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1. Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του Bee-Secure BEE-HUB.
To Το BEE-HUB είναι μια ελαφριά και συμπαγής συσκευή Bee-Secure οικιακού κέντρου,
βασισμένη στα πρωτόκολλα Zig-bee και Wi-Fi. Από τη μία πλευρά συνδέει και διαχειρίζεται
όλα τα δίκτυα των συσκευών Zig-bee για να καθιερώσει τη μετάδοση μεταξύ των τερματικών
συσκευών και δέκτη. Από την άλλη πλευρά, συνδέεται με το Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi,
καθορίζει τη μετάδοση μεταξύ των κινητών συσκευών και του Bee-Secure cloud.
Με το Bee-Hub, κάθε φορά που ενεργοποιείται ο συναγερμός της συσκευής, η εφαρμογή
Bee-Secure του τελικού χρήστη θα λαμβάνει μήνυμα ειδοποίησης. Οι χρήστες μπορούν να
διαχειρίζονται τις smart συσκευές τους από την εφαρμογή μέσω του δέκτη οποιαδήποτε
στιγμή και απ’ οπουδήποτε.
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πλήρως το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη χρήση
του BEE-HUB.

1.1 Περιγραφή Προϊόντος
Μπροστινή όψη

Πλαϊνή όψη

1.2 Προδιαγραφές
Διαστάσεις
Είσοδος τροφοδοτικού
Μέση ισχύς
Θερμοκρασία Λειτουργίας

76*69*18mm
AC220V/50HZ
<0.6W
-10~50°C;

Υγρασία
Material
Wireless Protocol

<90%, no condensation;
ABS/PC
ZigBee/Wi-Fi

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

1.3 Τι υπάρχει στον πίνακα
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•

Κύρια χαρακτηριστικά του BEE-HUB x1

•

Τροφοδοτικό x1

•

Εγχειρίδιο χρήστη x1

1.4 Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Ο δέκτης BEE-HUB είναι προαπαιτούμενος για την προβολή της κατάστασης της συσκευής
και τον έλεγχο των συσκευών από την εφαρμογή. Κάθε δέκτης μπορεί να υποστηρίξει έως
16 συσκευές και μπορεί να επεκταθεί έως και 32 μαζί με το BEE-REPEATER. Το εύρος
επικοινωνίας μεταξύ του δέκτη και των συσκευών Bee-Secure είναι 20 μέτρα (ανάλογα με το
εργασιακό περιβάλλον, η απόσταση μπορεί να διαφέρει εάν υπάρχουν πάρα πολλοί τοίχοι
ενδιάμεσα ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές υψηλής ισχύος. Για ευρύχωρο κτίριο,
προτείνεται να προσθέσετε το Bee-Repeater για επεκτείνει το εύρος εργασίας μεταξύ του
δέκτη και των συσκευών. Χρησιμοποιώντας το Bee-Hub, μπορείτε να επιτύχετε τις
ακόλουθες δυνατότητες:

•

Να προσθέσετε συσκευές

•

Να ρυθμίσετε συσκευές από απόσταση

•

Να προγραμματίσετε λειτουργία
συναγερμού

•

Να βλέπετε την κατάσταση των
συσκευών από μακριά

1.5 Βήµατα που χρειάζεται να ακολουθήσετε
•

Βήμα 1: Κατεβάστε την εφαρμογή Bee-Secure και εγγραφείτε

•

Βήμα 2: Προσθέστε το BEE-HUB στο Wi-Fi

•

Βήμα 3: Ενώστε το BEE-SD με BEE-HUB

•

Βήμα 4: Ρυθμίστε το BEE-HUB

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.
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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 Προσθέστε το Δέκτη 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 γωνία του App Home
2. Επιλέξτε το BEE-HUB από τη λίστα συσκευών
3. Συνδέστε το BEE-HUB με το τροφοδοτικό. Θα δείτε την ένδειξη του δέκτη να
αναβοσβήνει με μπλε που χρώμα 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 τον επαναφέρετε μέχρι να αναβοσβήσει και πάλι το μπλε χρώμα.
4. Επιλέξτε Wi-Fi και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το 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 Επόμενο.
6. Περιμένετε μέχρι να βρεθεί ο δέκτης, επιλέξτε συσκευή, κάντε κλικ και συνδεθείτε
στο Wi-Fi και έπειτα πατήστε Τελoς.

4

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.

2.3 Ενώστε τις συσκευές Bee-Secure µε το Bee-Hub
Μετά την επιτυχή σύνδεση του Bee-Hub στο Wi-Fi, μπορείτε να συνδέσετε τη Bee-Secure
συσκευή σας στο δέκτη για να καθορίσετε την επικοινωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, μπορείτε
να ρυθμίζετε/βλέπετε από μακριά τη συσκευή σας μέσω της εφαρμογής.
Τα γενικά βήματα για να συνδέσετε τις συσκευές Bee-Secure και του δέκτη είναι τα ίδια.
1. Πατήστε + στη επάνω γωνία του Home App
2. Επιλέξτε Συσκευή από τη λίστα συσκευών
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ενώσετε τη συσκευή με το δέκτη
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο Προϊόντος» της συσκευής για αναλυτικότερες
οδηγίες.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ζεύξης των συσκευών και του BEE-HUB, παρακαλούμε
τοποθετείστε τη συσκευή όσο πιο κοντά γίνεται στο δέκτη. Μετά τη ζεύξη, μπορείτε να
εγκαταστήσετε τη συσκευή έως και 20 μέτρα (ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας) από
το δέκτη και να τη ρυθμίσετε απ’ οπουδήποτε με το κινητό σας.

