
- 1 - 

 

 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ                                         
…………………MZ-2630 (GPS)…V.3.3……….. 

 

 
Εγχειρίδιο Χριςθσ 

 

 

 



- 2 - 

 

Πίνακασ περιεχομένων 
Πλθροφορίεσ Ενθμερωτικοφ Μθνφματοσ «SMS» ............................................................. - 3 - 

Πλθροφορίεσ «Παραμζτρων» Ενθμερωτικοφ Μθνφματοσ .............................................. - 4 - 

Παραμετροποίθςθ υςκευισ ............................................................................................ - 5 - 

Αναλυτικά Βιματα .......................................................................................................... - 10 - 

Λδιοκτιτεσ – Phone 1 – Phone 2- Phone2State ............................................................... - 11 - 

Οριςμόσ Θμερϊν Αποςτολισ Ενθμερωτικϊν Μθνυμάτων (SMSDAYS) .......................... - 11 - 

Οριςμόσ Ωρϊν Αποςτολισ Ενθμερωτικοφ Μθνφματοσ (SMSHOURS) ............................ - 12 - 

Ώρα – Θμερομθνία – υγχρονιςμόσ ................................................................................ - 13 - 

Εντολι Report .................................................................................................................. - 14 - 

Κλιςθ υςκευισ .............................................................................................................. - 14 - 

Λειτουργία Private .......................................................................................................... - 15 - 

Εντολι PARAMS ............................................................................................................... - 15 - 

Εντολι Get ....................................................................................................................... - 15 - 

Λειτουργία Ύπνου (Sleep) – Κανονικι Λειτουργία .......................................................... - 15 - 

Λειτουργία Auto-Sleep .................................................................................................... - 16 - 

Εντολι Reset .................................................................................................................... - 17 - 

Εντολι Location ............................................................................................................... - 18 - 

Εντολι Διαφοράσ Βάρουσ DIFF ....................................................................................... - 18 - 

Ηφγιςμα ........................................................................................................................... - 18 - 

Σάςθ Εςωτερικισ Μπαταρίασ (BAT) ............................................................................... - 19 - 

Φωτοβολταϊκό ................................................................................................................. - 19 - 

υναγερμόσ – Tamper1 – Tamper2 ................................................................................. - 20 - 

Εποπτεία Κζςθσ υςκευισ (Γεωπερίφραξθ) ................................................................... - 20 - 

ειρινα ............................................................................................................................ - 21 - 

Fence ............................................................................................................................... - 21 - 

ιμα Κινθτισ Σθλεφωνίασ & Εξωτερικι Κεραία (Extra) ................................................. - 22 - 

Φόρτιςθ Μπαταρίασ ....................................................................................................... - 22 - 

Λυχνίεσ LED ..................................................................................................................... - 22 - 

Αποκικευςθ Ηυγαριάσ .................................................................................................... - 23 - 

Λίςτα Ελζγχου Για ωςτι Εγκατάςταςθ το Πεδίο ......................................................... - 23 - 

Επεξιγθςθ Ιχων τθσ υςκευισ: ...................................................................................... - 24 - 

τοιχεία Επικοινωνίασ ..................................................................................................... - 24 - 



- 3 - 

 

Σοποκετοφμε τθν κάρτα SIM (τφπου Mini) με απενεργοποιθμζνο  το “PIN” τθσ ςτθ 

ςυςκευι. 

Ρυκμίηουμε τθν ςυςκευι ανάλογα με τθ λειτουργία που επικυμοφμε SLEEP OFF για 

24 –ϊρθ λειτουργία, ι SLEEP ON για να τθν κζςουμε ςε κατάςταςθ «φπνου». 

τθν κατάςταςθ «φπνου» θ ηυγαριά ςτζλνει μθνφματα ανάλογα με τθν ρφκμιςθ του 

“smshours”  (είναι προ-ρυκμιςμζνθ «SLEEP OFF»).  

Αυτό πρζπει να γίνει εάν ζχουμε τελειϊςει με τισ ρυκμίςεισ μασ και θ ηυγαριά είναι 

ζτοιμθ προσ χριςθ. 

 1234 SET SLEEP ON                           1234 SET SLEEP OFF  

 

         

Πληροφορίεσ Ενημερωτικού Μηνύματοσ «SMS» 

 

Z1: 0-120KG (+100gr) 

Ζ2: 0-120KG   (+100gr) 

Ζ3: 0-120KG (+100gr) 

(ΒΑΟΣ ΖΥΓΑΙΑΣ 1)(Διαφορά) 

(ΒΑΟΣ ΖΥΓΑΙΑΣ 2)(Διαφορά) 

(ΒΑΟΣ ΖΥΓΑΙΑΣ 3)(Διαφορά) 

TEMP_IN -55°C +125°C (ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ) 

TEMP: -40°C +80°C (ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

HUM: 0-100% (ΥΓΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

FENCE: 0-15KV (ΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΟΦΟΟΥ ΦΑΧΤΗ) 

BAT: 3.7-4.3 V (ΜΡΑΤΑΙΑ 3.70V=0% -  4.21V=100%)                          

GSM: 0-100%       (ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ GSM) 

LOW BATT (ΣΤΑΘΜΗ ΜΡΑΤΑΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ 3.60V) 
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Πληροφορίεσ «Παραμέτρων» Ενημερωτικού Μηνύματοσ 

 

Εντολι: 1234 PARAMS 

 

PHONE1:69111111111      (Ο ΡΩΤΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΙΘΜΟΣ) 

PHONE2: 6912341234       (Ο ΔΕΥΤΕΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΙΘΜΟΣ)                                                                                                        

PHONE2STATE: OFF-ON    (Ο ΔΕΥΤΕΟΣ ΑΙΘΜΟΣ “ OFF”ΑΝΕΝΕΓΟΣ “ON” ΕΝΕΓΟΣ)  

LL: 0-5.000                           (“LOWLIMIT” ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΙΟ ΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΟΦΟΟΥ 

ΦΑΧΤΗ) 

TAMPER1: OFF - ON          (OFF=ΑΝΕΝΕΓΟ  ON=ΕΝΕΓΟ) ΖΩΝΗ 1                                                                                                                                                                                                                                                            

TAMPER2: OFF - ON          (OFF=ΑΝΕΝΕΓΟ  ON=ΕΝΕΓΟ) ΖΩΝΗ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FENCE:   OFF - ON              (OFF=ΑΝΕΝΕΓΟ  ON=ΕΝΕΓΟ)                                                                             

