
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΟΙΧΟ                                                    ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

AC-10S, AC- 10F 
 

 

 

Πληκτρολόγια Access Control 

Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει για 1” υποδηλώνει 

την σωστή εισαγωγή των δεδοµένων του προγραµµατισµού. Aντίθετα, τέσσερεις 

τόνοι και το κόκκινο LED να αναβοσβήνει 4 φορές υποδηλώνει µη αποδεκτό ή 

λάθος δεδοµένο κατά τον προγραµµατισµό. 

 

 

 

 

Α. Επαναφορά Εργοστασιακών ρυθµίσεων 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [5]. Το πράσινο LED ανάβει για 1” . Πιέζουµε τα 

πλήκτρα [1], [2] και [3] για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων. 

Το πράσινο LED ανάβει και περιµένουµε µέχρι να σβήσει. Το πληκτρολόγιο 

έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, όλοι οι προσωπικοί κωδικοί 

έχουν καταργηθεί , ο master κωδικός έχει επανέλθει στην εργοστασιακή τιµή 

του (1234) και  το κόκκινο LED ανάβει και σβήνει στιγµιαία. 

 

Το πληκτρολόγιο επανέρχεται στην κατάσταση αναµονής. 

 

Ή (εναλλακτικός τρόπος επαναφοράς εργοστασιακών ρυθµίσεων) 

 

1. Αφαιρούµε την τροφοδοσία από το πληκτρολόγιο.  

 

2. Κρατάµε ταυτόχρονα πατηµένα τα πλήκτρα [1], [2] και [3] και 

βραχυκυκλώνουµε τις επαφές PB1 και C.  

 

3. Επαναφέρουµε την τροφοδοσία συνεχίζοντας να έχουµε πατηµένα τα πλήκτρα 

[1], [2] και [3] για 3” . Το πράσινο LED ανάβει 3 φορές και ακούγονται 3 

τόνοι. 

 

4. Το πληκτρολόγιο έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, όλοι οι 

προσωπικοί κωδικοί έχουν καταργηθεί  και ο master κωδικός έχει επανέλθει 

στην εργοστασιακή τιµή του (1234). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Β. Αλλαγή του µήκους των κωδικών 

 

Το πληκτρολόγιο δέχεται κωδικούς 4
ων

, 5 ή 6 ψηφίων. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 

για κωδικούς 4
ων

 ψηφίων, µε τον master κωδικό να είναι ο (1234). Η διαδικασία που 

ακολουθεί, περιγράφει πώς αλλάζουµε το επιθυµητό µήκος των κωδικών. 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού.  

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [3] για να προγραµµατίσουµε το νέο µήκος των 

κωδικών. Το πράσινο LED ανάβει για 1”. Πιέζουµε τα πλήκτρα [4] , [5] ή [6] 

για να επιλέξουµε το µήκος των κωδικών. Το πράσινο LED ανάβει για 1” για 

να επιβεβαιώσει τον προγραµµατισµό του νέου µήκους των κωδικών. 

 

3. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

Παρατήρηση: 

 

Αν σε ένα ήδη προγραµµατισµένο πληκτρολόγιο, αλλάξουµε το µήκος των κωδικών, 

οι κωδικοί ∆ΕΝ διαγράφονται. Απλώς αλλάζει το µήκος τους όπως φαίνεται στα 

παρακάτω παραδείγµατα: 

 

Πενταψήφιος Master κωδικός ή κωδικός χρήστη: 12369 

Μετατρέπεται στον τετραψήφιο κωδικό: 2369 (δηλαδή σβήνει το πρώτο ψηφίο) 

 

 

Πενταψήφιος Master κωδικός ή κωδικός χρήστη: 12369 

Μετατρέπεται στον εξαψήφιο κωδικό: 012369 (δηλαδή προστίθεται το 0 στην αρχή 

του) 

 

 

 

C. Αλλαγή του master κωδικού 

 

Με αυτή την λειτουργία µπορουµε να αλλάξουµε τον master κωδικό για λόγους 

ασφαλείας (εργοστασιακή τιµή master κωδικού 1234) 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [4]. Το πράσινο LED ανάβει για 1”. Εισάγουµε τον 

καινούριο    4,5 ή 6 ψήφιο master κωδικό. Το πράσινο LED ανάβει για 1” για 

να επιβεβαιώσει τον προγραµµατισµό του νέου master κωδικού 
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3. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

D. Πρόσθεση και διαγραφή των κωδικών των χρηστών 

 

Το πληκτρολόγιο διαθέτει 2 ρελέ τα οποία µπορούν να ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα 

το ένα από το άλλο. Το 1
ο
 ρελέ ενεργοποιείται από τους χρήστες 00 έως 59. Το 2

ο
 

ρελέ ενεργοποιείται από τους χρήστες 60 έως 99. Ο κάθε χρήστης διαθέτει έναν 

προσωπικό κωδικό (4
ων

, 5 ή 6 ψηφίων) ο οποίος ενεργοποιεί το αντίστοιχο ρελέ. 

