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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ενσωματωμένο με μία ασύρματη σειρήνα strobe και μία κεντρική μονάδα, το σύστημα 

μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μία ασύρματη σειρήνα strobe, αλλά και ως αυτόνομη 

μονάδα συναγερμού. Η πλακέτα φόρτισης της μπαταρίας με ηλιακή ενέργεια μπορεί να 

επαναφορτίζεται μόνη της έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του συστήματος 

για όλη την ημέρα. Η κεντρική μονάδα και οι ανιχνευτές μπορούν να συνδεθούν ασύρματα 

και ενσύρματα. Όταν προκληθεί ένας ανιχνευτής, η σειρήνα θα ηχήσει δυνατά και θα 

αναβοσβήσει ως μέρος του συναγερμού. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

 Μοντέρνος και πατενταρισμένος σχεδιασμός 

 Υποστηρίζει ενσύρματο, ασύρματο έλεγχο σύνδεσης, εύκολο στην εγκατάσταση 

 Έξυπνο και ρυθμιζόμενο έλεγχο έντασης με 8 επίπεδα (συμπεριλαμβανομένου και 

σίγασης) 

 110dB πολύ ισχυρή σειρήνα, μπλε φως που αναβοσβήνει 

 EEPROM προστασία πληροφοριών, οι πληροφορίες δεν χάνονται ποτέ για να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια τους 

 Εξωτερική ηλιακή σειρήνα, αδιάβροχη και απαραβίαστη  

 Ασύρματη, έξυπνη κωδικοποίηση  1527, υποστηρίζει έως 20  τηλεχειριστήρια και 40 

ανιχνευτές 

 Ενσωματωμένη 3.7V/2200mAh εφεδρική μπαταρία λιθίου 

 AC/DC εικοσιτετράωρη αδιάληπτη προστασία 

 Ηλιακή τροφοδοσία και επαναφορτιζόμενη με ηλιακή ενέργεια 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

 = μπουτόν  έντασης σειρήνας και ρύθμισης (SET) 

 = μπουτόν   επιλογής ήχου σειρήνας  και χρόνου σειρήνας 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  

ON/OFF ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑ AC 

Δεν υπάρχει κουμπί ON/OFF για το ρεύμα AC για την σειρήνα. Αντ’ αυτού βάλτε την στην 

πρίζα AC, θα κάνει τον ήχο “di” μία φορά και θα αναβοσβήσει το φως προειδοποίησης 1 

φορά που σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει επιτυχώς και ταυτοχρόνως η ενσωματωμένη μπαταρία 

επαναφορτίζεται αυτόματα. Αποσυνδέστε την σειρήνα από την πρίζα AC ή κλείστε την πρίζα 

και η σειρήνα θα απενεργοποιηθεί και το φως προειδοποίησης δεν θα αναβοσβήνει (υπό την 

προϋπόθεση ότι η επαναφόρτιση της μπαταρίας είναι κλειστή).  

ON/OFF ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  

Το κουμπί ON/OFF είναι ο διακόπτης ρεύματος. Σε περίπτωση που αποσυνδεθεί το ρεύμα AC 

μετακινήστε τον διακόπτη ρεύματος στο ON, θα δείξει ότι τροφοδοτείται από την μπαταρία, 

η σειρήνα θα κάνει έναν ήχο “di” μία φορά,  θα αναβοσβήσει το φως προειδοποίησης 1 

φορά και θα ξεκινήσει επιτυχώς. Εάν μετακινήσετε τον διακόπτη στο OFF θα δείξει ότι δεν 
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τροφοδοτείται πλέον από την μπαταρία, η σειρήνα θα απενεργοποιηθεί και τα φώτα 

προειδοποίησης δεν θα αναβοσβήνουν. 

2. ΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  

Η ένταση συναγερμού της σειρήνας έχει 8 επίπεδα. Μπορεί να αυξηθεί από το 1 έως 8 και 

αντίστοιχα να μειωθεί από το 8 προς το 1. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις η ένταση είναι στο 

υψηλότερο επίπεδο. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  

Πατήστε σύντομα το  στην σειρήνα . Η ένταση αρχικά θα μειωθεί σταδιακά μέχρι το 

ελάχιστο και μετά θα αυξηθεί σταδιακά μέχρι το μέγιστο, επαναλαμβάνοντας συνεχώς το 

ίδιο. Εάν το φως προειδοποίησης αναβοσβήσει 1 φορά με χαμηλή φωτεινότητα τότε η 

ένταση είναι στο επίπεδο 1, ενώ εάν αναβοσβήσει 1 φορά με υψηλή φωτεινότητα τότε η 

ένταση είναι στο επίπεδο 0 (σίγαση). 

