλήκτρο 3.

*Παρατήρηση: Για την αλλαγή του master κωδικού δεν πατάμε στο τέλος το
πλήκτρο 3.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Για να διαγράψετε ένα χρήστη πατήστε τα ακόλουθα :
Πλήκτρο CODE → κωδικός Master (ιδιοκτήτη) → χρήστη που θα
διαγράψετε (01,02…14,15) → # .
ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε άλλα υποσυστήματα από το πληκτρολόγιο σας,
ενεργήστε ως ακολούθως :

# [0] [1-2, 0, 9]
όπου:
μεταβείτε

1-2* =το επιθυμητό υποσύστημα στο οποίο θέλετε να
0= οπλισμό όλων των υποσυστημάτων
9= αφοπλισμό όλων των υποσυστημάτων

*Κατά την εισαγωγή ενός αριθμού υποσυστημάτων (1-2), το σύστημα
εμφανίζει την τρέχουσα οπλισμένη κατάσταση για το υποσύστημα αυτό. Στη
συνέχεια μπορείτε να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε με την εισαγωγή της εντολής
οπλισμού / αφοπλισμού.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Όλα τα πληκτρολόγια είναι εφοδιασμένα με διπλά πλήκτρα κινδύνου. Για την
ενεργοποίηση του συναγερμού και τα δύο πλήκτρα θα πρέπει να πατηθούν
ταυτόχρονα.
ΠΛΗΚΤΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

[#] & [*]

Μπουτόν πανικού

[7] & [9]

Μπουτόν φωτιάς

[1] & [3]

Ιατρική βοήθεια

Για να σταματήσει ο συναγερμός πατάμε τον κωδικό.
Ήχος πόρτας chime: Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου
όταν ανοίγει η πόρτα της Ζώνης και ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο,
πατάμε [#] & [6] . Στην οθόνη εμφανίζεται ή σβήνει η ένδειξη chimeανάλογα.

*Παρατήρηση: Όταν γίνεται διακοπή του ρεύματος, μετά από 10 λεπτά
ακούγεται ένας διακεκομμένος ήχος (μπιπ). Πατάμε τον κωδικό για να δει το
σύστημα ότι μας ειδοποίησε και ο ήχος σταματάει ενώ στην οθόνη πάνω δεξιά
γράφει NOAC. Το σύστημα δουλεύει με τις μπαταρίες και όταν έρθει το ρεύμα
θα σβήσει η ένδειξη NOAC.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το δικό σας σύστημα
συναγερμού :
ΖΩΝΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρόνοι 1ος
2ος
Χρόνοι
εισόδου
Δευτερόλεπτα
Δευτερόλεπτα εξόδου Δευτερόλεπτα
Κωδικός κέντρου 24ωρου
210-9344900

Τηλέφωνα επαφής : 210-9715024 /

Τηλέφωνο Κεντρικού Σταθμού
Κινητό: 6977272276 Παπαγεωργίου Κώστας

