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I. Περιεχόμενα  πακέτου 
  1 x NC-65 GSM Control Unit 

1 x Τροφοδοτικό 12V NC 1-01 
1 x Κεραία NC 2-01 
4 x Βίδεσ 
4 x Βφςματα 
1 x Εγχειρίδιο γριγορθσ εγκατάςταςθσ  

 

II. Οδηγίεσ αςφαλείασ 
Ραρακαλοφμε διαβάςτε και ακολουκιςτε τισ  παρακάτω οδθγίεσ αςφαλείασ και 

οδθγίεσ ςυναρμολόγθςθσ. 

 Το NC-65  GSM  control unit  περιζχει ζνα ενςωματωμζνο ραδιόφωνο πομποδζκτθ 
που λειτουργεί ςτισ ςυχνότθτεσ GSM 850/900/1800/1900MHz. 

 
ΜΗΝ χρθςιμοποιείτε το ςφςτθμα, εφόςον αυτό μπορεί να επθρεάςει άλλεσ 

ςυςκευζσ και να προκαλζςει οποιοδιποτε πικανό κίνδυνο. 

ΜΗΝ τοποκετείτε το ςφςτθμα δίπλα ςε ιατρικό εξοπλιςμό ι ςυςκευζσ που 
επθρεάηονται. 

 
  ΜΗΝ χρθςιμοποιείτε το ςφςτθμα ςε επικίνδυνο περιβάλλον. 

  ΜΗΝ εκκζτετε το ςφςτθμα ςε υψθλι υγραςία ι μθχανικζσ προςκροφςεισ. 
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  ΜΗΝ επιχειριςετε να επιςκευάςετε προςωπικά τθ ςυςκευι. 

Το NC-65 είναι μια ςυςκευι που τοποκετείται ςε χϊρο προςτατευμζνο από τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε περιοριςμζνθ περιοχι  πρόςβαςθσ.  

Η εγκατάςταςθ και θ επιςκευι του ςυςτιματοσ  πρζπει να γίνονται μόνο από 

εξειδικευμζνο προςωπικό. 

Κατά τθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ βεβαιωκείτε ότι ο μεταςχθματιςτισ ρεφματοσ 

δεν είναι ςτθν πρίηα.  

Το ςφςτθμα πρζπει να τροφοδοτείται  με  12V VDC 2A  που πρζπει να  είναι 

εγκεκριμζνο από το πρότυπο LST EN 60950-1.  

Τυχόν πρόςκετεσ ςυςκευζσ που ςυνδζονται με το NC-65 (αιςκθτιρεσ, ρελζ κλπ) 

πρζπει να ζχουν εγκρικεί από το LST EN 60950-1 πρότυπο. 

Η WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)       ςιμανςθ για το προϊόν  

είναι θ τεκμθρίωςθ που υποδεικνφει ότι ςτθν ΕΕ το προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται μαηί 

με τα οικιακά απορρίμματα. Το εν λόγω  προϊόν είναι ςυμμορφωμζνο με το πρότυπο RoHs.  

 

III. Προφύλαξη και υμβουλέσ 
H Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν προβλιματα που μπορεί 

να προκφψουν λόγω εςφαλμζνθσ ςυνδεςμολογίασ τθσ ςυςκευισ NC-65 GSM CONTROL 

UNIT  ι χριςθσ τθσ εφαρμογισ “Nissoy GSM”. Επίςθσ, δεν φζρει καμία ευκφνθ για πικανζσ 

χρεϊςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ που μπορεί να προκφψουν από τθν αποςτολι μθνυμάτων και 

κλιςεων μζςω αυτισ τθσ εφαρμογισ. 

 

IV. Εγγύηςη Καταςκευαςτή 
Η ςυςκευι φζρει 24-μθνθ εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι. Η περίοδοσ εγγφθςθσ 

ξεκινά από τθν θμζρα που θ ςυςκευι ζχει αγοραςτεί από τον τελικό χριςτθ. Η εγγφθςθ 

είναι ζγκυρθ μόνο αν το ςφςτθμα ζχει χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που 

αναφζρονται ςτο εγχειρίδιο και μζςα ςτισ  κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. Η απόδειξθ 

με τθν θμερομθνία αγοράσ κα πρζπει να διατθρθκεί και ζχει τθν μορφι εγγφθςθσ μαηί με 

το ζγγραφο που ςυνοδεφει τθν ςυςκευαςία. Σε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του NC-65 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. 

