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Οδηγίες για την ασφάλεια 

 
Το «SOΦΟS GSM Wireless Alarm Package" ικανοποιεί και υπερβαίνει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, όπως ο κατασκευαστής, θα θέλαμε να μοιραστούμε ορισμένα 
προληπτικά μέτρα ασφαλείας μαζί σας. Για να μπορείτε να έχετε πολλά χρόνια λειτουργίας και να 
λαμβάνετε υπηρεσίες εγγύησης παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις παρακάτω προτάσεις. 
 

 Μην συνδέετε ηλεκτρικές συσκευές των οποίων οι απαιτήσεις ισχύος υπερβαίνουν τα 
επιτρεπόμενα επίπεδα για την καλωδίωση, τις πρίζες και τον διακόπτης GSM ρεύματος. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση υδρατμών ή σε τοποθεσία με 
ανεπαρκή εξαερισμό (αυτά τα περιβάλλον θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες 
ηλεκτρικές συνθήκες). 

 Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε επιθετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. βροχή, διαρροή υγρών, κ.λπ.). 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία που είναι κοντά σε επικίνδυνες εκρηκτικές ουσίες. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από 
τη συσκευή ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ορισμένων ευαίσθητων εξοπλισμών που 
ίσως προκαλέσουν μια πιθανή απειλή ή την ανθρώπινη ζωή. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. 

 Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα και μόνο όταν η συσκευή δεν είναι στην 
πρίζα και αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Μην αποσυναρμολογήσετε και μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Piperaris Security 
Protection. 

 Μην βάλετε στην πρίζα συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά. 

 Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές της συσκευής. 

 Μην αγγίζετε την πρίζα στη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, τα χέρια σας ή/και τα δάχτυλά 
σας. 

 Μην εκθέσετε τη συσκευή σε αναταράξεις και μην ρίχνετε τη συσκευή καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. 

 Αποθηκεύστε τη συσκευή με τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά. 

 
Προσοχή! Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη 
εγκατάσταση και χρήση της συσκευής ή για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από τη μη τήρηση των 
παρεχόμενων οδηγιών. 
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1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
1.1 Σκοπός και λειτουργία 
 
Το «SOΦΟS GSM Wireless Alarm Package" σχεδιάστηκε για να διαχειρίζεται αισθητήρες 
συναγερμού μέσω ραδιοκυμάτων και να επικοινωνεί με το χρήστη μέσω εξερχόμενων 
τηλεφωνικών κλήσεων ή/και SMS ειδοποιήσεις.        
Για να αποτραπεί η είσοδος σε μια ασφαλή ζώνη χρησιμοποιούμε διάφορους ασύρματους 
αισθητήρες συναγερμού μαζί με έναν ήχο και ένα φως που αναβοσβήνει, όπως την ασύρματη 
SN1-A σειρήνα (πωλείται ξεχωριστά). 
Το SOΦΟS GSM Wireless Alarm Package λειτουργεί σε 90-250V 50/60Hz και είναι ικανό να 
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί μια γραμμή που δεν υπερβαίνει τα 16 A. 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το GSM Power Switch περιέχει μια μπαταρία CR 123A που 
χρησιμοποιείται σαν back-up. Η μπαταρία δεν επιτρέπει την απομακρυσμένη λειτουργία του 
φορτίου της γραμμής, αλλά μπορεί να διατηρήσει και να υποστηρίξει τις προστατευτικές 
λειτουργίες ασφαλείας.  
 
1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας 
 

Περιγραφή Ποσότητα 

GSM Power Socket PS100 1 

Keychain Remote Control BN-3S 1 

Ανιχνευτής κίνησης MD101 3 

Door/ Window Sensor Switch DWS102 1 

Εγχειρίδιο Χρήσης 1 
Table 1 

1.3 Εξωτερική Άποψη 
 

Το GSM Power Switch είναι μια συσκευή ασφαλείας με δυνατότητα διακόπτη φορτίου γραμμής. Η 

εξωτερική όψη περιγράφεται στο διάγραμμα 1.  

 

 

1. Πρίζα 

2. Πρίζα με γείωση 

3. Το Κουμπί "R" χρησιμοποιείται για 

να μπείτε στη λειτουργία 

προγραμματισμού και να 

δημιουργήσετε τις προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις στην κάρτα SIM. 

4. Δείκτες: "ΖΩΝΗ" - Η κατάσταση 

ζώνης, "LINK" - την κατάσταση του 

δικτύου GSM & "POWER" - κατάσταση 

φόρτισης της γραμμής. 

5. Υποδοχή κάρτας SIM 

6. Θήκη μπαταρίας 
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1.4 Η συσκευή και η λειτουργία της 
 

1.4.1 Κύριες λειτουργίες του " SOΦΟS GSM Wireless Alarm Package " 

 110-220V, 50/60Hz, Dial-up "On/Off" για γραμμή που δεν υπερβαίνει τα 16A 

 Μεταφέρει την κατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των add-ons, σε 
εγγεγραμμένο αριθμό τηλεφώνου με τη χρήση κλήσεων και SMS 

 Διαχείρισης ενέργειας μέσω SMS 

 Διαχείριση και έλεγχος μέσω SMS  

 Διαχείριση με τρία κουμπιά μέσω του Keychain Remote Control 

 Υποστηρίζει ενδείξεις ήχου και φως για την κατάσταση της συσκευής και την κύρια 
κατάσταση τροφοδοσίας 

 Μπορεί να συνδεθεί με ένα ασύρματη σειρήνα 

 Δυνατότητα σύνδεσης έως και έξι (6) ασύρματους αισθητήρες συναγερμού 

 Keychain Remote Control χορηγούνται για να λειτουργούν ως και κουμπί πανικού 

 Μεταφέρετε σε μπαταρία εφεδρική (CR123A 3V)κατά τη διάρκεια μίας διακοπής 
ρεύματος, και διατηρεί τη λειτουργικότητα προστασίας της ασφάλειας 

 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τη βοήθεια ενός κινητού τηλεφώνου, μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης http://service.alphasafe.com ή την εφαρμογή iOS / Android “GSM Power 
Switch"  

 Δυνατότητα ενημέρωσης υπόλοιπου της SIM  

 

 
1.4.2 Κύριες λειτουργίες της Keychain Remote Control 
 
Τα κουμπιά για το Keychain Remote Control, από προεπιλογή, εκτελούν τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

 Κουμπί "Α" - Οπλίζει τη συσκευή 

 Κουμπί "Β" - Αφοπλίζει τη συσκευή 

 Κουμπί "F" - Ενεργοποιεί τη γραμμή φόρτισης On / Off. 

Το Keychain Remote Control μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να λειτουργεί ως κουμπί 

πανικού (Panic Button). 

 Κουμπί "Α" - κουμπί "πανικού" 

 Κουμπί "Β" - όπλα / αφοπλίζει τη συσκευή 

 Κουμπί "F" - Ενεργοποιεί τη συσκευή φόρτισης γραμμή τάσης On / Off. 

Για να αλλάξετε τη λειτουργία KRC είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε την τιμή της παραμέτρου. 
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1.4.3 Δείκτες για Keychain Remote Control και GSM Power Switch 

 

Το GSM Power Switch είναι εφοδιασμένο με δείκτες φως και ήχου. 
Το φως "ΖΟΝΕ" δείχνει τις λειτουργίες ασφαλείας. Το φως “LINK” υποδηλώνει την κατάσταση του 
δικτύου GSM. Το φως “POWER” υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της γραμμής τροφοδοσίας 
On / Off. Το φως Keychain Remote δείχνει αν το σύστημα είναι οπλισμένο, αφοπλισμένο και την 
γραμμή φορτίου On / Off. Μια περιγραφή κατάστασης παρέχεται στα πιο κάτω διαγράμματα. 
 

