
-Η ςυςκευι που κρατάτε ςτα χζρια ςασ είναι ζτοιμθ προσ χριςθ. 

Τοποκετιςτε τισ μπαταριζσ ςτθν ςυςκευι με ςωςτι πολικότθτα. 

Χρθςιμοποιείτε πάντα μόνο μπαταρίεσ ΑΑ λικίου για ςωςτι λειτουργία. 

 

 

                                              Σοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ ςτθν κυψζλθ. 

1.Πλαςτικθ κυψζλθ θ ξφλινθ χωρίσ τςίγκο ςτο καπάκι. 

Στερεϊςτε τθν ςυςκευι ςτο καπάκι τθσ κυψζλθσ θ ςτον πάτο με το λογότυπο τθσ ςυςκευισ 

να βλζπει προσ τον ουρανό. 

2.Ξυλινθ κυψζλθ με φφλλο τςίγκου ςτο καπάκι. 

Στερεϊςτε τθν ςυςκευι ςτον πάτο τθσ κυψζλθσ με το λογότυπο τθσ ςυςκευισ να βλζπει 

προσ τον ουρανό. 

Καλό είναι να κρατιςετε ςθμειϊςεισ για κάκε Gps ςε πια κυψζλθ τοποκετικθκε ϊςτε αν 

χρειαςτεί οτιδιποτε να γνωρίηετε που βρίςκετε. π.χ. ςειριακόσ Gps 10 ςτθν κυψζλθ 

νοφμερο 7. 

Καλό είναι να τυλίξετε τθν ςυςκευι με μεμβράνθ τροφίμων θ ςτεγανό ςακουλάκι για 

αποφυγι υγραςίασ ςτισ μπαταρίεσ. 

 

                                                   Είςοδοσ ςτθν πλατφόρμα. 

Για είςοδο ςτθν πλατφόρμα πλθκτρολογιςτε www.alertbee.gr, ειςάγετε το e-mail ςασ και 

το ςυνκθματικό. 

Ο προκακοριςμζνοσ κωδικόσ ςασ είναι από εμάσ το bee@1234 

Αλλαγι κωδικοφ. 

Προτείνετε ο κωδικόσ να είναι ςφνκετοσ με  γράμματα , αρικμοφσ και ςφμβολα. 

Αποφφγετε κωδικοφσ του τφπου 1234 κλπ. Για τθν αςφάλεια του λογαριαςμοφ ςασ. 

Πατάτε δεξιά ςτισ ρυκμίςεισ «Λογαριαςμόσ» ςτθν καρτζλα αλλάηετε το ςυνκθματικό. 

Το email ςασ είναι και το όνομα χριςτθ και ςε αυτόν τον λογαριαςμό κα ςταλοφν όλα τα 

μθνφματα από τθν πλατφόρμα. 

Για να ορίςετε νζο τθλεφωνικό αρικμό αποςτολισ των γραπτϊν μθνυμάτων sms ,ςτθν ίδια 

καρτζλα πατάτε «προτιμιςεισ» και ορίηετε τον αρικμό τθλζφωνου ςασ,πάντα με το 

πρόκεμα τθσ Ελλάδοσ +30 μπροςτά 



Προτείνετε  θ ονομαςία των ςυςκευϊν να μθν αλλαχτοφν και να μείνουν ωσ ζχει από τον 

καταςκευαςτι ϊςτε να υπάρχει ορκό αρχείο ςυςκευϊν και πελατϊν. 

Η ονομαςία προκφπτει από τον ςειριακό αρικμό ςυςκευισ που αναγράφεται ςτο  πίςω 

μζροσ τθσ ςυςκευισ και διευκολφνει τθν επικοινωνία μασ για τυχϊν προβλιματα θ 

διαχείριςθ των ςυςκευϊν ςασ. 

Βίντεο με οδθγίεσ εδω: https://www.youtube.com/watch?v=gPIsaQVNPEM 

 

                                                         

 

Δθμιουργία γεωφράχτθ. 

Κάνουμε κλικ πάνω ςτθν ςυςκευι για να εςτιάςει ο χάρτθσ ςτο ςθμείο όπου βρίςκετε θ 

ςυςκευι μασ και μετά πατάμε τζρμα επάνω δεξιά ςτισ «ρυκμίςεισ» τθν επιλογι 

«Γεωφράχτεσ», πατάμε το + για δθμιουργία γεωπερίφραξθσ, δίνετε ζνα όνομα τθσ 

αρεςκείασ ςασ ςτα Λατινικά και πατιςτε το πλικτρο «περιοχι» εςτιάηετε το ςθμείο που 

κζλετε και πατάτε αριςτερά ςτθν ςελίδα το πλικτρο «κφκλοσ», κάνετε κλικ ςτον χάρτθ και 

με το ποντίκι ανοίγετε τον κφκλο γφρο από  το χϊρο, προτεινόμενθ ακτίνα είναι πάνω από 

1000 μζτρα περιμετρικά.  

