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Εγχειρίδιο χρήσης 

Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, 

παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, 

πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 

 

 



Χαρακτηριστικά: 

- Η συσκευή URS-007EG είναι QUAD Band, δηλαδή ακολουθεί τα πρωτόκολλα GSM 

850/900/1800/1900, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μέρη του κόσμου. 

- Δυνατότητα προγραμματισμού 5 αριθμών τηλεφώνων οι οποίοι θα καλούνται όταν 

ενεργοποιηθεί ο συναγερμός έκτακτης ανάγκης. Για την απενεργοποίησή του πρέπει να 

πατηθεί το κουμπί DISARM στην κεντρική μονάδα του συστήματος. 

- Δυνατότητα προγραμματισμού 5 αριθμών τηλεφώνων, στους οποίους η συσκευή 

στέλνει γραπτό μήνυμα SMS, σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού. 

- Δυνατότητα συγχρονισμού μέχρι 30 ασύρματων αισθητήρων (κουμπί πανικού, επαφές, 

ανιχνευτές κίνησης), και σύνδεση 2 ενσύρματων. 

- Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας για να ειδοποιούνται οι γείτονες.   

- Δυνατότητα ορισμού του γραπτού μηνύματος SMS που θα σας στέλνει η συσκευή. 

- Λειτουργία μόνιτορ: μπορείτε να καλείτε και να ακούτε τι γίνεται στο χώρο όπου 

βρίσκεται η συσκευή. 

- Λειτουργία αμφίδορμης επικοινωνίας: Με την εγκατάσταση εξωτερικού ηχείου. 

- Ειδοποίηση με γραπτό μήνυμα σε περίπτωση διακοπής ή επαναφοράς ρεύματος. 

- Ενσωματωμένη μπαταρία για απρόσκοπτη λειτουργία ακόμα και σε διακοπή ρεύματος. 

 

Προετοιμασία για χρήση 

1. Τοποθέτηση κάρτας SIM στη συσκευή. 

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM στη συσκευή URS-007EG, τοποθετήστε την σε μία 

συσκευή κινητού τηλεφώνου, και απενεργοποιήστε τη λειτουργία του PIN (στις 

ρυθμίσεις ασφαλείας του κινητού). 

Διαγράψτε τον τηλεφωνικό κατάλογο που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM (αν 

υπάρχει). 

Αν χρησιμοποιείτε καρτοκινητό, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει αρκετές μονάδες για τη 

χρήση που την προορίζετε. 

Ανοίξτε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής και τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως 

φαίνεται στο ακόλουθο σχέδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Συνδέστε όσες ενσύρματες συσκευές επιθυμείτε να ενεργοποιήστε. 

Συνδέστε την εξωτερική σειρήνα (προαιρετικός εξοπλισμός), το ηχείο για αμφίδρομη 

επικοινωνία (προαιρετικός εξοπλισμός), ή ενσύρματους αισθητήρες (προαιρετικός 

εξοπλισμός). 

 

3. Σύνδεση ρεύματος. 

Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και στη συσκευή, και ανάψτε το μικροδιακόπτη που 

είναι στο εσωτερικό της συσκευής (Βλέπε ανωτέρω σχέδιο). 

 

4. Προγραμματίστε τη συσκευή 

Δείτε λεπτομερείς οδηγίες προγραμματισμού στο 5ο μέρος του εγχειριδίου:  

«Ρυθμίσεις Συστήματος». 

