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1. Περιεχόμενα Πακέτου 

       1 x NCR-25 GSM Control Unit 

         1 x NC-01  Σροφοδοτικό 12Vdc  

       1 x NC-02  Κεραία  

1x Εργαλείο Reset 

         1 x Εγχειρίδιο γριγορθσ εγκατάςταςθσ  

2. Οδηγίεσ Αςφαλείασ 
 

 Ραρακαλοφμε διαβάςτε και ακολουκιςτε τισ  παρακάτω οδθγίεσ αςφαλείασ και οδθγίεσ 

ςυναρμολόγθςθσ. 

 

 Σο NCR-25  GSM  control unit  περιζχει ζνα ενςωματωμζνο  πομποδζκτθ που λειτουργεί ςτισ 

ςυχνότθτεσ GSM 850/900/1800/1900MHz. 

 

 ΜΗΝ χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι, εφόςον αυτό μπορεί να επθρεάςει άλλεσ ςυςκευζσ και να 

προκαλζςει οποιοδιποτε πικανό κίνδυνο. 

 

 ΜΗΝ τοποκετείτε τθ ςυςκευι δίπλα ςε ιατρικό εξοπλιςμό ι ςυςκευζσ που επθρεάηονται. 

 

 ΜΗΝ χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι ςε επικίνδυνο περιβάλλον. 

 

 ΜΗΝ εκκζτετε το ςφςτθμα ςε υψθλι υγραςία ι μθχανικζσ προςκροφςεισ. 

 

 Σο NCR-25 είναι μια ςυςκευι που πρζπει να τοποκετείται ςε χϊρο προςτατευμζνο από τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ, ςε περιοριςμζνθ περιοχι  πρόςβαςθσ.  

 

 Η εγκατάςταςθ και θ επιςκευι τθσ ςυςκευισ  πρζπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμζνο 

προςωπικό. 

 

 Κατά τθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ βεβαιωκείτε ότι ο μεταςχθματιςτισ ρεφματοσ δεν είναι ςτθν 

πρίηα.  

 

 Η ςυςκευι  πρζπει να τροφοδοτείται  μζςω αςφαλειοδιακόπτθ .  

 

 Συχόν  πρόςκετεσ ςυςκευζσ που ςυνδζονται με το NCR-25 (αιςκθτιρεσ, ρελζ κ.λπ.) πρζπει να 

ζχουν εγκρικεί από το LST EN 60950-1 πρότυπο. 
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 Σο προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται μαηί με τα οικιακά απορρίμματα. Σο εν λόγω  προϊόν είναι 

ςυμμορφωμζνο με το πρότυπο RoHs.  

 

3. Προφύλαξη και υμβουλέσ 

     H Κ. ΝΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν  προβλιματα που μπορεί να προκφψουν 

λόγω εςφαλμζνθσ ςυνδεςμολογίασ τθσ ςυςκευισ NCR-25 GSM Control Unit  ι χριςθσ τθσ εφαρμογισ 

«GSM NC-65». Επίςθσ, δεν φζρει καμία ευκφνθ για πικανζσ χρεϊςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ που μπορεί 

να προκφψουν από τθν αποςτολι μθνυμάτων και κλιςεων μζςω αυτισ τθσ εφαρμογισ. 

4. Εγγύηςη Καταςκευαςτή 

Η ςυςκευι φζρει 2 ετι εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι τθσ. Η περίοδοσ εγγφθςθσ ξεκινά από τθν 

θμζρα που θ ςυςκευι ζχει αγοραςτεί από τον τελικό πελάτθ. Η εγγφθςθ είναι ζγκυρθ μόνο αν το 

ςφςτθμα ζχει χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναφζρονται ςτο εγχειρίδιο,  μζςα ςτισ  

κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ και ο τελικόσ αγοραςτισ ζχει ςτθν κατοχι του τθν  απόδειξθ με 

τθν θμερομθνία αγοράσ μαηί με το ζγγραφο που ςυνοδεφει τθν ςυςκευαςία . ε περίπτωςθ 

δυςλειτουργίασ του NCR-25 GSM Control Unit κα υπάρξει άμεςθ αντικατάςταςθ. Η εγγφθςθ δεν 

ιςχφει εάν θ ςυςκευι ζχει εκτεκεί ςε μθχανικζσ κροφςεισ, χθμικά, υψθλι υγραςία, υγρά, διαβρωτικά 

και επικίνδυνα  περιβάλλοντα, εςφαλμζνθσ ςυνδεςμολογίασ ι άλλουσ παράγοντεσ ι εφόςον δεν 

ζχουν προςκομιςτεί τα κατάλλθλα ζγγραφα που είναι θ απόδειξθ με τθν θμερομθνία αγοράσ μαηί με 

το ζγγραφο που ςυνοδεφει τθν ςυςκευαςία. 