GEOFENCE: OFF-ON          (ΕΡΟΡΤΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ)                                                                                  

PRIVATE:  OFF - ON            (OFF=ΑΝΕΝΕΓΟ=ΔΗΜΟΣΙΑ  ON=ΕΝΕΓΟ= ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ)                              

PCB_TMP                             (ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) 
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                                         Παραμετροποίηςη Συςκευήσ 

ΣΥΝΤΑΞΗ SMS 

<κωδικόσ> <κενό> <εντολι> <κενό> <τιμι>   

π.χ 1234 set PHONE1 699000000  

ΡΟΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ                                                                                                                                                                                                        

1234 

 

SMS COMMAND VALUE DESCRIPTION 

1234  SET PHONE1 69******** 
Κακορίηουμε τον πρϊτο αρικμό 

τθλεφϊνου αποςτολισ μθνυμάτων 

1234 SET PHONE2 69******** 
Κακορίηουμε τον δεφτερο αρικμό 

τθλεφϊνου αποςτολισ μθνυμάτων 

1234 SET PHONE2STATE ΟΝ  
Ενεργοποίθςθ του δεφτερου αρικμοφ 

για αποςτολι μθνυμάτων 

1234 SET PHONE2STATE 

 

OFF 

Απενεργοποίθςθ του δεφτερου 

αρικμοφ για αποςτολι μθνυμάτων 

1234 SET FENCE ON 
Ενεργοποίθςθ παρακολοφκθςθσ του 

θλεκτροφόρου φράχτθ 

1234 SET FENCE OFF 
Απενεργοποίθςθ παρακολοφκθςθσ 

του θλεκτροφόρου φράχτθ 

1234 SET LOWLIMIT 0-5000 
Κζτουμε το ελάχιςτο όριο ςε Volt για 

αποςτολι μθνφματοσ και κλιςθσ. 

1234 SET TAMPER1 ON Ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ ηϊνθσ 1 
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1234 SET TAMPER1 OFF Απενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ ηϊνθσ 1 

1234 SET TAMPER2  ON Ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ ηϊνθσ 2 

1234 SET TAMPER2 OFF Απενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ ηϊνθσ 2 

1234 SET TAMPERS ON 
Ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ ηϊνθσ 1  

και ηϊνθσ 2 

 1234 SET TAMPERS OFF 
Απενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ ηϊνθσ 1  

και ηϊνθσ 2 

1234 SET ALARMS ON 
Ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ ηϊνθσ 1,  

ηϊνθσ 2 ,+FENCE 

1234 SET ALARMS OFF 

Απενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ ηϊνθσ 

1, 

 ηϊνθσ 2,+FENCE  

1234 SET PASS 0-9999 

Αλλαγι του password max 4 

αρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ 

Π.χ 1234 SET PASS 4321 

1234 SET PRIVATE  

1234 SET PRIVATE 

ON   

OFF 

(ΟΝ)= Θ ςυςκευι δεν είναι δθμόςια. 

Απαντάει μόνο ςτα 2 

εξουςιοδοτθμζνα νοφμερα. (Phone1 

& Phone 2) 

1234 PARAMS  

Μασ ςτζλνει τισ παραπάνω 

αποκθκευμζνεσ ρυκμίςεισ τθσ 

ςυςκευισ. 
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1234 RESET  Επανεκκίνθςθ ςυςκευισ 

1234 LOCATION    

Μασ ςτζλνει τθν τοποκεςία τθσ 

ςυςκευισ μζςο δορυφόρου με 

Google Map  

1234 SET GEOFENCE  ON-OFF  

Γεωπερίφραξθ. Σο κλείδωμα του 

ςθμείου γίνετε με τθν εκκίνθςθ τθσ 

ςυςκευισ. (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ GPS)  

1234 SET GEORADIUS                                            1000   

Ορίηουμε τθν ακτίνα εποπτείασ τθσ 

ςυςκευισ ςε μζτρα. (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ 

GPS) 

 Προτεινόμενθ Ακτίνα: 1000m                  

1234 SET SLEEP                              ON-OFF Ενεργοποίθςθ/ Απενεργοποίθςθ κατάςταςθσ 

«φπνου». ε λειτουργία sleep-on  είναι 

προςβάςιμθ μόνο κατά τθν διάρκεια του 

ανάλογου χρόνου “smshours” για 3 λεπτά. 

ε λειτουργία sleep-off είναι προςβάςιμθ όλο 

το 24ωρο 

1234 SET SMSHOURS  ALL 

00#01#02#20#22 etc 

Κζτουμε τισ ϊρεσ αποςτολισ 

μθνφματοσ 

ALL για όλεσ τισ ϊρεσ θ 22 για 

αποςτολι μθνφματοσ ςτισ 22:00     

Π.χ. 1234 SET SMSHOURS 22 

 (Είναι Προ-ρυκμιςμζνο για κάκε μζρα 

ςτθσ 22:00) 

1234 SET SMSDAYS ALL Κζτουμε τισ θμζρεσ αποςτολισ 
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All days   μθνφματοσ.  

1234 SET SMSDAYS ALL 

1234 SET SMSDAYS 

MO#TU#WE#TH#FR#SA#SU  

(Είναι Προ-ρυκμιςμζνο για κάκε 

μζρα.) 

 

1234 SET DATE  

 

01/05/17#09:05 

Ρυκμίηουμε θμερομθνία και ϊρα, (οι 

ηυγαριζσ με gps ζχουν αυτόματθ 

ρφκμιςθ ϊρασ μζςο δορυφόρου) 

Κατά τον ςυγχρονιςμό μασ ςτζλνει 

sms ότι ζχει γίνει ο ςυγχρονιςμόσ 

(TIME IS SYNCHRONIZED). 

 Αν θ ϊρα δεν ρυκμιςτεί από κακι 

λιψθ του Gps  θ ςυςκευι δεν γυρνά 

ςε κατάςταςθ φπνου εάν αυτι ζχει 

επιλεχτεί (sleep on) τότε πρζπει να 

γίνει χειροκίνθτοσ ςυγχρονιςμόσ.      

