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1. Περιεχόμενα  πακέτου 

1 x AL-01 GSM 

1 x  NC -01 Τροφοδοτικό 12Vdc 

1 x NC -02 Κεραία  

1 x HB-01  Κουμπί βοήθειας  

1 x  MC-01 Ασύρματη μαγνητική επαφή (Παγίδα) που αποτελείται από τα: 

o 2 AAA Αλκαλικές Μπαταρίες 

o 4 Βίδες στήριξης 

o 1 Μαγνήτη 

o 1 Συσκευή ηλεκτρονικής επαφής 

o Οδηγός εγκατάστασης 

4 x Βίδες-Βύσματα  

1 x Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης  

 

2. Οδηγίες ασφαλείας 

 Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις  παρακάτω οδηγίες ασφαλείας και οδηγίες 

συναρμολόγησης. 

 

 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εφόσον αυτό μπορεί να επηρεάσει άλλες συσκευές και να 

προκαλέσει οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο. 

 

 ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε ιατρικό εξοπλισμό ή συσκευές που επηρεάζονται. 

 

  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνο περιβάλλον. 

 

  ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή υγρασία ή μηχανικές προσκρούσεις. 

 

 Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, σε 

περιορισμένη περιοχή  πρόσβασης.  
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 Η εγκατάσταση και η επισκευή της συσκευής  πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

 

 Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. 

 

 Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται  μέσω ασφαλειοδιακόπτη 16Α. 

 

  Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Το εν λόγω  προϊόν 

είναι συμμορφωμένο με το πρότυπο RoHs.  

 

3. Προφύλαξη και Συμβουλές 

 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. 

 

4. Εγγύηση Κατασκευαστή 

 Η συσκευή φέρει 24-μηνη εγγύηση από τον κατασκευαστή της. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από 

την ημέρα που η συσκευή έχει αγοραστεί από τον τελικό πελάτη. Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο 

αν το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο,  

μέσα στις  καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας και ο τελικός αγοραστής έχει στην κατοχή του την  

απόδειξη με την ημερομηνία αγοράς μαζί με το έγγραφο που συνοδεύει την συσκευασία . Σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας του AL-01 θα υπάρξει άμεση αντικατάσταση. Η εγγύηση δεν ισχύει 

εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε μηχανικές κρούσεις, χημικά, υψηλή υγρασία, υγρά, διαβρωτικά 

και επικίνδυνα  περιβάλλοντα, εσφαλμένης συνδεσμολογίας ή άλλους παράγοντες ή εφόσον δεν 

έχουν προσκομιστεί τα κατάλληλα έγγραφα που είναι η απόδειξη με την ημερομηνία αγοράς 

μαζί με το έγγραφο που συνοδεύει την συσκευασία. 

 

5. Σχετικά με το εγχειρίδιο χρήσης 

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την λειτουργία και εγκατάσταση του AL-01. Είναι πολύ 

σημαντικό να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης  πριν  αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. 
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6. Περιγραφή 

Το AL-01 είναι μια συσκευή που διαθέτει 2 εξόδους  και 1 είσοδο εκ των οποίων  η έξοδος  1 
χρησιμοποιείται  για σύνδεση εξωτερικής σειρήνας  ή φάρου, η έξοδος 2 ελέγχεται μέσω της 
λειτουργίας του χρονοδιακόπτη. Η είσοδος ενεργοποιεί τον χρονοδιακόπτη.  
Οι λειτουργίες της συσκευής χωρίζονται στις παρακάτω ενότητες. 

o Βοήθεια για ηλικιωμένους 
o Χρονοδιακόπτης 
o Συναγερμός 

Η ρύθμιση αλλά και η  λειτουργία της συσκευής γίνεται σε συνεργασία με την εφαρμογή «GSM 
AL-01» για android συσκευές.  

Βοήθεια για ηλικιωμένους 

Με την συγκεκριμένη λειτουργία η συσκευή δίνει την δυνατότητα σε άτομα με κινητικά 
προβλήματα να ενημερώσουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Πατώντας το κουμπί βοήθειας ΗΒ-01 , η συσκευή στέλνει μήνυμα  σε 
προκαθορισμένους  παραλήπτες  γνωστοποιώντας ότι υπάρχει ανάγκη για βοήθεια. Επίσης με το 
πάτημα του κουμπιού βοήθειας  ΗΒ-01 υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιείται η εσωτερική 
σειρήνα καθώς και η «Έξοδος 1». Η λειτουργία της  συσκευής σε συνδυασμό με το πάτημα του 
κουμπιού βοήθειας ΗΒ-01 ρυθμίζεται  κατά την διαδικασία της εισαγωγής του στο σύστημα. 

