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Firmware 

Version history 

 v1.00  08/2017 (Initial release) 
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Η πζθεπή INTD1010 Intelco Access control απνηειεί έλαλ ζύγρξνλν θαη εύρξεζην ζύζηεκα  

ειέγρνπ πξόζβαζεο ζηνλ αλειθπζηήξα κε πνιιαπινύο ρξήζηεο θαη πνιιαπινύο νξόθνπο. Η 

ιεηηνπξγία ηεο θαζώο θαη ν έιεγρνο πξόζβαζεο γίλεηαη κέζσ έμππλσλ θαξηώλ ηύπνπ NFC  

αθνινπζώληαο έηζη ηελ ηερλνινγηθή ηάζε γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη πεξηζζόηεξεο  

δπλαηόηεηεο.  

 

Η ζπζθεπή έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγμεη έσο 8 εμόδνπο ζηελ βαζηθή ηεο έθδνζε, ελώ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα επέθηαζεο ησλ εμόδσλ γηα κεγαιύηεξεο εγθαηαζηάζεηο. 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο δελ απαηηείηαη δηαζύλδεζε κε ην internet ή θάπνηαο άιιεο δηαδη-

θηπαθήο ππεξεζίαο θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε ηνπνζέηεζε ζε νπνην-

δήπνηε ζεκείν. 

 

Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ INTD1010 Intelco Access Control γίλεηαη εμνινθιήξνπ κε ηελ ρξήζε  

θηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ είλαη ζπκβαηό κε ηελ ηερλνινγία NFC θαη κέζσ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ mo-

bile application ην νπνίν παξέρεηαη δσξεάλ από ηελ Intelco Electronics. Με ηνλ ηξόπν απηό ν 

“πληεξεηήο”  ή ν “Γηαρεηξηζηήο” ηνπ αλειθπζηήξα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν  

πξόζβαζεο ζηνλ αλειθπζηήξα κέζσ ηνπ θηλεηνύ ηνπ ηειεθώλνπ. πλεπώο ν ππεύζπλνο 

δηαρείξηζεο ηνπ αλειθπζηήξα κπνξεί λα επηηξέπεη ή λα απαγνξεύεη ηελ ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα 

κε βάζε ηα άηνκα θαη ηνπο νξόθνπο πνπ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ. 

Γενική Πεπιγπαθή: 

Γςναηόηηηερ: 

 Έιεγρνο πξόζβαζεο 8 ζεκείσλ (Relays).  

 Γπλαηόηεηα επέθηαζεο έσο 32 ζεκεία ειέγρνπ.  

 Έσο 124 δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο (έμππλεο θάξηεο). 

 2 ηύπνη ιεηηνπξγίαο αλά ζεκείν ειέγρνπ (ρξνλνθαζπζηέξεζε - ζπγθξάηεζε). 

 Απεξηόξηζηνη ρξήζηεο αλά όξνθν (<124 ). 

 Δπηθαλεηαθή ή επίηνηρε ζηήξημε ζπζθεπήο. 

 Γπλαηόηεηα εθηύπσζεο επσλπκίαο-ινγόηππνπ πάλσ ζηηο έμππλεο θάξηεο.  
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Πποδιαγπαθέρ: 

Τποθοδοζία 12-24 V DC 

Ονομαζηική ιζσύ 1 Watt 

Απιθμόρ εξόδων (Relays) 8 

Μέγιζηορ απιθμόρ εξόδων 

(με ηη σπήζη επέκηαζηρ) 

32 

Σςσνόηηηα εκπομπήρ NFC 13,56 MHz 

Δνδείξειρ LED 1x πξάζηλν 

1x θόθθηλν  

Ακοςζηική ιζσύρ buzzer 70db 

Θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ 0-80°C 

Δπίπεδο ςγπαζίαρ 10-80% (non condensing)  

Γιαζηάζειρ (εξωηεπικέρ) 60 x 210 x 145 mm (H x W x D) 

Βάπορ  <1Kg 
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Σςνδεζμολογία:  

Buzzer 

Φύζα δηαζύλδεζεο κε 

ηελ πιαθέηα ησλ Ρειε. 

Σξνθνδνζία 

Φύζα δηαζύλδεζεο κε 

ηελ πιαθέηα ησλ Ρειε. 

Κνηλό + Έμνδνη 

 από ηα ξειέ 

LED ελδείμεσλ 

Κεξαία NFC 

Πλακζτα κεραίας. 

Πλακζτα Κεντρικής 

μονάδας. 

