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1 Εισαγωγή

Τα συστήματα ασφαλείας συμβάλλουν στην προστασία της ζωής, της
ακίνητης περιουσίας και των επενδύσεών σας από πυρκαγιά, κλοπή και
σωματική βλάβη. Το πληκτρολόγιο είναι μια προηγμένη ψηφιακή
συσκευή που προσφέρει μια σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία δεν είναι
διαθέσιμα σε άλλα συστήματα. Η υψηλής ορατότητας φωτιζόμενη οθόνη
του και η ενσωματωμένη σειρήνα σάς ειδοποιούν για διάφορα συμβάντα
του συστήματος. Η κομψή σχεδίαση και η ευχρηστία το καθιστούν ιδανικό
για την προστασία της ακίνητης περιουσίας.

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να ρυθμίσει το
σύστημα ώστε να πληροί τις προσωπικές σας ανάγκες. Το ακίνητό σας
αποκτά δική του περιγραφή στα Αγγλικά, η οποία εμφανίζεται στην
οθόνη. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ασφαλείας με την οποία
συνεργάζεστε, σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη δοκιμή
του συστήματος.

Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας σας είναι:

Κλήση πριν από τη δοκιμή:
______________________________________________________
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1.1 Σχετικά με την τεκμηρίωση

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης καλύπτει τις βασικές και προηγμένες
λειτουργίες. Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί ως καθημερινό μέσο
αναφοράς για τους χρήστες του συστήματος. Οι λειτουργίες που
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ρυθμίζονται από την εταιρεία
ασφαλείας σας. Το σύστημά σας μπορεί να μην περιλαμβάνει όλες τις
λειτουργίες που περιγράφονται. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την
εισαγωγή του προσωπικού κωδικού πρόσβασής σας.

Οργάνωση εγχειριδίου
– Ενότητα 2. Σας βοηθά να γνωρίσετε το στιλ του πληκτρολογίου σας.
– Ενότητες 3 έως 10. Αναλύει τα βασικά του συστήματος ασφαλείας.
– Ενότητες 11 έως 20. Καλύπτει τον τρόπο χρήσης των πληκτρολογίων

B94x/B93x.
– Ενότητες 21 έως 30. Καλύπτει τον τρόπο χρήσης των πληκτρολογίων

B92x/B91x.
– Ενότητα 31. Καλύπτει τον τρόπο χρήσης των πληκτρολογίων D1260x/

D1255x (μόνο B9512G/B8512G πίνακες ελέγχου).
– Ενότητα 32. Εξηγεί τις προαιρετικές λειτουργίες, καθώς και τις

συστάσεις και τους περιορισμούς του συστήματος ασφαλείας.

Συμβάσεις του εγχειριδίου
Σε όλο το εγχειρίδιο, το σύμβολο # αφορά σε μια μεταβλητή αριθμητική
ποσότητα, όπως τον αριθμό των ζωνών προς δοκιμή ή το χρόνο της
καθυστέρησης εξόδου.

Το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη του πληκτρολογίου
παρουσιάζεται στο παρόν εγχειρίδιο με πλάγια γραφή. Το κείμενο που
εμφανίζεται στο παρόν εγχειρίδιο σε αγκύλες [ ] σάς δίνει την οδηγία να
πατήσετε το αντίστοιχο εικονίδιο/πλήκτρο στο πληκτρολόγιό σας.
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Πνευματικά δικαιώματα
Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security
Systems, Inc και προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Με την
επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα
Οι ονομασίες όλων των προϊόντων υλικού και λογισμικού που
χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο είναι πιθανώς σήματα κατατεθέντα
και πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως.
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2 Επισκόπηση πληκτρολογίων

2.1 Γνωριμία με το στιλ πληκτρολογίου σας

4 Αναγνωρίστε το πληκτρολόγιό σας, ώστε να διαβάσετε τις σχετικές
οδηγίες.
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2.2 Καθαρισμός του πληκτρολογίου

Για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου σας να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό
πανί και διάλυμα καθαρισμού χωρίς λειαντικά μέσα (για παράδειγμα, πανί
από μικροΐνες και καθαριστικό για τζάμια). Ψεκάστε το καθαριστικό στο
πανί. Μην ψεκάζετε απευθείας στο πληκτρολόγιο.
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3 Ζώνες

3.1 Τι είναι η ζώνη;

Ο όρος ζώνη είναι μια συσκευή ή μια ομάδα συσκευών εντοπισμού που
είναι συνδεδεμένες στο σύστημα ασφαλείας σας. Οι ζώνες εμφανίζονται
μεμονωμένα στο πληκτρολόγιο με τα ονόματά τους. Το όνομα μιας ζώνης
μπορεί να περιγράφει μία πόρτα, έναν αισθητήρα κίνησης, έναν ανιχνευτή
καπνού ή μια περιοχή, όπως τον Επάνω όροφο ή το Γκαράζ. Υπάρχουν
δύο βασικοί τύποι ζωνών: ελεγχόμενες και 24ωρες.

3.2 Ελεγχόμενες ζώνες

Οι ελεγχόμενες ζώνες ανταποκρίνονται στις συνθήκες του συναγερμού,
ανάλογα με το αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο) ή
απενεργοποιημένο (αφοπλισμένο). Οι ελεγχόμενες ζώνες είναι
ρυθμιζόμενες ώστε να ανταποκρίνονται στιγμιαία στις συνθήκες του
συναγερμού ή ώστε να σας δίνουν λίγο χρόνο ώστε να πλησιάσετε στο
πληκτρολόγιο και να απενεργοποιήσετε το σύστημά σας. Υπάρχουν δύο
βασικοί τύποι ελεγχόμενων ζωνών: οι μερικές ζώνες και οι εσωτερικές
ζώνες.

3.2.1 Μερικές ζώνες
Οι μερικές ζώνες συχνά περιλαμβάνουν τις εξωτερικές πόρτες και τα
παράθυρα του κτιρίου (την περίμετρο). Όταν επιλέγετε τη Μερική
ενεργοποίηση του συστήματός σας, ενεργοποιείτε (οπλίζετε) μόνο τις
μερικές ζώνες.
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3.2.2 Εσωτερικές ζώνες
Αυτές οι ζώνες συχνά περιλαμβάνουν τα εσωτερικά μέσα των συσκευών
εντοπισμού διάρρηξης, όπως τους αισθητήρες κίνησης και τις εσωτερικές
πόρτες. Όταν επιλέγετε την «Πλήρη ενεργοποίηση» του συστήματός σας,
ενεργοποιείτε (οπλίζετε) και τις μερικές ζώνες, αλλά και τις εσωτερικές
ζώνες.

3.3 24ωρες ζώνες

Οι 24ωρες ζώνες είναι πάντα ενεργοποιημένες (οπλισμένες), ακόμα και
όταν είναι απενεργοποιημένο (αφοπλισμένο) το σύστημα ασφαλείας σας.
Υπάρχουν δύο τύποι 24ωρων ζωνών: οι ζώνες πυρανίχνευσης και οι ζώνες
μη πυρανίχνευσης.

3.3.1 Ζώνες πυρανίχνευσης
Πέντε ζώνες παρακολουθούν αποκλειστικά τις συσκευές πυρανίχνευσης.
Είναι πάντα ενεργοποιημένες (οπλισμένες) και δεν μπορούν να
απενεργοποιηθούν (αφοπλιστούν). Μπορείτε εύκολα να διακρίνετε τις
ζώνες πυρανίχνευσης από τις υπόλοιπες ζώνες μη πυρανίχνευσης στο
πληκτρολόγιο.

3.3.2 Ζώνες μη πυρανίχνευσης
Οι 24ωρες ζώνες μη πυρανίχνευσης είναι πάντα ενεργοποιημένες
(οπλισμένες) και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε (αφοπλίσετε). Τα
κουμπιά εκφοβισμού διαρρηκτών, τα κουμπιά κλήσης έκτακτης ανάγκης,
οι αισθητήρες χαμηλής θερμοκρασίας και οι αισθητήρες νερού είναι
παραδείγματα συσκευών που παρακολουθούνται συνήθως από 24ωρες
ζώνες μη πυρανίχνευσης.
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4 Περιοχές

4.1 Τι είναι η περιοχή;

Μια περιοχή είναι ένας αριθμός ζωνών που ομαδοποιούνται, έτσι ώστε να
μπορείτε να τις ελέγχετε όλες μαζί σαν μονάδα. Για παράδειγμα, αν ένα
σύστημα ασφαλείας προστατεύει ένα κτίριο με τρία τμήματα (γραφείο,
εργαστήριο και καφετέρια), οι ζώνες καθενός από αυτά τα τμήματα
μπορούν να ομαδοποιηθούν και να αποτελούν μια περιοχή. Επειδή κάθε
τμήμα αποτελεί αυτοτελή περιοχή στο σύστημα ασφαλείας σας, μπορείτε
να το ενεργοποιείτε (οπλίζετε) ή να το απενεργοποιείτε (αφοπλίζετε)
μεμονωμένα, κατά ομάδες (γραφείο και εργαστήριο, για παράδειγμα) ή
και όλα μαζί.
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5 Οθόνες προειδοποίησης και τόνοι

Το πληκτρολόγιο εκπέμπει πολλούς διαφορετικούς τόνους και εμφανίζει
κείμενο για να σας ειδοποιεί για συμβάντα του συστήματος. Μπορείτε
επίσης να συνδέσετε στο σύστημά σας επιπλέον κώδωνες ή σειρήνες. Οι
κώδωνες ή οι σειρήνες που τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις ειδοποιούν
τους γείτονες για έκτακτα περιστατικά και προσφέρουν έναν ηχητικό
οδηγό για την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Το πληκτρολόγιο διαθέτει εικονίδια κατάστασης που ενημερώνουν για την
κατάσταση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ενότητα επισκόπησης των εικονιδίων κατάστασης.

5.1 Σίγαση πληκτρολογίου για πληκτρολόγηση

Πατώντας ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα και τυχόν
τόνοι προειδοποίησης τίθενται σε σίγαση. Αν δεν πατήσετε άλλο πλήκτρο
εντός 20 δευτερολέπτων, το πληκτρολόγιο σβήνει και συνεχίζουν οι τόνοι
προειδοποίησης.

5.2 Σίγαση του τόνου του συναγερμού

Ο ηχητικός συναγερμός ενεργοποιείται για συγκεκριμένο χρονική
διάστημα και, στη συνέχεια, απενεργοποιείται αυτόματα. Για να
διακόψετε τον συναγερμό πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος,
απλώς πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και πιέστε
ENTER.
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5.3 Τόνος και οθόνη καθυστέρησης εισόδου

Όταν εισέρχεστε σε ένα σύστημα που είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο)
μέσω μιας ζώνης, η οποία έχει ρυθμιστεί για καθυστέρηση εισόδου, το
πληκτρολόγιο εκπέμπει τον τόνο καθυστέρησης εισόδου, ως υπενθύμιση
για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας σας.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα
ασφαλείας σας πριν από τη λήξη του χρόνου της καθυστέρησης εισόδου,
μπορεί να ηχήσει ο τόνος διάρρηξης και να αποσταλεί αναφορά
συναγερμού στην εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε.

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε ρύθμισε τους χρόνους
καθυστέρησης εισόδου για εσάς:

Ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου μου είναι: _______________________________

5.4 Τόνος και οθόνη καθυστέρησης εξόδου

Όταν ενεργοποιείται (οπλίζετε) για πρώτη φορά το σύστημά σας (μέσω
του πληκτρολογίου ή του ασύρματου χειριστηρίου), το πληκτρολόγιο
εκπέμπει τον τόνο καθυστέρησης εξόδου, δείχνει το μήνυμα Έξοδος τώρα!
και μετράει αντίστροφα το χρόνο καθυστέρησης εξόδου. Ο ρυθμός του
παλμού του τόνου αυξάνεται κατά τα τελευταία 10 δευτ. του χρόνου
εξόδου.

Αν εξέλθετε και εισέλθετε ξανά πριν από τη λήξη του χρόνου εξόδου, ο
χρονοδιακόπτης της καθυστέρησης εξόδου αρχίζει ξανά την αντίστροφη
μέτρηση. Η επανεκκίνηση μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.
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Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε ρύθμισε τους χρόνους
καθυστέρησης εξόδου για εσάς:

Ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου μου είναι: _______________________________

5.5 Τόνοι πλήκτρων

Το πληκτρολόγιο εκπέμπει τον τόνο των πλήκτρων (ένα σύντομο ηχητικό
σήμα), όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο. Χρησιμοποιήστε το μενού
«Ρυθμίσεις» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τόνο
πλήκτρων.

5.5.1 Μη έγκυρη εισαγωγή (τόνος σφάλματος)
Ο τόνος μη έγκυρης εισαγωγής ακολουθεί τον τόνο των πλήκτρων, όταν
το πάτημα ενός πλήκτρου ολοκληρώνει μια μη έγκυρη εισαγωγή.

Ορισμένες εισαγωγές απαιτούν ένα πάτημα πλήκτρου. Άλλες εισαγωγές
απαιτούν μια σειρά δύο ή περισσότερων πατημάτων πλήκτρων.
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6 Πώς το σύστημα αναφέρει τα
συμβάντα

Το σύστημα ασφαλείας σας κάνει επαναλαμβανόμενες προσπάθειες να
αποστείλει αναφορές στην εταιρεία ασφαλείας σας. Στην περίπτωση που
το σύστημα ασφαλείας σας δεν μπορεί να επικοινωνήσει, το πληκτρολόγιο
εκπέμπει τον τόνο προβλήματος και το πληκτρολόγιο εμφανίζει ένα
μήνυμα αποτυχημένης επικοινωνίας. Ειδοποιήστε την εταιρεία ασφαλείας
σας για το σφάλμα επικοινωνίας.

Αν το τηλέφωνο, το Internet ή το σήμα κινητής τηλεφωνίας διακόπτεται,
το σύστημα ασφαλείας σας δεν μπορεί να αποστείλει αναφορές στην
εταιρεία ασφαλείας, εκτός αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μετάδοσης
των αναφορών.

Για τηλεφωνική επικοινωνία, η εταιρεία ασφαλείας σας μπορεί να
ρυθμίσει το σύστημα ασφαλείας σας ώστε να αποσυνδέει αυτόματα τα
τηλέφωνα όταν αποστέλλει αναφορές στην εταιρεία ασφαλείας. Μόλις
ολοκληρωθεί η αναφορά, το σύστημα ασφαλείας επαναφέρει τα
τηλέφωνα σε κανονική λειτουργία (επιβεβαιώστε το με την εταιρεία
ασφαλείας σας).

Συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης, για να μάθετε αν το σύστημα
ασφαλείας σας έχει διαμορφωθεί με καθυστέρηση επικοινωνίας. Η
καθυστέρηση επικοινωνίας εκτρέπει τις αναφορές προς την εταιρεία
ασφαλείας σας, αν ο πίνακας ελέγχου είναι αφοπλισμένος, εντός 30 με 45
δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση συναγερμού διάρρηξης.
Επισημαίνεται ότι οι συναγερμοί τύπου πυρκαγιάς αναφέρονται πάντα
χωρίς καθυστέρηση.
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Συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης, για να μάθετε αν το σύστημα
ασφαλείας σας έχει διαμορφωθεί με λειτουργία ακύρωσης. Αν θέσετε σε
σίγαση έναν συναγερμό που δεν σχετίζεται με πυρκαγιά, πριν από τη λήξη
του χρονοδιακόπτη του συναγερμού, τα συστήματα ασφαλείας σας
αποστέλλουν αναφορά ακύρωσης στην εταιρεία ασφαλείας με την οποία
συνεργάζεστε.

Συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης, για να μάθετε αν το σύστημα
ασφαλείας σας έχει διαμορφωθεί με λειτουργία τερματισμού επανάληψης
συναγερμού για συναγερμούς που δεν σχετίζονται με πυρκαγιά και για
προβληματικά συμβάντα. Μετά το πέρας ενός ορισμένου αριθμού
συναγερμών ή προβληματικών συμβάντων, το σύστημα ασφαλείας σας
παρακάμπτει αυτόματα ζώνες.

Αν η εταιρεία τηλεφωνίας σας περιλαμβάνει τη λειτουργία αναμονής
κλήσης, η εταιρεία ασφαλείας σας μπορεί να διαμορφώσει το σύστημα
ασφαλείας σας, έτσι ώστε η αναμονή κλήσης να μην προκαλεί
προβλήματα στην αναφορά συναγερμών. Φροντίστε να ενημερώσετε την
εταιρεία ασφαλείας σας, αν ενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσης. Τα
συστήματα που έχουν διαμορφωθεί με αναμονή κλήσης δεν μπορούν να
αναφέρουν σωστά τους συναγερμούς, όταν είναι απενεργοποιημένη η
αναμονή κλήσης. Αν απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσης, αφού το
σύστημά σας διαμορφωθεί με αυτήν, φροντίστε να ενημερώσετε την
εταιρεία ασφαλείας σας.
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7 Συμβάντα συναγερμού

Το σύστημα παράγει διαφορετικούς τύπους συμβάντων.

7.1 Προτεραιότητα συμβάντων

Αν προκύψουν παραπάνω από ένα συμβάντα, το σύστημα τα ταξινομεί σε
έξι ομάδες. Οι ομάδες είναι (με την υψηλότερης προτεραιότητας πρώτη):
Συναγερμοί πυρκαγιάς, Συναγερμοί αερίου, Συναγερμοί χρηστών,
Συναγερμοί διάρρηξης, Προβλήματα πυρκαγιάς και Προβλήματα που δεν
σχετίζονται με πυρκαγιά. Η ομάδα με την υψηλότερη προτεραιότητα
εμφανίζεται πρώτη. Οι περιγραφές και οι οδηγίες που ακολουθούν
περιγράφουν τους τόνους και τις οθόνες κάθε ομάδας και εξηγούν πώς
μπορείτε να θέσετε σε σίγαση τους τόνους.

7.2 Συναγερμοί πυρκαγιάς

Τα συμβάντα με τον υψηλότερο βαθμό προτεραιότητας είναι οι
συναγερμοί πυρκαγιάς. Όταν ενεργοποιείται μια ζώνη πυρανίχνευσης, το
πληκτρολόγιο εκπέμπει έναν μοναδικό παλμικό τόνο ανίχνευσης
πυρκαγιάς.

Εκκενώστε όλους τους χώρους και ερευνήστε για καπνό ή πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι βρίσκονται στο κτίριο γνωρίζουν τη διαφορά
μεταξύ του σταθερού τόνου διάρρηξης, του παλμικού τόνου αερίου και
του παλμικού τόνου πυρκαγιάς. Οι τόνοι εκπέμπουν για διάστημα που έχει
οριστεί από την εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε.
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Η οθόνη δείχνει το κείμενο της ζώνης για την πρώτη ζώνη που εισήλθε σε

κατάσταση συναγερμού πυρκαγιάς. Πιέστε /NEXT για τη χειροκίνητη
προβολή επιπλέον σημείων (εάν υπάρχουν) που τέθηκαν σε κατάσταση
συναγερμού. Τα συμβάντα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, από το
παλαιότερο στο νεότερο.

7.2.1 Σίγαση συναγερμών πυρκαγιάς
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να θέσετε σε σίγαση τους
συναγερμούς πυρκαγιάς. Αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο
(οπλισμένο), η σίγαση του συναγερμού πυρκαγιάς απενεργοποιεί και το
σύστημα. Το σύστημα εμφανίζει τώρα το μήνυμα Συναγερμός σε σίγαση
και, στη συνέχεια, τον αριθμό των ζωνών που βρίσκονται σε συναγερμό
και τα ονόματα όλων των ζωνών που βρίσκονται σε συναγερμό, κατά
σειρά εμφάνισης.

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να ρυθμίσει το
σύστημά σας, έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να θέσουν σε σίγαση
ορισμένους συναγερμούς πυρκαγιάς, μέχρι να εκκαθαριστεί το συμβάν
της πυρκαγιάς. Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί
να ρυθμίσει το σύστημα, έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να θέσουν
σε σίγαση ορισμένους συναγερμούς πυρκαγιάς, μέχρι να επανέλθει η
ζώνη πυρκαγιάς σε κανονική κατάσταση (να διορθωθούν δηλαδή οι
συνθήκες προβλήματος). Το μήνυμα Συναγερμός σε σίγαση εξακολουθεί
να εμφανίζεται ως υπενθύμιση για να δείτε τις ζώνες που βρίσκονται σε
συναγερμό, χρησιμοποιώντας την επιλογή του μενού Προβολή μνήμης
συμβάντων.

Αν η ζώνη πυρανίχνευσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε συναγερμό
(εσφαλμένο), η ζώνη μεταβαίνει σε κατάσταση προβλήματος, μετά τη
σίγασή της. Πρέπει να γίνει επαναφορά σε ορισμένες ζώνες
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πυρανίχνευσης. Δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση των προβλημάτων
πυρκαγιάς από την οθόνη. Όταν οι ζώνες πυρανίχνευσης επιστρέφουν
στην κανονική κατάσταση, το σύστημα ασφαλείας εκκαθαρίζει αυτόματα
τα προβλήματα πυρκαγιάς από την οθόνη.
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7.3 Συναγερμοί αερίου

Οι συναγερμοί αερίου είναι τα συμβάντα με τον δεύτερο υψηλότερο
βαθμό προτεραιότητας. Όταν ενεργοποιείται ένα σημείο ανίχνευσης
αερίου, το πληκτρολόγιο εκπέμπει έναν μοναδικό παλμικό συναγερμό
αερίου.

Εκκενώστε όλους τους χώρους και ερευνήστε για διαρροή αερίου.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι βρίσκονται στο κτίριο γνωρίζουν τη διαφορά
μεταξύ του τόνου διάρρηξης, του παλμικού τόνου αερίου και του
παλμικού τόνου πυρκαγιάς. Οι τόνοι εκπέμπουν για διάστημα που έχει
οριστεί από την εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε.

Η οθόνη δείχνει το κείμενο της ζώνης για την πρώτη ζώνη που εισήλθε σε

κατάσταση συναγερμού αερίου. Πιέστε /NEXT για τη χειροκίνητη
προβολή επιπλέον σημείων (εάν υπάρχουν) που τέθηκαν σε κατάσταση
συναγερμού. Τα συμβάντα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, από το
παλαιότερο στο νεότερο.

7.3.1 Σίγαση συναγερμών αερίου
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να θέσετε σε σίγαση τους
συναγερμούς αερίου. Αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο), η
σίγαση του συναγερμού αερίου απενεργοποιεί και το σύστημα ασφαλείας
(το αφοπλίζει). Το σύστημα εμφανίζει τώρα το μήνυμα Συναγερμός σε
σίγαση και, στη συνέχεια, τον αριθμό των ζωνών που βρίσκονται σε
συναγερμό και το όνομα όλων των ζωνών που βρίσκονται σε συναγερμό,
κατά σειρά εμφάνισης.
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Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να ρυθμίσει το
σύστημα, έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να θέσουν σε σίγαση
ορισμένους συναγερμούς αερίου, μέχρι να εκκαθαριστεί το συμβάν της
διαρροής αερίου. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να εκκαθαρίσετε
το κείμενο της ζώνης που εμφανίζεται στην οθόνη. Το μήνυμα Συναγερμός
σε σίγαση εξακολουθεί να εμφανίζεται ως υπενθύμιση για να δείτε το
κείμενο των ζωνών που βρίσκονται σε συναγερμό, χρησιμοποιώντας την
επιλογή του μενού Προβολή μνήμης συμβάντων.

Αν η ζώνη αερίου εξακολουθεί να βρίσκεται σε συναγερμό (εσφαλμένο),
τότε η ζώνη μεταβαίνει σε κατάσταση προβλήματος, μετά τη σίγασή της.
Πρέπει να γίνει επαναφορά σε ορισμένες ζώνες αερίου. Δεν είναι δυνατή
η εκκαθάριση των προβλημάτων αερίου από την οθόνη. Όταν τα σημεία
ανίχνευσης αερίου επιστρέφουν στην κανονική κατάσταση (διορθώνονται
δηλαδή οι συνθήκες προβλήματος), το σύστημα ασφαλείας εκκαθαρίζει
αυτόματα το πρόβλημα αερίου από την οθόνη.

7.4 Συναγερμοί χρήστη και διάρρηξης

Οι συναγερμοί χρήστη είναι οι τρίτοι σε προτεραιότητα. Οι συναγερμοί
χρήστη ενεργοποιούνται από το χρήστη και περιλαμβάνουν, για
παράδειγμα, τους συναγερμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης, πανικού και
τους ιατρικούς συναγερμούς. Οι ιατρικοί συναγερμοί δεν είναι διαθέσιμοι
στα συστήματα με πιστοποίηση UL. Εκπέμπεται ένας σταθερός τόνος για
διάστημα που έχει οριστεί από την εταιρεία ασφαλείας με την οποία
συνεργάζεστε.

Οι συναγερμοί διάρρηξης είναι οι τέταρτοι σε βαθμό προτεραιότητας.
Όταν ενεργοποιείται μια ζώνη διάρρηξης, ενώ το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο (οπλισμένο), το πληκτρολόγιο εκπέμπει έναν σταθερό
τόνο διάρρηξης.



26 el | Συμβάντα συναγερμού Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι βρίσκονται στο κτίριο γνωρίζουν τη διαφορά
μεταξύ του σταθερού τόνου χρήστη ή διάρρηξης, του παλμικού τόνου
αερίου και του παλμικού τόνου πυρκαγιάς. Οι τόνοι εκπέμπουν για
διάστημα που έχει οριστεί από την εταιρεία ασφαλείας με την οποία
συνεργάζεστε.

7.4.1 Σίγαση συναγερμού χρήστη και διάρρηξης
Ο ηχητικός συναγερμός ενεργοποιείται για συγκεκριμένο χρονική
διάστημα και, στη συνέχεια, απενεργοποιείται αυτόματα. Για να θέσετε σε
σίγαση τους συναγερμούς χρήστη και διάρρηξης πριν από τη λήξη του
χρονικού διαστήματος, απλώς πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό
πρόσβασης και πιέστε ENTER.

Γνωστοποίηση!
Για τους αθόρυβους συναγερμούς, όπως τους συναγερμούς
κλήσης έκτακτης ανάγκης, δεν εκπέμπεται ηχητικός
συναγερμός.
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8 Συμβάντα προβλημάτων

8.1 Συμβάντα προβλημάτων πυρκαγιάς

Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα πυρκαγιάς, το πληκτρολόγιο εκπέμπει τον
τόνο προβλήματος (τρεις τόνοι που ακολουθούνται από παύση, κατ'
επανάληψη). Το σύστημα δείχνει τον αριθμό των ζωνών πυρανίχνευσης με
προβλήματα, καθώς και το όνομα κάθε ζώνης που έχει πρόβλημα.

8.1.1 Σίγαση προβλημάτων πυρκαγιάς
Πιέστε ENTER για σίγαση του τόνου προβλήματος.
Αφού θέσετε σε σίγαση το πρόβλημα, το κείμενο του σημείου ανίχνευσης
πυρκαγιάς που βρίσκεται σε κατάσταση προβλήματος συνεχίζει να

εμφανίζεται στην οθόνη. Με το /NEXT θα μετακινηθείτε στο κείμενο
του προβλήματος. Τα συμβάντα εμφανίζονται από το παλαιότερο στο
νεότερο. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των προβλημάτων πυρκαγιάς από
την οθόνη, εάν δεν διαγραφεί πρώτα η συνθήκη του προβλήματος (το
σημείο μεταβαίνει σε κανονική κατάσταση).

8.2 Συμβάντα προβλημάτων αερίου

Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα αερίου, το πληκτρολόγιο εκπέμπει τον
τόνο προβλήματος (τρεις τόνοι που ακολουθούνται από παύση, κατ'
επανάληψη). Το σύστημα δείχνει τον αριθμό των ζωνών αερίου με
προβλήματα, καθώς και το όνομα κάθε ζώνης που έχει πρόβλημα.

8.2.1 Σίγαση προβλημάτων αερίου
Πιέστε ENTER για σίγαση του τόνου προβλήματος.
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8.3 Συμβάντα προβλημάτων χρήστη και διάρρηξης

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να ρυθμίσει το
πληκτρολόγιο ώστε να εκπέμπει τον τόνο προβλήματος (τρεις τόνοι που
ακολουθούνται από παύση, κατ' επανάληψη), όταν προκύπτει συμβάν
προβλήματος χρήστη ή διάρρηξης.

Αν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα, η οθόνη δείχνει τον αριθμό των
ζωνών με προβλήματα, καθώς και το όνομα κάθε ζώνης.

8.3.1 Σίγαση συμβάντων προβλημάτων χρήστη και

διάρρηξης
Πιέστε ENTER για σίγαση του τόνου προβλήματος.

8.3.2 Προβολή συμβάντων προβλημάτων χρήστη και

διάρρηξης
Μετά την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης από τον χρήστη, το όνομα
του σημείου που παρουσιάζει πρόβλημα συνεχίζει να εμφανίζεται στην

οθόνη. Χρησιμοποιήστε το /NEXT για να μετακινηθείτε στο κείμενο
χειροκίνητα. Τα συμβάντα εμφανίζονται από το παλαιότερο στο νεότερο.