Συμβάν/Λειτουργία 
 

Δείκτης ZONE Ένδειξη Ήχου Δείκτης KRC 

Λειτουργία Μπαταρίας ΟΝ 
 

- 1 τιτίβισμα ήχου - 

Αναζήτηση Δικτύου GSM 
 

Ανάβει Πορτοκαλί - - 

Είσοδος Προγραμματισμού 
 

Ανάβει Πορτοκαλί 3 τιτιβίσματα ήχου - 

KRC Link-up 
 

Ανάβει Πορτοκαλί 1 παρατεταμένο ‘μπιπ’ 
Αναβοσβήνει εναλλάξ 

κόκκινο/πράσινο 

Οπλισμός 
 

Ανάβει Πράσινο κατά την 
διάρκεια όπλισης 

1 ήχος ‘μπιπ’ 

Ανάβει για λίγο 
κόκκινο και μία σειρά 
ήχου ακούγεται κατά 

την όπλιση 

Αφοπλισμός 
 

- 1 τιτίβισμα ήχου Ανάβει Πράσινο 

Λειτουργία αναμονής 
 

Αναβοσβήνει με Πράσινο 
χρώμα για 12 δεύτερα όταν 

είναι συνδεδεμένο με 
μπαταρία. Ανάβει σταθερά με 

Πράσινο χρώμα όταν είναι 
συνδεδεμένο στο ρεύμα. 

- - 

Προσοχή 
 

Ανάβει Πράσινο - - 

Συναγερμός 

 
Ανάβει Κόκκινο Συνεχόμενα ‘μπιπ’ - 

Table 2: Ενδείξεις του Keychain Remote Control & GSM Power Switch 

  

 

 

 

Power Source Δείκτης “POWER” 

On Main AC Power 
Load on Ανάβει Κόκκινο 

Load off Ανάβει Πράσινο 

On Battery Power 
Ανάβει Κόκκινο κατά διαστήματα 12 δευτερολέπτων όταν είναι 
αφοπλισμένο 

Table 4: Ενδείξεις “POWER” 

  

Power Source Δείκτης “LINK” 

On Main AC Power 
Δηλώνει την δύναμη του σήματος (ανάβει συνεχώς Πράσινο = Καλό, Πορτοκαλί 
= Μέτριο, Κόκκινο = Κακό) 

On Battery Power - 

Table 3: Ενδείξεις “LINK” 
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1.4.4 Ειδοποιήσεις 

 

Το GSM Power Switch στέλνει ειδοποιήσεις μέσω SMS στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι 

αποθηκεύονται στην μνήμη της κάρτας SIM. Οι ειδοποιήσεις είναι για Συναγερμό, ενεργοποίηση / 

απενεργοποίηση, διακοπή ρεύματος κλπ(δείγματα όπως φαίνονται στους πίνακες 2-4). 

  

 

 

 

 

Ειδοποιήσεις για Δοκιμή 
Οι ειδοποιήσεις για δοκιμή αποστέλλεται μέσω SMS στο επιλεγμένο διάστημα και δείχνουν το 
υπόλοιπο. Το χρονικό σημείο αναφοράς για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα αρχίζει όταν η 
συσκευή είναι ανοιχτή και ενεργοποιημένη. 
 
Ειδοποιήσεις συναγερμού 
Όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός, το GSM Power Switch στέλνει μια ειδοποίηση SMS και 
καλεί τους εγγεγραμμένους αριθμούς. Επιπλέον, οι κλήσεις και οι ειδοποιήσεις SMS 
αποστέλλονται στους υπόλοιπους τηλεφωνικούς αριθμούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
δραστηριότητας, η ένδειξη «ZONE» αναβοσβήνει κόκκινο και η σειρήνα αρχίζει να παίζει. 

 

Σε περίπτωση που η λειτουργία καθυστέρησης ειδοποίησης είναι ενεργοποιημένη 
(προεπιλεγμένη ρύθμιση των 20 δευτερολέπτων), το GSM Power Switch θα πρέπει πρώτα να 
περιμένει έξω από την επιλεγμένη καθυστέρηση, ενώ η ένδειξη “ZONE” αναβοσβήνει πράσινη και 
στη συνέχεια αρχίζει τις ειδοποιήσεις. 
Όταν GSM Power Switch λειτουργεί από μια πηγή εναλλασσόμενη, η μονάδα GSM είναι σε μια 
σταθερή θέση "On”, επιτρέποντάς της να δέχεται εντολές διαχείρισης ανά πάσα στιγμή. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μονάδα GSM γυρίζει "On" μόνο για να μεταδώσει γεγονότα. 
Εάν η καθυστέρηση συναγερμού έχει οριστεί σε μηδέν δευτερόλεπτα, τότε το GSM Power Switch, 

χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα αρχίσει αμέσως τις ειδοποιήσεις. Η καθυστέρηση συναγερμού 

περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για το GSM Power Switch για να ενεργοποιήσετε "On" και 

για την κάρτα SIM για να εγγραφείτε στο δίκτυο. Ο χρόνος που απαιτείται για την μονάδα GSM 

για να ενεργοποιηθεί "On" και για να καταχωρήσει την κάρτα SIM είναι περίπου 10-30 

δευτερόλεπτα. Το GSM Power Switch θα σταματήσει να τηλεφωνεί και θα προσπαθήσει να 

καλέσει τον επόμενο αριθμό, όταν: 

- Το τηλέφωνο του συνδρομητή δεν απαντηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 

- Το τηλέφωνο του συνδρομητή είναι απασχολημένο. 

- Το τηλέφωνο του συνδρομητή δεν είναι στο δίκτυο. 

Οι κλήσεις θα σταματήσουν, όταν ένας από τους καλούμενους αριθμούς συνδρομητών 

τηλεφώνου απαντήσει και στη συνέχεια, το GSM Power Switch θα στείλει SMS "Συναγερμός" για 

τους αριθμούς στο "2SMS" ... "6SMS". Ταυτόχρονα, ενώ τα SMS στέλλονται και οι εξερχόμενες 

κλήσεις εκτελούνται οι εγγεγραμμένη σειρήνα θα εκπέμψει φως και ήχο για συναγερμό για τη 

διάρκεια του 1 λεπτού. 

Μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, το GSM Power Switch μπορεί να αφοπλιστεί με το 

Keychain Remote Control ή μέσω SMS. Όταν το GSM Power Socket λαμβάνει μια εντολή για να 

αφοπλίσει, ο κύριος αριθμός τηλεφώνου θα λάβει ένα SMS επιβεβαίωσης και η συσκευή θα 

αφοπλιστεί. 
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1.5 Ελέγξτε εντολές από ένα τηλέφωνο 

 
Όταν το GSM Power Switch είναι συνδεδεμένο σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος, υποστηρίζει 
εντολές SMS από ένα τηλέφωνο. Στείλτε μια εντολή SMS στον αριθμό του GSM Power Switch, 
όπως περιγράφεται στον πίνακα 5, προκειμένου να εκτελέσει την επιλεγμένη εντολή. Μια 
επιβεβαίωση SMS αποστέλλεται στον πρωτογενή καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου και τον 
αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο εστάλη η εντολή.  

 

SMS 
inquiry 

Executed command 
SMS – power switch response 

Primary No. Requesting No. 

*0 Turn-off line load 

“Relay turned- off by 
No.+1XXXXXXXXXX”  

relay turned off”  
*0*X 

Turn-off line load “Relay turned- for X sec. 
Where X represents a Value represents a 
Value from 0 to 65535 Seconds 

*1 Turn-on line load  
“Relay turned- on by 
No.+1XXXXXXXXXX  

“Relay turned-on”  
*1*X 

Turn-on line load for X sec. Where X 
represents a Value from 0 to 65535 seconds  

*2 GSM Power Switch SIM card Balance inquiry  - 
Balance  
 

*3 ARM  
“Armed from No. 
+1XXXXXXXXXX”  

“Armed”  

*4 DISARM 
“Disarmed from No. 
+1XXXXXXXXXX”  

“Disarmed”  

*5 Device status 
“Relay turned-on/off, 
armed/disarmed, 
alarm”  

“Relay turned-on/off, 
armed/disarmed, 
alarm“  

Table 5: Εντολές SMS 

Για να χρησιμοποιήσετε ένα μη εγγεγραμμένο τηλέφωνο, ένας κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να 

προστεθεί στη μνήμη του GSM Power Switch. Για παράδειγμα: 12345*1-Turn-on line load. Όταν 

κάνετε μια έρευνα από τον Primary No, τα μηνύματα SMS είναι τα ίδια όπως και στο Inquiring No. 

 

1.6 Όπλιση και αφόπλιση της συσκευής 
Ο οπλισμός και αφοπλισμός των χώρων όπου οι αισθητήρες είναι εγκατεστημένοι επιτυγχάνεται 
με τη χρήση ενός Keychain Remote Control που είναι εγγραμμένο μαζί με το GSM Power Switch 
ή μέσω εντολών SMS. 
 