Πλακζτα τροφοδοσίας 

και εξόδων . 

Σύνδεςη εξόδων (Normal Open) 

C 1 
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Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ππάξρνπλ 2 δηαθνξεηηθέο θάξηεο. 

1. “Κάρτα μεταυοράς” 

2. “Κάρτα Χρήστη” 

 

Με ηελ Κάρτα μεταυοράς ν δηαρεηξηζηήο-ππεύζπλνο πξνγξακκαηίδεη ηελ ζπζθεπή. Με ηνλ ηξόπν 

απηό ε ζπζθεπή ελεκεξώλεη ηελ ιίζηα βάζεη ηεο νπνία ην ζύζηεκα δηαρεηξίδεηαη ηνλ έιεγρν πξό-

ζβαζεο ζε εμνπζηνδνηεκέλα θαη κε, άηνκα θαη νξόθνπο. 

 

Η Κάρτα Χρήστη απνηειεί ην “ςεθηαθό θιεηδί” πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζύζηεκα ώζηε  

λα ειεγρζεί θαη ην ζύζηεκα απνθαζίδεη, βάζεη ηεο απνζεθεπκέλεο ιίζηαο ηνπ, εάλ ζα επηηξέςεη ή 

ζα απνξξίςεη ηελ πξόζβαζε ζηνλ θάηνρν ηεο αληίζηνηρεο θάξηαο. 

 

ηε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή επαιεζεύζεη ηελ εγθπξόηεηα κηα Κάξηαο Χξήζηε κε ηελ νπνία 

έξρεηαη ζε επαθή, ηόηε ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ελέξγεηα ζηηο εμόδνπο μεξώλ επαθώλ πνπ βξίζθν-

ληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο πιαθέηαο. Με απηό ηνλ ηξόπν θάζε, επηθπξσκέλε από ην ζύζηεκα, Κάξηα 

Χξήζηε δύλαηαη λα ελεξγνπνηεί έλα ή πεξηζζόηεξα ζεκεία πξόζβαζεο (Ρειέ) γηα έλα ζπγθεθξηκέ-

λν ρξόλν. 

 

Κάζε ζεκείν πξόζβαζεο έρεη ηνλ δηθό ηνπ μερσξηζηό ρξόλν ζπγθξάηεζεο-ρξνλνθαζπζηέξεζεο, 

ν νπνίνο απνηειεί ηνλ ρξόλν αθόπιηζεο ηεο μεξήο επαθήο έπεηηα από ηελ απνδνρή κηαο Κάξηαο 

Χξήζηε από ην ζύζηεκα. 

 

Γηα θάζε Κάξηα Χξήζε πνπ γίλεηαη απνδέθηε από ην ζύζηεκα κπνξνύλ νξηζηνύλ δηαθνξεηηθνί 

ρξόλνη γηα θάζε ζεκείν πξόζβαζεο θαη κε απηό ηνλ ηξόπν θάζε μερσξηζηόο Χξήζηεο κπνξεί λα 

έρεη δηαθνξεηηθό ρξόλν ζπγθξάηεζεο αλαθνξηθά κε ην ίδην ζεκείν πξόζβαζεο. 

 

Δπηπιένλ ν Γηαρείξηζεο κέζσ ηεο Κάξηαο Μεηαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεί θιείδσκα ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ζεκεία πξόζβαζεο (Ρειέ) ηεο ζπζθεπήο. Με απηό 

ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα απελεξγνπνηήζνπκε έλα ή πεξηζζόηεξα Ρειέ από ηελ δηαδηθαζία ελεξγν-

πνίεζε ηνπο κέζσ ηεο Κάξηα Χξήζηε θαη λα ηα θιεηδώζνπκε κόληκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηα-

ζε (νπιηζκέλα-αθνπιηζκέλα). Καηά ην θιείδσκα ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ζεκείσλ πξόζβαζεο ζε κία 

από θαηάζηαζε ε ζπζθεπή δελ ζα πξαγκαηνπνίεζε θακία ελέξγεηα ζηα ζπγθεθξηκέλα Ρειέ θαζ’ 

όιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο έσο όηνπ ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πξόζβαζεο μεθιεηδσζνύλ μαλά 

από ηνλ δηαρσξηζηή. Η ιεηηνπξγία απηή βνεζάεη ηνλ δηαρεηξηζηή λα απελεξγνπνηεί ζηνρεπόκελα 

θάπνηα ζεκεία πξόζβαζε κε ζηόρν ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα παξαθάκπην-

ληαο ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ πξόζβαζεο θάησ από ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. Γηνξηή ζε θάπνη-

ν δηακέξηζκα, εξγαζίεο ζε θάπνηνλ όξνθν). 

