
 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΕΩ 

       LK-1030 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΙΑ ΚΑΡΣΑ 
 

α.  Πληκηπολογήζηε   * *  1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1 
αναβοζβήνει κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   1, ηο ενδεικηικό led 1 ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, και 
ανάβει    ζηαθεπά, κίηπινο. 
γ.  Πληκηπολογήζηε  ηον απιθµό ηηρ κάπηαρ πος θέλεηε να διαγπάτεηε. 

Σο LK 1030 δίνει δύο ζύνηοµοςρ ήσοςρ για αποδοσή. 
δ.  Για να καηασυπήζεηε και άλλη κάπηα επαναλάβαηε ηο βήµα (3). 
ε.  Πιέζηε #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1   ανάβει 
ζηαθεπά ππάζινο. 

 

ΔΙΑΓΡΑΥΗ   ΜΙΑ ΚΑΡΣΑ 
 

α.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   2 ,  ηο ενδεικηικό led 1 ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, και 
ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο. 
γ.  Πληκηπολογήζηε  ηον απιθµό ηηρ κάπηαρ πος θέλεηε να διαγπάτεηε, 

ηώπα ηο  LK1030 δίνει δύο ζύνηοµοςρ ήσοςρ για επιβεβαίυζη. 
δ.  Για να διαγπάτεηε και άλλη κάπηα επαναλάβαηε ηο βήµα (γ). 
ε.  Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα , ηο ενδεικηικό  led 1 
ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 

ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΚΑΡΣΩΝ 
 

α.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   3, ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, και 
ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο. 
γ.  Πληκηπολογήζηε   1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 

ακούγεηαι έναρ ζύνηοµορ ήσορ µεηά από 5 δεςηεπόλεπηα και ηο 
ενδεικηικό led 1  αναβοζβήνει, κίηπινο. 

δ.  Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1  
ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 



 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 
 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΣΕ 

α.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   40 , ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, 
και ανάβει ζηαθεπά,κίηπινο.  
‘’ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΣΕ’’ 
γ.  Ακούγεηαι έναρ ζύνηοµορ ήσορ 
δ.  Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1  
ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΣΑ 

α.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και  ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   41,  ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να 
αναβοζβήνει, και ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο, ηώπα ηο  LK1030 
‘’ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΡΗΗ ΚΑΡΣΑ’’ 

γ.  Ακούγεηαι έναρ ζύνηοµορ ήσορ 
δ.  Πιέζηε #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1  ανάβει 
ζηαθεπά ππάζινο. 

 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΣΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 

α.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   42, ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να 
αναβοζβήνει, και ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο, ηώπα ηο LK1030 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΜΕ ΥΡΗΗ ΚΑΡΣΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΗΗ ΚΩΔΙΚΟΤ 

γ.  Ακούγεηαι έναρ ζύνηοµορ ήσορ 
δ.  Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα , ηο 

ενδεικηικό led 1   ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΦΡΗΗ ΚΑΡΣΑ Η’ ΦΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟΤ 

1.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

2.  Πληκηπολογήζηε   43, ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να 
αναβοζβήνει, και ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο, ηώπα ηο LK1030 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΜΕ ΥΡΗΗ  ΚΑΡΣΑ Η’ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΗΗ 
ΚΩΔΙΚΟΤ 

3.  Ακούγεηαι έναρ ζύνηοµορ ήσορ 
4.  Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1  
ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΔΟΤ ΣΟ  RELAY 

ΣΙΓΜΙΑΙΟ  (INSTANT) 

α.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   5, ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, και 
ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο. 
γ.  Πληκηπολογήζηε   ηον σπόνο ζε δεςηεπόλεπηα. Π.σ. 15 για 15 
δεςηεπόλεπηα, ηώπα ηο LK1030   δίνει δύο ζύνηοµοςρ ήσοςρ για αποδοσή. 
δ.  Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1  
ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 

ΣΑΘΕΡΟ  (STABLE/LATCH) 

α.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   5,  ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, και 
ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο. 
γ.  Πληκηπολογήζηε   0 #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ακούγονηαι δύο 
ζύνηοµοι ήσοι , ηο ενδεικηικό led 1  ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 

 
 

ΦΡΟΝΟ ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΣΟΤ RELAY 
 

α.  Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β.  Πληκηπολογήζηε   6, ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, και 
ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο. 
γ. Πληκηπολογήζηε   ηον σπόνο ζε δεςηεπόλεπηα. Π.σ. 15 για 15 
δεςηεπόλεπηα, ηώπα ηο LK1030 δίνει δύο ζύνηοµοςρ ήσοςρ για αποδοσή. 
δ. Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1  
ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 
 



ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΡΟΝΟΤ ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΣΟΤ RELAY 
 

α. Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 
β. Πληκηπολογήζηε   6, ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, και 
ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο. 
γ. Πληκηπολογήζηε   Ο #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηώπα ηο 

LK1030 δίνει δύο ζύνηοµοςρ ήσοςρ για αποδοσή. 
δ. Σο ενδεικηικό led 1  ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ Η’ ΣΕΦΝΙΚΟΤ 
 

α. Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβήνει, κίηπινο. 

β. Πληκηπολογήζηε   7 , ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να αναβοζβήνει, και 
ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο. 
γ. Ειζάγεηε ηον νέο βαζικό κυδικό ή ηεσνικού (ΠΡΟΟΧΗ ΜΕ 6 ΨΗΦΙΑ), 

ηώπα ηο LK1030 δίνει δύο ζύνηοµοςρ ήσοςρ για αποδοσή. 
δ. Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1   
ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 

 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΤ ΦΡΗΣΗ 
 

α. Πληκηπολογήζηε   * * 1 2 3 4 5 6 (βαζικόρ κυδικόρ ή ηεσνικού), 
ακούγονηαι δύο ζύνηοµοι ήσοι και ηο ενδεικηικό led 1  
αναβοζβύνει, κίηπινο. 

       β. Πληκηπολογήζηε   8, ηο ενδεικηικό led 1  ζηαµαηάει να αναβοζβύνει, 
           και ανάβει ζηαθεπά, κίηπινο. 

γ. Πληκηπολογήζηε   ηον νέο κυδικό σπήζηη (ΠΡΟΟΧΗ ΜΕ 4 ΨΗΦΙΑ) 
ηώπα ηο  LK1030 δίνει δύο ζύνηοµοςρ ήσοςρ για αποδοσή. 

δ. Πληκηπολογήζηε   #  για έξοδο από ηο ππόγπαµµα, ηο ενδεικηικό led 1    
ανάβει ζηαθεπά ππάζινο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


