Το "RTM-1" είναι μία ςυςκευι, θ οποία ςυνεργάηεται με τουσ πίνακεσ
“Apollo” και “Proteus” τθσ Sigma Technologies και ςασ δίνει τθ δυνατότθτα
να επικοινωνείτε και να ελζγχετε το ςφςτθμα ςυναγερμοφ ςασ με αςφάλεια,
από οποιαδιποτε απόςταςθ, μζςω ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου ι μιασ απλισ
τονικισ τθλεφωνικισ ςυςκευισ. Σθλεφωνικζσ ςυςκευζσ με παλμικι επιλογι, δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ λειτουργία αυτι.
Η αςφάλεια τθσ επικοινωνίασ επιτυγχάνεται με τθν χριςθ των κωδικϊν που
ιδθ χρθςιμοποιείτε για τθν όπλιςθ και αφόπλιςθ του ςυναγερμοφ και θ
κακοδιγθςθ - επιβεβαίωςθ των χειριςμϊν γίνεται με φωνθτικζσ εντολζσ.
Επίςθσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τον τθλεφωνθτι του ςυςτιματοσ, αντί
για το VSM-01. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει πρϊτα να θχογραφιςετε τα
μθνφματα του τθλεφωνθτι και ςτθ ςυνζχεια να τοποκετιςετε το "RTM1"ςτθν κεντρικι μονάδα.

Το "RTM-1" ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να κάνετε μία ςειρά βαςικϊν χειριςμϊν, όπωσ: όπλιςθ, αφόπλιςθ, απομόνωςθ ηωνϊν και ζλεγχο των PGMs.
Επίςθσ, ςασ δίνει πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ (οπλιςμζνο, αφοπλιςμζνο, ςυναγερμόσ), για τισ ηϊνεσ που είναι απομονωμζνεσ, κακϊσ και για τθν κατάςταςθ τθσ μπαταρίασ, τθσ τροφοδοςίασ και των PGMs.

Πριν τροφοδοτιςετε τον πίνακα με τάςθ, τοποκετιςτε τθ ςυςκευι ςτθν κεντρικι πλακζτα του πίνακα, με τα εξαρτιματα προσ τθν αριςτερι πλευρά,
προςζχοντασ τθ ςωςτι τοποκζτθςθ όλων των επαφϊν.

 Από ζνα τονικό τθλζφωνο καλζςτε τον αρικμό του τθλεφϊνου ςτο οποίο
είναι ςυνδεμζνοσ ο πίνακασ.
 Αφιςτε να κουδουνίςει μζχρι να ακοφςετε το ςιμα του Downloading.
 Μόλισ τελειϊςει το ςιμα πιζςτε το αςτεράκι [*].
 Θα ακοφςετε το μινυμα: “Παρακαλώ δώςτε τον κωδικό ςασ και πιζςτε
το πλικτρο με τθ δίεςθ”.
 Πλθκτρολογιςτε τον κωδικό που χρθςιμοποιείτε για να οπλίηετε το ςυ!!1!!
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ναγερμό ςασ και πιζςτε το πλικτρο με τθ δίεςθ [#].
Εφϋ όςον ο κωδικόσ είναι ςωςτόσ, το "RTM-1" κα ςασ ενθμερϊςει για τθν
τρζχουςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ με το ανάλογο μινυμα, π.χ.:
“Τμιμα 1 οπλιςμζνο”, “Τμιμα 2 αφοπλιςμζνο”, “Χαμθλι τάςθ μπαταρίασ” κλπ.
Αν κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 48 ωρϊν υπιρξε κάποιο ςυμβάν, κα
ακοφςετε και το μινυμα:
“Παρακαλώ ελζγξτε τθ μνιμθ ςυμβάντων”.
Σε κάκε λανκαςμζνθ ενζργεια, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ που ο κωδικόσ
δεν είναι ςωςτόσ, κα ακοφςετε το μινυμα “Λάκοσ. Δοκιμάςτε ξανά”. Εάν
δϊςετε 3 φορζσ λανκαςμζνο κωδικό, κα ςταματιςει θ επικοινωνία και,
για 30 δευτερόλεπτα, δεν κα μπορείτε να κάνετε καμία ενζργεια. Για να
ςυνεχίςετε, κα πρζπει να ξεκινιςετε τθ διαδικαςία από τθν αρχι.