Βίντεο με οδθγίεσ εδω: https://youtu.be/SG2r_X1t2CU 

Εάν ζχετε πάνω από 1 μελιςςοκομία δθμιουργείτε τισ ανάλογεσ γεωπεριφράξεισ για κάκε 

ζνα ξεχωριςτά. 

 

                                                      Ρφκμιςθ ειδοποιιςεων . 

 

ε κάκε ςυςκευι κα πρζπει να επιλεγεί και θ ανάλογθ ρφκμιςθ ειδοποιιςεων , πατάμε 

ςτθν ςυςκευι που μασ ενδιαφζρει και ακριβόσ από πάνω ςτο κουμπί «ρυκμίςεισ» (ακριβόσ 

πάνω από το όνομα τθσ ςυςκευισ), εκεί επιλεγοφμε και τισ 2 επιλογζσ. 

Βίντεο με οδθγίεσ εδϊ: https://www.youtube.com/watch?v=jWFJsquAiqY 

Στο ίδιο ςθμείο είναι είναι και το πεδίο «Γεωφράχτεσ» εκεί επιλζγουμε τθν εποπτεία χϊρου 

που προθγουμζνωσ είχαμε δθμιουργιςει, επιλζγουμε ανάλογα. 

 

                                   

 

 

https://youtu.be/SG2r_X1t2CU
https://www.youtube.com/watch?v=jWFJsquAiqY


 

 

       Ενθμζρωςθ πλατφόρμασ και ςυςκευζσ. 

Οι ςυςκευζσ ςτζλνουν δεδομζνα ςτθν πλατφόρμα 1 φορά το 24ωρο. 

Καλό είναι ςε τακτά διαςτιματα να ελζγχετε μζςο τθσ web πλατφόρμασ  θ τθσ εφαρμογισ 

ςτο κινθτό ςασ τθν κατάςταςθ των ςυςκευϊν. 

Στο mobile app  υπάρχει θ κατάςταςθ των ςυςκευϊν ανάλογα με το χρϊμα τουσ, πράςινο 

εάν θ εφαρμογι είναι ενθμερωμζνθ εντοσ 24ωρου,μπλζ  εάν είναι ενθμερωμζνθ ζωσ 48 

ϊρεσ  και κόκκινθ πάνω από 48 ϊρεσ 

Αρκετζσ φορζσ μπορεί να χακεί κάποια ενθμζρωςθ, οπότε κάνετε υπομονι ζωσ τισ 

επόμενεσ, εάν θ ςυςκευι δεν είναι ενθμερωμζνθ για πάνω από 7 θμζρεσ καλό είναι να 

γίνει ζλεγχοσ ςτθν ςυςκευι και αντικατάςταςθ ςτισ μπαταρίεσ. 

Η ςυςκευι ζχει ςαν προτεραιότθτα  τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Εάν αποτφχει τθν 

ενθμζρωςθ τθσ πλατφόρμασ δεν επιμζνει για απλζσ αναφορζσ. ε περίπτωςθ όμωσ 

μετακίνθςθσ θ κλοπισ επιμζνει μζχρι τθν επιτυχι  αποςτολι ςυντεταγμζνων ςτθν 

πλατφόρμα. 

Εγκυρα ςτίγματα. 

Καλό είναι να γίνετε και ζλεγχοσ ζγκυρου ςτίγματοσ τθσ ςυςκευισ. 

Στθν web ζκδοςθ φαίνετε ςτο ςθμείο που λεει «Εγκυρο»,»Ναι» 

Στθν mobile εφαρμογι ςτο κουμπί  «Ι» κάτω δεξιά αναδφετε το παράκυρο με τισ 

πλθροφορίεσ τθσ ςυςκευισ.Valid=True είναι για ζγκυρο ςτίγμα και “False” για μθ ζγκυρο. 

Εάν βλζπετε πολλζσ φορζσ μθ ζγκυρο ςτίγμα δείτε τθν κζςθ τθσ ςυςκευισ ςτθν κυψζλθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                 Αναφορζσ Email. 