2.4 Ρυθµίστε το BEE-HUB
2.4.1 Δείτε τις συνδεδεμένες συσκευές στο Δέκτη
Υπάρχουν δύο τρόποι για να δείτε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στον επιλεγμένο δέκτη:
1. Μέσω της Κεντρικής Σελίδας
•

Βήμα 1: Πατήστε το κουμπί και στην επάνω αριστερή γωνία για να επεκτείνετε
τον πίνακα προβολής.

•

Βήμα 2: Επιλέξτε «Προβολή από το Hub» -> Ελέγξτε το όνομα του δέκτη; Κάντε
κλικ Επιβεβαίωση για να συνεχίσετε; H κεντρική σελίδα θα εμφανίσει όλες τις
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συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον επιλεγμένο δέκτη.
2. Μέσω της σελίδας του δέκτη
•

Βήμα 1: Κάντε κλικ το δέκτη από τη λίστα με τις συσκευές στο Κεντρικό Μενού.

•

Βήμα 2: Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές και η κατάσταση λειτουργίας τους θα
εμφανίζονται στη σελίδα του δέκτη.

2.4.2 Μετονομάστε το Δέκτη
Μπορείτε να μετονομάσετε το δέκτη για την καλύτερη διαχείριση των συσκευών σας,
ειδικότερα όταν έχετε πολλαπλούς δέκτες.
1. Πατήστε στην επάνω δεξιά γωνία για να ρυθμίσετε το δέκτη
2. Κάντε κλικ «Ονομασία Συσκευής» για να μετονομάσετε το δέκτη

2.4.3 Διαγράψτε το Δέκτη
Σε κάποιες περιπτώσεις, θέλετε να διαγράψετε το δέκτη. Για παράδειγμα, μεταφέρετε το
δέκτη σε άλλες θέσεις ή συνδεθείτε σε νέο δρομολογητή. Ακολουθήστε τα βήματα για
διαγράψετε το δέκτη:
1. Κάντε κλικ στο δέκτη από τη λίστα συσκευών στην Κεντρική Σελίδα
2. Κάντε κλικ στην επάνω γωνία στη σελίδα των δεκτών
3. Κάντε κλικ «Διαγραφή Συσκευής¨»
Παρακαλούμε σημειώστε, ότι μετά τη διαγραφή του δέκτη, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές θα
διαγραφούν και αυτές. Για να συνδέσετε ξανά το δέκτη, χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση και
να προσθέσετε ξανά το δέκτη και τις συσκευές.

2.4.4 Επαναφέρετε το Δέκτη
Κρατήστε πατημένο και πατήστε το κουμπί του δέκτη για 3 δευτερόλεπτα για να
επαναφέρετε το δέκτη και να μεταβείτε σε λειτουργία κατασκευής. Η ένδειξη LED θα είναι
απενεργοποιημένη και μετά θα αναβοσβήσει πράσινο και μπλε χρώμα. Όταν η ένδειξη LED
αναβοσβήσει με μπλε χρώμα, ο δέκτης είναι έτοιμος να προστεθεί σε νέο δίκτυο.
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3. Περιγραφή Φωτεινής ένδειξης LED
Κατάσταση Φωτεινής
Κατάσταση
ένδειξης
Μπλε flash
Ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος

Σχόλια
Μόνο όταν ο δέκτης προστίθεται για
πρώτη φορά ή μετά την επαναφορά
του ή τη διαγραφή του από τη
εφαρμογή.

Μπλε σταθερό φως

Επιτυχής σύνδεση στο δίκτυο

Σε κατάσταση λειτουργίας

Πράσινο flash

Έτοιμο για να προστεθεί νέα
συσκευή

Πατήστε τι το κουμπί του δέκτη

Πράσινο σταθερό
φως

Η smart συσκευή προστέθηκε
με επιτυχία

Αφού η συσκευή έχει προστεθεί, το
φως θα αλλάξει σε σταθερό μπλε

Το μπλε και το
πράσινο φως
αναβοσβήνουν
εναλλάξ

Επαναφορά

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του
δέκτη

4. Προσοχή
1. Τοποθετήστε το hub σε θερμοκρασία δωματίου
2. Μην εκθέσετε το hub σε βροχή ή υγρασία
3. Αποφύγετε τη ρίψη ή η χρησιμοποίηση βίαιης δύναμης για να αποφύγετε τυχόν
ζημιά.
4. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν
5. Χρησιμοποιήστε την τυπική τάση και ρεύμα στη «λίστα παραμέτρων» ή ένα
πιστοποιημένο CE τροφοδοτικό
6. 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
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