Οπλισμός με τη χρήση του ενός Keychain Remote Control 
Πατήστε το κουμπί "A" στο κοντρόλ. Όσο περιμένετε απάντηση από το GSM Power Switch, το 
φως KRC ανάβει πορτοκαλί χρώμα. Περιμένετε μέχρι να ανάψει κόκκινο, το φως “ZONE” θα 
ανάψει πράσινο και ένα διακεκομμένο ηχητικό σήμα θα ακουστεί. Η καθυστέρηση οπλισμού θα 
ξεκινήσει. Όταν η καθυστέρηση οπλισμού λήξει, το GSM Power Switch θα οπλιστεί. Στην 
παρούσα φάση, η σειρήνα θα αναβοσβήσει μία φορά και ένας σύντομος ήχος θα ακουστεί. Το 
πρωταρχικό καταχωρημένο τηλέφωνο, θα λάβει ένα SMS που θα λέει ότι το σύστημα οπλίστηκε 
με το KRC. 
 
Οπλισμός μέσω εντολών SMS  
Στείλτε μια εντολή SMS *3 από προηγούμενους εγγεγραμμένους αριθμούς στον αριθμό 
τηλεφώνου της κάρτας SIM του GSM Power Switch. Προκειμένου να οπλιστεί από τηλέφωνο που 
δεν έχει καταχωρηθεί στο διακόπτη GSM ρεύματος, ένας κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να 
γραφτεί στην αρχή του μηνύματος. Για παράδειγμα: 12345 * 3. 
Ένα SMS για επιβεβαίωση θα αποσταλεί στον πρωτογενή καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου 
"Οπλίστηκε με μια κλήση από + 1xxxxxxxxxx" και ένα SMS "Οπλίστηκε" θα αποσταλεί στον 
αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο εστάλη η εντολή. 
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Ένοπλη λειτουργία 

- Όταν λειτουργεί με μπαταρία, το φως “ZONE” αναβοσβήνει πράσινο κάθε 12 δευτερόλεπτα. 
- Όταν λειτουργεί με ρεύμα, οι δείκτες "Zone", "LINK" & "POWER" ανάβουν με πράσινο χρώμα (ή 
κόκκινο, αν το φορτίο γραμμής είναι ενεργοποιημένο "On"). 
 
Αφοπλισμός με τη χρήση ενός Keychain Remote Control 
Πατήστε το κουμπί "B" στο KRC. Όσο περιμένετε απάντηση από το GSM Power Switch, το φως 
KRC ανάβει πορτοκαλί χρώμα. Όταν το GSM Power Switch αφοπλιστεί, το φως KRC θα 
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Στην παρούσα φάση, η σειρήνα θα αναβοσβήσει δύο φορές και 
δύο σύντομα ηχητικά σήματα θα ακουστούν. Το πρωταρχικό καταχωρημένο τηλέφωνο, θα λάβει 
ένα SMS που θα λέει ότι το σύστημα αφοπλίστηκε με το KRC. 
 
Αφοπλισμός μέσω εντολών SMS (διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα) 
Στείλτε μια εντολή SMS *4 από προηγούμενους εγγεγραμμένους αριθμούς στον αριθμό 
τηλεφώνου της κάρτας SIM του GSM Power Switch. Προκειμένου να αφοπλιστεί από τηλέφωνο 
που δεν έχει καταχωρηθεί στο διακόπτη GSM ρεύματος, ένας κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να 
γραφτεί στην αρχή του μηνύματος. Για παράδειγμα: 12345*4. 
Ένα SMS για επιβεβαίωση θα αποσταλεί στον πρωτογενή καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου 
"Αφοπλίστηκε με μια κλήση από + 1xxxxxxxxxx" και ένα SMS "Αφοπλίστηκε" θα αποσταλεί στον 
αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο εστάλη η εντολή. 

 
Λειτουργία Αφόπλισης 
- Όταν λειτουργεί με μπαταρία, το φως "POWER" αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα μία φορά κάθε 

12 δευτερόλεπτα. 

- Όταν λειτουργούν με ρεύμα, οι δείκτες "LINK" & "POWER" ανάβουν με πράσινο χρώμα (ή 

κόκκινο, αν το φορτίο γραμμής είναι ενεργοποιημένο "On"). 

 

1.7 Γραμμή φόρτωσης - On/Off 
 

Όταν το GSM Power Switch είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, είναι δυνατόν να ενεργοποίηση ένα 

φορτίο γραμμής ή να το απενεργοποίηση μέσω του Keychain Remote Control ή μέσω εντολών 

SMS. 
 

Ενεργοποίηση της γραμμής φορτίου μέσω Keychain Remote Control 

Πατήστε το πλήκτρο "F" στο KRC. Όσο περιμένετε απάντηση από το GSM Power Switch, το φως 

KRC ανάβει πορτοκαλί χρώμα. Όταν το αναμμένο πορτοκαλί KRC φως αναβοσβήσει, το φορτίο 

γραμμής είναι ενεργοποιημένο "On". Η ένδειξη "POWER" θα ανάψει κόκκινο για να δείξει ότι το 

φορτίο γραμμής είναι ενεργοποιημένο "On". 

 

Ενεργοποιήστε τη γραμμή φόρτωσης μέσω SMS  
Στείλτε μια εντολή SMS *1 από προηγούμενους εγγεγραμμένους αριθμούς στον αριθμό 

τηλεφώνου της κάρτας SIM του GSM Power Switch. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί από 

τηλέφωνο που δεν έχει καταχωρηθεί στο διακόπτη GSM ρεύματος, ένας κωδικό πρόσβασης θα 

πρέπει να γραφτεί στην αρχή του μηνύματος. Για παράδειγμα: 12345*1.  

Ένα SMS για επιβεβαίωση θα αποσταλεί στον πρωτογενή καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου 
"GSM Socket is Switched On from +1xxxxxxxxxx" και ένα SMS "GSM Socket is Switched On" θα 
αποσταλεί στον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο εστάλη η εντολή. 

 
Απενεργοποιήστε τη γραμμή φόρτωσης μέσω Keychain Remote Control  
Πατήστε το πλήκτρο "F" στο KRC. Όσο περιμένετε απάντηση από το GSM Power Switch, το φως 

KRC ανάβει πορτοκαλί χρώμα.. Όταν το αναμμένο πορτοκαλί KRC φως αναβοσβήσει, το φορτίο 
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γραμμής είναι απενεργοποιημένο "Off". Η ένδειξη "POWER" θα ανάψει κόκκινο για να δείξει ότι το 

φορτίο γραμμής είναι απενεργοποιημένο "Off". 

 

Απενεργοποίηση της γραμμής φόρτωσης μέσω SMS  

Στείλτε μια εντολή SMS *0 από προηγούμενους εγγεγραμμένους αριθμούς στον αριθμό 

τηλεφώνου της κάρτας SIM του GSM Power Switch. Προκειμένου να απενεργοποιηθεί από 

τηλέφωνο που δεν έχει καταχωρηθεί στο διακόπτη GSM ρεύματος, ένας κωδικό πρόσβασης θα 

πρέπει να γραφτεί στην αρχή του μηνύματος. Για παράδειγμα: 12345*0.  

Ένα SMS για επιβεβαίωση θα αποσταλεί στον πρωτογενή καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου 
"GSM Socket is Switched Off from +1xxxxxxxxxx" και ένα SMS "GSM Socket is Switched Off" θα 
αποσταλεί στον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο εστάλη η εντολή. 

 
1.8 Panic Button 

 

Για να ενεργοποιηθεί ο σιωπηλός συναγερμός "Panic Button”, ανεξάρτητα από την κατάσταση 

της συσκευής αν είναι σε λειτουργία ή όχι, πατήστε το πλήκτρο «Α» που βρίσκεται στο Keychain 

Remote Control. Ενώ περιμένετε μια απάντηση από το GSM Power Switch, η ένδειξη KRC 

ανάβει πορτοκαλί και στη συνέχεια αναβοσβήνει μερικές φορές. Η ένδειξη "ZONE" αναβοσβήνει 

κόκκινη. Στη συνέχεια, ο πρωταρχικός εγγεγραμμένος αριθμός τηλεφώνου θα λάβει μια 

ειδοποίηση μέσω SMS που λέει "Remote Control # Alarm", που ακολουθείται από μια κλήση 

προς τον κύριο αριθμό τηλεφώνου. Στη συνέχεια, οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται μέσω SMS 

προς τους υπόλοιπους καταχωρηθέντες τηλεφωνικούς αριθμούς. 