Όταν το "RTM-1" είναι ςε επικοινωνία (online), για να ελζγξετε ποια τμιματα
είναι οπλιςμζνα, ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδικαςία:
 Πλθκτρολογιςτε: [1] & [#].
 Θα ακοφςετε το μινυμα που κα ςασ ενθμερϊνει για τθν κατάςταςθ των
τμθμάτων, π.χ.:
“Τμιμα 1 οπλιςμζνο”, “Τμιμα 2 αφοπλιςμζνο” κ.ο.κ.

Για να οπλίςετε ζνα τμιμα του ςυςτιματοσ που είναι αφοπλιςμζνο, πλθκτρολογιςτε το [1] και τον αρικμό του τμιματοσ. Π.χ.:
 Για να οπλίςετε το πρϊτο τμιμα, πλθκτρολογιςτε το [1] [1]. Το τμιμα 1
κα οπλίςει άμεςα και κα ακοφςετε τθν επιβεβαίωςθ:
“Τμιμα 1 οπλιςμζνο”.
 Για να οπλίςετε το δεφτερο τμιμα, πλθκτρολογιςτε το [1] [2]. Το τμιμα 2
κα οπλίςει άμεςα και κα ακοφςετε τθν επιβεβαίωςθ:
“Τμιμα 2 οπλιςμζνο” κ.ο.κ.
Στθν περίπτωςθ που υπάρχει προγραμματιςμόσ που δεν επιτρζπει τθν όπλιςθ του ςυςτιματοσ όταν υπάρχουν ανοικτζσ ηϊνεσ, τότε δεν κα γίνει θ όπλιςθ, αλλά κα ακοφςετε το ανάλογο μινυμα, π.χ.: “Τμιμα 1. Υπάρχουν ηώνεσ
ανοικτζσ. Βγάλτε τισ ηώνεσ εκτόσ λειτουργίασ πριν οπλίςετε”.
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Αν κζλετε να κάνετε περιμετρικι όπλιςθ ενόσ τμιματοσ, πλθκτρολογιςτε το
αςτεράκι [*], πριν τθν εντολι όπλιςθσ. Π.χ.:
 Για να κάνετε περιμετρικι όπλιςθ του πρϊτου τμιματοσ, πλθκτρολογιςτε
[*] & [1] [1]. Το τμιμα 1 κα οπλίςει άμεςα και κα ακοφςετε τθν επιβεβαίωςθ:
“Τμιμα 1 οπλιςμζνο περιμετρικά”.
 Για να κάνετε περιμετρικι όπλιςθ του τρίτου τμιματοσ, πλθκτρολογιςτε
[*] & [1] [3]. Το τμιμα 3 κα οπλίςει άμεςα και κα ακοφςετε τθν επιβεβαίωςθ:
“Τμιμα 3 οπλιςμζνο περιμετρικά” κ.ο.κ.

Για να αφοπλίςετε ζνα τμιμα του ςυςτιματοσ που είναι οπλιςμζνο,
πλθκτρολογιςτε το [2] και τον αρικμό του τμιματοσ. Π.χ.:
 Για να αφοπλίςετε το πρϊτο τμιμα, πλθκτρολογιςτε το [2] [1]. Το τμιμα
1 κα αφοπλιςκεί άμεςα και κα ακοφςετε τθν επιβεβαίωςθ:
“Τμιμα 1 αφοπλιςμζνο”.
 Για να αφοπλίςετε το τζταρτο τμιμα, πλθκτρολογιςτε το [2] [4]. Το τμιμα
4 κα αφοπλιςκεί άμεςα και κα ακοφςετε τθν επιβεβαίωςθ:
“Τμιμα 4 αφοπλιςμζνο” κ.ο.κ.