Χρονοδιακόπτης 

Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα επιλογής  χρόνου 10, 20, 30 και 60 λεπτά. Η 
ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη «Έξοδος 2» μπορεί να γίνει είτε με σήμα 12V στην είσοδο της 
συσκευής είτε με την χρήση ασύρματης συσκευής. Για να μπορέσει μια ασύρματη συσκευή 
(όπως πχ. το κολιέ με το πράσινο κουμπί HB-02) να ενεργοποιήσει τον χρονοδιακόπτη πρέπει 
πρώτα να εγκατασταθεί στο σύστημα και να δηλωθεί ως χρονοδιακόπτης μέσω της εφαρμογής 
«GSM AL-01». Έπειτα με ένα απλό πάτημα του κουμπιού ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει μια 
συσκευή της επιθυμίας του για προκαθορισμένο χρόνο.  

Συναγερμός 

Μια ακόμη λειτουργία του AL-01 είναι και ο συναγερμός. Εφόσον ο συναγερμός ρυθμιστεί 

σωστά μέσω της εφαρμογής «GSM  AL-01» ο χρήστης μπορεί να οπλίσει και να αφοπλίσει το 

σύστημα είτε μέσω της εφαρμογής (δηλαδή μέσω sms ή κλήση) είτε από το ενσωματωμένο 

πληκτρολόγιο. Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο και πάρει σήμα από την ασύρματη μαγνητική 

παγίδα MC-01 τότε ενεργοποιείται ο συναγερμός. 

 

7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

7.1 Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά  

 

Τροφοδοσία 12Vdc 

Κατανάλωση Ρεύματος Ηρεμίας: 50 mAdc Κορυφής (2 εώς 3 sec): 2Adc 

GSM Quad-Band 800/900/1800/1900 MHz 
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Είσοδοι 1 

Έξοδοι 2 

Μέγιστο Ωμικό Φορτίο Εξόδων 1
 
A/30 Vdc 

Διαστάσεις 194mm x 97mm x 35mm (χωρίς κεραία) 

Βάρος μαζί με τη συσκευασία 642 gr 

Εγγύηση  2 χρόνια 

 

7.2 Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
 

Θερμοκρασία  Από -15 
o
C έως 65 

o
C 

Υγρασία Από 20% έως 85% 

 

 

 

8. Πριν ξεκινήσετε 
 

1.  Επιλέξτε την προσωπική σας SIM κάρτα  από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας της αρεσκείας 

σας. Θα έχετε στην διάθεσή σας έναν τηλεφωνικό αριθμό και έναν κωδικό PIN. 

2.  Ακυρώστε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το 

εγχειρίδιο χρήσης της τηλεφωνικής συσκευής σας. 

Σημείωση: Η ακύρωση του κωδικού PIN  της κάρτας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ειδάλλως το σύστημα 

GSM δεν θα λειτουργήσει σωστά. 

3. Για την εγγύηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του GSM, εξασφαλίστε ότι στο σημείο που θα 

το τοποθετήσετε το σήμα του παρόχου της κινητής τηλεφωνίας που επιλέξατε είναι 

ικανοποιητικό.  

 4. Το GSM χρησιμοποιεί micro SIM. (βλ. σχέδιο). Αν  έχετε standard  ή nano SIM κάρτα 

απευθυνθείτε στον πάροχο σας για να σας παράσχει τον απαραίτητο αντάπτορα  που θα 

κάνει την SIM κάρτα λειτουργική. 
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(x)   Standard SIM  

 

 

(✔)  Micro SIM   

 

 

(x)  Nano SIM    

 

 

 

 

9. Εγκατάσταση συσκευής  

i) Τοποθετήστε το AL-01 στο μέρος που επιθυμείτε. Μπορείτε να το στερεώσετε με τις βίδες 

που σας παρέχουμε. Στο παρακάτω σχέδιο σας δίνονται οι  διαστάσεις του κυτίου.    
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ii)  Αφού στερεωθεί η συσκευή σας τοποθετείστε την κάρτα SIM  στην υποδοχή της με την 

κατάλληλη φορά όπως αναγράφεται και στο σχέδιο του κυτίου.  

iii) Βιδώστε την κεραία  AL-01 που σας παρέχουμε στην συσκευασία. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τα επόμενα βήματα συνδεσμολογίας ενδεχομένως  να  χρειαστείτε  να τον 

συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας!   

iv)  Συνδεσμολογία των εξόδων  και της εισόδου: 

❖ Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα δίνεται παράδειγμα για τη λειτουργία των εξόδων και της 

εισόδου. 