Για να απενεργοποιήσετε το σιωπηλό συναγερμό "Panic Button", πατήστε το κουμπί "B" στο 

Keychain Remote Control. Μια ειδοποίηση SMS θα αποσταλεί στον πρωτογενή καταχωρημένο 

αριθμό τηλεφώνου που θα λέει "Disarmed από RC#". 
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2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ & ΣΕΙΡΗΝΕΣ 

  

Οι ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης και οι αισθητήρες της πόρτας/ παράθυρουDWS102 μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το GSM power switch για να ελέγχουν και να 

παρακολουθούν τη διείσδυση της προστατευόμενης ζώνης σε μια κλειστή τοποθεσία. Επιπλέον, 

η ασύρματη σειρήνα SN1-Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ηχητικές προειδοποιήσεις. 

3.1 Ανιχνευτής κίνησης MD101 

 

Ο ανιχνευτής κίνησης MD101 χρησιμεύει για την ανίχνευση διείσδυσης της προστατευόμενης 

ζώνης και να στέλνει μια ειδοποίηση μέσω του GSM Power Switch. Η αρχή λειτουργίας του 

αισθητήρα κίνησης βασίζεται στην αναγνώριση των μεταβολών της θερμότητας που προέρχεται 

από ένα πρόσωπο το οποίο διέρχεται μέσα από μια ευαίσθητη περιοχή η οποία ελέγχεται από 

ένα φακό και ένα ηλεκτρικό ανιχνευτή. Πρωτοβάθμιες τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να 

βρεθούν στον πίνακα 6. 

Table 6: Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Περιγραφή παραμέτρου Τιμή 
Η απόσταση ανίχνευσης σε κανονική ευαισθησία fr 0 to 10m  

Η απόσταση ανίχνευσης σε μειωμένη ευαισθησία fr 0 to 8m  

εύρος ταχύτητας κίνησης του παραβάτη fr 0.3 to 3m/s  

Τύπος πηγή ενέργειας CR123A (3V lithium)  

Διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας 3 years  

Φάσμα συχνοτήτων του σήματος Ραδιόφωνο fr 433.05 to 434.79 MHz  

Ραδιόφωνο εύρος λειτουργίας του σήματος? 100m  

Η μέγιστη ισχύς του πομπού 5 mW  

Διάστημα κατά το οποίο "Heartbeat" εκπέμπει σήμα ελέγχου Ανα ώρα 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας fr -10 to +50 °C  

Διαστάσεις 90 x 58 x 45 mm  

Συσκευή τροφοδοτικού 90-250 V 50/60 Hz 

Ικανότητα μεταγωγής φορτίου Γραμμή 
110-220 V 50/60 Hz not to 
exceed 16 A 

Switching Power 3.5 kW 

Μέγιστη απόσταση λειτουργίας για το Keychain Remote Control 50 m 

Μέγιστη απόσταση λειτουργίας των ασύρματη σειρήνα 100 m 

Μέγιστη απόσταση λειτουργίας των αισθητήρων 100 m 

GSM πρότυπα μονάδα λειτουργίας GSM-850/900/1800/1900 

Μέγιστη ποσότητα των εγγεγραμμένων Τηλέφωνα για κοινοποίηση 6 

Μέγιστη ποσότητα των εγγεγραμμένων Μπρελόκ Τηλεκοντρόλ 6 

Μέγιστη ποσότητα των καταχωρημένων αισθητήρων ασφαλείας 6 

Μέγιστη ποσότητα ασύρματων σειρήνων 1 

Μέσος χρόνος παράδοσης που απαιτείται  για να στείλετε μια 
προειδοποίηση προς το τηλέφωνο του συνδρομητή 

20-40 δευτερόλεπτα 

Τύπος μπαταρίας back-up για το διακόπτη GSM ρεύματος CR2032 3V Lithium battery 

Είδος μπαταρίας για το Keychain Remote CR2032 3V Lithium battery 

Έλεγχος-Θερμοκρασία εύρος λειτουργίας -10 - +50 °C  

Σχετική υγρασία του αέρα 93% 

Συνολικές διαστάσεις  67x80x160 mm  

Βάρος 0.3 kg 
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Βάρος 0.1 kg  

Διάρκεια ζωής 10 years  

- Το εύρος λειτουργίας του εσωτερικού ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να επηρεαστεί από τα 
υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται και τη θέση εγκατάστασης στο εσωτερικό των 
εγκαταστάσεων. 

Table 7: Συστάσεις τοποθέτησης ραδιοφωνικών συσκευών 

Θέση των ραδιοφωνικών συσκευών Συνιστώμενη απόσταση 
Σε χώρους με οπτική επαφή 50 μ 

Στους χώρους που περιέχουν ξύλο ή χωρίσματα με γυψοσανίδα 35 μ 

Στους χώρους που περιέχουν τούβλα, τοίχους όχι παχύτερους από 250 
χιλιοστά 

20 μ 

Στους χώρους που περιέχουν τσιμεντένιους τοίχους και εμπόδια 12 μ 

 

Ο αισθητήρας κίνησης μεταδίδει τους παρακάτω τύπους ειδοποιήσεων: 

-"Συναγερμός"- όταν η προστατευόμενη ζώνη παραβιάζεται. 

- “Enclosure opened” - όταν ανοίγουν ή κλείνουν οι επαφές παραβίασης. 

- "Heartbeat control”  - αποστέλλονται για να επιβεβαιώσετε και να ελέγξετε τη λειτουργία του 

αισθητήρα κίνησης. Κατά τη διαβίβαση των ειδοποιήσεων, μια αμφίδρομη ανταλλαγή με 

αποδεικτικό χρησιμοποιείται. Μεταδίδονται οι πληροφορίες και κωδικοποιούνται, εμποδίζοντας 

έτσι τη χρήση των υποκατάστατων συσκευών και τη μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία του Power 

Switch. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Μετά την ενεργοποίηση, η μετάδοση όλων των σημάτων μπλοκάρεται για ένα 1 λεπτό. 

- Μετά την όπλιση, η ειδοποίηση "Συναγερμός" δεν μπορεί σταλεί αν δεν περάσουν τριάντα (30) 

δευτερόλεπτα . 

- “Enclosure opened” και "Heartbeat control" μεταδίδονται και στην όπλιση και στην αφόπλιση. 

 

Ο αισθητήρας κίνησης παίρνει το ρεύμα του από μία μπαταρία. Η απώλεια ρεύματος συμβαίνει 

όταν το τάμπερ παραβιαστεί και όταν το προστατευτικό πλαστικό απομακρυνθεί από τη θήκη της 

μπαταρίας και την μπαταρία. 

Προσοχή! Κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση μιας νέας μπαταρίας, φροντίστε να μην 

έχετε πατημένο το τάμπερ. 

 

Δομή σχεδιασμού αισθητήρα κίνησης 

Ο αισθητήρας κίνησης είναι κατασκευασμένος χρησιμοποιώντας μια βάση και ένα αφαιρούμενο 

κάλυμμα, μαζί με ένα υπέρυθρο φακό. Στο εσωτερικό είναι εγκατεστημένα ένας δέκτης σήματος, 

ένας πομποδέκτης με κεραία, μια μπαταρία, μια ενδεικτική δίοδος, ένας anti-tampering 

αισθητήρας (tamper) και δύο jumper για τη ρύθμιση της λειτουργίας. 
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Table 8: Ορισμοί Jumper 

Θέση Jumper Επιλεγμένη Λειτουργία 

“KC” 
Ανοιχτό Αποστολή ειδοποίησης “Enclosure opened” 

Κλειστό Δεν στέλνει ειδοποίηση 

“CB” 
Ανοιχτό Μειωμένη ευαισθησία 

Κλειστό Κανονική ευαισθησία 

 

Table 9: Ενδείξεις 

Κατάσταση του αισθητήρα κίνησης Κόκκινη Ένδειξη 

Κανονική Δεν ανάβει 

Ειδοποίηση Εστάλη Μονή ή μία σειρά από ενδείξεις 

Υπόλοιπο μπαταρίας χαμηλό 
Αναβοσβήνει μία φορά κάθε 8 
δευτερόλεπτα 

Ένοπλη Λειτουργία Ανάβει 3 φορές 

GSM Power Switch – λειτουργία προγραμματισμού Ανάβει 3 φορές 

 

Συστάσεις για την εγκατάσταση 

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

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

συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης είναι περίπου 2 έως 2,5 m. Στο ύψος εγκατάστασης των 2m, το 

εύρος ανίχνευσης είναι περίπου 10 m, σε μία όψη των 87 μοιρών. Η παρουσία των αντικειμένων 

στην προστατευόμενη ζώνη, όπως έπιπλα, οθόνες, φυτά, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει «τυφλά 

σημεία» και ενδεχομένως παρεμβαίνουν στην ανίχνευση της ανθρώπινης κίνησης. 

