
 

 

SOS 100 Elderly Care System 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οδηγίες Χρήσεως 

 

 

 
 

Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100 

 
1. GSM Quad-Band συχνότητες: 850/900/1800/1900MHz. 

2. 16 Αιαθητήρες. 

3. Περιοχή παρακολούθησης καθημερινών δραστηριοτήτων 

4. Ανίχνευση αλλαγής θερμοκρασίας 

5. Σύστημα ομιλίας υψηλής ποιότητας 

6. LCD οθόνη μεγάλης ευκρίνειας 

7. Αυτόματη αποδοχή κλήσης από επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου (White list). 

8. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

9. Εύκολη εγκατάσταση στον τοίχο ή στο γραφείο ,β) απευθείας ομιλία πιέζοντας απλά το κουμπί 

SOS,γ) χειρισμός μέσω sms ή της Google Play Εφαρμογής "Senior Helper" για smart phones. 

 

Κάτοψη Συσκευής 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 
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 1η εικόνα: 1 Ρυθμίζει προς τα επάνω 2.επιλογέας 3,Ρύθμιση προς τα κάτω 4.Κάλυμμα 

5.Αισθητήρας θερμοκρασίας 6.Μεγάφωνο 7.Βάση Στήριξης 8.Αφαιρούμενο στήριγμα 

 2η εικόνα: 1.Υποδοχή κάρτας SIM 2.Διακόπτης λειτουργίας 3.Τροφοδοσία 4.Σύνδεση σειρήνας 

 Προγραμματισμός συσκευής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SENIOR HELPER 
 

            Τοποθετήστε στην συσκευή μια κάρτα κινητής τηλεφωνίας της WIND 

  ( ορισμένες κάρτες της cosmote και της vodafone δεν συντονίζουν σωστά με την συσκευή ) 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ. Πρέπει να απενεργοποιήσετε το pin από την κάρτα sim σε ένα κινητό τηλέφωνο 

και μετά να την βάλετε στην συσκευή . 

1 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην εσοχή, πιέστε και τραβήξτε ελαφρά την θήκη ώστε να κλειδωθεί 

η κάρτα στην θέση της. 

2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε τον διακόπτη στην θέση :ΟΝ 

 

 
Για να κατεβάσετε την εφαρμογή SENIOR HELPER  συνδεθείτε με το κινητό σας τηλέφωνο στο site μας 
www.autoleaders.gr στα Προϊόντα για ηλικιωμένους  και κατεβάζετε την εφαρμογή SENIOR HELPER 
κατευθείαν από το στο κινητό σας τηλέφωνο.  
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1. Βάζετε ένα όνομα για την συσκευή στο πεδίο device Name (π.χ. Πατέρας), 

2. Στο πεδίο K4 SIM CARD NUMBER βάζετε τον αριθμό της κάρτας sim πχ (69**********) 

3. Στο πεδίο device password βάζετε ένα κωδικό (.Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234) 

4. Και πατάτε v για να σώσετε τις ρυθμίσεις 

 

Στην συνέχεια σέρνετε στην οθόνης σας από δεξιά προς τα 

αριστερά για να αλλάξετε σελίδα 

 
Στο πρώτο πεδίο Indoor tempera tour alert Value μπορείτε να ρυθμίσετε τις θερμοκρασίες που 

θέλετε να έχει ο χώρος που βρίσκετε η συσκευή. Πχ εάν στο Low βάλετε 5 και στο high βάλετε 35 η 

συσκευή θα σας ειδοποιήσει όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από του 5 βαθμούς ή ανέβει πάνω 

από του 35 βαθμούς Κέλσιου. 