 

 

                      +
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❖ Στις δύο εξόδους μπορούν  να συνδεθούν συσκευές  που λειτουργούν με 12Vdc.  Για 

παράδειγμα στην έξοδο “OUT 1” μπορούμε να συνδέσουμε μια εξωτερική σειρήνα ή ένα 

φάρο που θα ενεργοποιούνται σε κατάσταση Alarm ή όταν πατηθεί το κουμπί βοήθειας. Στην 

έξοδο  “OUT 2” μπορούμε να συνδέσουμε ένα Relay που θα ενεργοποιείται όταν λειτουργεί ο 

χρονοδιακόπτης, και να ελέγξουμε  την διάρκεια λειτουργίας της εστίας της  κουζίνας ή ακόμα 

και το θερμοσίφωνο για να μην το ξεχνάμε αναμμένο. 

❖ Στην είσοδο μπορούμε να συνδέσουμε ένα διακόπτη επαναφοράς  για  να  ενεργοποιούμε  

τον  χρονοδιακόπτη. 

 



 

      

Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                 Εγχειρίδιο Χρήσης AL-01 GSM  Emergency Unit V1.01 

Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                                                                                     Σελίδα 9 από 29 

      Εφόσον  έχετε ακολουθήσει τα  παραπάνω  βήματα, έχετε τελειώσει  με τη συνδεσμολογία.  

 

 

10. Εγκατάσταση Εφαρμογής 

Εγκαταστήστε την εφαρμογή «GSM AL-01» από το Google Play μέσω του QR Code ή 

χειροκίνητα.  

 

! ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ GSM ! 

11. Κεντρική Οθόνη 

Με την εισαγωγή σας στην εφαρμογή «GSM AL-01» θα σας εμφανιστεί η παρακάτω 
αρχική οθόνη. (Στην συνέχεια αναλύεται η διαδικασία στην ενότητα Προφίλ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Για να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση στην εφαρμογή πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα 

προφίλ. 
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12. Προφίλ 

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά  

 Εμφανίζεται η σελίδα «1/6 Προφίλ» στην οποία  πληκτρολογούμε ένα όνομα της αρεσκείας 

μας, π.χ. Προφίλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ «Επόμενο» και μεταφέρεστε στη σελίδα «2/6 Ρυθμίσεις GSM/». Εκεί γράφετε τον 

τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί στην micro-SIM κάρτα που έχετε τοποθετήσει στο AL-01 GSM 

Emergency Unit.  

Ο αριθμός αυτός είναι απαραίτητο να περιέχει μπροστά το διεθνή κωδικό της Ελλάδας +30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Δοκιμαστική λειτουργία 

Στην δεύτερη σελίδα της δημιουργίας προφίλ, κάνοντας κλικ στο «Δοκιμαστική λειτουργία» 

και βάζοντας τυχαίους αριθμούς GSM και κύριου χρήστη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

πρόγραμμα για λόγους εκμάθησης. 
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 Κλικ «Επόμενο» και μεταφέρεστε στη σελίδα «3/6 Κύριος Χρήστης».  Εκεί εισάγετε τον 
τηλεφωνικό αριθμό της συσκευής σας και προαιρετικά μια περιγραφή.  
 

Ο αριθμός αυτός είναι απαραίτητο να περιέχει μπροστά το διεθνή κωδικό της Ελλάδας +30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφέρεστε στη σελίδα «4/6 Επιπλέον Χρήστες» στην οποία αν 

επιθυμείτε προσθέτετε επιπλέον χρήστες. Αυτό υλοποιείται ως εξής. Αρχικά κάνετε κλικ πάνω 

στον πεδίο «Προσθήκη χρήστη» και συμπληρώνεται τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη 

καθώς και μια περιγραφή. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε μέχρι 10 επιπλέον χρήστες, 

πατώντας ξανά το πεδίο «Προσθήκη χρήστη».  Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε κάποιον 

χρήστη πατάτε πάνω δεξιά από αυτόν το Χ που βρίσκεται μέσα στον κύκλο 
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 Κλικ «Επόμενο» και μεταφέρεστε στην σελίδα «5/6 Επιπλέον Ρυθμίσεις» στην οποία ορίζετε 

