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Οδηγίες Χρήσης 
 
 

Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου 
 

- Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού 
- Προσφέρει ανεξαρτησία και ταυτόχρονα άμεση επικοινωνία 
- Βοηθάει να διατηρείστε ενεργό στυλ ζωής 

 
Κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για πιθανή μελλοντική χρήση. 
 
 

Περιεχόμενο Πακέτου 
 

- 1x Κυρίως συσκευή 
- 2x Φορητό τηλεχειριστήριο (ενσωματωμένες μπαταρίες) 
- 1x 6 V DC Τροφοδοτικό 
- 2x Κορδόνι γύρω από το λαιμό για το τηλεχειριστήριο 
- 1x Καλώδιο σύνδεσης με την τηλεφωνική γραμμή 

 
 

Σύνδεση & Προγραμματισμός 
 
 

Σύνδεση 
 
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία. Ανοίξτε το κάλυμμα 
στο πίσω μέρος της κυρίως συσκευής και βάλτε στην τηλεφωνική 
πρίζα την μία άκρη ενός τηλεφωνικού καλωδίου. Συνδέστε την άλλη 
άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου  στην τηλεφωνική πρίζα του σπιτιού.  
Επίσης συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής στην πρίζα και τη 
συσκευή.  Εάν επιθυμείτε η συσκευή να λειτουργεί και σε περίπτωση 
διακοπής  ρεύματος, βάλτε 4 μπαταρίες ΑΑΑ στη συσκευή (δεν 
περιλαμβάνονται).  
 
 
Ενεργοποίηση της συσκευής  
 
Ανάψτε τη συσκευή όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τον 
προγραμματισμό. Το πράσινο φωτάκι θα ανάψει (που σημαίνει ότι η 
συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία), και το κόκκινο φωτάκι θα 



αναβοσβήνει 3 δευτερόλεπτα ενώ ξεκινάει η λειτουργία της συσκευής. 
Μετά, το κόκκινο φωτάκι θα σβήσει. Τώρα η συσκευή σας είναι έτοιμη 
για προγραμματισμό. 
 
Προγραμματισμός των αριθμών τηλεφώνου 
 
Μόλις σβήσει το κόκκινο φωτάκι μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι και 3 
τηλεφωνικούς αριθμούς –σταθερά ή κινητά.  

1. Πρώτα πατήστε το κουμπί * «αστερίσκος» στο πληκτρολόγιο 
της συσκευής και μετά το κουμπί 1 (αυτός θα είναι ο πρώτος 
προεπιλεγμένος αριθμός που χρησιμοποιείται από το 
σύστημα).  

2. Πληκτρολογείστε τον αριθμό που θέλετε να καλεί η συσκευή 
(περιλαμβανομένου του κώδικα της περιοχής).  

3. Τέλος πατήστε το κουμπί * «αστερίσκος» για να ολοκληρώσετε 
τη διαδικασία. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τους δύο 
άλλους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 2 και 3 
αντίστοιχα. Εάν κάνετε ένα λάθος αυτοί οι αριθμοί μπορούν να 
αντικατασταθούν με την ίδια διαδικασία. 
 

 
Μαγνητοφώνηση Μηνύματος 
  
Τώρα μπορείτε να μαγνητοφωνήσετε το φωνητικό σας μήνυμα, που 
μπορεί να κρατάει μέχρι και 10 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το μήνυμα 
που θα αναπαράγει η συσκευή, όταν ενεργοποιηθεί. Για να 
μαγνητοφωνήσετε το φωνητικό σας μήνυμα, πιέστε και κρατήστε το 
κουμπί του «μικρόφωνου» και το κουμπί # «δίεση» συγχρόνως μαζί και 
μιλήστε καθαρά στην κυρίως συσκευή. ‘Οταν ολοκληρώσετε το μήνυμά 
σας, αφήστε τα κουμπιά.  
Για να ξαναπαίξετε το μήνυμα πιέστε το κουμπί play. Εάν θέλετε να 
ξαναμαγνητοφωνήσετε το μήνυμα, επαναλάβετε την ανωτέρω 
διαδικασία.  
 