 

V. χετικά με το εγχειρίδιο χρήςησ 
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τθν λειτουργία και εγκατάςταςθ του NC-65. Είναι 

πολφ ςθμαντικό να διαβάςετε το εγχειρίδιο χριςθσ πριν αρχίςετε να το χρθςιμοποιείτε.  
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VI. Περιγραφή 
Το NC-65 είναι μια ςυςκευι με 6 εξόδουσ και 5 ειςόδουσ. Ελζγχει απομακρυςμζνα 

με τισ εξόδουσ (on / off) οποιαδιποτε θλεκτρονικι ςυςκευι ι ςασ ειδοποιεί για αλλαγι 

κατάςταςθσ ειςόδων, μζςω του δικτφου GSM. 

 

VII. Εφαρμογέσ 
Ραραδείγματα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  το NC-65 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 πφλθ ι άλλων αυτοματιςμϊν. 
• Ραραβίαςθ πόρτασ, παρακφρου κτλ 
•  Άλλεσ πολλζσ και χριςιμεσ εφαρμογζσ τθσ κακθμερινότθτασ. 

 

VIII. Χαρακτηριςτικά 
 

GSM Quad-Band 800/900/1800/1900 MHz 

Είςοδοι  Αρικμόσ 4 είςοδοι + 1 ειδικι 

Χρόνοσ 
Αντίδραςθσ 

200 ms 

Κατάςταςθ Ρροεπιλογι: Ανοιχτό 

Ζξοδοι Αρικμόσ 6 ζξοδοι 

Λειτουργίεσ ελζ 1 ζωσ 6 μποροφν 
να ελεγχκοφν μζςω του 
κινθτοφ 

Μζγιςτο φορτίο  0,3Α / 60 VDC 

  1Α / 30 VDC 

0,5Α / 125 VAC 

Θερμοκραςία Λειτουργίασ -15 ζωσ 65 °C  

Ραροχι ρεφματοσ 12 VDC  

Μζςθ Κατανάλωςθ εφματοσ ≈ 50 mA / 2A peak 

Διαςτάςεισ 194mm x 97mm x 35mm (χωρίσ κεραία) 

Βάροσ 230 gr 
 

IX. Πριν ξεκινήςετε 
1. Επιλζξτε τθν προςωπικι ςασ SIM κάρτα  από τθν εταιρία κινθτισ τθλεφωνίασ τθσ 

αρεςκείασ ςασ. Θα ζχετε ςτθν διάκεςι ςασ ζναν τθλεφωνικό αρικμό και ζναν κωδικό PIN. 
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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Σθμείωςθ: Η ακφρωςθ του κωδικοφ PIN  τθσ κάρτασ είναι ΑΡΑΑΙΤΗΤΗ, ειδάλλωσ το 
ςφςτθμα GSM δεν κα λειτουργιςει ςωςτά. 

3. 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.  

 4. Το GSM χρθςιμοποιεί micro SIM. (βλ. ςχζδιο). Αν  ζχετε standard  ι nano SIM 
κάρτα απευκυνκείτε ςτον πάροχό ςασ για να ςασ παράςχει τον απαραίτθτο αντάπτορα  
που κα κάνει τθν SIM κάρτα λειτουργικι. 
 

(x)   Standard SIM  

 
 

(✔)  Micro SIM   

 
 

(x)  Nano SIM    

 

X. Εγκατάςταςη ςυςκευήσ  
i) Τοποκετιςτε το NC-65 ςτο μζροσ που επικυμείτε. Μπορείτε να το ςτερεϊςετε 

με τισ βίδεσ που ςασ παρζχουμε. Στο παρακάτω ςχζδιο ςασ δίνονται οι  

διαςτάςεισ του κυτίου.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ii)  Αφοφ ςτερεωκεί θ ςυςκευι ςασ τοποκετείςτε τθν κάρτα SIM ςτθν υποδοχι τθσ 

με τθν κατάλλθλθ φορά όπωσ αναγράφεται και ςτο ςχζδιο του κυτίου.  
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iii) Βιδϊςτε τθν κεραία NC 2-01 που ςασ παρζχουμε ςτθν ςυςκευαςία. 

