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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 1.1 Σκοπός 

  

Το SOΦOS GSM WIRELESS ALARM CAMERA (που αναφέρεται επίσης ως ανιχνευτής 

κίνησης) έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανίχνευση διείσδυσης μιας προστατευόμενης περιοχής 

και την διαβίβαση ειδοποίησης μέσω μηνύματος SMS προς ένα τηλεφωνικό αριθμό. Επίσης, 

όταν η προστατευόμενη ζώνη ενοχληθεί φωτογραφίζει τον χώρο και μεταδίδει μέσω e-mail 

την λήψη της φωτογραφίας. Η ασύρματη σειρήνα «Prisma-S" (πωλείται ξεχωριστά) μπορεί να 

συνδεθεί προκειμένου να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ήχου και φως. Ο ανιχνευτής κίνησης μπορεί 

επίσης να συνεργάζεται με το Κέντρο Παρακολούθησης Πίνακα Ελέγχου (mMCP), το οποίο 

είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα μας. 

 

Το SOΦOS GSM WIRELESS ALARM CAMERA έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Εγκαθίσταται σε οποιαδήποτε τοποθεσία που έχει πρόσβαση σε σήμα GSM. 

- Οπλίζει και αφοπλίζει το συναγερμό μέσω τριών κουμπιών του Keychain Remote Control 

(KRC) 

- Ρυθμίζεται από το κινητό σας τηλέφωνο, online ή μέσω της εφαρμογής στο iOS / Android 

ΑΡΡ "Express-GSM Configurator" 

- Λειτουργεί με δύο μπαταρίες AA για διάστημα μέχρι έξι μηνών 

- Διαθέσιμη λειτουργία για εξοικονόμηση ενέργειας 

- Εντοπίζει αυτόματα το υπόλοιπο και τις ρυθμίσεις GPRS  

- Μάθετε το υπόλοιπο σας χρησιμοποιώντας το ΚRC 

- Ελέγχεται μέσω ενός κινητού τηλεφώνου 

 

Ο ανιχνευτής κίνησης εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

- Καθορίζει την ανθρώπινη κίνηση σε μια προστατευόμενη ζώνη 

- Αυτόματη κλήση/SMS συναγερμού  

- Στέλνει e-mail φωτογραφίες μέσω GPRS 

- Στέλνει SMS για επιβεβαίωση όπλισης/αφόπλισης  

- Στέλνει το υπόλοιπο της κάρτας SIM 

 

1.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

  

 Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας: 1 

Περιγραφή Παραμέτρου Τιμή 
Μέγιστη απόσταση στην οποία προσδιορίζεται η ανθρώπινη παρουσία 10μ 

Μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας KRC 15μ 

Μέγιστη απόσταση που απαιτείται για να φωτογραφίσει χωρίς 
φωτισμό 

2μ 

Απαιτούμενος χρόνος ενεργοποίησης της κάμερα μετά τη διείσδυση 1 δευτερόλεπτο 

Ποσότητα των φωτογραφιών όταν εντοπιστεί κάποιος 1 ή 2 

Λειτουργίες GSM GSM 900/1800/1900 

Μέγιστος αριθμός των τηλεφωνικών αριθμών που θα ειδοποιούνται 6 

Μέγιστος αριθμός KRC 6 

Χρόνος για την ειδοποίηση 20-40 δευτερόλεπτα 

Τύπος Μπαταρίας 2 x AA/ LR6 1.5v 

Μέγιστη διάρκεια μπαταρίας 6 μήνες 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10°C-+50°C 

Σχετική υγρασία σε θερμοκρασία +35 C χωρίς συμπύκνωση υγρασίας 93% 

Διαστάσεις 110 x 66 x 57.5 mm 
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1.3 Περιεχόμενα πακέτου 

  

 Τα περιεχόμενα της συσκευασίας παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

Πίνακας: 2 

Περιγραφή Ποσότητα 
SOΦOS GSM WIRELESS ALARM CAMERA 1 

AA Batteries LR6 1.5v  2 

Εγχειρίδιο Χρήστη 1 

Keychain Remote Control BN-3S (KRC) 1 

 

1.4 Σχεδιασμός του ανιχνευτή κίνησης 

 

Δομικά ο ανιχνευτής κίνησης αποτελείται από ένα κύριο σώμα βάσης, ένα μπροστινό 

κάλυμμα, ένα καπάκι για πίσω (αφαιρούμενο), μία ηλεκτρονική πλακέτα κυκλώματος 

ανιχνευτή και μία ηλεκτρονική πλακέτα κυκλώματος GSM.  

Στην πλακέτα του GSM είναι τοποθετημένη η θήκη της κάρτας SIM, η θήκη της μπαταρίας και 

η ένδειξη σήματος φως. Στην πλακέτα κυκλώματος του ανιχνευτή είναι τοποθετημένα ένας 

ενσωματωμένος εκφωνητής και ένα κουμπί. Οι μπαταρίες εγκαθίστανται στη συσκευή και 

είναι μονωμένες από τις επαφές με τη βοήθεια ενός πλαστικού προστατευτικού μονωτικού 

καλύμματος. Ο ανιχνευτής κίνησης έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε τοίχο και μπορεί να 

τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας μια βίδα. 