5. χετικά με το εγχειρίδιο χρήςησ 

Σο παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τθν λειτουργία και εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ. Είναι πολφ ςθμαντικό 

να διαβάςετε το εγχειρίδιο χριςθσ πριν αρχίςετε να το χρθςιμοποιείτε.  

6. Περιγραφή 

Σο NCR-25 GSM Control Unit είναι μια ςυςκευι με 2 εξόδουσ και 5 ειςόδουσ. Ελζγχει απομακρυςμζνα 

με τισ εξόδουσ (Ανοιχτό /  Κλειςτό) οποιαδιποτε θλεκτρονικι/θλεκτρικι ςυςκευι ι ςασ ειδοποιεί για 

αλλαγι κατάςταςθσ ειςόδων, μζςω του δικτφου GSM. 

7. Εφαρμογέσ 

Παραδείγματα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  το NCR-25 GSM Control Unit: 

 Ζλεγχοσ γκαραηόπορτασ κατοικιϊν, γραφείων, εγκαταςτάςεων κτλ. 

 Ζλεγχοσ πυλϊν των ιδιωτικϊν κατοικιϊν 

 Ζλεγχοσ φωτιςμοφ, κζρμανςθσ, ποτίςματοσ 

 Ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ του υπολογιςτι 

 Ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ οποιαςδιποτε θλεκτρικισ ςυςκευισ 

 Γνωςτοποίθςθ βλάβθσ πφλθσ ι άλλων αυτοματιςμϊν. 

 Παραβίαςθ πόρτασ, παρακφρου κ.τ.λ. 

Άλλεσ πολλζσ και χριςιμεσ εφαρμογζσ τθσ κακθμερινότθτασ. 
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8. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά 

8.1 Ηλεκτρικά Χαρακτηριςτικά 

Σροφοδοςία  
12Vdc 

Κατανάλωςθ Ρεφματοσ Ηρεμίασ: 50 mAdc Κορυφισ ( 2 ζωσ 3 sec): 2Adc 

GSM Quad-Band 800/900/1800/100 MHz 

Είςοδοι  

Σάςθ (± 9-15 Vdc) 1   

Επαφι (N.O. είτε N.C.)  4  

Ζξοδοι 

Ενςωματωμζνοι 2 

Επζκταςθ 4 

Μζγιςτο Ωμικό Φορτίο Εξόδων 16 A/250 Vac 

Διαςτάςεισ 107 mm x 56 mm x 66 mm 

Βάροσ 190 g 

Εγγφθςθ 2 χρόνια 

 

8.2 Περιβαλλοντικέσ υνθήκεσ 

Θερμοκραςία  Από -15 oC ζωσ 65 oC 

Τγραςία Από 20% ζωσ 85% 

 

 

9. Πριν ξεκινήςετε 

1. Η κάρτα SIM ςασ δίνει ζνα τθλεφωνικό αρικμό και ζνα PIN. Για τθν εγγφθςθ τθσ απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ του GSM, εξαςφαλίςτε ότι ςτο ςθμείο που κα το τοποκετιςετε το ςιμα του παρόχου τθσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ που επιλζξατε είναι ικανοποιθτικό.  

2. Ακυρϊςτε τον κωδικό PIN τθσ κάρτασ SIM ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που παρζχονται από το εγχειρίδιο 

χριςθσ τθσ τθλεφωνικισ ςυςκευισ ςασ. 
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3. Σο GSM χρθςιμοποιεί micro SIM (βλ. ςχζδιο). Αν  ζχετε standard  ι nano SIM κάρτα απευκυνκείτε ςτον 

πάροχο ςασ για να ςασ παράςχει τον απαραίτθτο αντάπτορα  που κα κάνει τθν SIM κάρτα λειτουργικι. 

x)   Standard SIM  

(✔)  Micro SIM   

(x)  Nano SIM    

 

10. Εγκατάςταςη ςυςκευήσ  

1. Για τθν εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ μπορεί να χρειαςτεί να ςυμβουλευτείτε ζνα ειδικό τεχνικό ειδικά 

όταν πρόκειται να ςυνδζςετε ςυςκευζσ ςτο δίκτυο. Σοποκετιςτε τθν ςυςκευι ςε κατάλλθλθ ράγα  35 

χιλιοςτά.  

2. Αφοφ ςτερεωκεί θ ςυςκευι ςασ τοποκετείςτε τθν κάρτα SIM ςτθν υποδοχι τθσ με τθν κατάλλθλθ 

φορά όπωσ αναγράφεται και ςτο ςχζδιο του κυτίου. 

3.Βιδϊςτε τθν κεραία NC 2-01 που ςασ παρζχουμε ςτθν ςυςκευαςία. 