Λειτουργία 
 

Χρήση του Συστήματος Συναγερμού Κινδύνου 
 
Εάν πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πατείστε το μπλε κουμπί 
είτε στην κεντρική μονάδα, είτε σε κάποιο από τα τηλεχειρηστήρια.  Το 
σύστημα, μετά από μία μικρή καθυστέρηση, θα καλέσει αυτόματα τους 



προεπιλεγμένους αριθμούς με τη σειρά που τους έχετε προγραμματίσει 
(αρχίζοντας με το τηλεφωνικό αριθμό που ορίσατε στη θέση 1). Ο 
τηλεφωνητής στη κυρίως συσκευή θα παίξει το μαγνητοφωνημένο 
μήνυμά σας επανειλημμένα. Κάθε αριθμός θα καλείται 5 φορές και 
κάθε κλήση θα έχει διάρκεια 45 δευτερολέπτων, εάν δεν απαντηθεί. 
Εάν πατήσετε το μπλε κουμπί κατά λάθος και ενεργοποιήσετε το 
σύστημα , μπορείτε να ακυρώσετε το συναγερμό πατώντας το OFF στη 
κυρίως συσκευή και μετά ξανά το ON. Μόλις σβήσει το κόκκινο φως, το 
σύστημα είναι έτοιμο προς χρήση.  
 
 
Οδηγίες για τους προεπιλεγμένους αριθμούς 
 
Όταν ένας προεπιλεγμένος αριθμός κληθεί, θα ακούσει το 
μαγνητοφωνημένο μήνυμά σας σε επανάληψη. Για να αναγνωρίσει η 
συσκευή ότι  η κλήση απαντήθηκε από άνθρωπο και όχι αυτόματο 
τηλεφωνητή, θα πρέπει αυτός που απάντησε στην κλήση σας να 
πατήσει οποιοδήποτε κουμπί στο τηλέφωνό του. Τότε θα 
ενεργοποιηθεί η ανοικτή ακρόαση και θα μπορείτε να έχετε αμφίδρομη 
επικοινωνία. Εάν είστε κοντά στη κυρίως συσκευή θα μπορέσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί του από το ενσωματωμένο μεγάφωνο/μικρόφωνο 
(εάν είστε πολύ μακριά από τη κυρίως συσκευή, το μικρόφωνο μπορεί 
να μην πιάνει τη φωνή σας). 
Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία θα κρατήσει για 45 δευτερόλεπτα μέχρι 
να ακουστούν 3 προειδοποιήσεις, ότι η κλήση θα σταματήσει σε 10 
δευτερόλεπτα. Για να παρατείνετε τη κλήση για 45 δευτερόλεπτα 
ακόμα, αυτός που καλέσατε θα πρέπει να πατήσει οποιοδήποτε 
κουμπί στο τηλέφωνό του. Μόλις τελειώσει η κλήση, το σύστημα είναι 
έτοιμο ξανά προς χρήση.  
 
 
‘Ελεγχος συστήματος 
 
Για να σιγουρευτείτε ότι το σύστημά σας έχει προγραμματιστεί σωστά, 
δοκιμάστε το πλήρως πριν τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι αυτοί που καλείτε 
στους προεπιλεγμένους αριθμούς γνωρίζουν ότι κάνετε δοκιμή και μετά 
ενεργοποιήστε το.  Εάν το σύστημά σας δε λειτουργεί, πρώτα ελέγξτε 
όλες τις συνδέσεις και μετά επαναφέρετε το σύστημα, 
χρησιμοποιώντας τη διαδικασία επαναφοράς – επαναπρογραμμα-
τισμού που περιγράφεται παρακάτω.  



Αυτό είναι ένα ασύρματο σύστημα με περιορισμένη εμβέλεια 
λειτουργίας. Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας σε 
διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Πόρτες, τοίχοι και άλλες ασύρματες 
συσκευές μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια. Σημειώστε σε ποιά σημεία 
μέσα στο σπίτι δεν πιάνει καλά και μη χρησιμοποιείτε το 
τηλεχειριστήριο σας σε αυτά τα σημεία του σπιτιού. 
 
