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1. Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του BEE-DWS Αισθητήρα πόρτας/παραθύρου.
Το BEE-DWS ανιχνεύει από μακριά το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας/παραθύρου μεταξύ της
μονάδας του αισθητήρα και του μαγνήτη. Κάθε φορά που το παράθυρο ανοίγει ή κλείνει, ο
αισθητήρας θα ενεργοποιεί το συναγερμό και θα ανεβάζει τα δεδομένα στο cloud και
αυτόματα θα ειδοποιεί το χρήστη μέσω της εφαρμογής από το κινητό. Επιπρόσθετα, το BEEDWS μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί για επιπλέον ασφάλεια, μπορείτε να ελέγξετε αν έχουν
κλειστεί καλά όλα τα παράθυρα και οι πόρτες.
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πλήρως το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη χρήση του
BEE-DWS.

1.1 Περιγραφή προϊόντος
Μπροστινή Όψη

Πίσω Όψη Back View

1.2 Προδιαγραφές
Διαστάσεις
Μπαταρία
Ανοιχτός συναγερμός
Απόσταση ενεργοποίησης

Μονάδα Αισθητήρα 59*29*15mm;
Μαγνήτης: 33*13*13mm;
3V Στρογγυλή Μπαταρία (CR2032);
25mm±5mm;

Κλειστός συναγερμός
Απόσταση ενεργοποίησης
Θερμοκρασία Λειτουργίας

20mm±5mm;

Υγρασία εργασίας

<90%, χωρίς συμπύκνωση;

Υλικό

ABS/PC

Ασύρματο πρωτόκολλο

Zig-Bee

-10~50°C;

Το προϊόν δεν πρέπει να τροποποιείται με κανένα τρόπο, παρά μόνο σύμφωνα με τις
τροποποιήσεις που περιγράφονται στις οδηγίες.

1.3 Τι υπάρχει στο πλαίσιο?
• Μονάδα αισθητήρα Πόρτας/Παραθύρου x1
• Μαγνήτης αισθητήρα Πόρτας/Παραθύρου x1
• Εγχειρίδιο χρήστη x1

1.4 Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το BEE-DWS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το BEE-HUB(αγοράζονται
ξεχωριστά). Οι κύριες λειτουργίες του BEE-DWS περιλαμβάνουν:
• Μετονομασία
• Συναγερμός On/Off
• Απεριόριστη ιστορικό γεγονότων
ανοίγματος/κλεισίματος
• Άμεση ειδοποίηση

• Τρέχουσα κατάσταση
πόρτας/παραθύρου
• Απομακρυσμένη ρύθμιση
• Προγραμματισμένη εργασία
συναγερμού
• Χαμηλή προειδοποίηση μπαταρίας

1.5 Βήµατα που χρειάζεται να ακολουθήσετε
•
•
•
•
•
•

Βήμα 1: Κατεβάστε την εφαρμογή Bee-Secure και εγγραφείτε
Βήμα 2: Εγκαταστήστε τη μπαταρία
Βήμα 3: Προσθέστε το BEE-HUB σε Wi-Fi
Βήμα 4: Ενώστε το BEE-DWS με BEE-HUB
Βήμα 5: Εγκαταστήστε το BEE-DWS στην Πόρτα/Παραθύρο
Βήμα 6: Ρυθμίστε το BEE-DWS από την εφαρμογή

Προτείνεται να ακολουθήσετε τα βήματα για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύνδεσης του BEE-OMS, παρακαλώ κρατήστε όσο πιο κοντινή απόσταση μεταξύ του
αισθητήρα και του δέκτη. Μετά την επιτυχή σύνδεση του δέκτη και του αισθητήρα, μπορείτε να
εγκαταστήσετε τον αισθητήρα του BEE-OMS, παρακαλώ κρατήστε απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και
της θύρας όσο δυνατόν πιο κοντά. Μετά την επιτυχή σύνδεση της θύρας και του αισθητήρα, μπορείτε
να εγκαταστήσετε τον αισθητήρα έως 20 μέτρα από το δέκτη (ανάλογα το περιβάλλον εργασίας).