 

Κεντρική Μονάδα 

1. Επεξήγηση των ενδειτικών λυχνιών της συσκευής 

Λυχνία Ένδειξη Εξήγηση ένδειξης 

Power 
Σταθερά αναμμένη (μπορεί να είναι και σταθερά 
σβηστή, ανάλογα με τον προγραμματισμό) 

Κανονική παροχή ρεύματος 

Status 

Κόκκινο - Αναβοσβήνει γρήγορα 
Ελέγχει την κάρτα SIM και ψάχνει για διαθέσιμο 
δίκτυο 

Κόκκινο - Αναβοσβήνει κάθε 3" 
Η κάρτα SIM λειτουργεί και η συσκευή έχει 
συνδεθεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

Κόκκινο - Σταθερά αναμμένο 
Σε κατάσταση προγραμματισμού: αναμένει 
αισθητήρες 

Πράσινο - Σταθερά αναμμένο Συναγερμός οπλισμένος 

Πράσινο - Αναβοσβήνει γρήγορα Ο αισθητήρας προγραμματίστηκε σωστά 

Κόκκινο - Πράσινο - Αναβοσβήνει εναλλάξ 
Η συσκευή έχει λάβει επιτυχώς τις ρυθμίσεις 
SMS 

Monitor Αναμμένη λυχνία Δυνατότητα ανοικτής ακρόασης ενεργοποιημένη 

Alarm Αναμμένη λυχνία Ενεργοποίηση του συναγερμού 

 

2. Περιγραφή συσκευής 

Mic Μικρόφωνο 

SOS 
Button 

Κουμπί εκτάκτου ανάγκης 

Disarm 
Απενεργοποίηση της κλήσης 
εκτάκτου ανάγκης 

Status 
Λυχνία ένδειξης ενεργοποίησης 
συναγερμού 

Reset 
Κουμπί επανεκκίνησης της 
συσκευής 

External 
Power 

Βίσμα τροφοδοσίας της 
συσκευής 



 

 

 

 

Ρυθμίσεις συστήματος 

Η συσκευή URS-007EG έχει δύο κωδικούς: 

Ο κωδικός ελέγχου της συσκευής:  Χρησιμοποιείται για τη χρήση λειτουργίας ανοικτής 

ακρόασης και monitoring.  Εργοστασιακός κωδικός: 123456 

Ο κωδικός προγραμματισμού της συσκευής: Χρησιμοποιείται για όλες τις ρυθμίσεις.  

Εργοστασιακός κωδικός: 888888 

Σημείωση:  Οι δύο κωδικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο νούμερο. 

1. Κωδικοποίηση ασύρματων αισθητήρων  

Η συσκευή URS-007EG υποστηρίζει μέχρι 30 ασύρματους αισθητήρες.  Πιέστε το 

κουμπί επανεκκίνησης (RESET).  Θα ακούσετε ένα βραχύ «μπιπ», και η λυχνία STATUS 

θα μείνει αναμμένη κόκκινη.  Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει μπει σε κατάσταση 

προγραμματισμού αισθητήρων. 

Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα που θέλετε να προγραμματίσετε. 

Θα ακούσετε ένα μακρύ «μπιπ» και η λυχνία STATUS θα αναβοσβήσει πράσινη. 

 

Οι αισθητήρες παίρνουν την αρίθμηση προγραμματισμού ανάλογα με τη σειρά που 

τους προγραμματίσετε.  Π.χ. αν προγραμματίσετε πρώτα το κουμπί πανικού, τότε αυτό 

θα έχει τον αριθμό αισθητήρα 1. 

Το γραπτό μήνυμα SMS που στέλνει η συσκευή όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός έχει 

την ακόλουθη μορφή:  «ΧΧ Emergency ALARM» (όπου ΧΧ ο αριθμός του αισθητήρα που 

τον ενεργοποίησε.  Στο παράδειγμά μας 01). 

 

SPK+ 
Θετικός πόλος σύνδεσης του 
ηχείου - Κόκκινο καλώδιο 

SPK- 
Αρνητικός πόλος σύνδεσης του 
ηχείου - Μαύρο καλώδιο 

IN2 Ενσύρματος αισθητήρας 2 

GND Γείωση - Επιστροφή αισθητήρα 2 

IN1 Ενσύρματος αισθητήρας 1 

GND Γείωση - Επιστροφή αισθητήρα 1 

OUT 
Θετικός πόλος σύνδεσης 
σειρήνας - Κόκκινο καλώδιο 

GND 
Αρνητικός πόλος σύνδεσης 
σειρήνας - Μαύρο καλώδιο 



Αν προσπαθήσετε να προγραμματίσετε περισσότερους από 30 αισθητήρες τότε η 

αρίθμηση θα αρχίσει εξ’αρχής, και θα σβήνει τους πρώτους αισθητήρες που είχατε 

προγραμματίσει. 