 1234 SET DATE 01/05/17#09:05 

1234 SET TIMEZONE +2.0 Προ-ρυκμιςμζνο για Ελλάδα (+2.0) 

1234 SET DST ON-OFF Αυτόματθ κερινι-χειμερινι ϊρα  

Προ-ρυκμιςμζνο ON 

1234 SET DIFF ON-OFF Λειτουργία διαφοράσ βάρουσ ςε 

ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ αναφορά 

(μόνο ςτα προκακοριςμζνα 

μθνφματα) 
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 Προ-ρυκμιςμζνο: ON 

1234 REPORT  Μασ ςτζλνει το ενθμερωτικό sms 

1234 GET  ΕΝΣΟΛΘ 

Πχ. 1234 GET DATE       

Λςχφει για όλεσ τισ εντολζσ 

1234 SET AUTOSLEEP  ON-OFF Λειτουργία βακφ φπνου.Ενεργό μόνο 

αν ζχετε φωτοβολταικό. 
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Αναλυτικά Βήματα 

 

Η ςυςκευι που ζχετε ςτα χεριά ςασ, είναι προ-ρυκμιςμζνθ από εμάσ και δεν 

χρειάηεται να κάνετε απολφτωσ καμία αλλαγι ςτισ ρυκμίςεισ, εκτόσ αν κζλετε κάτι 

διαφορετικό από  τισ προ-ρυκμιςμζνεσ ρυκμίςεισ. 

Πρϊτα από όλα κα πρζπει να προμθκευτείτε μια κάρτα sim μεγζκουσ «MINI», από 

οποιαδιποτε εταιρεία επικυμείτε. Κα πρζπει να απενεργοποιθκεί το pin τθσ 

κάρτασ αυτισ και να φροντίςετε να βάλετε χριματα  και να ενεργοποιιςετε κάποιο 

πακζτο με δωρεάν μθνφματα προσ το κινθτό ςασ. 

Καλό είναι να γίνει και μια δοκιμαςτικι κλιςθ διότι κάποιεσ κάρτεσ για να 

ενεργοποιθκοφν πρζπει να γίνει μια κλιςθ. 

Επίςθσ, κα μποροφςατε να κάνετε ζναν λογαριαςμό ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ 

κινθτισ , ϊςτε να μπορείτε να  διαχειρίηεςτζ τα πακζτα και το υπόλοιπο του 

αρικμοφ ςασ απομακρυςμζνα (online).   

 Ειςάγετε τθν κάρτα sim ςτθν ηυγαριά ςθκϊνοντασ τθν ειδικι κζςθ τθσ, με τισ 

χάλκινεσ επαφζσ τισ κάρτασ ςτραμμζνεσ προσ τα κάτω κακϊσ κα ςφρετε τθ κάρτα 

ςτθ κικθ. 

 Πριν από τθν χριςθ τθσ ηυγαριάσ ςτο μελιςςοκομείο, κα πρζπει να γίνει φόρτιςθ 

μζχρι να ςβιςει θ λυχνία τθσ φόρτιςθσ (CHG). 

υνδζουμε τον αιςκθτιρα βάρουσ ςτθν κεντρικι μονάδα. Εδϊ κζλει προςοχι ϊςτε 

να μθν γίνει ηθμιά ςε λάκοσ  περιςτροφι του βφςματοσ. Εάν δεν μπαίνει μθν 

επιμείνετε, θ κζςθ είναι λάκοσ. 

Θ ςυςκευι είναι, ςυνικωσ, ρυκμιςμζνθ από τον καταςκευαςτι με τον αρικμό ςασ 

για τθν αποςτολι των μθνυμάτων και δεν χρειάηεται να κάνετε απολφτωσ τίποτα. 

Για τροποποιιςεισ ι για περεταίρω αλλαγζσ ςτισ ρυκμίςεισ ,απλά ,ςτείλτε μινυμα 

από το κινθτό ςασ ςτον αρικμό τθσ ηυγαριάσ με τθν κατάλλθλθ εντολι.  

Ο προ-ρυκμιςμζνοσ κωδικόσ τθσ ηυγαριάσ είναι το 1234 

Για οποιαδιποτε τροποποίθςθ παραμζτρων τθσ ηυγαριάσ γίνετε χριςθ του κωδικό 

αυτοφ, για παράδειγμα εδϊ κα χρθςιμοποιθκεί το 1234 ωσ κωδικόσ 

Εάν κζλετε να αλλάξετε τον προ-ρυκμιςμζνο κωδικό ςε κάποιον τθσ αρζςκειασ ςασ, 

αυτόσ κα πρζπει να ζχει μζγιςτο μζγεκοσ 4 αρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ. 
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Για παράδειγμα, ζςτω ότι κζλετε να βάλετε νζο κωδικό το 5678, τότε αποςτζλλετε 

μινυμα προσ τθν ηυγαριά ςασ με τον ζξθσ τρόπο, παλιόσ κωδικόσ κενό εντολι κενό 

νζοσ κωδικόσ, δθλαδι:       

1234 SET PASS 5678 

Θ ηυγαριά κα ςασ  απαντιςει ότι ο νζοσ κωδικόσ είναι πλζον 5678. 

Από αυτό το ςθμείο πλζον όλεσ οι εντολζσ γίνονται με τον  νζο κωδικό. (Μζγιςτο 

μζγεκοσ κωδικοφ: 4 αρικμθτικά ψθφία) 

 

 Ιδιοκτήτεσ – Phone 1 – Phone 2- Phone2State 

Οριςμόσ των τθλεφϊνων για αποςτολι ενθμερωτικϊν μθνυμάτων από τθν ηυγαριά. 

Θ ηυγαριά μπορεί να αποςτείλει μθνφματα μζχρι και ςε δυο διαφορετικοφσ 

αρικμοφσ (Phone 1 & Phone 2) 

Για οριςμό του πρϊτου αρικμοφ (Phone 1) θ εντολι είναι: 

1234 SET PHONE1 691111111 

Αν κζλουμε να ςτζλνει SMS και ςε δεφτερο αρικμό τότε ορίηουμε και τον δεφτερο 

αρικμό(Phone 2): 

1234 SET PHONE2 69123422 

Για αποςτολι μθνυμάτων ςτον δεφτερο αρικμό, εκτόσ από τον οριςμό του,  κα 

χρειαςτεί και θ ενεργοποίθςθ του μιασ και είναι εργοςταςιακά απενεργοποιθμζνοσ.  

Για ενεργοποίθςθ (Phone 2) θ εντολι είναι: 

1234 SET PHONE2STATE ON 

Για απενεργοποίθςθ: 

1234 SET PHONE2STATE OFF 

 

Οριςμόσ Ημερών Αποςτολήσ Ενημερωτικών Μηνυμάτων 

(SMSDAYS) 

 

Θ ηυγαριά είναι εργοςταςιακά προγραμματιςμζνθ να αποςτζλλει ενθμερωτικά 

μθνφματα κάκε μζρα. 
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Βεβαία ςυνιςτάτε να ορίςει ο χριςτθσ τισ θμζρεσ που κα επικυμοφςε να λαμβάνει 

ενθμερωτικά μθνφματα από τθν ηυγαριά. 