 

Στη σελίδα 6 υπάρχει πίνακας για την εύκολη αναγραφή του προσωπικού κωδικού 

του κάθε χρήστη. 

 

Ακολουθούν οι διαδικασίες πρόσθεσης, αλλαγής και διαγραφής των προσωπικών 

κωδικών των χρηστών. 

 

i) Πρόσθεση κωδικού 

 

Με αυτή την επιλογή προγραµµατίζουµε µέχρι 100 διαφορετικούς κωδικούς, από 

τους οποίους οι 60 (µέγιστο) θα µπορούν να ενεργοποιούν το 1
ο
 ρελέ και οι υπόλοιποι 

40 (µέγιστο) το 2
ο
 ρελέ.  

 

1) Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την είσοδο 

σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2) Πληκτρολογούµε τον αριθµό του χρήστη από το [0] [0] έως το [5] [9] για να 

προγραµµατίσουµε έναν κωδικό για το 1
ο
 ρελέ (καλύτερα να επιλέγουµε τον 

µικρότερο αριθµό χρήστη που δεν έχει προγραµµατιστεί ακόµα). Αν ο χρήστης 

είναι ήδη προγραµµατισµένος τότε το κόκκινο LED αναβοσβήνει 4 φορές. Αν ο 

χρήστης είναι διαθέσιµος τότε το πράσινο LED ανάβει για 1”. Πληκτρολογούµε 

τον 4, 5 ή 6 ψήφιο κωδικό χρήστη. Το πράσινο LED ανάβει για 1” για να 

επιβεβαιώσει τον καινούριο κωδικό χρήστη.  

 

3) Για να προγραµµατίσουµε έναν κωδικό για την ενεργοποίηση του 2
ου

 ρελέ 

εισάγουµε τον αριθµό χρήστη από το [6] [0] έως το [9] [9] (καλύτερα να 

επιλέγουµε τον µικρότερο αριθµό χρήστη που δεν έχει προγραµµατιστεί ακόµα). 

Αν ο χρήστης είναι ήδη προγραµµατισµένος τότε το κόκκινο LED αναβοσβήνει 4 

φορές. Αν ο χρήστης είναι διαθέσιµος τότε το πράσινο LED ανάβει για 1”.  

Πληκτρολογούµε τον 4,5 ή 6 ψήφιο κωδικό χρήστη. Το πράσινο LED ανάβει για 

1” για να επιβεβαιώσει τον καινούριο κωδικό χρήστη. 

 

4) Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό µας 

από την κατάσταση προγραµµατισµού. 
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ii) ∆ιαγραφή κωδικού 

 

Με αυτή την επιλογή έχουµε την δυνατότητα να ακυρώσουµε κάποιο κωδικό χρήστη. 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πληκτρολογούµε τον αριθµό χρήστη που θέλουµε να διαγράψουµε και 

πληκτρολογούµε [0][0][0][0], [0][0][0][0][0] ή [0][0][0][0][0][0] ανάλογα µε 

τον αριθµό των ψηφίων κωδικού που έχουµε επιλέξει. 

 

3. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

iii) Αλλαγή κωδικού 

 

Το πληκτρολόγιο µας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουµε κάποιον κωδικό µε έναν 

άλλο, του ίδιου αριθµού ψηφίων. 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πραγµατοποιούµε το βήµα  (ii-2) για να διαγράψουµε τον υφιστάµενο κωδικό 

και µετά το βήµα (i-2 ή i-3) για να εισάγουµε τον καινούριο κωδικό. 

 

3. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 
(Συµβουλή : Για λόγους ασφαλείας και οµοιόµορφης φθοράς των  πλήκτρων, 

προτείνουµε να αλλάζετε τους κωδικούς χρηστών σε τακτά χρονικά διαστήµατα) 
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00       33       66       

01       34       67       

02       35       68       

03       36       69       

04       37       70       

05       38       71       

06       39       72       

07       40       73       

08       41       74       

09       42       75       

10       43       76       

11       44       77       

12       45       78       

13       46       79       

14       47       80       

15       48       81       

16       49       82       

17       50       83       

18       51       84       

19       52       85       

20       53       86       

21       54       87       

22       55       88       

23       56       89       

24       57       90       

25       58       91       

26       59       92       

27       60       93       

28       61       94       

29       62       95       

30       63       96       

31       64       97       

32       65       98       

                                              

99       
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Ε. Αλλαγή του χρόνου φωτισµού του πληκτρολογίου,  του χρόνου ενεργοποίησης 

των ρελέ & άλλες λειτουργίες. 