Σημείωση: Όταν ηχεί η σειρήνα λόγω συναγερμού, εάν πατήσετε σύντομα και πολλές φορές   

το πλήκτρο S στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του συναγερμού. 

 

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ   ΥΛΙΚΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ )  

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 3 δευτερόλεπτα, η σειρήνα θα κάνει τον ήχο 

“di” μία φορά και ταυτόχρονα το φως προειδοποίησης θα φωτίσει για λίγη ώρα. Αυτό 

σημαίνει ότι μπήκε στην λειτουργία προγραμματισμού . Μετά, ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα 

που θέλετε να διαμορφώσετε (π.χ. πατήστε το μπουτόν πανικού στο τηλεχειριστήριο) για να 

στείλουν ένα σήμα. Η σειρήνα λαμβάνει το σήμα και αν κάνει τον ήχο "di di" δύο φορές, τότε 

η διαμόρφωση ήταν επιτυχής. Ο ήχος "di" μία φορά σημαίνει ότι υπάρχει 

επαναλαμβανόμενος κωδικός και ο "di di di" τρεις φορές σημαίνει ότι η σειρήνα έχει 

διαμορφωθεί και έχει επέλθει σε κορεσμό. Εάν θέλετε να βγείτε από την λειτουργία 

διαμόρφωσης, πατήστε σύντομα το , η σειρήνα θα κάνει τον ήχο "di" μία φορά και το 

φως προειδοποίησης θα σβήσει, που σημαίνει ότι η σειρήνα  δεν είναι πλέον σε λειτουργία 

προγραμματισμού. Εάν η σειρήνα είναι στην λειτουργία προγραμματισμού και δεν 

πραγματοποιείται λειτουργία για 20 δευτερόλεπτα, τότε θα βγει από αυτήν αυτόματα. 



[4] 

 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ  ΦΩΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

Πατήστε σύντομα το  για να περιηγηθείτε κυκλικά μεταξύ 4 διαφορετικών φωνών 

συναγερμού (4 διαφορετικοί ήχοι σειρήνας). 

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στην σελίδα 

ρύθμισης του χρόνου συναγερμού. Το φως προειδοποίησης  θα μείνει ανοιχτό. Tότε πατήστε 

σύντομα το  και θα ακούσετε μία φωνή (beep) που θα σας υπενθυμίζει την ρύθμιση 

του χρόνου συναγερμού. Όταν ακούσετε το beep 1 φορά τότε ο χρόνος συναγερμού είναι 10 

δευτερόλεπτα, το beep 2 φορές σημαίνει ότι ο χρόνος συναγερμού είναι 1 λεπτό, το beep 3 

φορές σημαίνει ότι ο χρόνος συναγερμού είναι 2 λεπτά και το beep 4 φορές ότι είναι 5 

λεπτά. Μετά την διάρκεια ρύθμισης του χρόνου συναγερμού, πατήστε σύντομα το  

για 1 φορά ή αφήστε να περάσουν 20 δευτερόλεπτα και η σειρήνα  θα βγει αυτόματα από 

την ρύθμιση του χρόνου συναγερμού και το φως προειδοποίησης θα σβήσει. Στις 

εργοστασιακές ρυθμίσεις ο χρόνος συναγερμού είναι 1 λεπτό. 

6. Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Όταν οπλίζει η σειρήνα, θα κάνει τον ήχο beep για 2 φορές, το φως προειδοποίησης θα 

αναβοσβήσει για 1 φορά και μετά θα αναβοσβήνει 1 φορά ανά 15 δευτερόλεπτα. 

Όταν αφοπλίζει η σειρήνα, θα κάνει τον ήχο beep για 2 φορές, το φως προειδοποίησης θα 

αναβοσβήσει για 2 φορές και μετά θα αναβοσβήνει 2 φορές ανά 15 δευτερόλεπτα. 

7. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  ΧΑΜΗΛΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Όταν αποσυνδεθεί το AC ρεύμα από την σειρήνα συναγερμού, εάν η τάση της μπαταρίας 

είναι κάτω από 3.6V, τότε το φως προειδοποίησης θα αναβοσβήνει συνεχώς για να 

υπενθυμίσει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση ή αλλαγή. 

Όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 3.5V, τότε η σειρήνα συναγερμού θα 

απενεργοποιηθεί αυτόματα.  

8. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  

Στην σελίδα ρύθμισης συστήματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 3 

δευτερόλεπτα. Η σειρήνα συναγερμού θα κάνει τον ήχο beep 6 φορές και όταν 

αποσυνδεθείτε θα δείτε ότι η σειρήνα συναγερμού έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις επιτυχώς. Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει, πλέον έχουν διαγραφεί. Η ένταση 

του συναγερμού και ο χρόνος του συναγερμού έχουν γυρίσει στην εργοστασιακή τους 

ρύθμιση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού διαγράψετε όλα τα εξαρτήματα ή η σειρήνα έχει εκ νέου τροφοδοσία, η 

σειρήνα συναγερμού παραμένει οπλισμένη. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ STROBE 

Εάν θέλετε να λειτουργήσετε το σύστημα ως ασύρματη σειρήνα strobe, τότε πριν την 

χρησιμοποιήσετε, παρακαλώ συνδέστε και συνδυάστε/ζευγαρώστε τους κωδικούς της 

σειρήνα και της ασύρματης κεντρικής μονάδας (προγραμματισμός σειρήνας με κεντρική 

μονάδα συναγερμού). Όταν ενεργοποιείται η κεντρική μονάδα συναγερμού, η σειρήνα θα 

κάνει έναν ισχυρό ήχο και το φως προειδοποίησης θα αναβοσβήνει για να αποτρέπει τους 

εισβολείς. 

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ  

Πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα, η σειρήνα θα κάνει τον ήχο beep μία φορά 

και θα ανάψει το φως που σημαίνει ότι μπήκε στην λειτουργία προγραμματισμού. Με βάση 

την κεντρική μονάδα που έχετε πηγαίνετε στον προγραμματισμό σειρήνας και δώστε σήμα 

ενεργοποίησης σειρήνας (σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο της κεντρικής μονάδας). Εάν 

ακούσετε τον ήχο beep 2 φορές σημαίνει ότι ο συνδυασμός κωδικών ήταν επιτυχής. Εάν 

θέλετε να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού σειρήνας, πατήστε το  για 1 

δευτερόλεπτο, θα ακουστεί ο ήχος beep 1 φορά και το φως προειδοποίησης θα σβήσει. Εάν 

δεν πραγματοποιείται λειτουργία για 20 δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια του 

προγραμματισμού, η συσκευή θα βγει από την λειτουργία προγραμματισμού  αυτόματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν γίνεται  ο προγραμματισμός σειρήνας με την κεντρική μονάδα δεν θα πρέπει 

να ενεργοποιηθεί  κανένας ανιχνευτής (ραντάρ- παγίδα) εκείνη την ώρα, γιατί  υπάρχει 

κίνδυνος να ενεργοποιείται η  σειρήνα με την ανίχνευση του ραντάρ ή με το άνοιγμα κάποιας 

παγίδας  και χωρίς να έχουμε οπλίσει  τον συναγερμό. Αυτό συμβαίνει γιατί η σειρήνα αντί 

να συγχρονίζεται με την κεντρική μονάδα συγχρονίζεται με τον έλεγχο του ραντάρ ή της 

παγίδας. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΑΝ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)  ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ  

Πατήστε το “Emergency” μπουτόν πανικού  στην κεντρική μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο. Εάν 

ενεργοποιηθεί ο συναγερμός σε αυτήν, η σειρήνα βγάζει ήχο και το φως προειδοποίησης 

αναβοσβήνει τότε ο συνδυασμός ήταν επιτυχής. Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την 

σειρήνα, τότε επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία συνδυασμού. 