Παραδείγματα:  

Εντολι για αποςτολι μθνυμάτων κάκε μζρα: 

1234 SET SMSDAYS ALL  

ι 

1234 SET SMSDAYS MO#TU#WE#TH#FR#SA#SU  

(πάντα με δίεςθ ενδιάμεςα) 

 

Εντολι για αποςτολι μθνυμάτων για τισ θμζρεσ Δευτζρα και Ραραςκευι: 

1234 SET SMSDAYS MO#FR 

Με το ίδιο ςκεπτικό είναι δυνατόσ ο οριςμόσ οιαςδιποτε επικυμθτισ μζρασ. 

 

Οριςμόσ Ωρών Αποςτολήσ Ενημερωτικού Μηνύματοσ 

(SMSHOURS) 

 

Θ ηυγαριά είναι εργοςταςιακά προγραμματιςμζνθ να αποςτζλλει ενθμερωτικά 

μθνφματα κάκε βράδυ ςτισ 22:00. 

Βεβαία και πάλι ςυνιςτάτε, να ορίςει ο χριςτθσ τισ ϊρεσ που κα επικυμοφςε να 

λαμβάνει ενθμερωτικά μθνφματα από τθν ηυγαριά. 

 

Παραδείγματα:  

Εντολι για αποςτολι μθνυμάτων όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ: 

 

1234 SET SMSHOURS ALL 

ι 

1234 SET SMSHOURS 00#01#02#03#04#05#06#07#08#10… 

(πάντα με δίεςθ ενδιάμεςα ) 
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Εντολι για αποςτολι μθνυμάτων τισ ϊρεσ 8:00 και 20:00: 

1234 SET SMSHOURS 08#20 

*Ππωσ ςτα παραδείγματα, πάντα 2 ψθφία ςτθν ϊρα  και δίεςθ ενδιάμεςα. 

 

Με το ίδιο ςκεπτικό είναι δυνατόσ ο οριςμόσ οποιαςδιποτε επικυμθτισ ϊρασ. 

(Οι ϊρεσ μπορεί να είναι μόνο ολόκλθρεσ, για παράδειγμα δεν γίνετε 20:30) 

 

Ώρα – Ημερομηνία – Συγχρονιςμόσ 

 

Προςοχι! Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ τθσ ηυγαριάσ.  

 

Θ ηυγαριζσ με GPS λαμβάνουν αυτόματα τθν ϊρα από δορυφόρο. 

 

Αν επικυμείται να το δοκιμάςετε τθ ςυςκευι πριν τθ χριςθ τθσ ςτο πεδίο, αυτό κα 

πρζπει να γίνει ςε εξωτερικό χϊρο. (Οι  δοκιμζσ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ δεν ζχουν 

επαρκι δορυφορικό ςιμα). 

Ο χρόνοσ ςυγχρονιςμοφ εξαρτάτε από τθν ποιότθτα λιψθσ  και ποικίλθ από 5 λεπτά 

ζωσ 120 λεπτά θ και παραπάνω. 

 

 

Εάν θ ηυγαριά δεν ςυγχρονιςτεί, τότε απαιτείται χειροκίνθτοσ ςυγχρονιςμόσ, 

ειδάλλωσ θ ηυγαριά δεν κα λειτουργιςει ςωςτά με τουσ χρόνουσ, 

και δεν κα τεκεί ποτζ ςε λειτουργία φπνου εάν αυτιν ζχετε επιλζξει. 

 

Για χειροκίνθτο ςυγχρονιςμό θ εντολι είναι (παράδειγμα): 

1234 SET DATE 01/02/18#02:05  

(πάντα 2 ψθφία ςτθν θμερομθνία, ϊρα και λεπτά) 

Αν θ αλλαγι τθσ ϊρασ ιταν επιτυχισ, κα ςταλεί ενθμερωτικό μινυμα με τθν νζα 

ϊρα (NEW DATE ….) 
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Επίςθσ, είναι δυνατι θ αλλαγι τθσ ρφκμιςθσ (DST) για αυτόματθ αλλαγι τθσ ϊρασ  

ςε κερινι-χειμερινι(+- 1ϊρα) και αντίςτροφα. Θ ρφκμιςθ αυτι είναι 

προκακοριςμζνθ ενεργι (ΟΝ). 

Για ενεργοποίθςθ – απενεργοποίθςθ τθσ ρφκμιςθσ (DST): 

1234 SET DST ON-OFF 

*Δεν ςυνίςταται να κάνετε αλλαγζσ ςε αυτι τθ ρφκμιςι εκτόσ αν καταργθκεί. 

 

Σο time zone δεν χρειάηεται αλλαγι μίασ και είναι εργοςταςιακά ρυκμιςμζνο για 

Ελλάδα (+2ωρεσ) 

ε περίπτωςθ απενεργοποίθςθσ τθσ ςυςκευισ θ ϊρα χάνετε, αυτό όμωσ δεν 

ςυμβαίνει με reset τθσ ςυςκευισ. 

 

Εντολή Report 

 

Με τθν εντολι: 

1234 REPORT 

Θ ςυςκευι μασ ςτζλνει ενθμερωτικό μινυμα με το τρζχων βάροσ, κερμοκραςία κλπ. 

Κλήςη Συςκευήσ 

 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να λάβουμε ενθμερωτικό μινυμα από τθ ηυγαριά χωρίσ να 

τθσ αποςτείλουμε μινυμα είναι να τθν καλζςουμε. Θ ηυγαριά κα κάνει αυτόματα 

απόρριψθ τθσ κλιςθσ για τθν αποφυγι χρεϊςεων. 

Ο μζςοσ χρόνοσ αποςτολισ ενθμερωτικοφ μθνφματοσ, μετά τθν κλιςθ, από τθ 

ηυγαριά προσ το κινθτό ςασ είναι 1- 3 λεπτά. 
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Λειτουργία Private 

 

Όταν θ λειτουργία Private είναι ενεργοποιθμζνθ, θ ηυγαριά κα αγνοιςει όλουσ τουσ 

αρικμοφσ που κα τθν καλζςουνε με εξαίρεςθ τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ (Phone 1 & Phone 

2)  

Όταν θ λειτουργία Private είναι απενεργοποιθμζνθ, θ ηυγαριά κα αποςτείλει 

ενθμερωτικό μινυμα ςε οποιονδιποτε τθν καλζςει. 