8.4 Συμβάντα προβλημάτων συστήματος

Παραδείγματα οθονών προβλημάτων συστήματος: Διακοπή ρεύματος
υπηρεσίας και Χαμηλή μπαταρία υπηρεσίας. Αυτές οι οθόνες εμφανίζονται
σε όλα τα πληκτρολόγια του συστήματος. Όλες οι οθόνες προβλημάτων
συστήματος ξεκινούν με το ΥΠΗΡ ή Υπηρεσία. Το κείμενο Υπηρεσία
εκκαθαρίζεται μόνο μετά τη διόρθωση της προβληματικής συνθήκης.
Πιέστε ENTER για σίγαση του τόνου προβλήματος.
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9 Τα εκκαθαρισμένα συμβάντα δεν
χάνονται

Αν εκκαθαρίσετε τους συναγερμούς και τα προβλήματα από την οθόνη,
μπορείτε και πάλι να δείτε όλα τα συμβάντα.

Μέσω του μενού συμβάντων μπορείτε:
– Να επιλέξετε το μενού «Μνήμη συμβάντων» για να δείτε τα συμβάντα

συναγερμών και προβλημάτων που προέκυψαν από την τελευταία
φορά που ενεργοποιήθηκε (οπλίστηκε) το σύστημα. Αν
ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) το σύστημα, γίνεται εκκαθάριση στη
μνήμη των συμβάντων.

– Επιλέξτε το μενού «Προβολή αρχείου καταγραφής», για να δείτε όλα
τα συμβάντα που έχουν καταγραφεί στο σύστημά σας.
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10 Προβολή ζωνών που παρουσιάζουν
πρόβλημα ή έχουν παρακαμφθεί

Για να ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) το σύστημα, όλες οι πόρτες και τα
παράθυρα του συστήματος πρέπει να είναι σε κανονική (χωρίς
προβλήματα) κατάσταση. Με την προβολή των σημείων που
παρουσιάζουν πρόβλημα μπορείτε να βρείτε τα σημεία που παρουσιάζουν
πρόβλημα και να τα διορθώσετε, ώστε να είναι δυνατό να οπλίσετε.

Το πληκτρολόγιο προσφέρει δύο τρόπους εμφάνισης των πληροφοριών
που παρουσιάζουν πρόβλημα ή έχουν παρακαμφθεί. Με τον πρώτο, οι
πληροφορίες για τη ζώνη που έχει πρόβλημα ή έχει παρακαμφθεί
εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη. Με τον δεύτερο μπορείτε να
μετακινηθείτε χειροκίνητα σε όλες τις περιγραφές των μεμονωμένων
ζωνών.

ￚΣημειώσειςￚ
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11 Επισκόπηση λειτουργίας
πληκτρολογίου B94x

5

142

3
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2

67 5

431

Περιγραφή λεζάντας προεπισκόπησης πληκτρολογίου

Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

1 Ένδειξη λειτουργίας LED

2 Πλήκτρο λειτουργιών (ανατρέξτε στην ενότητα Πλήκτρο
λειτουργιών, σελίδα 41)

3 Ενδείξεις κατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση
ενδείξεων κατάστασης, σελίδα 39)
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4 Περιοχή κύριας οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα Περιοχή
κύριας οθόνης, σελίδα 33)

5 Γραμμή κορδέλας (ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση
γραμμής κορδέλας, σελίδα 38)

6 Ενσωματωμένος ανιχνευτής εγγύτητας (για χρήση με
ηλεκτρονικά κλειδιά και κάρτες)

7 Αισθητήρας παρουσίας (ανάβει αμυδρά η οθόνη καθώς
πλησιάζετε)

Το σύστημα ασφαλείας σας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες
μέσω των μενού του πληκτρολογίου.
Οι συντομεύσεις μου είναι:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

11.1 Περιοχή κύριας οθόνης

Η περιοχή της κύριας οθόνης του πληκτρολογίου διαθέτει διάφορες
οθόνες που εμφανίζουν πληροφορίες βάσει της εργασίας που εκτελείται
στο πληκτρολόγιο.

11.1.1 Οθόνη σε αδράνεια
Όταν στην περιοχή της κύριας οθόνης εμφανίζεται η οθόνη αδράνειας,
χρησιμοποιούνται λέξεις, αριθμοί και σύμβολα που υποδεικνύουν την
κατάσταση του συστήματος ασφαλείας. Όταν συμβαίνουν διάφορα
συμβάντα, το πληκτρολόγιο δείχνει όλα τα συμβάντα με σειρά
προτεραιότητας.
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Το εικονίδιο «Κύρια» λειτουργεί και ως ένδειξη της κατάστασης οπλισμού
και των συναγερμών, αλλά και ως εικονίδιο, το οποίο το πατάτε για να
αλλάξετε την κατάσταση οπλισμού. Το κείμενο επάνω από το εικονίδιο
παρέχει οδηγίες.

Έτοιμο για οπλισμό. Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι έτοιμο για
ενεργοποίηση (οπλισμό). Πιέστε το εικονίδιο για να
ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) το σύστημα ασφαλείας.

Δεν είναι έτοιμο για οπλισμό. Υποδεικνύει ότι το σύστημα δεν
είναι έτοιμο για ενεργοποίηση (οπλισμό). Πιέστε το επιθυμητό
εικονίδιο για να επιλύσετε τα προβλήματα.

Ενεργοποιημένο (οπλισμένο). Υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο (οπλισμένο). Πιέστε το εικονίδιο και
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να απενεργοποιήσετε
(αφοπλίσετε) το σύστημα ασφαλείας.
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Μερική ενεργοποίηση (οπλισμένο). Υποδεικνύει ότι το σύστημα
είναι μερικώς ενεργοποιημένο (οπλισμένο). Πιέστε το εικονίδιο
και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να
απενεργοποιήσετε (αφοπλίσετε) το σύστημα ασφαλείας.

Συναγερμός. Το σύστημα ασφαλείας είναι σε κατάσταση
συναγερμού. Πιέστε το εικονίδιο και πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης για να θέσετε σε σίγαση τυχόν συναγερμούς.

Γνωστοποίηση!
Όταν η οθόνη να είναι σε κατάσταση αδράνειας, στην περιοχή
της κύριας οθόνης εμφανίζονται εικονίδια στα δεξιά ή στα
αριστερά του εικονιδίου κειμένου αδράνειας, όταν πρέπει να
πιέσετε ένα εικονίδιο για να συνεχίσετε ή όταν μπορείτε να
επιλέξετε για να εκτελέσετε επιπλέον εργασίες. Για
παράδειγμα, το εικονίδιο Προβολή σημείων με πρόβλημα
σας επιτρέπει να δείτε τη λίστα των σημείων που
παρουσιάζουν πρόβλημα.

11.1.2 Οθόνη πληκτρολογίου
Η οθόνη του πληκτρολογίου υποδεικνύει όταν το πληκτρολόγιο σάς
προτρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή να πατήσετε .
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Πέρα από τα αλφαριθμητικά πλήκτρα, η οθόνη του πληκτρολογίου
περιλαμβάνει τρία ακόμα πλήκτρα.

Εισαγωγή. Πατήστε για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή του
κωδικού πρόσβασής σας και άλλων αριθμών ή να πατήσετε «Ναι»
σε ένα αίτημα του πληκτρολογίου.

CMD (εντολή). Πατήστε για να ορίσετε έναν επιλεγμένο αριθμό
λειτουργιών που απαιτούν ένα ή δύο επιπλέον πλήκτρα.

Πλήκτρο επιστροφής. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να
αφαιρέσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

11.1.3 Οθόνη πληκτρολογίου QWERTY
Η οθόνη του πληκτρολογίου QWERTY υποδεικνύει όταν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, όπως όταν εισαγάγετε το
όνομα ενός νέου χρήστη.
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Όταν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο QWERTY, εμφανίζει πρώτα το
πληκτρολόγιο με τους αγγλικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες. Πέρα από
τους αλφαβητικούς χαρακτήρες και το πλήκτρο διαστήματος, το
πληκτρολόγιο QWERTY διαθέτει διάφορα πλήκτρα για την εισαγωγή
κειμένου και τη εναλλαγή μεταξύ άλλων πληκτρολογίων τύπου QWERTY.

Πλήκτρο Shift. Πατήστε το για να εισαγάγετε έναν κεφαλαίο
χαρακτήρα ή έναν ειδικό χαρακτήρα στο αριθμητικό
πληκτρολόγιο.

Πλήκτρο επιστροφής. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να
αφαιρέσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Εισαγωγή. Πατήστε για να αποθηκεύσετε τους χαρακτήρες που
έχετε πληκτρολογήσει και να επιστρέψετε στο προηγούμενο
μενού.

Εκτεταμένο πληκτρολόγιο γλώσσας. Πατήστε για να εμφανίσετε το
πληκτρολόγιο με τους μη αγγλικούς χαρακτήρες.

Πληκτρολόγιο αριθμών/ειδικών χαρακτήρων. Πατήστε για να
εμφανίσετε το πληκτρολόγιο με τους αριθμούς και τους ειδικούς
χαρακτήρες.
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Πληκτρολόγιο ABC. Πατήστε για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο
με τους αγγλικούς χαρακτήρες.

11.2 Επισκόπηση γραμμής κορδέλας

Η γραμμή κορδέλας περιλαμβάνει διάφορα εικονίδια, την ημερομηνία και
την ώρα. Κάθε εικονίδιο ανάβει μόνο όταν είναι διαθέσιμο.

10
9

8
7

6
5

4
3

2

1

Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

1 Αρχική σελίδα. Πιέστε για να επιστρέψετε στην (κύρια)
οθόνη της αρχικής σελίδας.

2 Προηγούμενο. Πιέστε για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη ή στο προηγούμενο μενού.

3 Επόμενο. Πιέστε για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη ή
στο επόμενο μενού.

4 Esc. Πιέστε για να βγείτε από ένα μενού και να
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. Πιέστε
παρατεταμένα για να βγείτε από ένα μενού και να
επιστρέψετε στο κείμενο αδράνειας από οποιοδήποτε
επίπεδο της δομής του μενού.
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Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

5 Συντομεύσεις. Πιέστε για να ανοίξετε το μενού
«Συντομεύσεις» και να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε
λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Η εταιρεία
ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε προγραμματίζει
αυτές τις συντομεύσεις για εσάς.

6 Μενού. Πιέστε για να ανοίξετε το Βασικό μενού.

7 Πληκτρολόγιο. Πιέστε για να αντικαταστήσετε την περιοχή
της κύριας οθόνης με την οθόνη του πληκτρολογίου.

8 Έκτακτη ανάγκη. Πιέστε για πρόσβαση στην οθόνη
έκτακτης ανάγκης. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε μία από
τις απαντήσεις έκτακτης ανάγκης που έχουν ρυθμιστεί από
την εταιρεία ασφαλείας σας.

9 Βοήθεια. Πιέστε για να ανοίξετε τις οδηγίες στην οθόνη.

10 Ώρα και ημερομηνία. Δείτε την ώρα και την ημερομηνία.
Δεν μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αυτήν την περιοχή.

11.3 Επισκόπηση ενδείξεων κατάστασης

Οι ενδείξεις κατάστασης στο πληκτρολόγιο παρέχουν μια γρήγορη οπτική
αναφορά για να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημά σας.

Έτοιμο για οπλισμό. Το πράσινο σημάδι επιλογής υποδεικνύει αν
το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση (οπλισμό).
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– Σταθερά ενεργοποιημένο. Όλες οι ζώνες είναι σε κανονική
κατάσταση και το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση.

– Απενεργοποίηση. Μία ή περισσότερες ζώνες παρουσιάζουν
προβλήματα και το σύστημα δεν είναι έτοιμο για
ενεργοποίηση.

Ενεργοποιημένο (οπλισμένο). Το κόκκινο λουκέτο υποδεικνύει αν
το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο).

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Όλες οι περιοχές είναι
ενεργοποιημένες χωρίς συναγερμούς.

– Αναβοσβήνει. Όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες και υπάρχει
ενεργός συναγερμός.

– Απενεργοποίηση. Μία ή περισσότερες περιοχές είναι
απενεργοποιημένες.

Πρόβλημα. Οι κίτρινες φωτεινές ενδείξεις εφιστούν την προσοχή,
όταν υφίσταται συνθήκη προβλήματος.

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε
μια συσκευή ή σε μια ζώνη.

– Απενεργοποίηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε μια
συσκευή ή σε μια ζώνη.

ΑΕΡΙΟ. Το μπλε εικονίδιο GAS υποδεικνύει συναγερμό αερίου.
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– Αναβοσβήνει. Μια περιοχή είναι σε συναγερμό αερίου. Πρέπει
να εξέλθετε αμέσως από τις εγκαταστάσεις, όταν υπάρχει
συναγερμός αερίου.

– Απενεργοποίηση. Δεν υπάρχει συναγερμός αερίου εντός του
πεδίου εφαρμογής του πληκτρολογίου.

Τροφοδοσία. Το μπλε εικονίδιο της πρίζας που υποδεικνύει αν ο
πίνακας ελέγχου έχει τροφοδοσία AC.

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Ο πίνακας ελέγχου έχει
τροφοδοσία AC (ρεύμα).

– Αναβοσβήνει. Η παροχή τροφοδοσίας AC (δικτύου) έχει
διακοπεί και ο πίνακας ελέγχου τροφοδοτείται με ρεύμα από
την μπαταρία.

– Απενεργοποίηση. Ο πίνακας ελέγχου δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.

11.4 Πλήκτρο λειτουργιών

Το πλήκτρο λειτουργιών εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία η οποία
έχει ρυθμιστεί από την εταιρεία ασφαλείας σας.
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12 Επισκόπηση λειτουργίας
πληκτρολογίου B93x
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Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

1 Αλφαριθμητική οθόνη (ανατρέξτε στην ενότητα
Επισκόπηση οθόνης, σελίδα 46)

2 Πλήκτρο HELP

3 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

4 Πλήκτρα PREV και NEXT

5 Πλήκτρο CMD (Εντολή)
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Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

6 Πλήκτρο ESC (Escape)

7 Ενδείξεις κατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα
Επισκόπηση ενδείξεων κατάστασης, σελίδα 47)

Το σύστημα ασφαλείας σας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες
μέσω των μενού του πληκτρολογίου.

Για πρόσβαση στα μενού μέσω του B93x, πιέστε Μενού. Οι λειτουργίες
που έχουν ρυθμιστεί από την εταιρεία ασφαλείας σας εμφανίζονται στην
οθόνη ως στοιχεία του μενού, καθεμία με το δικό της ρυθμιζόμενο
πλήκτρο. Για να βγείτε από ένα μενού και να επιστρέψετε στο
προηγούμενο επίπεδο, πιέστε ESC. Για να βγείτε από ένα μενού και να
επιστρέψετε στο κείμενο αδράνειας από οποιοδήποτε επίπεδο της δομής
του μενού, πιέστε παρατεταμένα ESC.

Το πληκτρολόγιο έχει ένα μενού «Συντομεύσεις» για γρήγορη πρόσβαση
σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Η εταιρεία ασφαλείας με
την οποία συνεργάζεστε προγραμμάτισε αυτές τις συντομεύσεις για εσάς.
Για πρόσβαση στις «Συντομεύσεις» μέσω του B93x, πιέστε Συντομ..

Οι συντομεύσεις μου είναι:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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12.1 Επισκόπηση πλήκτρων

Κάθε πληκτρολόγιο έχει 10 αριθμητικά πλήκτρα, 5 πλήκτρα πλοήγησης
και οκτώ προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Όταν πατηθούν, τα πλήκτρα
ενεργοποιούν τον οπισθοφωτισμό του πληκτρολογίου και εκπέμπουν ένα
θαμπό τόνο. Χρησιμοποιήστε τα οκτώ προγραμματιζόμενα πλήκτρα για να
επιλέξετε ένα μενού και σχετικές λειτουργίες.

12.1.1 Περιγραφές πλήκτρων
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Χρησιμοποιήστε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για να κάνετε μια
επιλογή, όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα βέλος από κάποια επιλογή του
μενού προς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Η οθόνη κειμένου αδράνειας
εμφανίζει τα ρυθμιζόμενα πλήκτρα Μενού και Συντομ.. Το μενού
«Συντομεύσεις» είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για πρόσβαση στις
λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

ESC
Το πλήκτρο ESC (Escape) έχει δύο χρήσεις. Πρώτον, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ESC (Escape) για να αποχωρείτε από τα
μενού και τις λειτουργίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο
ως πλήκτρο επιστροφής κατά την εισαγωγή ονομάτων και αριθμών.

CMD
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CMD (Εντολή) συνδυαστικά με ένα ή δύο
αριθμητικά πλήκτρα για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ και ΕΠΟΜΕΝΟ
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα PREV και NEXT για να μετακινηθείτε στα
μενού ή στις επιλογές των μενού.
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ΒΟΗΘΕΙΑ
Το πλήκτρο HELP έχει δύο χρήσεις. Πρώτον, μπορείτε να το
χρησιμοποιείτε για να ανοίξετε τη βοήθεια οθόνης του πληκτρολογίου.
(Πιέστε ESC για να βγείτε από το μενού «Βοήθεια», όταν τελειώσετε.)
Επίσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο HELP επί 2 δευτερόλεπτα για να
αλλάξετε τη δεύτερη γλώσσα του συστήματος ασφαλείας.



46 el | Επισκόπηση λειτουργίας πληκτρολογίου B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

12.2 Επισκόπηση οθόνης

Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί λέξεις, αριθμούς και σύμβολα που
δείχνουν την κατάσταση του συστήματος ασφαλείας. Όταν συμβαίνουν
διάφορα συμβάντα, το πληκτρολόγιο δείχνει όλα τα συμβάντα με σειρά
προτεραιότητας. Η οθόνη εμφανίζει πέντε γραμμές των 21 χαρακτήρων η
καθεμιά.

Το πληκτρολόγιο διαθέτει φωτεινή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) δύο
γραμμών και 20 χαρακτήρων. Όταν τα ονόματα περιλαμβάνουν
περισσότερους από 18 χαρακτήρες, μπορείτε να μετακινηθείτε στο
κείμενο οριζόντια, παρόμοια με τα κυλιόμενα μηνύματα των μετοχών.
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12.3 Επισκόπηση ενδείξεων κατάστασης

Οι ενδείξεις κατάστασης στο πληκτρολόγιο παρέχουν μια γρήγορη οπτική
αναφορά για να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημά σας.

Έτοιμο για οπλισμό. Το πράσινο σημάδι επιλογής υποδεικνύει αν
το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση (οπλισμό).

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Όλες οι ζώνες είναι σε κανονική
κατάσταση και το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση.

– Απενεργοποίηση. Μία ή περισσότερες ζώνες παρουσιάζουν
προβλήματα και το σύστημα δεν είναι έτοιμο για
ενεργοποίηση.

Ενεργοποιημένο (οπλισμένο). Το κόκκινο λουκέτο υποδεικνύει αν
το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο).

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Όλες οι περιοχές είναι
ενεργοποιημένες χωρίς συναγερμούς.

– Αναβοσβήνει. Όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες και υπάρχει
ενεργός συναγερμός.

– Απενεργοποίηση. Μία ή περισσότερες περιοχές είναι
απενεργοποιημένες.

Πρόβλημα. Οι κίτρινες φωτεινές ενδείξεις εφιστούν την προσοχή,
όταν υφίσταται συνθήκη προβλήματος.

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε
μια συσκευή ή σε μια ζώνη.
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– Απενεργοποίηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε μια
συσκευή ή σε μια ζώνη.

ΑΕΡΙΟ. Το μπλε εικονίδιο GAS υποδεικνύει συναγερμό αερίου.

– Αναβοσβήνει. Μια περιοχή είναι σε συναγερμό αερίου. Πρέπει
να εξέλθετε αμέσως από τις εγκαταστάσεις, όταν υπάρχει
συναγερμός αερίου.

– Απενεργοποίηση. Δεν υπάρχει συναγερμός αερίου εντός του
πεδίου εφαρμογής του πληκτρολογίου.

Τροφοδοσία. Το μπλε εικονίδιο της πρίζας που υποδεικνύει αν ο
πίνακας ελέγχου έχει τροφοδοσία AC.

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Ο πίνακας ελέγχου έχει
τροφοδοσία AC (ρεύμα).

– Αναβοσβήνει. Η παροχή τροφοδοσίας AC (δικτύου) έχει
διακοπεί και ο πίνακας ελέγχου τροφοδοτείται με ρεύμα από
την μπαταρία.

– Απενεργοποίηση. Ο πίνακας ελέγχου δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.
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13 Δενδρική δομή μενού και εντολές των
B94x/B93x

Το πληκτρολόγιο διαθέτει εύχρηστο μενού δενδρικής δομής. Για

πρόσβαση στο δενδρικό μενού, πιέστε το εικονίδιο  στο B94x ή το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού στο B93x. Εμφανίζεται πρώτα το
κύριο μενού. Κάθε επιλογή του μενού διαθέτει το δικό της εικονίδιο ή
ρυθμιζόμενο πλήκτρο. Πιέστε το εικονίδιο ή το ρυθμιζόμενο πλήκτρο
ανάλογα με την επιλογή που θέλετε να κάνετε.

Στο B93x, οι επιλογές μενού για κάθε επίπεδο του δενδρικού μενού
σχετίζονται με έναν αριθμό, ανάλογα με τη σειρά εμφάνισης της επιλογής
του μενού. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του επιθυμητού
μενού, αν τον γνωρίζετε.

Η εικόνα του δενδρικού μενού στην επόμενη σελίδα υποδεικνύει τη δομή
του μενού και τους αριθμούς που σχετίζονται με κάθε μενού (μόνο
B93x).
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Εντολές
Μπορείτε να θέσετε σε εφαρμογή λειτουργίες με το πλήκτρο CMD συν
μια εντολή ενός ή δύο ψηφίων.

Εάν γνωρίζετε τον αριθμό της εντολής, πιέστε το πλήκτρο CMD και, στη
συνέχεια, την εντολή ενός ή δύο ψηφίων.

Γνωστοποίηση!

Αφού πιέσετε CMD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το /

PREV ή το /NEXT, για να μετακινηθείτε στη λίστα των
εντολών, και να πιέσετε ENTER όταν βλέπετε την επιθυμητή
εντολή.

Διαβάστε τις διαθέσιμες εντολές στον ακόλουθο πίνακα.

Εντολή Λειτουργία

CMD 0 Παράκαμψη

CMD 0 0 Ακύρωση παράκαμψης

CMD 1 Πλήρης ενεργοποίηση (με
καθυστέρηση)

CMD 1 1 Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα

CMD 2 Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα

CMD 3 Μερική ενεργοποίηση (με
καθυστέρηση)
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Εντολή Λειτουργία

CMD 4* Σίγαση σειρήνων προβλήματος

CMD 4 0 Προβολή συναγερμών

CMD 4 1* Αναφορά δοκιμής

CMD 4 2* Αναφορά κατάστασης

CMD 4 3* Απάντηση RPS

CMD 4 4* Διαδοχικός έλεγχος εισβολής

CMD 4 5* Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας

CMD 4 6*# Μενού ελέγχου θύρας

CMD 4 7 Αρχικοποίηση αισθητήρων

CMD 4 9* Αλλαγή οθόνης

CMD 5 0 Μετάβαση σε περιοχή

CMD 5 1 Επέκταση κλεισίματος

CMD 5 2* Μενού SKED

CMD 5 3 Διαγραφή χρήστη

CMD 5 4* Μενού αλλαγής εξόδου

CMD 5 5 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

CMD 5 6 Προσθήκη χρήστη

CMD 5 8* Διαδοχικός έλεγχος πυρανίχνευσης
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Εντολή Λειτουργία

CMD 5 9 Εμφάνιση αναθεώρησης

CMD 6 Λειτουργία παρακολούθησης

CMD 7*~ Ειδικός συναγερμός
___________________

CMD 8 Άνοιγμα κύριου μενού

CMD 9*~ Ειδικός συναγερμός
___________________

*Απαιτεί firmware v3.0x ή μεταγενέστερο. #B9512G/B8512G  μόνο.
~Όπως έχει διαμορφωθεί από την εταιρεία ασφαλείας σας.
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14 Μενού ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για τα B94x/B93x

Χρησιμοποιήστε το μενού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να θέσετε
περιοχές σε «Πλήρη» ή «Μερική ενεργοποίηση», για να
απενεργοποιήσετε περιοχές, για να επεκτείνετε το χρόνο κλεισίματος ή
για να παρακάμψετε ζώνες.

Όταν ενεργοποιείτε (οπλίζετε) το σύστημα ασφαλείας σας, υπάρχει μια
καθυστέρηση εξόδου, η οποία σας παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για να
αποχωρήσετε από την περιοχή, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο τόνος εισβολής.
Όταν εισέρχεστε σε έναν χώρο όπου είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο)
το σύστημα ασφαλείας, υπάρχει μια καθυστέρηση εισόδου, η οποία σας
παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για να απενεργοποιήσετε (αφοπλίσετε) το
σύστημα.

14.1 Μενού Πλήρους ενεργοποίησης

Χρησιμοποιήστε το μενού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να θέσετε
περιοχές σε «Πλήρη» ή «Μερική ενεργοποίηση», για να
απενεργοποιήσετε περιοχές, για να επεκτείνετε το χρόνο κλεισίματος ή
για να παρακάμψετε ζώνες.

Όταν ενεργοποιείτε (οπλίζετε) το σύστημα ασφαλείας σας, υπάρχει μια
καθυστέρηση εξόδου, η οποία σας παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για να
αποχωρήσετε από την περιοχή, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο τόνος εισβολής.
Όταν εισέρχεστε σε έναν χώρο όπου είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο)
το σύστημα ασφαλείας, υπάρχει μια καθυστέρηση εισόδου, η οποία σας
παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για να απενεργοποιήσετε (αφοπλίσετε) το
σύστημα.
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14.1.1 Πλήρης ενεργοποίηση
Ορίζοντας την «Πλήρη ενεργοποίηση» σε μια περιοχή, ενεργοποιούνται
όλες οι ζώνες της περιοχής και παρέχεται καθυστέρηση εισόδου και
εξόδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την περιοχή και να
εξέλθετε μέσω μιας θύρας (εντός του χρόνου καθυστέρησης εξόδου),
χωρίς να σημειωθεί συμβάν συναγερμού. Όταν ορίζετε την περιοχή σε
«Πλήρη ενεργοποίηση», η οθόνη υποδεικνύει πόσα δευτερόλεπτα
απομένουν από το χρόνο καθυστέρησης εξόδου, ώστε να αποχωρήσετε
από την προστατευμένη περιοχή. Αποχωρήστε προτού παρέλθει ο χρόνος
καθυστέρησης εξόδου.

Αν αποχωρήσετε αφού παρέλθει ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου, αρχίζει
ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου. Επίσης, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο
συναγερμός μιας εσωτερικής συσκευής. Εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασής σας για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
Ρύθμιση περιοχών σε «Πλήρη ενεργοποίηση»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Όλα σε για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Όλα σε καθυστ. για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Έξοδος τώρα! και εκπέμπει
ηχητικό σήμα κατά την καθυστέρηση εξόδου.

6. Αποχωρήστε από την περιοχή ή πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης ξανά για να αποτρέψετε την ενεργοποίηση του
συστήματος. Εάν θέσετε το σύστημά σας σε «Πλήρη ενεργοποίηση»
και δεν εξέλθετε, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε «Μερική
ενεργοποίηση».
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14.1.2 Άμεση πλήρης ενεργοποίηση
Ορίζοντας την «Άμεση πλήρη ενεργοποίηση» σε μια περιοχή,
ενεργοποιούνται όλες οι ζώνες χωρίς να παρέχεται καθυστέρηση εισόδου
ή εξόδου. Όταν έχουν τεθεί σε «Άμεση πλήρη ενεργοποίηση» κάποιες
περιοχές, η εμφάνιση προβλήματος σε οποιαδήποτε ζώνη (για
παράδειγμα, με το άνοιγμα μιας θύρας) προκαλεί άμεσα συμβάν
συναγερμού.

Ρύθμιση περιοχών σε «Άμεση πλήρη ενεργοποίηση»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Όλα σε για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Όλα σε άμεσο για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Πλήρης ενεργοποίηση.
6. Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον

κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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14.1.3 Επιλεγμένη περιοχή
Χρησιμοποιήστε την «Πλήρη ενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» για να
επιλέξετε μεμονωμένες περιοχές, τις οποίες θέλετε να ορίσετε σε «Πλήρη
ενεργοποίηση» ή «Άμεση πλήρη ενεργοποίηση». Μπορείτε να επιλέξετε
περιοχές από τη λίστα των περιοχών, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να
ρυθμίσετε.

Ενεργοποίηση συγκεκριμένης περιοχής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Όλα σε για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Όλα σε επιλ. περιοχή για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Πιέστε Σε καθυστ. ή Άμεσα. Το πληκτρολόγιο ανταποκρίνεται

ανάλογα με την επιλογή σας.
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14.2 Μενού «Μερικής ενεργοποίηση»

Χρησιμοποιήστε το μενού «Μερική ενεργοποίηση» για να ορίσετε
περιοχές σε «Μερική ενεργοποίηση». Θέτοντας μια περιοχή σε «Μερική
ενεργοποίηση», ενεργοποιείτε μόνο ορισμένες ζώνες και, επομένως,
μέρος του συστήματος. Για παράδειγμα, η εταιρεία ασφαλείας σας μπορεί
να διαμορφώσει το σύστημά σας, έτσι ώστε, όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία «Μερική ενεργοποίηση», να ενεργοποιούνται μόνο οι
εξωτερικές θύρες και τα παράθυρα, αλλά οι εσωτερικοί αισθητήρες
κίνησης να μην είναι ενεργοποιημένοι.

