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SOΦOS GSM Wireless Alarm Motion Package 
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 

 

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 

Η λειτουργική αρχή του ανιχνευτή κίνησης είναι παρόμοια με εκείνη ενός αυτόματου αισθητήρα 

πόρτας που βρίσκεται σε ένα κατάστημα. Καθώς πλησιάζετε την πόρτα αυτή ανοίγει. 

Ο ανιχνευτής κίνησης αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη κίνηση και στέλνει ένα μήνυμα SMS που 

περιέχει το κείμενο "Συναγερμός" και τοποθετεί μια κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο. 

Μια προαιρετική ασύρματη σειρήνα (πωλείται ξεχωριστά) μπορεί να συνδεθεί με τον ανιχνευτή 

κίνησης. 

Αφαιρέστε τη βίδα από το κάτω μέρος των συσκευών και ανασηκώστε το κάλυμμα του 

ανιχνευτή κίνησης. Μην αγγίζετε και μην δοκιμάσετε να επισκευάσετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα 

που περιέχονται στο εσωτερικό του ανιχνευτή κίνησης ή της σειρήνας. Αυτά είναι μόνο για 

ειδικευμένους τεχνικούς. 

Αν έχετε αγοράσει την σειρήνα, ανοίξτε την αφαιρώντας τη βίδα από την κάτω βάση του 

σώματος της μονάδας. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι, ασκώντας ελαφρά πίεση, εναλλάξ, σε κάθε 

υποδοχή που βρίσκεται στα δεξιά και αριστερά της βίδας. Ανασηκώστε το κάλυμμα της 

σειρήνας. 

Αγοράστε μια νέα κάρτα SIM (δεν περιλαμβάνεται) και καταγράψτε τον αριθμό τηλεφώνου 

παρακάτω: 

 
Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη της κάρτας SIM του ανιχνευτή κίνησης. Η κομμένη γωνία 

της κάρτας SIM πρέπει να βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της θήκης της κάρτας SIM. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (SET-UP) 

 

Χρειάζεται μόνο ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία προγραμματισμού και ρύθμισης,. Μετά από αυτή την διαδικασία ο 

ανιχνευτής κίνησης θα σβήσει. Εάν δεν καταφέρατε να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα της διαδικασίας, αφαιρέστε την μπαταρία από 

τον ανιχνευτή κίνησης και την σειρήνα, περιμένετε 2 λεπτά και επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. 

Εγκαταστήστε ξανά την μπαταρία στη θήκη του ανιχνευτή κίνησης τηρώντας την σωστή πολικότητα. Περιμένετε για 3 ηχητικά 

σήματα και στη συνέχεια καλέστε τον ανιχνευτής κίνησης (τον αριθμό τηλεφώνου που καταγράφεται στη σελίδα 1) από το 

τηλέφωνό σας. Μετά την παραλαβή της κλήσης, ο ανιχνευτής κίνησης εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στη συνέχεια αποσυνδέει την 

εισερχόμενη κλήση. 

Για να ρυθμίσετε τη σειρήνα, αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό ένθετο από μεταξύ της μπαταρίας και της θήκης της. Μετά από 

ένα ηχητικό σήμα, η ένδειξη LED (Light Emitting Diode) θα αναβοσβήσει 3 φορές υποδεικνύοντας ότι η σειρήνα έχει συνδεθεί με 

επιτυχία με τον ανιχνευτή κίνησης. 

Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο πατώντας σύντομα το πλήκτρο "A". Η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί με ένα ηχητικό σήμα. 

Αντικαταστήστε τα καλύμματα του ανιχνευτή κίνησης και της σειρήνας. Τοποθετήστε τα και σφίξτε τις βίδες. Σε περίπου 1 λεπτό θα 

λάβετε ένα εισερχόμενο μήνυμα SMS που περιέχει όλες τις ρυθμίσεις. Απλά επιβεβαιώνει ότι στη θέση νούμερο 1) είναι 

καταχωρημένο το τηλέφωνο σας και ορατό.  

 

 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή κίνησης σε μια θέση που τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν έχουν πρόσβαση. Βεβαιωθείτε ότι ο 

ανιχνευτής έχει πλήρη εικόνα της προστατευόμενης ζώνης και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.  Το συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 

είναι περίπου 2m/6.5’. Το εύρος ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας είναι περίπου 10m/ 33’ εντός της προστατευόμενης ζώνης. 

Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτής 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. 
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Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο στήριγμα τοίχου ή ταινία διπλής όψης για να τοποθετήσετε τον ανιχνευτής κίνησης στον τοίχο. Ο 

τοίχος επί του οποίου ο ανιχνευτής κίνησης θα τοποθετηθεί δεν πρέπει να εκτίθεται σε δονήσεις. Η παρουσία των αντικειμένων 

εντός της προστατευόμενης ζώνης, όπως έπιπλα, οθόνες, φυτά κλπ, μπορεί να δημιουργήσουν "τυφλά σημεία" που ενδεχομένως 

να εμποδίζουν την ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας. Η παρουσία των ζώων και πτηνών εντός της προστατευόμενης ζώνης 

μπορεί να προκαλέσει ψεύτικο συναγερμό. Οι ζώνες ανιχνεύσεως φαίνονται παρακάτω. 