 

 

Ε.1 – Φωτισµός πλήκτρων. 

 

Σε κατάσταση αναµονής τα πλήκτρα του πληκτρολογίου δεν φωτίζονται.  Μόλις 

πατηθεί κάποιο πλήκτρο, τότε όλα  τα πλήκτρα φωτίζονται για να µας διευκολύνουν 

στην εισαγωγή των κωδικών. Με την εντολή [Α] [0] ρυθµίζουµε τον χρόνο που 

παραµένουν αναµµένα τα πλήκτρα. Αναλυτικότερα: 

 

a) Τα πλήκτρα µπορούν να µένουν φωτισµένα από 1” έως 99” . 

b) Μπορούµε να ενεργοποιήσουµε τον φωτισµό µόνιµα. 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [0]. Το πράσινο LED ανάβει για 1” . Εισάγουµε τον 

χρόνο σε δευτερόλεπτα – [1] [0] για 10” , [9] [9] για 99’’ ή [0] [0] για να 

παραµένει ο φωτισµός µόνιµα αναµένος. Το πράσινο LED ανάβει για 1” για 

να επιβεβαιώσει τον προγραµµατισµό. 

 

3. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

 

 

Ε.2 – Χρόνος ενεργοποίησης των ρελέ. 

 

Με αυτή τη λειτουργία µπορούµε να επιλέξουµε το χρόνο που θα παραµένει 

ενεργοποιηµένο το κάθε ρελέ, µετά την σωστή εισαγωγή ενός κωδικού εισόδου. 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [1] για το 1
ο
 ρελέ. Το πράσινο LED ανάβει για 1” . 

Εισάγουµε τη διάρκεια ενεργοποίησης σε δευτερόλεπτα – [0] [1] για 1” έως 

[9] [9] για 99”. Εισάγοντας [0] [0], το πληκτρολόγιο µπαίνει σε λειτουργία 

latch mode που αναφέρεται σε σύνθετα συστήµατα αυτοµατισµών όπως 

γκαραζόπορτες κλπ. Το πράσινο LED ενεργοποιείται για 1” για να 

επιβεβαιώσει τον προγραµµατισµό του χρόνου ενεργοποίησης του ρελέ 1.  
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3. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [2] για το 2
ο
 ρελέ. Το πράσινο LED ανάβει για 1” . 

Εισάγουµε τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα – [0] [1] για 1” έως [9] [9] για 99”. 

Εισάγοντας [0] [0], το πληκτρολόγιο µπαίνει σε λειτουργία latch mode που 

αναφέρεται σε σύνθετα συστήµατα αυτοµατισµών όπως γκαραζόπορτες κλπ.. 

Το πράσινο LED ενεργοποιείται για 1” για να επιβεβαιώσει τον 

προγραµµατισµό του χρόνου ενεργοποίησης του ρελέ 2. 

 

4. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

 

Ε.3 - Λειτουργία Lockout.  

 

Για µεγαλύτερη ασφάλεια της εισόδου από κακόβουλους επισκέπτες, µπορούµε να 

ενεργοποιήσουµε στο πληκτρολόγιο την λειτουργία Lockout. Με τη λειτουργία αυτή, 

το πληκτρολόγιο «κλειδώνει» για κάποιον χρόνο της επιλογής µας, όταν 

πληκτρολογηθούν 10 (ή περισσότερες) συνεχόµενες φορές λανθασµένοι κωδικοί. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η λειτουργία lockout δεν αντικαθιστά ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

αντικλεπτικής προστασίας. Είναι απλώς ένα πρόσθετο µέτρο. 

 

Ενεργοποίηση Λειτουργίας Lockout: 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2.  Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [7] και µετά [1] για ενεργοποίηση της λειτουργίας. 

 

3. Εισάγουµε το πλήθος [1] [0] έως  [9] [9] των επιτρεπόµενων λανθασµένων 

κωδικών, µέχρι να «κλειδώνει» το πληκτρολόγιο. 

 

4. Εισάγουµε τον χρόνο (σε δευτερόλεπτα) για τον οποίο θέλουµε να 

«κλειδώνει» το πληκτρολόγιο [1] [0] – [9] [9]. 