Για να ελζγξετε ποιεσ ηϊνεσ είναι ανοικτζσ, πλθκτρολογιςτε το [3] & [#].
 Εφ’ όςον δεν υπάρχει καμία ηϊνθ ανοικτι, κα ακοφςετε το μινυμα:
“Τμιμα 1. Όλεσ οι ηώνεσ είναι κλειςτζσ. Το ςφςτθμα είναι ζτοιμο για όπλιςθ” ι το μινυμα:
“Τμιμα 2. Όλεσ οι ηώνεσ είναι κλειςτζσ. Το ςφςτθμα είναι ζτοιμο για όπλιςθ” κ.ο.κ.
 Αν ςτο Αϋ τμιμα είναι ανοικτζσ π.χ. οι ηϊνεσ 1, 3 και 4, κα ακοφςετε το μινυμα: “Τμιμα 1. Ανοικτζσ ηώνεσ: Ζώνθ 1, ηώνθ 3, ηώνθ 4”.
Αν ςτο Γϋ τμιμα είναι ανοικτι π.χ. θ ηϊνθ 9, κα ακοφςετε το μινυμα:
“Τμιμα 3. Ανοικτζσ ηώνεσ: Ζώνθ 9”.

!!3!!
!!3!!

Για να ελζγξετε ποιεσ ηϊνεσ είναι απομονωμζνεσ, πλθκτρολογιςτε: [4] & [#].
Εφ’ όςον δεν υπάρχει καμία ηϊνθ απομονωμζνθ, κα ακοφςετε το μινυμα:
 “Τμιμα 1. Όλεσ οι ηώνεσ είναι ενεργζσ” ι
 “Τμιμα 2. Όλεσ οι ηώνεσ είναι ενεργζσ” κ.ο.κ.
Αν ςτο Αϋ τμιμα είναι bypass π.χ. οι ηϊνεσ 2, 3 και 5, κα ακοφςετε το μινυμα:
 “Τμιμα 1. Ζώνεσ εκτόσ λειτουργίασ: Ζώνθ 2, ηώνθ 3, ηώνθ 5”.
Αν ςτο Βϋ τμιμα είναι απομονωμζνθ π.χ. θ ηϊνθ 10, κα ακοφςετε το μινυμα:
 “Τμιμα 2. Ζώνεσ εκτόσ λειτουργίασ: Ζώνθ 10”.
Για να απομονϊςετε π.χ. τισ ηϊνεσ 1, 4 και 5, πλθκτρολογιςτε:
 [4] [0] [1]. Θα ακοφςετε το μινυμα: “Η ηώνθ 1 βγικε εκτόσ λειτουργίασ”.
 [4] [0] [4]. Θα ακοφςετε το μινυμα: “Η ηώνθ 4 βγικε εκτόσ λειτουργίασ”.
 [4] [0] [5]. Θα ακοφςετε το μινυμα: “Η ηώνθ 5 βγικε εκτόσ λειτουργίασ”.
Για να επαναφζρετε ςε λειτουργία κάποιεσ ηϊνεσ που είναι απομονωμζνεσ,
π.χ. τισ ηϊνεσ 2, 3 και 5, ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδικαςία:
 [5] [0] [1]. Θα ακοφςετε το μινυμα: “Η ηώνθ 2 είναι ενεργι”.
 [5] [0] [3]. Θα ακοφςετε το μινυμα: “Η ηώνθ 3α είναι ενεργι”.
 [5] [0] [5]. Θα ακοφςετε το μινυμα: “Η ηώνθ 5 είναι ενεργι”.
Στθ ςυνζχεια, εφ’ όςον δεν υπάρχει καμία ηϊνθ απομονωμζνθ, κα ακολουκιςει το μινυμα: “Τμιμα 1. Όλεσ οι ηώνεσ είναι ενεργζσ”.
Για να επαναφζρετε ταυτόχρονα ςε λειτουργία όλεσ τισ ηϊνεσ που είναι απομονωμζνεσ, πλθκτρολογιςτε το [5] [0] [0]. Θα ακοφςετε το μινυμα:
“Τμιμα 1. Όλεσ οι ηώνεσ είναι ενεργζσ”.


