
Kentall M-2x alarm 2way 

         
 Όπλιση  : 

Αφού σβήσουμε τον κινητήρα πατάμε μία φορά το πλήκτρο ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ και το σύστημα ανταποκρίνεται με ένα 

ΜΠΙΠ.  ένα άναμμα φλάς. 

Μετά από 5 δευτερόλεπτα το σύστημα είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί σε πιθανή ενόχληση . 

 Όπλιση  σε σίγανση: 
Αφού σβήσουμε τον κινητήρα πατάμε 2  φορές το πλήκτρο ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ και το σύστημα ανταποκρίνεται με ένα 

ΜΠΙΠ.  ένα άναμμα φλάς. 

Μετά από 5 δευτερόλεπτα το σύστημα είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί σε πιθανή ενόχληση χωρίς να ενεργοποιήσει την 
σειρήνα παρά μόνο την τηλεειδοποίηση (νοσοκομεία – χώροι κοινής ησυχίας. 

 Στην αφόπλιση το σύστημα δεν θα κάνει ηχητικά σήματα από την σειρήνα  . 

 Αφόπλιση  : 
Πατάμε το πλήκτρο ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ (στο πλάι ) μία φορά και το σύστημα ανταποκρίνεται με δύο ΜΠΙΠ. & δύο 

άναμμα φλάς.  

 Αυτόματη επανόπλιση: 
Όταν το σύστημα απενεργοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο  και εντός 30 δευτερολέπτων δεν ανοίξει ο διακόπτης μηχανής ή 

δεν δεχτεί κραδασμό ...τότε επανοπλίζει θεωρώντας ότι η αφόπλιση έγινε τυχαία. 

 Αποκλεισμός επανόπλισης: 
Αφοπλίζουμε το σύστημα και ανοιγοκλείνουμε τον διακόπτη της μηχανής μία φορά.  

 Υπενθύμιση όπλισης: 
Μετά το σβήσιμο του κινητήρα (κλείσιμο διακόπτη) το σύστημα περιμένει 10 δευτερόλεπτα και αν  δεν το 

ενεργοποιήσουμε, η σειρήνα κάνει 3 μπιπ με φλάς για να μας υπενθυμίσει να τον οπλίσουμε. 
 (Δεν οπλίζει μόνο του απλά μας  υπενθυμίζει να ενεργοποιήσουμε).  

 Ρύθμιση κραδασμικού ανιχνευτή : 
KEN-M2x. Σε κατάσταση αφόπλισης πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο “Λουκέτο ανοικτό”.  

Το Led και τα φλάς θα ανάψουν μία φορά και η σειρήνα θα εκπέμψει ένα Μπιπ. 

Κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο “Λουκέτο κλειστό” θα ακούγονται ανάλογα “μπίπ” που εκφράζουν το επίπεδο ρύθμισης.  
1 Μπιπ = επίπεδο 1  -   2 Μπιπ = επίπεδο 2   -   3 Μπιπ = επίπεδο 3   -  4 Μπιπ = επίπεδο 4  -  5 Μπιπ = επίπεδο 5 

Σημ. Το επίπεδο 1 (1 μπιπ) είναι το πιο ευαίσθητο και το επίπεδο 5 είναι το πιο αναίσθητο σε κραδασμούς.  

Για να αποθηκεύσουμε την ρύθμιση πατάμε  το πλήκτρο με το λουκέτο ανοικτό. 

 Προειδοποιητικά  κραδασμού 
 Σε περίπτωση ενεργοποίησης από ενόχληση το σύστημα ενεργοποιεί την σειρήνα και τα φλάς για  δευτ/λεπτα.  

Σε περίπτωση 2, 3ης κλπ  ενόχλησης εντός 10”  ενεργοποιεί τον συναγερμό με σειρήνας και φλας για 25”. 

 Συντονισμός τηλεχειριστηρίου:  
Αφαιρούμε την μικρή ελαστική τάπα στο πίσω μέρος της μονάδος και πιέζουμε συνέχεια το εσωτερικό μικρό πλήκτρο. 

 Εντός 10” δευτ. και με το «μικρό πλήκτρο» πατημένο συνέχεια, πιέζουμε ένα πλήκτρο ‘’λουκέτο κλειδωμένο’’ του 

τηλεχειριστήριου που δουλεύει (το τηλεχειριστήριο ανταποκρίνεται με μια μελωδία) και αμέσως πιέζουμε και ιδιο πλήκτρο 

από το νέο τηλεχειριστήριο (το σύστημα αναβοσβήνει τα φλάς 4 φορές και το τηλεχειριστήριο ανταποκρίνεται με μία 

μελωδία επιβεβαιώνοντας ότι ο συντονισμός ολοκληρώθηκε.  

Αφήνουμε το «μικρό πλήκτρο». Της μονάδας και ξαναβάζουμε την τάπα 

Περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα και δοκιμάζουμε τα τηλεχειριστήρια αν επικοινωνούν με το σύστημα. 

