
 

Κουμπί πανικού 
(HA2000PB) 
Το Σταθερό κουμπί πανικού χρησιμοποιείται για την 
ενεργοποίηση του συναγερμού πανικού ή του 
ιατρικού συναγερμού. 

ΚΟΥΜΠΙ 
ΠΑΝΙΚΟΥ 
Πατώντας αυτό το 
κουμπί για 3 
δευτερόλεπτα 
ενεργοποιείται ο 
συναγερμός 
πανικού, 
ανεξάρτητα από το αν είναι οπλισμένο 
ή αφοπλισμένο το σύστημα. 

Λυχνία Led 
Όταν πατηθεί το κόκκινο κουμπί 
πανικού αναβοσβήνει η λυχνία TX 
LED για να υποδείξει ότι το HA2000PB 
έχει στείλει με επιτυχία ένα σήμα στον 
Πίνακα Ελέγχου. 

  ΜΜππααττααρρίίαα  
Το Σταθερό κουμπί πανικού 
χρησιμοποιεί μία αλκαλική μπαταρία 
12V 35mAh ως πηγή ενέργειας. Η 
μπαταρία διαρκεί για περίπου 2.600 
εκπομπές σήματος πριν να χρειαστεί 
αντικατάσταση.  
Το HA2000PB μπορεί επίσης να 
ανιχνεύσει την κατάσταση χαμηλής 
τάσης της μπαταρίας. Το σήμα 
χαμηλής τάσης μπαταρίας στέλνεται 
στον Πίνακα Ελέγχου μαζί με τις 
τακτικές εκπομπές σήματος, ώστε ο 
Πίνακας Ελέγχου να εμφανίζει την 
αντίστοιχη κατάσταση.  

  ΓΓρρήήγγοορραα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  
 Αφαιρέστε τη βίδα για να 

αποχωρίσετε το επάνω κάλυμμα 
από τη βάση. 

 Τοποθετήστε τη μπαταρία με το 
αρνητικό της μπαταρίας στην 
πλευρά του ελατηρίου. 

 Τοποθετήστε το επάνω περίβλημα 
πάνω από τη βάση. 

 Θέστε τον Πίνακα Ελέγχου στο 
μενού "Device +/-" και, κατόπιν, 
επιλέξτε το μενού "Add Device". 

 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του 
HA2000PB. 

 Πατήστε το κουμπί "OK" στον 
Πίνακα Ελέγχου και ακολουθήστε τις 
ρυθμίσεις για να ολοκληρώστε τη 
διαδικασία εκμάθησης. Ανατρέξτε 

στο εγχειρίδιο λειτουργίας του 
πίνακα ελέγχου στην ενότητα 
"Device +/-" για να ολοκληρώσετε τη 
διαδικασία εκμάθησης. 

 Η διαδικασία εκμάθησης έχει 
ολοκληρωθεί τώρα. 

 Μετά την εκμάθηση του HA2000NS, 
θέστε τον Πίνακα Ελέγχου στη 
λειτουργία "Walk Test", κρατήστε 
τον Διακόπτη νύχτας HA2000PB στη 
θέση που θέλετε και πατήστε το 
κουμπί δοκιμής για να 
επιβεβαιώσετε ότι αυτή η θέση είναι 
μέσα στο εύρος σήματος του Πίνακα 
Ελέγχου. 

 Εάν είστε ικανοποιημένοι με τη 
λειτουργία του HA2000PB στην 
επιλεγμένη θέση, μπορείτε να 
συνεχίσετε με την εγκατάσταση. 

  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  HHAA22000000PPBB  
Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης του 
HA2000PB, είτε τοποθέτηση με κόλληση 
είτε τοποθέτηση με βίδες.  
 Εγκατάσταση με κόλληση 

1. Καθαρίστε την επιφάνεια με 
κατάλληλο μέσο 
απολίπανσης. 

2. Απομακρύνετε το 
προστατευτικό κάλυμμα από 
τη μία πλευρά του 
επιθέματος κόλλησης δύο 
όψεων και εφαρμόστε 
σταθερά το επίθεμα στην 
πίσω πλευρά της συσκευής. 

