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1. Λεπηνκέξεηεο πξντόληνο 

 

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

 

To “T2 GSM Elderly Care Alarm” is an innovation solution of telecare field that especially for the 

senior, elderly, aged people who living independently είλαη κηα πξσηνπνξηαθή ιύζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

απνκαθξπζκέλεο θξνληίδαο, εηδηθή γηα ειηθησκέλνπο πνπ δνπλ αλεμάξηεηα.  

Σν T2 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ρώξνπ, ησλ 

θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ ρξόλνπ ύπλνπ θαη αθύπληζεο, ηεο παξακνλήο ή ηεο απνκάθξπλζεο 

από ην ζπίηη. Επίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλαγεξκόο πηώζεο - επείγνπζαο εηδνπνίεζεο, ή 

θαη ζαλ απιό ηειέθσλν.  

Πεξηέρεη 8 θνπκπηά γξήγνξεο θιήζεο, όπνπ κπνξνύλ λα επηθνιιεζνύλ θσηνγξαθίεο, θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θιήζε αξηζκώλ, όπσο ηεο Αζηπλνκίαο, πγγεληθώλ Πξνζώπσλ, ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο, Αζζελνθόξνπ, Σαμί, Γεηηόλσλ θ.α. Σν πιεθηξνιόγην απνηειείηαη από αξηζκνύο 

κεγάιεο επθξίλεηαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θιήζε αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηεο επηινγήο 

ζαο.  

 

Ωο ζύζηεκα ηειεθξνληίδαο : 

 

1) Απνζηνιή εηδνπνίεζεο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο: Έμνδνο/Επηζηξνθή ζην ζπίηη, ππελζύκηζε 

ιήςεο θαξκάθνπ, ρξόλνπ ύπλνπ θαη αθύπληζεο. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο αθύπληζεο κπνξεί λα 

εηδνπνηήζεη θάπνηνλ απνδέθηε ή έλα θέληξν δηαρείξηζεο.  

2) Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο GSM ύζηεκα ζπλαγεξκνύ, κε αζύξκαηεο ιεηηνπξγίεο όπσο ην θνπκπί  

SOS, αληρλεπηέο πηώζεο, αληρλεπηή κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αληρλεπηή δηαξξνήο αεξίνπ, δηαξξνήο 

λεξνύ, αληρλεπηή θαπλνύ, αηζζεηήξεο θίλεζεο θιπ. Όηαλ ελεξγνπνηνύληαη νη αηζζεηήξεο θαη νη 

αληρλεπηέο απνζηέιιεη έλα κήλπκα εηδνπνίεζεο πξνο ηνπο επηιεγκέλνπο απνδέθηεο ή θεληξηθό 

ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο.  

Σν επαίζζεην εζσηεξηθό ζεξκόκεηξν κπνξεί λα κεηξήζεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζπηηηνύ θαη λα 

εηδνπνηήζεη κε SMS ζε πεξίπησζε πνπ απηή κεησζεί/απμεζεί πέξα από ηα νξηζκέλα επίπεδα.  

 

                                                                    

 

Οδεγίεο αζθαιείαο 

Αζθαλήρ εκκίνηζη: Μελ ελεξγνπνηείηε ηελ ζπζθεπή ζε κέξε όπνπ δελ 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ GSM. 

 

Παπεμβολή: Οπνηνζδήπνηε αζύξκαηνο εμνπιηζκόο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ην αζύξκαην ζήκα ηεο ζπζθεπήο Σ2. 

 

Μην ηο σπηζιμοποιήζεηε κονηά ζε καύζιμα: 

Απελεξγνπνηήζηε ην Σ2 όηαλ βξίζθεηαη θνληά ζε ρεκηθά θαη θαύζηκα. 

 

Απενεπγοποιήζηε ηο Τ2 ζε ζημεία εκπήξεων: 

Αθνινπζήζηε ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο. Απνθύγεηε ηελ ρξήζε ηνπ ζε παξόκνηεο 

πεξηνρέο. 

 

Σωζηή σπήζη: 

Εγθαηαζηήζηε ηελ ζπζθεπή ζε θαηάιιειν κέξνο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 

Απνθύγεηε ηελ θάιπςή ηνπ, θαζώο κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζήκα ηνπ. 