 

 
 1.5 Σχεδιασμός του Keychain Remote Control 

  

Το Keychain Remote Control αποτελείται από μια βάση, ένα κάλυμμα, μονάδα κουμπί (3 

κουμπί) και ένα ελαφρύ δίοδο. Μέσα στο Keychain Remote Control υπάρχει μια μπαταρία 3V 

CR2032. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη βίδα, 
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σηκώστε το κάλυμμα, αφαιρέστε την άδεια μπαταρία και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε μια 

νέα μπαταρία. Αντικαταστήστε το κάλυμμα και σφίξτε το με τη βίδα. 

 
1.6 Set-up και λειτουργία 

 

Βασικές λειτουργίες του ανιχνευτής κίνησης 

Ο ανιχνευτής κίνησης εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

- Ανιχνεύει κίνηση μέχρι και 10μ. 

- Τηλεφωνεί και μεταδίδει μηνύματα συναγερμού SMS σε αριθμούς τηλεφώνου που έχουν 

καταχωρηθεί στην κάρτα SIM του ανιχνευτή κίνησης. 

- Φωτογραφίζει την προστατευόμενη ζώνη, όταν ανιχνεύσει κίνηση. 

- Μεταδίδει την φωτογραφία μέσω GPRS στη διεύθυνση e-mail που είναι καταχωρημένη στην 

κάρτα SIM του ανιχνευτή κίνησης. 

- Μεταδίδει SMS για επιβεβαίωση Όπλισης/Αφόπλισης. 

- Μπορεί να ελέγξει το υπόλοιπο της κάρτας SIM του ανιχνευτή κίνησης. 

- Αυτόματη επαναφορά σε ένοπλη λειτουργία. 

- Αφοπλίζει μέσω τηλεφωνικής κλήσης όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. 

 

Βασικές λειτουργίες του Keychain Remote Control 

Το Keychain Remote Control εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

- Οπλίζει τον ανιχνευτή κίνησης με το πλήκτρο "A". 

- Αφοπλίζει τον ανιχνευτή κίνησης χρησιμοποιώντας το κουμπί "B". 

- Μπορεί να ελέγξει το υπόλοιπο της κάρτας SIM του ανιχνευτή κίνησης χρησιμοποιώντας το 

πλήκτρο "F". 

- Γρήγορη έξοδο από την κατάσταση προγραμματισμού με το πλήκτρο "F". 

 

Δείκτες του ανιχνευτή κίνησης και του Keychain Remote Control 

Ο ανιχνευτής κίνησης έχει σχεδιαστεί με δείκτες φως και ήχου. Η ένδειξη φως GSM στην 

πλακέτα κυκλώματος του ανιχνευτή υποδεικνύει την κατάσταση του δικτύου GSM. Η ένδειξη 

φως για το Keychain Remote Control δείχνει αν το σύστημα είναι οπλισμένο ή αφοπλισμένο, 

την επικοινωνία με τον ανιχνευτή κίνησης και την αίτηση υπόλοιπου. Οι περιγραφές για τους 

δείκτες είναι λεπτομερώς στον πίνακα 3. 
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Πίνακας: 3 

 
 

Ειδοποιήσεις 

Ο ανιχνευτής κίνησης μεταδίδει ένα μήνυμα SMS ενεργοποίησης / απενεργοποίησης σε 

"1SMS" (το πρώτο καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, ανατρέξτε στον πίνακα 4 στη 

συνέχεια), όπως καταγράφεται στη μνήμη της κάρτας SIM και τις ειδοποιήσεις συναγερμού 

SMS στους υπόλοιπους αριθμούς τηλεφώνου που ορίστηκαν σε "1SMS" - "6SMS". 

Επιπλέον, ο αριθμός τηλεφώνου έχει οριστεί σε "1SMS" ενημερώνεται για την κατάσταση και 

τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων. 

Τα μηνύματα κατάστασης αποστέλλονται σε χρονικά διαστήματα που προγραμματίζονται. Το 

σημείο αναφοράς στο χρονοδιάγραμμα ξεκινά και διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του SMS 

που είναι για ρύθμιση. Το μήνυμα κατάστασης περιέχει το υπόλοιπο της κάρτας SIM. 

Όταν ένας συναγερμός ενεργοποιείται, ο ανιχνευτής κίνησης στέλνει ένα μήνυμα SMS και 

τοποθετεί μια εξερχόμενη κλήση από τον 1ο αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια καλεί τους 

υπόλοιπους αριθμούς τηλεφώνων. 

Ο ανιχνευτής κίνησης θα τερματίσει την εξερχόμενη κλήση και να προχωρήσει για να καλέσει 

τον επόμενο αριθμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Όταν ο συνδρομητής είναι διαθέσιμος, αλλά δεν απαντήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα. 

- Όταν ο συνδρομητής βρίσκεται σε δίκτυο, αλλά η γραμμή είναι κατειλημμένη, μετά 5 

δευτερόλεπτα. 