 

Όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ειέγρνληαη από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ βνήζεηα ηεο 

θάξηαο κεηαθνξάο θαη ηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε εθαξκνγή γηα θηλεηά «Pelekis NFC Access Control» 

πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην PlayStore θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Pelekis Electronics. 

Λειηοςπγία ζςζκεςήρ 
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Πποεηοιμαζία. 

πλδεζκνινγνύκε ηελ ζπζθεπή θαηάιιεια ζύκθσλα κε ηελ ζειίδα 5, 

δξνκνινγώληαο θαηάιιεια ηηο εμόδνπο ζηηο αληίζηνηρεο εληνιέο-ελέξγεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο καο 

πνπ ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηεί θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ξειέ. Έπεηηα ηξνθνδνηνύκε ην ζύ-

ζηεκα θαη πεξηκέλνπκε κέρξη λα αθνπζηνύλ 2 ζύληνκνη ήρνη. 

 

Αθνύ θαηεβάζνπκε ηελ εθαξκνγή «Pelekis NFC Access control» ζε θηλεηό πνπ έρεη ηελ  

δπλαηόηεηα NFC είκαζηε έηνηκνη λα μεθηλήζνπκε ηα βήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ. 

Πποσοσή! Η εθαξκνγή δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ζε θηλεηά πνπ δελ είλαη ζπκβαηά  

κε ηερλνινγία NFC. 

 

Βήκα 1: Πποσθήκη Νέα ςσκεςήρ 

 

ηελ Αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδνληαη νη απνζεθεπκέλεο ζπζθεπέο(INTD1010).  

Όηαλ δελ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλεο ζπζθεπέο ζηε εθαξκνγή απηή ε θαξηέια είλαη θελή θαη πξν-

ηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα πξνζζέζεη κηα θαηλνύξηα. 

Γηα λα πξνζζέζνπκε κηα λέα ζπζθεπή ζηελ εθαξκνγή παηάκε ηνλ θνπκπί κε ην ζύκβνιν 

πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο νζόλεο καο. 

ηελ ζπλέρεηα ε εθαξκνγή καο δεηάεη λα αθνπκπήζνπκε κηα Κάξηα Μεηαθνξάο ζην θηλεηό ώζηε 

λα δεκηνπξγεζεί ην πξνθίι ηεο λέαο ζπζθεπή πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε. 

 

Δπιζήμανζη! ηελ πεξίπησζε πνπ ε Κάξηα Μεηαθνξάο είλαη ήδε θνξησκέλε κε δεδνκέλα 

άιιεο ζπζθεπήο, ηόηε ε εθαξκνγή ζα θνξηώζεη όια ηα δεδνκέλα ηεο θάξηαο ζηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Ππογπαμμαηιζμόρ ζςζκεςήρ 

Αληηζέησο, πξνγξακκαηίδνληαο έλα ζεκείν ειέγρνπ ζε ιεηηνπξ-

γία “Σσγκράτησης” , ε ζπζθεπή  

έπεηηα από ηελ επηηπρή επηθύξσζε ηεο θάξηαο βάζε ηεο ιίζηαο 

πξόζβαζεο ελεξγνπνηεί ηελ αληίζηνηρε έμνδν(Relay) δηαηεξώ-

ληαο ηε παξαπάλσ θαηάζηαζε ηεο εμόδνπ επ’ αόξηζην. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ε ζπζθεπή δηαηεξεί ηελ θαηάζηαζε ηεο 

εμόδνπ έσο όηνπ ε θάξηα πνπ ηελ ελεξγνπνίεζε εκθαληζηεί μα-

λά θαη επηθπξσζεί από ηελ ζπζθεπή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

ζπζθεπή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο εμόδνπ (Toggle). Η ιεη-
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Βήκα 2: Πποσθήκη Χπηστών στην σςσκεςή 

 

Έπεηηα από ηελ επηηπρή πξνζζήθε-δεκηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζηελ εθαξκνγή ζα εκθαληζηεί ε 

δεύηεξε νζόλε ηεο εθαξκνγήο.  