Εξειδικεςμένη ζςνηήπηζη: 

Απεπζπλζείηε ζε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ. 



 
 

 

 

 

2. ρεδηάγξακκα πξντόληνο 

 

 

Πίζσ όςε 

 

 

 

 

 

 



Πξόζνςε 

 

3. Γξήγνξε εθθίλεζε 

 

 

α) Εηζάγνπκε ηελ θάξηα SIM ζηελ ππνδνρή ηεο κέρξη λα θιεηδσζεί ζηε ζέζε ηεο, όπσο ζην 

ζρεδηάγξακκα: 

β) πλδένπκε ην θαιώδην ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ζέηνπκε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε ΟΝ. 

 

γ) ηελ νζόλε αλαβνζβήλεη ε αληίζηνηρε έλδεημε ιάζνπο ή επηβεβαίσζεο 

 

 

δ)Επηβεβαίσζε ηνπ αξηζκνύ ηεο θάξηαο SIM: 

 

           →8#Αξηζκόο θάξηαο SIM ζπζθεπήο Σ2→ 

 

Μεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα αθνύγεηαη ν ήρνο επηβεβαίσζεο θαη ε ζπζθεπή ιακβάλεη απηόκαηα ηελ 

εκεξνκελία θαη ώξα ηνπ παξόρνπ ηεο θάξηαο SIM. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή, 

δνθηκάζηε λα πξνζζέζεηε ή λα αθαηξέζεηε από ηνλ αξηζκό θάξηαο ησλ θσδηθό ηεο ρώξαο(0030-

Ειιάδα). 



 

Ρπζκίδνληαο ηνπο αξηζκνύο ηαρείαο θιήζεο: 

 

Αξρηθά παηάκε ην θνπκπί ησλ ξπζκίζεσλ, ζηε ζπλέρεηα ην αληίζηνηρν θνπκπί κε ην εηθνλίδην ζην 

νπνίν ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ, πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό θαη παηάκε 

μαλά ην θνπκπί ησλ ξπζκίζεσλ, δειαδή: 

 

              → Αληίζηνηρν πιήθηξν → Αξηζκόο ηειεθώλνπ  →  

 

 

Ρύζκηζε αξηζκώλ θαη ηύπνπ εηδνπνηήζεσλ: 

 

Μπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε έσο 5 αξηζκνύο εηδνπνίεζεο, νη νπνίνη ζα ελεκεξώλνληαη από ην Σ2 ζε 

πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο θάπνηνπ ζπλαγεξκνύ ή ζπκβάληνο, σο εμήο: 

 

              → ζέζε παξαιήπηε(1 έσο 5) #Αξηζκόο ηειεθώλνπ#Κσδηθόο ιεηηνπξγίαο → 

 

 

Κσδηθνί ιεηηνπξγίαο: 

«0» : Κιήζε αξηζκνύ. 

«1» : Εηδνπνίεζε SMS. 

«2» : Εηδνπνίεζε SMS θαη θιήζε ηνπ αξηζκνύ. 

 

Παξάδεηγκα: 

 

 
 

Με ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε ν αξηζκόο «0086952» απνζεθεύεηαη ζηελ ζέζε «1», θαη κπνξεί λα 

εηδνπνηεζεί κε SMS θαη λα δερηεί θιήζε ζε πεξίπησζε πνπ ελεξγνπνηεζεί θάπνηνο ζπλαγεξκόο.  

 

 

                                       ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, πηέδνληαο ην πιήθηξν SOS γηα 3                                                                                                                               

(1-5) εηδνπνηνύληαη κε   δεπηεξόιεπηα εηδνπνηνύληαη κε γξαπηό κήλπκα νη επηιεγκέλνη αξηζκνί 

                                       Σειεθώλνπ, θαη πξαγκαηνπνηείηαη θιήζε πξνο ηνλ πξώην αξηζκό. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ απαληεζεί, θαιείηαη ν ακέζσο επόκελνο θ.ν.θ. 

 

Σν πιεθηξνιόγην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ απιό ηειέθσλν: 

 

- Κιήζε/Απάληεζε εηζεξρόκελεο θιήζεο, θαη 

 

- Σέινο θιήζεο 

 

- Υξεζηκνπνηείζηε ηελ επηζηξνθή ζε πεξίπησζε ιάζνπο. 