Όλεσ οι ηϊνεσ που είναι απομονωμζνεσ επανζρχονται ςε κανονικι λειτουργία κάκε φορά που αφοπλίηετε το ςυναγερμό.
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Για να ελζγξετε τθν κατάςταςθ των εξόδων, πλθκτρολογιςτε [6] & [#]. Θα
ακοφςετε το μινυμα που κα ςασ ενθμερϊνει για τθν κατάςταςθ των εξόδων,
π.χ.:
 “Η ζξοδοσ 1 είναι ενεργοποιθμζνθ. Η ζξοδοσ 2 είναι απενεργοποιθμζνθ”
 “Η ζξοδοσ 1 είναι απενεργοποιθμζνθ. Η ζξοδοσ 2 είναι ενεργοποιθμζνθ”
 “Όλεσ οι ζξοδοι είναι ενεργοποιθμζνεσ”, αν είναι ενεργοποιθμζνεσ όλεσ
οι ζξοδοι ι
 “Όλεσ οι ζξοδοι είναι απενεργοποιθμζνεσ”, αν είναι απενεργοποιθμζνεσ
όλεσ οι ζξοδοι.

 Για να ενεργοποιιςετε τθν ζξοδο 1, πλθκτρολογιςτε: [7] [0] [1]. Θα ακοφςετε το μινυμα: “Η ζξοδοσ 1 είναι ενεργοποιθμζνθ”.
 Για να ενεργοποιιςετε τθν ζξοδο 2, πλθκτρολογιςτε: [7] [0] [2]. Θα ακοφςετε το μινυμα: “Η ζξοδοσ 2 είναι ενεργοποιθμζνθ”.

 Για να απενεργοποιιςετε τθν ζξοδο 1, πλθκτρολογιςτε: [8] [0] [1]. Θα
ακοφςετε το μινυμα: “Η ζξοδοσ 1 είναι απενεργοποιθμζνθ”.
 Για να απενεργοποιιςετε τθν ζξοδο 2, πλθκτρολογιςτε: [8] [0] [2]. Θα
ακοφςετε το μινυμα: “Η ζξοδοσ 2 είναι απενεργοποιθμζνθ”.

Για να ελζγξετε τθν μνιμθ των ςυμβάντων του ςυςτιματοσ, πλθκτρολογιςτε: [9] & [#].Θα ακοφςετε τα μθνφματα που κα αναφζρουν τι ςυνζβθ ςτθ
μονάδα κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 48 ωρϊν.
Τα μθνφματα που μπορεί να ακοφςετε είναι τα εξισ:
 “Διακοπι ρεφματοσ”
 “Χαμθλι τάςθ μπαταρίασ”
 “Συναγερμόσ ςτο τμιμα …, ηώνθ …”
 “Πρόβλθμα τθλεφωνικισ γραμμισ”
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Για να ελζγξετε τθν τρζχουςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ, πλθκτρολογιςτε:
[0] & [#].Τα μθνφματα που μπορεί να ακοφςετε είναι τα εξισ:
 “Το τμιμα 1 είναι οπλιςμζνο”
 “Το τμιμα 1 είναι οπλιςμζνο περιμετρικά”
 “Το τμιμα 1 είναι αφοπλιςμζνο”
 “Το τμιμα 2 είναι οπλιςμζνο”
 “Το τμιμα 2 είναι οπλιςμζνο περιμετρικά”
 “Το τμιμα 2 είναι αφοπλιςμζνο”
 “Το τμιμα 3 είναι οπλιςμζνο”
 “Το τμιμα 3 είναι οπλιςμζνο περιμετρικά”
 “Το τμιμα 3 είναι αφοπλιςμζνο”
 “Το τμιμα 4 είναι οπλιςμζνο”
 “Το τμιμα 4 είναι οπλιςμζνο περιμετρικά”
 “Το τμιμα 4 είναι αφοπλιςμζνο”
 “Διακοπι ρεφματοσ”
 “Χαμθλι τάςθ μπαταρίασ”