 

 υνδεςμολογία των ειςόδων: 

 

 Η είςοδοσ 1 (Special IN1) είναι μια ειδικι είςοδοσ και μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε ςυνδζοντασ 

ζνα τροφοδοτικό (+/-) από 5 ζωσ 12 Vdc  για να παρακολουκείτε αν υπάρχει ρεφμα ι όχι ςτο δίκτυο. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςυςκευι να τροφοδοτείται μζςω UPS. ε αυτι τθν είςοδο δεν 

υπάρχει πολικότθτα. 

 Όλεσ οι είςοδοι λειτουργοφν με οπτικι απομόνωςθ και μπορείτε να ςυνδζςετε επαφζσ από ρελζ 

διακόπτεσ  ι  μπουτόν. 

 

 το παρακάτω ςχεδιάγραμμα δίνεται παράδειγμα ςυνδεςμολογίασ με μπουτόν για τθ λειτουργία 

των ειςόδων. 

 

 

 

Σθμείωςθ: Η ακφρωςθ του κωδικοφ PIN  τθσ κάρτασ είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ, 

ειδάλλωσ το ςφςτθμα GSM δεν κα λειτουργιςει ςωςτά. 
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υνδεςμολογία των εξόδων: 

 Η πρϊτθ ζξοδοσ είναι ψυχρζσ επαφζσ ρελζ ΝΟ. 

 Η δεφτερθ ζξοδοσ είναι μεταγωγικι επαφι ρελζ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόςον  ακολουκιςετε τα παραπάνω  και ςυνδζςετε τισ ειςόδουσ και τισ εξόδουσ που επικυμείτε, θ 

θλεκτρολογικι ςασ εγκατάςταςθ ζχει τελειϊςει. 
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11. Εγκατάςταςη Εφαρμογήσ 

Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι «GSM NC-65» μζςω του QR Code ι χειροκίνθτα από τθ ςελίδα τθσ εταιρίασ 

ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα:  www.nissoy.com  / υςκευζσ GSM / Application GSM. 

 

 

 

                 Version No.1           Version No.2 

12. Δημιουργία  Προφίλ 

 
ασ ενθμερϊνουμε ότι όλα τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία (επαφζσ, ονόματα, τθλζφωνα) καταχωροφνται 

μόνο μζςα ςτθν ςυςκευι Android ςασ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν επικοινωνία τθσ 

ςυςκευισ NCR-25 GSM Control Unit με τθν ςυςκευι Android.  

 Κλικ ςτο εικονίδιο κάτω δεξιά «Ρροφίλ» 

 Κλικ ςτο εικονίδιο πάνω δεξιά  

 Εμφανίηεται θ ςελίδα «1/6 Ρροφίλ» ςτθν οποία πλθκτρολογοφμε ζνα όνομα τθσ αρεςκείασ μασ, π.χ. 

πίτι.  

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα «2/6 GSM». Εκεί γράφετε τον τθλεφωνικό αρικμό που 

αντιςτοιχεί ςτθν micro-SIM κάρτα που ζχετε τοποκετιςει ςτο NCR-25 GSM Control Unit.               

Πλοι οι αρικμοί που καταχωροφνται πρζπει να ζχουν πρόκεμα +30. 

Για παράδειγμα +306912345678 

 Κλικ «Επόμενο» ςτθ ςελίδα «3/6 Κφριοσ Χριςτθσ». Εκεί ειςάγετε τον τθλεφωνικό αρικμό τθσ 

ςυςκευισ ςασ και προαιρετικά μια περιγραφι. 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα «4/6 Επιπλζον Χριςτεσ» ςτθν οποία αν επικυμείτε 

προςκζτετε επιπλζον χριςτεσ. 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθν ςελίδα «5/6 Επιπλζον υκμίςεισ» ςτθν οποία ελζγχετε τθν 

ςωςτι θμερομθνία και ϊρα και αν κα λαμβάνετε περιοριςμζνεσ απαντιςεισ. Δθλαδι αν δεν κζλετε 

να λαμβάνετε τα μθνφματα επιβεβαίωςθσ τθσ ενεργοποίθςθσ εξόδων. 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθν ςελίδα «6/6 Επιςκόπθςθ». Εκεί ζχετε μια περίλθψθ του 

προφίλ ςασ με όλεσ τισ ρυκμίςεισ που ζχετε ρφκμιςθ. 

