Απομακρυσμέμη μελ/κή ζυγαριά-συμαγερμός V4.3 (3G)
ΣΡΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ








Το ΗΥΓΙ ςασ ενθμερϊνει για τθν κατάςταςθ τθσ κυψζλθσ ςτζλνοντάσ ςασ μφνθμα SMS ςε ζναν ζωσ 3 παραλιπτεσ ι EMAIL ι μζςω προςωπικισ ιςτοςελίδασ HTTP με android app.
Το μινυμα περιζχει: τρζχουςα ϊρα, βάροσ από 1 ι 2 ηυγαριζσ W1,2:(Kgr), τθν διαφορά βάρουσ από τθν
προθγοφμενθ μζρα D1,2:(Kgr), κερμοκραςίεσ και υγραςίεσ από τον εςωτερικό και τον εξωτερικό αιςκθτιρα Τ:(C),
RH:(%), επίπεδο μπαταρίασ Bat:(%), ποιότθτα ςιματοσ Sig:(%), τφπο ςιματοσ (WCDMA ι GSM), και ζνδειξθ
ςυναγερμοφ τφπου normally closed και τφπου normally open.
Στθν λειτουργία μζςω sms ςασ ςτζλνεται ζνα ςυγκεντρωτικό μφνθμα με 3 μετριςεισ και τισ διαφορζσ από τισ
μετριςεισ τθσ ίδιασ ϊρασ τθσ προθγοφμενθσ μζρασ ι για κάκε μζτρθςθ ξεχωριςτό μφνθμα sms.
Το κόκκινο κουμπί προκαλεί επανεκκίνθςθ. Πταν τοποκετείτε τθν ηυγαριά ςε νζα τοποκεςία κάντε επανεκκίνθςθ
ςτθν ηυγαριά.
Για να κλείςετε οριςτικά τθν ςυςκευι ςτείλτε τθν εντολι 1234,SHUT μζςω SMS ι αφαιρζςτε τισ μπαταρίεσ.
Θ ςυςκευι ρυκμίηεται μόνο μζςω μυνθμάτων sms.

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΖΤΓΑΡΙΑ
Κάρτα SIM: Ξεβιδϊςτε τισ 4 βίδεσ από το καπάκι και τοποκετείςτε κατάλλθλα τθν κάρτα SIM. Προςοχή: Ρριν τθν
τοποκετιςετε ςτθ ςυςκευι ΡΕΡΕΙ να διαγράψετε το PIN τθσ κάρτασ sim και να είναι ενεργοποιθμζνθ.
Μπαταρίεσ: Τοποκετείςτε με τθν ςωςτι πολικότθτα 3 μθ-επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ μεγζκουσ D αλκαλικζσ ι λικίου
1,5Volt. Αποφφγετε χριςθ μπαταριϊν που βρίςκονται ςτο «ράφι» πολφ καιρό.
Ρφθμιςη: Εάν δεν ςασ ζχουμε προρυκμίςει τθν ηυγαρία ανατρζξτε ςτο κεφάλαιο προγραμματιςμόσ.
Στθν ξφλινθ βάςθ ςτο φψοσ τθσ κεραίασ υπάρχει κλειςτι μια τρφπα με καβίλια για να ςυνδζςετε εξωτερικά τθν κεραία αν το
ςιμα τθσ περιοχισ είναι αςκενζσ.
Μζςα ςτο κουτί υπάρχουν 2 βφδεσ (πεταλοφδα) για μόνιμθ ςφνδεςθ τθσ ξφλινθσ βαςθσ.Ρροςοχι ςτον προςανατολιςμό)
Η ροή λειτουργίασ του ςυςτήματοσ ςυνοδεφεται από διάφορουσ ήχουσ (beeps)
οι οποίοι ακοφγονται με την ακόλουθη ςειρά:
1. Με τθν τοποκζτθςθ των μπαταριϊν ι τθν επανεκκίνθςθ ακοφγονται 3 beep, ενδεικτικόσ ιχοσ τθσ ςωςτισ εκκίνθςθσ του
ςυςτιματοσ.
2. Μετά από 10’’ 1 beep για τθν ολοκλιρωςθ του ηυγίςματοσ και μετά ακοφγονται 4+2 beep, για τθν ςωςτι εκκίνθςθ του GSM
ςυςτιματοσ. Σότε μπορείτε να ςτείλετε εντολζσ.
3. Μετά ακοφγονται 5 beep όπου ςασ αποςτζλλεται SMS, EMAIL ι HTTP δεδομζνα (ανάλογα με τον τρόπο ρφκμιςθσ) και οι
φωτογραφίεσ από τθν κάμερα για να ςιγουρευτείτε πωσ θ ηυγαριά εκτζλεςε επιτυχϊσ όλεσ τισ λειτουργίεσ και τζλοσ
ακοφγεται ζνα ςυνεχόμενο beep όπου ενεργοποιείτε ο ςυναγερμόσ.
ΠΡΟΟΧΗ: Κάκε φορά που ανοίγετε τθν ηυγαριά κα πρζπει να ςασ ζρκει το πρϊτο μφνθμα. Μθν απομακρυνκιτε απο το
μελιςςοκομίο εάν δεν λάβετε το πρϊτο μφνθμα.
Αν κάποια ςτιγμι ακοφςετε 30 διακοπτόμενα beep ςθμαίνει πωσ κάτι ΔΕΝ λειτουργεί ςωςτά.
Οι 8 ιχοι υψθλότερου τόνου μασ ενθμερϊνουν για τθν επιτυχι καταχϊρθςθ ρυκμιςτικϊν εντολϊν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
 Στζλνετε τισ εντολεσ όταν πατιςετε το κουμπί reset ι εν ϊρα λειτουργίασ αλλά κα λάβει τθν εντολι όταν είναι προγραμματιςμζνθ να
‘ξυπνιςει’.
 Πλεσ οι εντολζσ αποςτζλλονται μζςω SMS και πρζπει είναι με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτιρεσ, ςτα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΩΙΣ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΚΩΔΙΚΟ.
 Για κάκε ρυκμιςτικι εντολι που αποςτζλλεται περιμζνετε τουσ 8 οξείσ ιχουσ (beeps) που ςασ ενθμερϊνουν για τθν επιτυχι καταχϊρθςθ
τθσ εντολισ. ΜΟΝΟ μετά μπορείται ςτείλετε τθν επόμενθ εντολι.
 Μετά από κάκε ρυκμιςτικι εντολι ακολουκεί επανεκκίνθςθ. Οι εντολζσ ςτζλνονται μία κάκε φορά.
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 1: Υπάρχουν κάποιεσ προκακοριςμζνεσ ρυκμίςεισ (default). Αν θ εντολι που ςκοπεφετε να ςτείλετε είναι ίδια με τθν default δεν
χρειάηεται να τθν ςτείλετε.