 
Ο ανιχνευτής κίνησης δεν προορίζεται για να λειτουργεί σε διαβρωτικό και εκρηκτικό περιβάλλον. 

Η επιφάνεια στην οποία ο ανιχνευτής κίνησης είναι τοποθετημένος δεν πρέπει να υπόκειται σε 

κραδασμούς. Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή κίνησης κοντά σε ισχυρές πηγές θερμότητας 

(κλιματιστικά, καλοριφέρ, θερμάστρες, κλπ) ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία που υπόκεινται σε 

ισχυρά ρεύματα αέρα, απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας του αέρα ή άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία. Είναι δυνατόν να μειωθεί η ευαισθησία του ανιχνευτή κίνησης με την λάθος 

τοποθέτηση του. 
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Ο ανιχνευτής κίνησης πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σημείο που δεν πρέπει να παρεμποδίζεται 

η επικοινωνία με τον διακόπτη GSM από μπετόν ή χοντρούς τοίχους από τούβλα. 

Ο ανιχνευτής κίνησης πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από υψηλή ηλεκτρική καλωδιακή τάση, 

ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμό πληροφορικής. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα αυξηθούν οι ραδιοφωνικές αποστάσεις λειτουργίας και θα βοηθήσει στην αποφυγή 

ψευδών συναγερμών. Προκειμένου να εξακριβώσετε τη σωστή λειτουργία του ραδιοφωνικού 

σήματος στον επιλεγμένο τόπο εγκατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χαρακτηριστική 

ειδοποίηση “Enclosure opened". Ο έλεγχος μπορεί να γίνει μετά την εγγραφή του ανιχνευτή 

κίνησης και  εφόσον το "KC" είναι τοποθετημένο στην κλειστή θέση. Κάθε λάμψη της φωτεινής 

ένδειξης αντιπροσωπεύει μια αποστολή σήματος. Αν μετά το πάτημα ή την απελευθέρωση του 

tamper, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήσει 1-2 φορές, τότε το κανάλι επικοινωνίας είναι ισχυρό. Αν 

υπάρχουν 3 λάμψεις ή περισσότερες, τότε η απόσταση από το διακόπτη ισχύος GSM είναι πάρα 

πολύ μακριά ή το επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης είναι λανθασμένο. 

Η εγκατάσταση και η τοποθέτηση του ανιχνευτή κίνησης στο επιλεγμένο σημείο θα πρέπει να 

εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής. Εάν 

είναι απαραίτητο, η επαλήθευση της λειτουργίας και της ζώνης ανίχνευσης μπορούν να γίνουν με 

την κίνηση μέσα και γύρω από την περιοχή μετά την όπλιση του GSM Power Switch. 

 

3.2 Αισθητήρας Πόρτας/Παραθύρου DWS102 

 

Ο Αισθητήρας Πόρτας/Παραθύρου DWS102 χρησιμεύει για την ανίχνευση του μη 

εξουσιοδοτημένου ανοίγματος των θυρών, παραθύρων, καταπακτών, κλπ και για την μετάδοση 

των ειδοποιήσεων Συναγερμού μέσω ραδιοφωνικών σημάτων με το διακόπτη GSM. Περιέχει 

ενσωματωμένο μαγνητικό διακόπτη αισθητήρα και ένα αισθητήρα “Enclosure Opened” (Tamper). 

Πρόσθετη αισθητήρες μπορεί να συνδεθούν μέσω ενός εξωτερικού ενσύρματου κυκλώματος. 

Πρωτοβάθμιες τεχνικές προδιαγραφές για το διακόπτη αισθητήρα μπορούν να βρεθούν στον 

πίνακα 10. 

Table 10: Πρωτοβάθμιες τεχνικές προδιαγραφές 

Περιγραφή παραμέτρου Τιμή 
Απόσταση (ανάμεσα στον αισθητήρα και μαγνήτη) στην οποία ένα σήμα 
"συναγερμού" παράγεται 

12 χιλιοστά και μεγαλύτερη 

Απόσταση στην οποία η Κανονική Λειτουργία αποκαθίσταται 10 χιλιοστά και λιγότερη 

Το μέγιστο μήκος ενός εξωτερικού ενσύρματο κυκλώματος 10 μέτρα 

Αντίσταση της εξωτερικής ενσύρματης αντίστασης 7.5 kOhm  

Τύπος μπαταρίας CR123A  

Διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας 3 χρόνια 

Φάσμα συχνοτήτων του ραδιοφωνικού σήματος  fr 433.05 to 434.79 MHz  

Εύρος λειτουργίας του ραδιοφωνικού σήματος 100 μέτρα 

Μέγιστη ισχύς του πομπού 5 mW  

Διάστημα κατά το οποίο το "Heartbeat" εκπέμπει σήμα ελέγχου Ανά ώρα 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας fr -10 to +50 °C  

Διαστάσεις 109×32×27,5 mm  

Διαστάσεις του μαγνήτη 56,5×18×15,7 mm  

Βάρος  60 g / 10 g  

Διάρκειας λειτουργίας 10 χρόνια 

- Το εύρος λειτουργίας του εσωτερικού ραδιοφωνικού σήματος επηρεάζεται από τα υλικά 

κατασκευής που χρησιμοποιούνται και τη θέση εγκατάστασης στο εσωτερικό των 

εγκαταστάσεων. 
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Ο αισθητήρας πόρτας/παραθύρου μεταδίδει τους παρακάτω τύπους ειδοποιήσεων: 

-"Συναγερμός"- όταν η προστατευόμενη ζώνη παραβιάζεται. 

-“Enclosure opened” - όταν ανοίγουν ή κλείνουν οι επαφές παραβίασης. 

-"Heartbeat control”  - αποστέλλονται για να επιβεβαιώσετε και να ελέγξετε τη λειτουργία του 

αισθητήρα κίνησης. Κατά τη διαβίβαση των ειδοποιήσεων, μια αμφίδρομη ανταλλαγή με 

αποδεικτικό χρησιμοποιείται. Μεταδίδονται οι πληροφορίες και κωδικοποιούνται, εμποδίζοντας 

έτσι τη χρήση των υποκατάστατων συσκευών και τη μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία του Power 

Switch. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

-Μετά την ενεργοποίηση, η μετάδοση όλων των σημάτων μπλοκάρεται για ένα 1 λεπτό. 

-Μετά την όπλιση, η ειδοποίηση "Συναγερμός" δεν μπορεί σταλεί αν δεν περάσουν τριάντα (30) 

δευτερόλεπτα . 

-“Enclosure opened” και "Heartbeat control" μεταδίδονται και στην όπλιση και στην αφόπλιση. 

 

Ο αισθητήρας κίνησης παίρνει το ρεύμα του από μία μπαταρία. Η απώλεια ρεύματος συμβαίνει 

όταν το τάμπερ παραβιαστεί και όταν το προστατευτικό πλαστικό απομακρυνθεί από τη θήκη της 

μπαταρίας και την μπαταρία. 

Προσοχή! Κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση μιας νέας μπαταρίας, φροντίστε να μην 

έχετε πατημένο το τάμπερ. 

 

Δομή σχεδιασμού του αισθητήρα DWS102 

Ο αισθητήρας κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα αφαιρούμενο κάλυμμα, μια κύρια βάση και 

ένα κύκλωμα. Το κάλυμμα συνδέεται και ασφαλίζεται με τη βάση. Εγκατεστημένη στο κύκλωμα 

είναι μια μπαταρία, ένας μαγνητικός αισθητήρας, ένα "KC" jumper, μια ένδειξη LED δύο 

χρωμάτων, ένας αντι-αλλοιωτικός αισθητήρας (tamper) και τερματικά που αποτρέπουν 

εξωτερικές συνδέσεις. Ένα ">" σήμα μπορεί να βρεθεί στο κάλυμμα που δείχνει τη θέση του 

μαγνητικού αισθητήρα. 