2. Βασικές Οδηγίες
2.1 Κατεβάστε την εφαρµογή Bee-Secure και εγγραφείτε

Πριν ξεκινήσετε να μαθαίνετε όλα τα χαρακτηριστικά του BEE-DWS χρησιμοποιώντας το
App Control, χρειάζεται να κατεβάσετε την εφαρμογή Bee-Secure από το Apple Store ή το
Google Play.
Δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό στην εφαρμογή Bee-Secure:
1. Συμπληρώστε το όνομα και το επώνυμό σας
2. Εισάγετε το email σας και τον κωδικό επαλήθευσης. Θα πάρετε τον κωδικό
επαλήθευσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση που εισήγατε νωρίτερα. Διαβάστε
«Όροι και Προϋποθέσεις» πριν κάνετε κλικ για επιβεβαίωση.

2.2 Εγκαταστήστε τη Μπαταρία
1. Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας από την πίσω πλευρά του αισθητήρα
2. Εγκαταστήστε την μπαταρία και βάλτε το καπάκι πίσω
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2.3 Προσθέστε το Hub στο Wi-Fi
Πριν ρυθμίσετε τις συσκευές Bee-Secure, χρειάζεται να προσθέσετε το Bee-Hub στο Wi-Fi
πρώτα. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω ή τις οδηγίες της εφαρμογής για να
προσθέσετε το δέκτη.
1. Πατήστε + στην επάνω δεξιά γωνία του App Home
2. Επιλέξτε το BEE-HUB από τη λίστα συσκευών
3. Συνδέστε το δέκτη με τροφοδοτικό. Θα δείτε τη φωτεινή ένδειξη του δέκτη να
αναβοσβήνει με μπλε χρώμα που σημαίνει ότι ο δέκτης είναι έτοιμος να προστεθεί στο
δίκτυο.
*Εάν η ένδειξη δεν αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του
δέκτη για να επαναφέρετε τον μέχρι να αναβοσβήσει και πάλι με μπλε χρώμα.

4. Επιλέξτε Wi-Fi και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο Wi-Fi. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
*Προσωρινά, το Bee-Secure δεν υποστηρίζει το δίκτυο 5G ή το Wi-Fi χωρίς κωδικό
πρόσβασης.
5. - Χρήστης iOS: Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις. Το σύστημα θα σας ανακατευθύνει στις
ρυθμίσεις Wi-Fi του κινητό σας. Επιλέξτε το Bee-Secure-XXX από τη λίστα με τις συσκευές
του Wi-Fi, εισάγετε τη λέξη BEESECURE ως συνθηματικό, έπειτα πηγαίνετε πίσω στην
εφαρμογή Bee-Secure. Περιμένετε μέχρι η λεζάντα του κουμπιού να μεταβεί στο Επόμενο
Κάντε κλικ στο Επόμενο.
- Χρήστης Android: Επιλέξτε το Bee-Secure-XXX, όπου το σύστημα θα σας ανοίξει
αυτόματα ένα αναδυόμενο παράθυρο και μετά θα κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
6. Περιμένετε μέχρι να βρεθεί ο δέκτης, επιλέξτε συσκευή, κάντε κλικ και συνδεθείτε στο
Wi-Fi και έπειτα πατήστε Τελoς.
Στο βήμα 5, κατά τη πρώτη χρήση, ο χρήστης iOS θα ζητήσει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης για να
συνδεθεί το BEE-HUB στο Wi-Fi. O κωδικός πρόσβασης είναι BEESECURE. Μετά την πρώτη σύνδεση, το
λογισμικό του iOS θα θυμάται τον κωδικό και δε θα χρειαστεί να τον εισάγετε ξανά.
Οι χρήστες με κινητό λογισμικού Android δε χρειάζεται να εισάγουν συνθηματικό.