14.2.1 Μερική ενεργοποίηση
Ορίζοντας τη «Μερική ενεργοποίηση» σε μια περιοχή, ενεργοποιούνται
ορισμένες ζώνες ή μέρος του συστήματος της περιοχής και παρέχεται
καθυστέρηση εισόδου και εξόδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε την περιοχή και να εξέλθετε μέσω μιας θύρας (εντός του
χρόνου καθυστέρησης εξόδου), χωρίς να σημειωθεί συμβάν συναγερμού.

Ενεργοποίηση της περιμέτρου με καθυστέρηση εξόδου:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Μέρος σε για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Μέρος σε καθ για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Μερική ενεργοποίηση με
καθυστέρηση.
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14.2.2 Άμεση μερική ενεργοποίηση
Ορίζοντας τη «Μερική ενεργοποίηση» σε μια περιοχή, ενεργοποιούνται
ορισμένες ζώνες ή μέρος του συστήματος της περιοχής και δεν παρέχεται
καθυστέρηση εισόδου ή εξόδου. Όταν η περιοχή έχει τεθεί σε «Άμεση
μερική ενεργοποίηση», η εμφάνιση προβλήματος σε μια ζώνη που
βρίσκεται σε «Μερική ενεργοποίηση» (για παράδειγμα, με το άνοιγμα
μιας θύρας) προκαλεί άμεσα συμβάν συναγερμού.

Ενεργοποίηση της «Μερικής ενεργοποίησης» του συστήματος χωρίς
καθυστέρηση:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Μέρος σε για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Μέρος σε άμεσο για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Άμεση μερική ενεργοποίηση.
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14.2.3 Επιλεγμένη περιοχή
Χρησιμοποιήστε τη «Μερική ενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» για να
επιλέξετε μεμονωμένες περιοχές, τις οποίες θέλετε να ορίσετε σε
«Μερική ενεργοποίηση» ή «Άμεση μερική ενεργοποίηση». Μπορείτε να
επιλέξετε περιοχές από τη λίστα των περιοχών, τις οποίες έχετε το
δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Ρύθμιση μεμονωμένων περιοχών σε «Μερική ενεργοποίηση»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Μέρος σε για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Μέρος σε επιλ. περ. για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Πιέστε Σε καθυστ. ή Άμεσα. Το πληκτρολόγιο ανταποκρίνεται

ανάλογα με την επιλογή σας.
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14.3 Μενού απενεργοποίησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε περιοχές, πληκτρολογώντας απλώς τον
κωδικό πρόσβασής σας ή χρησιμοποιώντας το μενού απενεργοποίησης.
Με οποιαδήποτε επιλογή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις
περιοχές, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Πρέπει να εισαγάγετε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας και να
εισέλθετε μέσω μιας καθορισμένης θύρας εισόδου, για να αποτρέψετε
την εμφάνιση συνθήκης άμεσου συναγερμού. Με το άνοιγμα της θύρας
ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου και το πληκτρολόγιο εκπέμπει
ένα παλμικό ηχητικό σήμα για να σας υπενθυμίσει να απενεργοποιήσετε
το σύστημα. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας προτού παρέλθει ο
χρόνος καθυστέρησης εισόδου.

Εάν εισέλθετε μέσω εσφαλμένης θύρας ή δεν καταφέρετε να
απενεργοποιήσετε (αφοπλίσετε) το σύστημα, πριν παρέλθει ο χρόνος
καθυστέρησης εισόδου, ηχεί ο συναγερμός. Εάν συμβεί αυτό, ορίστε σε
σιγή το συναγερμό (πληκτρολογώντας τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης
και πατώντας ENTER) και επικοινωνήστε με την εταιρεία ασφαλείας με
την οποία συνεργάζεστε, για να ειδοποιήσετε ότι δεν βρίσκεστε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Απενεργοποίηση (αφοπλισμός) του συστήματος ασφαλείας με τον κωδικό
πρόσβασης:
1. Πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.
2. Πιέστε ENTER εντός 8 δευτερολέπτων από τη στιγμή που

πληκτρολογήσατε τον κωδικό πρόσβασης. Η οθόνη επιστρέφει στο
κείμενο αδράνειας.
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14.3.1 Απενεργοποίηση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού απενεργοποίησης, για να
απενεργοποιήσετε όλες τις περιοχές, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να
ρυθμίσετε.

Απενεργοποίηση περιοχών:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Ανενεργό για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Απενεργ για απενεργοποίηση.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Η οθόνη

επιστρέφει στο κείμενο αδράνειας.



64
el | Μενού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για

τα B94x/B93x    
Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

14.3.2 Απενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής
Χρησιμοποιήστε την «Απενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» για να
επιλέξετε μεμονωμένες περιοχές, τις οποίες θέλετε να απενεργοποιήσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε περιοχές από τη λίστα των περιοχών, τις οποίες
έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένης περιοχής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε [Απενεργοποίηση] για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Απενεργ. επιλ. περ. για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Η οθόνη

επιστρέφει στο κείμενο αδράνειας.
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14.4 Επέκταση κλεισίματος

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να
προγραμματίσει το σύστημά σας, ώστε να περιμένει από εσάς να το
ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) εντός μιας χρονοθυρίδας κλεισίματος. Το
χρονικό διάστημα κλεισίματος είναι η διάρκεια που έχει οριστεί από την
εταιρεία ασφαλείας. Η εταιρεία ασφαλείας ορίζει μια σταθερή χρονική
περίοδο για το χρονικό διάστημα κλεισίματος. Επιπλέον, η εταιρεία
ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να ρυθμίσει το σύστημά
σας, ώστε να ενεργοποιείται (οπλίζεται) αυτόματα στο τέλος του χρονικού
διαστήματος.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Επέκταση χρόνου κλεισίματος» όταν πρέπει
να παραμείνετε για μεγαλύτερο διάστημα από τον προγραμματισμένο
χρόνο κλεισίματος. Εάν δεν επεκτείνετε το «Χρόνο κλεισίματος» και δεν
ενεργοποιήσετε το σύστημα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο, το
σύστημα δημιουργεί ένα συμβάν «Καθυστέρησης» ή «Κλεισίματος».

Στην αρχή της χρονοθυρίδας κλεισίματος, το πληκτρολόγιο εκπέμπει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει το μήνυμα Άμεσο κλείσιμο για να σας
υπενθυμίσει να ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) το σύστημά σας. Αυτή η
ένδειξη παραμένει στην οθόνη έως ότου ενεργοποιήσετε το σύστημα,
λήξει η χρονοθυρίδα κλεισίματος ή παρατείνετε το κλείσιμο. Τα μηνύματα
συναγερμού ή προβλήματος αντικαθιστούν αυτό το μήνυμα σε περίπτωση
συναγερμού ή προβλήματος. Εάν ο συναγερμός ή το πρόβλημα διαγραφεί
πριν από τη λήξη της χρονοθυρίδας κλεισίματος, στην οθόνη του
πληκτρολογίου επανέρχεται το μήνυμα Άμεσο κλείσιμο.

Εάν πιέσετε ESC, το ηχητικό σήμα τίθεται σε σιγή και το μήνυμα
διαγράφεται για 10 λεπτά. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει (οπλίσει) το
σύστημά σας ή την επέκταση κλεισίματος, το μήνυμα Άμεσο κλείσιμο και
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το ηχητικό σήμα επανεμφανίζονται μετά από 10 λεπτά. Για να επεκτείνετε
τη χρονοθυρίδα, πληκτρολογήστε τη νέα ώρα κατά την οποία θα θέλατε
να ξεκινήσει ο τόνος υπενθύμισης. Αυτός ο χρόνος αποτελεί τη νέα αρχή
του χρονικού διαστήματος κλεισίματος.

Όταν ακούσετε την προειδοποίηση, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
– Να αποχωρήσετε πριν από τη λήξη της χρονοθυρίδας κλεισίματος

πιέζοντας ESC για να θέσετε το σήμα σε σίγαση, ενεργοποιώντας το
σύστημα και αποχωρώντας.

– Να παραμείνετε μετά την προγραμματισμένη λήξη της χρονοθυρίδας
κλεισίματος, χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία για να επεκτείνετε
τη χρονοθυρίδα κλεισίματος.

Για να επεκτείνετε το κλείσιμο:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Εκτ. κλείσ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

Γνωστοποίηση!
Δεν μπορείτε να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα πέρα από
τα μεσάνυχτα. Το σύστημα δεν μπορεί να οπλίσει αν οι ζώνες
δεν είναι σε κανονική κατάσταση.
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14.5 Παράκαμψη

Χρησιμοποιήστε το μενού «Παράκαμψη» για να αφαιρέσετε προσωρινά
ζώνες από το σύστημα ασφαλείας και επαναφέρετέ τες στο σύστημα. Οι
ζώνες που είναι σε παράκαμψη δεν δημιουργούν συμβάντα συναγερμού ή
προβλήματος, δεν ανιχνεύουν εισβολείς και δεν αποστέλλουν αναφορές.
Για παράδειγμα, για να αφήσετε ανοιχτό ένα παράθυρο και να
ενεργοποιήσετε το σύστημα, παρακάμψτε τη ζώνη του παραθύρου και
μετά ενεργοποιήστε το σύστημα.

14.5.1 Παράκαμψη ζωνών
Μπορείτε να παρακάμψετε ζώνες όταν μια περιοχή είναι
απενεργοποιημένη (αφοπλισμένη). Οι ζώνες παραμένουν σε παράκαμψη
μέχρι να την ακυρώσετε ή ορισμένες ζώνες επανέρχονται όταν η περιοχή
είναι απενεργοποιημένη (αφοπλισμένη). Χρησιμοποιήστε την παράκαμψη
ζωνών προσεκτικά: η παράκαμψη μιας ζώνης μειώνει το επίπεδο
ασφάλειας.

Παράκαμψη ζώνης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Εν./Αν. για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Παράβλ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Παράβλεψη σημείων για να ανοίξετε το μενού.
5. Επιλέξτε ένα σημείο που θέλετε να παρακάμψετε.
6. Κλείστε το μενού.
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14.5.2 Ακύρωση παράκαμψης ζωνών
Ακυρώνοντας την παράκαμψη μιας ζώνης, μια ζώνη που ήταν σε
παράκαμψη επανέρχεται στο σύστημα ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορεί
και πάλι να ανταποκριθεί σε συνθήκες προβλήματος και συναγερμού.

Ακύρωση παράκαμψης ζώνης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενεργ./Απεν. μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Παράβλ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Μη παράβλ. σημείων για να ανοίξετε το μενού.
5. Επιλέξτε ένα σημείο του οποίου την παράκαμψη θέλετε να

ακυρώσετε.
6. Κλείστε το μενού.
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15 Μενού κατάστασης για τα B94x/B93x

Χρησιμοποιήστε το μενού «Κατάσταση» για να δείτε την κατάσταση μιας
περιοχής ή ζώνης ή για να στείλετε μια αναφορά κατάστασης.

15.1 Προβολή κατάστασης περιοχής

Η «Κατάσταση περιοχής» δείχνει την κατάσταση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης περιοχών, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Προβολή κατάστασης περιοχής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Κατάσταση για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Προβολή κατάστ. περ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Η οθόνη

εμφανίζει την κατάσταση κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, A-1:
Απενεργοποίηση.

5. Κλείστε το μενού.
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15.2 Προβολή κατάστασης ζώνης

Η λειτουργία «Προβολή κατάστασης ζώνης» δείχνει την κατάσταση
(κανονική, ανοιχτή ή σύντομη) για όλες τις ζώνες των περιοχών, τις οποίες
έχετε δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Προβολή κατάστασης ζώνης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Κατάσταση για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Προβολή κατάστ. περ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό των ζωνών του συστήματος.

Χρησιμοποιήστε το /PREV ή το /NEXT για να μετακινηθείτε
στη λίστα των σημείων και στην κατάσταση κάθε σημείου.

6. Κλείστε το μενού.
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15.3 Αποστολή αναφοράς κατάστασης

Η λειτουργία Αποστολή αναφοράς κατάστασης αποστέλλει μια
ολοκληρωμένη αναφοράς της κατάστασης του συστήματος στην εταιρεία
παρακολούθησης της ασφάλειάς σας. Οι αναφορές κατάστασης την
ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα.

Αποστολή αναφοράς κατάστασης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Κατάσταση για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Αποστολή αναφ. κατ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Ο

πίνακας ελέγχου στέλνει μια αναφορά στην εταιρεία ασφαλείας με
την οποία συνεργάζεστε.
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16 Μενού ενεργειών για τα B94x/B93x

Χρησιμοποιήστε το μενού «Ενέργειες» για να επαναφέρετε τους
αισθητήρες, να αλλάξετε εξόδους, να δείτε το μενού δοκιμών, να δείτε το
μενού RPS, να μεταβείτε σε μια περιοχή, να ενημερώσετε το firmware
του συστήματος ή για να δείτε τις ζώνες στις οποίες έχει γίνει παράκαμψη
σέρβις.

16.1 Επαναφορά

Οι συσκευές ανίχνευσης, όπως οι ανιχνευτές καπνού και ανιχνευτές
δόνησης, μπορεί να απαιτούν ενέργεια επαναφοράς, προτού επανέλθουν
σε κανονική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία καταργεί στη στιγμή την
τροφοδοσία από αυτές τις συσκευές, ώστε να τους κάνει επαναφορά.

Επαναφορά αισθητήρων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Επαναφ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Η οθόνη

εμφανίζει το μήνυμα Αρχικοποίηση αισθητήρων για 3 δευτερόλεπτα
περίπου και, στη συνέχεια, παραμένει κενή πριν επανέλθει στο
κείμενο αφοπλισμού και αδράνειας.

Αν επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία και ο ανιχνευτής ή ο αισθητήρας
εκτελέσει επαναφορά στη στιγμή, αλλά, στη συνέχεια, επανέλθει σε
συνθήκη προβλήματος, οι συνθήκες που προκαλούν την ενεργοποίηση
μπορεί και πάλι να υφίστανται ή ο αισθητήρας να είναι ελαττωματικός.
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καπνός, πυρκαγιά ή άλλος
κίνδυνος.
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Αν δεν μπορείτε να κάνετε επαναφορά στον ανιχνευτή ή τον αισθητήρα,
επικοινωνήστε με την εταιρεία ασφαλείας.

16.2 Έξοδοι

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε ρυθμίζει τις εξόδους
για τον αυτόματο έλεγχο ή/και τον έλεγχο πληκτρολογίου των συσκευών,
όπως το φωτισμό των εγκαταστάσεων ή τις πύλες εισόδου. Η έξοδος είναι
μια συσκευή, η οποία ελέγχεται από το σύστημα ασφαλείας.
Επικοινωνήστε με την εταιρεία ασφαλείας για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση των εξόδων στο σύστημα ασφαλείας σας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε εξόδους που θέλετε
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Οι έξοδοι στο σύστημα
ασφαλείας σας δεν μπορούν να ελέγχουν άλλα συστήματα, όπως για
παράδειγμα φωτισμούς.

Τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούν τους πίνακες ελέγχου
B5512/B4512/B3512 δεν έχουν πιστοποίηση UL για έλεγχο πρόσβασης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εξόδων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Έξοδοι για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

5. Χρησιμοποιήστε το /NEXT για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή
εξόδου ή χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
πληκτρολογήσετε την τιμή.

6. Πιέστε Ενεργοπ. ή Απενεργ..
7. Κλείστε το μενού.
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16.3 Δοκιμή

Χρησιμοποιήστε το μενού «Δοκιμή» για να κάνετε διαδοχικό έλεγχο στο
σύστημά σας, να στείλετε αναφορές δοκιμών ή για να διαβάσετε τις
πληροφορίες αναθεώρησης του συστήματος στην οθόνη του
πληκτρολογίου.

16.3.1 Διαδοχικός έλεγχος
Ο διαδοχικός έλεγχος σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε τους αισθητήρες, τα
πληκτρολόγια, τις σειρήνες και άλλες συσκευές του συστήματός σας,
χωρίς να δημιουργείτε συμβάντα συναγερμού. Μπορείτε να δείτε τις
ζώνες που δεν έχουν δοκιμαστεί στο πληκτρολόγιο για να μπορέσετε να
εντοπίσετε τυχόν προβλήματα.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας, ενώ
βρίσκεστε στη λειτουργία διαδοχικού ελέγχου. Επίσης, το σύστημα
ασφαλείας δεν δημιουργεί συμβάντα συναγερμού για ζώνες που
περιλαμβάνονται στον διαδοχικό έλεγχο. Οι ζώνες που δεν
περιλαμβάνονται δημιουργούν συμβάντα συναγερμού. Για παράδειγμα, η
εμφάνιση προβλήματος σε ζώνη πυρανίχνευσης κατά τον διαδοχικό
έλεγχο εισβολής δημιουργεί συμβάν συναγερμού πυρκαγιάς.

Με την έναρξη του διαδοχικού ελέγχου ενεργοποιείται ο τόνος διάρρηξης
για 2 δευτερόλεπτα. Ξεκινά επίσης η δοκιμή μπαταρίας. Η δοκιμή
μπαταρίας ολοκληρώνεται επιτυχώς εντός τεσσάρων λεπτών (ο διαδοχικός
έλεγχος συνεχίζεται). Αν το σύστημα ασφαλείας εντοπίσει χαμηλή
μπαταρία, δημιουργεί ένα συμβάν χαμηλής μπαταρίας και συνεχίζει τη
δοκιμή. Αν έχει εντοπιστεί πολύ χαμηλή μπαταρία, το σύστημα δημιουργεί
συμβάν απουσίας μπαταρίας και ολοκληρώνει αμέσως τη δοκιμή
μπαταρίας.
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Για να δοκιμάσετε μεμονωμένες συσκευές ανίχνευσης, απλώς
ενεργοποιήστε τους αισθητήρες και ανοίξτε τις προστατευόμενες θύρες
και τα παράθυρα, ένα κάθε φορά. Καθώς θέτετε σε κατάσταση
προβλήματος κάθε συσκευή ανίχνευσης, το πληκτρολόγιο από το οποίο
ξεκινήσατε τη δοκιμή εκπέμπει έναν σύντομο τόνο και για 60
δευτερόλεπτα η οθόνη υποδεικνύει ότι η ζώνη δοκιμάστηκε. Ο τόνος και
η οθόνη επιβεβαιώνουν ότι όλες οι συσκευές ανίχνευσης λειτουργούν
κανονικά. Τα πληκτρολόγια που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής της
περιοχής από όπου δεν ξεκινήσατε τον διαδοχικό έλεγχο, έχουν την
ένδειξη Διαδοχικός έλεγχος σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Γνωστοποίηση!
Ο διαδοχικός έλεγχος πυρανίχνευσης περιλαμβάνει έλεγχο
αερίου
Όταν εκτελείτε «Διαδοχικό έλεγχο πυρανίχνευσης», το
σύστημα ασφαλείας δοκιμάζει οποιεσδήποτε 24ωρες ζώνες
που δεν είναι αόρατες, όπως τις ζώνες αερίου.

Εκτέλεση διαδοχικού ελέγχου:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Δοκιμή για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Διαδοχικός έλεγχος για να ανοίξετε το μενού.
5. Πιέστε Πυρκαγιά, Εισβολή, Σέρβις ή Αόρατος ανάλογα με το είδος

του διαδοχικού ελέγχου που θέλετε να εκτελέσετε.
6. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει τον αριθμό των ζωνών που παραμένουν

σε δοκιμή. Πιέστε Προβολή μη δοκ. σημ..
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7. Χρησιμοποιήστε το /NEXT για να μεταβείτε στο επιθυμητό σημείο
και να δείτε την κατάσταση του συγκεκριμένου σημείου.

8. Κλείστε το μενού.

Αυτόματος τερματισμός
Ο διαδοχικός έλεγχος ολοκληρώνεται αυτόματα μετά από 20 λεπτά
απουσίας δοκιμαστικής δραστηριότητας. Το πληκτρολόγιο εκπέμπει έναν
ήχο στα τελευταία 5 λεπτά της δοκιμής.
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16.3.2 Αποστολή αναφοράς δοκιμής
Αυτή η λειτουργία δοκιμάζει τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του
συστήματος ασφαλείας και της εταιρείας ασφαλείας. Αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας στο ακίνητό
σας.
Μπορείτε είτε να στείλετε κανονική αναφορά δοκιμής ή επιλεκτική
αναφορά δοκιμής:
– Κανονική αναφορά δοκιμής: Περιλαμβάνει όλες τις ομάδες

διαδρομών στις οποίες έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναφοράς
δοκιμής, ανεξάρτητα από τη συσκευή προορισμού που
χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Η αναφορά δοκιμής αποστέλλεται
στην πρώτη επιτυχή συσκευή προορισμού σε μια ομάδα διαδρομών.

– Επιλεκτική αναφορά δοκιμής: Μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα
διαδρομών και τη συσκευή προορισμού που θέλετε να δοκιμάσετε.
Μπορείτε είτε να κάνετε δοκιμή σε μια συσκευή προορισμού ανά
ομάδα διαδρομών ή σε όλες τις διαμορφωμένες συσκευές
προορισμού για μια ομάδα διαδρομών.

Αποστολή κανονικής αναφοράς δοκιμής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πατήστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πατήστε Δοκιμή για να ανοίξετε το μενού.
4. Πατήστε Αναφορά δοκιμής για να ανοίξετε το μενού.
5. Πατήστε Κανονική δοκιμή.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

Το σύστημα στέλνει μια κανονική αναφορά δοκιμής.
7. Κλείστε το μενού.

Αποστολή επιλεκτικής αναφοράς δοκιμής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πατήστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
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3. Πατήστε Δοκιμή για να ανοίξετε το μενού.
4. Πατήστε Αναφορά δοκιμής για να ανοίξετε το μενού.
5. Πατήστε Προσαρμοσμένη δοκιμή.
6. Επιλέξτε την ομάδα διαδρομής που θέλετε να δοκιμάσετε.
7. Επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να δοκιμάσετε.
8. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

Το σύστημα στέλνει επιλεκτική αναφορά δοκιμής.
9. Κλείστε το μενού.
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16.3.3 Αναθεωρήσεις
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε την τρέχουσα
αναθεώρηση του firmware του πίνακα ελέγχου σας.

Προβολή της τρέχουσας αναθεώρησης του συστήματός σας (πίνακας
ελέγχου):
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Δοκιμή για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Αναθεωρήσεις για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Οι

πληροφορίες της τρέχουσας αναθεώρησης εμφανίζονται στην οθόνη.
6. Κλείστε το μενού.
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16.3.4 Δοκιμή ειδοποιήσεων
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δοκιμάσετε την ικανότητα του
συστήματος ασφαλείας να αποστέλλει προσωπικά μηνύματα
ειδοποιήσεων στη διαδρομή προορισμού που έχει οριστεί από την
εταιρεία ασφαλείας.

Δοκιμή ειδοποιήσεων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Δοκιμή για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Δοκιμή ειδοποιήσεων για να ανοίξετε το μενού.
5. Το πληκτρολόγιο δείχνει την πρώτη κατάλληλα διαμορφωμένη

διαδρομή ειδοποιήσεων. Χρησιμοποιήστε το /NEXT για να
μεταβείτε στην επιθυμητή διαδρομή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια,
πιέστε ENTER. Ο πίνακας ελέγχου στέλνει μια ειδοποίηση δοκιμής
και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο κείμενο αδράνειας.

16.4 RPS

Χρησιμοποιήστε το μενού RPS για να συνδεθείτε στο Λογισμικό
Απομακρυσμένου Προγραμματισμού (RPS). Η εταιρεία ασφαλείας με την
οποία συνεργάζεστε χρησιμοποιεί το RPS για να διαμορφώσει και να
παρέχει υπηρεσίες σέρβις στο σύστημα ασφαλείας σας. Το RPS
προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες ή
πιστοποιημένους τεχνικούς εγκατάστασης.

16.4.1 Απάντηση
Επιλέξτε την «Απάντηση» για να απαντήσετε στο τηλέφωνο (σηκώστε το
ακουστικό του τηλεφώνου) και να συνδεθείτε στο RPS.
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Χρησιμοποιώντας την επιλογή του μενού Απάντηση για να απαντήσετε σε
εισερχόμενη κλήση από RPS:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε RPS για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Απάντηση για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το RPS συνδέεται… και, στη
συνέχεια, επανέρχεται στο κείμενο αδράνειας.
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16.4.2 Προέλευση δικτύου
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για δημιουργήσετε μια περίοδο
λειτουργίας RPS χρησιμοποιώντας σύνδεση στο Internet.

Σύνδεση στο RPS μέσω σύνδεσης Internet:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε RPS για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Προέλευση δικτύου για να ανοίξετε το μενού.
5. Για να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματισμένο αριθμό θυρών, πιέστε

Διαμορφωμένη θύρα. Η σύνδεση αρχίζει να είναι σε εξέλιξη.
6. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό θύρας πριν από τη σύνδεση,

πιέστε Αλλαγή θύρας. Πιέστε ENTER. Η σύνδεση αρχίζει να είναι σε
εξέλιξη.
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16.4.3 Κλήση μέσω τηλεφώνου
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να καλέσετε το RPS
χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική γραμμή.

Σύνδεση στο RPS μέσω τηλεφωνικής γραμμής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε RPS για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Κλήση μέσω τηλεφώνου για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Η

σύνδεση αρχίζει να είναι σε εξέλιξη.

16.5 Μετάβαση σε περιοχή

Με τη λειτουργία «Μετάβαση σε περιοχή» μπορείτε να εκτελέσετε
εργασίες σε μια περιοχή άλλη από εκείνη στην οποία βρίσκεστε, χωρίς να
έχετε φυσική παρουσία σ' εκείνην την περιοχή. Για παράδειγμα,
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην περιοχή του γραφείου, μπορείτε
να μεταβείτε στην περιοχή φόρτωσης. Μπορείτε να επιλέξετε περιοχή
από τη λίστα των περιοχών, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Μόλις «μεταβείτε» σε μια περιοχή, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες, για
τις οποίες έχετε το δικαίωμα στην εν λόγω περιοχή. Για να
«αποχωρήσετε» από μια περιοχή, πατήστε [ESC].

Χρήση της «Μετάβασης σε περιοχή»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Μετ. π. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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5. Χρησιμοποιήστε το /NEXT για να μεταβείτε στην επιθυμητή
περιοχή στην οποία θέλετε να εισέλθετε και, στη συνέχεια, πιέστε
Μετ. π..

16.6 Firmware

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να έχει
διαμορφώσει το σύστημα ασφαλείας ώστε να απαιτείται η εξουσιοδότησή
σας πριν από την ενημέρωση του firmware του συστήματος.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια για να δώσετε εξουσιοδότηση στο
αίτημα της εταιρείας ασφαλείας. Απαιτείται εξουσιοδότηση σε τοπικό
επίπεδο για συστήματα με πιστοποίηση UL.

Εξουσιοδότηση ενημέρωσης firmware:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Υλικολ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

16.7 Παράκαμψη σέρβις

Για να διευκολύνετε τη συντήρηση του συστήματος για το προσωπικό
σέρβις, το σύστημα ασφαλείας σας συνοδεύεται από ειδική επιλογή
παράκαμψης ζωνών ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ζώνη
από το σέρβις. Οι ζώνες που έχουν παρακαμφθεί δεν προστατεύονται.
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την προβολή των ζωνών που έχουν
παρακαμφθεί.

Προβολή ζωνών με «Παράκαμψη σέρβις»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
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3. Πιέστε Παρ. σέρ για να ανοίξετε το μενού. Το πληκτρολόγιο
υποδεικνύει τυχόν σημεία που είναι σε παράκαμψη σέρβις.

16.8 Μενού πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε το μενού «Πρόσβαση» για να ελέγξετε τις θύρες.

Όταν ανοίγετε τις επιλογές του μενού «Πρόσβαση» και τον επιθυμητό
αριθμό θύρας, το πληκτρολόγιο δείχνει την κατάσταση της θύρας.

Κατάσταση Σημασία

Κυκλικός
οπλισμός

Εκτελείται η λειτουργία κυκλικού οπλισμού θυρών (η
θύρα μπορεί να ανοίξει κατά την κυκλική λειτουργία).

Ξεκλειδωμέ
νο

Η θύρα είναι ξεκλειδωμένη (δεν χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε ένα αίτημα θύρας ή να χρησιμοποιήσετε
έγκυρα διακριτικά).

Ασφαλισμέν
ο

Η θύρα είναι ασφαλισμένη (η θύρα δεν μπορεί να ανοίξει
όταν είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε
έγκυρα διακριτικά).

Πρόβλημα Η θύρα είναι σε κατάσταση προβλήματος. Τηλεφωνήστε
στην εταιρεία ασφαλείας σας.

Κλειδωμένο Η θύρα είναι κλειδωμένη (η θύρα μπορεί να ανοίξει με
χρήση έγκυρων διακριτικών).

Αυτή η λειτουργία είναι:

 διαθέσιμη στο σύστημά μου.
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 μη διαθέσιμη στο σύστημά μου.
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16.8.1 Κυκλικός οπλισμός θυρών
Χρησιμοποιήστε το μενού «Κυκλικός οπλισμός» θυρών για να επιτρέψετε
την πρόσβαση κατά το χρόνο του κυκλικού οπλισμού (η θύρα μπορεί να
ανοίξει).