Ρρζπει να δθμιουργείτε ζνα αντίγραφο του προφίλ ςασ οφτοσ ϊςτε ςε περίπτωςθ προβλιματοσ 

να μπορείτε πάντα να το ανακτιςετε. 
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12.1 Πωσ ενεργοποιούμε την δοκιμαςτική λειτουργία 

τθν δεφτερθ ςελίδα τθσ δθμιουργίασ προφίλ, κάνοντασ κλικ ςτο «Δοκιμαςτικι λειτουργία» και  βάηοντασ 

τυχαίουσ αρικμοφσ GSM και κφριου χριςτθ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το πρόγραμμα για λόγουσ 

εκμάκθςθσ. 
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Η κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ με ρυκμιςμζνεσ τισ εξόδουσ και τισ ειςόδουσ.  
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13. Αφαίρεςη προφίλ 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ        

 Κλικ ςτο εικονίδιο κάτω δεξιά  «Ρροφίλ» 

 Κλικ ςτο  

Μόλισ γίνουν τα παραπάνω βιματα εμφανίηονται δυο επιλογζσ όπωσ φαίνεται και ςτθν κάτω δεξιά 

φωτογραφία δίπλα ςτο όνομα του χριςτθ τότε  επιλζγετε         για τθν κατάργθςθ του προφίλ που 

επικυμείτε.  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σημείωςη: Για να λειτουργιςει το GSM Control Unit κα πρζπει να ζχετε 

δθμιουργιςει τουλάχιςτον ζνα προφίλ. 
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14. Κατάργηςη χρηςτών 

 τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο         «Μενοφ». 

 Κλικ ςτο «υκμίςεισ Ρροφίλ » και κλικ «Επόμενο» για να εμφανιςτεί θ λίςτα χρθςτϊν. 

 Κλικ «Επόμενο» . Για να καταργιςετε τον χριςτθ που επικυμείτε  αρκεί να πατιςετε ςτο εικονίδιο 

δεξιά από το όνομα του. 

 Κλικ «Επόμενο».  Ρφκμιςθ θμερομθνίασ και ϊρασ. 

 Κλικ «Επόμενο».  Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ ςφνοψθ των ρυκμίςεων ςασ. 

 Κλικ «Τζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM με sms. 

15. Πωσ προςθέτετε επιπλέον χρήςτεσ 

Η εφαρμογι GSM ΝCR-25 ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να προςκζςετε επιπλζον χριςτεσ (ςυςκευζσ 

τθλεφϊνου) που μποροφν να λειτουργιςουν τθν ςυςκευι GSM για απομακρυςμζνο ζλεγχο. Για 

προςκικθ νζου χριςτθ ςτθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο          «Μενοφ». 

 Κλικ ςτο «υκμίςεισ Ρροφίλ » και μετά «Επόμενο» για να βρεκοφμε ςτθν καρτζλα ρφκμιςθσ 

χρθςτϊν. 

 Ζπειτα ειςάγουμε τον αρικμό τθλεφϊνου και μια ςφντομθ περιγραφι του χριςτθ που επικυμοφμε 

να προςκζςουμε. 

 Κλικ «Επόμενο».  Ρφκμιςθ θμερομθνίασ και ϊρασ. 

 Κλικ «Επόμενο».  Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ ςφνοψθ των ρυκμίςεων ςασ. 

 Κλικ «Τζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM με sms. 

 

16. Πώσ ενεργοποιούμε τισ εξόδουσ για επιπλέον χρήςτεσ  

    τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο          «Μενοφ». 

 Κλικ ςτο «φκμιςθ Εξόδων». 

 Κλικ ςτο «Δικαιϊματα» ανάλογα με ποια ζξοδο επικυμείτε να επεξεργαςτείτε. 

 Κλικ ςτο κυκλάκι δίπλα ςτον εκάςτοτε χριςτθ που επικυμείτε να δϊςετε δικαιϊματα. 

 Κλικ «Επόμενο». Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ ςφνοψθ των νζων ρυκμίςεων των εξόδων. 

 

 Κλικ «Τζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM με sms. 
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17. NCR-25 με επέκταςη 

 

17.1 Πώσ ρυθμίζετε τισ ειςόδουσ 

 τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο         «Μενοφ». 

 Κλικ ςτθν επιλογι «φκμιςθ Ειςόδων». 

 

ε κάκε μασ είςοδο (1-5) επιλζγετε τον τρόπο ειδοποίθςθσ του NCR-25 

(«Ποτζ» , «Ανοιχτό», «Κλειςτό», «ε αλλαγι»). 

Ροτζ: Δεν αποςτζλλεται ειδοποίθςθ για οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν είςοδο.. 

Ανοιχτό: Αποςτζλλεται ειδοποίθςθ όταν θ ςυνδεδεμζνθ είςοδοσ είναι ανοιχτι. 

Κλειςτό: Αποςτζλλεται ειδοποίθςθ όταν θ ςυνδεδεμζνθ είςοδοσ είναι κλειςτι. 

Σε αλλαγι: Αποςτζλλεται ειδοποίθςθ όταν αλλάηει θ κατάςταςθ τθσ ειςόδου. 

Ρυκμίηετε τισ επικυμθτζσ ειδοποιιςεισ των ειςόδων κλικ ςτο «Επόμενο». 

 Κλικ «Τζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM με sms. 