 

Table 11: Ορισμοί KC Jumper 

Θέση Jumper Επιλεγμένη Λειτουργία 

“KC” 
Ανοιχτό Αποστολή ειδοποίησης “Enclosure opened” 

Κλειστό Δεν στέλνει ειδοποίηση 

 

Table 12: Ενδείξεις 

Κατάσταση του αισθητήρα κίνησης Κόκκινη Ένδειξη 

Κανονική Δεν ανάβει 

Ειδοποίηση Εστάλη Μονή ή μία σειρά από ενδείξεις 

Υπόλοιπο μπαταρίας χαμηλό 
Αναβοσβήνει μία φορά κάθε 8 
δευτερόλεπτα 

Ένοπλη Λειτουργία Ανάβει 3 φορές 

GSM Power Switch – λειτουργία προγραμματισμού Ανάβει 3 φορές 
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Εγκατάσταση και δοκιμή του αισθητήρα DWS102 

Ο ανιχνευτής κίνησης πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σημείο που δεν πρέπει να παρεμποδίζεται 

η επικοινωνία με τον διακόπτη GSM από μπετόν ή χοντρούς τοίχους από τούβλα. 

Ο ανιχνευτής κίνησης πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από υψηλή ηλεκτρική καλωδιακή τάση, 

ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμό πληροφορικής. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα αυξηθούν οι ραδιοφωνικές αποστάσεις λειτουργίας και θα βοηθήσει στην αποφυγή 

ψευδών συναγερμών. 

Για να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο μαγνήτη στον αισθητήρα κατά τη διάρκεια της 

εγγραφής του αισθητήρα, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το μαγνήτη που συνόδευσε τη 

συσκευή, κοντά στο ">" σήμα που βρίσκεται στο κάλυμμα του αισθητήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ο μαγνητικός αισθητήρας δεν θα επεξεργάζεται σωστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Εάν είναι 

απαραίτητο, συνδέστε επιπλέον διακόπτες αισθητήρα με τις εισόδους διακόπτη αισθητήρα. 

 

 
   (α)       (β) 

 

Σε περίπτωση που το καλώδιο (WL) του κυκλώματος δεν χρησιμοποιείται, η αντίσταση 

τερματισμού (Rt) πρέπει να συνδεθεί άμεσα με το WL και την είσοδο "I". Η έλλειψη ενός αντιστάτη 

τερματισμού (Rt) θα προκαλέσει τη συσκευή να δίνει ανεπιθύμητους συναγερμούς. 
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Προκειμένου να εξακριβώσετε τη σωστή λειτουργία του ραδιοφωνικού σήματος στον επιλεγμένο 

τόπο εγκατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χαρακτηριστική ειδοποίηση “Enclosure 

opened". Ο έλεγχος μπορεί να γίνει μετά την εγγραφή του ανιχνευτή κίνησης και  εφόσον το "KC" 

είναι τοποθετημένο στην κλειστή θέση. Κάθε λάμψη της φωτεινής ένδειξης αντιπροσωπεύει μια 

αποστολή σήματος. Αν μετά το πάτημα ή την απελευθέρωση του tamper, η φωτεινή ένδειξη 

αναβοσβήσει 1-2 φορές, τότε το κανάλι επικοινωνίας είναι ισχυρό. Αν υπάρχουν 3 λάμψεις ή 

περισσότερες, τότε η απόσταση από το διακόπτη ισχύος GSM είναι πάρα πολύ μακριά ή το 

επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης είναι λανθασμένο. 

Η εγκατάσταση και η τοποθέτηση του ανιχνευτή κίνησης στο επιλεγμένο σημείο θα πρέπει να 

εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής. 

 

3.3 Σειρήνα Συναγερμού SN1-A 

 

Η ασύρματη σειρήνα SN1-A έχει σχεδιαστεί για να δίνει συναγερμούς σε συνεργασία με τον 

διακόπτη GSM Power Switch. Εκτός από τα ηχητικά σήματα, η σειρήνα λειτουργεί για να δίνει 

ειδοποίησης φως και ήχου, προκειμένου να αναγνωρίζει την όπλιση και την αφόπλιση του 

συστήματος. Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές για τη σειρήνα παρουσιάζονται στον πίνακα 13. 

Table 13: Τεχνικές Προδιαγραφές 

Περιγραφή παραμέτρου Τιμή 
Δύναμη ήχου σε απόσταση 1m 85-95 dB  

Η μέγιστη εμβέλεια του ραδιοφωνικού σήματος με τον διακόπτη GSM 100 μέτρα 

Τύπος μπαταρίας CR123A 3V  

Διάρκεια ζωής μπαταρίας 12 μήνες 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Fr -10 to +50 °C  

 

Ασύρματη Σειρήνα - Δομή σχεδιασμού 

Η σειρήνα αποτελείται από μια βάση, ένα κάλυμμα, ένα κύκλωμα και buzzer ήχου. Το κύκλωμα 

της σειρήνας περιέχει ένα jumper (J2) που χρησιμεύει για να ενεργοποιήσετε ή να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου κατά τη διάρκεια της όπλισης και αφόπλισης. Όταν το 

jumper είναι στην κλειστή θέση, ο χαρακτηριστικό ήχος επιβεβαίωσης δεν είναι διαθέσιμος. Η 

βάση και το κάλυμμα συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μια μονή βίδα που μπορεί να 

βρεθεί στο κάτω μέρος της μονάδας. 

Η σειρήνα τοποθετείται σε οποιοδήποτε βολικό σημείο σε σκληρή επιφάνεια χρησιμοποιώντας 

δύο βίδες. Το ρεύμα παρέχεται από μία μπαταρία CR123A 3V. Η μπαταρία πρέπει να 

εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη πολικότητα, όπως υποδεικνύεται στην πλακέτα 

του κυκλώματος. 
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Η σειρήνα παρέχει ειδοποιήσεις φως και ήχου. Μια περιγραφή των ειδοποιήσεων μπορεί να 

βρεθεί στον πίνακα 14. 

Table 14: Ειδοποίησης Σειρήνας 

Ειδοποίηση Ηχητική προειδοποίηση Φως προειδοποίησης 
Power-up  1 Ήχος 1 Flash 

Επιβεβαίωση Εγγραφής 1 Ήχος 3 Flashes 

Όπλιση συναγερμού 1 Ήχος 1 Flash 

Αφόπλιση συναγερμού 2 Ήχοι 2 Flashes 

Αναγνώριση "ALARM" Ακούγεται περιοδικά κατά 1 λεπτό Αναβοσβήνει περιοδικά κατά 1 
λεπτό 

 

Table 15: Ήχοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

Jumper θέση J2 Ηχητικές επιβεβαιώσεις για την Όπλιση/Αφόπλιση 
Κλειστό Όχι  

Ανοιχτό Ναι  

 

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SET-UP 

  

 4.1 Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία 

  

Αγοράστε μια νέα κάρτα SIM. Πριν από το set-up, απενεργοποιείστε την λειτουργία PIN για το της 

κάρτας SIM χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο. Επιβεβαιώστε ότι η μνήμη της κάρτας SIM 

είναι κενή και ότι υπάρχει υπόλοιπο. Εάν η κάρτα SIM είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 

διαγράψτε τον τηλεφωνικό κατάλογο. 

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, επιθεωρήστε οπτικά το GSM Power Switch για να βεβαιωθείτε 

ότι δεν υπάρχει ζημιά και ότι όλα τα μέρη είναι παρόν. 

 

4.2 Ρύθμιση του GSM Power Switch 

 

Όλες οι ρυθμίσεις του διακόπτη GSM αποθηκεύονται και διατηρούνται στη μνήμη της κάρτας 

SIM. Όταν τροφοδοτείται για πρώτη φορά με μια νέα κάρτα SIM, ο διακόπτης GSM δημιουργεί 

ένα πρότυπο αξιών σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.  

 

 

 

Table 16 
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4.3 Πρόσβαση στον Προγραμματισμό λειτουργίας 

 

Ο διακόπτης GSM μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία προγραμματισμού με 2 τρόπους. 

 

Μέθοδος 1 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία προγραμματισμού, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα 

διαδοχικά. 

1. Βγάλτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας. 

2. Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή. 

3. Αντικαταστήστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας τη σωστή πολικότητα. 