Κυκλικός οπλισμός θύρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πρόσβαση για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Κύκλος Θύρας για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στην

επιθυμητή θύρα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει την κατάσταση της
θύρας.

7. Πιέστε ENTER. Πραγματοποιείται κυκλική όπλιση της θύρας.
8. Κλείστε το μενού.
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16.8.2 Ξεκλείδωμα θύρας
Χρησιμοποιήστε το μενού «Ξεκλείδωμα θύρας» για να ξεκλειδώσετε μια
θύρα και να επιτρέψετε την ελεύθερη πρόσβαση.

Ξεκλείδωμα θύρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πρόσβαση για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Ξεκλείδωμα θύρας για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στην

επιθυμητή θύρα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει την κατάσταση της
θύρας.

7. Πιέστε ENTER. Πραγματοποιείται ξεκλείδωμα της θύρας.
8. Κλείστε το μενού.
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16.8.3 Κλείδωμα θύρας
Χρησιμοποιήστε το μενού «Κλείδωμα θύρας» για να κλειδώσετε μια θύρα
που δεν είναι κλειδωμένη. Επίσης, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να
κλειδώσετε θύρες, οι οποίες ανοίγουν αυτόματα κατά τη διάρκεια
συναγερμού πυρκαγιάς. Μόλις κλειδωθεί μια θύρα, ο χρήστης πρέπει να
χρησιμοποιήσει κάρτα για την είσοδό του ή να στείλει εντολή
«Ξεκλείδωμα» ή «Κυκλικός οπλισμός» από το πληκτρολόγιο ώστε να
ανοίξει η θύρα.

Κλείδωμα θύρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πρόσβαση για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Ξεκλείδωμα θύρας για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στην

επιθυμητή θύρα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει την κατάσταση της
θύρας.

7. Πιέστε ENTER. Πραγματοποιείται κλείδωμα της θύρας.
8. Κλείστε το μενού.



90 el | Μενού ενεργειών για τα B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

16.8.4 Ασφάλιση θύρας
Χρησιμοποιήστε το μενού «Ασφάλιση θύρας» για να ασφαλίσετε και να
απασφαλίσετε θύρες. Μια ασφαλισμένη θύρα δεν μπορεί να ανοίξει με
χρήση έγκυρων διακριτικών ή με χρήση της λειτουργίας κυκλικού
οπλισμού.

Ασφάλιση θύρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ενέργειες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πρόσβαση για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Ασφάλιση θύρας για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε το ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στην

επιθυμητή θύρα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει την κατάσταση της
θύρας.

7. Πιέστε ENTER. Πραγματοποιείται ασφάλιση της θύρας.
8. Κλείστε το μενού.
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17 Μενού χρηστών για τα B94x/B93x

Χρησιμοποιήστε το μενού «Χρήστες» για να αλλάξετε τον κωδικό
πρόσβασής σας, να προσθέσετε νέους χρήστες, να επεξεργαστείτε
υφιστάμενους χρήστες ή να διαγράψετε χρήστες.

17.1 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης» για να
αλλάξετε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας.
Προτού ξεκινήσετε, έχετε υπόψη τα ακόλουθα:
– Επιλέξτε νέο κωδικό πρόσβασης που να αποτελείται από τρία έως έξι

ψηφία. Αν επιλέξετε κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα περιλαμβάνει
το ίδιο ψηφίο σε διαδοχική σειρά (για παράδειγμα, το «33» στο
«334697»), να είστε προσεκτικοί κατά την εισαγωγή του.

– Για να αποφύγετε τη σύγχυση με άλλους κωδικούς πρόσβασης και
κωδικούς υπό απειλή, το σύστημα ασφαλείας σας δεν σας επιτρέψει
να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης που υπάρχουν ήδη ή
κωδικούς πρόσβασης που είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι κατά 2 από
έναν κωδικό πρόσβασης που υπάρχει ήδη. Για παράδειγμα, αν
υπάρχει ήδη ο κωδικός 1234, το σύστημα ασφαλείας δεν σας
επιτρέπει να ορίσετε τους εξής κωδικούς πρόσβασης: 1232, 1233,
1234, 1235 ή 1236.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Χρήστες. Πιέστε Αλλαγή κωδικ. πρόσβ. για να ανοίξετε το

μενού.
3. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
4. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά και πιέστε ENTER.
6. Κλείστε το μενού.
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17.2 Προσθήκη χρήστη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Προσθήκη χρήστη» για να προσθέσετε
έναν κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ασφαλείας σας. Πριν προσθέσετε
το χρήστη, πρέπει να ξέρετε ποιοι αριθμοί χρηστών είναι διαθέσιμη, το
επίπεδο εξουσιοδότησης που θέλετε να αντιστοιχίσετε στον νέο κωδικό
πρόσβασης και τις περιοχές στις οποίες θα είναι έγκυρος.

Οι αριθμοί χρηστών προσδιορίζουν τους χρήστες σε αναφορές που
μεταδίδονται από το σύστημα ασφαλείας σας. Το επίπεδο εξουσιοδότησης
προσδιορίζει τις λειτουργίες του συστήματος στις οποίες μπορεί να έχει
πρόσβαση ο κωδικός πρόσβασης. Ο αριθμός περιοχής προσδιορίζει τα
μέρη του συστήματος ασφαλείας σας, στα οποία μπορεί να έχει
πρόσβασης ο κωδικός πρόσβασης. Επικοινωνήστε με την εταιρεία
ασφαλείας, αν δεν γνωρίζετε τους διαθέσιμους αριθμούς χρηστών, τα
διαθέσιμα επίπεδα εξουσιοδότησης ή τις διαθέσιμες περιοχές.
Προτού ξεκινήσετε:
– Μην προσπαθείτε να προσθέσετε κωδικούς πρόσβασης χωρίς να

γνωρίζετε τους διαθέσιμους αριθμούς χρηστών. Αυτοί οι αριθμοί δεν
πρέπει να συγχέονται με τους κωδικούς πρόσβασης που
προσδιορίζουν τους χρήστες στην εταιρεία ασφαλείας με την οποία
συνεργάζεστε.

– Επιλέξτε νέο κωδικό πρόσβασης που να αποτελείται από τρία έως έξι
ψηφία. Εάν επιλέξετε κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα περιλαμβάνει
το ίδιο ψηφίο σε διαδοχική σειρά (για παράδειγμα, το «33» στο
«334697»), να είστε προσεκτικοί κατά την εισαγωγή του.

– Για να αποφύγετε τη σύγχυση με άλλους κωδικούς πρόσβασης και
κωδικούς υπό απειλή, το σύστημα ασφαλείας σας δεν σας επιτρέψει
να προσθέσετε κωδικούς πρόσβασης που είναι μεγαλύτεροι ή
μικρότεροι κατά 2 από έναν κωδικό πρόσβασης που υπάρχει ήδη. Για
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παράδειγμα, αν υπάρχει ήδη ο κωδικός 1234, το σύστημα δεν σας
επιτρέπει να θέσετε τους εξής κωδικούς πρόσβασης: 1232, 1233,
1235 ή 1236.

– Επιλέξτε το επίπεδο εξουσιοδότησης για κάθε περιοχή. Εάν αφήσετε
κενό το επίπεδο εξουσιοδότησης για μια περιοχή, πιέζοντας ENTER
χωρίς να κάνετε εισαγωγή, η πρόσβαση του κωδικού πρόσβασης στη
συγκεκριμένη περιοχή δεν γίνεται αποδεκτή.

Προσθήκη χρήστη:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Χρήστες.
3. Πιέστε Προσθήκη χρήστη για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (1 - 50) για τον χρήστη που θέλετε να

προσθέσετε και πιέστε ENTER.

Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης χρήστη:
1. Πιέστε Κωδικός πρόσβασης για να θέσετε τον κωδικό πρόσβασης.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη και πιέστε

ENTER.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ξανά και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε και,
στη συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση του ονόματος χρήστη:
1. Πιέστε Όνομα για να διαμορφώσετε το όνομα χρήστη.
2. Το B94x διαθέτει πληκτρολόγιο QWERTY. Για το B93x, πιέστε ένα

αριθμητικό πλήκτρο κατ' επανάληψη για να μετακινηθείτε στον
αριθμό και τα γράμματα που φαίνονται στο πλήκτρο. Για να
πληκτρολογήστε διάστημα, πιέστε [0][0]. Για να πληκτρολογήστε ένα
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κεφαλαίο γράμμα, πιέστε CMD πριν από την εισαγωγή του
γράμματος. Για κλείδωμα κεφαλαίων, πιέστε CMDCMD. Για
αφαίρεση του κλειδώματος κεφαλαίων, πιέστε CMDCMDCMD.

3. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε το όνομα. Το πληκτρολόγιο
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση του επιπέδου του χρήστη:
1. Πιέστε Επίπεδο για να αντιστοιχίσετε επίπεδο εξουσιοδότησης.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. Πιέστε Ναι για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο επίπεδο

εξουσιοδότησης για την περιοχή 1.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του επιπέδου εξουσιοδότησης (1 - 14)

που θέλετε να ισχύει για τον χρήστη και πιέστε ENTER. Το
πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το επίπεδο διαμορφώθηκε και
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

5. Εάν το σύστημα ασφαλείας σας διαθέτει πάνω από μία περιοχή,
χρησιμοποιήστε το NEXT και τα δύο προηγούμενα βήματα για να
ορίσετε τα επίπεδα για τις επιπλέον περιοχές.

Διαμόρφωση ασύρματου χειριστηρίου RADION keyfob ή πομπού
Inovonics για το χρήστη:
1. Πιέστε Ασ. χειρ. για να αντιστοιχίσετε ένα ασύρματο χειριστήριο

RADION keyfob ή έναν πομπό Inovonics στο χρήστη.
2. Για χειροκίνητη εισαγωγή του RFID, αν το επιθυμείτε, πιέστε Εισ.

RFID για να προσθέσετε το RFID. Διαφορετικά, το πληκτρολόγιο
μαθαίνει αυτόματα το RFID στο σύστημα ασφαλείας, όταν προσθέτετε
ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob ή έναν πομπό Inovonics.

3. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
4. Πληκτρολογήστε το RFID.
5. Πιέστε Αποθήκ. για να αποθηκεύσετε το RFID και να επιστρέψετε στο

προηγούμενο μενού.
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6. Πιέστε Προσθήκη για να προσθέστε ένα ασύρματο χειριστήριο
RADION keyfob ή έναν πομπό Inovonics.

7. Πιέστε Προσθήκη για να συνεχίσετε.
8. Σε ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob, πιέστε οποιοδήποτε

κουμπί. Σε έναν πομπό Inovonics, ανοίξτε τον πομπό και πιέστε το
κουμπί επαναφοράς (RESET), ανάλογα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το ασύρματο
χειριστήριο καταχωρίστηκε.

9. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το ασύρματο χειριστήριο ή τον πομπό
που μόλις προσθέσατε (για παράδειγμα, αν προσθέσατε κατά λάθος
εσφαλμένο ασύρματο χειριστήριο ή πομπό), πιέστε Αντικατ. και, στη
συνέχεια, Αντικατ.. Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του
προηγούμενου βήματος.

10. Μπορείτε να αφαιρέσετε το ασύρματο χειριστήριο ή τον πομπό που
προσθέσατε, πατώντας Κατάργηση.

11. Κλείστε το μενού.

Αυτή η λειτουργία είναι:

 διαθέσιμη στο σύστημά μου.

 μη διαθέσιμη στο σύστημά μου.
Προσθήκη κάρτας σε χρήστη:
1. Πιέστε Κάρτα.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. «Δείξτε» την κάρτα στη συσκευή ανάγνωσης καρτών. Το πληκτρολόγιο

εμφανίζει το μήνυμα Παρουσία κάρτας.
4. Εάν η συσκευή ανάγνωσης προσδιορίσει την κάρτα σωστά, το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Η κάρτα διαμορφώθηκε.
5. Κλείστε το μενού.
Αυτή η λειτουργία είναι:
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 διαθέσιμη στο σύστημά μου.

 μη διαθέσιμη στο σύστημά μου.

Επιλογή γλώσσας εμφάνισης πληκτρολογίου για το χρήστη:
1. Πιέστε Γλώσσα για να επιλέξετε τη γλώσσα του χρήστη.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το

μήνυμα Η γλώσσα διαμορφώθηκε και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο
προηγούμενο μενού.

Παροχή ή μη δυνατότητας σύνδεσης εφαρμογής για κινητές συσκευές για
το χρήστη:
1. Πιέστε [Εφαρμογή για κινητές συσκευές] για να επιτρέψετε ή να

αποτρέψετε την πρόσβαση από εφαρμογή κινητών συσκευών.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση

(ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη).
3. Πιέστε [Ενεργοποίηση] ή [Απενεργοποίηση] για να αλλάξετε τη

ρύθμιση. Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει τη νέα διαμόρφωση και, στη
συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.
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17.3 Επεξεργασία χρήστη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Επεξεργασία χρήστη» για να
επεξεργαστείτε έναν χρήστη στο σύστημα ασφαλείας. Πρέπει να
γνωρίζετε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Επεξεργασία υφιστάμενου χρήστη:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Χρήστες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Επεξεργασία χρήστη για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (1 - 50) για τον χρήστη που θέλετε να

επεξεργαστείτε και πιέστε ENTER.
6. Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει το όνομα για τον αριθμό του χρήστη

που έχετε πληκτρολογήσει. Πιέστε Συνέχεια.

Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης χρήστη:
1. Πιέστε Κωδικός πρόσβασης για να θέσετε τον κωδικό πρόσβασης.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη και πιέστε

ENTER.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ξανά και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε και,
στη συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση του ονόματος χρήστη:
1. Πιέστε Όνομα για να διαμορφώσετε το όνομα χρήστη.
2. Το B94x διαθέτει πληκτρολόγιο QWERTY. Για το B93x, πιέστε ένα

αριθμητικό πλήκτρο κατ' επανάληψη για να μετακινηθείτε στον
αριθμό και τα γράμματα που φαίνονται στο πλήκτρο. Για να
πληκτρολογήστε διάστημα, πιέστε [0][0]. Για να πληκτρολογήστε ένα
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κεφαλαίο γράμμα, πιέστε CMD πριν από την εισαγωγή του
γράμματος. Για κλείδωμα κεφαλαίων, πιέστε CMDCMD. Για
αφαίρεση του κλειδώματος κεφαλαίων, πιέστε CMDCMDCMD.

3. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε το όνομα. Το πληκτρολόγιο
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση του επιπέδου του χρήστη:
1. Πιέστε Επίπεδο για να αντιστοιχίσετε επίπεδο εξουσιοδότησης.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. Πιέστε Ναι για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο επίπεδο

εξουσιοδότησης για την περιοχή 1.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του επιπέδου εξουσιοδότησης (1 - 14)

που θέλετε να ισχύει για τον χρήστη και πιέστε ENTER. Το
πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το επίπεδο διαμορφώθηκε και
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

5. Εάν το σύστημα ασφαλείας σας διαθέτει πάνω από μία περιοχή,
χρησιμοποιήστε το NEXT και τα δύο προηγούμενα βήματα για να
ορίσετε τα επίπεδα για τις επιπλέον περιοχές.

Διαμόρφωση ασύρματου χειριστηρίου RADION keyfob ή πομπού
Inovonics για το χρήστη:
1. Πιέστε Ασ. χειρ. για να αντιστοιχίσετε ένα ασύρματο χειριστήριο

RADION keyfob ή έναν πομπό Inovonics στο χρήστη.
2. Για να αφαιρέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο ή έναν πομπό που

προσθέσατε, πιέστε Κατάργηση.
3. Για να αντικαταστήσετε ένα ασύρματο χειριστήριο ή έναν πομπό που

προσθέσατε προηγουμένως, πιέστε Αντικατ. και, στη συνέχεια,
Αντικατ.. Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του επόμενου βήματος.
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4. Σε ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob, πιέστε οποιοδήποτε
κουμπί. Σε έναν πομπό Inovonics, ανοίξτε τον πομπό και πιέστε το
κουμπί επαναφοράς (RESET), ανάλογα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το ασύρματο
χειριστήριο καταχωρίστηκε.

5. Για να προσθέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob ή έναν
πομπό Inovonics, πιέστε Προσθήκη για να συνεχίσετε και μετά
ακολουθήστε τις οδηγίες του προηγούμενου βήματος.

6. Για χειροκίνητη εισαγωγή του RFID, αν το επιθυμείτε, πιέστε Εισ.
RFID για να προσθέσετε το RFID. Διαφορετικά, το πληκτρολόγιο
μαθαίνει αυτόματα το RFID στο σύστημα ασφαλείας, όταν προσθέτετε
ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob ή έναν πομπό Inovonics.

7. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
8. Πληκτρολογήστε το RFID.
9. Πιέστε Αποθήκ. για να αποθηκεύσετε το RFID και να επιστρέψετε στο

προηγούμενο μενού.

Προσθήκη ή αντικατάσταση κάρτας για το χρήστη:
1. Πιέστε Κάρτα.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. «Δείξτε» την κάρτα στη συσκευή ανάγνωσης καρτών. Το πληκτρολόγιο

εμφανίζει το μήνυμα Παρουσία κάρτας.
4. Εάν η συσκευή ανάγνωσης προσδιορίσει την κάρτα σωστά, το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Η κάρτα διαμορφώθηκε.
5. Κλείστε το μενού.

Επιλογή γλώσσας εμφάνισης πληκτρολογίου για το χρήστη:
1. Πιέστε Γλώσσα για να επιλέξετε τη γλώσσα του χρήστη.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
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3. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το
μήνυμα Η γλώσσα διαμορφώθηκε και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο
προηγούμενο μενού.

Παροχή ή μη δυνατότητας σύνδεσης εφαρμογής για κινητές συσκευές για
το χρήστη:
1. Πιέστε [Εφαρμογή για κινητές συσκευές] για να επιτρέψετε ή να

αποτρέψετε την πρόσβαση από εφαρμογή κινητών συσκευών.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση

(ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη).
3. Πιέστε [Ενεργοποίηση] ή [Απενεργοποίηση] για να αλλάξετε τη

ρύθμιση. Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει τη νέα διαμόρφωση και, στη
συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.
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17.4 Διαγραφή χρήστη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Διαγραφή χρήστη» για να διαγράψετε
έναν χρήστη.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να αφαιρέσετε χρήστες από το
σύστημα. Όλα τα δεδομένα χρηστών (όνομα, κωδικός πρόσβασης,
ασύρματο χειριστήριο) διαγράφονται και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή
τους. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Επεξεργασία χρήστη», μόνο αν
θέλετε να αφαιρέσετε την εξουσιοδότηση ενός χρήστη (να
απενεργοποιήσετε το χρήστη), αλλά διατηρήστε τα δεδομένα του χρήστη.
Πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό του χρήστη για τον κωδικό πρόσβασης
που θέλετε να διαγράψετε. Οι αριθμοί χρηστών προσδιορίζουν τους
χρήστες σε αναφορές που μεταδίδονται από το σύστημά σας.

Διαγραφή χρήστη:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Χρήστες για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Διαγραφή χρήστη για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (1 - 50) για τον χρήστη που θέλετε να

διαγράψετε και πιέστε ENTER. Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει το
όνομα για τον αριθμό του χρήστη που έχετε πληκτρολογήσει.

6. Πιέστε Συνέχεια.
7. Πιέστε Ναι για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τον

επιλεγμένο χρήστη. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ο χρήστης
## διαγράφηκε και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο
μενού.

8. Κλείστε το μενού.
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18 Μενού ρυθμίσεων για τα B94x/B93x

Χρησιμοποιήστε το μενού «Ρυθμίσεις» για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία παρακολούθησης», να ρυθμίσετε την
ημερομηνία και την ώρα του συστήματος, να δείτε και να αλλάξετε
προγράμματα, να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την ένταση του
πληκτρολογίου και να εμφανίσετε την ώρα στην οθόνη του
πληκτρολογίου.

18.1 Λειτουργία παρακολούθησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη «Λειτουργία παρακολούθησης» για να
παρακολουθήσετε επιλεγμένες ζώνες με απενεργοποιημένο το σύστημα
ασφαλείας. Κάθε φορά που εντοπίζονται προβλήματα σε ζώνες (μια θύρα
ή ένα παράθυρο είναι ανοιχτά), το πληκτρολόγιο εκπέμπει ένα ηχητικό
σήμα μία φορά και εμφανίζει το κείμενο της ζώνης για 60 δευτερόλεπτα.
Ο πίνακας ελέγχου δεν παράγει συναγερμούς σε αυτήν τη λειτουργία,
εκτός από τους 24ωρους συναγερμούς (πυρκαγιάς, πανικού κ.λπ.).

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία σε οικιακά συστήματα, ώστε να
παρακολουθείτε τις εισόδους ή εξόδους στο σπίτι σας. Σε εμπορικά
συστήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηχητικό σήμα για τη θύρα, ώστε
να ενημερώνεστε όταν ένας πελάτης ή ένα άτομο που κάνει παραδόσεις
εισέρχεται στην επιχείρησή σας.
Είσοδος/έξοδος σε Λειτουργία παρακολούθησης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Παρακολ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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5. Πιέστε Ενεργοπ. ή Απενεργ.. Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει ότι
ενεργοποιήσατε ή απενεργοποιήσατε τη «Λειτουργία
παρακολούθησης».

6. Κλείστε το μενού.
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18.2 Ημερομηνία/ώρα

Το σύστημα ασφαλείας πρέπει να έχει τη σωστή ώρα και ημερομηνία,
ώστε να εμφανίζει τη σωστή ώρα στα προγραμματισμένα συμβάντα.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Ημερομηνία/Ώρα» για να ρυθμίσετε τόσο
την ώρα όσο και την ημερομηνία. Το σύστημα ασφαλείας χρησιμοποιεί
φορμά 12 ωρών π.μ./μ.μ. ή φορμά 24 ωρών (επιλέξτε την επιλογή του
μενού «Φορμά ημερομηνίας»).

Αν το σύστημα ασφαλείας σας έχει διαμορφωθεί ώστε να δέχεται
ενημερώσεις ημερομηνίας/ώρας, η ενημέρωση μπορεί να αντικαταστήσει
τις αλλαγές σας.

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Ημερ./ώρα για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Ρύθμιση ημερομηνίας για να ανοίξετε το μενού.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Πληκτρολογήστε τη νέα ημερομηνία με την επιλεγμένη μορφή.
7. Πιέστε Αποθήκ./ENTER για να αποθηκεύσετε την αλλαγή. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ολοκλήρ. αλλαγ. ημερ. και, στη
συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

8. Πιέστε Ρύθμιση ώρας για να ανοίξετε το μενού.
9. Πιέστε Ρύθμιση.
10. Πληκτρολογήστε τη νέα ώρα στο επιλεγμένο φορμά.
11. Για πληκτρολόγια B93x σε 12ωρη μορφή, πιέστε Π.Μ. ή Μ.Μ..
12. Πιέστε Αποθήκ./ENTER για να αποθηκεύσετε την αλλαγή. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ολοκλ. αλλαγής ώρας και, στη
συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

13. Κλείστε το μενού.
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18.3 Πρόγραμμα (SKED)

Το SKED είναι μια λειτουργία που έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτελείται
αυτόματα σε προγραμματισμένη ώρα από το σύστημα ασφαλείας σας.
Μπορείτε να αλλάξετε την προγραμματισμένη ώρα για τα SKED, να
απενεργοποιήσετε ένα SKED για να μη συμβαίνει αυτόματα ή να κάνετε
επανεκκίνηση σε ένα SKED που έχετε απενεργοποιήσει. Επικοινωνήστε
με την εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε για να
ενημερωθείτε για τα SKED που έχουν ρυθμιστεί στο σύστημά σας.

Επιλογή SKED προς αλλαγή:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Χρονοδ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

5. Χρησιμοποιήστε το /PREV ή το /NEXT για να μετακινηθείτε
στη λίστα των SKED. Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει αν ένα SKED είναι
ενεργοποιημένο, απενεργοποιημένο ή όχι ακόμα ρυθμισμένο.

6. Συνεχίστε στην ενότητα Ενεργοποίηση ενός απενεργοποιημένου SKED ή
Απενεργοποίηση ενός ενεργοποιημένου SKED.

Ενεργοποίηση ενός απενεργοποιημένου SKED:
1. Ενώ εμφανίζεται το SKED που θέλετε να ενεργοποιήσετε, πιέστε

Ενεργοποίηση του Προγ.
2. Πιέστε Να μην περ. διακοπές ή Να περιλ. διακοπές.
3. Πληκτρολογήστε τη νέα ώρα στο φορμά ΩΩ:ΛΛ.
4. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε την ώρα και επιλέξτε Π.Μ. ή

Μ.Μ.
5. Πιέστε Π.Μ. ή Μ.Μ.. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Η

ενημέρωση του προγράμματος ολοκληρώθηκε και, στη συνέχεια,
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.
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6. Κλείστε το μενού.

Απενεργοποίηση ενός ενεργοποιημένου SKED:
1. Ενώ εμφανίζεται το SKED που θέλετε να απενεργοποιήσετε, πιέστε

Απενεργοπ. του Προγ.
2. Πιέστε ENTER για να απενεργοποιήσετε το SKED. Η οθόνη του

πληκτρολογίου υποδεικνύει ότι το SKED είναι απενεργοποιημένο.
3. Κλείστε το μενού.
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18.4 Πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε το μενού «Πληκτρολόγιο» για να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα της οθόνης του πληκτρολογίου, την ένταση των πλήκτρων,
καθώς και για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τόνο
πλήκτρων.

18.4.1 Φωτεινότητα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωτεινότητας για να ρυθμίσετε το επίπεδο
φωτεινότητας της οθόνης του πληκτρολογίου.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης του πληκτρολογίου:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πληκτρολ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Φωτεινότ. για να ανοίξετε το μενού.

5. Χρησιμοποιήστε το /PREV ή το /NEXT για να ρυθμίσετε το
επίπεδο φωτεινότητας. Οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως.

6. Κλείστε το μενού.
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18.4.2 Ένταση ήχου
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση
του ήχου των πλήκτρων του πληκτρολογίου.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου των πλήκτρων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πληκτρολ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Ένταση για να ανοίξετε το μενού.

5. Χρησιμοποιήστε το /PREV ή το /NEXT για να ρυθμίσετε το
επίπεδο της έντασης του ήχου. Οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως.

6. Κλείστε το μενού.
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18.4.3 Πάτημα πλήκτρου
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πατήματος πλήκτρου για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τόνο των πλήκτρων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τόνου των πλήκτρων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πληκτρολ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Πάτ. κουμ για να ανοίξετε το μενού.
5. Πιέστε Ενεργοπ. ή Απενεργ..
6. Κλείστε το μενού.
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18.4.4 Νυχτερινός φωτισμός
Χρησιμοποιήστε το μενού «Νυχτερινός φωτισμός» για να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτισμού. Η λειτουργία
νυχτερινού φωτισμού φωτίζει ελαφρώς την οθόνη και τα πλήκτρα, όταν το
πληκτρολόγιο είναι σε αδράνεια, διευκολύνοντας τον εντοπισμό του
πληκτρολογίου σε σκοτεινό δωμάτιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας νυχτερινού φωτισμού:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πληκτρολ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Νυχτ φωτ για να ανοίξετε το μενού.
5. Πιέστε Ενεργοπ. ή Απενεργ..
6. Κλείστε το μενού.
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18.4.5 Παρουσία (μόνο B94x)
Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί τον αισθητήρα παρουσίας για να αυξήσει
τη φωτεινότητα της οθόνης καθώς πλησιάζετε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αισθητήρα παρουσίας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Πληκτρολ. για να ανοίξετε το μενού.
4. Πιέστε Παρουσία για να ανοίξετε το μενού.
5. Πιέστε Ενεργοπ. ή Απενεργ..
6. Κλείστε το μενού.
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19 Μενού συντομεύσεων για τα B94x/
B93x

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για γρήγορη πρόσβαση σε κοινές
λειτουργίες.

Χρήση μιας συντόμευσης:

1. Στο μενού Βασικό μενού, πιέστε Συντομ. ή απλώς πιέστε /
Συντομ. κατά την προβολή του κειμένου αδράνειας.

2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για την επιθυμητή
συντόμευση. Εάν είναι διαθέσιμες περισσότερες από τέσσερις
συντομεύσεις, ανάβει η ένδειξη του πλήκτρου NEXT και μπορείτε να
το χρησιμοποιήσετε για να εμφανιστούν επιπλέον συντομεύσεις.
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20 Μενού συμβάντων για τα B94x/B93x

Χρησιμοποιήστε το μενού συμβάντων για να δείτε τη μνήμη συμβάντων,
να εκκαθαρίσετε τη μνήμη συμβάντων ή να δείτε το αρχείο καταγραφής
των συμβάντων.

20.1 Προβολή μνήμης συμβάντων

Το σύστημα ασφαλείας σας αποθηκεύει τα συμβάντα που σημειώθηκαν
από την τελευταία φορά που έγινε εκκαθάριση της μνήμης.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Προβολή μνήμης συμβάντων» για να δείτε
τα συμβάντα που δεν έχουν εκκαθαριστεί. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε
το σύστημα ασφαλείας, η μνήμη συμβάντων διαγράφεται.

Προβολή μνήμης συμβάντων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Συμβάντα για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Προβολή μνήμης συμβ. για να ανοίξετε το μενού.
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20.2 Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων» για να
εκκαθαρίσετε τη μνήμη συμβάντων, χωρίς να απενεργοποιήσετε και
ενεργοποιήσετε εκ νέου το σύστημα ασφαλείας σας.

Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Συμβάντα για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων για να ανοίξετε το μενού.
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20.3 Προβολή αρχείου καταγραφής

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Προβολή αρχείου καταγραφής», για να
δείτε τα συμβάντα που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα ασφαλείας σας.
Βλέποντας τα παλιά συμβάντα μπορείτε να προσδιορίσετε καλύτερα τυχόν
προβλήματα. Τα συμβάντα αποθηκεύονται στη μνήμη του πίνακα ελέγχου
κατά σειρά εμφάνισης και διαθέτουν ετικέτα με την ημερομηνία και την
ώρα.

Προβολή του αρχείου καταγραφής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε Συμβάντα για να ανοίξετε το μενού.
3. Πιέστε Προβ. αρχ. καταγρ. για να ανοίξετε το μενού. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης.
Για να δείτε μέρος του αρχείου καταγραφής, πληκτρολογήστε την
ημερομηνία (ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ) από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε να
διαβάζετε. Πιέστε ENTER.
Για να δείτε ολόκληρο το αρχείο καταγραφής, ξεκινώντας από το
νεότερο συμβάν, πιέστε Μεταβ. σε τελ. συμβ. χωρίς να
πληκτρολογήστε ημερομηνία εκκίνησης. Εμφανίζεται η ημερομηνία

και η ώρα του νεότερου συμβάντος. Χρησιμοποιήστε το /PREV

ή το /NEXT για να μετακινηθείτε στα συμβάντα.
4. Κλείστε το μενού.
-Σημειώσεις-
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21 Επισκόπηση λειτουργίας
πληκτρολογίου B92x

GAS

A1 Lobby

Ready to turn on

8 7 6

9

5

10

1 2 3

4

Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

1 Αλφαριθμητική οθόνη (ανατρέξτε στην ενότητα
Επισκόπηση οθόνης, σελίδα 121)

2 Πλήκτρα PREV και NEXT

3 Πλήκτρο ENTER

4 Πλήκτρα ALL, PART και BYPASS

5 Πλήκτρο MENU

6 Πλήκτρο CMD (Εντολή)
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Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

7 Πλήκτρο ESC (Escape)

8 Πλήκτρο HELP

9 Πλήκτρα λειτουργιών με δυνατότητα προγραμματισμού

10 Ενδείξεις κατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα
Επισκόπηση ενδείξεων κατάστασης, σελίδα 122)

Το σύστημα ασφαλείας σας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες
μέσω των μενού του πληκτρολογίου.

Για πρόσβαση στα μενού μέσω του B92x, πιέστε MENU. Πιέστε PREV ή
NEXT για να μετακινηθείτε στη λίστα των λειτουργιών που έχουν
ρυθμιστεί από την εταιρεία ασφαλείας σας. Για να ξεκινήσετε τη
λειτουργία που φαίνεται στην οθόνη, πιέστε ENTER ή πιέστε το σχετικό
πλήκτρο αριθμού, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες της οθόνης (για
παράδειγμα, Πιέστε 2 για το μενού κατάστασης). Για να βγείτε από ένα
συγκεκριμένο μενού και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο,
πιέστε ESC. Για να βγείτε από ένα μενού και να επιστρέψετε στο κείμενο
αδράνειας από οποιοδήποτε επίπεδο της δομής του μενού, πιέστε
παρατεταμένα ESC.

Το πληκτρολόγιο έχει ένα μενού «Συντομεύσεις» για γρήγορη πρόσβαση
σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Η εταιρεία ασφαλείας με
την οποία συνεργάζεστε προγραμμάτισε αυτές τις συντομεύσεις για εσάς.
Για πρόσβαση στις «Συντομεύσεις», πιέστε MENU και, στη συνέχεια,
πιέστε [6].
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Οι συντομεύσεις μου είναι:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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21.1 Επισκόπηση πλήκτρων

Κάθε πληκτρολόγιο έχει 10 αριθμητικά πλήκτρα, 7 πλήκτρα λειτουργιών
και 6 πλήκτρα πλοήγησης. Όταν πατηθούν, τα πλήκτρα ενεργοποιούν τον
οπισθοφωτισμό του πληκτρολογίου και εκπέμπουν τον τόνο των πλήκτρων
(ένα σύντομο ηχητικό σήμα). Τα πλήκτρα λειτουργιών περιλαμβάνουν
προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών και πλήκτρα για την εκκίνηση
του οπλισμού και την παράκαμψη με ένα πλήκτρο.

21.1.1 Περιγραφές πλήκτρων
ΜΕΝΟΥ
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το κύριο μενού του
πληκτρολογίου. Πιέστε MENU[6] για πρόσβαση στο μενού
«Συντομεύσεις» που είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για πρόσβαση στις
λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕΡΙΚΗ και ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ALL για να θέσετε το σύστημά σας σε «Πλήρη
ενεργοποίηση». Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο PART για να θέσετε το
σύστημά σας σε «Μερική ενεργοποίηση». Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο
BYPASS για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού και να παρακάμψετε
σημεία.

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
Πιέστε το πλήκτρο BYPASS για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή των
υπόλοιπων αριθμών του κωδικού πρόσβασης ή να πιέσετε «Ναι» σε
αίτημα του πληκτρολογίου.
ESC
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Το πλήκτρο ESC (Escape) έχει δύο χρήσεις. Πρώτον, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ESC (Escape) για να αποχωρείτε από τα
μενού και τις λειτουργίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο
ως πλήκτρο επιστροφής κατά την εισαγωγή ονομάτων και αριθμών.

CMD
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CMD (Εντολή) συνδυαστικά με ένα ή δύο
αριθμητικά πλήκτρα για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ και ΕΠΟΜΕΝΟ
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα PREV και NEXT για να μετακινηθείτε στα
μενού ή στις επιλογές των μενού.
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21.2 Επισκόπηση οθόνης

Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί λέξεις, αριθμούς και σύμβολα που
δείχνουν την κατάσταση του συστήματος ασφαλείας. Όταν συμβαίνουν
διάφορα συμβάντα, το πληκτρολόγιο δείχνει όλα τα συμβάντα με σειρά
προτεραιότητας.

Το πληκτρολόγιο διαθέτει φωτεινή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) δύο
γραμμών.
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21.3 Επισκόπηση ενδείξεων κατάστασης

Οι ενδείξεις κατάστασης στο πληκτρολόγιο παρέχουν μια γρήγορη οπτική
αναφορά για να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημά σας.

Έτοιμο για οπλισμό. Το πράσινο σημάδι επιλογής υποδεικνύει αν
το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση (οπλισμό).

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Όλες οι ζώνες είναι σε κανονική
κατάσταση και το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση.

– Απενεργοποίηση. Μία ή περισσότερες ζώνες παρουσιάζουν
προβλήματα και το σύστημα δεν είναι έτοιμο για
ενεργοποίηση.

Ενεργοποιημένο (οπλισμένο). Το κόκκινο λουκέτο υποδεικνύει αν
το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο).

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Όλες οι περιοχές είναι
ενεργοποιημένες χωρίς συναγερμούς.

– Αναβοσβήνει. Όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες και υπάρχει
ενεργός συναγερμός.

– Απενεργοποίηση. Μία ή περισσότερες περιοχές είναι
απενεργοποιημένες.

Πρόβλημα. Οι κίτρινες φωτεινές ενδείξεις εφιστούν την προσοχή,
όταν υφίσταται συνθήκη προβλήματος.

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε
μια συσκευή ή σε μια ζώνη.
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– Απενεργοποίηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε μια
συσκευή ή σε μια ζώνη.

ΑΕΡΙΟ. Το μπλε εικονίδιο GAS υποδεικνύει συναγερμό αερίου.

– Αναβοσβήνει. Μια περιοχή είναι σε συναγερμό αερίου. Πρέπει
να εξέλθετε αμέσως από τις εγκαταστάσεις, όταν υπάρχει
συναγερμός αερίου.

– Απενεργοποίηση. Δεν υπάρχει συναγερμός αερίου εντός του
πεδίου εφαρμογής του πληκτρολογίου.

Τροφοδοσία. Το μπλε εικονίδιο της πρίζας που υποδεικνύει αν ο
πίνακας ελέγχου έχει τροφοδοσία AC.

– Σταθερά ενεργοποιημένο. Ο πίνακας ελέγχου έχει
τροφοδοσία AC (ρεύμα).

– Αναβοσβήνει. Η παροχή τροφοδοσίας AC (δικτύου) έχει
διακοπεί και ο πίνακας ελέγχου τροφοδοτείται με ρεύμα από
την μπαταρία.

– Απενεργοποίηση. Ο πίνακας ελέγχου δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.
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22 Επισκόπηση λειτουργίας
πληκτρολογίου B91x
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Περιγραφή λεζαντών εικόνας προεπισκόπησης πληκτρολογίου

Αριθμός
λεζάντα

ς

Περιγραφή Πλήκτρο
B915

Πλήκτρο
B915I

1 Αλφαριθμητική οθόνη Δ/Ι Δ/Ι

2 Εικονίδια κατάστασης Δ/Ι Δ/Ι

3 Πλήκτρο «Προηγούμενο»:
χρησιμοποιήστε το για να
μετακινηθείτε σε προηγούμενα
μενού ή για επιλογή μενού.

PREV [ ▲ ]

4 Πλήκτρο «Enter»:
χρησιμοποιήστε το για να
ολοκληρώσετε μια εισαγωγή, να
επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ή
να απαντήσετε «Ναι».

ENTER [ - ]

5 Πλήκτρο «Επόμενο»:
χρησιμοποιήστε το για να
μετακινηθείτε σε επόμενα μενού
ή για την επιλογή μενού.

NEXT [ ▼ ]

6 Πλήκτρο «Escape»:
χρησιμοποιήστε το για να βγείτε
από ένα μενού ή λειτουργία ή
ως πλήκτρο επιστροφής.

ESC [ ✱ ]
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7 Πλήκτρο «Command»:
χρησιμοποιήστε συνδυαστικά με
αριθμητικά πλήκτρα για να
εκτελέσετε εντολές
(λειτουργίες).

CMD [ # ]

Το σύστημα ασφαλείας σας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες
μέσω των μενού του πληκτρολογίου.

Για πρόσβαση στο κύριο μενού, πιέστε CMD[8]. Πιέστε PREV ή NEXT για
να μετακινηθείτε στη λίστα των λειτουργιών που έχουν ρυθμιστεί από την
εταιρεία ασφαλείας σας. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία που φαίνεται
στην οθόνη, πιέστε ENTER ή πιέστε το σχετικό πλήκτρο αριθμού, όπως
υποδεικνύεται στις οδηγίες της οθόνης (για παράδειγμα, Πιέστε 2 για το
μενού κατάστασης). Για να βγείτε από ένα συγκεκριμένο μενού και να
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πιέστε ESC. Για να βγείτε από
ένα μενού και να επιστρέψετε στο κείμενο αδράνειας από οποιοδήποτε
επίπεδο της δομής του μενού, πιέστε παρατεταμένα ESC.

Το πληκτρολόγιο έχει ένα μενού «Συντομεύσεις» για γρήγορη πρόσβαση
σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Η εταιρεία ασφαλείας με
την οποία συνεργάζεστε προγραμμάτισε αυτές τις συντομεύσεις για εσάς.
Για πρόσβαση στις «Συντομεύσεις», πιέστε CMD[8][6].

Οι συντομεύσεις μου είναι:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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22.1 Επισκόπηση πλήκτρων

Κάθε πληκτρολόγιο διαθέτει 10 αριθμητικά πλήκτρα και πέντε πλήκτρα
λειτουργιών: ESC, CMD, PREV, NEXT και ENTER. Όταν πιέσετε τα
πλήκτρα, ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου και
ακούγεται ο τόνος των πλήκτρων (σύντομο ηχητικό σήμα).

22.1.1 Περιγραφές πλήκτρων
ESC
Το πλήκτρο ESC (Escape) έχει δύο χρήσεις. Πρώτον, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ESC (Escape) για να αποχωρείτε από τα
μενού και τις λειτουργίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο
ως πλήκτρο επιστροφής κατά την εισαγωγή ονομάτων και αριθμών.

CMD
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CMD (Εντολή) συνδυαστικά με ένα ή δύο
αριθμητικά πλήκτρα για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ και ΕΠΟΜΕΝΟ
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα PREV και NEXT για να μετακινηθείτε στα
μενού ή στις επιλογές των μενού.

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]
Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή του
κωδικού πρόσβασης, να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ή να απαντήσετε
«Ναι» σε αίτημα του πληκτρολογίου.
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22.2 Επισκόπηση οθόνης

Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί λέξεις, αριθμούς και σύμβολα που
δείχνουν την κατάσταση του συστήματος ασφαλείας. Όταν συμβαίνουν
διάφορα συμβάντα, το πληκτρολόγιο δείχνει όλα τα συμβάντα με σειρά
προτεραιότητας.
Το πληκτρολόγιο διαθέτει φωτεινή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) δύο
γραμμών.

22.3 Επισκόπηση ενδείξεων κατάστασης

Οι ενδείξεις κατάστασης στα πληκτρολόγια παρέχουν μια γρήγορη οπτική
αναφορά για να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημά σας.

Κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση».
– Πράσινο. Έτοιμο για ρύθμιση «Μερικής ενεργοποίησης».
– Κόκκινο. Μερική ενεργοποίηση (εν μέρει οπλισμένο).

Τροφοδοσία. Το μπλε εικονίδιο της πρίζας υποδεικνύει αν ο
πίνακας ελέγχου έχει τροφοδοσία AC.
– Σταθερά ενεργοποιημένο. Ο πίνακας ελέγχου έχει

τροφοδοσία AC (ρεύμα).
– Αναβοσβήνει. Ο πίνακας ελέγχου δεν έχει τροφοδοσία

AC (ρεύμα) και δεν λειτουργεί με ρεύμα από την
μπαταρία.

– Απενεργοποίηση. Δεν παρέχεται ρεύμα προς τον πίνακα
ελέγχου.
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Πρόβλημα. Οι κίτρινες φωτεινές ενδείξεις εφιστούν την
προσοχή, όταν υφίσταται συνθήκη προβλήματος.
– Σταθερά ενεργοποιημένο. Υπάρχει πρόβλημα στο

σύστημα, σε μια συσκευή ή σε μια ζώνη.
– Απενεργοποίηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα,

σε μια συσκευή ή σε μια ζώνη.

Κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση».
– Πράσινο. Έτοιμο για ρύθμιση «Πλήρης ενεργοποίησης».
– Κόκκινο. Πλήρης ενεργοποίηση (όλα οπλισμένα).
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23 Δενδρικό μενού των B92x/B91x

Το πληκτρολόγιο διαθέτει εύχρηστο μενού δενδρικής δομής. Για
πρόσβαση στο δενδρικό μενού, πιέστε MENU στο B92x ή CMD[8] στο
B91x. Κάθε επιλογή μενού έχει έναν αριθμό.

Σε κάθε επίπεδο, μπορείτε να πιέσετε τον αριθμό του επιθυμητού μενού,
αν τον γνωρίζετε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PREV ή
το NEXT για να δείτε τις επιλογές σας στο εν λόγω επίπεδο και, στη
συνέχεια, να πιέσετε ENTER όταν δείτε την επιθυμητή επιλογή μενού.

Η εικόνα του δενδρικού μενού στην επόμενη σελίδα υποδεικνύει τη δομή
του μενού και τους αριθμούς που σχετίζονται με κάθε επιλογή μενού.
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1: Ενεργ./

Απενεργ.

1: Πλήρης 

ενεργοποίηση

2: Μερική 

ενεργοποίηση

3: Απενεργ.

4: Παράταση 

ώρας 

κλεισίματος

5: Παράκαμψη

1: Πλήρης 

ενεργοποίηση, 

καθυστέρηση

2: Πλήρης 

ενεργοποίηση, 

άμεσα

3: Πλήρης 

ενεργοποίηση, 

επιλογή

1: Μερική 

ενεργοποίηση, 

καθυστέρηση

2: Μερική 

ενεργοποίηση, 

άμεσα

3: Μερική 

ενεργοποίηση, 

επιλογή

1: Απενεργ.

2: Απενερ-

γοποίηση 

επιλογής

2: Κατάσταση

1: Εμφάνιση 

κατάστασης 

περιοχής

2: Εμφάνιση 

κατάστασης 

σημείου

3: Αποστολή 

αναφοράς 

κατάστασης

3: Ενέργειες

1: Αρχικο-

ποίηση 

αισθητήρα

2: Αλλαγή 

εξόδου

3: Δοκιμή

4: RPS

5: Περιοχή

1: Διαδοχικός 

έλεγχος

2: Αναφορά 

δοκιμής

6: Ενημέρωση 

firmware

7: Προβολή 

παράκαμψης 

σέρβις

8: Πρόσβαση

1: Κυκλικός 

οπλισμός 

θύρας

2: Ξεκλείδωμα 

θύρας

3: Εμφάνιση 

αναθεω-

ρήσεων

4: Ειδοποίηση 

δοκιμής

1: Απάντηση

2: Μενού 

προέλευσης

3: Κλήση 

μέσω 

τηλεφώνου

3: Κλείδωμα 

θύρας

4: Ασφάλιση 

θύρας

1: Παράκαμψη 

σημείων

2: Ακύρωση 

παράκαμψης 

σημείων

1: Κανονική 

αναφορά 

δοκιμής

2: Προσαρ-

μοσμένη 

αναφορά 

δοκιμής
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Εντολές
Μπορείτε να θέσετε σε εφαρμογή λειτουργίες με το πλήκτρο CMD συν
μια εντολή ενός ή δύο ψηφίων.
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Εάν γνωρίζετε τον αριθμό της εντολής, πιέστε το πλήκτρο CMD και, στη
συνέχεια, την εντολή ενός ή δύο ψηφίων.

Γνωστοποίηση!

Αφού πιέσετε CMD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το /

PREV ή το /NEXT, για να μετακινηθείτε στη λίστα των
εντολών, και να πιέσετε ENTER όταν βλέπετε την επιθυμητή
εντολή.

Διαβάστε τις διαθέσιμες εντολές στον ακόλουθο πίνακα.

Εντολή Λειτουργία

CMD 0 Παράκαμψη

CMD 0 0 Ακύρωση παράκαμψης

CMD 1 Πλήρης ενεργοποίηση (με
καθυστέρηση)

CMD 1 1 Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα

CMD 2 Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα

CMD 3 Μερική ενεργοποίηση (με
καθυστέρηση)

CMD 4* Σίγαση σειρήνων προβλήματος

CMD 4 0 Προβολή συναγερμών
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Εντολή Λειτουργία

CMD 4 1* Αναφορά δοκιμής

CMD 4 2* Αναφορά κατάστασης

CMD 4 3* Απάντηση RPS

CMD 4 4* Διαδοχικός έλεγχος εισβολής

CMD 4 5* Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας

CMD 4 6*# Μενού ελέγχου θύρας

CMD 4 7 Αρχικοποίηση αισθητήρων

CMD 4 9* Αλλαγή οθόνης

CMD 5 0 Μετάβαση σε περιοχή

CMD 5 1 Επέκταση κλεισίματος

CMD 5 2* Μενού SKED

CMD 5 3 Διαγραφή χρήστη

CMD 5 4* Μενού αλλαγής εξόδου

CMD 5 5 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

CMD 5 6 Προσθήκη χρήστη

CMD 5 8* Διαδοχικός έλεγχος πυρανίχνευσης

CMD 5 9 Εμφάνιση αναθεώρησης

CMD 6 Λειτουργία παρακολούθησης
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Εντολή Λειτουργία

CMD 7*~ Ειδικός συναγερμός
___________________

CMD 8 Άνοιγμα κύριου μενού

CMD 9*~ Ειδικός συναγερμός
___________________

*Απαιτεί firmware v3.0x ή μεταγενέστερο. #B9512G/B8512G  μόνο.
~Όπως έχει διαμορφωθεί από την εταιρεία ασφαλείας σας.
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24 Μενού ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για τα B92x/B91x

Χρησιμοποιήστε το μενού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να θέσετε
περιοχές σε «Πλήρη» ή «Μερική ενεργοποίηση», για να
απενεργοποιήσετε περιοχές, για να επεκτείνετε το χρόνο κλεισίματος ή
για να παρακάμψετε ζώνες.

Όταν ενεργοποιείτε (οπλίζετε) το σύστημα ασφαλείας σας, υπάρχει μια
καθυστέρηση εξόδου, η οποία σας παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για να
αποχωρήσετε από την περιοχή, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο τόνος εισβολής.
Όταν εισέρχεστε σε έναν χώρο όπου είναι ενεργοποιημένο (οπλισμένο)
το σύστημα ασφαλείας, υπάρχει μια καθυστέρηση εισόδου, η οποία σας
παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο για να απενεργοποιήσετε (αφοπλίσετε) το
σύστημα.

24.1 Μενού Πλήρους ενεργοποίησης

Χρησιμοποιήστε το μενού «Πλήρης ενεργοποίηση» για να ορίσετε
περιοχές σε «Πλήρη ενεργοποίηση». Θέτοντας μια περιοχή σε «Πλήρη
ενεργοποίηση», ενεργοποιείτε (οπλίζετε) όλες τις ζώνες της, για
παράδειγμα όλες τις θύρες, όλα τα παράθυρα και όλους τους αισθητήρες
κίνησης.

24.1.1 Πλήρης ενεργοποίηση
Ορίζοντας την «Πλήρη ενεργοποίηση» σε μια περιοχή, ενεργοποιούνται
όλες οι ζώνες της περιοχής και παρέχεται καθυστέρηση εισόδου και
εξόδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την περιοχή και να
εξέλθετε μέσω μιας θύρας (εντός του χρόνου καθυστέρησης εξόδου),
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χωρίς να σημειωθεί συμβάν συναγερμού. Όταν ορίζετε την περιοχή σε
«Πλήρη ενεργοποίηση», η οθόνη υποδεικνύει πόσα δευτερόλεπτα
απομένουν από το χρόνο καθυστέρησης εξόδου, ώστε να αποχωρήσετε
από την προστατευμένη περιοχή. Αποχωρήστε προτού παρέλθει ο χρόνος
καθυστέρησης εξόδου.

Αν αποχωρήσετε αφού παρέλθει ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου, αρχίζει
ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου. Επίσης, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο
συναγερμός μιας εσωτερικής συσκευής. Εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασής σας για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
Ρύθμιση περιοχών σε «Πλήρη ενεργοποίηση»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Πλήρης

ενεργοποίηση».
4. Πιέστε [1] ή ENTER για να επιλέξετε «Πλήρη ενεργοποίηση με

καθυστέρηση».
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Έξοδος τώρα! και εκπέμπει
ηχητικό σήμα κατά την καθυστέρηση εξόδου.

6. Αποχωρήστε από την περιοχή ή πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης για να αποτρέψετε την ενεργοποίηση του συστήματος.
Εάν θέσετε το σύστημά σας σε «Πλήρη ενεργοποίηση» και δεν
εξέλθετε, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε «Μερική
ενεργοποίηση».
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24.1.2 Άμεση πλήρης ενεργοποίηση
Ορίζοντας την «Άμεση πλήρη ενεργοποίηση» σε μια περιοχή,
ενεργοποιούνται όλες οι ζώνες χωρίς να παρέχεται καθυστέρηση εισόδου
ή εξόδου. Όταν έχουν τεθεί σε «Άμεση πλήρη ενεργοποίηση» κάποιες
περιοχές, η εμφάνιση προβλήματος σε οποιαδήποτε ζώνη (για
παράδειγμα, με το άνοιγμα μιας θύρας) προκαλεί άμεσα συμβάν
συναγερμού.

Ρύθμιση περιοχών σε «Άμεση πλήρη ενεργοποίηση»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Πλήρης

ενεργοποίηση».
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή «Άμεση

πλήρης ενεργοποίηση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2]. Το
πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Πλήρης ενεργοποίηση.

5. Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον
κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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24.1.3 Επιλεγμένη περιοχή [μενού «Πλήρης ενεργοποίηση»]
Χρησιμοποιήστε την «Πλήρη ενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» για να
επιλέξετε μεμονωμένες περιοχές, τις οποίες θέλετε να ορίσετε σε «Πλήρη
ενεργοποίηση» ή «Άμεση πλήρη ενεργοποίηση». Μπορείτε να επιλέξετε
περιοχές από τη λίστα των περιοχών, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να
ρυθμίσετε.

Ενεργοποίηση συγκεκριμένης περιοχής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Πλήρης

ενεργοποίηση».
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενού «Πλήρης

ενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» και πιέστε ENTER ή απλώς
πιέστε [3].

5. Χρησιμοποιήστε το NEXT και το ENTER για να επιλέξετε «Άμεση
ενεργοποίηση» ή «Ενεργοποίηση με καθυστέρηση». Το πληκτρολόγιο
ανταποκρίνεται ανάλογα με την επιλογή σας.
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24.2 Μενού «Μερικής ενεργοποίηση»

Χρησιμοποιήστε το μενού «Μερική ενεργοποίηση» για να ορίσετε
περιοχές σε «Μερική ενεργοποίηση». Θέτοντας μια περιοχή σε «Μερική
ενεργοποίηση», ενεργοποιείτε μόνο ορισμένες ζώνες και, επομένως,
μέρος του συστήματος. Για παράδειγμα, η εταιρεία ασφαλείας σας μπορεί
να διαμορφώσει το σύστημά σας, έτσι ώστε, όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία «Μερική ενεργοποίηση», να ενεργοποιούνται μόνο οι
εξωτερικές θύρες και τα παράθυρα, αλλά οι εσωτερικοί αισθητήρες
κίνησης να μην είναι ενεργοποιημένοι.

24.2.1 Μερική ενεργοποίηση
Ορίζοντας τη «Μερική ενεργοποίηση» σε μια περιοχή, ενεργοποιούνται
ορισμένες ζώνες ή μέρος του συστήματος της περιοχής και παρέχεται
καθυστέρηση εισόδου και εξόδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε την περιοχή και να εξέλθετε μέσω μιας θύρας (εντός του
χρόνου καθυστέρησης εξόδου), χωρίς να σημειωθεί συμβάν συναγερμού.

Ενεργοποίηση της περιμέτρου με καθυστέρηση εξόδου:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή «Μερική

ενεργοποίηση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
4. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Μερική ενεργοποίηση

με καθυστέρηση». Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει Μέρ. σε καθ..
5. Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα, πληκτρολογήστε τον κωδικό

πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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24.2.2 Άμεση μερική ενεργοποίηση
Ορίζοντας τη «Μερική ενεργοποίηση» σε μια περιοχή, ενεργοποιούνται
ορισμένες ζώνες ή μέρος του συστήματος της περιοχής και δεν παρέχεται
καθυστέρηση εισόδου ή εξόδου. Όταν η περιοχή έχει τεθεί σε «Άμεση
μερική ενεργοποίηση», η εμφάνιση προβλήματος σε μια ζώνη που
βρίσκεται σε «Μερική ενεργοποίηση» (για παράδειγμα, με το άνοιγμα
μιας θύρας) προκαλεί άμεσα συμβάν συναγερμού.

Ενεργοποίηση της «Μερικής ενεργοποίησης» του συστήματος χωρίς
καθυστέρηση:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή «Μερική

ενεργοποίηση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή «Άμεση

μερική ενεργοποίηση» και πιέστε ENTER ή πιέστε [2].
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο υποδεικνύει Μέρος σε άμ..
6. Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα, πληκτρολογήστε τον κωδικό

πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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24.2.3 Επιλεγμένη περιοχή [μενού «Μερική ενεργοποίηση»]
Χρησιμοποιήστε τη «Μερική ενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» για να
επιλέξετε μεμονωμένες περιοχές, τις οποίες θέλετε να ορίσετε σε
«Μερική ενεργοποίηση» ή «Άμεση μερική ενεργοποίηση». Μπορείτε να
επιλέξετε περιοχές από τη λίστα των περιοχών, τις οποίες έχετε το
δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Ρύθμιση μεμονωμένων περιοχών σε «Μερική ενεργοποίηση»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή «Μερική

ενεργοποίηση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενού «Μερική

ενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» και πιέστε ENTER ή πιέστε [3].
5. Χρησιμοποιήστε το NEXT και το ENTER για να επιλέξετε «Άμεση

ενεργοποίηση» ή «Ενεργοποίηση με καθυστέρηση». Το πληκτρολόγιο
ανταποκρίνεται ανάλογα με την επιλογή σας.
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24.3 Μενού απενεργοποίησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε περιοχές, πληκτρολογώντας απλώς τον
κωδικό πρόσβασής σας ή χρησιμοποιώντας το μενού απενεργοποίησης.
Με οποιαδήποτε επιλογή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις
περιοχές, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Πρέπει να εισαγάγετε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας και να
εισέλθετε μέσω μιας καθορισμένης θύρας εισόδου, για να αποτρέψετε
την εμφάνιση συνθήκης άμεσου συναγερμού. Με το άνοιγμα της θύρας
ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου και το πληκτρολόγιο εκπέμπει
ένα παλμικό ηχητικό σήμα για να σας υπενθυμίσει να απενεργοποιήσετε
το σύστημα. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας προτού παρέλθει ο
χρόνος καθυστέρησης εισόδου.