Για να κλείςετε τθν εφαρμογι ζχετε δφο επιλογζσ:
1. Πλθκτρολογιςτε δφο φορζσ το πλικτρο με το αςτεράκι [*] και κλείςτε το
τθλζφωνο. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε άμεςο τερματιςμό τθσ λειτουργίασ.
2. Κλείςτε απλά το τθλζφωνο. Στθν περίπτωςθ αυτι θ λειτουργία κα τερματιςκεί μετά από 20 δευτερόλεπτα.

Στθν περίπτωςθ που κα δεχκείτε κλιςθ από τον τθλεφωνθτι του πίνακα και
ακοφςετε το μινυμα από το "RTM-1", ζχετε τθ δυνατότθτα να ςυνδεκείτε
άμεςα με τον πίνακα, πιζηοντασ το πλικτρο με το αςτεράκι [*]. Στθ ςυνζχεια,
δίνοντασ τον κωδικό και πιζηοντασ το πλικτρο με τθ δίεςθ [#], μπορείτε να
ακυρϊςετε τθ λειτουργία του τθλεφωνθτι ι να πάρετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ τθσ μονάδασ, να κάνετε όπλιςθ ι αφόπλιςθ του
ςυςτιματοσ ι όποια άλλθ λειτουργία επικυμείτε, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ
που περιγράψαμε ςτισ προθγοφμενεσ ςελίδεσ.
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Ευχαριςτοφμε για τθν προτίμθςθ ςτα προϊόντα μασ, τα οποία ζχουν ςχεδιαςτεί για να ςασ προςφζρουν αςφάλεια και ςιγουριά για πολλά χρόνια. Κάκε
προϊόν, πριν φτάςει ςτα χζρια ςασ, ζχει περάςει πολλαπλζσ δοκιμζσ καλισ
λειτουργίασ. Όλα τα προϊόντα μασ καλφπτονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 24 (ΕΙΚΟΙ ΣΕΕΡΙ) μινεσ από τθν θμερομθνία αγοράσ και παρζχεται ςτα προϊόντα τα οποία ςυνοδεφονται από το παραςτατικό αγοράσ.
Η εγγφθςθ καλφπτει τθ δωρεάν επιδιόρκωςθ τθσ ςυςκευισ (εργαςία
και ανταλλακτικά), ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ οφείλεται ςε ελάττωμα τθσ
ςυςκευισ και όχι τισ βλάβεσ που κα προκλθκοφν ςτθ ςυςκευι από λανκαςμζνθ ςφνδεςθ, κακό χειριςμό, πλθμμφρεσ, κεραυνοφσ και γενικά από εξωγενείσ παράγοντεσ. Η εγγφθςθ παφει να ιςχφει αν θ ςυςκευι ζχει δεχκεί
επζμβαςθ από μθ εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό.
Για τθν επιςκευι θ ςυςκευι πρζπει να μεταφερκεί ςτο service τθσ εταιρείασ μασ. Η εγγφθςθ δεν καλφπτει τα ζξοδα ςυςκευαςίασ και μεταφοράσ
τθσ ςυςκευισ.
Θα πρζπει να διευκρινιςτεί ότι θ εγγφθςθ δεν καλφπτει τισ καταςτροφζσ, τισ απϊλειεσ ι τουσ τραυματιςμοφσ που κα ςυμβοφν ςτο φυλαςςόμενο
χϊρο, ςε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ.
Τζλοσ, θ εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ για τθ ςωςτι εγκατάςταςθ
και λειτουργία του ςυςτιματοσ αςφαλείασ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ γι'
αυτό είναι ο τεχνικόσ που ζκανε τθν εγκατάςταςθ.
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