
ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ - ΗΜΕΙΩΕΙ 
Τα 30 beeps είναι ζνδειξθ προβλιματοσ ιςχφοσ ι ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο κινθτισ. Κάνουμε επανεκκίνθςθ του 
ςυςτιματοσ και εντοπίηουμε το ςθμείο εμφάνιςθσ αυτϊν για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ.  
* Εάν ακουςτοφν αντί για τα 4 beeps (εκίνθςθ του gsm) είναι πρόβλθμα μπαταρίασ. 
* Εάν ακουςτοφν αντί για τα 4+2 beep τότε δείτε τα παρακάτω: 
Μθ ςωςτι τοποκζτθςθ ι υπάρχει ςκόνθ ςτισ επαφζσ τθσ κάρτασ SIM ι ςτουσ ακροδζκτεσ ςτθν πλακζτα. 
Δεν ζχει αφαιρεκεί ο κωδικόσ PIN από τθν κάρτα SIM 
Μθ επαρκζσ ςιμα λιψθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. 
Δεν ζχει ρυκμιςτεί ο τθλεφωνικόσ αρικμόσ (NUMBERONE ) που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα.  
Αφοφ ελζγξετε τα παραπάνω δοκιμάςτε τθν κάρτα SIM ςε κάποιο κινθτό τθλζφωνο για να βεβαιωκείτε ότι 
ςτζλνει μυνιματα. 
 
*Το ενςωματωμζνο ςφςτθμα εφρεςθσ τοποκεςίασ χρθςιμοποιεί του πυλϊνεσ (ζωσ 6) τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. 
Πςο πιο λίγοι οι πυλϊνεσ τόςο πιο ανακριβζσ κα είναι το ςτίγμα. Το ςτίγμα ςτα μθνφματα ςυναγερμοφ ζχει 
καλφτερθ ανάλυςθ από αυτό του 1ου μυνιματοσ. Διαςταυρϊςτε το μφνθμα ςυναγερμοφ με τα κιλά τθσ ζνδειξθσ 
για επιβεβαίωςθ. 
*Τα μυνιματα SMS ζχουν κακυςτζρθςθ ζωσ και 50 λεπτά. Ρρόκειται για διακυμάνςεισ ανάλογα με τθν 
κερμοκραςία. 
*Για εκ νζου καλιμπράριςμα τθσ ηυγαριάσ επικοινωνιςτε μαηί μασ. 
 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΝΣΟΛΕ 
MODE:X  Δθλϊνει τθν λειτουργία S(για SMS) E(για EMAIL) H(για HTTP). {def: S} 
1234,NUMBERONE:XXXXXXXX Ο 1οσ αρικμόσ αποςτολισ ενθμερωτικϊν SMS {def: none} 
1234,NUMBERTWO:XXXXXXXX Ο 2οσ αρικμόσ αποςτολισ ενθμερωτικϊν SMS {def: -} 
1234,NUMBERTHREE:XXXXXXXX Ο 3οσ αρικμόσ αποςτολισ ενθμερωτικϊν SMS {def: -} 
1234,PASS:XXXX Αλλαγι κωδικοφ αςφαλείασ {def: 1234} 
SERVICENUM:XXXXXXXX Ο αρικμόσ κλιςθσ ςτον πάροχο κινθτισ  {def: 1314} 
FIRSTWAKE:XX:XX Θ 1θ ϊρα αποςτολισ μθνυμάτων ι τα χρονικά διαςτιματα {def: 21:00} 
SECONDWAKE:XX:XX Θ 2θ ϊρα αποςτολισ μθνυμάτων {def: -} 
THIRDWAKE:XX:XX Θ 3θ ϊρα αποςτολισ μθνυμάτων {def: -} 
FOURTHWAKE:XX:XX Θ 4θ ϊρα αποςτολισ μθνυμάτων {def: -} 
ACK Αποςτζλλουμε αυτι τθν εντολι για πιςτοποίθςθ ςυναγερμοφ. 
RESET Κάνει επανεκκίνθςθ ςτο ςφςτθμα 
SHUT Κλείνει το ςφςτθμα βάηοντάσ το ςε κατάςταςθ χαμθλισ κατανάλωςθσ και ακοφγεται ςυνεχόμενο beep. 
1234,CONFIG Μασ επιςτρζφει τισ τρζχουςεσ ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ. 
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: -} 
 

                           
 

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. 
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Απομακρυσμέμη μελ/κή ζυγαριά-συμαγερμός V2.5 

Ζχετε ςτα χζρια ςασ τθ ζκδοςθ PRO τθσ ηυγαριάσ zygi που ςασ προςφζρει ομοιόμορφο ηφγιςμα ανάλυςθσ ενόσ 

γραμμαρίου με προνόμια αςφαλείασ,  ακρόαςθ χϊρου και 3 τρόπουσ λειτουργίασ: sms-email-http. 

ΣΡΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΤΟ ΗΥΓΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΘΝΥΜΑ SMS ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΩΣ ΤΕΙΣ ΡΑΑΛΘΡΤΕΣ ΤΘΝ ΩΑ(ΕΣ) ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΟΙΣΕΙ ι ΜΕΣΩ 
EMAIL ι HTTP ΑΝΑ ΟΣΟ ΧΟΝΟ ΘΕΛΕΤΕ ΑΛΛΑ ΡΑΝΤΑ KAI SMS ΟΤΑΝ ΥΡΑΧΕΙ ΣΥΝΑΓΕΜΟΣ. 
Το μινυμα περιζχει: βάροσ W:(Kgr), διαφορά D:(Kgr), 2 κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ και από τον εξωτερικό 
αιςκθτιρα T:(C), υγραςία από τον εξωτερικό αιςκθτιρα RH:(%), επίπεδο μπαταρίασ Bat:(%), ποιότθτα ςιματοσ 
Sig:(%) και το γεωγραφικό ςτίγμα τθσ ςυςκευισ (url). Τον ενδιάμεςο χρόνο το ςφςτθμα βρίςκεται ςε λειτουργία 
χαμθλισ κατανάλωςθσ,  όπου δεν μπορεί να δεχτεί εντολζσ.  
Οποιαδιποτε ςτιγμι κουνθκεί (πάρει κλιςθ άνω των 30 μοιρϊν) ι εάν ενεργοποιθκεί θ εξωτερικι είςοδοσ 
ςυναγερμοφ (κλζμα) ενεργοποιείτε θ κατάςταςθ ςυναγερμοφ και ςασ ςτζλνει 3 ςχετικά μθνφματα (SMS ι SMS 
&EMAIL-HTTP) ανά 20 λεπτά με τισ ςυντεταγμζνεσ τοποκεςίασ ςε κφκλουσ όπου μπορείτε εντόσ 3 λεπτϊν να τθν 
καλζςετε τθλεφωνικά και να ακοφςετε τον γφρω χϊρο από το μικρόφωνο που υπάρχει εγκατεςτθμζνο. 
Πταν ςασ ζρχεται μφνθμα περιμζντε 2 λεπτά και καλζςτε τθν ηυγαριά να ακοφςετε ςτον χϊρο. 
Θ ςυςκευι ρυκμίηεται μζςω μυνθμάτων  sms. 
 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΖΤΓΑΡΙΑ 
 
Σοποκζτθςθ κάρτασ SIM: 
Ξεβιδϊςτε τισ 4 βίδεσ από το καπάκι ςτο 
πίςω μζροσ τθσ ηυγαριάσ και τοποκετείςτε 
κατάλλθλα τθν κάρτα SIM. Θ ςυςκευι 
δουλεφει με καρτα SIM μεγάλου 
μεγζκουσ, από οποιοδιποτε πάροχο 
κινθτισ τθλεφωνίασ επικυμείτε. Προςοχι 
ςτο τρόπο που τοποκετείτε τθν κάρτα SIM 
μθν ςπάςετε τουσ ακροδζκτεσ τθσ 
υποδοχισ.  Ρριν τθν τοποκετιςετε ςτθ 
ςυςκευι ΡΕΡΕΙ να διαγράψετε το PIN τθσ 
κάρτασ sim και να είναι ενεργοποιθμζνθ. 

