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ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΠΛΗΚΣΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ 
POWER:  Είναι αναμμζνο όταν ζχουμε τροφοδοςία 220V και μπαταρία. 

Αναβοςβινει όταν δεν υπάρχει μπαταρία. Είναι ςβθςτό όταν ζχουμε 

διακοπι 220V. 

STATUS: Είναι αναμμζνο προκειμζνου να οπλίςει το ςφςτθμα .Ανάβει μόνο όταν 

όλεσ οι ενςφρματεσ ηϊνεσ είναι κλειςτζσ. (Όλεσ οι πόρτεσ και τα 

παράκυρα πρζπει να είναι κλειςτά και να μθν υπάρχει κίνθςθ ςτισ 

περιοχζσ που ελζγχονται από ανιχνευτζσ κίνθςθσ). ε αντίκετθ 

περίπτωςθ κα είναι ςβθςτό. 

READY: Είναι αναμμζνο όταν το ςφςτθμα είναι αφοπλιςμζνο. Είναι ςβθςτό 

όταν το ςφςτθμα είναι οπλιςμζνο. 

ALARM: Αναβοςβινει κατά τθν ενεργοποίθςθ του ςυναγερμοφ. 

ΣΗΛΕΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ 

                   

  

                                                         

 

  

ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΣΗ AFC-300 PLUS 

ΜΠΟΤΣΟΝ ΠΑΝΙΚΟΤ 

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΗ 

ΑΦΟΠΛΙΗ 

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΗ 
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ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΗ  1234 

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΗ 

Πατάμε AWAY 

ΑΦΟΠΛΙΗ 

Πατάμε κωδικό και DISARM 

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΗ 

Πατάμε HOME 

ΑΦΟΠΛΙΗ 

Πατάμε κωδικό και DISARM 

ΟΠΛΙΗ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ 

1. Πατάμε κωδικό 

2. Πατάμε BYPASS 

3. Πατάμε 6 

4. Πατάμε ENTER 

5. Σον αρικμό τθσ ηϊνθσ 

6. Και ENTER δφο φορζσ 

Για ζξοδο πατάμε δφο φορζσ RETURN 
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ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΤ ΧΡΗΣΗ 

1. Πατάμε κωδικό 

2. Πατάμε BYPASS 

3. Πατάμε 2 και βάηουμε κωδικό 

4. Πατάμε ENTER 

5. Πατάμε RETURN 

ΑΝΑΓΝΩΗ ΤΜΒΑΝΣΩΝ 

Πατάμε  CHECK 

 

ΜΠΟΤΣΟΝ ΠΑΝΙΚΟΤ 

Πατάμε για 3 δευτ. ENTER 
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ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΟΤΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ BYPASS ΓΙΑ ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΟ MENU ΚΑΙ ΑΚΟΤΜΕ 

ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ: 

1. «Ρφκμιςθ ώρασ» ,για αλλαγι τθσ ϊρασ ακολουκοφμε τθν παρακάτω 

διαδικαςία: 

 Πατϊντασ το 1 ακοφγεται το μινυμα, «Ειςάγεται τθν ϊρα» 

 Κατόπιν εμείσ καταγράφουμε τθν θμερομθνία και τθν ϊρα ςτθν μορφι 

ΕΣΟ_ΜΗΝΑ_ΗΜΕΡΑ_ΩΡΑ_ΛΕΠΣΑ (Για παράδειγμα εάν ζχουμε 23 

Φεβρουαρίου 2014 και ϊρα 3:10μμ τότε ςτον πίνακα γράφουμε 

14_02_23_15_10 χωρίσ κενά. 

2. «Αλλαγι κωδικοφ χριςτθ» ,για αλλαγι του κωδικοφ χριςτθ ακολουκοφμε 

τθν παρακάτω διαδικαςία: 

 Βάηουμε νζο κωδικό 

 Πατάμε ENTER 

 Πατάμε RETURN 

3.  «Σθλεφωνθτισ» 

 Πατάμε 1 για 1ο τθλζφωνο τθλεφωνθτι (Βάηουμε αρικμό τθλεφϊνου και 

ENTER και * για ςε περίπτωςθ που κζλουμε να διαγραφεί το υπάρχων 

τθλζφωνο) 