Εντολή PARAMS 

Με τθν εντολι: 

1234 PARAMS 

Θ ηυγαριά κα αποςτείλει τισ αποκθκευμζνεσ τθσ ρυκμίςεισ. 

 

Εντολή Get 

 

Για τθν προβολι τθσ κατάςταςθσ οποιαςδιποτε μεμονωμζνθσ ρφκμιςθσ 

Εντολι (Παραδείγματα): 

1234 GET DATE (Ημερομθνία) 

1234 GET TAMPER1 (Συναγερμόσ 1) 

1234 GET TAMPER2 (Συναγερμόσ 2) 

Θ εντολι αυτι ιςχφει για όλεσ τισ αποκθκευμζνεσ ρυκμίςεισ τθσ ςυςκευισ. 

 

Λειτουργία Ύπνου (Sleep) – Κανονική Λειτουργία 

Όταν θ ηυγαριά βρίςκεται ςε λειτουργία φπνου, «ξυπνάει» μόνο ςτισ κακοριςμζνεσ 

μζρεσ και ϊρεσ που ζχουμε ορίςει (smsdays & smshours) για να ςτείλει το 

ενθμερωτικό μινυμα.  

Για απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργιάσ «φπνου»:  

1234 SET SLEEP OFF 
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Θ ηυγαριά κα είναι διακζςιμθ μόνο για 3 λεπτά ςτισ θμζρεσ και ϊρεσ που ζχουμε 

ορίςει, οπότε οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ ρυκμίςεισ κα πρζπει να γίνει εντόσ του 

χρονικοφ περικωρίου των τριϊν  λεπτϊν. 

Ζνασ εφκολοσ τρόποσ για να κάνουμε αλλαγζσ, είναι να περιμζνουμε να μασ ζρκει το 

προκακοριςμζνο μινυμα και αμζςωσ μετά να δϊςουμε τθν επικυμθτι εντολι. 

Μθν ςτζλνεται πολλά μθνφματα ταυτόχρονα, ςε ηυγαριά που βρίςκεται ςε 

κατάςταςθ «φπνου», διότι είναι άγνωςτο ποτζ αυτά κα παραδοκοφν από τθν 

εκάςτοτε εταιρεία. 

Θ ιςχφσ των μθνυμάτων είναι 7 θμζρεσ, από τθν εταιρεία, και θ ςειρά τουσ δεν είναι 

εγγυθμζνθ. Οπότε το πιο πικανό, είναι να δϊςετε πολλζσ εντολζσ χωρίσ να κυμάςτε 

ςε ποια κατάςταςθ κα είναι οι ρυκμίςεισ τθσ ηυγαριάσ. 

Εάν οι εντολζσ που κζλετε να δϊςετε είναι πολλζσ για το διάςτθμα των 3 λεπτϊν, 

τότε ςυνίςταται θ απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ «φπνου» (προςωρινά), ϊςτε να 

κάνετε τισ αλλαγζσ που επικυμείτε. Μετά μπορείτε να ξανά κζςετε τθν ηυγαριά ςε 

λειτουργία φπνου.  

Για απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργιάσ φπνου:  

1234 SET SLEEP OFF 

Θ λειτουργία φπνου προςφζρει μζγιςτθ αυτονομία ςτθ ςυςκευι. 

*Για οποιαδιποτε παραβίαςθ ςτισ ηϊνεσ του ςυναγερμοφ θ ειδοποίθςθ κα 

αποςταλεί ςτθν επόμενθ κακοριςμζνθ μζρα και ϊρα και όχι άμεςα. 

*Η εποπτεία χϊρου ςυςκευισ (geofence) ςε κατάςταςθ φπνου δεν είναι 

διακζςιμθ. 

Για κανονικι λειτουργιά και πλιρωσ λειτουργικι τθν ηυγαριά , επιλζγουμε  

1234 SET SLEEP OFF 

Εδϊ κα πρζπει να υπάρχει αδιάλειπτθ παροχι ενεργείασ ςτθ ηυγαριά. 

 

Λειτουργία Auto-Sleep 

 

*Εάν αγοράςατε τθν ςυςκευι ςασ μετά τισ 15/6/18, τότε υποςτθρίηετε από αυτιν τθ 

λειτουργία. Εάν θ αγορά ςασ είναι προγενζςτερθ τθσ παραπάνω θμερομθνίασ, τότε 

θ ςυςκευι κα πρζπει να αναβακμιςτεί ςτθν νζα ζκδοςθ. 
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Θ λειτουργία Auto-Sleep είναι ιδανικι για  ηυγαριά με φωτοβολταϊκό, κακϊσ 

επιβλζπει  τθν τάςθ τθσ εςωτερικισ μπαταριάσ  για αποφυγι διακοπισ τθσ 

λειτουργίασ τθσ ηυγαριάσ. 

ε περίπτωςθ που θ τάςθ τθσ εςωτερικισ μπαταρίασ πζςει κάτω από το όριο 3.50v, 

θ ηυγαριά ειςζρχεται ςε κατάςταςθ βακφ φπνου για μζγιςτθ εξοικονόμθςθ 

ενεργείασ. 

 Σα προγραμματιςμζνα ενθμερωτικά μθνφματα δεν κα είναι διακζςιμα ζωσ ότου θ 

τάςθ επιςτρζψει ςτα φυςιολογικά επίπεδα (πάνω από 3,70v) και θ ηυγαριά 

επανζλκει ςε πλιρωσ λειτουργικι κατάςταςθ. 

Όταν θ τάςθ τθσ μπαταρίασ είναι κάτω από το όριο 3.7volt, ςτα μθνφματα που 

λαμβάνουμε κα υπάρχει μια επιςιμανςθ χαμθλισ μπαταρίασ “Low Bat” ςτο τζλοσ. 

 

Για ενεργοποίθςθ – απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ Auto-Sleep: 

1234 SET AUTOSLEEP ON ι OFF  

 

* Εάν θ ηυγαριά είναι ςε λειτουργία sleep on  το Auto-sleep κα πρζπει να είναι 

ανενεργό. 

 

Επιςθμαίνετε ότι είναι 2 διαφορετικζσ λειτουργίεσ. 

 

Θ εντολι 1234 SET SLEEP ON είναι για χριςθ χωρίσ φωτοβολταικό, όπου μόνο αυτι 

θ εντολι πρζπει να είναι ενεργι. 

Θ εντολι 1234 SET AUTOSLEEP ON είναι μόνο για χριςθ με φωτοβολταικό. 