 

2. Έξοδος από τον προγραμματισμό αισθητήρων 

Πατήστε ξανά το κουμπί επανεκκίνησης (RESET).  Αν δεν γίνει προσπάθεια 

προγραμματισμού στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα βγεί από την 

κατάσταση προγραμματισμού αισθητήρων. 

 

3. Ρυθμίσεις μέσω τηλεφωνικής κλήσης 

Μπορείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή URS-007EG χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 

συσκευή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.   

Για τη ρύθμιση των 5 αριθμών που θα καλεί η συσκευή σε περίπτωση ενεργοποίησης 

του συναγερμού, καλέστε τον αριθμό της συσκευής.  Μόλις απαντήσει η συσκευή θα 

ακούσετε ένα μακρόσυρτο «μπιπ».  Αμέσως μετά το «μπιπ» εισάγετε τον κωδικό 

προγραμματισμού και τη δίεση (888888#).  Άν ακούσετε ένα μακρόσυρτο «μπιπ» 

σημαίνει πως ο κωδικός που εισάγατε είναι σωστός. Τρία «μπιπ» σημαίνει ότι εισάγατε 

λάθος κωδικό.  Αν εισάγετε τον κωδικό λάθος τρεις φορές, η συσκευή κλείνει την 

τηλεφωνική  γραμμή.  Επίσης αν δεν δώστε καμία εντολή για 30” τότε η συσκευή 

κλείνει αυτόματα την τηλεφωνική γραμμή. 

Λειτουργία Εντολή προγραμματισμού Επεξήγηση 

Αλλαγή κωδικού ελέγχου 30#(νέος κωδικός)# 
Υποχρεωτικά 6 ψηφία. 
Εργοστασιακός: 123456 

Αλλαγή κωδικού 
προγραμματισμού 

31#(νέος κωδικός)# 
Υποχρεωτικά 6 ψηφία. 
Εργοστασιακός: 888888 

Αριθμοί που καλούνται σε 
περίπτωση ανάγκης 

(50-54)#αριθμός# 
50= 1ος αριθμός, 51=2ος 
αριθμός, κ.ο.κ. 

Διαγραφή αριθμού που 
καλείται 

(50-54)##   

Αριθμοί που στέλνονται 
μηνύματα 

(55-59)#αριθμός# 
55= 1ος αριθμός, 56=2ος 
αριθμός, κ.ο.κ. 

Διαγραφή αριθμού που 
στέλνεται μήνυμα 

(55-59)##   

Άναμα λυχνίας POWER 00#1# Εργοστασιακή ρύθμιση: 
Αναμμένη Σβήσιμο λυχνίας POWER 00#0# 

Αποστολή μηνύματος σε 
διακοπή ρεύματος 

01#1# (ΟΝ) Εργοστασιακή ρύθμιση: 
Ενεργοποιημένη λειτουργία 01#0# (ΟFF) 

Φορές επανάκκλησης 
αριθμών εκτάκτου ανάγκης 

02#(1-9)# Εργοστασιακή ρύθμιση: 3 

Ενεργοποίηση σειρήνας σε 
περίπτωση ανάγκης 

03#1# 
Εργοστασιακή ρύθμιση: 
Ενεργοποιημένη σειρήνα Απενεργοποίηση σειρήνας 

σε περίπτωση ανάγκης 
03#0# 

 

 



Σημειώσεις:   Αν η αποστολή μηνύματος σε διακοπή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη, 

και κοπεί το ρεύμα ή έχει ξεσυνδεθεί ο φορτιστής, τότε η συσκευή θα στείλει το 

ακόλουθο γραπτό μήνυμα: «POWER DOWN».  Όταν επανέλθει το ρεύμα τότε η 

συσκευή θα στείλει το ακόλουθο γραπτό μήνυμα: «POWER UP». 