την σωστή ημερομηνία και ώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφέρεστε στην σελίδα «6/6 Επισκόπηση». Εκεί έχετε μια σύνοψη του 

προφίλ σας με όλες τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Τέλος». Ακολουθεί επικοινωνία της εφαρμογής με την συσκευή AL-01 για νά 
επιβεβαιωθεί η καταχώριση του προφίλ. 
o Εάν γίνει επιτυχώς η εφαρμογή επιστρέφει στην κεντρική σελίδα. 
o Σε περίπτωση που περάσουν 60 δευτερόλεπτα και δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η 

καταχώρηση του προφίλ πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία καταχώρησης προφίλ.  
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Αφαίρεση προφίλ  

Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στο εικονίδιο κάτω δεξιά «Προφίλ» 

 Τοποθετείτε το δάχτυλο σας πάνω στην οθόνη στο προφίλ που επιθυμείτε να αφαιρέσετε και 

σέρνετε το πεδίο προς την αριστερή πλευρά. Εμφανίζονται 2 εικονίδια.        

 Κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ στo κουμπί          «Μενού» για να κάνετε όποια ρύθμιση επιθυμείτε. 

13. Ρύθμιση Συστήματος 

Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής:   

      

 Κλικ στo κουμπί          «Μενού» 

 Κλικ στo «Ρύθμιση Αισθητήρων» 
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Αύτη η λειτουργία σας παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

o Ρύθμιση Εξόδου 1 

o Ρύθμιση Εξόδου 2 (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) 

o Ρύθμιση χρόνου εξόδου (ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) 

o Ρύθμιση κωδικού 

o Ειδοποιήσεις γεγονότων 

1) Ρύθμιση Εξόδου 1 

Η έξοδος 1 είναι για χρήση εξωτερικής σειρήνας. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την 
συχνότητα με την οποία θα είναι ενεργοποιημένη η σειρήνα όταν παραβιαστεί ο αισθητήρας. 
  Κλικ στο «Συνεχόμενη». 

 Σας εμφανίζεται μια λίστα επιλογών κατά την οποία. 

 Επιλέγετε «Συνεχόμενη» όταν επιθυμείτε η σειρήνα να είναι 

συνεχόμενα   ενεργοποιημένη. 

 Επιλέγεται «15” Ανοιχτή – 5” Κλειστή» όταν επιθυμείτε η 

σειρήνα να ακολουθεί μια επαναληπτική διαδικασία κατά την 

οποία θα είναι 15 δευτερόλεπτα ενεργοποιημένη και 5 

δευτερόλεπτα απενεργοποιημένη. Το ίδιο ισχύει και για τις 

υπόλοιπες επιλογές χρονικών ορίων. 

  

  

 

 Κλικ στο «ΟΚ» 
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2) Ρύθμιση Εξόδου 2 

 

Η έξοδος 2 λειτουργεί σε συνδυασμό με τον χρονοδιακόπτη για το χρονικό διάστημα που θα 
ορίσετε εσείς μέσω των επιλογών. 
 Κλικ στο «10  λεπτά». 

 Σας εμφανίζεται μια λίστα επιλογών κατά την οποία. 

 Επιλέγεται από 10 έως 60 λεπτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ στο «ΟΚ» 

3) Ρύθμιση χρόνου εξόδου 

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο που επιθυμείτε να μετρήσει 
αντίστροφα η συσκευή από την ενεργοποίηση του συναγερμού έως και την όπλιση του. 
 Κλικ στο «30 δευτερόλεπτα». 

 Σας εμφανίζεται μια λίστα επιλογών κατά την οποία. 

 Επιλέγετε είτε 10 είτε 60 δευτερόλεπτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ στο «ΟΚ» 
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4) Ρύθμιση κωδικού 

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό της συσκευής. 
 Κλικ κάτω ακριβώς από το «Ρύθμιση κωδικού». 

 Πληκτρολογείτε τον κωδικό που επιθυμείτε. 

 Κλικ στο τέλος για ολοκλήρωση διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ στο «ΟΚ» 

5) Ειδοποιήσεις γεγονότων 

Με τη λειτουργία αυτή  μπορείτε να επιλέξετε  ποιους  χρήστες θα ενημερώνονται με  τα 
γεγονότα τους συστήματος. 
 Κλικ στο «Ειδοποιήσεις γεγονότων». 

 Κλικ στο εικονίδιο         ώστε να σταματήσει ο συγκεκριμένος χρήστης να λαμβάνει   γεγονότα. 