Σα πιήθηξα  +  θαη  - ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αύμεζε θαη κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ ηειεθώλνπ ή 

ησλ ζπλαγεξκώλ. 

                                                 Με ηα πιήθηξα ηεο εμόδνπ ή εηζόδνπ ζην ζπίηη, νη επηιεγκέλνη αξηζκνί 



                                                   εηδνπνηνύληαη αληίζηνηρα κε γξαπηό κήλπκα.           

Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο: 

 

           → 6#Τςειό όξην ζεξκνθξαζίαο →   

 

 

           →7#Υακειό όξην ζεξκνθξαζίαο →   

 

ε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηνύλ ηα επηηξεπόκελα όξηα, ελεξγνπνηείηαη ε αληίζηνηρε εηδνπνίεζε. 

Ξππλεηήξη(α): 

 

               → 100#σσιι→   

              

                →200#σσιι→   

              

                → 300#σσιι→   

        

       Όπνπ «σσ» θαη «ιι» αληίζηνηρα είλαη νη ώξεο θαη ηα ιεπηά πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ην μππλεηήξη. 

Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ έσο 3 δηαθνξεηηθά μππλεηήξηα. Αληίζηνηρα, γηα λα δηαγξάςνπκε έλα 

μππλεηήξη: 

 

                 → 100# →      

Δηάξθεηα ήρνπ μππλεηεξηνύ(ε αξρηθή ηνπ ξύζκηζε είλαη 60 δεπη.): 

 

               → 9#Δηάξθεηα ζε δεπηεξόιεπηα(0 έσο 240) →   

           

Ρύζκηζε «Λεπθήο Λίζηαο», αξηζκώλ πνπ κπνξνύλ λα θαινύλ ηελ ζπζθεπή Σ2. 

 

Επιζηποθή ζηιρ επγοζηαζιακέρ πςθμίζειρ 

 

                   →000001# 

      

            Πποζοσή! Με αςηή ηην επιλογή θα σαθούν όλερ οι πςθμίζειρ ηηρ ζςζκεςήρ! 
 

 

4. Πξνζζήθε αηζζεηήξσλ/ζπλαγεξκώλ 
 

Γηα λα ζπλδέζνπκε έλαλ αληρλεπηή/αηζζεηήξα ζηελ ζπζθεπή Σ2 αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

           → αξηζκόο πεξηνρήο(από 01 έσο 16)# → ηύπνο πεξηνρήο(1 έσο 6)# → Ελεξγνπνηνύκε ηνλ 

αηζζεηήξα/ζπλαγεξκό →  

 

Αξηζκόο πεξηνρήο είλαη ν θσδηθόο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζπλαγεξκό. Η ζπζθεπή δειαδή κπνξεί λα 

δερηεί έσο θαη 16 δηαθνξεηηθνύο αηζζεηήξεο ή εηδνπνηήζεηο. Οη ηύπνη πεξηνρήο δειώλνπλ ην είδνο ηνπ 

αηζζεηήξα/ζπλαγεξκνύ: 

1. SOS alarm – Εηδνπνίεζε SOS 

2. Smoke alarm – πλαγεξκόο Καπλνύ 

3. Gas alarm – πλαγεξκόο αεξίνπ 

4. CO alarm – πλαγεξκόο Μνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 



5. Watchdog monitoring – Παξαθνινύζεζε 

6. Bed/Get up time monitoring – Παξαθνινύζεζε ρξόλσλ ύπλνπ θαη αθύπληζεο 

 

 Αθνύ επηιέμνπκε ηελ πεξηνρή πνπ ζα απνζεθεύζνπκε ηνλ ζπλαγεξκό θαη ηνλ ηύπν ηεο 

πεξηνρήο, ελεξγνπνηνύκε ηνλ αηζζεηήξα(ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ μερσξηζηέο νδεγίεο) θαη 

πεξηκέλνπκε λα αθνπζηεί ν ήρνο επηβεβαίσζεο ηεο απνζήθεπζεο από ην Σ2. Έπεηηα παηάκε ην 

θνπκπί ησλ ξπζκίζεσλ, θαη ν αηζζεηήξαο είλαη έηνηκνο γηα ρξήζε. 