2.4 Ενώστε το BEE-DWS µε το BEE-HUB
Ενώστε το BEE-DWS με το BEE-HUB για να καθορίσετε την επικοινωνία της θύρας με τον
αισθητήρα της Πόρτας/ του Παραθύρου, για να ελέγχετε και να βλέπετε την κατάσταση του
αισθητήρα από την εφαρμογή.
1. Πατήστε + στη επάνω γωνία του Home App
2. Επιλέξτε τον αισθητήρα της Πόρτας/του Παραθύρου από τη λίστα με τις συσκευές
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ενώσετε το BEE-DWS με τη θύρα.
Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα δείτε σύντομο μήνυμα «Η συσκευή έχει
ενεργοποιηθεί». Επιστρέψτε το App Home, το BEE-DWS θα εμφανιστεί στη λίστα με τις
συσκευές.

2.5 Εγκαταστήστε το BEE-DWS στην Πόρτα/Παράθυρό σας
Μετά από τη διαμόρφωση, ο αισθητήρας μπορεί μα εγκατασταθεί μέσα σε 20 λεπτά από το
δέκτη. Προσπαθήστε να ευθυγραμμίσετε τα τριγωνικά βέλη της μονάδας του αισθητήρα και
του μαγνήτη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν
χρειάζονται εξωτερικά εργαλεία.

Συνιστάται να εγκαταστήσετε τη μονάδα του αισθητήρα σε μια σταθερή επιφάνεια, π.χ.
κάσα πόρτας, κάσα παραθύρου, και τον μαγνήτη σε κινητή επιφάνεια, π.χ. (πόρτα,
παράθυρο). Τοποθετήστε τον αισθητήρα όσο το δυνατόν πιο ψηλά και κρατήσετε το μακριά
από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το κενό της εγκατάστασης μεταξύ της μονάδας αισθητήρων και
του μαγνήτη δεν είναι περισσότερο από 10mm όταν κλείνει η πόρτα/το παράθυρο.
Εάν η κάσα είναι κατασκευασμένη από μέταλλο, παρακαλούμε ευθυγραμμίστε το μαγνήτη
και τη μονάδα αισθητήρα όσο πιο κοντά γίνεται, εφόσον μπορεί να υπάρξει κάποια επιρροή
εξαιτίας του περιεχομένου του χάλυβα.
1. Εγκαταστήστε τη μονάδα αισθητήρα: Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από το πίσω
μέρος της μονάδας του αισθητήρα, και κολλήστε το στην κάσα της πόρτας ή του
παραθύρου. Βεβαιωθείτε ότι επιφάνεια είναι στεγνή και καθαρή.
2. Εγκαταστήστε το μαγνήτη: Κολλήστε το μαγνήτη στην πόρτα ή το παράθυρο.

2.6 Ρυθµίστε το BEE-DWS από την εφαρµογή
Μετά τη σύνδεση του BEE-DWS με το BEE-HUB, μπορείτε να ρυθμίσετε από μακριά τον
αισθητήρα σας, να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχει κάποια
πόρτα/παράθυρο ανοικτό ή κλειστό, να βλέπετε την κατάσταση της πόρτας/παραθύρου
και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
2.6.1 Μετονοµασία της Συσκευής
Για να ονομάσετε τις συσκευές με διαφορετικό τρόπο είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν
έχετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη συσκευή
που θα ενεργοποιεί το συναγερμό.
1. Πατήστε στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας με τις συσκευές
2. Κάντε κλικ στο Όνομα Συσκευής για να μετονομάσετε τον αισθητήρα και πατήστε
Επιβεβαίωση.
2.6.2 Συναγερµός On/Off
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το συναγερμό από τη σελίδα με τις
συσκευές. Κλείνοντας το συναγερμό, θα απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις στο κινητό.
Αυτό σημαίνει ότι δε θα λάβετε τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:
• Άμεσα γεγονότα ανοίγματος/κλεισίματος

• Ο αισθητήρας απενεργοποιείται
• Υπενθύμιση Χαμηλής Μπαταρίας
• Ο αισθητήρας έχει μηδενιστεί
Παρακαλούμε σημειώστε, ότι το ιστορικό των μηνυμάτων είναι διαφορετικό από το
συναγερμό των συσκευών. Ο συναγερμός είναι κατάσταση υψηλής προτεραιότητας, όπου
απαιτείται άμεση δράση. Με την απενεργοποίηση του συναγερμού μπορείτε ακόμη να δείτε
όλη την κατάσταση του αισθητήρα στον πίνακα μηνυμάτων.