Εάν εισέλθετε μέσω εσφαλμένης θύρας ή δεν καταφέρετε να
απενεργοποιήσετε (αφοπλίσετε) το σύστημα, πριν παρέλθει ο χρόνος
καθυστέρησης εισόδου, ηχεί ο συναγερμός. Εάν συμβεί αυτό, ορίστε σε
σιγή το συναγερμό (πληκτρολογώντας τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης
και πατώντας ENTER) και επικοινωνήστε με την εταιρεία ασφαλείας με
την οποία συνεργάζεστε, για να ειδοποιήσετε ότι δεν βρίσκεστε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Απενεργοποίηση (αφοπλισμός) του συστήματος ασφαλείας με τον κωδικό
πρόσβασης:
1. Πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.
2. Πιέστε ENTER εντός 8 δευτερολέπτων από τη στιγμή που

πληκτρολογήσατε τον κωδικό πρόσβασης. Η οθόνη επιστρέφει στο
κείμενο αδράνειας.
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24.3.1 Απενεργοποίηση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού απενεργοποίησης, για να
απενεργοποιήσετε όλες τις περιοχές, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να
ρυθμίσετε.

Απενεργοποίηση περιοχών:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενου

«Απενεργοποίηση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
4. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού απενεργοποίησης.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Η οθόνη

επιστρέφει στο κείμενο αδράνειας.

24.3.2 Απενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής
Χρησιμοποιήστε την «Απενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» για να
επιλέξετε μεμονωμένες περιοχές, τις οποίες θέλετε να απενεργοποιήσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε περιοχές από τη λίστα των περιοχών, τις οποίες
έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένης περιοχής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενου

«Απενεργοποίηση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενού

«Απενεργοποίηση επιλεγμένης περιοχής» και πιέστε ENTER ή απλώς
πιέστε [2].



Control Panels
Μενού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για τα

B92x/B91x     | el
145

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.479

5. Χρησιμοποιήστε το NEXT και το ENTER για να επιλέξετε μια περιοχή.
6. Πιέστε ENTER για απενεργοποίηση της επιλεγμένης περιοχής.



146
el | Μενού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για

τα B92x/B91x    
Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

24.4 Επέκταση κλεισίματος

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να
προγραμματίσει το σύστημά σας, ώστε να περιμένει από εσάς να το
ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) εντός μιας χρονοθυρίδας κλεισίματος. Το
χρονικό διάστημα κλεισίματος είναι η διάρκεια που έχει οριστεί από την
εταιρεία ασφαλείας. Η εταιρεία ασφαλείας ορίζει μια σταθερή χρονική
περίοδο για το χρονικό διάστημα κλεισίματος. Επιπλέον, η εταιρεία
ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να ρυθμίσει το σύστημά
σας, ώστε να ενεργοποιείται (οπλίζεται) αυτόματα στο τέλος του χρονικού
διαστήματος.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Επέκταση χρόνου κλεισίματος» όταν πρέπει
να παραμείνετε για μεγαλύτερο διάστημα από τον προγραμματισμένο
χρόνο κλεισίματος. Εάν δεν επεκτείνετε το «Χρόνο κλεισίματος» και δεν
ενεργοποιήσετε το σύστημα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο, το
σύστημα δημιουργεί ένα συμβάν «Καθυστέρησης» ή «Κλεισίματος».

Στην αρχή της χρονοθυρίδας κλεισίματος, το πληκτρολόγιο εκπέμπει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει το μήνυμα Άμεσο κλείσιμο για να σας
υπενθυμίσει να ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) το σύστημά σας. Αυτή η
ένδειξη παραμένει στην οθόνη έως ότου ενεργοποιήσετε το σύστημα,
λήξει η χρονοθυρίδα κλεισίματος ή παρατείνετε το κλείσιμο. Τα μηνύματα
συναγερμού ή προβλήματος αντικαθιστούν αυτό το μήνυμα σε περίπτωση
συναγερμού ή προβλήματος. Εάν ο συναγερμός ή το πρόβλημα διαγραφεί
πριν από τη λήξη της χρονοθυρίδας κλεισίματος, στην οθόνη του
πληκτρολογίου επανέρχεται το μήνυμα Άμεσο κλείσιμο.

Εάν πιέσετε ESC, το ηχητικό σήμα τίθεται σε σιγή και το μήνυμα
διαγράφεται για 10 λεπτά. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει (οπλίσει) το
σύστημά σας ή την επέκταση κλεισίματος, το μήνυμα Άμεσο κλείσιμο και
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το ηχητικό σήμα επανεμφανίζονται μετά από 10 λεπτά. Για να επεκτείνετε
τη χρονοθυρίδα, πληκτρολογήστε τη νέα ώρα κατά την οποία θα θέλατε
να ξεκινήσει ο τόνος υπενθύμισης. Αυτός ο χρόνος αποτελεί τη νέα αρχή
του χρονικού διαστήματος κλεισίματος.

Όταν ακούσετε την προειδοποίηση, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
– Να αποχωρήσετε πριν από τη λήξη της χρονοθυρίδας κλεισίματος

πιέζοντας ESC για να θέσετε το σήμα σε σίγαση, ενεργοποιώντας το
σύστημα και αποχωρώντας.

– Να παραμείνετε μετά την προγραμματισμένη λήξη της χρονοθυρίδας
κλεισίματος, χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία για να επεκτείνετε
τη χρονοθυρίδα κλεισίματος.

Για να επεκτείνετε το κλείσιμο:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενού «Επέκταση

κλεισίματος» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

Γνωστοποίηση!
Δεν μπορείτε να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα πέρα από
τα μεσάνυχτα. Το σύστημα δεν μπορεί να οπλίσει αν οι ζώνες
δεν είναι σε κανονική κατάσταση.
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24.5 Μενού «Παράκαμψη»

Χρησιμοποιήστε το μενού «Παράκαμψη» για να αφαιρέσετε προσωρινά
ζώνες από το σύστημα ασφαλείας και επαναφέρετέ τες στο σύστημα. Οι
ζώνες που είναι σε παράκαμψη δεν δημιουργούν συμβάντα συναγερμού ή
προβλήματος, δεν ανιχνεύουν εισβολείς και δεν αποστέλλουν αναφορές.
Για παράδειγμα, για να αφήσετε ανοιχτό ένα παράθυρο και να
ενεργοποιήσετε το σύστημα, παρακάμψτε τη ζώνη του παραθύρου και
μετά ενεργοποιήστε το σύστημα.

24.5.1 Παράκαμψη
Μπορείτε να παρακάμψετε ζώνες όταν μια περιοχή είναι
απενεργοποιημένη (αφοπλισμένη). Οι ζώνες παραμένουν σε παράκαμψη
μέχρι να την ακυρώσετε ή ορισμένες ζώνες επανέρχονται όταν η περιοχή
είναι απενεργοποιημένη (αφοπλισμένη). Χρησιμοποιήστε την παράκαμψη
ζωνών προσεκτικά: η παράκαμψη μιας ζώνης μειώνει το επίπεδο
ασφάλειας.

Παράκαμψη ζώνης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενού «Παράκαμψη»

και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
4. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Παράκαμψη ζωνών».
5. Επιλέξτε ένα σημείο που θέλετε να παρακάμψετε.
6. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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24.5.2 Ακύρωση παράκαμψης
Ακυρώνοντας την παράκαμψη μιας ζώνης, μια ζώνη που ήταν σε
παράκαμψη επανέρχεται στο σύστημα ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορεί
και πάλι να ανταποκριθεί σε συνθήκες προβλήματος και συναγερμού.

Ακύρωση παράκαμψης ζώνης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης.
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενού «Παράκαμψη»

και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο μενού «Ακύρωση

παράκαμψης» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Επιλέξτε ένα σημείο που θέλετε να παρακάμψετε.
7. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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25 Μενού κατάστασης για τα B92x/B91x

Χρησιμοποιήστε το μενού «Κατάσταση» για να δείτε την κατάσταση μιας
περιοχής ή ζώνης ή για να στείλετε μια αναφορά κατάστασης.

25.1 Προβολή κατάστασης περιοχής

Η «Κατάσταση περιοχής» δείχνει την κατάσταση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης περιοχών, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Προβολή κατάστασης περιοχής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Κατάσταση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
3. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Προβολή κατάστασης

περιοχής».
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Η οθόνη

εμφανίζει την κατάσταση κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, A1:
Απενεργοποίηση.

5. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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25.2 Προβολή κατάστασης ζώνης

Η λειτουργία «Προβολή κατάστασης ζώνης» δείχνει την κατάσταση
(κανονική, ανοιχτή ή σύντομη) για όλες τις ζώνες των περιοχών, τις οποίες
έχετε δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Προβολή κατάστασης ζώνης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Κατάσταση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Προβολή κατάστασης ζώνης» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
4. Η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό των ζωνών του συστήματος.

Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στη λίστα
των σημείων και στην κατάσταση κάθε σημείου.

5. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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25.3 Αποστολή αναφοράς κατάστασης

Η λειτουργία Αποστολή αναφοράς κατάστασης αποστέλλει μια
ολοκληρωμένη αναφοράς της κατάστασης του συστήματος στην εταιρεία
παρακολούθησης της ασφάλειάς σας. Οι αναφορές κατάστασης την
ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα.

Αποστολή αναφοράς κατάστασης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Κατάσταση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Αποστολή αναφοράς κατάστασης» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε
[3].

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Ο
πίνακας ελέγχου στέλνει μια αναφορά κατάστασης στην εταιρεία
ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε.
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26 Μενού ενεργειών για τα B92x/B91x

Χρησιμοποιήστε το μενού «Ενέργειες» για να επαναφέρετε τους
αισθητήρες, να αλλάξετε εξόδους, να δείτε το μενού δοκιμών, να δείτε το
μενού RPS, να μεταβείτε σε μια περιοχή, να ενημερώσετε το firmware
του συστήματος ή για να δείτε τις ζώνες στις οποίες έχει γίνει παράκαμψη
σέρβις.

26.1 Επαναφορά

Οι συσκευές ανίχνευσης, όπως οι ανιχνευτές καπνού και ανιχνευτές
δόνησης, μπορεί να απαιτούν ενέργεια επαναφοράς, προτού επανέλθουν
σε κανονική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία καταργεί στη στιγμή την
τροφοδοσία από αυτές τις συσκευές, ώστε να τους κάνει επαναφορά.

Επαναφορά αισθητήρων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Πιέστε [1] ή ENTER για να εκτελέσετε αρχικοποίηση των αισθητήρων

με την επιλογή «Αρχικοποίηση».
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Η οθόνη

εμφανίζει το μήνυμα Επαναφορά αισθητ. Περιμένετε... για 3
δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, παραμένει κενή πριν
επανέλθει στο κείμενο αφοπλισμού και αδράνειας.

Αν επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία και ο ανιχνευτής ή ο αισθητήρας
εκτελέσει επαναφορά στη στιγμή, αλλά, στη συνέχεια, επανέλθει σε
συνθήκη προβλήματος, οι συνθήκες που προκαλούν την ενεργοποίηση
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μπορεί και πάλι να υφίστανται ή ο αισθητήρας να είναι ελαττωματικός.
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καπνός, πυρκαγιά ή άλλος
κίνδυνος.

Αν δεν μπορείτε να κάνετε επαναφορά στον ανιχνευτή ή τον αισθητήρα,
επικοινωνήστε με την εταιρεία ασφαλείας.

26.2 Έξοδοι

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε ρυθμίζει τις εξόδους
για τον αυτόματο έλεγχο ή/και τον έλεγχο πληκτρολογίου των συσκευών,
όπως το φωτισμό των εγκαταστάσεων ή τις πύλες εισόδου. Η έξοδος είναι
μια συσκευή, η οποία ελέγχεται από το σύστημα ασφαλείας.
Επικοινωνήστε με την εταιρεία ασφαλείας για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση των εξόδων στο σύστημα ασφαλείας σας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε εξόδους που θέλετε
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Οι έξοδοι στο σύστημα
ασφαλείας σας δεν μπορούν να ελέγχουν άλλα συστήματα, όπως για
παράδειγμα φωτισμούς.

Τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούν τους πίνακες ελέγχου
B5512/B4512/B3512 δεν έχουν πιστοποίηση UL για έλεγχο πρόσβασης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εξόδων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Έξοδοι» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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5. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή εξόδου
ή χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε την
τιμή.

6. Πιέστε ENTER Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της εξόδου.
7. Χρησιμοποιήστε το ENTER για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών

Απενεργοποίηση και Ενεργοποίηση.
8. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.

26.3 Δοκιμή

Χρησιμοποιήστε το μενού «Δοκιμή» για να κάνετε διαδοχικό έλεγχο στο
σύστημά σας, να στείλετε αναφορές δοκιμών ή για να διαβάσετε τις
πληροφορίες αναθεώρησης του συστήματος στην οθόνη του
πληκτρολογίου.

26.3.1 Διαδοχικός έλεγχος
Ο διαδοχικός έλεγχος σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε τους αισθητήρες, τα
πληκτρολόγια, τις σειρήνες και άλλες συσκευές του συστήματός σας,
χωρίς να δημιουργείτε συμβάντα συναγερμού. Μπορείτε να δείτε τις
ζώνες που δεν έχουν δοκιμαστεί στο πληκτρολόγιο για να μπορέσετε να
εντοπίσετε τυχόν προβλήματα.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας, ενώ
βρίσκεστε στη λειτουργία διαδοχικού ελέγχου. Επίσης, το σύστημα
ασφαλείας δεν δημιουργεί συμβάντα συναγερμού για ζώνες που
περιλαμβάνονται στον διαδοχικό έλεγχο. Οι ζώνες που δεν
περιλαμβάνονται δημιουργούν συμβάντα συναγερμού. Για παράδειγμα, η
εμφάνιση προβλήματος σε ζώνη πυρανίχνευσης κατά τον διαδοχικό
έλεγχο εισβολής δημιουργεί συμβάν συναγερμού πυρκαγιάς.
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Με την έναρξη του διαδοχικού ελέγχου ενεργοποιείται ο τόνος διάρρηξης
για 2 δευτερόλεπτα. Ξεκινά επίσης η δοκιμή μπαταρίας. Η δοκιμή
μπαταρίας ολοκληρώνεται επιτυχώς εντός τεσσάρων λεπτών (ο διαδοχικός
έλεγχος συνεχίζεται). Αν το σύστημα ασφαλείας εντοπίσει χαμηλή
μπαταρία, δημιουργεί ένα συμβάν χαμηλής μπαταρίας και συνεχίζει τη
δοκιμή. Αν έχει εντοπιστεί πολύ χαμηλή μπαταρία, το σύστημα δημιουργεί
συμβάν απουσίας μπαταρίας και ολοκληρώνει αμέσως τη δοκιμή
μπαταρίας.

Για να δοκιμάσετε μεμονωμένες συσκευές ανίχνευσης, απλώς
ενεργοποιήστε τους αισθητήρες και ανοίξτε τις προστατευόμενες θύρες
και τα παράθυρα, ένα κάθε φορά. Καθώς θέτετε σε κατάσταση
προβλήματος κάθε συσκευή ανίχνευσης, το πληκτρολόγιο από το οποίο
ξεκινήσατε τη δοκιμή εκπέμπει έναν σύντομο τόνο και για 60
δευτερόλεπτα η οθόνη υποδεικνύει ότι η ζώνη δοκιμάστηκε. Ο τόνος και
η οθόνη επιβεβαιώνουν ότι όλες οι συσκευές ανίχνευσης λειτουργούν
κανονικά. Τα πληκτρολόγια που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής της
περιοχής από όπου δεν ξεκινήσατε τον διαδοχικό έλεγχο, έχουν την
ένδειξη Διαδοχικός έλεγχος σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Γνωστοποίηση!
Ο διαδοχικός έλεγχος πυρανίχνευσης περιλαμβάνει έλεγχο
αερίου
Όταν εκτελείτε «Διαδοχικό έλεγχο πυρανίχνευσης», το
σύστημα ασφαλείας δοκιμάζει οποιεσδήποτε 24ωρες ζώνες
που δεν είναι αόρατες, όπως τις ζώνες αερίου.

Εκτέλεση διαδοχικού ελέγχου:
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1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Δοκιμή» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
4. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Διαδοχικός έλεγχος».
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στον επιθυμητό διαδοχικό

έλεγχο και πιέστε ENTER, ή απλώς πιέστε το πλήκτρο του αριθμού
για τον επιθυμητό διαδοχικό έλεγχο: [1] για Πυρκαγιά, [2] για
Εισβολή, [3] για Σέρβις ή [4] για Αόρατο.

7. Πιέστε ENTER για να δείτε τις ζώνες.
8. Χρησιμοποιήστε το NEXT για εναλλαγή του επιθυμητού σημείου και

προβολή της κατάστασης του συγκεκριμένου σημείου.
9. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.

Αυτόματος τερματισμός
Ο διαδοχικός έλεγχος ολοκληρώνεται αυτόματα μετά από 20 λεπτά
απουσίας δοκιμαστικής δραστηριότητας. Το πληκτρολόγιο εκπέμπει έναν
ήχο στα τελευταία 5 λεπτά της δοκιμής.
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26.3.2 Αποστολή αναφοράς δοκιμής
Αυτή η λειτουργία δοκιμάζει τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του
συστήματος ασφαλείας και της εταιρείας ασφαλείας. Αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας στο ακίνητό
σας.
Μπορείτε είτε να στείλετε κανονική αναφορά δοκιμής ή επιλεκτική
αναφορά δοκιμής:
– Κανονική αναφορά δοκιμής: Περιλαμβάνει όλες τις ομάδες

διαδρομών στις οποίες έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναφοράς
δοκιμής, ανεξάρτητα από τη συσκευή προορισμού που
χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Η αναφορά δοκιμής αποστέλλεται
στην πρώτη επιτυχή συσκευή προορισμού σε μια ομάδα διαδρομών.

– Επιλεκτική αναφορά δοκιμής: Μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα
διαδρομών και τη συσκευή προορισμού που θέλετε να δοκιμάσετε.
Μπορείτε είτε να κάνετε δοκιμή σε μια συσκευή προορισμού ανά
ομάδα διαδρομών ή σε όλες τις διαμορφωμένες συσκευές
προορισμού για μια ομάδα διαδρομών.

Αποστολή κανονικής αναφοράς δοκιμής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πατήστε ENTER ή πατήστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Δοκιμή» και πιέστε ENTER ή πιέστε [3].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Αναφορά δοκιμής» και πατήστε ENTER.
5. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή μενού

Κανονική δοκιμή και πατήστε το ENTER.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

Το σύστημα στέλνει μια κανονική αναφορά δοκιμής.
7. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού
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Αποστολή επιλεκτικής αναφοράς δοκιμής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πατήστε ENTER ή πατήστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Δοκιμή» και πιέστε ENTER ή πιέστε [3].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Αναφορά δοκιμής» και πατήστε ENTER.
5. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή μενού

Προσαρμοσμένη δοκιμή και πατήστε το ENTER.
6. Επιλέξτε την ομάδα διαδρομής που θέλετε να δοκιμάσετε.
7. Επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να δοκιμάσετε ή επιλέξτε όλους

τους προορισμούς.
8. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.

Το σύστημα στέλνει επιλεκτική αναφορά δοκιμής.
9. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού
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26.3.3 Αναθεωρήσεις
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε την τρέχουσα
αναθεώρηση του firmware του πίνακα ελέγχου σας.

Προβολή της τρέχουσας αναθεώρησης του συστήματός σας (πίνακας
ελέγχου):
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Δοκιμή» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Αναθεωρήσεις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3]. Οι
πληροφορίες της τρέχουσας αναθεώρησης του πίνακα ελέγχου
εμφανίζονται στην οθόνη.

5. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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26.3.4 Δοκιμή ειδοποιήσεων
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δοκιμάσετε την ικανότητα του
συστήματος ασφαλείας να αποστέλλει προσωπικά μηνύματα
ειδοποιήσεων στη διαδρομή προορισμού που έχει οριστεί από την
εταιρεία ασφαλείας.

Δοκιμή ειδοποιήσεων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Δοκιμή» και πιέστε μετά ENTER ή απλώς πιέστε [3].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή «Αναφορά

δοκιμής ειδοποιήσεων» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4]. Το
πληκτρολόγιο εμφανίζει τον πρώτο προορισμό.

5. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στον επιθυμητό προορισμό
και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER. Ο πίνακας ελέγχου στέλνει μια
ειδοποίηση δοκιμής και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο κείμενο
αδράνειας.

26.4 RPS

Χρησιμοποιήστε το μενού RPS για να συνδεθείτε στο Λογισμικό
Απομακρυσμένου Προγραμματισμού (RPS). Η εταιρεία ασφαλείας με την
οποία συνεργάζεστε χρησιμοποιεί το RPS για να διαμορφώσει και να
παρέχει υπηρεσίες σέρβις στο σύστημα ασφαλείας σας. Το RPS
προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες ή
πιστοποιημένους τεχνικούς εγκατάστασης.
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26.4.1 Απάντηση
Επιλέξτε την «Απάντηση» για να απαντήσετε στο τηλέφωνο (σηκώστε το
ακουστικό του τηλεφώνου) και να συνδεθείτε στο RPS.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή του μενού Απάντηση για να απαντήσετε σε
εισερχόμενη κλήση από RPS:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«RPS» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
4. Πιέστε [1] ή ENTER για να κάνετε επαναφορά στους αισθητήρες με

την επιλογή «Απάντηση».
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το RPS συνδέεται… και, στη
συνέχεια, επανέρχεται στο κείμενο αδράνειας.

26.4.2 Προέλευση δικτύου
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για δημιουργήσετε μια περίοδο
λειτουργίας RPS χρησιμοποιώντας σύνδεση στο Internet.

Σύνδεση στο RPS μέσω σύνδεσης Internet:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«RPS» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Προέλευση δικτύου» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.



Control Panels Μενού ενεργειών για τα B92x/B91x | el163

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.479

6. Για να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματισμένο αριθμό θυρών, πιέστε
[1] ή πιέστε ENTER. Η σύνδεση αρχίζει να είναι σε εξέλιξη.

7. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό θύρας πριν από τη σύνδεση,
πιέστε NEXT και, στη συνέχεια, ENTER ή απλώς πιέστε [2]. Το
πλήκτρο ESC λειτουργεί και ως πλήκτρο επιστροφής. Πιέστε ESC για
να διαγράψετε τους χαρακτήρες και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
τους νέους χαρακτήρες. Πιέστε ENTER. Αρχίζει η διαδικασία
σύνδεσης.

26.4.3 Κλήση μέσω τηλεφώνου
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να καλέσετε το RPS
χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική γραμμή.

Σύνδεση στο RPS μέσω τηλεφωνικής γραμμής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«RPS» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Κλήση μέσω τηλεφώνου» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Αρχίζει η

διαδικασία σύνδεσης.

26.5 Μετάβαση σε περιοχή

Με τη λειτουργία «Μετάβαση σε περιοχή» μπορείτε να εκτελέσετε
εργασίες σε μια περιοχή άλλη από εκείνη στην οποία βρίσκεστε, χωρίς να
έχετε φυσική παρουσία σ' εκείνην την περιοχή. Για παράδειγμα,
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χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην περιοχή του γραφείου, μπορείτε
να μεταβείτε στην περιοχή φόρτωσης. Μπορείτε να επιλέξετε περιοχή
από τη λίστα των περιοχών, τις οποίες έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε.

Μόλις «μεταβείτε» σε μια περιοχή, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες, για
τις οποίες έχετε το δικαίωμα στην εν λόγω περιοχή. Για να
«αποχωρήσετε» από μια περιοχή, πατήστε [ESC].

Χρήση της «Μετάβασης σε περιοχή»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Μετάβαση σε περιοχή» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιθυμητή περιοχή

στην οποία θέλετε να εισέλθετε και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.
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26.6 Firmware

Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να έχει
διαμορφώσει το σύστημα ασφαλείας ώστε να απαιτείται η εξουσιοδότησή
σας πριν από την ενημέρωση του firmware του συστήματος.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια για να δώσετε εξουσιοδότηση στο
αίτημα της εταιρείας ασφαλείας. Απαιτείται εξουσιοδότηση σε τοπικό
επίπεδο για συστήματα με πιστοποίηση UL.

Εξουσιοδότηση ενημέρωσης firmware:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Firmware» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [6].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.



166el | Μενού ενεργειών για τα B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

26.7 Παράκαμψη σέρβις

Για να διευκολύνετε τη συντήρηση του συστήματος για το προσωπικό
σέρβις, το σύστημα ασφαλείας σας συνοδεύεται από ειδική επιλογή
παράκαμψης ζωνών ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ζώνη
από το σέρβις. Οι ζώνες που έχουν παρακαμφθεί δεν προστατεύονται.
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την προβολή των ζωνών που έχουν
παρακαμφθεί.

Προβολή ζωνών με «Παράκαμψη σέρβις»:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Παράκαμψη σέρβις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [6].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο υποδεικνύει τυχόν σημεία που είναι σε παράκαμψη
σέρβις.

26.8 Μενού πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε το μενού «Πρόσβαση» για να ελέγξετε τις θύρες.

Όταν ανοίγετε τις επιλογές του μενού «Πρόσβαση» και τον επιθυμητό
αριθμό θύρας, το πληκτρολόγιο δείχνει την κατάσταση της θύρας.

Κατάσταση Σημασία

Κυκλικός
οπλισμός

Εκτελείται η λειτουργία κυκλικού οπλισμού θυρών (η
θύρα μπορεί να ανοίξει κατά την κυκλική λειτουργία).
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Κατάσταση Σημασία

Ξεκλειδωμέ
νο

Η θύρα είναι ξεκλειδωμένη (δεν χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε ένα αίτημα θύρας ή να χρησιμοποιήσετε
έγκυρα διακριτικά).

Ασφαλισμέν
ο

Η θύρα είναι ασφαλισμένη (η θύρα δεν μπορεί να ανοίξει
όταν είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε
έγκυρα διακριτικά).

Πρόβλημα Η θύρα είναι σε κατάσταση προβλήματος. Τηλεφωνήστε
στην εταιρεία ασφαλείας σας.

Κλειδωμένο Η θύρα είναι κλειδωμένη (η θύρα μπορεί να ανοίξει με
χρήση έγκυρων διακριτικών).

Αυτή η λειτουργία είναι:

 διαθέσιμη στο σύστημά μου.

 μη διαθέσιμη στο σύστημά μου.
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26.8.1 Κυκλικός οπλισμός θυρών
Χρησιμοποιήστε το μενού «Κυκλικός οπλισμός» θυρών για να επιτρέψετε
την πρόσβαση κατά το χρόνο του κυκλικού οπλισμού (η θύρα μπορεί να
ανοίξει).

Κυκλικός οπλισμός θύρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Πρόσβαση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [8].
4. Πιέστε το [1] ή ENTER για να ανοίξετε την επιλογή «Κυκλική όπλιση

θύρας».
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στην

επιθυμητή θύρα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει την κατάσταση της
θύρας.

7. Για την κυκλική όπλιση της θύρας, πιέστε ENTER. Πραγματοποιείται
κυκλική όπλιση της θύρας.

8. Κλείστε το μενού.
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26.8.2 Ξεκλείδωμα θύρας
Χρησιμοποιήστε το μενού «Ξεκλείδωμα θύρας» για να ξεκλειδώσετε μια
θύρα και να επιτρέψετε την ελεύθερη πρόσβαση.

Ξεκλείδωμα θύρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Πρόσβαση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [8].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ξεκλείδωμα» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στην

επιθυμητή θύρα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει την κατάσταση της
θύρας.

7. Πιέστε ENTER. Πραγματοποιείται ξεκλείδωμα της θύρας.
8. Κλείστε το μενού.



170el | Μενού ενεργειών για τα B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

26.8.3 Κλείδωμα θύρας
Χρησιμοποιήστε το μενού «Κλείδωμα θύρας» για να κλειδώσετε μια θύρα
που δεν είναι κλειδωμένη. Επίσης, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να
κλειδώσετε θύρες, οι οποίες ανοίγουν αυτόματα κατά τη διάρκεια
συναγερμού πυρκαγιάς. Μόλις κλειδωθεί μια θύρα, ο χρήστης πρέπει να
χρησιμοποιήσει κάρτα για την είσοδό του ή να στείλει εντολή
«Ξεκλείδωμα» ή «Κυκλικός οπλισμός» από το πληκτρολόγιο ώστε να
ανοίξει η θύρα.

Κλείδωμα θύρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του

μενού «Πρόσβαση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [8].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Κλείδωμα» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στην

επιθυμητή θύρα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει την κατάσταση της
θύρας.

7. Πιέστε ENTER. Πραγματοποιείται κλείδωμα της θύρας.
8. Κλείστε το μενού.
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26.8.4 Ασφάλιση θύρας
Χρησιμοποιήστε το μενού «Ασφάλιση θύρας» για να ασφαλίσετε και να
απασφαλίσετε θύρες. Μια ασφαλισμένη θύρα δεν μπορεί να ανοίξει με
χρήση έγκυρων διακριτικών ή με χρήση της λειτουργίας κυκλικού
οπλισμού.

Ασφάλιση θύρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ενέργειες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του

μενού «Πρόσβαση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [8].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ασφάλιση» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στην

επιθυμητή θύρα. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει την κατάσταση της
θύρας.