Device: MyBeehive 

Alarm: movement 

Time: 2018-10-14 13:14:42 

Location: 39.587267°, 20.876993° 

Map: Link 

Tα δεδομζνα ςτο E-mail είναι ,όνομα ςυςκευισ ,αναφορά ειδοποίθςθσ ,πχ «κίνθςθ» θ 

«γεωπεριφραξθ», ακλουκοφν ϊρα ςυμβάντοσ και ςυντεταγμζνεσ ,πατϊντασ πάνω ςε αυτζσ 

ανοίγει θ εφαρμογι Alertbee  με τοποκεςία και αποτφπωςθ ςτίγματοσ ςτον χάρτθ, και Map 

Link για πλοιγθςθ ςτο ςθμείο αυτό μζςο Google Maps. 

 

                                                      

                                                      

 

 

 

 

 

 

   ΑΝΑΦΟΡΑ SMS 

Στο ενθμερωτικό γραπτό μινυμα SMS αναφζρετε το όνομα τθσ ςυςκευισ, είδοσ 

ςυναγερμοφ ,όνομα περίφραξθσ ϊρα και ςυντεταγμζνεσ Google Maps. 



Το SMS λειτουργεί μόνο ςε παραβίαςθ γεωπερίφραξθσ, δεν λειτουργεί ςτισ υπόλοιπεσ 

ειδοποιιςεισ μιασ και είναι μικρότερθσ ςθμαςίασ αυτζσ και κα ςταλοφν με E-mail.                                       

 

 

 

 

                                        

 

 

 

       Mobile App εφαρμογι. 

Για εγκατάςταςθ τθσ νζασ εφαρμογισ πατιςτε ςτθν αναηιτθςθ του Google Play Store 

«Alertbee». (by Melissozigaria)  

Για παλιο app κατεβάςτε από εδϊ: http://www.melissozigaria.gr/downloads/ 

Ειςάγετε το email και τον κωδικό ςασ για είςοδο ςτθν εφαρμογι. 

                                                     Μθνυματα sms 

Η ςυςκευι για να ςτείλει SMS για παραβίαςθ γεωφράχτθ προχποκζτει και κίνθςθ και 

ζξοδο ταυτόχρονα από τον οριοκετθμζνο χϊρο. 

Αν ςυμβεί ζνα από τα 2 τότε δεν κα ςταλεί Sms ςτο κινθτό ςασ για αποφυγι ψευδοφσ 

ςυναγερμοφ. 

                                                           Λιψθ Gps 

Ενδζχεται κάποιεσ φορζσ θ κζςθ τισ ςυςκευισ να απζχει αρκετά μετρά ςτθν εφαρμογι  από 

το ςθμείο που πραγματικά είναι τοποκετθμζνθ.(ςυνικωσ μετά από 2-3 μζρεσ βελτιϊνεται θ 

ακρίβεια). 

Παίηει ρολό θ κζςθ τθσ ςυςκευισ ςτθν κυψζλθ κακϊσ και από τον καιρό που επικρατεί τθν 

ϊρα τθσ αναφοράσ. 

                                              Αιςκθτιρασ κίνθςθσ και φίλτρο Alertbee(V83) 

Για ενεργοποίθςθ τθσ ςυςκευισ απαιτοφνται 2 κινιςεισ ςε διάςτθμα εντόσ ενόσ  5 λζπτου. 

http://www.melissozigaria.gr/downloads/


Είναι ειδικό φίλτρο για αποφυγι ενεργοποίθςθσ τθσ ςυςκευισ με ψευδι ςυναγερμό λόγο 

άνεμου, κεραυνοφ θ ςειςμοφ. 

Η ςυςκευι όςο βρίςκετε ςε κίνθςθ ςτζλνει δεδομζνα ανά 2 λεπτά ςτθν πλατφόρμα και 

παφει  να ςτζλνει μετά από 10 λεπτά από όταν ςταματιςει θ κίνθςθ τθσ. 

Σίκεται ςε κατάςταςθ φπνωςθσ αυτόματα χωρίσ να χρειάηεται να κάνετε κάτι εςείσ 

Μθν πειράξετε ςτισ ρυκμίςεισ  ςτθν πλατφόρμα το «Αναγνωριςτικό»  

 

 

 

αλλαγι κωδικοφ  https://www.youtube.com/watch?v=gPIsaQVNPEM 

αλλαγι τθλζφωνου https://www.youtube.com/watch?v=ItcS_DKoEos 

δθμιουργία περίφραξθσ https://youtu.be/SG2r_X1t2CU 

δθμιουργία ειδοποίθςθσ ςυςκευισ https://www.youtube.com/watch?v=jWFJsquAiqY 

Προβολι διαδρομισ  https://www.youtube.com/watch?v=AwGflUa4gvQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jWFJsquAiqY
https://www.youtube.com/watch?v=AwGflUa4gvQ&feature=youtu.be