 Κλικ στο εικονίδιο        ώστε να αρχίσει ο συγκεκριμένος χρήστης να  λαμβάνει   γεγονότα. 
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‘Όταν  ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε 

 Κλικ  «Επόμενο» και μεταφέρεστε στην 

     επόμενη σελίδα στην οποία  φαίνονται όλες οι  

     ρυθμίσεις που έχετε ορίσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Τέλος» και έχετε ολοκληρώσει  

     τις ρυθμίσεις σας. 

14. Λίστα παραληπτών 

Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στo κουμπί          «Μενού». 

 Κλικ «Λίστα παραληπτών» και μεταφέρεστε στη σελίδα “Παραλήπτες “ 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να προσθέσετε άτομα τα οποία θα λαμβάνουν μηνύματα σε 
περίπτωση ενεργοποίησης κάποιου συναγερμού από αυτούς που έχετε ορίσει μέσα στην 
εφαρμογή. 
 

 

 

 

 

 

 

Η διαδικασία αυτή  λειτουργεί ως εξής: 



 

      

Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                 Εγχειρίδιο Χρήσης AL-01 GSM  Emergency Unit V1.01 

Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                                                                                     Σελίδα 18 από 29 

 Κλικ στo εικονίδιο       πάνω δεξιά 
      Αυτόματα ανοίγει ένα παραθυράκι στο οποίο συμπληρώνετε το όνομα του ατόμου που 

επιθυμείτε να προσθέσετε 

 Κλικ NEXT κάτω δεξιά και ανοίγει επόμενο παράθυρο στο οποίο συμπληρώνετε τον 
τηλεφωνικό αριθμό του ατόμου που επιθυμείτε να προσθέσετε. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ ΟΚ και μεταφέρεστε στη τελευταία σελίδα στην οποία πατάτε πάνω στο πεδίο 
“Αποστολή” ώστε να σταλεί το μήνυμα στον παραλήπτη και να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση που 
κάνατε. 
 

15. Ρύθμιση Αισθητήρων 

Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής:        

 Κλικ στo κουμπί          «Μενού» 

 Κλικ στo «Ρύθμιση Αισθητήρων» 

 Κλικ στο εικονίδιο        πάνω δεξιά και μεταφέρεστε στη σελίδα «1/6 Προφίλ» στην οποία 

δημιουργείτε ένα  προφίλ μέσω του οποίου θα μπορείτε να ενεργοποιείτε συσκευές τις 

οποίες θα ορίσετε εσείς. 

 

 

 

 

 

 Κλικ στο πεδίο «Είδος RF συσκευής» 

στο οποίο συμπληρώνεται το όνομα 

της συσκευής την οποία θέλετε να 

ενεργοποιήσετε.  
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 Κλικ στο επόμενο πεδίο «RF device mode» στο οποίο δηλώνετε μέσω ποιάς λειτουργίας θα 

ενεργοποιείτε τη συσκευή που ορίσατε. (Οι επιλογές που σας δίνονται είναι: Παγίδα, Συσκευή 

βοήθειας, Χρονοδιακόπτης). 

 Κλικ στο επόμενο πεδίο «Τρόπος ειδοποίησης» μέσω του οποίου επιλέγετε με ποιο τρόπο θα 

σταλεί ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης κάποιου μηχανισμού. (Οι επιλογές που σας 

δίνονται είναι: Σειρήνα, Έξοδος) 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφέρεστε στην  επόμενη σελίδα στην οποία φαίνονται όλες οι  

      ρυθμίσεις που έχετε ορίσει. 

 Κλικ «Τέλος» και έχετε ολοκληρώσει  τις ρυθμίσεις σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η παρακάτω 

εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προσοχή! Για να συνδέσετε την εφαρμογή με  τα αισθητήρια πρέπει να γίνουν και τα παρακάτω 
βήματα. 
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Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία και σταλεί το μήνυμα από την εφαρμογή στο GSM AL-

01. Τότε για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα αρχίζει να χτυπά μια ειδοποίηση  

1) Εάν πρόκειται για κουμπί  χρονοδιακόπτη ή συσκευή βοήθειας θα πρέπει την στιγμή που 

θα ακούσετε την ειδοποίηση να πατήσετε το εκάστου κουμπί. 