Σοποκζτθςθ μπαταριών: Τοποκετείςτε με τθν ςωςτι πολικότθτα 3 μθ-επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ D 
αλκαλικζσ ι λικίου 1,5Volt ςτο μαφρο πλαςτικό κουτί. Αποφφγετε χριςθ μπαταριϊν που βρίςκονται ςτο «ράφι»  
πολφ καιρό. 
Ρφκμιςθ: Εάν δεν ςασ ζχουμε προρυκμίςει τθν ηυγαρία ανατρζξτε ςτο κεφάλαιο προγραμματιςμόσ. 
Ενεργοποίθςθ τθσ ςυςκευισ: Τοποκετοφμε τθν ηυγαριά ςε επίπεδθ επιφάνεια. Μικρι κλίςθ επιτρζπεται. 
(Σιγουρευτείτε πωσ ςτο ςθμείο τοποκζτθςθσ υπάρχει κάλυψθ από το δίκτυο τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Θ φυςικι 
τοποκζτθςθ τθσ ηυγαριάσ είναι με τα ξφλινα πόδια κάτω ςτο ζδαφοσ και «φοράτε ςαν καπζλο» το κουτί με τθν 
βιδωμζνθ ηυγαριά. Βιδϊςτε το κάτω ξφλο ςτα ςίδερα με τισ 4 βφδεσ ςτο ςακουλάκι με το ςυρταρωτό πορτάκι 
ςτθν μεριά του διακόπτθ. Γυρίςτε τον διακόπτθ ανοίγοντασ το ξφλινο πορτάκι ςτο κάτω μζροσ τθσ ηυγαριάσ 
(ακοφτε τα 3 beep)  και περιμζνετε (περίπου 5 λεπτά) ωσ ότου να ςασ ζρκει το πρϊτο μφνθμα SMS ι EMAIL ι 
HTTP βλέπε ροή λειτουργίασ. Βάψτε το ξφλινο κουτί, τουλάχιςτον τθν εξωτερικι επιφάνεια, με το προςτατευτικό 
τθσ αρεςκείασ ςασ. Τα 2 μικρά καλϊδια ςτθν κλζμα είναι θ επιπλζον είςοδοσ ςυναγερμοφ. Αν ενωκοφν 
ενεργοποιιτε ο ςυναγερμόσ. Το μαφρο καλωδιο ζχει ςτο άκρο του αιςκθτιρεσ υγραςίασ-κερμοκραςίασ. Αν το 
αφιςετε όπωσ ζχει κα ζχετε μετριςεισ του περιβάλοντοσ. Αν το βάλετε μζςα ςτθν κυψζλθ περάςτε το καλϊδιο 
ςτο ςθμείο τθσ εςοχισ του ξφλου. 
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Η ροι λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςυνοδεφεται από διάφορουσ ιχουσ (beeps) 
οι οποίοι ακοφγονται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

1. Με το άνοιγμα τθσ ςυςκευισ ακοφγονται 3 beep, ενδεικτικόσ ιχοσ τθσ ςωςτισ εκκίνθςθσ του ςυςτιματοσ. 
2. Μετά από ½ λεπτό 1 beep και μετά ακοφγονται 4 beep,  για τθν ςωςτι εκκίνθςθ του GSM ςυςτιματοσ. 
3. Μετά ακοφγονται 4+2 beep,  που δθλϊνουν τθν επιτυχι ςφνδεςθ με το δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ GSM.  

Ανάμεςα ς’ αυτιν και τθν επόμενθ καταςτάςθ μπορείτε να ςτζλνετε εντολζσ ι να κάνετε τθλεφωνικι κλιςθ 
ςτθν ηυγαριά. 

4. Μετά, ακοφγονται άλλα 5 beep και ςασ αποςτζλλεται SMS, EMAIL ι HTTP δεδομζνα ςτθν ιςτοςελίδα 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 
 Πλεσ οι εντολζσ  αποςτζλλονται μζςω SMS και πρζπει είναι με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτιρεσ, ςτα ΚΕΦΑΛΑΙΑ και 

ΧΩΙΣ ΚΕΝΑ και να ςτζλνονται μετά τα 4+2 beep. 
 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 μια κάκε φορά. 
 Το ςφςτθμα αναμζνει για εντολζσ ζωσ 3 λεπτά και μετά μπαίνει ςε κατάςταςθ χαμθλισ κατανάλωςθσ.  

Εάν δεν προλάβεται να ςτείλετε τθν εντολι κάντε επανεκκίνθςθ του ςυςτιματοσ. 
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 MODE:X  όπου S(για SMS) E(για 
EMAIL) H(για HTTP). {default: S} 
 

Ρφκμιςθ του τθλεφωνικοφ αρικμοφ που κα αποςτζλλονται τα μθνφματα. 
Από κάποιο κινθτό τθλζφωνο ςτείλτε μινυμα SMS ςτον αρικμό τθσ κάρτασ που βρίςκετε ςτθν ηυγαριά μετά τα 
4+2 beep με κζμα: 1234,NUMBERONE:69XXXXXXΧΧ, όπου 69ΧΧΧΧΧ ο αρικμόσ ςασ. 
Για τθν αποςτολι μθνυμάτων ςε δεφτερο αρικμό αποςτείλατε: 1234,NUMBERTWO:69XXXXXXΧΧ 

Ρφκμιςθ αρικμοφ για ςφνδεςθ με τον πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ. (default 1314) 
Στείλτε το μινυμα SERVICENUM:XXXX. Ππου ΧΧΧΧ για vodafone είναι το 1252, για cosmote 1314 και για wind 
1269.  Για ςφνδεςθ cosmote μθδενικοφ παγίου είναι 1256.   