 Πατάμε 2 για 2ο τθλζφωνο τθλεφωνθτι (Βάηουμε αρικμό τθλεφϊνου και 

ENTER και * για ςε περίπτωςθ που κζλουμε να διαγραφεί το υπάρχων 

τθλζφωνο) 

 Πατάμε 3 για 3ο τθλζφωνο τθλεφωνθτι (Βάηουμε αρικμό τθλεφϊνου και 

ENTER και * για ςε περίπτωςθ που κζλουμε να διαγραφεί το υπάρχων 

τθλζφωνο) 

 Πατάμε 3 για 3ο τθλζφωνο τθλεφωνθτι (Βάηουμε αρικμό τθλεφϊνου και 

ENTER και * για ςε περίπτωςθ που κζλουμε να διαγραφεί το υπάρχων 

τθλζφωνο) 

 Πατάμε 4 για 4ο τθλζφωνο τθλεφωνθτι (Βάηουμε αρικμό τθλεφϊνου και 

ENTER και * για ςε περίπτωςθ που κζλουμε να διαγραφεί το υπάρχων 

τθλζφωνο) 

6. «Προγραμματιςμόσ ηωνών» 

 Πλθκτρολογοφμε ζναν αρικμό από το 1-40 που κα αντιπροςωπεφει 

τθν ηϊνθ που κζλουμε να τροποποιιςουμε. 

 Κατόπιν πλθκτρολογοφμε  1 για ON ι 2 για OFF. 

  

MENU ΧΡΗΣΗ 

http://www.karagiannis-security.gr/
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Ο χριςτθσ (κφριοσ και βοθκθτικοί κωδικοί) του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ ζχει τθν 

δυνατότθτα να διαχειριςτεί τον πίνακα AFC-300 PLUS από το κινθτό ι ςτακερό 

τθλζφωνο (όπλιςθ/ αφόπλιςθ, ζλεγχοσ κατάςταςθσ, ακρόαςθ μικροφϊνων) 

ακολουκϊντασ τθν εξισ διαδικαςία: 

 Καλεί το τθλζφωνο ςτο οποίο είναι ςυνδεδεμζνοσ ο ςυναγερμόσ . 

 Ο πίνακασ απαντάει μετά τον αρικμό των κουδουνιςμάτων που του 

ζχουμε ορίςει ςτθν παράμετρο. Όταν απαντιςει ακοφγεται το μινυμα 

«Βάλτε τετραψιφιο κωδικό χριςτθ» 

 Ειςάγουμε τον κωδικό χριςτθ και ακοφμε το μινυμα 

Πατιςτε 1 για όπλιςθ 

                 2 για αφόπλιςθ 

                 3 για ζλεγχο κατάςταςθσ  

                 4 για να ακοφςετε τον χώρο 

                 0 για ζξοδο 

 Πατϊντασ το 1 ακοφγετε το μινυμα «φςτθμα όπλιςθ εξόδου όπλιςθ» 

 Πατϊντασ το 2 ακοφγετε το μινυμα «φςτθμα αφόπλιςθ» 

 Πατϊντασ το 3 ακοφγετε το μινυμα «φςτθμα αφόπλιςθ» ι «φςτθμα 

όπλιςθ εξόδου όπλιςθ» 

 Πατϊντασ το 4 ακοφγετε το μινυμα «Θα ακοφςετε 10 δευτερόλεπτα από 

το χϊρο ,0 για ζξοδο» 

 Πατϊντασ το 0 ακοφγετε το μινυμα «Σο ςφςτθμα αποςυνδζκθκε» 

  

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΧΡΗΣΗ 

http://www.karagiannis-security.gr/
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Όταν χτυπάει ο ςυναγερμόσ ,μασ καλεί και ακοφμε το μινυμα «Χτυπάει ο 

ςυναγερμόσ ςασ, πατιςτε 

1. για ακφρωςθ ςυναγερμοφ 

2. για πια ηώνθ χτφπθςε 

3. για να ακοφςετε τον χώρο 

4. για αφόπλιςθ 

5. για όπλιςθ 

6. για ενεργοποίθςθ ςειρινασ 

7. για να ακοφςετε θχογραφθμζνο μινυμα 

0. για ζξοδο   

  

ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ ΣΗΛΕΦΩΝΗΣΗ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ 
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