4. Περιμένετε για ένα ηχητικό σήμα. Οι ενδείξεις "ZONE", "LINK" & "POWER" ανάβουν σταθερά 

με πορτοκαλί χρώμα υποδεικνύοντας την εκκίνηση. 

5. Περιμένετε την κάρτα SIM να συνδεθεί στο δίκτυο. Μετά 3 ηχητικά σήματα ακούγονται. Η 

ένδειξη "ZONE" ανάβει πορτοκαλί, ενώ το "LINK" δείχνει τη δύναμη του σήματος GSM και το 

"POWER" δεν είναι αναμμένο. Αυτό δείχνει ότι ο διακόπτης GSM ρεύματος εισήλθε στην  

λειτουργία προγραμματισμού. 

 

Μέθοδος 2 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία προγραμματισμού από την κατάσταση "αναμονής", 

πιέστε το πλήκτρο "R" μέχρι η ένδειξη "ZONE" να ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα και η 

ένδειξη "LINK"  να δείχνει την ισχύ του σήματος GSM. 

Προσοχή! Κατά την πρόσβαση στη λειτουργία προγραμματισμού, μην πατήσετε το πλήκτρο "R" 

αλλιώς, όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις θα διαγραφούν από την κάρτα SIM. 

Για ένα διάστημα 60 δευτερολέπτων ο διακόπτης GSM περιμένει για τις εισερχόμενες κλήσεις και 

για τις συνδέσεις από τηλεχειριστήρια, σειρήνες και SMS που περιέχουν αλλαγές στις ρυθμίσεις. 

Μετά τη λήξη της περιόδου αναμονής, ο διακόπτης GSM θα εισέλθει σε κατάσταση 

«αφοπλισμένο» και θα μεταδώσει μια ειδοποίηση SMS που δείχνει όλες τις πρόσθετες συσκευές 

στον πρωτογενή τηλεφωνικό αριθμό. 
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4.4 Διαγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου 

 

Εάν η κάρτα SIM είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε ένα διακόπτη GSM, θα πρέπει να 

δημιουργήσετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα διαδοχικά. 

1. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM. 

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "R" για τη διάρκεια 5 ‘beep’. Όταν τα ηχητικά 

σήματα παύσουν, όλες οι ενδείξεις θα ανάψουν πορτοκαλί. 

3. Αφήστε το πλήκτρο. Ένα ηχητικό σήμα θα επιβεβαιώσει τη διαγραφή. 

4. Η ένδειξη "ZONE" ανάβει πορτοκαλί, ενώ το "LINK" δείχνει τη δύναμη του σήματος GSM και το 

"POWER" δεν είναι αναμμένο. Αυτό δείχνει ότι ο διακόπτης GSM ρεύματος είναι στην  λειτουργία 

προγραμματισμού.  

Μετά τη δημιουργία του πρότυπου, η κάρτα SIM είναι έτοιμη για περαιτέρω set-up. 

 

4.5 Αρχικός προγραμματισμός (Set-up) 

 

Όταν το GSM Power Switch ενεργοποιείτε για πρώτη φορά, θα δημιουργηθούν κελιά στον 

τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM που θα περιέχουν τις προεπιλεγμένες τιμές των 

παραμέτρων. Στο μέλλον, αυτές οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν. 

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα διαδοχικά. 

1. Μπείτε στον προγραμματισμό λειτουργίας της συσκευής. 

2. Προσθέστε τους αριθμούς τηλεφώνου για τις ειδοποιήσεις. 

3. Προσθέστε τη Σειρήνα. 

4. Προσθέστε το Keychain Remote Control(s). 

5. Προσθέστε τους αισθητήρες συναγερμού και τους ανιχνευτές κίνησης. 

6. Ο πρώτος αριθμός τηλεφώνου θα λάβει μια ειδοποίηση SMS, που θα περιλαμβάνει όλες τις 

πρόσθετες συσκευές. Ένα SMS που δείχνει τις ρυθμίσεις και ένα SMS που δείχνει όλα τα 

εγγεγραμμένα Keychain Remote Control, τη σειρήνα και τους αισθητήρες ανίχνευσης. 
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4.6 Αλλαγή Παραμέτρων 

 

Οι ρυθμίσεις παραμέτρων που δημιουργήθηκαν στην πρώτη ενεργοποίηση μπορεί να αλλάξουν. 

Οι τιμές των παραμέτρων μπορεί να αλλάξουν χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους: 

 

Μέθοδος 1 

Οι ρυθμίσεις του διακόπτη GSM μπορούν να αλλάξουν με τη βοήθεια μιας online υπηρεσίας 

(service.alphasafe.ru), ένα λειτουργικό σύστημα Android App από google.play.com ή ένα iOS 

App από το iTunes (αναζήτηση "Express Power Switch"). 

 

Μέθοδος 2 

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα SMS χρησιμοποιώντας τιμές σύμφωνα με τον Πίνακα 16. Για 

παράδειγμα, για να αλλάξετε τον τύπο της ειδοποίησης, ένα μήνυμα SMS πρέπει να σταλθεί από 

ένα καταχωρισμένο τηλέφωνο στην κάρτα SIM του διακόπτη GSM που θα περιέχει αυτό το 

κείμενο (το κείμενο εγγράφεται χωρίς τις αγκύλες): << 18 ) 0 >>, όπου: 18) είναι ο αριθμός του 

κελιού και το 0 είναι η τιμή της παραμέτρου. Για να αλλάξετε μια σειρά από τιμές παραμέτρων, οι 

αναγραφόμενες τιμές των παραμέτρων πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα. Για παράδειγμα: << 

16), 18) 0 >> 

2. Στείλτε το SMS στην κάρτα SIM του GSM Power Switch. 

 

Μέθοδος 3 

Είναι επίσης δυνατό να αλλάξετε τις τιμές παραμέτρων απευθείας μέσω ενός τηλεφώνου. Για να 

επιτευχθεί αυτό, εγκαταστήστε την κάρτα SIM σε ένα τηλέφωνο, μπείτε στο κύτταρο # μέσω του 

τηλεφωνικού καταλόγου (σύμφωνα με τον πίνακα 16) και στη συνέχεια, επεξεργαστείτε την τιμή 

της παραμέτρου αναλόγως. 

 

Προσοχή! Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση KRC, 

ανιχνευτή/αισθητήρα ή σειρήνας. 

 

 

4.7 Πρόσθεση Τηλεφώνων που θα ειδοποιούνται 

 

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς τηλεφώνων που θα ειδοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο: 

1. Μπείτε στην λειτουργία προγραμματισμού του διακόπτη GSM. Για διάστημα 60 

δευτερολέπτων, ο διακόπτης GSM θα περιμένει να λάβει εισερχόμενες κλήσεις. 

2. Καλέστε την κάρτα SIM του διακόπτη GSM από το τηλέφωνο που θα προστεθεί. 

3. Περιμένετε για τον διακόπτη GSM να απαντήσει, στη συνέχεια, θα κλείσει την εισερχόμενη 

κλήση και στη συνέχεια θα επιβεβαιώσει την εγγραφή με ένα μονό ηχητικό σήμα. Ο αριθμός 

τηλεφώνου θα πρέπει να καταγραφεί σε μια διαθέσιμη θέση κελιού @ << 2sms >>...<< 6sms >>. 

4. Ο αριθμός τηλεφώνου που έκανε την κλήση θα λάβει ένα SMS που θα γράφει τον 

προστιθέμενο τηλεφωνικό αριθμό. Για τα επόμενα 60 δευτερόλεπτα, ο διακόπτης GSM θα 

περιμένει για επιπλέον εισερχόμενες κλήσεις εγγραφής (έως μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 6 

αριθμούς). 

  



SOΦOS – Plug & Play Security 
 

22 
 

4.8 Διαγραφή Τηλέφωνων 

 

Για να διαγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Στείλτε ένα SMS από το καταχωρημένο τηλέφωνο στην κάρτα SIM του διακόπτη GSM που θα 

περιέχει το ακόλουθο κείμενο (το κείμενο εισάγεται χωρίς αγκύλες): << 2) 000 >> - προκειμένου 

να καταργηθεί ο δεύτερος αριθμός τηλεφώνου, << 3) 000 >> - για να διαγράψετε τον τρίτο αριθμό 

τηλεφώνου κλπ. Για να διαγράψετε πολλαπλούς αριθμούς τηλεφώνου, διαχωρίστε τις 

αναγραφόμενες τιμές των παραμέτρων με ένα κόμμα. Για παράδειγμα? << 2) 000,3) 000,4) 

000,5) 000,6) 000 >> - Αυτό τα διαγράφει όλους τους αριθμούς τηλεφώνων. Σε περίπτωση που ο 

αριθμός τηλεφώνου που στέλνει το SMS δεν είναι καταχωρημένος στον διακόπτη GSM τότε το 

SMS θα πρέπει να αποτελείται με έναν κωδικό πρόσβασης. 