- Όταν ο συνδρομητής βρίσκεται εκτός δικτύου, μετά από 10 δευτερόλεπτα. 

Οι κλήσεις θα σταματήσουν όταν ένας από τους κληθέντες συνδρομητές ανταποκριθεί στην 

κλήση. Στη συνέχεια, ο ανιχνευτής κίνησης θα στείλει ένα SMS "Συναγερμός" στους αριθμούς 

τηλεφώνου που βρίσκονται σε "2SMS" - "6SMS". 
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Φωτογραφίες 

Η προστατευόμενη ζώνη φωτογραφίζεται μέσα σε 1 δευτερόλεπτο μετά που η διείσδυση της 

προστατευόμενης ζώνης ανιχνεύεται. Αφού όλα τα μηνύματα SMS σταλούν, η φωτογραφία 

στέλνεται στο e-mail σας μέσω GPRS. Σε περίπτωση που οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 

αλλάξουν η προστατευόμενη ζώνη μπορεί να φωτογραφηθεί 2 φορές μετά τη διείσδυση. Η 

δεύτερη φωτογραφία φωτογραφίζεται με καθυστέρηση 6 έως 30 δευτερολέπτων μετά την 

αρχική φωτογραφία, ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων. 

 

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SET-UP 

  

 2.1 Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία 

  

Ανοίξτε το κουτί και ελέγξτε οπτικά τον ανιχνευτή κίνησης για να βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν 

είναι κατεστραμμένο ή λείπει. Πριν προχωρήσετε με στην διαδικασία set-up, 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κωδικού PIN της κάρτας SIM του ανιχνευτή κίνησης με την 

βοήθεια ενός κινητού τηλεφώνου. Επιβεβαιώστε ότι η κάρτα SIM έχει αρκετό υπόλοιπο και 

μπορεί να συνδέεται με GPRS δεδομένα. Σε περίπτωση που η κάρτα SIM είχε 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, διαγράψετε όλη τη μνήμη της κάρτας SIM. 

 

Προσοχή! Ενώ κρατάτε ή δουλεύετε με τον ανιχνευτή κίνησης, προσέξτε να μην αγγίξετε το 

φακό της κάμερας με τα δάχτυλά σας. Αγγίζοντας το φακό μπορεί να οδηγήσει σε κακή 

ποιότητα εικόνας. 

 

2.2 Ρύθμιση του ανιχνευτή κίνησης 

 

Κατά την αρχική ενεργοποίηση της συσκευής χρησιμοποιώντας μια νέα ή μια διαμορφωμένη 

κάρτα SIM, ο ανιχνευτής κίνησης θα δημιουργήσει μια καταχώρηση σύμφωνα με τον πίνακα 

4. Οι ρυθμίσεις του ανιχνευτή κίνησης 1-26 αποθηκεύονται στη μνήμη της κάρτας SIM και οι 

ρυθμίσεις 27-31 αποθηκεύονται στη μνήμη του ανιχνευτή κίνησης. Ο πίνακας 4 βρίσκεται στις 

επόμενες σελίδες. 
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Πίνακας: 4 
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 2.3 Λειτουργία προγραμματισμού 

  

Για να μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού του ανιχνευτή κίνησης, εκτελέστε τα 

παρακάτω βήματα σε διαδοχική σειρά. 

1. Τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό μονωτικό κάλυμμα από τις επαφές της μπαταρίας, όπως 

φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Εάν το προστατευτικό μονωτικό κάλυμμα αφαιρέθηκε 

προηγουμένως, αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 2 λεπτά, και στη συνέχεια τοποθετήστε 

ξανά τις μπαταρίες φροντίζοντας να τηρούν τη σωστή πολικότητα. 

3. Περιμένετε μέχρι να ακούσετε ένα μακρύ ενιαίο ήχο. Η "GSM" ένδειξη ανάβει για 3 

δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αναβοσβήνει γρήγορα. 

4. Περιμένετε την κάρτα SIM να ενωθεί με το δίκτυο. Κατά τη διαδικασία αυτή η ένδειξη 

"GSM" θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το "GSM" θα 

αναβοσβήνει μία φορά κάθε πέντε δευτερόλεπτα και θα ακουστούν 3 ηχητικοί τόνοι. Αυτό 

επιβεβαιώνει ότι ο ανιχνευτής κίνησης έχει μπει στην κατάσταση προγραμματισμού. Αν η 

ένδειξη "GSM" συνεχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα, μπορεί να σημαίνει ότι η κάρτα SIM έχει 

τοποθετηθεί εσφαλμένα, η πρόσβαση εμποδίζεται από έναν κωδικό PIN ή το δίκτυο GSM δεν 

είναι διαθέσιμο. 

Για ένα διάστημα 3 λεπτών, ο ανιχνευτής κίνησης λαμβάνει ειδοποιήσεις SMS που περιέχουν 

τις αλλαγμένες ρυθμίσεις, εντολές από τηλεχειριστήρια και τις εισερχόμενες κλήσεις. Μετά το 

πέρας της διαδικασίας, ο ανιχνευτής κίνησης θα επιστρέψει στην λειτουργία αφόπλισης και θα 

στείλει ένα SMS στον πρώτο καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου με όλες τις ρυθμίσεις. 