2) Εάν πρόκειται για παγίδα θα πρέπει τη στιγμή που θα ακούσετε την ειδοποίηση να την 

ενεργοποιήσετε. Η ενεργοποίηση μιας παγίδας γίνεται με την απομάκρυνση των 

μαγνητών της. Παραδείγματος χάριν εάν έχετε την παγίδα τοποθετημένη στην πόρτα 

αρκεί να ανοιγοκλείσετε την πόρτα. 

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε  το προφίλ το οποίο δημιουργήσατε , στην τελευταία σελίδα 

στην οποία φαίνονται το όνομα του προφίλ καθώς και  οι λειτουργίες του τοποθετείτε το 

δάχτυλο σας πάνω στο πεδίο του προφίλ και σέρνετε προς την αριστερή πλευρά. 

Εμφανίζονται 3 εικονίδια: 

Το             το οποίο εάν το επιλέξετε σας εμφανίζει τη σελίδα του προφίλ που έχετε δημιουργήσει 

Το        το οποίο εάν το επίλεξε μεταφέρεστε στη σελίδα «1/6 Προφίλ» για να τροποποιήσετε εάν 

επιθυμείτε το προφίλ σας. 

Το         το οποίο εάν το επιλέξετε διαγράφετε το συγκεκριμένο προφίλ. 
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16. Κεντρική οθόνη της εφαρμογής 

    Η κεντρική οθόνη της εφαρμογής περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 

o Ενεργοποίηση ζώνης / συναγερμού  

o Απενεργοποίηση συναγερμού  

o Ενεργοποίηση σειρήνας σε έκτακτη ανάγκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ενεργοποίηση ζώνης / συναγερμού  

Τα δυο μπλε πεδία αντιστοιχούν σε δύο ζώνες οι οποίες περιλαμβάνουν  παγίδες. Δεν είναι 

αναγκαίο να περιλαμβάνουν των ίδιο αριθμό παγίδων .  

o Η πρώτη ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις παγίδες που έχουν εγκατασταθεί στο 

σύστημα ή ένα μέρος αυτών. 

o Η δεύτερη ζώνη αντίστοιχα μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις παγίδες που έχουν εγκατασταθεί 

στο σύστημα ή ένα μέρος αυτών ή και καμία εξ αυτών. 

Εάν επιθυμείτε να οπλίσετε τις παγίδες μιας ζώνης πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα πάνω σε 

αυτήν που επιθυμείτε. Με την προϋπόθεση ότι θέλετε να στείλετε μήνυμα στο σύστημα και το 

έχετε προεπιλέξει 

Εάν επιθυμείτε να οπλίσετε τις παγίδες μιας ζώνης με κλήση πρέπει να κάνετε κλικ στο  πεδίο 

ώστε να αλλάξει και να εμφανιστεί έτσι                
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2) Απενεργοποίηση συναγερμού  

      Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό εφόσον είναι ενεργοποιημένος πρέπει να πατήσετε 

παρατεταμένα  πάνω στο «Είμαι στο σπίτι». 

 

3) Ενεργοποίηση σειρήνας σε έκτακτη ανάγκη 

      Για να ενεργοποιήσετε τη σειρήνα άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να 

πατήσετε παρατεταμένα πάνω στο «Συναγερμός Πανικού». 

 

17. Πως προσθέτετε  επιπλέον χρήστες 

      Η εφαρμογή GSM AL-01 σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον χρήστες (συσκευές 

τηλεφώνου). Για την προσθήκη νέου χρήστη στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στo κουμπί          «Μενού» 

 Κλικ στο «Ρυθμίσεις Προφίλ » και μετά «Επόμενο» για να εμφανιστεί η λίστα χρηστών  όπως 

διαφαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έπειτα εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και μια σύντομη περιγραφή του χρήστη που 

επιθυμείτε να προσθέσετε. 

 Κλικ «Επόμενο».  Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. 

 Κλικ «Επόμενο».  Εμφανίζεται στην οθόνη η σύνοψη των ρυθμίσεων σας. 

 Κλικ «Τέλος». Οι νέες ρυθμίσεις αποστέλλονται στη συσκευή  με sms. 
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18. Κατάργηση χρηστών 

         Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στo κουμπί          «Μενού» 

 Κλικ στο «Ρυθμίσεις Προφίλ » και κλικ «Επόμενο» για να εμφανιστεί η λίστα χρηστών  όπως 

διαφαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Επόμενο» . Για να καταργήσετε τον χρήστη που επιθυμείτε  αρκεί να πατήσετε στο 

εικονίδιο           δεξιά από το όνομα του. 

 Κλικ «Επόμενο».  Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. 