2. Ο διακόπτης GSM θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα ή μια σειρά από ηχητικά σήματα, ανάλογα με 

το μήκος του μηνύματος SMS. 

 

4.9 Προσθέτοντας την ασύρματη σειρήνα 

 

1. Όταν ο διακόπτης GSM είναι σε λειτουργία προγραμματισμού, ενεργοποιήστε την σειρήνα και 

αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό μεταξύ της μπαταρίας και την θήκη της μπαταρίας. Η 

σειρήνα θα καταχωρηθεί στο κελί 22 << Σειρήνα >>. Μετά την ενεργοποίηση, το φως της 

σειρήνας θα αναβοσβήσει μία φορά και ένας σύντομος ήχος θα ακουστεί. Όταν ολοκληρωθεί η 

εγγραφή, το φως της σειρήνας θα αναβοσβήσει τρεις φορές και ένας σύντομος ήχος θα ακουστεί. 

2. Περιμένετε για τον διακόπτη GSM να ηχήσει μια φορά. 

3. Ένα SMS θα σταλεί στο τηλέφωνο αναφέροντας την προστιθέμενη Σειρήνα. 

 

Προσοχή! Η μνήμη του διακόπτη GSM επιτρέπει την καταχώρηση μόνο μίας σειρήνας. Σε 

περίπτωση που μια δεύτερη σειρήνα καταχωρηθεί, ο διακόπτης GSM θα διαγράψει αυτόματα την 

προηγουμένη σειρήνα. 

 

4.10 Διαγραφή της ασύρματης σειρήνα 

 

Για να διαγράψετε μια σειρήνα από τη μνήμη του διακόπτη GSM, εκτελέστε τα παρακάτω 

βήματα: 

1. Στείλτε ένα SMS από το καταχωρημένο τηλέφωνο στην κάρτα SIM του διακόπτη GSM που θα 

περιέχει το ακόλουθο κείμενο (το κείμενο εισάγεται χωρίς αγκύλες): << 22) 000 000 000 >>. Σε 

περίπτωση που ο αριθμός τηλεφώνου που στέλνει το SMS δεν είναι καταχωρημένος στον 

διακόπτη GSM τότε το SMS θα πρέπει να αποτελείται με έναν κωδικό πρόσβασης. 

2. Ο διακόπτης GSM θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα. 

 

 4.11 Πρόσθεση του Keychain Remote Control 

 

1. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο 

τηλεχειριστήριο για να το καταχωρήσετε στη μνήμη της κάρτας SIM. Το τηλεχειριστήριο θα 

εγγραφεί στο κελί 8 ως << RC1 >>. 

2. Το φως του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει πορτοκαλί. Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εγγραφής το φως θα αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και πράσινο. Μετά την 

ολοκλήρωση της εγγραφής, 1 ηχητικό σήμα θα ακουστεί και το φως θα σβήσει. 

3. Ένα SMS θα φτάσει στο τηλέφωνο αναφέροντας το προστιθέμενο τηλεχειριστήριο. 

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για την εγγραφή πρόσθετων τηλεχειριστήριων (μπορούν να 

καταχωρηθούν μέχρι 6 τηλεχειριστήρια). 
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4.12 Διαγραφή του Keychain Remote Control 

 

Για να διαγράψετε ένα τηλεχειριστήριο, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα διαδοχικά: 

1. Στείλτε ένα SMS από το καταχωρημένο τηλέφωνο στην κάρτα SIM του διακόπτη GSM που θα 

περιέχει το ακόλουθο κείμενο (το κείμενο εισάγεται χωρίς αγκύλες): << 8) 000 >> - για να 

διαγράψετε RC1, <<9) 000 >> - για να διαγράψετε RC2, κλπ. Για να διαγράψετε πολλά 

τηλεχειριστήρια μαζί, διαχωρίστε τις αναγραφόμενες τιμές των παραμέτρων με ένα κόμμα. Για 

παράδειγμα? << 8) 000000000,9) 000000000,10) 000000000,11) 000000000,12) 000000000 >>. 

Αυτό διαγράφει όλα τα τηλεχειριστήρια. Σε περίπτωση που ο αριθμός τηλεφώνου που στέλνει το 

SMS δεν είναι καταχωρημένος στον διακόπτη GSM τότε το SMS θα πρέπει να αποτελείται με 

έναν κωδικό πρόσβασης. 

2. Ο διακόπτης GSM θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα ή μια σειρά από ηχητικά σήματα, ανάλογα με 

το μήκος του μηνύματος SMS. 

 

4.13 Πρόσθεση Αισθητήρων Συναγερμού & Ανιχνευτών κίνησης 

 

1. Μπείτε στη λειτουργία προγραμματισμού του διακόπτη GSM. 

2. Ανοίξτε το περίβλημα του αισθητήρα ή του ανιχνευτή κίνησης. 

3. Ενώ το Tamper δεν είναι πατημένο, ενεργοποιήστε τον αισθητήρα ή τον ανιχνευτή κίνησης, 

αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό από την μπαταρία και τις επαφές με την τοποθέτηση της 

μπαταρίας. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο αισθητήρας ή ο ανιχνευτής κίνησης θα αναβοσβήσει με 

κόκκινο χρώμα 3 φορές και ο διακόπτης GSM θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα. 

5. Ένα SMS θα σταλεί στο τηλέφωνο αναφέροντας το προστιθέμενο αισθητήρα(ες) ή / και 

ανιχνευτή(ες) κίνησης. 

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να καταχωρήσετε επιπλέον αισθητήρες συναγερμού και / ή 

ανιχνευτές κίνησης.  

 

Προσοχή! Κάθε φορά που ένας αισθητήρας συναγερμού και / ή ανιχνευτή κίνησης 

ενεργοποιείται, είναι απαραίτητο να μην είναι πατημένο το Tamper μέχρι η φωτεινή ένδειξη 

ανάψει. Μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι 6 αισθητήρες συναγερμού ή / και ανιχνευτές κίνησης 

στη μνήμη του διακόπτη GSM. 

 

4.14 Διαγραφή Αισθητήρων Συναγερμού & Ανιχνευτών κίνησης 

 

Για να διαγράψετε Αισθητήρες & Ανιχνευτές κίνησης, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα διαδοχικά: 

1. Στείλτε ένα SMS από το καταχωρημένο τηλέφωνο στην κάρτα SIM του διακόπτη GSM που θα 

περιέχει το ακόλουθο κείμενο (το κείμενο εισάγεται χωρίς αγκύλες): << 26) 000 000 000 >> - για 

να διαγράψετε τον αισθητήρα / ανιχνευτή 1 << 26) 000 000 000 >> - για να διαγράψετε τον 

αισθητήρα / ανιχνευτή 2, κλπ. Σε περίπτωση που ο αριθμός τηλεφώνου που στέλνει το SMS δεν 

είναι καταχωρημένος στον διακόπτη GSM τότε το SMS θα πρέπει να αποτελείται με έναν κωδικό 

πρόσβασης. 

2. Ο διακόπτης ισχύος GSM θα εκπέμψει έναν ηχητικό σήμα ή μια σειρά από ηχητικά σήματα, 

ανάλογα με το μήκος του μηνύματος SMS. 
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4.15 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

 

Από προεπιλογή, ο κωδικός πρόσβασης για τον έλεγχο και τη διαχείριση του διακόπτη GSM 

μέσω ενός μη εγγεγραμμένου τηλέφωνου είναι "00000". Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία κωδικού 

πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη, δηλαδή όλες οι εντολές από μη εγγεγραμμένα τηλέφωνα 

δεν επιτρέπονται. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, είναι απαραίτητο να στείλετε ένα SMS 

που περιέχει ένα νέο κωδικό πρόσβασης από ένα καταχωρημένο τηλέφωνο.  

Για παράδειγμα: "15) 12345". Τώρα η συσκευή μπορεί να ελέγχεται και να χειρίζεται από μη 

καταχωρημένα τηλέφωνα. 
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