Ο χριςτθσ που ρυκμίηει πρζπει να περιμζνει τθν επιβεβαίωςθ ότι πιρε πίςω μινυμα από τθ ςυςκευι 

προτοφ προχωριςει ςτα παρακάτω βιματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Στθν παραπάνω εικόνα βλζπουμε τθν καρτζλα ρφκμιςθσ ειςόδων. 
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17.2 Πώσ ρυθμίζετε τισ εξόδουσ 

Οι λειτουργίεσ των εξόδων είναι οχτϊ (7).   

1. Έλεγτος Output .Ενεργή/ Ανενεργή 

 

2. Ενεργοποίηζη με διάρκεια.        

 

3. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα.   

 

4. Βάζει ειζόδοσ. 

 

5. Σύνηομη ενεργοποίηζη. 

 

6. Εναλλαγή με κλήζη 

 

7. Σύνηομη ενεργοποίηζη με κλήζη. 

 

 

17.3 Ενεργοποίηςη βαςικήσ λειτουργίασ μιασ εξόδου 

 τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο         «Μενοφ». 

 Κλικ ςτθν επιλογι «φκμιςθ Εξόδων». 

 Κλικ ςτθν ζξοδο που κζλετε να ενεργοποιιςουμε . *Βλζπετε: Παράρτθμα  

 Από τισ επιλογζσ που εμφανίηονται πατιςτε κλικ ςτθν επιλογι Ανοιχτό/Κλειςτό. 

 Κλικ «ΟΚ». 

 Κλικ «Επόμενο».  Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ ςφνοψθ των ρυκμίςεων ςασ. 

 Κλικ «Τζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM με sms. 

Το ίδιο ιςχφει για κάκε λειτουργία εξόδου εκτόσ τθσ εβδομαδιαίασ. 

 

 

 

 

 



 

      
 

Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                        Εγχειρίδιο Χρήςησ NCR-25 GSM Control Unit 

V1.01 

 Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                                                                                                     Σελίδα 14                                                                                                                                       

17.4 Ενεργοποίηςη εβδομαδιαίασ  λειτουργίασ μιασ εξόδου 

 τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο          «Μενοφ» 

 Κλικ ςτθν επιλογι «φκμιςθ Εξόδων». 

 Κλικ ςτθν ζξοδο που κζλετε να ενεργοποιιςουμε . *Βλζπετε: Παράρτθμα 

 φρεται μζχρι να βρείτε τθν εντολι «Εβδομαδιαίο πρόγραμμα»  

 Κλικ «ΟΚ». 

 Κλικ «Επόμενο».  Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ ςφνοψθ των ρυκμίςεων ςασ. 

 Κλικ «Τζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM με sms. 

Για να μπορζςετε να διαμορφϊςετε τισ θμερομθνίεσ και τισ ϊρεσ που επικυμείτε κα πρζπει, ςτθν 

κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ να κάνετε: 

 Κλικ πάνω ςτθν ζξοδο που ζχετε ορίςει ότι λειτουργεί με εβδομαδιαίο πρόγραμμα και επικυμείτε να 

τροποποιιςετε. 

 Κλικ «Διαμόρφωςθ θμερολογίου». 

Προτοφ κάνουμε οποιαδιποτε αλλαγι πρζπει να ςιγουρευτοφμε ότι ζχουμε ρυκμίςει ςτο θμερολόγιο ότι 

θ πρϊτθ μζρα τθσ εβδομάδασ είναι θ Κυριακι. Η θμερομθνία ςτθν οποία αναφερόμαςτε πρζπει να είναι 

θ τωρινι, γιατί αλλιϊσ δεν ςτζλνει δεδομζνα. Ζπειτα, κα μεταβείτε ςτο θμερολόγιο ςασ και πατϊντασ ι 

το  «+» ι μια θμερομθνία, προςκζτετε τισ ϊρεσ που επικυμείτε. Σζλοσ πατάτε αποκικευςθ, πθγαίνετε 

πίςω ςτθν εφαρμογι, πατάτε «Αποςτολι» και ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία.  

 

 

Εάν κζλετε να μθδενίςετε ότι ζχετε ορίςει κάνετε: 

 Κλικ «Μθδενιςμόσ». 

 Κλικ «Αποςτολι». 

 

17.5 Ενεργοποίηςη εξόδου «βάςει ειςόδου» 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο          «Μενοφ» 

 Κλικ ςτθν επιλογι «φκμιςθ Εξόδων». 

 Κλικ ςτθν ζξοδο που κζλετε να ενεργοποιιςουμε .*Βλζπετε: Παράρτθμα  

 φρεται μζχρι να βρείτε τθν εντολι «Βάςει ειςόδου»  

Προςοχή!: Η ονομαςία του θμερολογίου που κάνετε τθν διαμόρφωςθ πρζπει να ςυμβαδίηει με 

τθν ονομαςία εξόδου που ζχετε ορίςει να ζχει εβδομαδιαία λειτουργία. 
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 Κλικ «ΟΚ». 