Εάν ςτο μελιςςοκομείο ςασ υπάρχει αδιάλειπτθ παροχι ενζργειασ και κζλετε τθν 

ηυγαριά πλιρωσ λειτουργικι, θ εντολι είναι 1234 SET SLEEP OFF και 1234 SET 

AUTOSLEEP ON. 

Με αυτόν τον τρόπο δεν κινδυνεφει να απενεργοποιθκεί θ ςυςκευι, όπου μετά κα 

χρειαηόταν φυςικι εκκίνθςθ ςτο μελιςςοκομείο. 

 

Εντολή Reset 

Για επανεκκίνθςθ τθσ ςυςκευισ θ εντολι είναι: 
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1234 RESET 

ε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ ι για επανακακοριςμό τθσ κζςθσ τθσ ςυςκευισ μζςω 

GPS (geofence), ςυνίςταται επανεκκίνθςθ. 

 

Εντολή Location 

Θ εντολι για αποςτολι των ςυντεταγμζνων τθσ ςυςκευισ είναι: 

1234 LOCATION 

* Η κζςθ ςυςκευισ δεν είναι διακζςιμθ όταν θ ηυγαριά είναι ςε λειτουργιά φπνου. 

 

Εντολή Διαφοράσ Βάρουσ DIFF 

 

Θ ηυγαριά είναι προ-ρυκμιςμζνθ με τθν λειτουργία αφτθ ενεργοποιθμζνθ. 

Εάν επικυμοφμε ςτα ενθμερωτικά μθνφματα να αναγράφετε θ διαφορά βάρουσ (ςε 

γραμμάρια) από τθν προθγοφμενθ προγραμματιςμζνθ ηφγιςθ, θ εντολι για 

ενεργοποίθςθ είναι: 

1234 SET DIFF ΟΝ 

Για απενεργοποίθςθ: 

1234 SET DIFF OFF 

τθν περίπτωςθ κλιςθσ τθσ ηυγαριάσ, αυτι αποςτζλλει το ενθμερωτικό μινυμα με 

τθν διαφορά βάρουσ που προαναφζρκθκε. 

*Ο μθδενιςμόσ τθσ διαφοράσ βάρουσ γίνετε μεταξφ των προγραμματιςμζνων 

μθνυμάτων μόνο. (smshours) 

 

Ζύγιςμα 

Θ ηυγαριά λειτουργεί με αλγόρικμουσ εξιςορρόπθςθσ βάρουσ για τυχϊν αποκλίςεισ 

λόγω περιβαντολλογικϊν ςυνκθκϊν (ανζμου, κλίςθσ κλπ.).Για αυτό, το μινυμα με το 

βάροσ μπορεί να είναι με κακυςτζρθςθ ζωσ και 5 λεπτά λόγω πολλαπλϊν 

μετριςεων.  

Επίςθσ ο χρόνοσ αποςτολισ του ενθμερωτικοφ μθνφματοσ από τθν εκκίνθςθ τθσ 

ηυγαριάσ θ τθν επανεκκίνθςθσ τθσ είναι 3 λεπτά. 
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ε λειτουργία «φπνου» θ ηυγαριά αποςτζλλει το προγραμματιςμζνο μινυμα με 

κακυςτζρθςθ  +7λεπτά (δθλαδι αν περιμζνουμε μινυμα 22:00, αυτό κα ςασ ζρκει 

22:07) 

*Πταν τα βάροσ ςτθν ηυγαριά είναι μθδενικό θ εκτόσ ορίων ςτο μινυμα εμφανίηετε 

«N/A» (μθ διακζςιμο βάροσ) 

Τάςη Εςωτερικήσ Μπαταρίασ (BAT)  

Θ μπαταρία όταν είναι πλιρωσ φορτιςμζνθ κυμαίνεται γφρω ςτα 3,9V - 4,2V ενϊ 

όταν είναι ςχεδόν άδεια ςτα 3,6V (όριο αςφαλείασ).  

Κάτω από αυτό το όριο θ ςυςκευι δυςλειτουργεί και κινδυνεφει να 

απενεργοποιθκεί πλιρωσ. 

ε περίπτωςθ απενεργοποίθςθσ τθσ ςυςκευισ, απαιτείται είτε εκκίνθςθ από το  

διακόπτθ RESET είτε επανεκκίνθςθ με το κλειδί. 

*Η εντολι 1234 RESET δεν λειτουργεί ςε αυτιν τθν περίπτωςθ. 

Όταν θ τάςθ βρίςκετε κάτω από το όριο αςφαλείασ ςτο τζλοσ του ενθμερωτικοφ 

μθνφματοσ υπάρχει θ ζνδειξθ «LOW BAT». 

Φωτοβολταΰκό  

Εάν διακζτετε ςτο μελιςςοκομείο ςασ φωτοβολταϊκό ςφςτθμα μεγάλθσ ιςχφοσ με 

μπαταρία, κα ιταν ιδανικό να πάρετε παροχι από εκεί για τθν ηυγαριά ςασ. 

Σο παρεχόμενο φωτοβολταϊκό από εμάσ καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ τθσ ηυγαριάσ 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (Μάρτιο ζωσ επτζμβριο) μιασ και υπάρχει μεγάλθ 

θλιοφάνεια. Σουσ μινεσ αυτοφσ θ ηυγαριά μπορεί να είναι ςτθ ρφκμιςθ πλιρουσ 

λειτουργίασ (SLEEP OFF). 

Σουσ χειμερινοφσ μινεσ για τθν αδιάλειπτθ λειτουργιά τθσ ηυγαριάσ προτείνετε να 

τθν κζςετε ςε λειτουργία φπνου: 

1234 SET SLEEP ON 

ι 

1234 SET AUTOSLEEP ON 

 

*Η αυτονομία με το φωτοβολταϊκό ςε λειτουργία «φπνου» (SLEEP ON) είναι 

εφόρου ηωισ! 
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Συναγερμόσ – Tamper1 – Tamper2 

Θ ςυςκευι διακζτει ςυναγερμό 2 ηωνϊν, Tamper1 (κόκκινεσ επαφζσ) και Tamper2 

(μαφρεσ επαφζσ). 