 
Ζφταςε θ ϊρα τθσ ςυνδεςμολογίασ!  ΡΟΣΟΧΗ!         Για τα επόμενα βιματα 

ςυμβουλευτείτε τον τεχνικό ςασ!  

iv)  Συνδεςμολογία των ειςόδων: 

  Η είςοδοσ 1 (Special IN1) είναι μια ειδικι είςοδοσ κ μπορείτε να τθ 

χρθςιμοποιιςετε όπωσ επικυμείτε (πχ. μπορείτε να ςυνδζςετε ζνα 

τροφοδοτικό (+/-) για να παρακολουκείτε αν υπάρχει ρεφμα ι όχι ςτο 

δίκτυο εφόςον θ ςυςκευι τροφοδοτείται με UPS). Ρρζπει να δϊςετε 

τάςθ για να λειτουργιςει. Σε αυτι τθν είςοδο δεν υπάρχει πολικότθτα. 

Λειτουργεί από 5VAC/VDC ζωσ 24VAC/VDC. (Ρροτεινόμενθ τάςθ τα 

12VDC). 

 

 Οι υπόλοιπεσ είςοδοι (IN2 ζωσ IN5) λειτουργοφν  ςαν διακόπτεσ, ςε 

ςφνδεςθ με τθν επιςτροφι που δίνεται ςτο COM. 

 

 Στο παρακάτω ςχεδιάγραμμα δίνεται παράδειγμα για τθ λειτουργία 

των ειςόδων. 

 

 

 

 

 

 

v) Συνδεςμολογία των εξόδων: 

  Οι 6 ζξοδοι είναι επαφζσ ρελζ ΝΟ (Normally Open) και CC (COMΜΟΝ). 

Εκεί μπορείτε να ςυνδζςετε ότι επικυμείτε να χειριςτείτε. 
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 Στο παρακάτω ςχεδιάγραμμα ςασ δίνεται θ λογικι λειτουργίασ των 

εξόδων. 

 

 

 

 

      Εφόςον ζχετε ακολουκιςει τα παραπάνω βιματα και ςυνδζςατε τισ 

ειςόδουσ και εξόδουσ που επικυμείτε, θ θλεκτρολογικι ςασ εγκατάςταςθ τελείωςε!  

 

 

 

XI. Εγκατάςταςη Εφαρμογήσ 
 Eγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι «Nissoy GSM» από το Google Play μζςω του QR 

Code ι χειροκίνθτα. 

 

 

 

 

 

  

  

 

XII. Ρυθμίςεισ 
Ξεκινϊντασ από τθν αρχικι οκόνθ 
- Κλικ ςτo κουμπί του μενοφ τθσ ςυςκευισ ςασ 
Master: Ορίηετε τον πρωτεφοντα τθλεφωνικό αρικμό που κα χειρίηεται το NC-
65. 
 
Διανομή Αλλαγών: Επιλογι ενθμζρωςθσ για τισ αλλαγζσ του NC-65 μζςω 
μθνυμάτων. (Ιςχφει για τουσ δευτερεφοντεσ αρικμοφσ μόνο). 
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Σηλ. #1: Ορίηετε, αν επικυμείτε, τον τθλεφωνικό αρικμό που κα λειτουργεί ωσ 
δευτερεφων χριςτθσ. 
 
Περιοριςμζνεσ απαντήςεισ: Επιλζξτε το αν δεν κζλετε να ενθμερϊνεςτε από το 
NC-65 για τισ αλλαγζσ ςτισ εξόδουσ. 
 
Ημ/νία ςυςκευήσ: Η θμερομθνία του NC-65 κλικ για αλλαγι θμερομθνίασ. 
 
