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ΚΕΝ-Μ1 Ver.1.17
Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Όπλιση
Αφού σβήσουμε τον κινητήρα πατάμε μία φορά το πλήκτρο με το ‘’λουκέτο κλειστό’’. Το σύστημα
επιβεβαιώνει με 1 μπιπ & 1 άναμμα φλάς. Σε περίπτωση παραβίασης το σύστημα προειδοποιεί με
ενεργοποίηση της σειρήνας και των φλάς για 4-5δευτερόλεπτα.
Αν εντός 5΄΄ η παραβίαση επαναληφθεί, ενεργοποιεί την σειρήνα και τα φλάς για 30 δεύτερα.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν οπλίσουμε με διακόπτη ανοικτό το σύστημα μπαίνει ή λειτουργία και θα
ενεργοποιήσει την σειρήνα εν Κίνηση και μετά θα μπλοκάρει τον κινητήρα. ( αν έχει γίνει η
Προαιρετική σύνδεση).
Όπλιση χωρίς σειρήνα (Νοσοκομεία, κλπ.)
Πατάμε το πλήκτρο ‘’λουκέτο κλειστό’’ 2 φορές εντός 3’’δευτερολέπτων και το σύστημα απαντάει
με 1 μπιπ και 2 φλας. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα αν δεχτεί παραβίαση ενεργοποιεί μόνο τα
φλάς χωρίς την σειρήνα.
Αφόπλιση (σε όλες τις περιπτώσεις)
Πατάμε το πλήκτρο ‘’λουκέτο ανοικτό’’ μία φορά και το σύστημα αφοπλίζει με 2 μπιπ & 2 ανάμματα
φλάς. Αν είχαμε οπλίσει χωρίς σειρήνα αφοπλίζει χωρίς ηχητική ειδοποίηση.
Υπενθύμιση όπλισης
10΄΄ δευτ. μετά από το σβήσιμο του κινητήρα, το σύστημα μας υπενθυμίζει να το οπλίσουμε με 3
μπιπ. Δεν οπλίζει μόνο του απλά μας υπενθυμίζει να οπλίσουμε αν θέλουμε. Η λειτουργία
αυτή μπορεί να εξαιρεθεί ανοίγοντας τον διακόπτη της μηχανής, πατάμε συνέχεια για 5’’
(δευτερόλεπτα). το πλήκτρο ‘’λουκέτο ανοικτό’’ και η σειρήνα θα κάνει 1 μπιπ .... η λειτουργία είναι
ΑΝΕΝΕΡΓΗ.
Για να την ενεργοποιήσουμε επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία πατώντας για 5’’ το πλήκτρο
‘’λουκέτο ανοικτό’’ .Το σύστημα θα επιβεβαιώσει με 2 μπιπ ...ή λειτουργία είναι ΕΝΕΡΓΗ.
Εντοπισμός μηχανής
Πιέζουμε 1 φορά το πλήκτρο με την ‘’καμπάνα’’ και το σύστημα θα αρχίσει για 8’’ να κάνει μια σειρά
από μπιπ με ανάμματα φλάς.
Ενεργοποίηση σειρήνας (Πανικός)
Πιέζουμε 2 φορές το πλήκτρο με την ‘’καμπάνα’’ και το σύστημα θα ενεργοποιήσει για 30’’ την
σειρήνα και τα φλας. Για να σταματήσει πριν τα 30’’ πατήστε το πλήκτρο.
Ενεργοποίηση από κραδασμό.
Αν το σύστημα ανιχνεύσει κάποιο κραδασμό ισχυρότερο από το επίπεδο που έχουμε ρυθμίσει, θα
ενεργοποιήσει σε πρώτη φάση σαν προειδοποίηση μια σειρά από 5 μπιπ και 5 φλάς.
