
 
             

 

 

       NC-65 GSM CONTROL UNIT 

ΓΡΗΓΟΡΟ 

ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Version H20R003 
Ευχαριςτούμε που  αγοράςατε την ςυςκευή NC-65 GSM CONTROL UNIT.  
Εκτελέςτε τισ ακόλουθεσ απλέσ ενέργειεσ για να ολοκληρωθεί η αρχική 
εγκατάςταςη τησ ςυςκευήσ και να ξεκινήςετε τη λειτουργία τησ. 


Αν έχετε απορίεσ ή χρειάζεςτε βοήθεια για να λειτουργήςετε το νέο 
ςασ προΰόν, παρακαλώ ςυνδεθείτε ςτο site μασ (www.nissoy.com) 
για να κατεβάςετε τον πλήρη οδηγό λειτουργίασ. Για περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ παρακαλώ επικοινωνήςτε ςτο 
Τηλ: 23510-78342 
E-mail: info@nissoy.com 
 
Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ 
1x NC-65 GSM Control Unit 
1x NC-01 Τροφοδοτικό 12Vdc 
4x Bίδεσ – 4 βύςματα 
1x NC-02 Κεραία 
1 x Γρήγοροσ οδηγόσ εγκατάςταςησ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Βήμα 1. Προμθκευτείτε μια micro-SIM, βεβαιωκείτε ότι είναι ενεργοποιθμζνθ και 
ότι ΔΕΝ ζχει οριςτεί προςταςία με κωδικό PIN. Σθμειϊςτε τον τθλεφωνικό αρικμό 
τθσ ςυςκευισ NC-65 GSM Control Unit ι  προςκζςτε το ςτισ τθλεφωνικζσ επαφζσ 
του τθλεφϊνου ςασ.  
 

ΠΡΟΟΧΗ! 

Προτοφ ακολουθήςετε τα παρακάτω βήματα φροντίςτε να 
τοποθετήςατε τη ςυςκευή ςασ ςε ςημείο με καλό ςήμα για την 

ομαλή λειτουργιά του ςυςτήματοσ. 
Προτοφ ακολουθήςετε τα παρακάτω βήματα φροντίςτε να 

τοποθετήςατε τη ςυςκευή ςασ ςε ςημείο με καλό ςήμα για την 
ομαλή λειτουργιά του ςυςτήματοσ. 

 

mailto:info@nissoy.com


Βήμα 2. Βεβαιωκείτε ότι το τροφοδοτικό δεν είναι ςτθν πρίηα και τοποκετιςτε τθν 
κάρτα micro-SIM ςτο NC-65 GSM Control Unit. Πραγματοποιιςτε τισ απαραίτθτεσ 
ςυνδεςμολογίεσ των ειςόδων και των εξόδων που κζλετε να λειτουργιςετε.  
 
 
Βήμα 3. Συνδζςτε το τροφοδοτικό ςτο NC-65 GSM Control Unit και μετά ςτθν πρίηα. 
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα παρατθριςτε ότι κα ανάψει το πράςινο LED, με τθν 
ονομαςία  SIM, που ςθμαίνει ότι θ ςυςκευι ςασ ενεργοποιικθκε. Δίπλα του ζνα 
κόκκινο LED με τθν ονομαςία NET αναβοςβινει ανά δευτερόλεπτο ωσ ζνδειξθ 
αναηιτθςθσ ςιματοσ. Όταν θ κόκκινθ ζνδειξθ αναβοςβινει ανά 3 δευτερόλεπτα 
ςθμαίνει ότι θ ςυςκευι ςασ ςυνδζκθκε ςτο δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ.  
                                                                                                    
Βήμα 4. Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι «GSM NC-65» μζςω του QR Code ι χειροκίνθτα από 
το ςελίδα τθσ εταιρίασ ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα: 
 www.nissoy.net  / Συςκευζσ GSM / Application GSM 
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Βήμα 5. Δθμιουργία προφίλ: Μόλισ ανοίξετε τθν εφαρμογι ζχετε άμεςθ πρόςβαςθ 
ςτθ ςελίδα «1/6 Προφίλ»  όπου ςυμπλθρϊνετε το πεδίο “Όνομα προφίλ” με 
ονομαςία τθσ αρεςκείασ ςασ, π.χ. Σπίτι.  
 