Ώρα ςυςκευήσ : Η ϊρα του NC-65. Κλικ για αλλαγι ϊρασ.  
 
Συμπλθρϊςτε τα πεδία «Πνομα», «τθλζφωνο» και τα επικυμθτά ονόματα  
των εξόδων και ειςόδων. 
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XIII. Δημιουργία  Προφίλ 
Ξεκινϊντασ από τθν αρχικι οκόνθ ζχουμε. 
- Κλικ πάνω αριςτερά ςτο βελάκι (). 
- Κλικ «Προςθήκη Προφίλ»  
- Συμπλθρϊςτε τα πεδία «Πνομα», «τθλζφωνο» και τα επικυμθτά ονόματα  
των εξόδων και ειςόδων. 

-Κλικ ςτθν αποδοχι (✔) πάνω δεξιά 

-Μόλισ δθμιουργιςατε ζνα νζο προφίλ! 
-Για να επιλζξετε το νζο προφίλ, από τθν κεντρικι οκόνθ κλικ πάνω αριςτερά ςτο    
βελάκι () και ζπειτα κλικ ςτο νζο προφίλ που βρίςκεται κάτω από τισ επιλογζσ 
«Προςθήκη Προφίλ» και «Κατάργηςη Προφίλ»   

 
 
 

 
 
 

Η οκόνθ ρυκμίςεων του προφίλ. 
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Η κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ μασ με ρυκμιςμζνεσ τισ εξόδουσ και τισ ειςόδουσ. 

 
Δθμιουργοφμε ζνα  προφίλ για κάκε NC-65 που ζχουμε ςτθν διάκεςι μασ. Αν 
διακζτουμε πάνω από ζνα NC-65 μποροφμε να δθμιουργιςουμε αντίςτοιχα προφίλ για 
να μποροφμε να τα χειριηόμαςτε μζςω τθσ εφαρμογισ. 
 
 

XIV. Αφαίρεςη προφίλ 
Στθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ 
- Κλικ πάνω αριςτερά ςτο βελάκι () 
- Κλικ ςτο «Αφαίρεςη Προφίλ». 

 
 

XV. Πωσ προςθέτω χρήςτεσ 
Το ΝC-65 ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να προςκζςετε χριςτεσ (ςυςκευζσ τθλεφϊνου) που 
μποροφν να λειτουργιςουν το NC-65, πχ μία οικογζνεια ι μία ομάδα ανκρϊπων κζλει 
να το χρθςιμοποιιςει. 
Στθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ 
- Kλικ ςτo κουμπί του μενοφ τθσ ςυςκευισ ςασ και ζπειτα «Ρυθμίςεισ».  Ρροςκζςτε 
ςτθν γραμμι «Master» τον αρικμό του κινθτοφ τθλεφϊνου ςασ. Στισ παρακάτω 
γραμμζσ «Σηλ. #1» , «Σηλ. #2» κτλ μπορείτε να προςκζςετε κι άλλουσ χριςτεσ του NC-
65 για τουσ οποίουσ τα δικαιϊματα χριςθσ τα επιλζγει ο Master αρικμόσ. 

 
 

XVI. Πώσ ενεργοποιώ δευτερεύοντεσ χρήςτεσ 
- Κλικ ςτo κουμπί του μενοφ τθσ ςυςκευισ ςασ 
- Κλικ ςτο «Ρφθμιςη Εξόδων» 
- Κλικ ςτο «Δικαιώματα» 
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- Ενεργοποίθςθ  ςτο WTL1 (πράςινο) για να ενεργοποιιςετε ςαν δευτερεφων τον 1ο 
τθλεφωνικό αρικμό, WTL2 (πράςινο) για να ενεργοποιιςετε ςαν δευτερεφων τον 2ο 
τθλεφωνικό αρικμό και οφτω κακεξισ για κάκε ζξοδο και αρικμό. 
 

XVII. Πώσ ςυγχρονίζω το gsm με την εφαρμογή 

- Στθν κεντρικι οκόνθ πατάμε ςτο ςφμβολο με τα 2 βελάκια ( ) 

- Η εφαρμογι ςτζλνει sms και ςυγχρονίηει τισ ρυκμίςεισ με το gsm. 
 