Προκειμένου βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί πλακέτα του 

ανιχνευτή κίνησης για 1-2 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο "F" στο τηλεχειριστήριο. 

 

2.4 Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου και των SMS 

 

Σε περίπτωση που η κάρτα SIM είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε ένα ανιχνευτή κίνησης, 

είναι υποχρεωτικό να διαγράψετε όλα τα προηγούμενα μηνύματα SMS και καταχωρήσεις 

στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για να επιτευχθεί αυτό, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα σε 

διαδοχική σειρά. 

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην ενότητα 2.3. 
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2. Αφαιρέστε το προστατευτικό μονωτικό κάλυμμα από τις επαφές της μπαταρίας, όπως 

φαίνεται στην ενότητα 2.3 ή εγκαταστήσετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα, σε 

περίπτωση που είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως. 

3. Μετά το αρχικό «beep» στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στην 

πλακέτα κυκλώματος ανιχνευτή κίνησης, κρατώντας το πατημένο μέχρι την έναρξη των 

πολυάριθμων «beep». Η διαγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου έχει αρχίσει και συνοδεύεται 

από τον ήχο πολλών σύντομων ηχητικών σημάτων. 

4. Περιμένετε να σταματήσουν τα ηχητικά σήματα και μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο ανιχνευτής 

κίνησης θα επανεκκινήσει. 

Μετά τη διαγραφή, η κάρτα SIM μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. 

 

2.5 Αρχικός προγραμματισμός (Set-up)  

 

Μετά την πρώτη ενεργοποίηση του ανιχνευτή κίνησης για πρώτη φορά, τα κελιά με τις 

προεπιλεγμένες τιμές θα δημιουργηθούν στον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM. 

Αργότερα, θα είστε σε θέση να επεξεργαστείτε αυτές τις τιμές. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα 

σε διαδοχική σειρά. 

1. Γράψτε ένα SMS με τη χρήση του τηλεφώνου που σκοπεύετε να ορίσετε ως πρωταρχικό 

αριθμό για τις ειδοποιήσεις και στείλτε το στην κάρτα SIM που είναι στον ανιχνευτή κίνησης. 

2. Το μήνυμα πρέπει να περιέχει το όνομα του ανιχνευτή κίνησης, το σύμβολο ‘&’ και το email 

σας. Για παράδειγμα: home&abc@yourprovider.com. Home είναι το όνομα του ανιχνευτή 

κίνησης που επιλέγεται εσείς. 

3. Τώρα έχετε πρόσβαση στην λειτουργία προγραμματισμού της συσκευής (βλέπε 2.3). 

4. Στο διάστημα 3 λεπτών μετά από την πρόσβαση και την είσοδο στη λειτουργία 

προγραμματισμού του ανιχνευτή κίνησης, στείλτε το προετοιμασμένο μήνυμα SMS στην 

κάρτα SIM του ανιχνευτή κίνησης. Ο αριθμός τηλεφώνου θα εγγραφεί στο κελί #1-1sms, το 

όνομα του ανιχνευτή κίνησης έχει οριστεί στο κελί #27 και το e-mail στο κελί #28 (βλέπε 

πίνακα 4). 

Θα πρέπει να απαιτείται η καταγραφή των τηλεφωνικών αριθμών για πρόσθετες ειδοποιήσεις. 

5. Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να το καταχωρήσετε στη μνήμη της κάρτας 

SIM. Το τηλεχειριστήριο θα είναι εγγεγραμμένο στο κελί #8-RC#1 (βλέπε πίνακα 4). Κατά τη 

διαδικασία εγγραφής, η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει εναλλάξ με 

κόκκινο/πράσινο χρώμα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ένα «beep» και η 

ένδειξη του τηλεχειριστηρίου θα σβήσει.  

6. Για να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί στον πίνακα 

κυκλώματος του ανιχνευτή κίνησης για 1-2 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο "F" στο 

τηλεχειριστήριο. 

7. Ο πρώτος καθορισμένος αριθμός τηλεφώνου θα λάβει ένα μήνυμα SMS που περιέχει όλες 

τις ρυθμίσεις. 

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσατε όλα τα πιο πάνω βήματα (π.χ. να στείλετε το SMS για 

να εγγραφεί το τηλεχειριστήριο), αφαιρέστε τις μπαταρίες, περιμένετε 2 λεπτά και 

επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. 
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Μετά τη μετάδοση ενός SMS που περιέχει τις ρυθμίσεις και τις τιμές, ο ανιχνευτής κίνησης 

επανέρχεται στη λειτουργία "Αφοπλισμένο". 

 

Επαλήθευση Set-up  

1. Πατήστε το πλήκτρο "A" στο τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη αναβοσβήνει κίτρινο, μετά κόκκινο 

και ο ανιχνευτής κίνησης θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης. Ο ανιχνευτής κίνησης 

θα συνεχίσει να εκπέμπει ήχους για 40 δευτερόλεπτα, στη διάρκεια του οποίου πρέπει να 

εκκενωθεί η προστατευόμενη ζώνη (π.χ. βγείτε από το δωμάτιο). 