 Κλικ «Επόμενο».  Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ ςφνοψθ των ρυκμίςεων ςασ.  

 Κλικ «Τζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM με sms. 

Η λειτουργία «βάςει ειςόδου» επιτυγχάνεται ςφμφωνα με τον παρακάτω  πίνακα: 

Είςοδοσ 1  Ζξοδοσ 1 

Είςοδοσ 2 Ζξοδοσ 2 

Είςοδοσ 3 Ζξοδοσ 3 

Είςοδοσ 4 Ζξοδοσ 4 

Είςοδοσ 5 Ζξοδοσ 5 

- Ζξοδοσ 6 

 

vi.Παραδείγματα 

 

Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα με screenshots από τθν εφαρμογι: 

1. 1.Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ εξόδου «Πόρτα», πατιςτε τθν κουκίδα και κα εμφανιςτεί θ ζνδειξθ «Ενεργι». 

Τζλοσ, κλικ ςτο «ΟΚ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Η ζξοδοσ «Θερμοςίφωνασ» ζχει οριςτεί ωσ «Ενεργοποίθςθ με διάρκεια». Για να ρυκμίςετε το χρόνο 

ενεργοποίθςθσ του «Θερμοςίφωνα» πατιςτε πάνω ςτα μθδενικά και κα ςασ εμφανιςτεί το παρακάτω πινακάκι. 

Επιλζξτε το χρόνο που επικυμείτε να είναι ενεργοποιθμζνοσ και  κλικ ςτο «ΟΚ». 

 

 

 

 

 
Σθμείωςθ: Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του παραπάνω πίνακα ςυμβουλευτείτε τθν 

Εγκατάςταςθ Εφαρμογισ. 
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3. Η ζξοδοσ «Γκαράη» ζχει οριςτεί ωσ «Σφντομθ ενεργοποίθςθ». Αφοφ πατιςετε το πλικτρο «ΟΚ» κα  ενεργοποιθκεί 

για τρία δευτερόλεπτα και ςτθ ςυνζχεια κα απενεργοποιθκεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Η ζξοδοσ «Αυλόπορτα» ζχει οριςτεί ωσ «Εναλλαγι με κλιςθ». Αφοφ πατιςετε «ΚΛΗΣΗ» πραγματοποιείται 

τθλεφωνικι κλιςθ ςτθ ςυςκευι GSM. Έπειτα το GSM απορρίπτει τθν κλιςθ (ζνδειξθ κατειλθμμζνου) και 

ενεργοποιεί τθν ζξοδο «Αυλόπορτα». Η ζξοδοσ «Αυλόπορτα» κα παραμείνει ενεργοποιθμζνθ μζχρι τθν 

επόμενθ κλιςθ που κα τθν απενεργοποιιςει. 
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4. Το «Εβδομαδιαία πρόγραμμα» ςασ επιτρζπει  να  ορίςετε τθν ενεργοποίθςθ και απενεργοποίθςθ εξόδων 

ςε εβδομαδιαία/κακθμερινι βάςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΣΟΧΗ! Η ΡΩΤΗ ΗΜΕΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ 

ΚΥΙΑΚΗ! 
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17.6 Επεξεργαςία I/O (Επεξεργαςία ονομάτων εςόδων/εξόδων) 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο         «Μενοφ» 

 Κλικ ςτο «Επεξεργαςία I/O» 

 Κλικ επάνω ςτθν ζξοδο που κζλετε να αλλάξετε το όνομα τθσ. 

 Κλικ ςτο «Επόμενο» 

 Κλικ επάνω ςτθν είςοδο που κζλετε να αλλάξετε το όνομα τθσ. 

 Κλικ ςτο «Επόμενο». Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ ςφνοψθ των ονομάτων ειςόδων/εξόδων που ζχετε 

ορίςει. 

 Κλικ ςτο «Επόμενο» 

 Κλικ ςτο «Τζλοσ» 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

17.7 Παράρτημα 

Για τθν λειτουργία των παραπάνω εξόδων απαραίτθτθ είναι θ ςφνδεςθ του NCR-25 με τισ κατάλλθλεσ 

επεκτάςεισ. Με τθν χριςθ των επεκτάςεων RR-2 και RR-4 μπορείτε να ζχετε επιπλζον 2 και 4 εξόδουσ 

αντίςτοιχα. Μπορείτε να ενςωματϊςετε το RR-2 είτε το RR-4 αλλά όχι και τα δφο ςυγχρόνωσ.  
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18. Πληροφορίεσ ςυςκευήσ 

1οσ τρόποσ 

 τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο          «Μενοφ» 

 Κλικ ςτο «Ρλθροφορίεσ ςυςκευισ» 

 Κλικ ςτο κουμπί «Λιψθ δεδομζνων GSM»  

2οσ τρόποσ 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτο εικονίδιο κάτω αριςτερά ςτισ «Ρλθροφορίεσ» 

 Κλικ ςτο κουμπί «Λιψθ δεδομζνων GSM» 

Αφοφ επιλζξετε ζναν από τουσ δυο τρόπουσ και ολοκλθρωκοφν τα παραπάνω βιματα επιτυχϊσ τότε 

εμφανίηονται ςτθν οκόνθ οι εξισ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τθν τελευταία ενθμζρωςθ : 

 Η τάςθ τθσ Σροφοδοςίασ. 