Προσοχή: Το πλήκτρο με τον κεραυνό (το μεσαίο στο πλάι του τηλεχειριστηρίου) είναι για προγραμματισμούς της 

συσκευής …επανειλημμένα άσκοπα  πατήματα μπορούν να μπλοκάρουν το σύστημα. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό 

θα πρέπει να αφαιρέσουμε την ασφάλεια της τροφοδοσίας για 30-60 λεπτά ώστε να επανέλθει η σωστή λειτουργία του 

συστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνει reset της συσκευής ώστε να επανέλθει στις κανονικές 

λειτουργίες. 

Διαδικασία reset: Αποσυνδέουμε τον συναγερμό από την κεντρική φύσα. Ενώνουμε το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο 

του συναγερμού για 3 δευτερόλεπτα.  

Προσοχή : ενώνουμε τα καλώδια Μαύρο και Κόκκινο από την πλευρά που η καλωδίωση πάει προς την μονάδα του 

συναγερμού και όχι από την μεριά που τα καλώδια πάνε προς τις συνδέσεις της μοτοσυκλέτας. 
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ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΙΑ KEN-M2X (Προσφέρεται έξτρα) 

 

Μπορούμε να επιλέξουμε αν το σύστημα θα οπλίζει με περιμετρική προστασία ή όχι.  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΟΧΙ. 
 

1. Μπαίνουμε στο menu πατώντας ταυτόχρονα το “λουκέτο ξεκλείδωτο” και το “λουκέτο 

κλειδωμένο” μέχρι να αναβοσβήνει   η ώρα.  

2. Επιλέγουμε με το πλήκτρο “λουκέτο κλειδωμένο” την λειτουργία της περιμετρικής με ενδειξη “[ ]”                      

 (ώρα – ξυπνητήρι - περιμετρική  ).  

3. Με το “λουκέτο ξεκλείδωτο” επιλέγουμε ώστε οι “[ ]” να αναβοσβήνουν (ενεργή περιμετρική)  

ή σταθερά αναμμένες  (απενεργοποιημένο).  

4. Πατάμε, για 2-3 δευτερόλεπτα, ταυτόχρονα “λουκέτο ξεκλείδωτο”  και  “λουκέτο κλειδωμένο”  για 

να μπει στην μνήμη.  

Το τηλεχειριστήριο θα ηχήσει με ένα μπιπ που σημαίνει ότι αποθηκεύτηκε η νέα ρύθμιση.   

Σημ. Αν δεν το βάλουμε στην μνήμη οι ρυθμίσεις παραμένουν όπως ήταν. 

Η κάθε ρύθμιση (ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη) παραμένει για κάθε φορά που οπλίζουμε. 

Η περιμετρική δουλεύει σωστά αφού περάσουν 30” από την στιγμή της όπλισης. 

Η ενόχληση θα πρέπει να παραμένει άνω των 10’’ δευτερολέπτων μέχρι να κάνει τα προειδοποιητικά και 

άνω των 15’’ δευτερολέπτων για να κάνει συναγερμό. 

Στιγμιαίες ενοχλήσεις δεν ενεργοποιούν τον αισθητήρα περιμετρικής. Περαστικοί κλπ 

Σε περίπτωση βροχής μην ενεργοποιείτε την περιμετρική υπάρχει περίπτωση άσκοπου συναγερμού. 

Η τοποθέτηση της ειδικής μονάδας πρέπει να είναι σε σημείο που δεν θα εμποδίζεται από μεταλλικά μέρη 

της μοτοσυκλέτας το πεδίο που δημιουργείται. 

Η ρύθμιση του χώρου κάλυψης γίνεται με το ρυθμιστικό που είναι πάνω στην μονάδα.  

Ρυθμίστε τον ασφαλή χώρο σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καλύπτει όλη την μοτοσυκλέτα. 

Υπερβολική ρύθμιση θα έχει σαν συνέπεια άσκοπους συναγερμού. 

Όπλιση με ενεργοποιημένη την περιμετρική προστασία :  
Πιέζουμε το πλήκτρο “λουκέτο κλειδωμένο”.  

Σε περίπτωση που το σύστημα ανιχνεύσει  κάποιον, μέσα στην περίμετρο που έχει οριστεί, για 

διάστημα  άνω των 5 δευτερολέπτων αμέσως θα δώσει προειδοποιητικά 5 μπιπ στην σειρήνα και στο 

χειριστήριο με δόνηση, η οθόνη θα έχει πράσινο χρώμα και το σύμβολο “[ ]” θα αναβοσβήνει.  

Το σύστημα έχει μπει στο 1
ο
 επίπεδο διέγερσης. 

Αν η παραβίαση χώρου ανιχνευτεί για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί κανονικός 

συναγερμός για 30 δευτερόλεπτα (2
η
 φάση διέγερσης).  

Η σειρήνα θα ηχεί κανονικά και συνέχεια…. το τηλεχειριστήριο θα ηχεί συνέχεια μπιπ-μπιπ-μπιπ για 30 

δευτερόλεπτα, oι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν και η οθόνη θα είναι κίτρινη.  

Η δόνηση του τηλεχειριστηρίου θα ενεργοποιηθεί για 8 φορές.    

Αφόπλιση : 
Πατάμε το “λουκέτο ξεκλείδωτο”. 
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