Η λειτουργία «Φορές επανάκκλησης αριθμών»  ορίζει πόσες φορές η συσκευή θα 

ξανακαλέσει τους αριθμούς μέχρι κάποιος να απαντήσει, σε περίπτωση που κανένας 

από τους αριθμούς που έχουμε προγραμματίσει δεν απαντάει. 

 

4. Ρυθμίσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων 

Όλες οι λειτουργίες προγραμματισμού μπορούν να γίνουν και με γραπτό μήνυμα SMS.  

Όλα τα μηνύματα που θα στείλετε πρέπει να ξεκινούν με τον κωδικό 

προγραμματισμού.  Ο εργοστασιακός κωδικός προγραμματισμού είναι: 888888 

Π.χ.  888888#30#112233#, αλλάζει τον κωδικό ελέγχου της συσκευής σε 112233. 

888888#52#6941234567#, προγραμματίζει τον τρίτο αριθμό που καλεί η 

συσκευή σε 694 123-4567. 

888888#02#05#, αλλάζει τις φορές επανάκκλησης των αριθμών σε 5 φορές. 

 Επίσης μπορείτε να προγραμματίσετε και τις ακόλουθες λειτουργίες μέσω SMS: 

 

  

 

 

 

 

 

Σημείωση:  Αν ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η συσκευή θα σας στείλει 

γραπτό μήνυμα: «OK…».  Αν απέτυχε θα σας στείλει: «FORMAT ERROR».  Για 

παράδειγμα αν στείλετε το μήνυμα: «888888#96#PANEL ALARM#», η συσκευή θα σας 

στείλει μήνυμα: « ΟΚ, SMS message (SOS): PANEL ALARM». 

 

5. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 

Πατείστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET μέχρι οι λυχνίες στο μπροστινό 

μέρος της συσκευής να αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα.  Κατόπιν αυτού η 

συσκευή έχει επανέλθει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. 

 

Λειτουργία 
Εντολή 
Προγραμματισμού 

Επεξήγηση 

Αλλαγή μηνύματος όταν 
πατηθεί το κουμπί SOS 
στην κεντρική μονάδα 

96#Μήνυμα# 

Το μήνυμα πρέπει να είναι στα Αγγλικά 
και να μην υπερβαίνει τους 25 
χαρακτήρες.  Εργοστασικό μήνυμα: 00 
Emergency ALARM. 

Αλλαγή μηνύματος όταν 
ενεργοποιηθούν οι 5 
πρώτοι ασύρματοι 
ασθητήρες 

(91-95)#Μήνυμα#              
91 είναι ο 1ος 
αισθητήρας 92 ο 
2ος κ.ο.κ. 

Το μήνυμα πρέπει να είναι στα Αγγλικά 
και να μην υπερβαίνει τους 25 
χαρακτήρες.  Εργοστασικό μήνυμα: XX 
Emergency ALARM (όπου ΧΧ ο αριθμός 
του ασύρματου αισθητήρα). 

Διαγραφή μηνύματος 
αισθητήρα 

(91-95)## Διαγραφή αντίστοιχου μηνύματος 



Οδηγίες Χρήσης της συκευής URS-007EG 

1. Απάντηση σε κλήση του συναγερμού 

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός η λυχνία ALARM στην επάνω πλευράς της κεντρικής 

μονάδας ανάβει, και ενεργοποιείται και η σειρήνα για 3 λεπτά (αν είναι εγκατεστημένη 

και έχετε επιλέξει να ενεργοποιείται).  Επίσης η συσκευή θα στείλει γραπτά μηνύματα 

και θα καλέσει τους προκαθορισμένους αριθμούς.  Πατήστε το κουμπί DISARM για την 

απενεργοποίηση του συναγερμού και τη διακοπή των λειτουργιών αυτών. 