 Κλικ «Επόμενο».  Εμφανίζεται στην οθόνη η σύνοψη των ρυθμίσεων σας. 

 Κλικ «Τέλος». Οι νέες ρυθμίσεις αποστέλλονται στη συσκευή  με sms. 

19. Πώς ρυθμίζετε τις εισόδους 

Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στo κουμπί         «Μενού» 

 Κλικ στην επιλογή «Ρύθμιση Εισόδου» και μεταφέρεστε στη 

σελίδα “Ρυθμίσεις Εισόδου” στην οποία μπορείτε να ρυθμίσετε 

τον έλεγχο “ Ένδειξης Δικτύου”. 

 Κλικ στο πεδίο «Ποτέ» το οποίο σας δίνει 4 επιλογές 

o Ποτέ 

o Ανοιχτό 
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o Κλειστό 

o Σε αλλαγή 

Επιλέγοντας τη λειτουργία “Ποτέ” ρυθμίζετε την είσοδο ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μπει στη 

διαδικασία ελέγχου του δικτύου. 

Επιλέγοντας τη λειτουργία “Ανοιχτό” ρυθμίζετε την είσοδο να είναι ανοιχτή ώστε να στείλει 

κάποιο μήνυμα εάν χρειαστεί κατά τη διαδικασία ελέγχου.  

Επιλέγοντας τη λειτουργία “Κλειστό” ρυθμίζετε την είσοδο ώστε να παραμείνει προσωρινά 

κλειστή και να μην στέλνει οποιαδήποτε μήνυμα μέχρι να την ανοίξετε πάλι εσείς. 

Επιλέγοντας τη λειτουργία “Σε αλλαγή” ρυθμίζετε την είσοδο ώστε να ενημερώνει σε αλλαγές 

που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο. 

 

‘Όταν  ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε  

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφέρεστε στην 

     επόμενη σελίδα στην οποία φαίνονται όλες οι  

    ρυθμίσεις που έχετε ορίσει. 

 

 Κλικ «Τέλος» και έχετε ολοκληρώσει  

     τις ρυθμίσεις σας. 

 

20. Πληροφορίες συσκευής 

 Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στo κουμπί       

 Κλικ στο κουμπί «Λήψη δεδομένων GSM»  

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα επιτυχώς τότε εμφανίζονται στην οθόνη οι εξής 

πληροφορίες σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση : 

o Η τάση της Τροφοδοσίας. 

o Η τάση της Μπαταρίας. 

o Η κατάσταση των εισόδων και των εξόδων. 

o Η έκδοση του Λογισμικού (Software). 

o Η έκδοση του Υλικού (Hardware). 

o Η έκδοση της εφαρμογής που έχει εγκατασταθεί. 

o Η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής GSM. 

o Η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου. 
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21. Κοινή Χρήση Προφίλ 

 Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στo κουμπί          «Μενού». 

 Κλικ στο «Κοινή Χρήση Προφίλ». 

 Τώρα έχετε την δυνατότητα να διαμοιράσετε το προφίλ με bluetooth, mail, google drive κ.α. 

Αν θέλετε να φορτώσετε ένα αποθηκευμένο προφίλ (αρχείο με κατάληξη .npf), το μόνο που 

έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε πάνω στο αρχείο npf και να το ανοίξετε με την εφαρμογή 

«GSM AL-01 » 

 

 

 

22. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Εάν επιθυμείτε να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος (SET UP) μπορείτε να το κάνετε με δυο 

τρόπους: 

Ο πρώτος τρόπος είναι πιο εύχρηστος και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνική δεξιότητα.    

 Πληκτρολογείτε στο σύστημα τον κωδικό «Επανεκκίνηση συστήματος» που βρίσκεται στον 

πίνακα2.1. 

 Πληκτρολογείτε στο σύστημα τον κωδικό που έχετε ορίσει εσείς στο σύστημα. 

 Εάν αρχίσουν τα led STATUS να αναβοσβήνουν με μια αργή συχνότητα αυτό σημάνει ότι έχετε 

υλοποιήσει επιτυχώς τη διαδικασία της επανεκκίνησης και σας προτείνουμε να μεταβείτε 

στην ενότητα 10. 

 Εάν όμως λόγω λάθους πληκτρολόγησης του κωδικού επανεκκίνησης ή λόγω λάθους 

πληκτρολόγησης του κωδικού που είχατε ορίσει στο σύστημα δεν υλοποιηθεί επιτυχώς η 

διαδικασία της επανεκκίνησης, τότε το σύστημα επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία.   