2. Ένα μήνυμα SMS θα φτάσει που περιέχει το κείμενο "Armed RC 1 (Home)". 

3. Περιμένετε 2-3 λεπτά και στη συνέχεια μπείτε στην προστατευόμενη ζώνη. 

4. Ένα μήνυμα SMS θα φτάσει που περιέχει το κείμενο "ALARM (Home)" και μια τηλεφωνική 

κλήση από τον ανιχνευτή κίνησης. 

5. Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου του ανιχνευτής κίνησης μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 

6. Ένα μήνυμα SMS θα φτάσει που περιέχει το κείμενο "Disarmed via call from 

+1XXXXXXXXXX (Home)"  

7. Ελέγξτε το e-mail σας για την φωτογραφία που αποστέλλεται από τον ανιχνευτή κίνησης. 

 

2.6 Προσαρμογή των ρυθμίσεων  

 

Οι ρυθμίσεις που είχαν εγκατασταθεί κατά την αρχική ενεργοποίηση είναι ρυθμιζόμενα. Οι 

τιμές ρύθμιση μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τρεις μεθόδους. 

 

Πρώτη μέθοδος: 

Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν με τη χρήση μιας online υπηρεσίας, όπως 

http://express.alphasafe.com/en2/index.php ή χρησιμοποιώντας το Express GSM 

Configurator, διαθέσιμο για να το κατεβάσετε σε Android και iOS εφαρμογές. Ένα μήνυμα 

SMS διαμορφωμένο από το Configurator θα σταλεί στην κάρτα SIM του ανιχνευτή κίνησης. 

 

Δεύτερη μέθοδος: 

1. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον ανιχνευτή κίνησης. 

2. Δημιουργήστε ένα μήνυμα SMS χρησιμοποιώντας τις τιμές των παραμέτρων σύμφωνα με 

τον πίνακα 4. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε το "Type of alarm notification", ένα μήνυμα 

SMS θα πρέπει να σταλεί στον ανιχνευτής κίνησης που περιέχει το κείμενο: “18)0"; 18) είναι 

το κελί # και 0 η τιμή της παραμέτρου. Για την αλλαγή πολλαπλών τιμών των παραμέτρων, 

είναι απαραίτητο να διαχωριστούν οι τιμές των παραμέτρων χρησιμοποιώντας ένα κόμμα. Για 

παράδειγμα: "16) 1, 18) 0, 26) 2121” κ.λπ. 

3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. 
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4. Περιμένετε την κάρτα SIM για να συνδεθεί στο δίκτυο. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης, η 

ένδειξη "GSM" θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Με την ολοκλήρωση, η ένδειξη "GSM" θα 

αναβοσβήνει μία φορά κάθε πέντε δευτερόλεπτα και θα ακουστούν 3 ηχητικοί τόνοι. 

5. Στείλτε το προετοιμασμένο μήνυμα SMS στον αριθμό τηλεφώνου του ανιχνευτή κίνησης. 

6. Περιμένετε μέχρι να λάβετε ένα μήνυμα SMS που επιβεβαιώνει τις αλλαγές. 

 

Τρίτη μέθοδος:  

Είναι δυνατόν να αλλάξετε τις τιμές των παραμέτρων χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο 

GSM. Τοποθετήστε την κάρτα SIM του ανιχνευτή κίνησης στο κινητό τηλέφωνο. Για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στην απαραίτητη τιμή της παραμέτρου, καλέστε το κελί# τιμή 

παραμέτρου στην ερώτηση σχετικά με το τηλέφωνο, σύμφωνα με τον πίνακα 4 και στη 

συνέχεια πατήστε το πλήκτρο #. Το τηλέφωνο θα εισέλθει στο κελί και η τιμή της παραμέτρου 

μπορεί να αλλαχτεί σύμφωνα με τον πίνακα 4. 

Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "1" και στη συνέχεια "#". Το κελί #1 θα ανοίξει. Εδώ είναι 

που ο πρωταρχικός αριθμός τηλεφώνου για ειδοποιήσεις μπορεί να καταχωρηθεί. 

 

Προσοχή! Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία. Αυτή η μέθοδος δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσθέσετε τηλεχειριστήρια. 

 

2.7 Πρόσθεση ενός τηλεφωνικού αριθμού για να λαμβάνει SMS 

 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να προσθέσετε τηλέφωνα για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις SMS. 

 

Πρώτη μέθοδος: 

1. Μπείτε στην λειτουργία προγραμματισμού του ανιχνευτή κίνησης (βλέπε 2.3). Για ένα 

διάστημα 3 λεπτών, ο ανιχνευτής κίνησης θα περιμένει για να λάβει οποιεσδήποτε 

εισερχόμενες κλήσεις. 

2. Τοποθετήστε μια κλήση από τον αριθμό τηλεφώνου που θα προστεθεί στη λίστα του 

ανιχνευτή κίνησης για να λαμβάνει SMS. 

3. Περιμένετε για το ανιχνευτή κίνησης να απορρίψει την κλήση. 