ΣΘΜΕΙΩΣΘ 2: Ππου βλζπετε 1234 είναι ο τρζχων κωδικόσ αςφαλείασ.
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 3: Θ ςυςκευι παρζχει 3 τρόπουσ λειτουργίασ μζςω τθσ εντολισ 1234,MODE:X S(για SMS) E(για EMAIL) H(για HTTP). (default: S)
Ρυθμίςεισ για sms

Ρφθμιςη του τηλεφωνικοφ αριθμοφ που θα αποςτζλλονται τα μηνφματα. (default -)
Από οποιοδιποτε κινθτό τθλζφωνο ςτείλτε μινυμα SMS ςτον αρικμό τθσ κάρτασ που βρίςκετε ςτθν ηυγαριά με κζμα:
1234,NUMBERONE:69XXXXXXΧΧ, όπου 69ΧΧΧΧΧ ο αρικμόσ ςασ.
Για τθν αποςτολι μθνυμάτων ςε δεφτερο αρικμό αποςτείλατε: 1234,NUMBERTWO:69XXXXXXΧΧ και
1234,NUMBERTHRΕΕ:69XXXXXXΧΧ για τρίτο.
Ρφθμιςη τρζχουςασ ώρασ. (default -)
Εφόςον ρυκμίςατε τον τθλεφωνικό ςασ αρικμό, το ςφςτθμα κα κάνει επανεκκίνθςθ και κα ςασ ζρκει μφνθμα που κα περιζχει
τθν τρζχουςα ϊρα. Επιβεβαιϊςτε τθν, και αν ειναι λάκοσ διορκϊςτε τθν με τθν εντολι 1234,TIME:ΘΘ:ΜΜ όπου ΘΘ οι ϊρεσ
και ΜΜ τα λεπτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θ ϊρα διατθρείτε όςο το ςφςτθμα είναι ςε μπαταρίεσ. Χωρίσ αυτζσ μπορεί να διατθρθκεί μζχρι περίπου 15
ου
λεπτά.Κάκε φορά που κάνετε επανεκκίνθςθ τθσ ηυγαρίασ επιβεβαιϊςτε τθν ϊρα ςτθν ζνδειξθ ΤΙΜΕ του 1 SMS.
Ρφθμιςη ωρών που θα γίνονται οι μετρήςεισ. (default 07:00-12:00-21:00)
θ
θ
Για αλλαγι ςτείλτε μινυμα 1234,FIRSTWAKE:XX:XX όπου XX:XX θ 1 ϊρα, 1234,SECONDWAKE:XX:XX όπου XX:XX θ 2 ϊρα,
θ
1234,THIRDWAKE:XX:XX όπου XX:XX θ 3 ϊρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυκμιηόμενεσ ϊρεσ πρζπει να είναι ςε αφξουςα ςειρά.
υγκεντρωτικά sms. (default Y)
Με τθν επιλογι 1234,THREEINONE:N ςασ ζρχεται 1 sms για κάκε μζτρθςθ, ενϊ αν επιλζξετε Y ςασ ζρχεται 1 ςυγκεντρωτικό
rd
μφνθμα ςτο 3 wake και για τισ 3 μετριςεισ.
Αλλαγή κωδικοφ προςταςίασ ςυςτήματοσ. (default 1234)
Σασ ςυνιςτοφμε να αλλάξετε το κωδικό αςφαελίασ ϊςτε ςε περίπτωςθ κλοπισ να είναι άχρθςτθ. Αν όμωσ ξεχάςετε τον
κωδικό ςασ κα πρζπει να μασ προςκομίςετε τθν ηυγαριά για να ςασ τθν επαναφζρουμε. Στείλτε μινυμα με κζμα
1234,PASS:XXXX (4 ψθφία μόνο). Ππου ΧΧΧΧ ο νζοσ κωδικόσ.
Ρυθμίςεισ email-http