 

Ρύθμιση ειδοποιήσεων θερμοκρασίας και αφύπνισης: 

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να ρυθμίσετε τα αντίστοιχα όρια ειδοποίησης ανόδου ή καθόδου της 

θερμοκρασίας, και σε συνδυασμό με τον ανιχνευτή κίνησης την ειδοποίηση αφύπνισης. 
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Στο πεδίο white List βάζετε τους αριθμούς που θέλετε να ειδοποιεί η συσκευή σε περίπτωση 

συναγερμού . Μπορείτε να βάλετε εως και 10 τηλεφωνικούς αριθμούς σταθερά και κινητά 

τηλέφωνα. 

 

 Προσοχή η κάρτα sim της συσκευής θα πρέπει να έχει μονάδες για να μπορεί να 

πραγματοποιήσει τηλεφωνικές κλήσεις και να στέλνει μηνύματα sms 

 

Στο πεδίο 1 βάζετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατάτε v . Η εφαρμογή αυτόματα στέλνει ένα 

μήνυμα sms στην συσκευή Κ4 για να καταχώρηση το νούμερο. 

Με την ίδια διαδικασία καταχωρείτε και τους άλλους αριθμούς εως 10 σύνολο. 

 
Στο sms alert εάν θέλετε γράφετε το περιεχόμενο των μηνυμάτων που θα λαμβάνετε 

 

Προσθήκη του αισθητήρα πανικού στην συσκευή: 

Εικόνα 1 εικόνα 2 

 

Το sos button είναι ειδη συνδεδεμένο με την συσκευή , σε περίπτωση που το πατάτε και δεν 

αναβοσβήνει η ένδειξη στην οθόνη μπορείτε να το καταχωρήσετε στην συσκευή εως εξής. 

Για να προσθέσετε το κουμπί sos πανικού στην συσκευή , κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 2 

εικόνα 1 για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη LED "01", Σε αυτή την θέση η 

συσκευή έχει εγκατεστημένο τον εσωτερικό αισθητήρα της θερμοκρασίας. Πατάτε το πλήκτρο 3 

εικόνα 1 και εμφανίζετε στην οθόνη της συσκευή η ένδειξη 02 και αναβοσβήνει , ξαναπατώντας το 

πλήκτρο 3 εμφανίζετε η ένδειξη 03 κτλ. Εγκαταστήστε το κουμπί sos πανικού στην θέση 16 .. 
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Την ώρα που αναβοσβήνει η ένδειξη 16 πατάτε το κουμπί SOS από τον αισθητήρα πανικού για 

τρία δευτερόλεπτα ,ακούγετε ένας ήχος και η οθόνη γράφει σε 16 USE. Ο αισθητήρας 

καταχωρήθηκε στην συσκευή και η ένδειξη 16 σταματάει να αναβοσβήνει. 

 
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να καταχωρήσετε στη συσκευή και ένα δεύτερο SOS κουμπί πανικού 

πχ στην θέση 15. 

 

 Για να σημάνετε συναγερμό πατήσετε για τρία δευτερόλεπτα το Μπουτάν SOS που βρίσκετε 

επάνω στην συσκευή ή το κόκκινο κουμπί του αισθητήρα πανικού. 

Η οθόνη της συσκευής θα αναβοσβήνει και θα δείχνει τον αριθμό του αισθητήρα από όπου 

προήρθε ο συναγερμός.. 

Στην συνέχεια η συσκευή θα στείλει μήνυμα sos με το όνομα και την θέση του αισθητήρα που 

προκάλεσε τον συναγερμό σε όλα τα τηλεφωνικά νούμερα που έχετε καταχωρήσει ως τηλεφωνά 

ανάγκης, και στην συνέχεια θα τα τηλεφωνεί ένα , ένα μέχρι να απαντήσει κάποιο από αυτά. 

Όταν απαντηθεί μία κλήση η συσκευή θα σταματήσει να τηλεφωνεί. 

 
Για να σβήσει η ένδειξη πατήστε πάλι το πλήκτρο SOS από την συσκευή . 