4. Περιμένετε για τον ανιχνευτής κίνησης να εκπέμψει έναν ήχο. Ο αριθμός τηλεφώνου θα 

αποθηκευτεί στα διαθέσιμα κελιά "2sms" ... "6sms". 

5. Εάν είναι απαραίτητο να προσθέσετε επιπλέον τηλεφωνικούς αριθμούς, επαναλάβετε τα 

βήματα 2-4. Ο μέγιστος αριθμός τηλεφώνων που μπορούν να προστεθούν είναι 6 

συμπεριλαμβανομένου και του πρωταρχικού τηλεφώνου. 

6. Προκειμένου να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί στον 

πίνακα κυκλώματος του ανιχνευτή κίνησης για 1-2 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο "F" 

στο τηλεχειριστήριο. 

7. Ο πρωταρχικός αριθμός τηλεφώνου ("1sms"), θα λάβει ένα SMS που περιέχει τις νέες 

ρυθμίσεις. 

 

Δεύτερη μέθοδος: 

1. Μπείτε στην λειτουργία προγραμματισμού του ανιχνευτή κίνησης.  

2. Στείλτε το προετοιμασμένο μήνυμα SMS στον αριθμό τηλεφώνου του ανιχνευτής κίνησης 

με το ακόλουθο κείμενο: ‘‘2) +1xxxxxxxxxx, 3)+1yyyyyyyyyy, ..., 6) + 1zzzzzzzzzz ’’, 2)...6) 

είναι η θέση του κελιού # (βλέπε πίνακα 4). 

+1xxxxxxxxxx,... +1zzzzzzzzzz - τηλεφωνικοί αριθμοί για ειδοποίηση. 

Οι αριθμοί θα πρέπει να καταγράφονται στα διαθέσιμα κελιά "2sms" ... "6sms". 

Για παράδειγμα: 

“2)+17182222222”- για να προσθέσετε ένα τηλεφωνικό αριθμό.  
“2)+17182222222,3)+17180000000”- για να προσθέσετε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς.  
“2)+17182222222,3)+17180000000,4)+17181111111,5)+17183333333,6)+17184444444”- 
για να προσθέσετε πέντε τηλεφωνικούς αριθμούς. 
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3.Ο ανιχνευτής κίνησης εκπέμπει ένα ήχο κάθε φορά που προσθέτετε ένα αριθμό. 

4. Προκειμένου να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί στον 

πίνακα κυκλώματος του ανιχνευτή κίνησης για 1-2 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο "F" 

στο τηλεχειριστήριο. 

5. Ο πρωταρχικός αριθμός τηλεφώνου ("1sms"), θα λάβει ένα SMS που περιέχει τις νέες 

ρυθμίσεις. 

 

2.8 Διαγραφή ενός τηλεφωνικού αριθμού που λαμβάνει SMS 

 

Για να διαγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα ειδοποιήσεων, εκτελέστε τα 

ακόλουθα βήματα. 

1. Μπείτε στην λειτουργία προγραμματισμού του ανιχνευτή κίνησης. 

2. Στείλτε ένα SMS στον αριθμό τηλεφώνου του ανιχνευτής κίνησης που περιέχει το 

ακόλουθο κείμενο: "2)000" - για να διαγράψετε το δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό, "3)000" - για 

να διαγράψετε τον τρίτο αριθμό τηλεφώνου, κλπ. Για να διαγράψετε πολλαπλούς αριθμούς 

τηλεφώνου με τη μία, χωρίστε τις καθορισμένες τιμές των παραμέτρων με ένα κόμμα. Για 

παράδειγμα: "2)000,3)000,4)000,5)000,6)000" - αυτό διαγράφει όλους τους επιπλέον 

αριθμούς τηλεφώνου. 

3. Ο ανιχνευτής κίνησης εκπέμπει ένα ήχο κάθε φορά που διαγράφετε έναν αριθμό. 

 

2.9 Διαγραφή του Keychain Remote Control (KRC) 

 

Για να διαγράψετε ένα ήδη εγγεγραμμένο KRC, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα. 

1. Μπείτε στην λειτουργία προγραμματισμού του ανιχνευτή κίνησης. 

2. Στείλτε ένα SMS στον αριθμό τηλεφώνου του ανιχνευτής κίνησης που περιέχει το 

ακόλουθο κείμενο: "8)000000000" - διαγραφή τηλεχειριστήριου 1, "9)000000000" διαγραφή 

τηλεχειριστήριου 2, κλπ. Για να διαγράψετε πολλαπλά KRC με τη μία, χωρίστε τις 

καθορισμένες τιμές των παραμέτρων με ένα κόμμα. Για παράδειγμα: "8)000000000, 

9)000000000, 10)000000000, 11 000000000, 12)000000000, 13)000000000" - αυτό 

διαγράφει όλα τα καταχωρημένα KRC. 

3. Ο ανιχνευτής κίνησης εκπέμπει ένα ήχο κάθε φορά που διαγράφετε ένα KRC. 