Για ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ του Tamper 1: 

1234 SET TAMPER1 ON-OFF 

 

Για ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ του Tamper 2: 

1234 SET TAMPER2 ON-OFF 

Θ ςυνδεςμολογία είναι απλι: 

Με ζνα μονόκλωνο καλϊδιο το οποίο κα ξεκινάει από τθν κόκκινθ επαφι Tamper 1  

κα πρζπει να περικυκλϊςετε το μελιςςοκομείο, μζςα από τα κλειδιά των κυψελϊν, 

και να το ςυνδζςετε ςτθ  δεφτερθ κόκκινθ επαφι. Θ ςειρά τθσ ςφνδεςθσ δεν παίηει 

κανζνα ρόλο. 

*Η ςυχνότθτα του ςυναγερμοφ μθδενίηει ανά 24ωρεσ. 

*Πταν θ ηυγαριά βρίςκεται ςε λειτουργία «φπνου» ο ςυναγερμόσ δεν είναι άμεςα 

διακζςιμοσ. Στθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, θ ηυγαριά κα ςτείλει ενθμερωτικό 

μινυμα ςχετικά με τθν παραβίαςθ, ςτο επόμενο προγραμματιςμζνο μινυμα 

(smshours). 

 

Εποπτεία Θέςησ Συςκευήσ (Γεωπερίφραξη) 

ε περίπτωςθ που θ ςυςκευι απομακρυνκεί από τθν ακτίνα που τθσ ζχουμε ορίςει, 

τότε αφτθ κα καλζςει τουσ προγραμματιςμζνουσ αρικμοφσ (Phone 1 & Phone 2) και 

κα αποςτείλει μινυμα με ςυντεταγμζνεσ Google Earth. 

Θ λειτουργία αυτι είναι εργοςταςιακά απενεργοποιθμζνθ. 

Εντολι για ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ: 

1234 SET GEOFENCE ON ι OFF 

 

Για να ορίςουμε τθν ακτίνα ςε μζτρα, θ εντολι είναι: 

1234 SET GEORADIUS 1000 

*Εάν τυχόν αλλάξετε περιοχι, κα πρζπει να κάνετε επανεκκίνθςθ τθσ ςυςκευι ϊςτε 

αυτι να λάβει τθν νζα κζςθ για εποπτεία του χϊρου. 
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*Η εποπτεία  δεν είναι διακζςιμθ όταν θ ηυγαριά είναι ςε λειτουργία φπνου. 

 

 

Σειρήνα 

Θ ηυγαριά παρζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εξωτερικι ςειρινα.  

Αν τθ ςειρινα ςασ τθν παρζχει ο καταςκευαςτισ, τότε τθν ςυνδζεται ανάλογα ςτο 

φισ εξόδου: (-) Ρλθν = Μαφρο & (+) Συν = Κόκκινο 

Εάν όχι, τότε ςυνδζετε τθ ςειρινα με μια γραμμι που κα περνά ςε ςειρά από τθν 

επαφι εξόδου. 

Ο χρόνοσ τθσ ςειρινασ είναι 60 δευτερόλεπτα. 

Με κάκε επανεκκίνθςθ τθσ ηυγαριάσ γίνετε δοκιμαςτικόσ ςυναγερμόσ τθσ ςειρινασ 

για 10 δευτερόλεπτα. 

*Ο ςειρινα δεν είναι άμεςα διακζςιμθ όταν θ ηυγαριά βρίςκεται ςε λειτουργιά 

«φπνου». Στθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, θ ςειρινα κα ενεργοποιθκεί ςτο αμζςωσ 

επόμενο προγραμματιςμζνο μινυμα (smshours). 

 Αν θ παραβίαςθ ςυμβεί οποιαδιποτε ςτιγμι αυτι κα ενεργοποιθκεί  ςτο αμζςωσ 

επόμενο «προγραμματιςμζνο sms»(smshours). 

 

Fence 

Θ εντολι για τθν ενεργοποίθςθ του Fence είναι: 

1234 SET FENCE ON 

Επίςθσ για τθ ςωςτι λειτουργία του fence κα πρζπει να οριςτεί και θ ελάχιςτθ τάςθ 

εποπτείασ τθσ περίφραξθσ.  

Θ εντολι είναι: 

1234 SET LOWLIMIT 5000 (ςε Volt) 

*Η εποπτεία περίφραξθσ  δεν είναι διακζςιμθ όταν θ ηυγαριά είναι ςε λειτουργιά 

«φπνου». 

 

 

 



- 22 - 

 

Σήμα Κινητήσ Τηλεφωνίασ & Εξωτερική Κεραία (Extra) 

Σο ςιμα κινθτισ τθλεφωνίασ κα πρζπει να είναι πάνω από 30% για να είναι επιτυχισ 

θ αποςτολι μθνυμάτων.  

Εάν ζχετε τθν ζκδοςθ με τθν εξωτερικι κεραία, θ κεραία, κα πρζπει να τοποκετθκεί 

όςο πιο ψθλά γίνετε για τθ καλφτερθ δυνατι λιψθ. Θ εξωτερικι κεραία είναι 

κζρδουσ +7dbi ςε ςχζςθ με τθν εςωτερικι κεραία οποφ είναι +3dbi.  

Σο κφριο πλεονζκτθμα δεν είναι τόςο θ απολαβι κζρδουσ, αλλά θ δυνατότθτα 

τοποκζτθςθσ τθσ εξωτερικισ κεραίασ πιο ψθλά από το ζδαφοσ. 

ε περίπτωςθ αδυναμίασ αποςτολισ των προγραμματιςμζνων μθνυμάτων , θ 

ςυςκευι μπορεί να αποκθκεφςει, βραχυπρόκεςμα, ζωσ και 4 μθνφματα. Αυτά κα 

αποςταλοφν ςτθν επομζνθ προγραμματιςμζνθ ϊρα εάν το ςιμα είναι καλφτερο. 

Εάν και πάλι είναι αδφνατθ θ ςφνδεςθ ςε δίκτυο λόγω κακισ λιψθσ ςιματοσ ςτθν 

περιοχι, τότε θ μόνθ εναλλακτικι είναι θ αλλαγι εταιρείασ κινθτισ τθλεφωνίασ. 

(υνικωσ θ Cosmote ζχει καλφτερθ κάλυψθ ςτα βουνά) 

Ζνασ καλόσ τρόποσ να δείτε ςε ποιο ςθμείο του μελιςςοκομείου ςασ ζχει το 

καλφτερο ςιμα, είναι να ελζγξετε με το κινθτό ςασ ζνα-ζνα τα ςθμεία, ϊςτε να 

επιλεγεί το ςθμείο τοποκζτθςθσ τθσ ηυγαριάσ. 