 
Εάν αναβοσβήνει η οθόνη και η συσκευή δεν κάνει κλήση σημάνει ότι η κάρτα sim δεν έχει χρήματα 

 

Eεργοστασιακές θέσεις αισθητήρων στην συσκευή 

 
Οι ασύρματοι αισθητήρες είναι ήδη ρυθμισμένη από το εργοστάσια ο κάθε ένας σε μια θέση , 

τοποθετώντας την μπαταρία στον αισθητήρα αυτός αυτόματα θα συνδεθεί με την συσκευή sos100. 

Εάν έχετε πολλούς αισθητήρες εγκαταστήστε τους έναν έναν 

ΜΗΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 

 
, 

 
00: SOS Περιοχή(αρχικά χωρίς SMS) 

 
01:ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ( συμπεριλαμβάνεται στην 

συσκευή) 

02: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ PIR100B 

 
03:Ανίχνευση καπνού (προαιρετικό) 
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04:Διαρροή νερού (προαιρετικό) 

05:Διαρροή αερίου(προαιρετικό) 

16: SOS Μπουτόν EM-60 & ΕΜ70 

Οι ασύρματοι αισθητήρες είναι ήδη ρυθμισμένη από το εργοστάσια ο κάθε ένας σε μια θέση , 

τοποθετώντας την μπαταρία στον αισθητήρα αυτός αυτόματα θα συνδεθεί με την συσκευή Κ4. Εάν 

έχετε πολλούς αισθητήρες εγκαταστήστε τους έναν έναν ΜΗΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΕ 

ΟΛΟΥΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ. 

Εάν θέλετε να αλλάξετε την εργοστασιακή θέση σε έναν τέτοια αισθητήρα πατάτε το πλήκτρο 2 για 

τρία δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει η οθόνη επιλέξτε την θέση με το πλήκτρο 3 και την ώρα 

που αναβοσβήνει η οθόνη βάλτε στον αισθητήρα την μπαταρία , σε λίγο χρονικό διάστημα ο 

αισθητήρας θα εγκατασταθεί αυτόματα σε αυτή την θέση. Κρατήστε και πάλι πατημένο το κουμπί 

 

 Για να επαναφέρετε την συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 

 

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα UP και Down από την πίσω πλευρά της 

συσκευής 

2. Ενεργοποιήστε την συσκευή ανοίγοντας τον διακόπτη στο ΟΝ χωρίς να αφήσετε το UP και 

Down button. 

3. Σταματήστε να πατάτε τα κουμπιά, όταν η συσκευή γράψει στην οθόνη RESET. 

4. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την συσκευή, ώστε να μπει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις! 

 

 Προσοχή με αυτή την ενέργεια θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει στην συσκευή και 

θα πρέπει να ξαναπεράσετε όλες τις εντολές και τηλέφωνα που έχετε καταχωρήσει 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS 
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Εντολές SMS: 

 1.Προσθήκη αριθμών στην λίστα επιλεγμένων αριθμών που θα καλεί η συσκευή σε 

 κατάσταση συναγερμού. Τις παρακάτω εντολές τις στέλνετε στο τηλεφωνικό νούμερο που έχει 

 η κάρτα sim που τοποθετήσατε στην συσκευή Κ4 
 

 Καταχώρηση 
 

123401A αριθμός τηλεφώνου# 

123402A αριθμός τηλεφώνου# ... 

123410A αριθμός τηλεφώνουr# 

 2.Αναζήτηση: 
 

1234Α# 

 
 3.Διαγραφή: 

 

123401A# ... 

 
123410A# 

 
 

 
 4.Επιλογή δυνατότητας κλήσης: 

 

1234CC - Δυνατότητα κλήσης από οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου 

 
1234DD - Δυνατότητα κλήσης μόνο από τους επιλεγμένους αριθμούς(White List) 

 
 Σημείωση: Η συσκευή είναι ήδη ρυθμισμένη εργοστασιακά για εύκολη χρήση, και στις 

περισσότερες περιπτώσεις αρκεί απλά η διασύνδεσή της και η επιβεβαίωση της κάρτας SIM για να 

ξεκινήσετε. 