ην ζεκείν απηό κπνξνύκε λα δνύκε όιεο ηηο δπλαηέο επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπζθεπή 

καο όπσο:  

 Γεκηνπξγία / Δγγξαθή Χξήζηε 

 Δπηζθόπεζε / Δπεμεξγαζία εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ 

 Απνζήθεπζε ζηελ Κάξηα Μεηαθνξάο 

 Ρπζκίζεηο 

 

Παηώληαο ηελ επηινγή Γεκηνπξγία / Δγγξαθή Χξήζηε ε εθαξκνγή καο δεηά λα θάλνπκε δεκηνπξ-

γία κηα λέαο Κάξηα Χξήζηε. ηελ νζόλε απηή ν δηαρεηξηζηήο θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε 

ζηνλ νπνίν ζα αλήθεη ε λέα Κάξηα Χξήζηε θαη ελεκεξώλεη ηελ θαξηέια κε ηα ζεκεία πξόζβαζεο 

θαη ηελ ρξνλνθαζπζηέξεζε πνπ ηνπ θάζε ζεκείνπ μερσξηζηά. 

 

Από ην “drop-down menu” κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηνλ αξηζκό ησλ Ρειε πνπ έρεη ε εγθαηεζηεκέ-

λε ζπζθεπή αλάκεζα από ηηο επηινγέο 2,4 θαη 8. ηελ πεξίπησζε ηνπ δηθνύ καο παξαδείγκαηνο 

έρνπκε επηιέμεη 4 Ρειε θαη ζπλεπώο κπνξνύκε λα επεξεάζνπκε ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ρξνλνθα-

ζπζηέξεζε 4σλ ζεκείσλ πξόζβαζεο αληίζηνηρα. 

 

Δπηπιένλ ν δηαρεηξηζηήο θαηά ηελ δεκηνπξγία ελόο λένπ ρξήζηε κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ελεξγν-

πνίεζε ηεο νκαδηθή εγγξαθήο Καξηώλ Χξήζηε πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ώζηε 

λα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιέο Κάξηεο Χξήζηε κε ηηο ίδηεο ξπζκίζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

(ζεκεία πξόζβαζεο - ρξνλνθαζπζηέξεζε). 
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Βήκα 3: Επισκόπηση / Επεξεπγασία Χπηστών και Αποθήκεςση στη Κάπτα Μεταυοπάρ 

 

Έπεηηα από ηελ επηηπρή πξνζζήθε - δεκηνπξγία κίαο ή πεξηζζόηεξσλ Καξηώλ Χξήζηε είκαζηε 

έηνηκνη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ ζπζθεπή καο ώζηε λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν πξόζβαζεο ζε 

επηιεγκέλνπ από ηνλ δηαρεηξηζηή ρξήζηεο. 

 

 

Επισκόπηση / Επεξεπγασία Χπηστών  

 

ην ζεκείν απηό θαη πξνηνύ πξνρσξήζνπκε ζηελ δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ζηελ  

Κάξηα Μεηαθνξάο κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε ηνπο Δγγεγξακκέλνπο Χξήζηεο πνπ είλαη απν-

ζεθεπκέλε ζηελ εθαξκνγή. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα αιιαγή ζε 

έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο Χξήζηεο σο πξνο ηα ζεκεία πξόζβαζεο θαη ηελ ρξνλνθαζπζηέξεζε πνπ 

είρε απνζεθεπηεί, πξνηνύ κεηαθέξνπκε ηελ πιεξνθνξία ζηε Κάξηα Μεηαθνξάο θαη ζηελ ζπζθεπή 

αξγόηεξα. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα κπνξνύκε λα πινεγεζνύκε ζηελ παξαπάλσ δπλαηόηεηα 

παηώληαο ζηελ επηινγή “Δπηζθόπεζε / Δπεμεξγαζία εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ” από ηελ αξρηθή 

νζόλε επεμεξγαζίαο ηεο ζπζθεπήο. 
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Αποθήκεςση στη Κάπτα Μεταυοπάρ 

 

Έπεηηα από ηελ επεμεξγαζία ηνλ απνζεθεπκέλσλ ρξεζηώλ “ΑΝ” απηή ήηαλ αλαγθαία είκαζηε 

έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ απνζήθεπζε ησλ επηζπκεηώλ Καξηώλ Χξήζηε θαη ζπλεπώο ησλ 

Χξεζηώλ ζηελ Κάξηα Μεηαθνξάο θαη ελ ζπλερεία ζηελ ζπζθεπή καο. 

Όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ από ην αξρηθή νζόλε επεμεξγαζίαο ηεο ζπζθεπήο παηάκε ηελ επη-

ινγή “Απνζήθεπζε ζηελ Κάξηα Μεηαθνξάο”. 