Αν ανιχνευτεί 2ος κραδασμός εντός 10΄΄ το σύστημα θα ενεργοποιήσει την σειρήνα και τα φλάς για
30’’ δευτερόλεπτα.
Ενεργοποίηση από άνοιγμα διακόπτη.
Με το σύστημα ενεργοποιημένο, αν ανοίξει ο κεντρικός διακόπτης της μηχανής ενεργοποιείται
αμέσως η σειρήνα και τα φλας ακόμα και αν έχουμε οπλίσει με σίγαση (όπλιση χωρίς σειρήνα) .
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Πλήκτρο ‘’κεραυνός’’
Πλήκτρο για την ρύθμιση της ευαισθησίας του ανιχνευτή κραδασμού (βλ. Ρύθμιση ανιχνευτή
κραδασμού). Αν πατηθεί τυχαία θα ανάψουν τα φλάς και θα σβήσουν μόνα τους μετά από 5
δευτερόλεπτα. (Οπτικός εντοπισμός)
Αφόπλιση σε περίπτωση απώλειας τηλεχειριστηρίου
Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τηλεχειριστηρίου μπορούμε να αφοπλίσουμε το σύστημα με
την διαδικασία έκτακτης ανάγκης:
Α. Ανοίγουμε τον διακόπτη μηχανής και περιμένουμε 1 λεπτό έως να σταματήσει η σειρήνα (
σταματάει για 20’’ )
Β. Μόλις σταματήσει η σειρήνα κλείνουμε και ανοίγουμε τον διακόπτη μηχανής 10 φορές. (όχι πολύ
γρήγορα).
Την 10η φορά αφήνουμε τον διακόπτη ανοικτό για 2-3’’ και ακούγονται 2 μπιπ , ο συναγερμός
αφοπλίζει.
Κλείνουμε τον διακόπτη μηχανής και ο συναγερμός είναι αφόπλιστος.
Διαγραφή & προγραμματισμός νέου τηλεχειριστηρίου
Με το σύστημα απενεργοποιημένο…
1. Ανοίξτε και κλείστε τον διακόπτη μηχανής 8 φορές.Την 8η φορά κρατήστε τον διακόπτη
ανοικτό για 3 δευτερ.
Το σύστημα έχει μπει σε διαδικασία προγραμματισμού.
2. Πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχουμε… ένα μπιπ επιβεβαιώνει την
εντολή.
3. Πατάμε ένα πλήκτρο ι από το νέο τηλεχειριστήριο… ένα μπιπ επιβεβαιώνει την εντολή.
4. Κλείνουμε τον διακόπτη και από αυτή την στιγμή θα λειτουργούν ΜΟΝΟ τα διαθέσιμα
τηλεχειριστήρια.
Το χαμένο τηλεχειριστήριο έχει εξαιρεθεί και δεν θα λειτουργεί πλέον με το σύστημα μας.
Ρύθμιση ανιχνευτή κραδασμού (νέα version 2011 και μετά)
Με το σύστημα εκτός λειτουργίας πιέζουμε το πλήκτρο ‘’λουκέτο κλειστό’’ για 2’’ δευτερ. Τα φλάς
ανάβουν.
Πιέζουμε το πλήκτρο ‘’κεραυνός’’ τόσες φορές όσες και το επίπεδο ρύθμισης που επιθυμούμε.
Σε κάθε πάτημα του πλήκτρου ακούγεται μια σειρά από μπιπ που εκφράζει το επίπεδο ρύθμισης.
1 μπιπ = Επίπεδο 1 (Λίγο ευαίσθητο)
2 μπιπ = Επίπεδο 2
3 μπιπ = Επίπεδο 3
4 μπιπ = Επίπεδο 4 (εργοστασιακή ρύθμιση)
5 μπιπ = Επίπεδο 5 (Πάρα πολύ ευαίσθητο)
Για αποθήκευση των ρυθμίσεων πατάμε το πλήκτρο ‘’λουκέτο ανοικτό’’