Πατιςτε «ΕΠΟΜΕΝΟ» για να μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα «2/6 Ρυθμίςεισ GSM/SMS». 
όπου ςυμπλθρϊνετε το πεδίο “Τθλζφωνο GSM” με τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν 
micro-SIM κάρτα που ζχετε ιδθ αγοράςει και τοποκετιςει ςτο NC-65 GSM Control 
Unit. Ο αριθμόσ είναι απαραίτητο να περιζχει μπροςτά το διεθνή κωδικό τησ 
Ελλάδασ +30. 
 
Στθ ςυνζχεια πατιςτε «ΕΠΟΜΕΝΟ» για να μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα «3/6 Κφριοσ 
Χρήςτησ». όπου ςυμπλθρϊνετε το πεδίο “Κφριοσ Χριςτθσ-Αρικμόσ Τθλεφϊνου” με 
τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτο κινθτό ςασ τθλζφωνο.  
 
Πατιςτε «ΕΠΟΜΕΝΟ» » για να μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα «4/6 Επιπλζον Χρήςτεσ» 
ςτθν οποία αν επικυμείτε μπορείτε να προςκζςετε επιπλζον χριςτεσ.  
 
Εάν δεν κζλετε να ειςάγεται επιπλζον χριςτεσ  πατήςτε «ΕΠΟΜΕΝΟ» για να 
μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα «5/6 Επιπλζον Ρυθμίςεισ» ςτθν οποία ρυκμίηεται τθν 
ϊρα τθσ ςυςκεφθσ GSM. Αν δεν κζλετε να λαμβάνετε μθνφματα επιβεβαίωςθσ τθσ 
ενεργοποίθςθσ εξόδων τςεκάρετε τθν επιλογι «Περιοριςμζνεσ απαντήςεισ». 

Τελοσ πατιςτε «ΕΠΟΜΕΝΟ» για να μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα «6/6 Επιςκόπηςη» 
ςτθν οποία βλζπετε μια περίλθψθ του προφίλ μασ με όλεσ τισ ρυκμίςεισ που ζχετε 
ορίςει. Πατιςτε «ΣΕΛΟ» και είςτε ζτοιμοι! 

www.nissoy.com 
ΠΡΟΟΧΗ! 

ασ προτείνουμε εάν χρηςιμοποιείτε τη ςυςκευή “NC-65 GSM CONTROL 

UNIT” για να ανοιγοκλείνετε πόρτεσ, ςτόρια, αυλόπορτεσ κ.τ.λ. Να 

φροντίςετε να ζχετε πάντα εναλλακτικό τρόπο ανοίγματοσ-κλειςίματοσ, ςε 

http://www.nissoy.com/


 

 

ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

NC–65 GSM CONTROL UNIT 

 

 Το παρόν ϋγγραφο αποτελεύ εγγύηςη μαζύ με την απόδειξη αγορϊσ.  

Η εγγύηςη ϋχει εικοςιτετρϊμηνη (24) ιςχύ από την ημερομηνύα 

αγορϊσ του προώόντοσ. 

 

H Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φϋρει καμύα ευθύνη για τυχόν 

προβλόματα που μπορεύ να προκύψουν λόγω εςφαλμϋνησ 

ςυνδεςμολογύασ τησ ςυςκευόσ NC-65 GSM CONTROL UNIT  ό χρόςησ 

τησ εφαρμογόσ “ GSM NC-65 ”. Επύςησ, δεν φϋρει καμύα ευθύνη για 

πιθανϋσ χρεώςεισ κινητόσ τηλεφωνύασ που μπορεύ να προκύψουν 

από την αποςτολό μηνυμϊτων και κλόςεων μϋςω αυτόσ τησ 

εφαρμογόσ.  

Τα μεταφορικϊ  ϋξοδα  των προώόντων τησ Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν 

επιβαρύνουν την εταιρεύα αλλϊ τον πελϊτη. 

 

 

S/N:______________________________________ 

 

 

Κατάστημα αγοράς:_________________________ 

 

 

Ημερομηνία αγοράς:________________________ 

 



 

*Φυλϊξτε αυτό το ϋγγραφο ςε περύπτωςη επικοινωνύασ ςασ με  μασ,  

για την καλύτερη εξυπηρϋτηςό ςασ.    