ην ζεκείν απηό ν δηαρεηξηζηήο παξαηεξεί όινπο ηνπο απνζεθεπκέλνπο Χξήζηεο πνπ έρεη θαηα-

ρσξίζεη ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή (“Αλειθπζηήξαο 2”) ζηελ νπνία εξγάδεηαη. 

Παξάιιεια θάησ από ην Όλνκα ηνπ θάζε απνζεθεπκέλνπ Χξήζηε βξίζθεηαη ε πιεξνθνξία ησλ 

ζεκείσλ πξόζβαζεο πνπ έρεη δνζεί από ηνλ δηαρεηξηζηή ζε θάζε Χξήζηε μερσξηζηά.  

 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ Απνζήθεπζε ησλ επηζπκεηώλ Χξεζηώλ ζηελ Κάξηα Μεηαθνξάο δηα-

ιέγνπκε ηελ επηινγή “Πξνζζήθε ζηελ Κάξηα” ζην θάησ κέξνο ηεο θαξηέιαο θάζε θαηαρώξηζεο. 

Καηά ηελ επηινγή ην θνπκπί αιιάδεη όλνκα θαη ρξώκα γηα λα επηζεκάλεη ζηνλ δηαρεηξηζηή πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο έρεη επηιεγεί γηα απνζήθεπζε ζηελ Κάξηα Μεηαθνξάο. 

 

 

Γηα λα νινθιεξώζνπκε ηελ δηαδηθαζία παηάκε ην θνπκπί                 πνπ βξίζθεηε ζην θάησ δεμηά  

κέξνο ηεο νζόλεο θαη δεηείηε από ηνλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο λα αθνπκπήζεη κηα έγθπξε Κάξηα 

Μεηαθνξάο ζην θηλεηό γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζήθεπζε 
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Βήκα 4: Αποθήκεςση στην ςσκεςή 

 

Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπκε θαη 

λα απνζεθεύζνπκε ηα δεδνκέλα ηεο Κάξηαο Μεηαθνξάο ζηε πζθεπή καο INTD1010. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηε θέξλνληαο ζε επαθή ηελ Κάξηα Μεηαθνξάο  

κε ην ζεκείν αλάγλσζεο θαξηώλ πνπ ππάξρεη ζηελ ζπζθεπή θαη ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη κε ην 

ζύκβνιν NFC:  

 

 

 

 

 

 

 

Έπεηηα από ηελ επηηπρή κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ πζθεπή ζα αθνπζηνύλ 

2 ζύληνκε ήρνη θαη ζα αλαβνζβήζεη ην πξάζηλν LED αληίζηνηρεο θνξέο. 

 

Πποσοσή!  

Κάζε πζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί λα αλαγλσξίδεη κηα “ζπγθεθξηκέλε” Κάξηα Μεηαθνξάο θαη ζπλεπώο 

δελ κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ ζπζθεπή καο INTD1010 κε νπνηαδήπνηε  

Κάξηα Μεηαθνξάο. Με ηνλ ηξόπν απηό δηαζθαιίδεηαη ε πηζαλόηεηα αιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

πζθεπήο από κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  

 

 

Δπιζήμανζη! ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο ηεο Κάξηαο Μεηαθνξάο ζα πξέπεη  

λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εηαηξεία καο γηα λα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε.  

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Κάξηαο Μεηαθνξάο ΓΔΝ απαηηείηε ε απεγθαηάζηαζε ηεο πζθεπήο. 
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Ρςθμίσειρ  

 

Από ηελ αξρηθή νζόλε επεμεξγαζίαο ηεο ζπζθεπήο παηώληαο ζηελ επηινγή “Ρπζκίζεηο” κπνξνύ-

κε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο ηεο ηξέρνπζαο πζθεπήο. 

Παξαθάησ γίλεηαη επεμήγεζε ησλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ ζηελ θαηεγνξία Ρπζκίζεηο. 

 

 

Ρπζκίζεηο: Επεξεπγασία ςσκεςήρ 

 

Παηώληαο ην θνπκπί “Δπεμεξγαζία πζθεπήο” ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ελεκεξώζεη ηελ ιίζηα κε 

ηα Ρειέ ζε Κιεηδσκέλε θαηάζηαζε πνπ είδακε ζηελ αξρή νπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

πλεπώο, εύθνια θαη κε ηελ απαξαίηεηα ρξήζε ηεο Κάξηαο κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνύκε αιιαγή 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ζπζθεπήο αλαθνξηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πξόζβαζεο. 