*Εάν κάποιο προγραμματιςμζνο μινυμα δεν ζρκει ςτθν ϊρα του, περιμζνετε για το 

επόμενο προγραμματιςμζνο μινυμα. Μπορεί λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν θ άλλων 

παραγόντων να μθν υπάρχει αρκετό ςιμα τθν ςτιγμι τθσ αποςτολισ του μθνφματοσ. 

 

Φόρτιςη Μπαταρίασ 

Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ γίνετε με τα τροφοδοτικά που βρίςκονται μζςα ςτθ 

ςυςκευαςία. 

Για ηυγαριζσ που είναι αγοραςμζνεσ μετά τθσ 15/6/2018, ςτα δεξιά από το κλειδί 

υπάρχει λυχνία φόρτιςθσ (CHG). 

*Η φόρτιςθ ζχει ολοκλθρωκεί όταν θ λυχνία ςβιςει. 

Ρροτείνετε να γίνουν 2 κφκλοι φόρτιςθσ. 

Λυχνίεσ LED 

Θ ςυςκευι περιλαμβάνει 3 LED λυχνίεσ. 

Θ πρϊτθ (λυχνία) βρίςκεται πάνω ςτθ μθτρικι κάρτα και υποδθλϊνει τθν κατάςταςθ 

του ςιματοσ GSM. 
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 Όταν θ λυχνία αναβοςβινει με ταχφτθτα 2 φορζσ ανά δευτερόλεπτο, τότε θ 

ςυςκευι κάνει αναηιτθςθ δικτφου. 

 Όταν θ λυχνία αναβοςβινει με ταχφτθτα 1 φορά ανά 2 δευτερόλεπτα, τότε θ 

ςυςκευι ζχει ςυνδεκεί ςε δίκτυο. 

Θ κόκκινθ λυχνία ςτο εξωτερικό του κουτιοφ, κοντά ςτθ παροχι ρεφματοσ, 

υποδθλϊνει τθν παρουςία εξωτερικισ τάςθσ ςτθν ςυςκευι. 

Θ λυχνία “CHG” δείχνει τθ κατάςταςθ φόρτιςθσ. Όταν θ λυχνία αλλάηει χρϊματα  

τότε θ φόρτιςθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ ενϊ όταν θ λυχνία ςβιςει, θ φόρτιςθ ζχει 

ολοκλθρωκεί κατά 60%.  

Ρροτείνετε θ φόρτιςθ να γίνει ςε 2 κφκλουσ. Δθλαδι μόλισ 

ςβιςει θ λυχνία να γίνει αφαίρεςθ τθσ τροφοδοςίασ και ξανά 

ςφνδεςθ τθσ για δεφτερο κφκλο για πλιρθ φόρτιςθ 100%. 

Ο χρόνοσ κάκε κφκλου είναι περίπου 7 ϊρεσ. 

Αποθήκευςη Ζυγαριάσ 

Πριν τθν αποκικευςθ τθσ ηυγαριάσ, φροντίςτε να τθν φορτίςετε πλιρωσ, κζτοντασ 

το κλειδί ςτθ κζςθ OFF (κόκκινθ κουκίδα). Ζτςι, θ ηυγαριά κα είναι άμεςα ζτοιμθ για 

επομζνθ χριςθ. 

 

Λίςτα Ελέγχου Για Σωςτή Εγκατάςταςη Στο Πεδίο 

Πριν τθν αποχϊρθςθ από το μελιςςοκομείο, βεβαιωκείτε ότι θ ηυγαριά  λειτουργεί 

ςωςτά. 

1. Θ μπαταρία να είναι πλιρωσ φορτιςμζνθ μζχρι θ λυχνία φόρτιςθσ(CHG)  να 

ςβιςει. 

2. Θ τροφοδοςίεσ να ζχουν ςυνδεκεί ςωςτά 

3. Σο κλειδί να είναι γυριςμζνο ςτθ κζςθ ON (πράςινθ κουκίδα) 

4. Θ εςωτερικι μπαταρία να ζχει τάςθ πάνω από 3.9V 

5. Να υπάρχει επαρκισ ςιμα Gsm >30% και να υπάρχουν μονάδεσ ςτθν κάρτα 

SIM 

6. Να ζχουμε λάβει το πρϊτο ενθμερωτικό μινυμα με τα βάρθ κλπ. 

7. Σα βάρθ να είναι ςωςτά (κατά προςζγγιςθ) 

8. Να ζχουμε λάβει το μινυμα ςυγχρονιςμοφ τθσ ϊρασ (TIME IS SYCHRONIZED) 

ειδάλλωσ, κα πρζπει να γίνει χειροκίνθτοσ ςυγχρονιςμόσ (ςε περίπτωςθ 

κακισ λιψθσ GPS) 
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9. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ ςυνίςταται επανεκκίνθςθ τθσ 

ηυγαριάσ με το κλειδί, εάν είμαςτε ςτο πεδίο, αλλιϊσ με τθν εντολι “1234 

RESET” 

10. Σο φωτοβολταϊκο να ζχει κατεφκυνςθ νότια και κλίςθ 35◦ μοιρϊν και να μθν 

ςκιάηεται. Για χριςθ τθσ ςυςκευισ με φωτοβολταϊκό, προτείνετε θ ςυςκευι 

να είναι ςε κατάςταςθ AutoSleep ON για αδιάλειπτθ λειτουργία. 

11. Αποκθκεφςτε το κουτί με τθν κεντρικι μονάδα ςε ζνα κυψελίδιο για να μθν 

είναι εκτεκειμζνο ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

  Επεξήγηςη Ήχων τησ Συςκευήσ: 

 

-                                 Βραχφσ  ιχοσ   

__                              Μακρφσ ιχοσ 

- -                               Εκκίνθςθ ςυςκευισ 

-                                 Επιτυχισ Είςοδοσ Σε Δίκτυο GSM  

-                                 Δθμιουργία Μθνφματοσ - Αποδοχι Μθνφματοσ 

__ __ __ __ __ __   Συγχρονιςμόσ Ώρασ 

__ -                            Κλείδωμα Τοποκεςίασ Συςκευισ (Geofence) 

- - -                             Επιτυχισ Αποςτολι Sms  

- - - - - - - -                 Αποτυχία Αποςτολισ Sms(όταν δεν ζχει μονάδεσ) 

____                          Επιςτροφι ςε κατάςταςθ φπνου (Sleep) 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

 http://www.melissozigaria.gr 

 info@melissozigaria.gr 

 

 

 

 

    Τεχνική Υποςτήριξη:   
                 Τηλέφωνο: 6947800927 

http://www.melissozigaria.gr/