 

2.10 Εγκατάσταση του ανιχνευτή κίνησης 

 

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή κίνησης εντός της ζώνης που πρέπει να προστατευθεί σε μια 

θέση όπου θα προστατεύεται από την έκθεση σε βροχή, σωματική βλάβη και πρόσβαση από 

οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

Ο ανιχνευτής κίνησης πρέπει να εγκαθίσταται κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την 

πιθανή πορεία ενός παραβάτη εντός και μέσω του άξονα της προστατευόμενης ζώνης. Το 

συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης είναι περίπου 2-2.5 μέτρα ή 6 έως 8 πόδια. 

Στο ύψος εγκατάστασης των 2m / 6.5 ft., η εμβέλεια ανίχνευσης είναι περίπου 10 m / 32 ft., σε 

ένα οπτικό πεδίο 87 μοιρών. 
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Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή κίνησης κοντά σε πηγές θερμότητας (τζάκια, σόμπες, 

κλιματιστικά, θερμαντικά σώματα) ή σε οποιαδήποτε θέση που είναι εκτεθειμένη σε ισχυρή 

ροή αέρα ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 
Ο τοίχος επί του οποίου ο ανιχνευτής κίνησης θα τοποθετηθεί δεν πρέπει να υπόκειται σε 

δονήσεις. Ο ανιχνευτής κίνησης πρέπει να διατηρείται σε απόσταση από ηλεκτρισμό και 

υψηλής τάσης καλωδίωση. 

Η παρουσία των αντικειμένων εντός της προστατευόμενης ζώνης, όπως έπιπλα, οθόνες, 

φυτά κλπ μπορεί να δημιουργήσουν "τυφλά σημεία", που ενδεχομένως εμποδίζουν την 

ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε τον ανιχνευτής κίνησης: 

1. Επιλέξτε μια θέση στον τοίχο για την εγκατάσταση.  

2. Τοποθετήστε τη βίδα. 

3. Συνδέστε το ανιχνευτή κίνησης. 

 

Προκειμένου να αξιολογήσετε την ευαισθησία του ανιχνευτή κίνησης στην ζώνη ανίχνευσης, 

ορίστε την τιμή της παραμέτρου στο "AlarmNot" = 2 (βλέπε πίνακα 4, κύτταρο 18). 

Μετακίνηση γύρω από τη ζώνη, προκειμένου να αξιολογήσετε την ευαισθησία του ανιχνευτή 

κίνησης. 

 

Προσοχή! Μετά την αξιολόγηση της ζώνη ανίχνευσης, επαναφέρετε τις τιμές των 

παραμέτρων στο "AlarmNot» σε 0 ή 1. 

 

2.11 Οπλισμός και αφοπλισμός του ανιχνευτή κίνησης 

 

Η οπλίση/αφόπλιση συναγερμού της προστατευόμενης ζώνης ελέγχεται μέσω των KRC που 

έχουν προγραμματιστεί και έχουν καταγραφεί από τον ανιχνευτή κίνησης. 

Για να οπλίστει ο ανιχνευτής κίνησης πατήστε το πλήκτρο "A" στο KRC. Ενώ αναμένετε τον 

ανιχνευτή κίνησης για να απαντήσει, η ένδειξη στο KRC ανάβει με κίτρινο χρώμα. Περιμένετε 

μέχρι να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Η ένοπλη καθυστέρηση αναμονής θα ενεργοποιηθεί 

(40 δευτερόλεπτα προεπιλεγμένη ρύθμιση, βλέπε διάγραμμα 4, κελί 19). Μετά το πέρας της 

καθυστέρησης, ο ανιχνευτής κίνησης θα τεθεί στην ένοπλη λειτουργία. 

Για να αφοπλίσετε τον ανιχνευτή κίνησης, πατήστε το κουμπί "B" στο KRC. Ενώ αναμένετε 

τον ανιχνευτή κίνησης για να απαντήσει, η ένδειξη στο KRC ανάβει με κίτρινο χρώμα. Όταν ο 

ανιχνευτής κίνησης αφοπλίζεται, το φως στο KRC αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. 

Εάν το κελί "ArmDisarm" (βλέπε διάγραμμα 4, κελί 16) έχει οριστεί στην τιμή "2", ο κύριος 

αριθμός τηλεφώνου θα λάβει ένα SMS που περιέχει το κείμενο "Armed" ή "Disarmed". 

Σε περίπτωση που το κουμπί του KRC πιεστεί περισσότερο από μία φορά, πριν από την 

αποστολή του SMS που δείχνε την κατάσταση του ανιχνευτή, το SMS θα περιέχει την πιο 

πρόσφατη ενημέρωση. 