Θ ενθμζρωςθ μζςω email ι http γίνεται ανά μια ώρα και όχι ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ όπωσ ςτα sms. Για τθν λειτουργία email θ εντολι είναι
1234,MODE:E και για HTTP 1234,MODE:H Μετά ρυκμίςτε μζςω τθσ εντολισ 1234, APN:ΧΧΧΧΧ. Για cosmote: internet (default) για Vodafone:
internet.vodafone.gr για wind: gint.b-online.gr για intertelecom: globaldata
Για τθν λειτουργία email δθλϊςτε τθν θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ μζςω τθσ εντολισ 1234,ADDRESS:XXX@XXX.X
Για τθν εμφάνιςθ των δεδομζνων ςε ιςτοςελίδα (HTTP) θ ςυςκευι κάνει χριςθ τθσ πλατφόρμασ thingspeak.com. Τα δεδομζνα τθσ ηυγαριάσ
«ανεβαίνουν» ςτο thingspeak (channel) και εςείσ ςυνδζεςτε ςτθν πλατφόρμα (user account) μζςω web browser ι android για να δείτε τα
δεδομζνα. Δθμιουργιςτε λογαριαςμό και κανάλι (channel) ςτο thingspeak με τα εξισ 8 πεδία (fields): field1: weight1, field2: weight2, field3:
temperature, field4: external temperature, field5: humidity, field6: external humidity, field7: battery, field8: signal. Κάντε save και πθγαίντε ςτο
API Keys και ςθμιϊςτε το wite api key. Δϊςτε ςτθν ηυγαριά τθν εντολι 1234,KEY:XXXXX όπου ΧΧΧΧ το write api key από το thingspeak.
Κατεβάςτε τθν εφαρμογι για android HTTP-VIEW από το zygi.gr για εμφάνιςθ των δεδομζνων και ςφγκριςθ αποδόςεων θμζρασ-εβδομάδασμινα κ.τ.λ
Επιβεβαίωςη Ρυθμίςεων:
Εαν 5 λεπτά από τθν εκκίνθςθ ςασ ζρκει το πρϊτο μφνθμα και θ τρζχουςα ϊρα είναι ςωςτι τότε θ ηυγαριά δουλεφει και είναι ςωςτά
ρυκμιςμζνθ εφόςον επιβεβαιϊςετε πωσ τα ςτοιχεία του μυνιματοσ είναι ςωςτά. Για επιβεβαίωςθ ρυκμίςεων χρθςιμοποιείςτε προαιρετικά
τθν εντολι 1234,CONFIG
Διαγραφή ρυθμίςεων:
Αποςτζλλουμε τθν ρυκμιςτικι εντολι με το ςφμβολο “-“ (παφλα) για διαγραφι ι με τθν νζα μεταβλθτι για αλλαγι ρυκμίςεων. Ρ.χ. για να
μθν ζρχονται μθνφματα ςε 2ο αρικμό ςτείλτε 1234,NUMBERTWO:-

W1:
20.765 (0.109)
20.760 (-0.209)
20.565 (2.119)
W2:
20.765 (0.109)
20.760 (-0.209)
20.565 (2.119)
TIME:22:30
ALARM N/C
ALARM N/O
T1:29
T2:30C
RH1:55%
RH2:55%
BAT:4.1 Volt
SIG:55%
3in1:Y
07:00 12:00 21:00
V4.3
Net
Cam:10:00