 Η τάςθ τθσ Μπαταρίασ. 

 Η κατάςταςθ των ειςόδων και των εξόδων. 

 Η ζκδοςθ του Λογιςμικοφ (Software). 

 Η ζκδοςθ του Τλικοφ (Hardware). 

 Η ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ που ζχει εγκαταςτακεί. 

 Η θμερομθνία και θ ϊρα τθσ ςυςκευισ NCR-25. 

 Η θμερομθνία και θ ϊρα του τθλεφϊνου. 
 
 
 
 

 

 

Σθμείωςθ: Μπορείτε να ορίςετε τθν παραπάνω ρφκμιςθ ςτο  κινθτό ςασ τθλζφωνο ζτςι να 
εμφανίηεται απευκείασ ςτο θμερολόγιο ςασ, Πθγαίνετε ςτο θμερολόγιο του κινθτοφ ςασ, ςτισ 
ρυκμίςεισ και επιλζγετε το πεδίο “ Ρρϊτθ θμζρα τθσ εβδομάδασ”. Εκεί ορίηετε τθν θμζρα 
Κυριακι όπωσ  επιςθμάνκθκε παραπάνω. 
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19. Γεγονότα 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο           «Μενοφ» 

 Κλικ ςτο «Γεγονότα» 

Εδϊ εμφανίηονται όλα τα γεγονότα που ςχετίηονται με τισ αλλαγζσ κατάςταςθσ των ειςόδων. Αν για 

παράδειγμα μια είςοδοσ οριςτεί «ε αλλαγι» τότε θ εφαρμογι λαμβάνει ειδοποιιςεισ είτε όταν θ 

είςοδοσ κλείςει είτε όταν ανοίξει. Αν οριςτεί «ανοιχτι» τότε λαμβάνει γεγονότα όταν θ είςοδοσ ανοίξει. 

τθν εικόνα παρακάτω φαίνεται θ λίςτα τριϊν γεγονότων. Σο κάκε γεγονόσ αναφζρει ςε ποια είςοδο 

απευκφνεται όπωσ και τθν θμερομθνία και τθν ϊρα που πραγματοποιικθκε. Γεγονόσ με ζντομα (bold) 

γράμματα ςθμαίνει πωσ δεν ζχει αναγνωςκεί ακόμθ. Για να το αναγνϊςουμε, κάνουμε κλικ πάνω του με 

αποτζλεςμα τα γράμμα από ζντονα να γίνουν κανονικά. 

*Εάν επικυμείτε να διαγράψετε ςυγκεκριμζνα γεγονότα κάντε Κλικ ςτο 

*Εάν κζλετε να διαγράψετε όλα τα γεγονότα κάντε Κλικ ςτο

*Εάν κζλετε να αναγνϊςετε όλα τα γεγονότα κάντε Κλικ ςτο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σθμείωςθ: Αν ηθτιςετε τισ πλθροφορίεσ τθσ ςυςκευισ πατϊντασ «Λιψθ δεδομζνων GSM» και 
φφγετε από τθν καρτζλα πλθροφορίεσ πριν αυτζσ προλάβουν να ζρκουν, τότε κα ζρκει 
ειδοποίθςθ που κα ςασ ενθμερϊςει ότι οι πλθροφορίεσ ζχουν φτάςει. Για ανάγνωςθ, κάντε 
κλικ επάνω ςτθν ειδοποίθςθ. Η ειδοποίθςθ αυτι κα ζρχεται κάκε τρία λεπτά και για ζωσ ότου 
γίνει ανάγνωςθ. Σο εικονίδιο τθσ ειδοποίθςθσ είναι ίδιο με το εικονίδιο τθσ εφαρμογισ. 
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20. Κοινή Χρήςη Προφίλ 

 τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο          «Μενοφ» 

 Κλικ ςτο «Κοινι Χριςθ Ρροφίλ» 

Σϊρα ζχετε τθν δυνατότθτα να διαμοιράςετε το προφίλ με bluetooth, mail, google drive κ.α. 

Αν κζλετε να φορτϊςετε ζνα αποκθκευμζνο προφίλ (αρχείο με κατάλθξθ .npf), το μόνο που 

ζχετε να κάνετε είναι να πατιςετε πάνω ςτο αρχείο npf και να το ανοίξετε με τθν εφαρμογι 

«GSM NC-65». 