 

XVIII. Πώσ ρυθμίζω τισ ειςόδουσ 
-Στθν κεντρικι οκόνθ κλικ πάνω δεξιά  ςτισ 3 τελείεσ (⋮) 
-Κλικ ςτθν επιλογι «Ρφθμιςη Ειςόδων» 
-Σε κάκε μασ είςοδο (1-5) επιλζγουμε τον τρόπο ειδοποίθςθσ του NC-65 
 (ποτζ , ανοιχτό, κλειςτό, ςε αλλαγι) 
Ποτζ: Δεν αποςτζλλεται ειδοποίθςθ για οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ ειςόδουσ. 
Ανοιχτό: Αποςτζλλεται ειδοποίθςθ όταν θ ςυνδεδεμζνθ είςοδοσ είναι ανοιχτι. 
Κλειςτό: Αποςτζλλεται ειδοποίθςθ όταν θ ςυνδεδεμζνθ είςοδοσ είναι κλειςτι. 
ε αλλαγή: Αποςτζλλεται ειδοποίθςθ όταν αλλάηει θ κατάςταςθ τθσ ειςόδου. 

υκμίηουμε τισ επικυμθτζσ ειδοποιιςεισ των ειςόδων κλικ ςτο αποδοχή (✔) πάνω δεξιά. 
Αν επικυμοφμε να ακυρϊςουμε τισ ρυκμίςεισ που κάναμε κλικ ςτο ( Χ ) πάνω δεξιά. 
 

 
 
Η είςοδοσ ςτθν Πόρτα Α μασ ειδοποιεί όταν είναι ανοιχτι ενώ θ πόρτα Β όταν είναι κλειςτι όπωσ και 
το Παράκυρο. 
 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjok9yUmIvNAhUrLsAKHXr1CcoQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fgraphemica.com%2F%25E2%258B%25AE&usg=AFQjCNFGvmK3nMWJxu8E2_sq0joWcxtllg&sig2=3o3dkzor1Hu80W3rLh3lTg&bvm=bv.123664746,d.ZGg&cad=rja
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XIX. Πώσ ρυθμίζω τισ εξόδουσ  
Οι λειτουργίεσ των εξόδων είναι επτά (7). 
 

1. ON/OFF 

 

2. Ενεργοποίθςθ με διάρκεια.        

 

3. Ημεριςιο πρόγραμμα 

 

4. Βάςει ειςόδου 

 

5. Σφντομθ ενεργοποίθςθ 

 

6. Εναλλαγι με κλιςθ 

 

7. Σφντομθ ενεργοποίθςθ με κλιςθ 

 

 

 

 

Στθν παραπάνω εικόνα Βλζπουμε κάποιεσ από τισ εξόδουσ που μποροφμε να επιλζξουμε. 
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-Αν κζλω να ενεργοποιιςω τθν βαςικι λειτουργία (ενεργοποίθςθ/ απενεργοποίθςθ) μιασ 
εξόδου ακολουκϊ τα παρακάτω βιματα. 
 
-Στθν κεντρικι οκόνθ κλικ ςτo κουμπί του μενοφ τθσ ςυςκευισ ςασ 
 
-Κλικ ςτθν επιλογι «φκμιςθ Εξόδων» 
 
-Κλικ ςτθν ζξοδο που κζλετε να ενεργοποιιςετε (1-6) 
 
-Κλικ ςτο βελάκι που δείχνει προσ τα κάτω δίπλα από το όνομα τθσ εξόδου 
 
-Κλικ ςτο On/Off. 
 

-Κλικ ςτο αποδοχι   (✔)  πάνω δεξιά. 
 
-Κλικ ςτο κουμπί που μασ πάει πίςω μια οκόνθ. 
 
-Κλικ πάνω ςτθν ζξοδο που ζχουμε ορίςει. 
 
-Επιλζγουμε το κουμπί «Ανενεργό» ι «Ενεργό». 
 