 

Ρύζκηζε δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπλαγεξκνύ: 

 

Γηα λα ξπζκίζνπκε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ αηζζεηήξα(π.ρ. αηζζεηήξαο 

πόξηαο ή αληρλεπηήο θίλεζεο) ζε κία ή δύν δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο ιεηηνπξγίαο: 

1
ε
 πεξίνδνο: 

                              →400#αξηζκόο πεξηνρήο(αηζζεηήξαο)#Έλαξμε#Λήμε→ 

 

2
ε
 πεξίνδνο: 

                               →500#αξηζκόο πεξηνρήο(αηζζεηήξαο)#Έλαξμε#Λήμε→ 

Παξάδεηγκα: 

Γηα λα ξπζκίζνπκε ηνλ αηζζεηήξα 07 λα ιεηηνπξγεί από ηηο 06 ην πξσί έσο ηηο 12 ην βξάδπ 

          →400#07#0600#0000→       

 

 

5. Smartphone Εθαξκνγή 

 

Γηα επθνιόηεξε ξύζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σ2 ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ “GSM Senior Helper T2” (Google Play) γηα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθνύ εγθαηαζηήζεηε 

ηελ εθαξκνγή, ξπζκίδεηε ηελ ζπζθεπή δίλνληαο 

έλα όλνκα ηεο επηινγήο ζαο θαη εηζάγνληαο ηνλ 

αξηζκό θάξηαο SIM. Ο εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο 

εηζόδνπ(password) είλαη: 1234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα 

κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα θιήζε πξνο 

ην Σ2, λα ελεκεξσζνύκε γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ, 

λα δεηήζνπκε ηελ ιίζηα ησλ απνζεθεπκέλσλ 

αξηζκώλ ηνπ θιπ. 



 

6. Λίζηα πεξηερνκέλνπ SMS 

 
Οη αξρηθέο ξπζκίζεηο εηδνπνηήζεσλ: 

 

πκβάλ 

 

Κείκελν εηδνπνίεζεο Πεξηγξαθή 

Παηήζεθε ην SOS SOS Help! Πεξηνρή 00 

Απνκάθξπλζε από ην ζπίηη I’m leaving home now.  

Επηζηξνθή ζην ζπίηη I’m at home now  

Δηαθνπή ξεύκαηνο Alert: External power lost ε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ξεύκαηνο δηάξθεηαο 

κεγαιύηεξεο ησλ 30 ιεπηώλ 
Επαλαθνξά ξεύκαηνο Notice: External AC power 

recovery 

Υακειή θόξηηζε βνεζεηηθήο 

κπαηαξίαο 

Alert: Main panel's battery low 

power! 

Τςειή ζεξκνθξαζία Alert: High temperature  

alarm! Current Temp: **C 

 

Υακειή ζεξκνθξαζία Alert: Low temperature  

alarm! Current Temp: **C 

 

Επηζηξνθή ζε θπζηθά επίπεδα 

ζεξκνθξαζίαο 

Notice: Temperature back to 

normal. Current Temp:**C 

 

 

Υξόλνο ύπλνπ My bedtime: **:**, good night:) 

 

Σειεπηαία ελεξγνπνίεζε 

αηζζεηήξα 

I didn't go to sleep yet Εάλ δελ ελεξγνπνηεζεί 

Υξόλνο αθύπληζεο Good morning, I get up at **:** Πξώηε ελεξγνπνίεζε 

I didn't get up yet. Εάλ δελ ελεξγνπνηεζεί 

 
Επηιέγνπκε ηνπο ηειεθσληθνύο αξηζκνύο ηαρείαο 

θιήζεο, ηνπο ηει. αξηζκνύο εηδνπνίεζεο 

ζπλαγεξκνύ θαη ηνλ ηξόπν εηδνπνίεζεο, ηηο 

εηδνπνηήζεηο SMS, ην μππλεηήξη, θαη αιιάδνπκε 

ηνλ θσδηθό εηζόδνπ(password) ηεο ζπζθεπήο. 

 
ηελ πξνεγνύκελε νζόλε, επηιέγνληαο SMS Alert 

νδεγνύκαζηε ζηε ιίζηα εηδνπνηήζεσλ, όπνπ 

κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ην πεξηερόκελν ησλ 

εηδνπνηήζεσλ όπσο επηζπκνύκε, αλάινγα κε ηνπο 

ζπλδεδεκέλνπο αηζζεηήξεο/αληρλεπηέο. 