 
Διαγραφή των προεπιλεγμένων αριθμών  
 
Πατήστε τα ακόλουθα κουμπιά με την ακόλουθη σειρά πάνω στη 
κυρίως συσκευή: 
Για τη διαγραφή του πρώτου αριθμού πιέστε *, 1 , *.  Για τη διαγραφή 
των υπολοίπων αριθμών επαναλάβετε αντικαθιστώντας το "1" με το "2" 
ή "3". 
 
 
Σβήσιμο του Μαγνητοφωνημένου Μηνύματος  
 
Πατήστε συγχρόνως τα κουμπιά «μικρόφωνο»  και # «δίεση» και 
αμέσως μετά αφήστε τα. 
 
 
. 

Επιπλέον Πληροφορίες 
 
 

Επίλυση Προβλημάτων 
 
 

Η συσκευή ενεργοποιείται χωρίς αιτία 
 
Μπορεί να υπάρχει παρεμβολή από άλλο τηλεχειριστήριο ή ασύρματη 
συσκευή. Αν έχετε τη δυνατότητα μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο 
σημείο πιο μακριά από άλλες ασύρματες συσκευές.  Ξαναδοκιμάστε..   
 
 
Ηχητικές Παρεμβολές από το Μεγάφωνο 
 
Καμιά φορά, άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα δωμάτιο (ΤV, Ραδιο 
κλπ) μπορεί να κάνουν παρεμβολές με το μεγάφωνο της κεντρικής 



μονάδας. Δοκιμάστε να μεταφέρετε σε άλλο σημείο την κυρίως 
συσκευή ή τη συσκευή που υποπτεύεστε ότι παρεμβάλεται. 
 
Κακή Ποιότητας ‘Ηχος στο Μήνυμα 
 
Δοκιμάστε να ξαναμαγνητοφωνήσετε το μήνυμά σας, μιλώντας καθαρά 
στην κεντρική μονάδα. 
 
 
‘Ενδειξη Χαμηλής Μπαταρίας στο Τηλεχειριστήριο 
 
Το φωτάκι στο τηλεχειριστήριο θα γίνει κόκκινο αντί για πράσινο όταν 
το μπλε κουμπί πατηθεί.   Αντικαταστήστε την μπαταρία. 
 
 
Σημαντικές σημειώσεις 
 
Το κόκκινο φωτάκι της κυρίως συσκευής θα είναι πάντα αναμμένο για 
να δείχνει χαμηλή μπαταρία στη κυρίως συσκευή (μόνο όταν λειτουργεί 
με μπαταρίες). 
Το σύστημα δεν είναι αδιάβροχο και είναι για χρήση μόνο εντός 
σπιτιού. 
Αυτό το προϊόν είναι καθαρά μία συσκευή επικοινωνίας και δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ενός συγκεκριμένου ιατρικού 
συναγερμού ή συναγερμού κινδύνου. Εάν έχετε ειδικές ανάγκες, θα 
πρέπει να συμβουλευθείτε γιατρό για σωστές συμβουλές σχετικά με 
τηλε-ιατρικές συσκευές. 
Αυτή η συσκευή δε πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί για να παίρνει 
τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης πχ 100, 166, 199. 
Κρατήστε την κυρίως συσκευή μακριά από τον ήλιο ή τις ζεστές 
επιφάνειες. 
Να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό της συσκευής. ‘Αλλα 
τροφοδοτικά μπορεί να την χαλάσουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Χαρακτηριστικά 
 

- Συχνότητα: 433,92MHz 
- Aκτίνα:  30 μέτρα (ιδανικές συνθήκες: σε ευθεία, χωρίς 

παρεμβολές) 
- Τροφοδοσία: Κυρίως Συσκευή 6V DC τροφοδοτικό ή 4 

αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ (δεν περιλαμβάνονται) 
- Τηλεχειριστήριο: 12V A23S μπαταρία 

 
Πληροφορίες Τροφοδοτικού 
Είσοδος: 100-240V 50-60Hz 0,2A 
Έξοδος: 6,0V 1000mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία ή τη 
χρήση της συσκευής επικοινωνείστε: 
U R Safe ΕΠΕ 
Τηλ: 210 677-7921, Fax: 210 6777922 
e-mail: sales@ursafe.gr, URL: www.ursafe.gr  