 

 

 

21. Εργοςταςιακέσ Ρυθμίςεισ 
 

Διακόπτουμε τθν τροφοδοςία από τθν ςυςκευι NCR-25 GSM Control Unit . τθν ςυνζχεια  

πατάμε παρατεταμζνα το Reset button και επανατοποκετοφμε τθν τροφοδοςία. Αυτομάτωσ 

ανάβει ζνα κίτρινο led ςτθν ςυςκευι. Περιμζνουμε για 10 δευτερόλεπτα  ζχοντασ πατθμζνο 

το Reset Button μζχρι το κίτρινο led να ςβιςει. Με αυτό τον τρόπο θ ςυςκευι επανζρχεται 

ςτισ εργοςταςιακζσ τθσ ρυκμίςεισ.  

 

το παρακάτω ςχζδιο φαίνεται ο χειριςμόσ του εργαλείου που παρζχεται μζςα ςτο κουτί. 

Σοποκετοφμε το εργαλείο ςτο Reset button  από τθν ςχιςμι που ζχει ςτα πλάγια και το 

ςθκϊνουμε ελαφρά προσ τα πάνω όπωσ δείχνουν τα βελάκια ςτθν παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Σθμείωςθ: Προτείνεται να κρατάτε πάντα ζνα αντίγραφο του προφίλ ςασ με ζναν από τουσ 

δυνατοφσ τρόπουσ οφτοσ ϊςτε ςε περίπτωςθ προβλιματοσ να μπορείτε πάντα να το 

ανακτιςετε. 
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22. Αντιμετώπιςη προβλημάτων 

 

Ρρόβλθμα Λφςθ 

H ζνδειξθ NET αναβοςβινει με 
ςυχνότθτα ενόσ δευτερολζπτου. 

 
Σοποκετιςτε το NCR-25 ςε ςθμείο με ιςχυρότερο ςιμα. 
 
Ελζγξτε αν ζχετε απενεργοποιιςει το PIN. 

H ζνδειξθ SIM δεν ανάβει. 

Ελζγξτε ότι το καλϊδιο τροφοδοςίασ είναι ςυνδεδεμζνο. 
 
Ελζγξτε ότι θ κάρτα SIM τοποκετικθκε ςωςτά ςτθν 
ςχιςμι. 

Ενϊ αποςτζλλεται μινυμα 
αλλαγισ κατάςταςθσ εξόδου, 

δεν λαμβάνεται μινυμα 
επιβεβαίωςθσ. 

Ελζγξτε το υπόλοιπό του λογαριαςμοφ ςασ ςτθν κάρτα. 
 
Απενεργοποιιςτε τθν επιλογι  «περιοριςμζνεσ 
απαντιςεισ» που βρίςκεται ςτισ «Ρυκμίςεισ». 

 

 

23. Πληροφορίεσ καταςκευαςτή   

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo πλικτρο       «Μενοφ»  

 Κλικ ςτο «Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 Εμφανίηονται ςτθν οκόνθ  οι παρακάτω πλθροφορίεσ: 
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24. Σεχνική Τποςτήριξη 

Αν ζχετε προβλιματα ςτθν τοποκζτθςθ ι χριςθ τθσ ςυςκευισ παρακαλοφμε ανατρζξτε 

προςεκτικά ςτο εγχειρίδιο οδθγιϊν. Μπορείτε επίςθσ να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ 

www.nissoy.net για να βρείτε απαντιςεισ ςε τεχνικζσ ερωτιςεισ.  

25. Πολιτική Απορρήτου  

Η εταιρία Κ. Νίςςου και ία Ο.Ε ςε καμία περίπτωςθ δεν λαμβάνει και επεξεργάηεται 

ςτοιχεία από τθν εφαρμογι “NC-65” και ςυςκευι NCR-25. Όλα τα δεδομζνα 

καταχωροφνται αποκλειςτικά ςτθν ςυςκευι Android και ςτθν ςυςκευι NCR-25. 

26. Πνευματικά Δικαιώματα  
 

Κανζνα μζροσ αυτοφ του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχκεί χωρίσ προθγοφμενθ 
γραπτι άδεια τθσ εταιρίασ Κ. Νίςςου και ία Ο.Ε. 
Η Κ. Νίςςου και ία Ο.Ε ζχει καταβάλει κάκε  προςπάκεια για να διαςφαλίςει ότι οι 
πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό το ζγγραφο είναι ακριβείσ και πλιρθσ. 
 

 

 

 

 

 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

Φαξ: +302351078343 

Τηλέφωνο: +302351078342 

Email: support@nissoy.com 

www.nissoy.net 

Σθμείωςθ: Σο Website, το App και θ Πολιτικι απορριτου αποτελοφν  υπερςυνδζςεισ 

του διαδικτφου και μπορείτε να μεταβείτε ςτθν εκάςτοτε ιςτοςελίδα κάνοντασ κλικ  

πάνω ςτθν διεφκυνςθ. 
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