Αφού ο συνδυασμός ήταν επιτυχής, 

Συναγερμός 

Κεντρικής Μονάδας 

Ασύρματος ήχος και φως συναγερμού 

Οπλισμός Κεντρικής Ήχος 2 μονά  Beep και  μονό αναβόσβησμα 2 
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Μονάδας φορές  

Αναβολή  Όπλισης 

Κεντρικής Μονάδας 

Ήχος 2 Beep και αναβόσβησμα 2 φορές 

Αφοπλισμός 

Κεντρικής Μονάδας 

Ήχος 2 διπλά  Beep και  διπλό αναβόσβησμα 2 

φορές 

 

Σημείωση: Κάποιες κεντρικές μονάδες δεν μπορούν να στείλουν σήμα συναγερμού και να 

συνδυάσουν κωδικούς με την σειρήνα απευθείας. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε 

πομπό F8. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προγραμματισμός ως Ασύρματη Σειρήνα Strobe και η Ρύθμιση Ζεύγους 

Κωδίκων με την Κεντρική Μονάδα είναι απαραίτητα για να δουλέψει η σειρήνα μας. 

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΜΠΟ F8 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΚΩΔΙΚΩΝ  ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ  (F8) 

Πρώτον, βάλτε το βύσμα του πομπού F8 στην υποδοχή για σειρήνα της κεντρικής μονάδας 

συναγερμού. Σε περίπτωση ενσύρματου συστήματος συναγερμού, θα πρέπει να κόψετε το 

βύσμα του F8, να συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο με τον θετικό πόλο και το μαύρο καλώδιο 

με τον αρνητικό πόλο του ενσύρματου συστήματος συναγερμού.  

Δεύτερον, βάλτε την σειρήνα στην πρίζα, ενεργοποιήστε την μπαταρία της, μπείτε σε 

κατάσταση κανονικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο “SET” για 3 δευτερόλεπτα και η 

συσκευή θα κάνει τον ήχο beep μία φορά, θα ανάψει το φως και θα μπει σε λειτουργία 

συνδυασμού. 

Εν τέλει, ανοίξτε το πίσω καπάκι του F8 και πατήστε το άσπρο πλήκτρο «ενεργοποίησης». Το 

κόκκινο φως του πομπού F8 θα ανάψει και θα στείλει σήμα και αν η σειρήνα κάνει τον ήχο 

beep 2 φορές σημαίνει ότι η αναγνώριση ήταν επιτυχημένη. Για να βγείτε από την 

κατάσταση αναγνώρισης πατήστε το πλήκτρο “SET” μία φορά στην GSC-SJ1, θα ακουστεί ο 

ήχος beep 3 φορές και θα σβήσει το φως συναγερμού ή περιμένετε 20 δευτερόλεπτα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΜΠΟΥ (F8) ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΑΛΜΟΥ (GSC-SJ1)  

Μετά την επιτυχημένη αναγνώριση του κωδικού, πατήστε το πλήκτρο “TEST” στον F8, το φως 

ένδειξης θα αναβοσβήσει μία φορά και θα στείλει σήμα αφοπλισμού στην GSC-SJ1. Μετά ο 

J009 θα κάνει τον ήχο beep δύο φορές ως απάντηση που υποδηλώνει ότι η αναγνώριση και η 

ασύρματη επικοινωνία ήταν επιτυχημένη. Βάλτε το βύσμα του F8 στην υποδοχή της σειρήνας 



[7] 

 

της κεντρικής μονάδας του συναγερμού. Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός στην κεντρική 

μονάδα, τότε αυτός θα εξάγει ρεύμα DC στον F8 μέσω του καλωδίου, ο F8 θα στείλει ένα 

σήμα έκτακτης ανάγκης στην GSC-SJ1 και η GSC-SJ1 θα ενεργοποιηθεί βγάζοντας ήχο και 

αναβοσβήνοντας τα φώτα. Αφού γίνει αφοπλισμός της κεντρικής μονάδας συναγερμού, ο F8 

θα στείλει σήμα αφοπλισμού στην GSC-SJ1 και αυτή θα σταματήσει. 

 

3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

Πατήστε το πλήκτρο   για 3 δευτερόλεπτα, θα μπείτε στην λειτουργία αναγνώρισης. 