Επεξήγηςη Μυνημάτων SMS
Το βάροσ και θ διαφορά βάρουσ από τθν
προθγοφμενθ μζτρθςθ για τισ ϊρεσ
firstwake-secondwake-thirdwake για τθν
1θ ηυγαριά.
Το βάροσ και θ διαφορά βάρουσ από τθν
προθγοφμενθ μζτρθςθ για τισ ϊρεσ
firstwake-secondwake-thirdwake για τθν
2θ ηυγαριά.
Θ τρζχουςα ϊρα τθν ςτιγμι που ςασ
ζρχεται το μφνθμα επαννεκίνθςθσ.
Μινυμα ενεργοποίςθςθσ ςυναγερμοφ
τθσ ειςόδου normally closed.
Μινυμα ενεργοποίςθςθσ ςυναγερμοφ
τθσ ειςόδου normally open.
Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ και
κερμοκραςία από τον εξωτερικό
αιςκθτιρα
Υγραςία περιβάλλοντοσ και Υγραςία από
τον εξωτερικό αιςκθτιρα
Στάκμθ μπαταρίασ. Μαχ 4.7 Μιν 3.8 volt
Στάκμθ ςιματοσ κινθτισ τθλεφωνίασ.
Συγκεντρωτικά ι όχι SMS
firstwake-secondwake-thirdwake
Ζκδοςθ λογιςμικοφ
GSM για 2G, WCDMA για 3G
H ϊρα αποςτολισ των φωτογραφιϊν

ΣΡΟΠΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΝΣΟΛΕ
1234,MODE:X Δθλϊνει τθν λειτουργία S(για SMS) E(για EMAIL) H(για HTTP). {def: S}
1234,THREEINONE:Y Δθλϊνει αν θ sms λειτουργία ςτζλνει ςυγκεντρωτικό ι όχι μφνθμα. {def: Y}
οσ
1234,NUMBERONE:XXXXXXXX Ο 1 αρικμόσ αποςτολισ ενθμερωτικϊν SMS {def: -}
οσ
1234,NUMBERTWO:XXXXXXXX Ο 2 αρικμόσ αποςτολισ ενθμερωτικϊν SMS {def: -}
οσ
1234,NUMBERTHREE:XXXXXXXX Ο 3 αρικμόσ αποςτολισ ενθμερωτικϊν SMS {def: -}
1234,PASS:XXXX Αλλαγι κωδικοφ αςφαλείασ {def: 1234}
θ
1234,FIRSTWAKE:XX:XX Θ 1 ϊρα μζτρθςθσ ι τα χρονικά διαςτιματα {def: 07:00}
θ
1234,SECONDWAKE:XX:XX Θ 2 ϊρα μζτρθςθσ {def: 12:00}

θ

1234,THIRDWAKE:XX:XX Θ 3 ϊρα μζτρθςθσ και αποςτολισ ςυγκεντρωτικοφ μθνφματοσ {def: 21:00}
1234,RESET Κάνει επανεκκίνθςθ ςτο ςφςτθμα
1234,SHUT Κλείνει το ςφςτθμα βάηοντάσ το ςε κατάςταςθ χαμθλισ κατανάλωςθσ και ακοφγεται ςυνεχόμενο beep.
1234,CONFIG Μασ επιςτρζφει τισ τρζχουςεσ ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ.
1234,APN:XXXXX Ανάλογα με τον πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ αλλάηουν και αυτζσ οι ρυκμίςεισ. {def: internet}
1234,ADDRESS:XXXXX Θ διεφκυνςθ email ςτθν οποία κα αποςτζλνονται τα μυνιματα. {def: -}
1234,KEY:XXXXX To WRITEKEY από τθν πλατφόρμα thingspeak.com {def: -}
1234,CAM:Y Ενεργοποιεί τθν χριςθ τθσ κάμερασ.
1234,CAMTIME:10:00 Ορίηει τθν ϊρα αποςτολισ φωτογραφιϊν από τθν κάμερα. {def: 10:00}
1234,TIME:24:60 ορίηει τθν τρζχουςα ϊρα ςε μορφι 24 ωρϊν

ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ
Θ εγγφθςθ δεν καλφπτει βλάβεσ που προκλικθκαν από κακό χειριςμό, χτφπθμα, πτϊςθ τθσ ςυςκευισ, ρίψθ υγρϊν,
πλθμμφρα, κεραυνό ι από οποιαδιποτε απόπειρα επιςκευισ μθχανιματοσ ςε εργαςτιριο ι τεχνικό μθ-εξουςιοδοτθμζνο.

www.zygi.gr/en/questions
TEL1: +30 6908794577

TEL2: +30 6976791123