 
Η σειρήνα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, για παράδειγμα, σε ένα ράφι ή να κρεμαστεί σε μια βίδα.  
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4. ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗ 

 

 Οπλισμένη λειτουργία προστασίας: Πατήστε το πλήκτρο "A" στο τηλεχειριστήριο.  Η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει 

πράσινο και κόκκινο, η σειρήνα θα ηχήσει μια φορά και στη συνέχεια θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα. Για 1 λεπτό, ο 

ανιχνευτής κίνησης θα συνεχίσει να εκπέμπει ηχητικά σήματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η 

προστατευόμενη ζώνη πρέπει να εκκενωθεί. 

 Περιμένετε για ένα εισερχόμενο μήνυμα SMS που περιέχει το κείμενο "Armed by RC *1". 

 Περιμένετε για 2-3 λεπτά. 

 Αφοπλισμένη λειτουργία προστασίας: Πριν από την είσοδο στον προστατευόμενο χώρο, πατήστε το κουμπί "B" στο 

τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κίτρινο και πράσινο. 

 Η σειρήνα θα ηχήσει δύο φορές και στη συνέχεια θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα.. 

 Περιμένετε για ένα εισερχόμενο μήνυμα SMS που περιέχει το κείμενο "Disarmed by RC *1".  

 

Σημείωση: RC = Remote Control (Τηλεχειριστήριο)  
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5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας 10m/33' 

Αποτελεσματική εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου 15m/49' 

Αποτελεσματική εμβέλεια σειρήνας 100m/328' 

Πρότυπο GSM GSM-900/1800/1900 

Μέγιστη χωρητικότητα καταχωρημένων αριθμών τηλεφώνου 6 

Μέγιστος αριθμός τηλεχειριστηρίων 6 

Μέγιστος αριθμός των σειρήνων 1 

Χρόνος προειδοποίησης 20-40 δευτερόλεπτα 

Τύπος μπαταρίας Li Battery CR123A 3V 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 
-10 to+50 °С* 
14 to 122 F 

Σχετική υγρασία του αέρα στους 35 C ή 95 F 93% 

Χρόνο λειτουργίας ανιχνευτή κίνησης με μία μπαταρία σε 25 C / 77 F 6 μήνες 

Διαστάσεις 90х57х46 mm 

Σημείωση - *στους - 25 °C / -13 F η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται  
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6. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

 Πατήστε το πλήκτρο "A" στο τηλεχειριστήριο, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει πράσινο και κόκκινο, η σειρήνα θα ηχήσει μια 

φορά και στη συνέχεια θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα. Για 1 λεπτό, ο ανιχνευτής κίνησης θα συνεχίσει να εκπέμπει 

ηχητικά σήματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η προστατευόμενη ζώνη πρέπει να εκκενωθεί.  

 Περιμένετε για ένα εισερχόμενο μήνυμα SMS που περιέχει το κείμενο "Armed by RC *1". 

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

 Η σειρήνα θα αρχίσει να εκπέμπει ηχητικά και οπτικά σήματα φωτός. 

 Περιμένετε για ένα εισερχόμενο μήνυμα SMS που περιέχει το κείμενο "Alarm" και μια εισερχόμενη κλήση από τον 

ανιχνευτή κίνησης. 

 Καλέστε από το τηλέφωνό σας τον τηλεφωνικό αριθμό του ανιχνευτή κίνησης. 

 Η σειρήνα θα ηχήσει δύο φορές και στη συνέχεια θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα. Κατά την διάρκεια ενός συναγερμού η 

σειρήνα θα ακούγετε δυνατά και θα αναβοσβήνει τα φώτα ‘strobe’ για 1 λεπτό. 

 Περιμένετε για ένα εισερχόμενο μήνυμα SMS που περιέχει το κείμενο "Disarmed by incoming call from +xxxxxxxxxxx" (o 

αριθμός τηλεφώνου σας). 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FFC 

 

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των αποτελεσμάτων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο 

προϋποθέσεις: 

 Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς περιβάλλον, και 

 Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε παρεμβολή, περιλαμβανομένης και παρεμβολής που μπορεί να 

προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. 

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής, σύμφωνα 

με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς 
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παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να 

εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 

επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια 

συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία 

μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα ή την απενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την 

παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

1) Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης. 

2) Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ της συσκευής και του δέκτη. 

3) Συνδέστε την συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. 

4) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό από Piperaris Security Protection για βοήθεια. 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης o κατασκευαστής θα 

επισκευάσει, ανταλλάξει, ρυθμίσει ή αντικαταστήσει κατά την κρίση του, οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν. Αυτή η εγγύηση δεν 

καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη απόπειρα να επισκευαστεί η συσκευή ή από οποιαδήποτε 

χρήση που δεν είναι σύμφωνη με το εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά οποιασδήποτε μορφής ή 

ζημιά που προκλήθηκε από οποιαδήποτε απόπειρα αποσυναρμολόγησης του προϊόν. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει την μπαταρία. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη μπαταρία σε περίπτωση λήψης του μηνύματος SMS 

σχετικά  με το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας. 

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημέρα που το προϊόν αγοράσθηκε για πρώτη φορά όπως φαίνετε από την απόδειξη αγοράς. 

Χωρίς έγκυρη απόδειξη αγοράς, ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης. 

 


