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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΩΣ 500 ΧΡΗΣΤΕΣ

2. 4 ΕΩΣ 8 ΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ

3. ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ 125KHz EM

4. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 4 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΑ. ≤42mA

5. ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΧΕΤΑΙ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΑΑ. ≤50mA

6. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 433MHz

7. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΩΣ 50m ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ

8. ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΙΡ66 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ:  -40°C ~ +60°C

9. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ: -20°C ~ +60°C

10. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ (ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, REMOTE CONTROL)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΥΡΟΥ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ 

Βήμα 1 

Κολλήστε προσεκτικά τα αυτοκόλλητα 3Μ (εκείνα με το κενό στη μέση) πάνω στα δύο μέρη της κλειδαριάς. 

Βήμα 2 

Στη συνέχεια καθαρίστε την γυάλινη επιφάνεια με ένα στεγνό πανί, τοποθετείστε τις μπαταρίες και πατήστε 

το πλήκτρο "κλειδώματος" ώστε να κλείσει ο ηλεκτροπύρος και έτσι να είστε σίγουροι πως θα κολλήσετε την 

κλειδαριά στην σωστή απόσταση από το σταθερό κομμάτι. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο, κολλήστε την 

κλειδαριά στο τζάμι και πιέστε για μερικά δευτερόλεπτα (Τα αυτοκόλλητα 3Μ έχουν ισχυρή κόλα η οποία 

μετά από 24 ώρες θα έχει κολλήσει και στεγνώσει πλήρως.) 



Βήμα 3 

Αφού θα έχετε τοποθετήσει την κλειδαριά στην γυάλινη πόρτα σας, κολλήστε και εξωτερικά της πόρτας σας 

το επιπλέον αυτοκόλλητο με τη μεταλλική επιφάνεια, για να αποφύγετε το αντιαισθητικό αποτέλεσμα να 

φαίνεται το αυτοκόλλητο σε όσους περνούν από απέξω. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

1. Ανοίγετε  το  καπάκι  προστασίας  και  πιέζετε  το  πλήκτρο  προγραμματισμού  παρατεταμένα

για 3 δευτερόλεπτα μέχρι  η  ενδεικτική λυχνία της ασύρματης κλειδαριάς να ενεργοποιηθεί. 

2. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου. Κάθε  φορά  που  ένα  τηλεχειριστήριο

προγραμματίζετε  στην  Ασύρματη  κλειδαριά  η  ενδεικτική  λυχνία  αναβοσβήνει και 

ακούγετε ένας ενδεικτικός ήχος (Beep). 

3. Τέλος αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη όλων των τηλεχειριστηρίων που θέλατε πιέστε  μια

φορά  το πλήκτρο προγραμματισμού για να εξέλθετε μέχρι να ακουστεί ο ενδεικτικό 

ήχος(Beep). Η  διαδικασία έχει  ολοκληρωθεί. Αλλιώς η διαδικασία προγραμματισμού 

ολοκληρώνεται αυτόματα μετά από 15'' . 

Σημείωση: Για το Ασύρματο Πληκτρολόγιο πιέστε 0 #. 

Προσοχή: 

a. Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κάποιο περιφερειακό κατόπιν της ολοκλήρωσης

του προγραμματισμού. Η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για ΟΛΑ τα περιφερειακά από

την αρχή.

b. Η κλειδαριά μπορεί να πάρει maximum 16 τηλεχειριστήρια στο σύνολο.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για να εισέρθετε  στο μενού του προγραμματισμού πιέστε *Κωδικό Εγκαταστάτη# 

Εργοστασιακά ο Κωδικός Εγκαταστάτη είναι: 123456  

Σε κατάσταση ηρεμίας το Ασύρματο πληκτρολόγιο δεν έχει κάποια ένδειξη. Πιέζοντας το πλήκτρο * η 

ενδεικτική λυχνία αρχίζει και αναβοσβήνει κόκκινα. Εισάγετε τον κωδικό εγκαταστάτη (123456) και πιέστε #. 

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στιγμιαία πράσινη.  

Σε περίπτωση που θέλετε να εξέλθετε του προγραμματισμού πιέστε το πλήκτρο * ή μετά από 30 

δευτερόλεπτα εξέρχετε αυτόματα.   

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 

i) ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: Εισέρθετε στο μενού

προγραμματισμού.

Πιέστε: 0(Νέο Κωδικό)#(Επαναλάβετε Νέο Κωδικό)# (Ο Κωδικός 

πρέπει να είναι 6 ψηφίων).   

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Κωδικός Εγκαταστάτη δεν πρέπει να ξεχαστεί! ή να 

γίνει λάθος κατά τη διαδικασία.  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΥ!!!. 

ii) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 1 (ID Χρήστη)#(Κωδικό)#(Επαναλάβετε τον Κωδικό)# Πιέστε * για να εξέλθετε από τον 

Προγραμματισμό.  

Σημείωση: Τα ID Χρηστών μπορούν να πάρουν τιμή από 0 έως 499. Κωδικός από 4~8 ψηφία.  

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ: 

Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#. 

i) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ID ΧΡΗΣΤΗ:

Πιέστε 1 (Περάστε Μπροστά από το Card Reader τον αριθμό των καρτών που επιθυμητέ 1~499)#. 



Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.  

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε μια κάρτα την οποία δεν έχετε πλέον στην κατοχή σας πρέπει ναι 

διαγραφούν όλες και να προγραμματιστούν εκ νέου.  

ii) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ  ID ΧΡΗΣΤΗ:

Πιέστε 1 (ID Χρήστη)# (Περάστε Μπροστά από το Card Reader την κάρτα)#.  