Όηαλ νινθιεξώζνπκε ηε επεμεξγαζία ηεο ζπζθεπήο παηάκε ην θνπκπί απνζήθεπζε γηα λα πξαγ-

καηνπνηεζεί απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή. 

 

Δπιζήμανζη! 

Γηα λα έρνπλ ηζρύ νη παξαπάλσ αιιαγέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κεηαθνξά ησλ δεδν-

κέλσλ ζηελ Κάξηα Μεηαθνξάο από ην αξρηθή νζόλε επεμεξγαζίαο ηεο πζθεπήο όπσο έγηλε ζην 

Βήκα 3: “Δπιζκόπηζη / Δπεξεπγαζία Φπηζηών και Αποθήκεςζη ζηη Κάπηα Μεηαθοπάρ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπιπλέον Ππογπαμμαηιζμόρ:  
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Ρπζκίζεηο: Επαναυοπά ςσκεςήρ 

 

Παηώληαο ην θνπκπί “Δπαλαθνξά πζθεπήο” ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί Δπαλαθέξεη ηελ πζθεπή ζηηο 

εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. Σν παξαπάλσ ζεκαίλεη πσο όια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα 

ζηελ ζπζθεπή ζα δηαγξαθνύλ θαη ηα θιεηδσκέλα ξειέ ζα μεθιεηδσζνύλ θα ζα παξακείλνπλ αθν-

πιηζκέλα. 

Η ζπγθεθξηκέλε επηινγή δελ ζα επεξεάζεη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ εθαξκνγή 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πζθεπή αιιά αληίζεηα ζα θαζαξίζεη ηα δεδνκέλα ζηελ Κάξηα Μεηαθνξά 

πξνεηνηκάδνληάο ηελ, κε απηό ηνλ ηξόπν, γηα θαζνιηθή επαλαθνξά ξπζκίζεσλ ηεο πζθεπήο όηαλ 

απηή ζα έξζεη ζε επαθή κε ηελ ζπγθεθξηκέλε Κάξηα Μεηαθνξάο. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο θαηά ηελ επηινγή “Δπαλαθνξά πζθεπήο” εκθαλίδεηαη 

έλα θείκελν κε ηηο επηινγέο “Όρη” θαη ”Ναη”. 

ηελ πεξίπησζε επηινγήο ηνπ “Όρη” ε δηαδηθαζία αθπξώλεηαη, ελώ αληίζεηα ζηε επηινγή ην ”Ναη” 

δεηείηε από ηνλ δηαρεηξηζηή λα θέξεη ζε επαθή κε ην θηλεηό ηε ζσζηή Κάξηα Μεηαθνξάο. 
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Ρπζκίζεηο: Διαγπαυή ςσκεςήρ 

 

Παηώληαο ην θνπκπί “Γηαγξαθή πζθεπήο” ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαγξάςεη νξηζηηθά όια ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ ηξέρνπζα πζθεπή από ηελ εθαξκνγή.  

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί “Όρη” από ην αλαδπόκελν θείκελν ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο αθπξώλεηαη ελώ 

αληίζεηα επηιέγνληαο ην θνπκπί “Ναη” ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηε. 
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Γενικέρ Ρςθμίσειρ Ευαπμογήρ 

 

Από ηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί ζηε Γεληθέο Ρπζκίζεηο ηεο 

εθαξκνγή παηώληαο ην θνπκπί   πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ δεμηά ηκήκα ηεο νζόλεο. 

 

ηηο γεληθέο Ρπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ γιώζζα ηεο εθαξκνγήο 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαγξαθή όισλ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ θνπκπηνύ “Πξόζβαζε Γηαρεηξηζηή” κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θάπνηεο 

επηπιένλ ελέξγεηεο πνπ δελ απνηεινύλ κέξνο απηνύ ηνπ manual. Γηα ηελ είζνδν ζηελ πξόζβαζε 

δηαρεηξηζηή απαηηείηε θσδηθόο πνπ παξέρεηαη από ηελ εηαηξεία καο γηα πνιύ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 
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Τεσνική Υποζηήπιξη: 

Για τεχνική υποςτήριξη ςτο ςυγκεκριμζνο προϊόν παρακαλοφμε επικοινωνήςτε με τον  

τοπικό μεταπωλητή ή απευθείασ με την Pelekis Electronics. 

 Πληροφορίεσ επικοινωνίασ PELEKIS Electronics : 

Τηλ. :+30 210 23 23 345 

Fax :+30 210 23 86 382 

E-mail : service@pelekis.tech 

Website : www.pelekis.tech 