Εάν εντοπιστεί κίνηση κατά τη διάρκεια της ένοπλης λειτουργίας, ο ανιχνευτής κίνησης θα 

μεταδώσει ένα SMS που περιέχει το κείμενο "Armed (Home)" ή / και θα αρχίσει τις κλήσεις 

προς τους καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου που ειδοποιούνται. 
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Εάν η καθυστέρηση ειδοποίησης είναι ορισμένη, τότε ο ανιχνευτής κίνησης θα περιμένει το 

χρόνο και κατόπιν θα ξεκινήσει τις ειδοποιήσεις. Εάν η καθυστέρηση ειδοποίησης είναι 

καθορισμένη σε 0-20 δευτερόλεπτα, ο ανιχνευτής κίνησης, χωρίς καμία περαιτέρω 

καθυστέρηση, θα αρχίσει τις ειδοποιήσεις, Λόγω της καθυστέρησης των ειδοποιήσεων 

αντισταθμίζεται ο χρόνος που απαιτείται για το GSM να ενεργοποιηθεί και την κάρτα SIM για 

να εγγραφεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ο χρόνος που απαιτείται για την μονάδα GSM 

να ενεργοποιηθεί και την κάρτα SIM για να εγγραφεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι 

περίπου 10-30 δευτερόλεπτα. 

Όταν ο ανιχνευτής κίνησης τελειώσει με τις ειδοποιήσεις, στέλνει στο e-mail σας μια 

φωτογραφία μέσω GPRS και στη συνέχεια περιμένει για 30 δευτερόλεπτα για να λάβει μια 

εισερχόμενη κλήση από τους αριθμούς που είναι στον κατάλογο για ειδοποιήσεις για να 

αφοπλιστεί. Μετά την παραλαβή μιας εισερχόμενης κλήσης, ο ανιχνευτής κίνησης θα 

απορρίψει την κλήση και θα στείλει μια ειδοποίηση SMS που θα περιέχει το κείμενο 

"Disarmed via a call from + 1718xxxxxxx (Home) (αν το" ArmDisarm" κελί περιέχει "2") και θα 

τεθεί αφοπλισμένο. Είναι επίσης δυνατό να εισέλθετε στην αφοπλισμένη λειτουργία μετά από 

ένα συναγερμό χρησιμοποιώντας ένα Keychain Remote Control (Ο ανιχνευτής κίνησης 

στέλνει ένα SMS "Disarmed by RC1 (Home)". 
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3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

  

Θέμα Πιθανή αιτία Λύση 

Δεν ακούγεται ήχος και το 
ένδειξη GSM αναβοσβήνει στον 
ανιχνευτή κίνησης μετά την 
τοποθέτηση των μπαταριών. 

1. Οι μπαταρίες δεν έχουν 
τοποθετηθεί σωστά. 
2. άδειες μπαταρίες. 

1. Αφαιρέστε και  τοποθετήστε 
ξανά τις μπαταρίες, ελέγξτε την 
πολικότητα. 
2. Τοποθετήστε δύο νέες 
μπαταρίες: AA LR6 1.5V. 

Όταν Οπλίζεται/Αφοπλίζεται 
(Πατώντας τα πλήκτρα "Α" ή "Β" 
στο τηλεχειριστήριο) δεν έχετε 
καμία απάντηση από τον 
ανιχνευτή κίνησης (η ένδειξη 
του ΚRC ανάβει κίτρινο- δεν 
αναβοσβήνει κανένα κόκκινο ή 
πράσινο). 

Δεν υπάρχει σύνδεση με το 
ΚRC επειδή η απόσταση με τον 
ανιχνευτή κίνησης υπερβαίνει τα 
15m / 50ft. 

Μειώστε την απόσταση από το 
Ανιχνευτή κίνησης (χωρίς να 
παραβιάζεται η ζώνη 
προστασίας). 

Κατά την ενεργοποίηση του 
ανιχνευτή κίνησης (Τοποθέτηση 
μπαταρίας) η ένδειξη "GSM" 
αναβοσβήνει συχνά, αλλά δεν 
ανάβει 1 φλας κάθε 5 
δευτερόλεπτα (η κάρτα SIM δεν 
μπορεί να εγγραφεί στο δίκτυο). 

1. Η κάρτα SIM δεν είναι 
τοποθετημένη. 
2. Η κάρτα SIM δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά. 
3. Ο κωδικός PIN της κάρτας 
είναι κλειδωμένος. 
4. Το δίκτυο GSM δεν είναι 
διαθέσιμο. 

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η 
κάρτα SIM. 
2. Αφαιρέστε την κάρτα SIM και 
δοκιμάστε να την βάλετε ξανά. 
3. Απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία αιτήματος κωδικού 
PIN της κάρτας SIM 
χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο 
κινητό. 
4. Προσπαθήστε να βρείτε τους 
λόγους μη πρόσβασης στο 
δίκτυο GSM. 
α) Αλλαγή της θέσης του MD για 
καλύτερη λήψη δίκτυο GSM 
(σύμφωνα με τις οδηγίες 
εγκατάστασης που 
περιγράφονται στο 2.10 του 
παρόντος εγχειριδίου). 
β) Αλλαγή της εταιρείας κινητής 
τηλεφωνίας που 
χρησιμοποιείται στον ανιχνευτή 
κίνησης. 

Όταν πατήσετε τα κουμπιά στο 
KRC, οι ενδείξεις δεν 
αναβοσβήνουν και δεν 
ακούονται ήχοι (σύμφωνα με 
τον πίνακα 3). 

Άδεια μπαταρία. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία 
- 1x CR2032 3V Lithium. 
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