7. Πιέστε ENTER. Πραγματοποιείται ασφάλιση της θύρας.
8. Κλείστε το μενού.
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27 Μενού χρηστών για τα B92x/B91x

Χρησιμοποιήστε το μενού «Χρήστες» για να αλλάξετε τον κωδικό
πρόσβασής σας, να προσθέσετε νέους χρήστες, να επεξεργαστείτε
υφιστάμενους χρήστες ή να διαγράψετε χρήστες.

27.1 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης» για να
αλλάξετε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας.
Προτού ξεκινήσετε, έχετε υπόψη τα ακόλουθα:
– Επιλέξτε νέο κωδικό πρόσβασης που να αποτελείται από τρία έως έξι

ψηφία. Αν επιλέξετε κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα περιλαμβάνει
το ίδιο ψηφίο σε διαδοχική σειρά (για παράδειγμα, το «33» στο
«334697»), να είστε προσεκτικοί κατά την εισαγωγή του.

– Για να αποφύγετε τη σύγχυση με άλλους κωδικούς πρόσβασης και
κωδικούς υπό απειλή, το σύστημα ασφαλείας σας δεν σας επιτρέψει
να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης που υπάρχουν ήδη ή
κωδικούς πρόσβασης που είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι κατά 2 από
έναν κωδικό πρόσβασης που υπάρχει ήδη. Για παράδειγμα, αν
υπάρχει ήδη ο κωδικός 1234, το σύστημα ασφαλείας δεν σας
επιτρέπει να ορίσετε τους εξής κωδικούς πρόσβασης: 1232, 1233,
1234, 1235 ή 1236.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Χρήστες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
3. Πιέστε το [1] ή ENTER για να ανοίξετε την επιλογή «Αλλαγή κωδικού

πρόσβασης».
4. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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6. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά και πιέστε ENTER.
Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε
και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην επιλογή «Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης».

7. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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27.2 Προσθήκη χρήστη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Προσθήκη χρήστη» για να προσθέσετε
έναν κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ασφαλείας σας. Πριν προσθέσετε
το χρήστη, πρέπει να ξέρετε ποιοι αριθμοί χρηστών είναι διαθέσιμη, το
επίπεδο εξουσιοδότησης που θέλετε να αντιστοιχίσετε στον νέο κωδικό
πρόσβασης και τις περιοχές στις οποίες θα είναι έγκυρος.

Οι αριθμοί χρηστών προσδιορίζουν τους χρήστες σε αναφορές που
μεταδίδονται από το σύστημα ασφαλείας σας. Το επίπεδο εξουσιοδότησης
προσδιορίζει τις λειτουργίες του συστήματος στις οποίες μπορεί να έχει
πρόσβαση ο κωδικός πρόσβασης. Ο αριθμός περιοχής προσδιορίζει τα
μέρη του συστήματος ασφαλείας σας, στα οποία μπορεί να έχει
πρόσβασης ο κωδικός πρόσβασης. Επικοινωνήστε με την εταιρεία
ασφαλείας, αν δεν γνωρίζετε τους διαθέσιμους αριθμούς χρηστών, τα
διαθέσιμα επίπεδα εξουσιοδότησης ή τις διαθέσιμες περιοχές.
Προτού ξεκινήσετε:
– Μην προσπαθείτε να προσθέσετε κωδικούς πρόσβασης χωρίς να

γνωρίζετε τους διαθέσιμους αριθμούς χρηστών. Αυτοί οι αριθμοί δεν
πρέπει να συγχέονται με τους κωδικούς πρόσβασης που
προσδιορίζουν τους χρήστες στην εταιρεία ασφαλείας με την οποία
συνεργάζεστε.

– Επιλέξτε νέο κωδικό πρόσβασης που να αποτελείται από τρία έως έξι
ψηφία. Εάν επιλέξετε κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα περιλαμβάνει
το ίδιο ψηφίο σε διαδοχική σειρά (για παράδειγμα, το «33» στο
«334697»), να είστε προσεκτικοί κατά την εισαγωγή του.

– Για να αποφύγετε τη σύγχυση με άλλους κωδικούς πρόσβασης και
κωδικούς υπό απειλή, το σύστημα ασφαλείας σας δεν σας επιτρέψει
να προσθέσετε κωδικούς πρόσβασης που είναι μεγαλύτεροι ή
μικρότεροι κατά 2 από έναν κωδικό πρόσβασης που υπάρχει ήδη. Για
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παράδειγμα, αν υπάρχει ήδη ο κωδικός 1234, το σύστημα δεν σας
επιτρέπει να θέσετε τους εξής κωδικούς πρόσβασης: 1232, 1233,
1235 ή 1236.

– Επιλέξτε το επίπεδο εξουσιοδότησης για κάθε περιοχή. Εάν αφήσετε
κενό το επίπεδο εξουσιοδότησης για μια περιοχή, πιέζοντας ENTER
χωρίς να κάνετε εισαγωγή, η πρόσβαση του κωδικού πρόσβασης στη
συγκεκριμένη περιοχή δεν γίνεται αποδεκτή.

Προσθήκη χρήστη:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Χρήστες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Προσθήκη χρήστη» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (1 - 50) για τον χρήστη που θέλετε να

προσθέσετε και πιέστε ENTER.

Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης χρήστη:
1. Πιέστε το [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Διαμόρφωση

κωδικού πρόσβασης».
2. Πιέστε ENTER για να διαμορφώσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη και πιέστε

ENTER.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ξανά και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε
και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση του ονόματος χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση ονόματος» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
2. Πιέστε ENTER για να διαμορφώσετε το όνομα χρήστη.
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3. Το πλήκτρο ESC λειτουργεί και ως πλήκτρο επιστροφής. Πιέστε ESC
για να διαγράψετε τους χαρακτήρες. Πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο
κατ' επανάληψη για να μετακινηθείτε στον αριθμό και τα γράμματα
που φαίνονται στο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήστε διάστημα, πιέστε
[0][0]. Για να πληκτρολογήστε διάστημα, πιέστε [0][0]. Για να
πληκτρολογήστε ένα κεφαλαίο γράμμα, πιέστε CMD πριν από την
εισαγωγή του γράμματος. Για κλείδωμα κεφαλαίων, πιέστε
CMDCMD. Για αφαίρεση του κλειδώματος κεφαλαίων, πιέστε
CMDCMDCMD.

4. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα. Το πληκτρολόγιο
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση του επιπέδου του χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση επιπέδου» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
2. Πιέστε ENTER για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο επίπεδο

εξουσιοδότησης για την περιοχή 1.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του επιπέδου εξουσιοδότησης (1 - 14)

που θέλετε να ισχύει για τον χρήστη και πιέστε ENTER. Το
πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το επίπεδο διαμ. και επανέρχεται
στο προηγούμενο μενού.

4. Εάν το σύστημα ασφαλείας σας διαθέτει πάνω από μία περιοχή,
χρησιμοποιήστε το NEXT και τα δύο προηγούμενα βήματα για να
ορίσετε τα επίπεδα για τις επιπλέον περιοχές.

Διαμόρφωση ασύρματου χειριστηρίου RADION keyfob ή πομπού
Inovonics για το χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση ασύρματου χειριστηρίου» και πιέστε ENTER ή απλώς
πιέστε [4].

2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
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3. Για χειροκίνητη εισαγωγή του RFID, αν το επιθυμείτε, πιέστε [1] ή
ENTER για να ανοίξετε την επιλογή RFID. Διαφορετικά, το
πληκτρολόγιο μαθαίνει αυτόματα το RFID στο σύστημα ασφαλείας,
όταν προσθέτετε ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob ή έναν
πομπό Inovonics.

4. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
5. Πληκτρολογήστε το RFID.
6. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε το RFID και να επιστρέψετε στο

προηγούμενο μενού.
7. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Προσθήκη ασύρματου χειριστηρίου» και πιέστε ENTER ή απλώς
πιέστε [2].

8. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
9. Σε ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob, πιέστε οποιοδήποτε

κουμπί. Σε έναν πομπό Inovonics, ανοίξτε τον πομπό και πιέστε το
κουμπί επαναφοράς (RESET), ανάλογα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το ασύρματο
χειριστήριο καταχωρίστηκε και επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

10. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το ασύρματο χειριστήριο ή τον πομπό
που μόλις προσθέσατε (για παράδειγμα, αν προσθέσατε κατά λάθος
εσφαλμένο ασύρματο χειριστήριο ή πομπό), χρησιμοποιήστε το NEXT
για να μεταβείτε στην επιλογή «Αντικατάσταση ασύρματου
χειριστηρίου» και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3]
και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες του προηγούμενου βήματος.

11. Για να αφαιρέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο ή έναν πομπό που έχετε
προσθέσει, χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή
«Αφαίρεση ασύρματου χειριστηρίου» και πιέστε ENTER ή απλώς
πιέστε [4].

12. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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Διαμόρφωση κάρτας για έναν χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση κάρτας» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το

μήνυμα Παρουσία κάρτας.
3. «Δείξτε» την κάρτα στη συσκευή ανάγνωσης.
4. Εάν η συσκευή ανάγνωσης ταυτοποιήσει την κάρτα, στο πληκτρολόγιο

εμφανίζεται η ένδειξη Η κάρτα διαμορφ..
5. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
Αυτή η λειτουργία είναι:

 διαθέσιμη στο σύστημά μου.

 μη διαθέσιμη στο σύστημά μου.

Επιλογή γλώσσας εμφάνισης πληκτρολογίου για το χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση γλώσσας» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [6].
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. Πιέστε ENTER για να αλλάξετε τη γλώσσα. Το πληκτρολόγιο

εμφανίζει το μήνυμα Η γλώσσα διαμορφ. και, στη συνέχεια,
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Αυτή η λειτουργία είναι:

 διαθέσιμη στο σύστημά μου.

 μη διαθέσιμη στο σύστημά μου.

Παροχή ή μη δυνατότητας σύνδεσης εφαρμογής για κινητές συσκευές για
το χρήστη:
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1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού
«Διαμόρφωση εφαρμογής για κινητές συσκευές» και πιέστε ENTER ή
απλώς πιέστε [7].

2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση
(ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη).

3. Πιέστε ENTER για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Το πληκτρολόγιο
υποδεικνύει τη νέα διαμόρφωση και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο
προηγούμενο μενού.
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27.3 Επεξεργασία χρήστη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Επεξεργασία χρήστη» για να
επεξεργαστείτε έναν χρήστη στο σύστημα ασφαλείας. Πρέπει να
γνωρίζετε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Επεξεργασία υφιστάμενου χρήστη:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Χρήστες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Επεξεργασία χρήστη» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (1 - 50) για τον χρήστη που θέλετε να

επεξεργαστείτε και πιέστε ENTER.
6. Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει το όνομα για τον αριθμό του χρήστη

που έχετε πληκτρολογήσει. Πιέστε ENTER.

Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης χρήστη:
1. Πιέστε το [1] ή ENTER για να ανοίξετε το μενού «Διαμόρφωση

κωδικού πρόσβασης».
2. Πιέστε ENTER για να διαμορφώσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη και πιέστε

ENTER.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ξανά και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε
και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση του ονόματος χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση ονόματος» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
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2. Πιέστε ENTER για να διαμορφώσετε το όνομα χρήστη.
3. Το πλήκτρο ESC λειτουργεί και ως πλήκτρο επιστροφής. Πιέστε ESC

για να διαγράψετε τους χαρακτήρες. Πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο
κατ' επανάληψη για να μετακινηθείτε στον αριθμό και τα γράμματα
που φαίνονται στο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήστε διάστημα, πιέστε
[0][0]. Για να πληκτρολογήστε διάστημα, πιέστε [0][0]. Για να
πληκτρολογήστε ένα κεφαλαίο γράμμα, πιέστε CMD πριν από την
εισαγωγή του γράμματος. Για κλείδωμα κεφαλαίων, πιέστε
CMDCMD. Για αφαίρεση του κλειδώματος κεφαλαίων, πιέστε
CMDCMDCMD.

4. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα. Το πληκτρολόγιο
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση του επιπέδου του χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση επιπέδου» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
2. Πιέστε ENTER για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο επίπεδο

εξουσιοδότησης για την περιοχή 1.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του επιπέδου εξουσιοδότησης (1 - 14)

που θέλετε να ισχύει για τον χρήστη και πιέστε ENTER. Το
πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το επίπεδο διαμ. και επανέρχεται
στο προηγούμενο μενού.

4. Εάν το σύστημα ασφαλείας σας διαθέτει πάνω από μία περιοχή,
χρησιμοποιήστε το NEXT και τα δύο προηγούμενα βήματα για να
ορίσετε τα επίπεδα για τις επιπλέον περιοχές.

Διαμόρφωση ασύρματου χειριστηρίου RADION keyfob ή πομπού
Inovonics για το χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση ασύρματου χειριστηρίου» και πιέστε ENTER ή απλώς
πιέστε [4].
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2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. Για χειροκίνητη εισαγωγή του RFID, αν το επιθυμείτε, πιέστε [1] ή

ENTER για να ανοίξετε την επιλογή RFID. Διαφορετικά, το
πληκτρολόγιο μαθαίνει αυτόματα το RFID στο σύστημα ασφαλείας,
όταν προσθέτετε ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob ή έναν
πομπό Inovonics.

4. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
5. Πληκτρολογήστε το RFID.
6. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε το RFID και να επιστρέψετε στο

προηγούμενο μενού.
7. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Προσθήκη ασύρματου χειριστηρίου» και πιέστε ENTER ή απλώς
πιέστε [2].

8. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
9. Σε ένα ασύρματο χειριστήριο RADION keyfob, πιέστε οποιοδήποτε

κουμπί. Σε έναν πομπό Inovonics, ανοίξτε τον πομπό και πιέστε το
κουμπί επαναφοράς (RESET), ανάλογα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Το ασύρματο
χειριστήριο καταχωρίστηκε και επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

10. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το ασύρματο χειριστήριο ή τον πομπό
που μόλις προσθέσατε (για παράδειγμα, αν προσθέσατε κατά λάθος
εσφαλμένο ασύρματο χειριστήριο ή πομπό), χρησιμοποιήστε το NEXT
για να μεταβείτε στην επιλογή «Αντικατάσταση ασύρματου
χειριστηρίου» και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3]
και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες του προηγούμενου βήματος.

11. Για να αφαιρέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο ή έναν πομπό που έχετε
προσθέσει, χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή
«Αφαίρεση ασύρματου χειριστηρίου» και πιέστε ENTER ή απλώς
πιέστε [4].

12. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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Προσθήκη ή αντικατάσταση κάρτας για το χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση κάρτας» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το

μήνυμα Παρουσία κάρτας.
3. «Δείξτε» την κάρτα στη συσκευή ανάγνωσης καρτών.
4. Εάν η συσκευή ανάγνωσης ταυτοποιήσει την κάρτα, στο πληκτρολόγιο

εμφανίζεται η ένδειξη Η κάρτα διαμορφ..
5. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
Αυτή η λειτουργία είναι:

 διαθέσιμη στο σύστημά μου.

 μη διαθέσιμη στο σύστημά μου.

Επιλογή γλώσσας εμφάνισης πληκτρολογίου για το χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση γλώσσας» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [6].
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
3. Πιέστε ENTER για να αλλάξετε τη γλώσσα. Το πληκτρολόγιο

εμφανίζει το μήνυμα Η γλώσσα διαμορφ. και, στη συνέχεια,
επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Αυτή η λειτουργία είναι:

 διαθέσιμη στο σύστημά μου.

 μη διαθέσιμη στο σύστημά μου.
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Παροχή ή μη δυνατότητας σύνδεσης εφαρμογής για κινητές συσκευές για
το χρήστη:
1. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαμόρφωση εφαρμογής για κινητές συσκευές» και πιέστε ENTER ή
απλώς πιέστε [7].

2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση
(ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη).

3. Πιέστε ENTER για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Το πληκτρολόγιο
υποδεικνύει τη νέα διαμόρφωση και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο
προηγούμενο μενού.



Control Panels Μενού χρηστών για τα B92x/B91x | el185

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.479

27.4 Διαγραφή χρήστη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Διαγραφή χρήστη» για να διαγράψετε
έναν χρήστη.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να αφαιρέσετε χρήστες από το
σύστημα. Όλα τα δεδομένα χρηστών (όνομα, κωδικός πρόσβασης,
ασύρματο χειριστήριο) διαγράφονται και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή
τους. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Επεξεργασία χρήστη», μόνο αν
θέλετε να αφαιρέσετε την εξουσιοδότηση ενός χρήστη (να
απενεργοποιήσετε το χρήστη), αλλά διατηρήστε τα δεδομένα του χρήστη.
Πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό του χρήστη για τον κωδικό πρόσβασης
που θέλετε να διαγράψετε. Οι αριθμοί χρηστών προσδιορίζουν τους
χρήστες σε αναφορές που μεταδίδονται από το σύστημά σας.

Διαγραφή χρήστη:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Χρήστες» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Διαγραφή χρήστη» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό για το χρήστη που θέλετε να διαγράψετε

και πιέστε ENTER.
6. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
7. Πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τον

επιλεγμένο χρήστη. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ο χρήστης
## διαγράφηκε και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο
μενού.

8. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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28 Μενού ρυθμίσεων για τα B92x/B91x

Χρησιμοποιήστε το μενού «Ρυθμίσεις» για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία παρακολούθησης», να ρυθμίσετε την
ημερομηνία και την ώρα του συστήματος, να δείτε και να αλλάξετε
προγράμματα, να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την ένταση του
πληκτρολογίου και να εμφανίσετε την ώρα στην οθόνη του
πληκτρολογίου.

28.1 Λειτουργία παρακολούθησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη «Λειτουργία παρακολούθησης» για να
παρακολουθήσετε επιλεγμένες ζώνες με απενεργοποιημένο το σύστημα
ασφαλείας. Κάθε φορά που εντοπίζονται προβλήματα σε ζώνες (μια θύρα
ή ένα παράθυρο είναι ανοιχτά), το πληκτρολόγιο εκπέμπει ένα ηχητικό
σήμα μία φορά και εμφανίζει το κείμενο της ζώνης για 60 δευτερόλεπτα.
Ο πίνακας ελέγχου δεν παράγει συναγερμούς σε αυτήν τη λειτουργία,
εκτός από τους 24ωρους συναγερμούς (πυρκαγιάς, πανικού κ.λπ.).

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία σε οικιακά συστήματα, ώστε να
παρακολουθείτε τις εισόδους ή εξόδους στο σπίτι σας. Σε εμπορικά
συστήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηχητικό σήμα για τη θύρα, ώστε
να ενημερώνεστε όταν ένας πελάτης ή ένα άτομο που κάνει παραδόσεις
εισέρχεται στην επιχείρησή σας.
Είσοδος/έξοδος σε Λειτουργία παρακολούθησης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ρυθμίσεις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
3. Πιέστε το [1] ή ENTER για να ανοίξετε την επιλογή «Λειτουργία

παρακολούθησης».
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
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5. Πιέστε ENTER για να ενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία
παρακολούθησης» αν είναι απενεργοποιημένη ή το αντίστροφο. Η
οθόνη του πληκτρολογίου υποδεικνύει ότι ενεργοποιήσατε ή
απενεργοποιήσατε τη «Λειτουργία παρακολούθησης».

6. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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28.2 Ημερομηνία/ώρα

Το σύστημα ασφαλείας πρέπει να έχει τη σωστή ώρα και ημερομηνία,
ώστε να εμφανίζει τη σωστή ώρα στα προγραμματισμένα συμβάντα.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Ημερομηνία/Ώρα» για να ρυθμίσετε τόσο
την ώρα όσο και την ημερομηνία. Το σύστημα ασφαλείας χρησιμοποιεί
φορμά 12 ωρών π.μ./μ.μ. ή φορμά 24 ωρών (επιλέξτε την επιλογή του
μενού «Φορμά ημερομηνίας»).

Αν το σύστημα ασφαλείας σας έχει διαμορφωθεί ώστε να δέχεται
ενημερώσεις ημερομηνίας/ώρας, η ενημέρωση μπορεί να αντικαταστήσει
τις αλλαγές σας.

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ρυθμίσεις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ημερομηνία/Ώρα» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
4. Πιέστε [1] ή ENTER για να ρυθμίσετε την ημερομηνία του πίνακα

ελέγχου.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
6. Πληκτρολογήστε τη νέα ημερομηνία με την επιλεγμένη μορφή. Εάν

κάνετε λάθος, το πλήκτρο ESC λειτουργεί και ως πλήκτρο
επιστροφής. Πιέστε ESC για να διαγράψετε τους χαρακτήρες και, στη
συνέχεια, πληκτρολογήστε τους νέους αριθμούς.

7. Πιέστε ENTER. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ολοκλήρωση
αλλαγής και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

8. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή αλλαγής της
ώρας και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
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9. Πληκτρολογήστε τη νέα ώρα στο επιλεγμένο φορμά. Εάν κάνετε
λάθος, το πλήκτρο ESC λειτουργεί και ως πλήκτρο επιστροφής.
Πιέστε ESC για να διαγράψετε τους χαρακτήρες και, στη συνέχεια,
πληκτρολογήστε τους νέους αριθμούς.

10. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε την ώρα. Στα συστήματα με
24ωρη μορφή, το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Ολοκλήρωση
αλλαγής και, στη συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού. Στα
συστήματα με 12ωρη μορφή, το πληκτρολόγιο υποδεικνύει την
επιλογή «Π.Μ.» ή «Μ.Μ.». Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε
μορφή και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

11. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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28.3 Πρόγραμμα (SKED)

Το SKED είναι μια λειτουργία που έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτελείται
αυτόματα σε προγραμματισμένη ώρα από το σύστημα ασφαλείας σας.
Μπορείτε να αλλάξετε την προγραμματισμένη ώρα για τα SKED, να
απενεργοποιήσετε ένα SKED για να μη συμβαίνει αυτόματα ή να κάνετε
επανεκκίνηση σε ένα SKED που έχετε απενεργοποιήσει. Επικοινωνήστε
με την εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε για να
ενημερωθείτε για τα SKED που έχουν ρυθμιστεί στο σύστημά σας.

Επιλογή SKED προς αλλαγή:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ρυθμίσεις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Πρόγραμμα» και πιέστε μετά ENTER ή απλώς πιέστε [3].
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
5. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μετακινηθείτε στη λίστα

των SKED. Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει αν ένα SKED είναι
ενεργοποιημένο, απενεργοποιημένο ή όχι ακόμα ρυθμισμένο.

6. Ενώ εμφανίζεται το SKED που θέλετε να ενεργοποιήσετε, πιέστε
ENTER.

7. Συνεχίστε στην ενότητα Ενεργοποίηση ενός απενεργοποιημένου SKED ή
Απενεργοποίηση ενός ενεργοποιημένου SKED.

Ενεργοποίηση ενός απενεργοποιημένου SKED:
1. Ενώ εμφανίζεται το SKED που θέλετε να ενεργοποιήσετε, πιέστε

ENTER.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσετε.
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3. Πληκτρολογήστε τη νέα ώρα στο φορμά ΩΩ:ΛΛ. Εάν κάνετε λάθος, το
πλήκτρο ESC λειτουργεί και ως πλήκτρο επιστροφής. Πιέστε ESC για
να διαγράψετε τους χαρακτήρες και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε
τους νέους αριθμούς.

4. Πιέστε ENTER για να αποθηκεύσετε την ώρα και επιλέξτε Π.Μ. ή
Μ.Μ.

5. Πιέστε ENTER για να επιλέξετε «Π.Μ.» ή πιέστε NEXT και μετά
ENTER για να επιλέξετε «Μ.Μ.». Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το
μήνυμα Η ενημέρωση του προγράμματος ολοκληρώθηκε και, στη
συνέχεια, επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

6. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.

Απενεργοποίηση ενός ενεργοποιημένου SKED:
1. Ενώ εμφανίζεται το SKED που θέλετε να ενεργοποιήσετε, πιέστε

ENTER.
2. Πιέστε ENTER για να συνεχίσει να είναι απενεργοποιημένο. Η οθόνη

του πληκτρολογίου υποδεικνύει ότι το SKED είναι απενεργοποιημένο.
3. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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28.4 Πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε το μενού «Πληκτρολόγιο» για να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα της οθόνης του πληκτρολογίου, την ένταση των πλήκτρων,
καθώς και για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τόνο
πλήκτρων.

28.4.1 Φωτεινότητα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωτεινότητας για να ρυθμίσετε το επίπεδο
φωτεινότητας της οθόνης του πληκτρολογίου.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης του πληκτρολογίου:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ρυθμίσεις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Πληκτρολόγιο» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
4. Πιέστε [1] ή ENTER για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
5. Πιέστε PREV ή NEXT για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας. Οι

αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως.
6. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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28.4.2 Ένταση ήχου
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση
του ήχου των πλήκτρων του πληκτρολογίου.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου των πλήκτρων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ρυθμίσεις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Πληκτρολόγιο» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ένταση ήχου» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [2].
5. Πιέστε PREV ή NEXT για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου. Οι

αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως.
6. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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28.4.3 Πάτημα πλήκτρου
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πατήματος πλήκτρου για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τόνο των πλήκτρων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τόνου των πλήκτρων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Ρυθμίσεις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [5].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Πληκτρολόγιο» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [4].
4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Πάτημα πλήκτρου» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [3].
5. Πιέστε ENTER για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Ενεργοποίηση και

Απενεργοποίηση.
6. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.

28.4.4 Νυχτερινός φωτισμός
Χρησιμοποιήστε το μενού «Νυχτερινός φωτισμός» για να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτισμού. Η λειτουργία
νυχτερινού φωτισμού φωτίζει ελαφρώς την οθόνη και τα πλήκτρα, όταν το
πληκτρολόγιο είναι σε αδράνεια, διευκολύνοντας τον εντοπισμό του
πληκτρολογίου σε σκοτεινό δωμάτιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας νυχτερινού φωτισμού:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο «Πιέστε 5» για την

επιλογή του μενού «Ρυθμίσεις» ή απλώς πιέστε [5].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο «Πάτημα 4» για την

επιλογή «Διαμόρφωση πληκτρολογίου» ή απλώς πιέστε [4].
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4. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στο «Πάτημα 4» για την
επιλογή «Ρύθμιση νυχτερινού φωτισμού» ή απλώς πιέστε [4].

5. Πιέστε PREV ή NEXT για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των επιλογών
«Ναι» και «Όχι».

6. Πιέστε ENTER μόλις επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή για να
αποθηκεύσετε το πρόγραμμα.

7. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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29 Μενού συντομεύσεων για τα B92x/
B91x

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για γρήγορη πρόσβαση σε κοινές
λειτουργίες.

Χρήση μιας συντόμευσης:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Συντομεύσεις» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [6].
3. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να μεταβείτε στη

συντόμευση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πιέστε
ENTER. Εκτελείται η συντόμευση.
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30 Μενού συμβάντων για τα B92x/B91x

Χρησιμοποιήστε το μενού συμβάντων για να δείτε τη μνήμη συμβάντων,
να εκκαθαρίσετε τη μνήμη συμβάντων ή να δείτε το αρχείο καταγραφής
των συμβάντων.

30.1 Προβολή μνήμης συμβάντων

Το σύστημα ασφαλείας σας αποθηκεύει τα συμβάντα που σημειώθηκαν
από την τελευταία φορά που έγινε εκκαθάριση της μνήμης.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Προβολή μνήμης συμβάντων» για να δείτε
τα συμβάντα που δεν έχουν εκκαθαριστεί. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε
το σύστημα ασφαλείας, η μνήμη συμβάντων διαγράφεται.

Προβολή μνήμης συμβάντων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Συμβάντα» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [7].
3. Πιέστε [1] ή ENTER για να ανοίξετε την «Προβολή μνήμης

συμβάντων».
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30.2 Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων» για να
εκκαθαρίσετε τη μνήμη συμβάντων, χωρίς να απενεργοποιήσετε και
ενεργοποιήσετε εκ νέου το σύστημα ασφαλείας σας.

Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Συμβάντα» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [7].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Εκκαθάριση μνήμης συμβάντων» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε
[2].
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30.3 Προβολή αρχείου καταγραφής

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Προβολή αρχείου καταγραφής», για να
δείτε τα συμβάντα που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα ασφαλείας σας.
Βλέποντας τα παλιά συμβάντα μπορείτε να προσδιορίσετε καλύτερα τυχόν
προβλήματα. Τα συμβάντα αποθηκεύονται στη μνήμη του πίνακα ελέγχου
κατά σειρά εμφάνισης και διαθέτουν ετικέτα με την ημερομηνία και την
ώρα.

Προβολή του αρχείου καταγραφής:
1. Ανοίξτε το Βασικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Συμβάντα» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε [7].
3. Χρησιμοποιήστε το NEXT για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού

«Προβολή αρχείου καταγραφής» και πιέστε ENTER ή απλώς πιέστε
[3]. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Εισαγωγή ημ. έν.:.

Για να δείτε μέρος του αρχείου καταγραφής, πληκτρολογήστε την
ημερομηνία (ΜΜ/ΗΗ) από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε την
ανάγνωση. Πιέστε ENTER.
Για να δείτε ολόκληρο το αρχείο καταγραφής, ξεκινώντας από το
νεότερο συμβάν, πιέστε ENTER χωρίς να πληκτρολογήστε
ημερομηνία εκκίνησης. Εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα του
νεότερου συμβάντος. Χρησιμοποιήστε το PREV ή το NEXT για να
μετακινηθείτε στα συμβάντα. Εάν η περιγραφή ενός συμβάντος
είναι μεγαλύτερη από την οθόνη, η μετακίνηση στην περιγραφή του
συμβάντος εκτελείται οριζόντια

4. Πιέστε ESC για να κλείσετε το μενού.
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31 Πληκτρολόγια D1260/D1255

Μόνο τα B9512G/B8512G πίνακες ελέγχου υποστηρίζουν τα
πληκτρολόγια της σειράς D1260 και D1255.