3. Στη συνέχεια απομακρύνετε 
το άλλο κάλυμμα και πιέστε 
σταθερά το εξάρτημα στη 
θέση που θέλετε. 

Μην χρησιμοποιείτε τη 
μέθοδο εγκατάστασης με 
επίθεμα κόλλησης σε 
επιφάνειες με μπογιά που 
ξεφλουδίζει ή που έχει 
ρωγμές ή σε τραχιές 
επιφάνειες. 

<<  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  >>  

 
 Εγκατάσταση με βίδες 

Η βάση έχει δύο εσοχές, όπου το 
πλαστικό είναι λεπτότερο για λόγους 
εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση 
του HA2000PB: 

1. Αφαιρέστε τη βίδα για να 
αποχωρίσετε το επάνω 
κάλυμμα από τη βάση. 

2. Σπάστε τις εσοχές στη βάση. 
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3. Χρησιμοποιώντας τις τρύπες 
ως πρότυπο, ανοίξτε δύο 
οπές και εισαγάγετε τα ούπα. 

4. Βιδώστε τη βάση στα ούπα. 
5. Βιδώστε το επάνω κάλυμμα 

ξανά στη βάση του. 
 
  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς::  

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές: 

 Ραδιοσυχνότητα: 868.6375MHz +-2.5ppm 
 Διαμόρφωση/ Αποδιαμόρφωση: 

Περιορισμένη ζώνη FM @ 15KHz εύρους 
με VCTCXO (Κρύσταλλος αντιστάθμισης 
Θερμοκρασίας) 

 Ευαισθησία: >105dbm @S/N +20db 
 Ισχύς αναμετάδοσης: E.I.R.P. -8dbm +-3db 
 Ακτίνα Λειτουργίας: 300 μέτρα σε ανοιχζτό 

χώρο 
 Συνδυαασμοί κωδικού: 16 777 216 κωδικοί 
 Θερμοκρασία:-20°C έως +45°C 

Υγρασία: έως 90% 
 

HA2000PB 

 1 προγραμματιζόμενη λειτουργία: 
Πανικός (αναστάτωση) ή ιατρική 
ανάγκη. 

 Ανίχνευση αδύναμης μπαταρίας 
 Ενέργεια: Αλκαλική μπαταρία 12V 
 Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 54 μήνες 

βάσει 4 εκπομπών ανά ημέρα  
 Διαστάσεις: 72mm x 43mm x 15mm 
 Βάρος: 40g 

 
 
  ΕΕγγγγύύηησσηη  

Το προϊόν αυτό φέρει εγγύηση τεσσάρων (4) 
εξαιρουμένων των μπαταριών. Τον πρώτο χρόνο 
λαμβάνει χώρα αντικατάσταση του προϊόντος. 
Τα υπόλοιπα τρία (3) χρόνια, η εγγύηση καλύπτει 
τα εξαρτήματα και την εργασία. 

Παρακαλείστε να έρθετε σε επαφή με τη γραμμή 
τεχνικής εξυπηρέτησης που αντιστοιχεί στην 
χώρα σας για να επιβεβαιώσετε την 
ακολουθούμενη με την εγγύηση διαδικασία. 
 

Γαλλία: 

Eden: 0825 560 650    
Δικτυακός τόπος: www.eden.fr  
 

Ολλανδία: 

Elro:  0900 208 8888  
Δικτυακός τόπος: www.elro-nl.com 
 

Βέλγιο: 
 

Επικοινωνία με τη Γερμανική γλώσσα 

Elro: 070 2330031  
 
 
Επικοινωνία με τη Γαλλική γλώσσα 

Eden: 0033 825 560 650  
 

Γερμανία: 

Elro: 0049 17755 24123  
 

Αγγλία: 

Byron: 0845 230 1231  
Δικτυακός τόπος: www.chbyron.com 
 

Ελλάδα: 

Eden: 0033 (0) 825 560 650  
Δικτυακός τόπος: www.eden.fr 
E-mail: sav@eden.fr 

Θα σας απαντήσουμε μέσω e-mail μέσα σε 
24 ώρες 
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