Η συσκευή θα συνεχίσει να καλεί τους προγραμματισμένους αριθμούς μέχρι κάποιος 

να απαντήσει, και για όσες φορές την έχουμε προγραμματίσει.   

Αν κάποιος απαντήσει στην κλήση της συσκευής, η σειρήνα απενεγοποιείται και η 

συσκευή μπαίνει σε κατάσταση ανοικτής ακρόασης. 

Ο χρήστης τότε μπορεί να πατήσει μία από τις ακόλουθες επιλογές: 

«1#» για την όπλιση του συναγερμού 

«2#» για την αφόπλιση του συναγερμού 

«3#» για να ακούσει τι γίνεται στο χώρο 

«4#» για τη λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας 

Ένα μακρύ «μπιπ» σημαίνει αποδοχή της εντολής που στείλατε, τρία κοντά «μπιπ» 

σημαίνει ότι δεν έγινε δεκτή η εντολή σας. 

 

Σημείωση: Η λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας απαιτεί εξωτερικό ηχείο.  

 

2. Απομακρυσμένος έλεγχος της κεντρικής μονάδας URS-007EG 

Έλεγχος μέσω τηλεφωνικής κλήσης 

Όταν ο χρήστης είναι εκτός του χώρου και θέλει να ελέγξει τι γίνεται στο χώρο του, 

μπορεί να καλέσει τη συσκευή.  Αφού απαντήσει η συσκευή θα ακούσει ένα μακρύ 

«μπιπ».  Τότε πρέπει να πατήσει τον κωδικό ελέγχου της συσκευής και # για να 

ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανοικτής ακρόασης του χώρου.  Αν εισαχθεί λάθος ο 

κωδικός θα ακούσετε τρία σύντομα «μπιπ».  Αν εισαχθεί σωστά τότε θα ακούσετε ένα 

μακρύ «μπιπ». 

Αν εισαχθεί ο κωδικός λάθος τρεις συνεχόμενες φορές, η συσκευή θα διακόψει την 

κλήση.  Αν δεν δοθεί καμία εντολή στην κεντρική μονάδα για πάνω από 30 

δευτερόλεπτα η συσκευή θα διακόψει την κλήση. 

 

Έλεγχος μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

Ο χρήστης μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα για να ενεργοποιήσει ή να 

απενεργοποιήσει την κεντρική μονάδα URS-007EG.   

Ενεργοποίηση του συναγερμού: Κωδικός ελέγχου#1# 

Απενεργοποίηση του συναγερμού: Κωδικός ελέγχου#2# 

 

 



Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τροφοδοσία: 12VDC/1,2Ah 
Συσκευή αναμμένη: =<30mAh 
GSM: 850/900/1800/1900Mhz 
Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρες: 433MHz +-0,5MHz 
Κωδικός λήψης: ASK 
Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: χωρίς εμπόδια 80 μέτρα 
Θερμοκρασίες λειτουργίας: +10~+45°C 
Μέγιστη υγρασία: =<90% 
Μπαταρία: 7,4V/500mAh 
 

Περιεχόμενο συσκευασίας 
Η απλή συσκευή περιλαμβάνει: την κεντρική μονάδα URS-007EG, το τροφοδοτικό του και το 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης 
Το σετ συσκευής περιλαμβάνει: όλα τα ανωτέρω, ένα μπουτόν πανικού, και ένα ηχείο για 
αμφίδρομη επικοινωνία με το χώρο. 
 

 

 

 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τη χρήση της συσκευής επικοινωνήστε με το τεχνικό 

τμήμα της εταιρίας μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ε.Π.Ε.    Λεωφ.Κηφισίας 194 
         Ν.Ψυχικό, 154 51 
         Τηλ: 210 677-7921 
         www.ursafe.gr 