31.1 Επισκόπηση πληκτρολογίου σειράς D1260

1

34

2
2

Area 1     Off

A1 Lobby

Ready to turn on

<Shortcuts Menu>

Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

1 Αλφαριθμητική οθόνη

2 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
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Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

3 ENTER

4 Πλήκτρο CMD (Εντολή)

31.2 Επισκόπηση πληκτρολογίου σειράς D1255

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 COMMAND

ESC PREV NEXT ENT

ALL INSTANT DELAY

RESET WATCH

SPECIAL PARTIAL POLICE

BYPASS

MENU YES

1

2

2

1

6

5

3

4

5

3

4
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Αριθμός
λεζάντας

Περιγραφή

1 Αλφαριθμητική οθόνη

2 Πλήκτρο CMD (Εντολή)

3 Πλήκτρο ENTER

4 Πλήκτρα PREV και NEXT

5 Πλήκτρο ESC (Escape)

6 Ενδείξεις κατάστασης συστήματος (πληκτρολόγια
πυρανίχνευσης μόνο)

31.3 Επισκόπηση λειτουργίας

Το σύστημα ασφαλείας σας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες
μέσω των μενού του πληκτρολογίου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες και να ανοίξετε μενού με το
πλήκτρο CMD συν μια εντολή ενός ή δύο ψηφίων. Για τα πληκτρολόγια
της σειράς D1260, ανατρέξτε στο δενδρικό μενού της ενότητας Δενδρική
δομή μενού και εντολές των B94x/B93x, σελίδα 49. Για τα πληκτρολόγια
της σειράς D1255, ανατρέξτε στο δενδρικό μενού της ενότητας Δενδρικό
μενού των B92x/B91x, σελίδα 130.
Για να πληκτρολογήστε μια εντολή, πιέστε το πλήκτρο CMD και, στη
συνέχεια, την εντολή ενός ή δύο ψηφίων.
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Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση μενού που προέρχονται από εντολές,
ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του βιβλίου, όπως παρατίθεται στον
ακόλουθο πίνακα. Οι ενότητες που παρατίθενται εξηγούν τα βήματα που
αφορούν στο μενού, όπως το άνοιγμα του μενού μέσω εντολής.
Ακολουθήστε τις οδηγίες καθώς ισχύουν για τις εντολές.

Εντολή Λειτουργία/
μενού

Σειρά D1260,
ανατρέξτε στην
ενότητα

Σειρά D1255,
ανατρέξτε στην
ενότητα

CMD 0 Παράκαμψη Παράκαμψη, σελίδα
67

Μενού «Παράκαμψη»,
σελίδα 148

CMD 0 0 Ακύρωση
παράκαμψη
ς

CMD 1 Πλήρης
ενεργοποίησ
η (με
καθυστέρησ
η)

Μενού Πλήρους
ενεργοποίησης,
σελίδα 55

Μενού Πλήρους
ενεργοποίησης,
σελίδα 136

CMD 1 1 Πλήρης
ενεργοποίησ
η, Άμεσα

CMD 2 Μερική
ενεργοποίησ
η, Άμεσα

Μενού «Μερικής
ενεργοποίηση»,
σελίδα 59

Μενού «Μερικής
ενεργοποίηση»,
σελίδα 140



204el | Πληκτρολόγια D1260/D1255 Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

Εντολή Λειτουργία/
μενού

Σειρά D1260,
ανατρέξτε στην
ενότητα

Σειρά D1255,
ανατρέξτε στην
ενότητα

CMD 3 Μερική
ενεργοποίησ
η (με
καθυστέρησ
η)

CMD 4 7 Αρχικοποίησ
η
αισθητήρων

Επαναφορά, σελίδα
72

Επαναφορά, σελίδα
153

CMD 5 0 Μετάβαση
σε περιοχή

Μετάβαση σε
περιοχή, σελίδα 83

Μετάβαση σε
περιοχή, σελίδα 163

CMD 5 1 Επέκταση
κλεισίματος

Επέκταση
κλεισίματος, σελίδα
65

Επέκταση
κλεισίματος, σελίδα
146

CMD 5 3 Διαγραφή
χρήστη

Διαγραφή χρήστη,
σελίδα 101

Διαγραφή χρήστη,
σελίδα 185

CMD 5 5 Αλλαγή
κωδικού
πρόσβασης

Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης, σελίδα
91

Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης, σελίδα
172

CMD 5 6 Προσθήκη
χρήστη

Προσθήκη χρήστη,
σελίδα 92

Προσθήκη χρήστη,
σελίδα 174
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Εντολή Λειτουργία/
μενού

Σειρά D1260,
ανατρέξτε στην
ενότητα

Σειρά D1255,
ανατρέξτε στην
ενότητα

CMD 5 9 Εμφάνιση
αναθεώρηση
ς

Αναθεωρήσεις,
σελίδα 79

Αναθεωρήσεις, σελίδα
160

CMD 6 Λειτουργία
παρακολούθ
ησης

Λειτουργία
παρακολούθησης,
σελίδα 102

Λειτουργία
παρακολούθησης,
σελίδα 186

Γνωστοποίηση!
Σε αυτά τα μοντέλα πληκτρολογίου, το CMD 5 6 προσθέτει
μόνο τον χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Δεν υποστηρίζει
διαμόρφωση ονόματος χρήστη, επιπέδου εξουσιοδότησης,
ασύρματου χειριστηρίου, διακριτικών και καρτών.



206el | Επιλογές Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.479 Bosch Security Systems B.V.

32 Επιλογές

Αυτή η ενότητα περιγράφει προαιρετικές λειτουργίες που ενδεχομένως να
έχει ρυθμίσει για εσάς η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε.

32.1 Ο κανόνας των δύο

Ο «Κανόνας των δύο» προσθέτει ένα επιπλέον βήμα στη διαδικασία
απενεργοποίησης του συστήματος ασφαλείας, απαιτώντας την εισαγωγή
δύο μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο ίδιο πληκτρολόγιο για την
απενεργοποίηση μιας περιοχής. Ο «Κανόνας των δύο» είναι
απενεργοποιημένος για συστήματα που είναι συμβατά με SIA.

Ο «Κανόνας των δύο» έχει ως εξής:

 ενεργοποιημένο στο σύστημά μου.

 απενεργοποιημένο στο σύστημά μου.

Απενεργοποίηση με ενεργοποιημένο τον «Κανόνα των δύο»:
1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το

πληκτρολόγιο ζητά να πληκτρολογήστε τον δεύτερο κωδικό
πρόσβασης.

2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
Ο δεύτερος κωδικός πρόσβασης πρέπει να διαφέρει από τον πρώτο
κωδικό πρόσβασης. Η περιοχή απενεργοποιείται.
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32.2 Έγκαιρη ενέδρα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Έγκαιρη ενέδρα», το σύστημα
ασφαλείας απαιτεί δύο κωδικούς πρόσβασης για την απενεργοποίηση της
περιοχής. Με την εισαγωγή του πρώτου κωδικού πρόσβασης
απενεργοποιείται η περιοχή και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το
«Χρόνο έγκαιρης ενέδρας» (__ λεπτά). Ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει τον
δεύτερο κωδικό πρόσβασης προτού παρέλθει ο «Χρόνος έγκαιρης
ενέδρας». Η «Έγκαιρη ενέδρα» είναι απενεργοποιημένη για συστήματα
που είναι συμβατά με SIA.

Εάν παρέλθει ο χρόνος της λειτουργίας «Έγκαιρη ενέδρα», πριν από την
εισαγωγή του δεύτερου κωδικού πρόσβασης από το χρήστη, το σύστημα
στέλνει αναφορά στην εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε,
ενημερώνοντας ότι το σύστημα αφοπλίστηκε με κωδικό υπό απειλή.

Μπορείτε να πληκτρολογήστε τον πρώτο κωδικό πρόσβασης δεύτερη
φορά ως δεύτερο κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να πληκτρολογήστε τους κωδικούς πρόσβασης από το ίδιο
πληκτρολόγιο ή από διαφορετικά πληκτρολόγια (αν έχουν αντιστοιχιστεί
πολλά πληκτρολόγια στην ίδια περιοχή).

Η «Έγκαιρη ενέδρα» έχει ως εξής:

 ενεργοποιημένο στο σύστημά μου.

 απενεργοποιημένο στο σύστημά μου.
Απενεργοποίηση με ενεργοποιημένη την «Έγκαιρη ενέδρα»:
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1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER. Το
πληκτρολόγιο δείχνει ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Αρχίζει
η αντίστροφη μέτρηση για την έγκαιρη ενέδρα. Το πληκτρολόγιο δεν
εμφανίζει μήνυμα αντίστροφης μέτρησης για την έγκαιρη ενέδρα.

2. Πρέπει να πληκτρολογήστε τον δεύτερο κωδικό πρόσβασης προτού
παρέλθει ο χρόνος «Έγκαιρης ενέδρας». Προειδοποίηση! Σε
περίπτωση αδυναμίας ακύρωσης γίνεται μετάδοση συναγερμού και
ενδέχεται να αφιχθούν οι αστυνομικές αρχές.

3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο κωδικό πρόσβασης και πιέστε ENTER.
Το πληκτρολόγιο εμφανίζει το μήνυμα Επαλήθευση κωδικού 2 για να
επιβεβαιώσει ότι το σύστημα ασφαλείας αποδέχθηκε τον δεύτερο
κωδικό πρόσβασης και διέκοψε την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου
της «Έγκαιρης ενέδρας». Το σύστημα δεν δημιουργεί συμβάν
κωδικού υπό απειλή.
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32.3 Περιορισμοί συστήματος ασφαλείας

Μέχρι και το πιο προηγμένο σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να εγγυηθεί
προστασία από διάρρηξη, πυρκαγιά ή περιβαλλοντικές απειλές. Όλα τα
συστήματα ασφαλείας ενδεχομένως πέφτουν στόχος απειλών ή
υπόκεινται σε βλάβες λόγω φθοράς εξαιτίας πολλών λόγων, όπως, μεταξύ
άλλων, είναι οι εξής:
– Οι σειρήνες ή οι κώδωνες που είναι τοποθετημένοι εκτός της

εμβέλειας της ανθρώπινης ακοής σε απομακρυσμένες περιοχές του
κτιρίου ή σε περιοχές που συχνά είναι αποκλεισμένες δεν παρέχουν
την απαραίτητη προστασία.

– Αν οι εισβολείς έχουν πρόσβαση στο ακίνητό σας μέσω μη
προστατευμένων ζωνών εισόδου, το σύστημα ασφαλείας δεν
ανιχνεύει τους εισβολείς.

– Αν οι εισβολείς έχουν τα τεχνικά μέσα για παράκαμψη, παρεμβολή ή
αποσύνδεση ολόκληρου ή μέρους του συστήματος ασφαλείας, το
σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να ανιχνεύσει τους εισβολείς.

– Αν το τροφοδοτικό AC είναι απενεργοποιημένο και δεν υπάρχει
εφεδρική μπαταρία ή η μπαταρία έχει εξαντληθεί, το σύστημα
ασφαλείας δεν ανιχνεύει εισβολές.

– Οι ανιχνευτές καπνού δεν μπορούν να ανιχνεύσουν καπνό σε
καμινάδες, τοίχους ή στέγες ή ο καπνός μπλοκάρεται από κλειστή
θύρα. Μπορεί να μην ανιχνεύουν καπνό ή πυρκαγιά σε επίπεδο
κτιρίου άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκονται. Οι ανιχνευτές καπνού
μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να προειδοποιούν εγκαίρως για
πυρκαγιές που ξεκίνησαν από εκρήξεις, ακατάλληλη φύλαξη
εύφλεκτων, υπερφορτωμένα ηλεκτρικά κυκλώματα ή άλλους τύπους
επικίνδυνων καταστάσεων.
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– Αν έχει βλάβη η μέθοδος επικοινωνίας (τηλεφωνική γραμμή, κινητό ή
Internet) του συστήματος ασφαλείας σας, δεν είναι δυνατή η
αποστολή αναφορών από το σύστημα ασφαλείας σας στην εταιρεία
ασφαλείας. Οι μέθοδοι επικοινωνίας είναι ευάλωτες σε απειλές με
διάφορους τρόπους.

Η ανεπαρκής συντήρηση και η μη επιτυχής δοκιμή αποτελούν τις πιο
κοινές αιτίες προβλημάτων του συναγερμού. Συνιστάται η δοκιμή του
συστήματος μία φορά την εβδομάδα για τη διασφάλιση της ορθής
λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων του συστήματος.

Αν και το να έχετε σύστημα ασφαλείας μπορεί να συνδέεται με μειωμένα
ασφάλιστρα, το σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
ασφάλιση. Οι συσκευές προειδοποίησης δεν μπορούν να σας
αποζημιώσουν για απώλεια ζωής ή ακίνητης περιουσίας.
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32.4 Ζώνες διασταύρωσης

Είναι δυνατή η αντιστοίχιση ζωνών για τη διασταύρωση ομάδων ζωνών.
Όταν μια ζώνη σε μια ομάδα ζωνών διασταύρωσης ανιχνεύει συναγερμό,
ο πίνακας ελέγχου θέτει σε λειτουργία τον χρονοδιακόπτη ζώνης
διασταύρωσης. Εάν μια δεύτερη ζώνη στην ίδια ομάδα ζωνών
διασταύρωσης ανιχνεύσει συναγερμό ενώ ο χρονοδιακόπτης της ζώνης
διασταύρωσης είναι ενεργός, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορές
συναγερμού για αμφότερες τις ζώνες.

Εάν μία ζώνη ανιχνεύσει συναγερμό και παραμείνει σε κατάσταση
συναγερμού καθόλη τη διάρκεια που λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης της
ζώνης διασταύρωσης, ο πίνακας ελέγχου αποστέλλει αναφορά
συναγερμού μόνο για την εν λόγω ζώνη. Εάν μία ζώνη σε μια ομάδα
ζωνών διασταύρωσης ανιχνεύσει συναγερμό και αποκατασταθεί, ενώ ο
χρονοδιακόπτης είναι ακόμα ενεργός, το σύστημα αποστέλλει αναφορά
μη επαληθευμένου συμβάντος για την εν λόγω ζώνη. Ένας δεύτερος
συναγερμός στην πρώτη ζώνη δεν δημιουργεί συμβάν συναγερμού, αλλά
μη επαληθευμένο συμβάν.

Οι ζώνες διασταύρωσης έχουν τις εξής ενδείξεις:

 ενεργοποιημένο στο σύστημά μου.

 απενεργοποιημένο στο σύστημά μου.
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32.5 Πυρασφάλεια και εκκένωση

Οι πυρκαγιές σε οικίες αποτελούν βασική αιτία θανάτων από ατύχημα. Οι
περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με πυρκαγιές σημειώνονται κατά τη
διάρκεια της νύχτας, με τους ενοίκους ενός σπιτιού να παθαίνουν ασφυξία
κατά τη διάρκεια του ύπνου τους από τον καπνό και τα τοξικά αέρια,
χωρίς ο θάνατος να οφείλεται σε εγκαύματα. Για να περιοριστεί ο
κίνδυνος, εφαρμόστε το ακόλουθο πρόγραμμα:
– Διαμορφώστε ένα σχέδιο αποχώρησης από την οικία. Σχεδιάστε έναν

χάρτη της οικίας σας, ο οποίος να περιλαμβάνει όλες τις θύρες και τα
παράθυρα. Συζητήστε για το σχέδιο με όλα τα μέλη της οικίας σας.

– Προσδιορίστε τουλάχιστον δύο διεξόδους από κάθε δωμάτιο, αν είναι
δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι θύρες και τα παράθυρα προσφέρουν
εύκολη διέξοδο σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο.

– Προσδιορίστε ένα εξωτερικό σημείο συνάντησης (ένα δέντρο, έναν
στύλο φωτισμού ή ένα γραμματοκιβώτιο) σε ασφαλή απόσταση από
την οικία, όπου θα πρέπει να συναντηθούν όλοι.

– Δοκιμάστε το σχέδιο εκκένωσης της οικίας λόγω φωτιάς κατά τη
διάρκεια της νύχτας και της ημέρας, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή
όλων όσων διαμένουν στο σπίτι σας, δύο φορές το χρόνο.

– Κάντε εξάσκηση χρησιμοποιώντας διαφορετικές εξόδους.
– Μάθετε στα παιδιά πώς να αποχωρούν μόνα τους σε περίπτωση που

δεν μπορείτε να τα βοηθήσετε.
– Να κλείνετε τις πόρτες μετά την αποχώρησή σας.

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο συναγερμός:
– Αν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός καπνού, βγείτε έξω και

παραμείνετε εκεί. Μην μπαίνετε ποτέ μέσα για να βοηθήσετε
ανθρώπους ή κατοικίδια.

– Αν χρειαστεί να αποδράσετε μέσα από καπνό, πέστε χαμηλά και
προχωρήστε κάτω από τον καπνό για να βγείτε έξω.
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– Τηλεφωνήστε στην πυροσβεστική όταν θα βρίσκεστε εκτός σπιτιού.
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32.6 Συστήματα πολλαπλών περιοχών

32.6.1 Πεδίο εφαρμογής πληκτρολογίου
Η εταιρεία ασφαλείας με την οποία συνεργάζεστε μπορεί να διαμορφώσει
το σύστημα ασφαλείας σας, έτσι ώστε τα πληκτρολόγια να σας επιτρέπουν
να βλέπετε την κατάσταση μόνο μίας περιοχής, μιας ομάδας περιοχών ή
όλων των περιοχών του συστήματός σας, καθώς και να έχετε τον έλεγχό
τους. Οι περιοχές που μπορείτε να δείτε και οι λειτουργείες (ενέργειες)
των περιοχών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πληκτρολόγιο
αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του πληκτρολογίου.

32.6.2 Επίπεδα εξουσιοδότησης
Κάθε χρήστης του συστήματος ασφαλείας σας έχει ένα αντιστοιχισμένο
επίπεδο εξουσιοδότησης. Το επίπεδο εξουσιοδότησης προσδιορίζει τον
έλεγχο που έχει ο χρήστης για κάθε λειτουργία που απαιτεί κωδικό
πρόσβασης (ενεργοποίηση μιας περιοχής, για παράδειγμα). Το επίπεδο
εξουσιοδότησης ορίζεται για κάθε περιοχή σε ένα σύστημα πολλαπλών
περιοχών, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει διαφορετικά επίπεδα
εξουσιοδότησης σε κάθε περιοχή, αν απαιτείται κάτι τέτοιο.

32.6.3 Συνδυασμός πεδίου εφαρμογής και επιπέδων

εξουσιοδότησης
Οι λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πληκτρολόγιο (για
παράδειγμα «Πλήρης ενεργοποίηση») περιορίζονται στις περιοχές για τις
οποίες έχετε εξουσιοδότηση και στις περιοχές που βρίσκονται εντός του
πεδίου εφαρμογής του πληκτρολογίου.
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Παράδειγμα
Το σύστημα ασφαλείας σας προστατεύει μια επιχείρηση που έχει
διαμορφωθεί σε τρεις περιοχές (το γραφείο, την αποθήκη και το χώρο
αποστολών) και για τρεις χρήστες (1, 2 και 3).
Λεπτομέρειες πληκτρολογίων:
– Το πληκτρολόγιο της περιοχής του γραφείου έχει πεδίο εφαρμογής

σε όλες τις περιοχές. (Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν την
κατάσταση όλων των περιοχών: γραφείου, αποθήκης και χώρου
αποστολών.)

– Το πληκτρολόγιο της αποθήκης έχει πεδίο εφαρμογής μόνο για την
αποθήκη.

– Το πληκτρολόγιο του χώρου αποστολών έχει πεδίο εφαρμογής την
αποθήκη και το χώρο αποστολών.

Λεπτομέρειες χρηστών:
– Ο χρήστης 1 έχει εξουσιοδότηση για ενεργοποίηση και

απενεργοποίηση της περιοχής του γραφείου, αλλά δεν έχει για την
αποθήκη ή το χώρο αποστολών.

– Ο χρήστης 2 έχει εξουσιοδότηση για την αποθήκη και το χώρο
αποστολών.

– Ο χρήστης 3 έχει εξουσιοδότηση και για τις τρεις περιοχές.

Όταν ένας χρήστης εισάγει τον κωδικό πρόσβασής του στο πληκτρολόγιο,
το σύστημα ασφαλείας τού επιτρέπει να εκτελεί λειτουργίες ανάλογα με
το επίπεδο εξουσιοδότησής του και το πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου. Τι σημαίνει αυτό για τους τρεις χρήστες του
παραδείγματος; Πιο συγκεκριμένα, ποιες περιοχές ενεργοποιούνται, όταν
ο χρήστης θέτει το σύστημα σε «Πλήρη ενεργοποίηση» από κάθε
πληκτρολόγιο;
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Χρήστης 1 στο πληκτρολόγιο του γραφείου

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία

Προβολή
κατάστασης;

Και οι τρεις Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνονται
και οι τρεις περιοχές

Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Γραφείο Η εξουσιοδότηση του χρήστη
περιορίζεται στην περιοχή του
γραφείου

Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Ενεργοποιείται μόνο η περιοχή του γραφείου.

Χρήστης 1 στο πληκτρολόγιο της αποθήκης

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία

Προβολή
κατάστασης;

Αποθήκη Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνεται
μόνο η περιοχή της αποθήκης

Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Καμία Η εξουσιοδότηση του χρήστη
περιορίζεται στην περιοχή του
γραφείου, το οποίο δεν
βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής
του πληκτρολογίου της
αποθήκης
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Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Δεν ενεργοποιείται καμία περιοχή.

Χρήστης 1 στο πληκτρολόγιο του χώρου αποστολών

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία

Προβολή
κατάστασης;

Αποθήκη και
χώρος
αποστολών

Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνεται
και η περιοχή της αποθήκης και
ο χώρος αποστολών

Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Καμία Η εξουσιοδότηση του χρήστη
περιορίζεται στην περιοχή του
γραφείου, το οποίο δεν
βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής
του πληκτρολογίου της
αποθήκης ή του χώρου
αποστολών

Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Δεν ενεργοποιείται καμία περιοχή.

Χρήστης 2 στο πληκτρολόγιο του γραφείου

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία

Προβολή
κατάστασης;

Και οι τρεις Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνονται
και οι τρεις περιοχές
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Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Αποθήκη και
χώρος
αποστολών

Η εξουσιοδότηση του χρήστη
περιορίζεται στην αποθήκη και
το χώρο αποστολών

Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Ενεργοποιούνται μόνο οι περιοχές της αποθήκης και του χώρου
αποστολών.

Χρήστης 2 στο πληκτρολόγιο της αποθήκης

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία

Προβολή
κατάστασης;

Αποθήκη Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνεται
μόνο η περιοχή της αποθήκης

Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Αποθήκη Η εξουσιοδότηση του χρήστη
περιλαμβάνει την αποθήκη, η
οποία είναι εντός του πεδίου
εφαρμογής του πληκτρολογίου

Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Ενεργοποιείται μόνο η περιοχή της αποθήκης.

Χρήστης 2 στο πληκτρολόγιο του χώρου αποστολών

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία
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Προβολή
κατάστασης;

Αποθήκη και
χώρος
αποστολών

Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνεται
και η περιοχή της αποθήκης και
ο χώρος αποστολών

Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Αποθήκη και
χώρος
αποστολών

Το επίπεδο εξουσιοδότησης του
χρήστη και το πεδίο εφαρμογής
του πληκτρολογίου
περιλαμβάνουν και την αποθήκη
και το χώρο αποστολών

Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Ενεργοποιούνται μόνο οι περιοχές της αποθήκης και του χώρου
αποστολών.

Χρήστης 3 στο πληκτρολόγιο του γραφείου

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία

Προβολή
κατάστασης;

Και οι τρεις Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνονται
και οι τρεις περιοχές

Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Και οι τρεις Η εξουσιοδότηση του χρήστη
περιλαμβάνει και τις τρεις
περιοχές

Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Ενεργοποιούνται και οι τρεις περιοχές.
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Χρήστης 3 στο πληκτρολόγιο της αποθήκης

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία

Προβολή
κατάστασης;

Αποθήκη Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνεται
μόνο η περιοχή της αποθήκης

Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Αποθήκη Η εξουσιοδότηση του χρήστη
περιλαμβάνει την αποθήκη, η
οποία είναι εντός του πεδίου
εφαρμογής του πληκτρολογίου

Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Ενεργοποιείται μόνο η περιοχή της αποθήκης.

Χρήστης 3 στο πληκτρολόγιο του χώρου αποστολών

Ενέργεια Επηρεαζόμενη
περιοχή

Αιτία

Προβολή
κατάστασης;

Αποθήκη και
χώρος
αποστολών

Στο πεδίο εφαρμογής του
πληκτρολογίου περιλαμβάνεται
και η περιοχή της αποθήκης και
ο χώρος αποστολών

Εκτέλεση
λειτουργιών με
προστασία κωδικού
πρόσβασης;

Αποθήκη και
χώρος
αποστολών

Το επίπεδο εξουσιοδότησης του
χρήστη και το πεδίο εφαρμογής
του πληκτρολογίου
περιλαμβάνουν και την αποθήκη
και το χώρο αποστολών
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Αποτέλεσμα από τη ρύθμιση του συστήματος σε «Πλήρη ενεργοποίηση»;
Ενεργοποιούνται μόνο οι περιοχές της αποθήκης και του χώρου
αποστολών.
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Γλωσσάριο

εξαίρεσης

Αφαιρέστε επιλεκτικά
σημεία από το σύστημα
ασφαλείας. Ένα σημείο
μπορεί να παρακαμφθεί
προκειμένου να οπλιστεί η
περίμετρος με ένα
παράθυρο ανοικτό.

έξοδος

Το σύστημα μπορεί να έχει
προγραμματισμένες
εξόδους για την παροχή
του ελέγχου συσκευών,
όπως για το φωτισμό των
εγκαταστάσεων ή τις πύλες
εισόδου. Η εταιρεία
ασφαλείας ρυθμίζει τις
εξόδους για τον αυτόματο
έλεγχο ή/και τον έλεγχο
από το πληκτρολόγιο.

καθυστέρηση εισόδου

Προγραμματισμένη
καθυστέρηση στην
ανταπόκριση του
συστήματος συναγερμού,
που επιτρέπει σε ένα

άτομο να εισέλθει σε μια
οπλισμένη περιοχή μέσω
της σωστής ζώνης και να
αφοπλίσει την περιοχή. Αν
δεν αφοπλιστεί πριν
παρέλθει ο χρόνος
καθυστέρησης, το σύστημα
ξεκινά μια απόκριση
συναγερμού, η οποία
μπορεί να περιλαμβάνει
αποστολή αναφορών στον
κεντρικό σταθμό.

καθυστέρηση εξόδου

Μια προγραμματισμένη
καθυστέρηση της
απόκρισης του συναγερμού
του συστήματος, που
επιτρέπει την έξοδο μετά
τον οπλισμό μιας περιοχής.
Αν δεν καταφέρετε να
αποχωρήσετε προτού
παρέλθει ο χρόνος
καθυστέρησης εισόδου,
ξεκινά η καθυστέρηση
εισόδου. Το σύστημα
πρέπει μετά να αφοπλιστεί.
Αν δεν αφοπλιστεί πριν
παρέλθει ο χρόνος
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καθυστέρησης, το σύστημα
ξεκινά μια απόκριση
συναγερμού, η οποία
μπορεί να περιλαμβάνει
αποστολή αναφορών στον
κεντρικό σταθμό.

Μερική ενεργοποίηση

Εντολή οπλισμού που
οπλίζει μόνο τις ζώνες
περιμέτρου.

Πλήρης ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε
(οπλίσετε) και τις
εσωτερικές ζώνες και τις
ζώνες περιμέτρου.

πρόβλημα

Μια κατάσταση σέρβις που
πρέπει να διορθωθεί, όπως
ένα καλώδιο με βλάβη.

σημείο

Μια συσκευή εντοπισμού
συνδεδεμένη στο σύστημα
ασφαλείας. Τα σημεία
εμφανίζονται στο
πληκτρολόγιο ανεξάρτητα
και με προσαρμοσμένο
κείμενο. Το κείμενο μπορεί

να περιγράφει μια
μεμονωμένη θύρα, έναν
αισθητήρα κίνησης, έναν
αισθητήρα καπνού ή μια
προστατευμένη περιοχή
όπως ΕΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ ή
ΓΚΑΡΑΖ.

σημείο που παρουσιάζει

πρόβλημα

Ένα σημείο που δεν είναι
σε κανονική κατάσταση
(ανοιχτή πόρτα ή
παράθυρο).

τόνος πλήκτρων

Το ηχητικό σήμα που
ακούτε κάθε φορά που
πατάτε ένα πλήκτρο.

χρονικό διάστημα

κλεισίματος

Χρονική διάρκεια που
ρυθμίζεται από την
εταιρεία ασφαλείας με την
οποία συνεργάζεστε. Η
εταιρεία ασφαλείας με την
οποία συνεργάζεστε
μπορεί να ρυθμίσει το
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σύστημα ώστε να
ενεργοποιείται στο τέλος
του χρονικού διαστήματος.
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