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.  

Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε μια κάρτα από το συστήματα, διαγράφετε το ID του χρήστη. 

Γ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ / ΚΑΡΤΩΝ 

i) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#. 

Πιέστε 2 (ΙD Χρήστη)#  

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.  

ii) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ:

Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.  

Πιέστε 2 (Περάστε Μπροστά από το Card Reader την κάρτα ή τις κάρτες που θέλετε να διαγραψετε)# 

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.  

iii) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕ ID:

Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#. 

Πιέστε 2 (ΙD Χρήστη)#  

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.  

iv) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ:

Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.  

Πιέστε 2 (Κωδικός Εγκαταστάτη)#. Όλοι οι κωδικοί και οι κάρτες έχουν διαγραφεί. 

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#. 

Πιέστε 30# όταν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί μόνο με κωδικό.  

Πιέστε 31# όταν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί και με κωδικό και με κάρτα (Ταυτόχρονα). 

Πιέστε 32# όταν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί η με κωδικό ή με κάρτα. (Εργοστασιακή Ρύθμιση - 

Προτεινόμενη).  

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Στις 10 προσπάθειες λανθασμένου κωδικού ή μη εξουσιοδοτημένης κάρτας το πληκτρολόγιο θα κλειδώσει 

για 10 λεπτά. Εργοστασιακά η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένη.  

Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.  

Πιέστε 60# για ενεργοποίηση. 

Πιέστε 61# για απενεργοποίηση. 

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ (BUZZER) 

Εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#. 

Πιέστε 70# για ενεργοποίηση.  

Πιέστε 71# για απενεργοποίηση.  

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κωδικού: Εισάγετε τον κωδικό σας και πιέστε # (π.χ. 1234#). 

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κάρτας: Πιέστε # και στη συνέχεια περάστε την κάρτα σας μπροστά από το 

Card Reader .  

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κωδικού και κάρτας: Πιέστε #περάστε την κάρτα σας μπροστά από το Card 

Read – εισάγεται τον κωδικό σας και πιέστε #.  



Η Απελευθέρωση του πύρου μπορεί να γίνει και με τους εξής τρόπους: 

• Πιέζοντας το πλήκτρο αφής OPEN (όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία).

• Αν το σύστημα σας περιέχει Remote Control με το πλήκτρο

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πιέζοντας το Μπουτόν Ασφαλείας μπορείτε να απελευθερώσετε την 

πόρτα.  

Η Ασύρματη Κλειδαριά κλειδώνει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα (ο χρόνος Δεν μπορεί να 

αλλαχθεί).  

Σε περίπτωση που θελήσετε να κλείσετε τον πύρο πιο γρήγορα από τα 5 δευτ. Μπορείτε με τους εξής τρόπους: 

• Πιέζοντας το πλήκτρο αφής CLOSE (όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία).

• Πατώντας 0# από το πληκτρολόγιο.

• Τέλος αν το σύστημα σας περιέχει Remote Control πιέστε  το πλήκτρο

.  



Συσκευή Λειτουργεία Κόκκινη Ενδ. 

Λυχνία  

Πράσινη Ενδ. 

Λυχνία  

Ήχος (Buzzer) 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Κατάσταση Αναμονής - - - 

Απελευθέρωση 

Κλειδαριάς  
- 

Ενεργοποίηση 

για 3 δευτερ.  

1 Κουδουνισμός 

Εισαγωγή Στο 

Προγραμματισμό 

Ενεργοποίηση για 

1,5 δευτερ.  
- 

1 Κουδουνισμός 

Μη εξουσιοδοτημένος 

Κωδικός ή Κάρτα  
- - 

3 Κουδουνισμούς 

Έξοδος από τον 

Προγραμματισμό 
- 

Ενεργοποίηση 

για 1 δευτερ  

1 Κουδουνισμός 

Λάθος Χρήση - - 3 Κουδουνισμούς 

Χαμηλή Στάθμη 

Μπαταρίας  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ Η ΠΡΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ  

3 Κουδουνισμούς όταν 
πιέζετε  

οποιοδήποτε πλήκτρο  

ΑΣΥΡΜΑΤΗ 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

Προγραμματισμός 

Περιφερειακών  
Ενεργοποιημένο 

- 1 Παρατεταμένος 

Κουδουνισμός  

Απελευθέρωση 

Κλειδαριάς  

Ενεργοποίηση για 

1 δευτερόλεπτο  
- 

2 Κουδουνισμούς 

Κλείδωμα 
Ενεργοποίηση για 

1 δευτερόλεπτο  
- 

1 Κουδουνισμός 

Υπενθύμιση Χαμηλής 

Στάθμης Μπαταρίας  

Η Ενδεικτική Λυχνία και ήχος ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. 

(Σημείωση: Η Κλειδαριά θα απελευθερώσει αυτόματα σε 
περίπτωση πολύ χαμηλής στάθμης μπαταρίας.  

Παρακαλούμε αλλάξτε τις Μπαταρίες Έγκαιρα!)   



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑ 

Εγκαταστάτης: (Master) 

Χρήστης 1: 

Χρήστης 2: 

Χρήστης 3: 

Χρήστης 4: 

Χρήστης 5: 

Χρήστης 6: 

Χρήστης 7: 

Χρήστης 8: 

Χρήστης 9: 

Χρήστης 10: 

Χρήστης 11: 

Χρήστης 12: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  