Μετά κρατήστε πατημένο το   για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον ήχο beep 3 

φορές και να δείτε το φως να αναβοσβήνει 6 φορές και μετά να σβήνει. Μετά διαγράψτε όλα 

τα εξαρτήματα. Παρακαλώ πραγματοποιήστε ξανά αναγνώριση κωδικών για σχετικά 

ασύρματα εξαρτήματα, εάν είναι απαραίτητο. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Όταν χρησιμοποιείτε ως αυτόνομος πίνακας ελέγχου, μπορεί να συνδεθεί με ασύρματα και 

ενσύρματα εξαρτήματα για να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο σύστημα συναγερμού. Όταν 

είναι οπλισμένη η σειρήνα, θα βγάλει ήχο όταν διεγερθεί οποιοσδήποτε ανιχνευτής. Την ίδια 

στιγμή το φως προειδοποίησης θα αναβοσβήσει για να προειδοποιήσει και να αποτρέψει 

τους εισβολείς. 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

Πατήστε το πλήκτρο [Όπλιση] στο τηλεχειριστήριο, εάν η σειρήνα κάνει τον ήχο beep μία 

φορά και το φως προειδοποίησης αναβοσβήσει μία φορά, σημαίνει ότι η εκμάθηση ήταν 

επιτυχημένη. Εάν διεγείρετε τον ανιχνευτή στην κατάσταση Οπλισμού και ενεργοποιηθεί η 

σειρήνα και αναβοσβήσουν τα φώτα προειδοποίησης, τότε ο ανιχνευτής και η Ασύρματη 
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Ηλιακή Σειρήνα έχουν συνδεθεί επιτυχώς. Διαφορετικά η διαδικασία εκμάθησης του 

τηλεχειριστηρίου και των ανιχνευτών από το σύστημα έχει αποτύχει. 

2. ΠΡΟΣΘΕΣΗ  ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)  

Εάν ο ανιχνευτής δουλεύει σε  κανονικά κλειστή λειτουργία, τότε συνδέστε τον στο NC και 

την GND (γείωση). 

 

Εάν ο ανιχνευτής δουλεύει σε  κανονικά ανοιχτή λειτουργία, τότε συνδέστε τον στο NO και 

την GND (γείωση). 

 

Τα SIREN + και SIREN- συνδέονται στην άνοδο και την κάθοδο αντίστοιχα της ενσύρματης 

σειρήνας. Όταν ενεργοποιηθεί η Ηλιακή Σειρήνα τότε θα ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα και η 

ενσύρματη σειρήνα. 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Διεγείρετε τον ανιχνευτή στην κατάσταση οπλισμού. Εάν ενεργοποιηθεί η ηλιακή σειρήνα 

και αναβοσβήσει το φως προειδοποίησης τότε η σύνδεση ήταν επιτυχής, αλλιώς η σύνδεση 

απέτυχε. Παρακαλώ ελέγξτε την γραμμή και επανασυνδέστε. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Πριν την εγκατάσταση ελέγξτε εάν η ηλιακή σειρήνα δουλεύει σωστά. Ο έλεγχος 

μπορεί να γίνει ως εξής: Πατήστε το πλήκτρο [Όπλιση] στο τηλεχειριστήριο, η 

σειρήνα θα κάνει τον ήχο beep μία φορά. Το φως προειδοποίησης θα αναβοσβήσει 

μία φορά και θα συνεχίσει να αναβοσβήνει μία φορά ανά 15 δευτερόλεπτα που 

υποδεικνύει ότι η ηλιακή σειρήνα δουλεύει φυσιολογικά. 

2. Επιλέξτε τοποθεσία εγκατάστασης. Μετά σταθεροποιήστε την βάση στηρίγματος της 

σειρήνας στην θέση που θέλετε με βίδες. 
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3. Στο πίσω μέρος της ηλιακής σειρήνας υπάρχει μία υποδοχή στην οποία μπαίνει ο 

γάντζος της βάσης για να στερεωθεί πάνω της. Στερεώστε την για να ολοκληρώσετε 

την εγκατάσταση. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Τάση Εισόδου: DC 5V 

Ενσωματωμένη Μπαταρία: 3.7V/2200mAh 

Ένταση: 8-επιπέδων ρυθμιζόμενη 

Ρεύμα Αναμονής: <8mA 

Ρεύμα Συναγερμού: <1000mA 

Ασύρματη Συχνότητα: 433MHZ 

Απόσταση Λήψης: 100m (Ανοιχτός χώρος) 

Ένταση Ήχου Συναγερμού: 110dB 

Μεγαλύτερος χρόνος συναγερμού: 5 λεπτά 

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20℃ έως-50℃ 

Σχετική Υγρασία: <80% (Χωρίς Συμπύκνωση) 