Πεξηνρή #1 SOS Help! Fall down detector 

alarm! 

Πξναηξεηηθνί αηζζεηήξεο…… 

EM-90 

 

Πεξηνρή #2 Alarm: Smoke detected! SM-100 

 

Πεξηνρή #3 Alarm: Gas detected! GL-100A 

 

Πεξηνρή #4 Alarm: CO detected! CO detector 

Πεξηνρή #5 Alert: Watchdog zone! PIR/Πόξηα 

Πεξηνρή #6  Ύπλνο, αθύπληζε 

Πεξηνρή #7 Alarm: Water flooding! WL-100 

Πεξηνρή #8 SOS Help! Wireless pedant 

alarm! 

EM-60 

Πεξηνρή #9 SOS Help! Wireless 

Wrist button alarm! 

EM-70 

 

Πεξηνρή #10 SOS Help! Wireless panic 

button alarm! 

EM-100 

 

Πεξηνρή #11 Zone 11 alarm! Άιινη πξναηξεηηθνί αληρλεπηέο 

Πεξηνρή #12 Zone 12 alarm!  

Πεξηνρή #13 Zone 13 alarm!  

Πεξηνρή #14 Zone 14 alarm!  

Πεξηνρή #15 Zone 15 alarm!  

Πεξηνρή #16 Zone 16 alarm!  

Υακειή κπαηαξία αηζζεηήξα Alert: Zone xx detector low 

power! 

 

 

 

Μελνύ Γξήγνξσλ Ρπζκίζεσλ 

 

Λεηηνπξγία Παξάδεηγκα Πιήθηξα 

Επηβεβαίσζε SIM θάξηαο Αξηζκόο SIM 1351015 
 

Αξηζκόο γξήγνξεο θιήζεο Θέηνληαο ηνλ αξηζκό 100 

ζην εηθνλίδην ηεο 

αζηπλνκίαο 

 

Σει. Απνδέθηε εηδνπνίεζεο Απνζήθεπζε 0086952 σο 

αξηζκόο πνπ δέρεηαη 

θιήζεηο θαη SMS 

 

Τςειή ζεξκνθξαζία Ρύζκηζε πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 32 

βαζκνύο Κειζίνπ. 

 

 

Υακειή ζεξκνθξαζία Ρύζκηζε ρακεινύ επηπέδνπ 

ζηνπο 20 βαζκνύο Κειζίνπ. 

 

 

Ξππλεηήξηα Ρπζκίδνπκε ην 1ν 

μππλεηήξη ζηηο 08:30 

 

 

 



Δηάξθεηα μππλεηεξηνύ 30 δεπηεξόιεπηα 
 

Λεπθή ιίζηα, 

White list 

Επηηξέπνληαο ζε όινπο 

ηνπο αξηζκνύο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ 

θιήζεηο. 

 

Επηηξέπνληαο κόλν ζηνπο 

επηιεγκέλνπο αξηζκνύο ηεο 

ιίζηαο 

 

Πξνζζήθε αηζζεηήξα Πξνζζήθε ελόο αηζζεηήξα 

ζηελ πεξηνρή 3 
 

Παξαθνινύζεζε 1
ε
ο 

πεξηόδνπ 

Ρύζκηζε ηεο 1
εο

 πεξηόδνπ 

από 07:00-09:30, πεξηνρή 5  

Παξαθνινύζεζε 2
εο

 

πεξηόδνπ 

Ρύζκηζε ηεο 2
εο

 πεξηόδνπ 

από 16:00-17:30, πεξηνρή 5 
 

Υξόλνο ύπλνπ Ρύζκηζε ηεο ώξαο ύπλνπ 

21:00-22:30, πεξηνρή 6 
 

Υξόλνο αθύπληζεο Ρύζκηζε ηεο ώξαο 

αθύπληζεο από 06:00-

08:30, πεξηνρή 6 

 

 

 

7. Εγγύεζε 
1) Η δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο νξίδεηαη ζε 1 έηνο. 

2)Η εγγύεζε απηή δελ πεξηιακβάλεη βιάβεο πνπ πξνθαινύληαη από θαθή ρξήζε ή πξνζπάζεηα 

αιινίσζεο ηεο ζπζθεπήο. 

 