*Σημείωση: Αν ζητήσετε τις πληροφορίες της συσκευής πατώντας «Λήψη δεδομένων GSM» 
και φύγετε από την καρτέλα πληροφορίες πριν αυτές προλάβουν να έρθουν, τότε θα έρθει 
ειδοποίηση που θα σας ενημερώσει ότι οι πληροφορίες έχουν φτάσει. Για ανάγνωση, κάντε 
κλικ επάνω στην ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή θα έρχεται κάθε τρία λεπτά και για έως ότου 
γίνει ανάγνωση. Το εικονίδιο της ειδοποίησης είναι ίδιο με το εικονίδιο της εφαρμογής. 

 

*Σημείωση: Σας προτείνουμε να κρατάτε πάντα ένα αντίγραφο του προφίλ σας με έναν από 

τους δυνατούς τρόπους ούτος ώστε σε περίπτωση προβλήματος να μπορείτε πάντα να το 

ανακτήσετε. 
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Ο δεύτερος τρόπος επαναφοράς χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνική δεξιότητα και για τον λόγο αυτό 

μπορείτε να στείλετε τη συσκευή σε εμάς να την επαναφέρουμε σε αρχική κατάσταση. Για 

τυπικούς λόγους η διαδικασία περιγράφεται πιο κάτω.  

 

 Αποσυνδέουμε το τροφοδοτικό από τη συσκευή. 

 Ξεβιδώνουμε  προσεκτικά  τα πλαστικά καλύμματα της συσκευής AL-01 Emergency Unit. 

 Αφαίρεση του jumper. 

 Επανασύνδεση τροφοδοτικού με τη συσκευή. 

Μόλις το επανασυνδέσετε θα πρέπει να ακουστεί ένα διπλό beep και να είναι αναμμένη η 

ένδειξη IND. 

 Επανατοποθέτηση του jumper. 

Μόλις το επανατοποθετήσετε θα πρέπει να σβήσει η δίοδος IND και  η επανεκκίνηση  έχει 

ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

Επανατοποθέτηση των πλαστικών καλυμμάτων στη συσκευή. 

 

 

 

 
   Τροφοδοσία 
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23. Πίνακες κωδικών 

Πίνακας 2.1 
 

Επιπρόσθετες λειτουργίες Κωδικοί επιπρόσθετων 
λειτουργιών 

Έλεγχος εμβέλειας (Buzzer) *001# 

Έλεγχος εμβέλειας (Εσωτερική 
σειρήνα) 

*002# 

Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη *00# 

Απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη *01# 

Κατάσταση Πανικού *0# 

Επανεκκίνηση συστήματος *999# 

 

 

 

24. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

  

Πρόβλημα Λύση 

H ένδειξη NET αναβοσβήνει με 
συχνότητα ενός δευτερολέπτου. 

 
Τοποθετήστε το AL-01 GSM  Emergency Unit σε σημείο με 
ισχυρότερο σήμα. 
 
Απενεργοποιήστε το PIN. 

H ένδειξη SIM δεν ανάβει. 

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο. 
 
Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM τοποθετήθηκε σωστά στη σχισμή. 

Ενώ αποστέλλεται μήνυμα αλλαγής 
κατάστασης εξόδου, δεν 

λαμβάνεται μήνυμα επιβεβαίωσης. 

Ελέγξτε το υπόλοιπό σας. 
 
Απενεργοποιείστε την επιλογή  «περιορισμένες απαντήσεις» 
που βρίσκεται στις «Ρυθμίσεις». 
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25. Πληροφορίες κατασκευαστή   

Στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής: 

 Κλικ στo κουμπί      «Μενού»  

 Κλικ στο «Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 

 Εμφανίζονται στην οθόνη  οι παρακάτω πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Σημείωση: Το Website, το Eshop, το App και η Πολιτική απορρήτου αποτελούν     

υπερσυνδέσεις του διαδικτύου και μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ επάνω 

στη διεύθυνση. 
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26. 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.  

 

27. Πολιτική Απορρήτου 

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

από την εφαρμογή και συσκευή GSM AL-01. Όλα τα δεδομένα καταχωρούνται αποκλειστικά στην 

συσκευή Android και στην συσκευή AL-01. 

 

28. 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 και πλήρης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Φαξ: +302351078343 

Τηλέφωνο: +302351078342 

Email: support@nissoy.com 

www.nissoy.net 
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