 

5. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

Απενεργοποίηση Λειτουργίας Lockout: 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [7] και µετά [0] για απενεργοποίηση της 

λειτουργίας. 
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3. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

 

Ε.4 -  Λειτουργία external output 

 

Ένα επιπρόσθετο µέτρο ασφαλείας είναι και η επιλογή external output,  που µας δίνει 

την δυνατότητα να συνδέσουµε το πληκτρολόγιο µας µε τον συναγερµό του σπιτιού, 

ώστε ο συναγερµός να ενεργοποιείται στις καταστάσεις που θα προγραµµατίσουµε 

εµείς (πχ lockout / παραβίαση πόρτας / lockout & παραβίαση πόρτας). (*). 

 

(*) Για να χρησιµοποιήσετε αυτή την λειτουργία πρέπει να συνδέσετε τις επαφές 

NO2 ή NC2 και C2 µε τον συναγερµό, καθώς και την επαφή PB2 και C µε µια 

µαγνητική επαφή. 

 

 

� Ενεργοποίηση λειτουργίας external output όταν έχει ήδη ενεργοποιηθεί η λειτουργία 

Lockout (δείτε παράγραφο Ε.3) 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [6] για ενεργοποίηση της λειτουργίας external 

output. Στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο [1] αν θέλουµε να ενεργοποιείται ο 

συναγερµός κατά την κατάσταση (Lockout). 

 

3. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

� Ενεργοποίηση λειτουργίας external output όταν η πόρτα έχει παραβιαστεί (δηλαδή 

έχει ανοίξει η πόρτα χωρίς να έχει εισαχθεί ένας κωδικός χρήστη) και είναι 

συνδεδεµένη µια µαγνητική επαφή στην επαφή PB2 και C του πληκτρολογίου. 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [6] για ενεργοποίηση της λειτουργίας external 

output. Στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο [2] για να ενεργοποιείται ο 

συναγερµός όταν η πόρτα παραβιαστεί και ανοίξει χωρίς την είσοδο κάποιου 

εξουσιοδοτηµένου χρήστη. 

 

3. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 
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� Ενεργοποίηση λειτουργίας external output σε κατάσταση lockout & παραβίασης 

πόρτας 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [6] για ενεργοποίηση της λειτουργίας external 

output. Στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο [3] για να ενεργοποιείται ο 

συναγερµός όταν η πόρτα παραβιαστεί και ανοίξει χωρίς την είσοδο κάποιου 

εξουσιοδοτηµένου χρήστη ή κατά την κατάσταση Lockout. 

 

3. Πιέζουµε τo πλήκτρo [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

� Απενεργοποίηση λειτουργίας external output: 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [6] και [0] αν θέλουµε να απενεργοποιήσουµε την 

λειτουργία external output. 

 

3. Πιέζουµε τo πλήκτρo [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

 

E.5 - Λειτουργία auto-relock 

 

Στην περίπτωση που έχουµε ρυθµίσει το χρόνο ενεργοποίησης του κυπρί στα π.χ. 15” 

και ο επισκέπτης µπει στα πρώτα 5”, τότε το κυπρί παραµένει ενεργοποιηµένο για τα 

υπόλοιπα 10”, µε αποτέλεσµα να µπορεί να εισέλθει και κάποιος απρόσκλητος 

επισκέπτης. Χρησιµοποιώντας µια µαγνητική επαφή συνδεδεµένη στις επαφές      

(PB1 – C) του πληκτρολογίου, µπορούµε να δίνουµε εντολή απενεργοποίησης του 

κυπρί µόλις η πόρτα ανοίξει, ανεξαρτήτως του µεγίστου χρόνου ενεργοποίησης του 

κυπρί (λειτουργία auto-relock). 

 

� Ενεργοποίηση λειτουργίας auto-relock: 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2.  Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [8] και [1] για ενεργοποίηση της λειτουργίας auto-

relock. 
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3. Πιέζουµε τo πλήκτρo [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

� Απενεργοποίηση λειτουργίας auto-relock: 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [8] και [2] για την απενεργοποίηση της λειτουργίας 

auto-relock. 