Το ίδιο ιςχφει για κάκε ρφκμιςθ εξόδου που επικυμοφμε. 
 
ημείωςη: Η «Ζξοδοσ 6» δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί «Βάςει Ειςόδου» γιατί δεν υπάρχει 
θ αντίςτοιχθ είςοδοσ 
 

XX. Παραδείγματα 
Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα με screenshots από τθν εφαρμογι: 
Η ζξοδοσ «Φώτα» κα  ενεργοποιθκεί μόλισ πατιςουμε το πλικτρο «Ενεργό» και μετά «ΟΚ». 
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Η ζξοδοσ «Θερμοςίφωνασ» κα  ενεργοποιθκεί για 30 λεπτά (0 ώρεσ, 30 λεπτά , 0 δευτερόλεπτα) 
αφοφ πατιςουμε το πλικτρο «ΟΚ». 

 

         
 
 
Η ζξοδοσ «Ποτιςτικό» κα  ενεργοποιθκεί από τισ 02:00 ωσ τισ 03:00 αφοφ ορίςουμε τθν ώρα ζναρξθσ 
και λιξθσ αντίςτοιχα.   
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Η ζξοδοσ «Γκαράη» κα  ενεργοποιθκεί για λίγο αφοφ πατιςουμε το πλικτρο «ΟΚ». 

 

 
 

Η ζξοδοσ «Αυλόπορτα» ενεργοποιείται αν επιλζξουμε «ςφντομθ ενεργοποίθςθ με κλιςθ» και 

πατιςουμε «ΚΛΗΣΗ».  
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XXI. Σεχνικέσ Λεπτομέρειεσ 
-Κλικ ςτo κουμπί του μενοφ τθσ ςυςκευισ ςασ 
-Κλικ ςτο «Σεχνικζσ Λεπτομζρειεσ» 
-Κλικ ςτο κουμπί «ανανζωςθ» ( ) 
-Εδϊ βλζπουμε τθν τάςθ Τροφοδοςίασ, μπαταρίασ και το ςήμα του NC-65. 
-Τζλοσ μποροφμε να ελζγξουμε τθν Hardware και Software ζκδοςθ. 
 
 

 
 
 

XXII. υμβάντα 
Στθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ μασ 
-Κλικ ςτo κουμπί του μενοφ τθσ ςυςκευισ ςασ 
-Κλικ ςτο «υμβάντα». 
-Βλζπουμε τισ θμερομθνίεσ, τισ ϊρεσ και τισ ειςόδουσ που ζχουν ενεργοποιθκεί. 
-Ζχουμε τθν δυνατότθτα να επιλζξουμε ζνα ι πολλά ςυμβάντα και να τα 
αφαιρζςουμε από τθν λίςτα. 
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XXIII. Κοινή Χρήςη 
Στθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ μασ 
-Κλικ ςτo κουμπί του μενοφ τθσ ςυςκευισ ςασ 
-Κλικ ςτο «Κοινή Χρήςη». 
-Τϊρα ζχουμε τθν δυνατότθτα να διαμοιράςουμε το προφίλ με sms, bluetooth, mail κ.α. 
-Αν κζλουμε να φορτϊςουμε ζνα αποκθκευμζνο προφίλ  (αρχείο με κατάλθξθ .npf)  Το 
μόνο που ζχουμε να κάνουμε είναι να πατιςουμε πάνω ςτο αρχείο npf και να το ανοίξουμε 
με τθν εφαρμογι «Nissoy GSM» 
 

XXIV. Αντιμετώπιςη προβλημάτων 
 

Πρόβλημα Λφςη 

H ζνδειξθ NETαναβοςβινει με 
ςυχνότθτα ενόσ 
δευτερολζπτου. 

 
Τοποκετιςτε το NC-65 ςε ςθμείο με ιςχυρότερο ςιμα. 
 
Απενεργοποιιςτε 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 ςασ. 
 
Απενεργοποιείςτε τθν επιλογι  «περιοριςμζνεσ 
απαντιςεισ» που βρίςκεται ςτισ «υκμίςεισ». 

 


