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Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε 

να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής. 
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Η συσκευή GSM01 είναι ηλεκτρονική διάταξη με την οποία μπορούμε να ενεργοποιήσου-
με συσκευές απομακρυσμένα μέσω SMS ενώ η ίδια συσκευή μπορεί να μας ειδοποιεί για 
καταστάσεις συναγερμών στην περιοχή που είναι εγκατεστημένο. 

 ! Προσοχή : Για την πραγματοποίηση των παραπάνω είναι απαραίτητη μια ενερ-

γοποιημένη κάρτα SIM. 

! Προσοχή : Το προϊόν αυτό δεν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμες για την ανθρώπι-
νη ζωή. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως έχει ορίσει ο κατασκευαστής συμβουλευτείτε 
το τμήμα service της κατασκευάστριας εταιρείας (+30 210 2323345). 

 

Για τη λειτουργία της συσκευής INTD0909 είναι απαραίτητα τα ακόλουθα : 

 

► Παροχή 230V AC στην αντίστοιχη ηλεκτρολογική κλέμα (Βλ. σελ.4 <Σχέδιο 1>). 

 

► Μία ενεργοποιημένη κάρτα SIM ανεξαρτήτου τηλεφωνικού πάροχου (δεν εμπεριέχετε 
στην συσκευή). 

! Προσοχή : Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τον κωδικό pin της κάρτας SIM. 

 Γενική Περιγραφή : 
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 Σύνδεση & Ενεργοποίηση Συσκευής : 

 Τοποθετήστε τη συσκευή στο επιθυμητό σημείο και ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα : 

1. Βιδώνουμε το καλώδιο της κεραίας με των ειδικό ακροδέκτη που ξεπροβάλει σε μια 
από τις δυο πλευρές του κάτω μέρους της συσκευής. 

2. Ξεβιδώνουμε τις 4 βίδες πρόσοψης της συσκευής. 

3. Τοποθετούμε την κάρτα SIM (Βλ. σελ.4 <Σχέδιο 1>) στην ειδική υποδοχή.! Προσο-

χή : Σιγουρευτείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον αριθμό pin της κάρτας SIM. 

4. Τροφοδοτούμε τη συσκευή με ηλεκτρικό ρεύμα 230V AC στην αντίστοιχη κλέμα (Βλ. 
σελ.4 <Σχέδιο 1>). 
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Μετά την προαναφερόμενη διαδικασία η συσκευή θα αρχίσει κάνει ένα test. 

Το LED χρώματος κόκκινο που βρίσκεται στο κάτω επίπεδο πλακέτας της συσκευής δί-
πλα στην κλέμα τροφοδοσίας 230V AC από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί η συσκευή 
με ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι συνεχώς ανοιχτό. 

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει την αναζήτηση δικτύου για να συνδεθεί. Κατά τη διαδικασία αυ-
τή τα LED’s θα αναβοσβήνουν ένα προς ένα, ξεκινώντας από δεξιά προς αριστερά.  

Το πρώτο LED από αριστερά (χρώματος μπλε) (NL) θα αναβοσβήνει συνεχώς κατά τη 
διαδικασία αυτή, αλλά και όταν η συσκευή θα έχει ολοκληρώσει την ενεργοποίησή της.  

Με το πέρας αυτής της διαδικασίας η συσκευή θα είναι έτοιμη προς χρήση.  

► Το πρώτο LED χρώματος μπλε από αριστερά θα πρέπει να αναβοσβήνει κάθε 3 sec. 
Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε δεν έχει γίνει σύνδεση με τον πάροχο. Περιμένετε 1 με 2 λε-
πτά και αν ισχύει το ίδιο κάντε επανεκκίνηση. 

► Τα επόμενα 2 (δυο) LED’s χρώματος κόκκινο (PS & BS) δεν ανάβουν παρά μόνον 

όταν τα ρελέ 1 & 2 αντίστοιχα ενεργοποιούνται.  

► Τα επόμενα 2 (δυο) LED’s χρώματος κόκκινο (S4 & S3) δεν ανάβουν παρά μόνον 

όταν ενεργοποιούνται οι συναγερμοί IN1,IN2 που έχουμε επιλέξει.  

► Τα επόμενα 2 (δυο) LED’s χρώματος κόκκινο (S2 & S3) δείχνουν την ισχύ του σήμα-
τος με φορά ισχύς σήματος από τα δεξιά προς τα αριστερά.  

► Το τελευταίο από δεξιά LED χρώματος κόκκινο θα είναι πάντοτε αναμμένο. 

 Προγραμματισμός : 

 ► Αποστολή sms για ενεργοποίηση ρελέ ή κατάσταση συναγερμών. 

! Προσοχή : Για τη λειτουργία αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση της 

ενεργοποιημένης κάρτας SIM. 

• Στέλνουμε ένα γραπτό μήνυμα στον αριθμό της ενεργοποιημένης κάρτας SIM που 
έχουμε τοποθετήσει στην συσκευή. Το μήνυμα αυτό θα πρέπει να έχει την παρακάτω 
μορφή. 

! Προσοχή : το μήνυμα πρέπει να είναι γραμμένο μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. 

 

R1:ON ή R1:OFF 

R2:ON ή R2:OFF ( απαντά OK στον αριθμό που έστειλε την εντολή και οπλίζει ή εξοπλί-
ζει τα αντίστοιχα ρελέ ). 

 

AUTO:ON ή OFF ( απαντά OK στον αριθμό που έστειλε την εντολή. Σε περίπτωση 
AUTO:ON  τότε κάθε φορά που αλλάζει κατάσταση κάποιο από τα ΙΝ1,ΙΝ2 στέλνει condi-
tion στον αριθμό που έστειλε την εντολή AUTO ). 

 

CONTITION ( απαντά τις καταστάσεις των εισόδων ΙΝ1,ΙΝ2 και των ρελέ 1 & 2  στον α-
ριθμό που έστειλε το μήνυμα ). 
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ΣΧΕΔΙΟ 1 

FIGURE 1 
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!Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό 

R1 & R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές των 

ρελέ, δηλαδή ότι ρεύμα δώσουμε στην εί-

σοδο (ΕΙΣΟΔΟΣ) θα πάρουμε στην έξοδο 

(ΕΝΤΟΛΗ) π.χ. είσοδος φάση L = εντολή 

φάση L ή είσοδος 12V DC = εντολή 12V 

DC. 

Ελληνικό Προϊόν 

Τα προϊόντα της VAGEO HVAC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 

στην Ελλάδα από την  INTELCO Electronics Ε. ΠΕΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

Χρήστου Καρβούνη 27  Τα.Κ.136 71  Αχαρναί Αττικής 

T.+30 2102323345  F.+30 2102386382      

vageo@intelco.gr  www.intelco.gr  -  www.vageo.gr  