 

3. Πιέζουµε τo πλήκτρo [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

 

Ε.6 - Λειτουργία άµεσης ενεργοποίησης κυπρί (Timer-linked unlocking setting) 

 

Με την λειτουργία αυτή µπορούµε να συνδέσουµε το πληκτρολόγιο µε έναν 

χρονοδιακόπτη (στις επαφές T και C)  έτσι ώστε σε προκαθορισµένους από εµάς 

χρόνους (µέσω του χρονοδιακόπτη) το ένα ή και τα δύο ρελέ του πληκτρολογίου να 

ενεργοποιούνται άµεσα, µε το πάτηµα µόνο του πλήκτρου [0]. Η λειτουργία αυτή 

µπορεί είναι πολύ χρήσιµη κατά την ώρα άφιξης των εργαζοµένων σε έναν χώρο, 

ώστε να µην καθυστερούν πληκτρολογώντας ολόκληρο τον κωδικό τους. 

 

Για το πλήκτρο αυτό – και µόνο – µας δίνεται η δυνατότητα να είναι φωτισµένο 

ανεξαρτήτως από το χρόνο φωτισµού των πλήκτρων που έχετε προγραµµατίσει µε 

την εντολή [Α] [0]. 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [9] για ενεργοποίηση της λειτουργίας άµεσης 

ενεργοποίησης κυπρί. Στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο [0] αν θέλουµε να 

ενεργοποιούνται και τα 2 ρελέ ταυτόχρονα ή [1] αν θέλουµε να ενεργοποιείται 

µόνο το ρελέ 1 ή [2] αν θέλουµε να ενεργοποιείται µόνο το ρελέ 2. 

 

3. Στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο [1] αν θέλουµε καθόλη την διάρκεια της 

λειτουργίας, το πλήκτρο να είναι φωτισµένο ή πιέζουµε το πλήκτρο [0] αν 

θέλουµε να ισχύει ο κανονικός χρόνος φωτισµού των πλήκτρων που έχουµε 

ρυθµίσει µε την εντολή Α0. 

 

4. Πιέζουµε τo πλήκτρo [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 
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F. Ακουστική επαλήθευση πατήµατος πλήκτρων. 

 

 

Τα πληκτρολόγια AC-10S & AC-10F είναι εφοδιασµένα µε µια γεννήτρια τόνων 

(buzzer) για την παραγωγή ηχητικών σηµάτων (beeps) κατά την εκτέλεση εντολών ή 

προγραµµατισµού. 

 

Η γεννήτρια τόνων (buzzer) είναι υποχρεωτικά  ενεργοποιηµένη όταν: 

• Το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε κατάσταση προγραµµατισµού και 

• Ενεργοποιείται κάποιο ρελέ µετά την εισαγωγή κωδικού χρήστη. 

Οι ρυθµίσεις αυτές δεν µπορούν να αλλάξουν.  

 

Επίσης, η γεννήτρια τόνων είναι ενεργοποιηµένη και όταν απλώς πατιέται κάποιο 

πλήκτρο. Αν επιθυµούµε να απενεργοποιήσουµε τη γεννήτρια για αυτή µόνο την 

περίπτωση (όταν πατιέται δηλαδή κάποιο πλήκτρο), τότε:  

 

� Απενεργοποίηση της γεννήτριας τόνων: 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [Α]. Ένας τόνος ακούγεται. Πιέζουµε το πλήκτρο 

[0] για να απενεργοποιήσουµε την γεννήτρια τόνων. 

 

3. Πιέζουµε το πλήκτρο [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

� Εκ νέου ενεργοποίηση της γεννήτριας τόνων: 

 

1. Εισάγουµε τον master κωδικό 2 συνεχόµενες φορές (εργοστασιακή επιλογή 

master κωδικού 1234). Το κόκκινο LED ανάβει για να επιβεβαιώσει την 

είσοδο σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

2. Πιέζουµε τα πλήκτρα [Α] [Α]. Ένας τόνος ακούγεται. Πιέζουµε το πλήκτρο 

[1] για να ενεργοποιήσουµε την ηχητική γεννήτρια όταν πατάµε στο 

πληκτρολόγιο κάποιο πλήκτρο. Ένας τόνος υποδηλώνει την επιβεβαίωση του 

προγραµµατισµού των δεδοµένων. 

 

3. Πιέζουµε τo πλήκτρo [Β]  για την έξοδό µας από την κατάσταση 

προγραµµατισµού. Το πράσινο LED σβήνει για να επιβεβαιώσει την έξοδό 

µας από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει για 1” υποδηλώνει 

την σωστή εισαγωγή των δεδοµένων του προγραµµατισµού. Aντίθετα, τέσσερεις 

τόνοι και το κόκκινο LED να αναβοσβήνει 4 φορές υποδηλώνει µη αποδεκτό ή 

λάθος δεδοµένο κατά τον προγραµµατισµό. 