Ρφκμιςθ ώρασ που γίνονται οι μετριςεισ. (default 21:00) 

Στείλτε το μινυμα FIRSTWAKE:XX:XX  όπου XX:XX θ 1θ ϊρα, SECONDWAKE:XX:XX όπου XX:XX θ 2θ ϊρα, 
THIRDWAKE:XX:XX όπου XX:XX θ 3θ ϊρα, FOURTHWAKE:XX:XX όπου XX:XX θ 4θ ϊρα. 
Για αποςτολι ανα τακτά χρονικά διαςτιματα θ εντολι είναι: FIRSTWAKE:RXX:ΧX Ππου ΧX:XX είναι οι ενδιάμεςεσ 
ϊρεσ και λεπτά 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυκμιηόμενεσ ϊρεσ πρζπει να είναι ςε αφξουςα ςειρά. Ρ.χ. 07:00 - 10:00 – 19:00 – 22:00. 

Αλλαγι κωδικοφ προςταςίασ ςυςτιματοσ (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. 
 
 
 
 
 
 
 

Ρυκμίςεισ email-http 

Θ ενθμζρωςθ μζςω email ι http γίνεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και όχι ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ όπωσ ςτα 
sms. Στείλτε: FIRSTWAKE:RXX:ΧX Ππου ΧX:XX είναι οι ενδιάμεςεσ ϊρεσ και λεπτά. Ρ.χ. Για να ενθμερϊνεςτε ανά 2 
ϊρεσ ςτείλτε FIRSTWAKE:R02:00 Για τθν λειτουργία email θ εντολι είναι MODE:E και για HTTP MODE:H Μετά 
ρυκμίςτε μζςω τθσ εντολισ APN:ΧΧΧΧΧ. Για cosmote: internet (default) για Vodafone: internet.vodafone.gr για 
wind: gint.b-online.gr. Για τθν λειτουργία email δθλϊςτε τθν θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ μζςω τθσ εντολισ 
1234,ADDRESS:XXX@XXX.XX.  
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 7 πεδία (fields): field1: weight, field2: temperature, field3: external temperature, field4: 
humidity, field5: battery, field6: signal, field7: alarm. 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. 
Μπορείτε τϊρα να βλζπετε τα δεδομζνα ςασ, να κάνετε χριςθ των analytics από Matlab, να ςτζλνετε τα 
δεδομζνα ςε google spreadsheet, να χρθςιμοποιείςετε android application π.χ το thingview και να ςυγκρίνετε 
αποδόςεισ, να δθλϊςετε ςυμβάντα να ςασ ερχονται sms και άλλα πολλά. 
 

Επιβεβαίωςθ  Ρυκμίςεων: 

Εαν 5 λεπτά από τθν εκκίνθςθ ςασ ζρκει το πρϊτο μφνθμα θ ηυγαριά δουλεφει και είναι ςωςτά ρυκμιςμζνθ 
εφόςον επιβεβαιϊςετε πωσ τα ςτοιχεία του μυνιματοσ είναι ςωςτά.  Ρεριμζνετε μζχρι να ακοφςετε το 
ςυνεχόμενο beep που ςθμαίνει ότι θ ηυγαριά μπικε ςε κατάςταςθ χαμθλισ κατανάλωςθσ. Ρροκαλζςτε 
κατάςταςθ ςυναγερμοφ ςθκϊνοντασ τθν ηυγαριά από το πίςω μζροσ με κλίςθ μεγαλφτερθ των 30 μοιρϊν. Μετά 
από 1 λεπτό κα ςασ ζρκει μινυμα ςυναγερμοφ. Χρθςιμοποιείςτε τθν εντολι 1234,CONFIG 
 

Διαγραφι/Αλλαγι ρυκμίςεων: 

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:- 
 

Εφαρμογι για sms 

Εάν κάνετε χριςθ των SMS και δζχεςτε τα μυνιματα ςε κινθτό android μπορείτε να κατεβάςετε από τον 
ιςτότοπο zygi.gr τθν εφαρμογι που ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να εμφανίηει τισ μετριςεισ ςε γραφιματα. 
 
 
 
 
 
   

Μυνιματα SMS 

W:20.765K Τρζχον βάροσ 

D:0.109K Διαφορά βάρουσ από τθν προθγοφμενθ 
μζτρθςθ. 

T:29-30C Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ-
Θερμοκραςία από τον εξωτερικό 
αιςκθτιρα (μαφρο καλϊδιο) 

RH:55% Υγραςία από τον εξωτερικό αιςκθτιρα 

BAT:60% Στάκμθ μπαταριϊν. 

SIG:55% Ιςχφσ ςιματοσ λιψθσ gsm 

DAT:1256 07:00 21:00 Service num – firstwake-secondwake… 

V2.4 Ζκδοςθ λογιςμικοφ 

http://zygi.gr/coor.php?mcc=2.... Συντεταγμζνεσ ςε μορφι ςυνδζςμου 
ιςτοςελίδασ. 

 

 
 
 

Εμφάνιςθ ςυντεταγμζνων 
ςτο διαδίκτυο. 

 


