
               

            
 

 

 

AL-01 GSM EMERGENCY UNIT   

Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης 

Ευχαριστούμε που  αγοράσατε την συσκευή AL-01 GSM Emergency UNIT. 
Εκτελέστε τις ακόλουθες απλές ενέργειες για να ολοκληρωθεί η αρχική 
εγκατάσταση της συσκευής και να ξεκινήσετε τη λειτουργία της. 

 

 

Περιεχόμενα συσκευασίας 
1 AL-01 GSM Emergency Unit 
1 NC-01 Τροφοδοτικό 12Vdc 
1 HB-01 Κουμπί Βοήθειας Τύπος Ρολόι Χειρός 
1 MC-01 Ασύρματη Μαγνητική Επαφή (Παγίδα) 
1 NC-02 Κεραία GSM  
1 Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Προτού ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα φροντίστε να 

τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε σημείο με καλό σήμα για την 

ομαλή λειτουργία της. 



Βήμα 1. Προμηθευτείτε μια κάρτα micro-SIM. Φροντίστε ώστε η κάρτα να είναι 
ενεργοποιημένη και ζητήστε να απενεργοποιήσουν την προστασία με κωδικό PIN. 
Σημειώστε τον τηλεφωνικό αριθμό της κάρτας και αποθηκεύστε τον ή προσθέστε 
τον στις επαφές του τηλεφώνου σας. 
 
Βήμα 2. Πρoτού συνδέσετε την συσκευή στο τροφοδοτικό τοποθετείστε την κάρτα  
micro-SIM. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδεσμολογίες των εισόδων και των 
εξόδων που θέλετε να διαχειριστείτε. 
 
Βήμα 3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην συσκευή και μετά στο δίκτυο. Μετά από 
μερικά δευτερόλεπτα θα παρατηρήσετε ότι θα ανάψει το πράσινο LED, με την 
ονομασία  SIM, που σημαίνει ότι η συσκευή σας ενεργοποιήθηκε. Δίπλα του ένα 
κόκκινο LED με την ονομασία NET αναβοσβήνει ανά δευτερόλεπτο ως ένδειξη 
αναζήτησης σήματος. Όταν η κόκκινη ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει ανά 3 
δευτερόλεπτα σημαίνει ότι η συσκευή σας συνδέθηκε στο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας.  
 
Βήμα 4. Εγκαταστήστε την εφαρμογή «GSM AL-01» από το Google Play μέσω του 
QR Code ή χειροκίνητα. 
     

 
                                                                                                     
Βήμα 5. Δημιουργία προφίλ: Μόλις ανοίξετε την εφαρμογή έχετε άμεση πρόσβαση 
στη σελίδα «1/6 Προφίλ»  όπου συμπληρώνετε το πεδίο που σας δίνεται με 
ονομασία της αρεσκείας σας, π.χ. Σπίτι.  
 
Πατήστε «Επόμενο» για να μεταφερθείτε στη σελίδα «2/6 Ρυθμίσεις GSM». όπου 
συμπληρώνετε το πεδίο “Τηλέφωνο GSM” με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην 
micro-SIM κάρτα που έχετε ήδη αγοράσει και τοποθετήσει στο AL-01 GSM 
Emergency Unit.  
 
Ο αριθμός είναι απαραίτητο να περιέχει μπροστά το διεθνή κωδικό της χώρας.  
π.χ. +30 για την Ελλάδα. 
 
Στη συνέχεια πατήστε «Επόμενο» για να μεταφερθείτε στη σελίδα «3/6 Κύριος 
Χρήστης». όπου συμπληρώνετε το πεδίο “Κύριος Χρήστης-Αριθμός τηλεφώνου” με 
τον αριθμό που αντιστοιχεί στο κινητό σας τηλέφωνο.   
 
Πατήστε «Επόμενο» » για να μεταφερθείτε στη σελίδα «4/6 Επιπλέον Χρήστες» 
στην οποία αν επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον χρήστες.  
 
Εάν δεν θέλετε να εισάγεται επιπλέον χρήστες  πατήστε «Επόμενο» για να 
μεταφερθείτε στη σελίδα «5/6 Επιπλέον Ρυθμίσεις» στην οποία ρυθμίζεται την 
ώρα και την ημερομηνία της συσκεύης AL-01 GSM Emergency Unit.  

Τελος πατήστε «Επόμενο» για να μεταφερθείτε στη σελίδα «6/6 Επισκόπηση» στην 
οποία βλέπετε μια περίληψη του προφίλ μας με όλες τις ρυθμίσεις που έχετε 
ορίσει. Πατήστε «Τέλος» και είστε έτοιμοι!  

 

 



 
 

Εγγύηση Προϊόντος NC-65 GSM Control Unit 

Η εγγύηση έχει εικοσιτετράμηνη (24) ισχύ από την ημερομηνία αγοράς του 
προϊόντος. 
H Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί 
να προκύψουν λόγω εσφαλμένης συνδεσμολογίας της συσκευής AL-01 GSM 
Emergency Unit  ή χρήσης της εφαρμογής “ GSM AL-01 ”. Επίσης, δεν φέρει καμία 
ευθύνη για πιθανές χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να προκύψουν από 
την αποστολή μηνυμάτων και κλήσεων μέσω αυτής της εφαρμογής. 

 

Τεχνική Υποστήριξη 

Αν έχετε προβλήματα στην τοποθέτηση ή χρήση της συσκευής παρακαλούμε 
ανατρέξτε προσεκτικά στο εγχειρίδιο οδηγιών. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.nissoy.net  για να βρείτε απαντήσεις σε τεχνικές 
ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της εταιρίας μας. 
Σε περίπτωση που στείλετε την συσκευή στην εταιρία μας θα επιβαρυνθείτε και με 
τα έξοδα μεταφοράς. 
 

Πολιτική Απορρήτου 

Η εταιρία Κ. Νίσσου και Σία Ο.Ε σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει και δεν 

επεξεργάζεται στοιχεία από την εφαρμογή “GSM AL-01”και συσκευή. Όλα τα 

δεδομένα καταχωρούνται αποκλειστικά στην συσκευή Android και στην συσκευή 

AL-01 GSM Emergency Unit. 

Πνευματικά Δικαιώματα 

 

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας Κ. Νίσσου και Σία Ο.Ε. 
Η Κ. Νίσσου και Σία Ο.Ε έχει καταβάλει κάθε  προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι ακριβείς. 
 
 
 

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας 

Φαξ: +302351078343 

Τηλέφωνο: +302351078342 

Email: support@nissoy.com 

www.nissoy.net 
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