2.6.3 Προβολή Ιστορικού Μηνυµάτων
1. Από τη λίστα με τις συσκευές
2. Από τον πίνακα Μηνυμάτων
Από τη σελίδα με τις συσκευές μπορείτε να δείτε τα 50 πιο πρόσφατα μηνύματα και από τον
πίνακα Μηνυμάτων μπορείτε να δείτε όλο το ιστορικό μηνυμάτων.

2.6.4 Διαγραφή/Επαναφορά της Συσκευής
Για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε αν θέλετε να μεταφέρετε τον αισθητήρα ή και τον να
συνδέσετε σε νέο δέκτη. Μπορείτε να διαγράψετε ή να μηδενίσετε τον αισθητήρα και να
συνδέσετε ξανά το BEE-OMS με τον δέκτη, επαναλαμβάνοντας τα βήματα από την ενότητα
Μετά τη διαγραφή ή την επαναφορά, όλο το ιστορικό των δεδομένων
συμπεριλαμβανομένου το ονόματος/μηνυμάτων που είναι συνδεδεμένα με τον δέκτη θα
καταργηθούν. Για να επαναφέρετε τον αισθητήρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του
αισθητήρα για 10 δευτερόλεπτα.
1. Διαγράψτε τον αισθητήρα από τη λίστα με τις συσκευές.
2. Ακολουθήστε τα βήματα από το κεφάλαιο 2.4 και συνδέστε ξανά τον αισθητήρα με τη
θύρα.
Προτείνεται να επαναφέρετε τον αισθητήρα μετά τη διαγραφή του από τη εφαρμογή ώστε
να εξοικονομήσετε τη χρήση της μπαταρίας.

3 Χαρακτηριστικά Ασφαλείας
3.1 Υπενθύµιση χαµηλής µπαταρίας
Κάθε φορά που το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από το 20%, θα λαμβάνετε μια
ειδοποίηση συναγερμού στο κινητό σας. Αντικαταστήστε τη μπαταρία το συντομότερο
δυνατόν.

3.2 Αντικατάσταση Μπαταρίας
Μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία
κάνατε για να εγκαταστήσατε τις μπαταρίες την πρώτη φορά. Μετά την αντικατάσταση των
μπαταριών, όλα τα δεδομένα του χρήστη συμπεριλαμβανομένου το ιστορικό μηνυμάτων,
οι ρυθμίσεις του αισθητήρα θα παραμείνουν κανονικά. Δε θα χάσετε κανένα αρχείο.

4.Προσοχή
1. Τοποθετήστε τον αισθητήρα όσο πιο ψηλά γίνεται, να μην έχει εύκολη πρόσβαση
2. Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε θερμοκρασία δωματίου και κρατήστε το μακριά από μωρά
και παιδιά
3. Μην εκθέσετε τον αισθητήρα σε βροχή ή υγρασία
4. Αποφύγετε τη ρίψη ή η χρησιμοποίηση βίαιης δύναμης για να αποφύγετε τυχόν ζημιά.
5. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν
6. Χρησιμοποιήστε την τυπική τάση και ρεύμα στη «λίστα παραμέτρων» ή ένα
πιστοποιημένο CE τροφοδοτικό
7. Μην τοποθετείτε το δέκτη κοντά σε άλλες ασύρματες συσκευές που παράγουν σήματα
υψηλής ισχύος. Η μετάδοση μπορεί να διακοπεί μεταξύ των συσκευών. Συμβουλευτείτε το
μεταπωλητή σας σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες οδηγίες

