Instrukcja
użytkownika

Dziękujemy za zakup naszego produktu. To dla nas ważne, że możemy pomóc w
ochronie Twojej pasieki.
Zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi. Zobacz, jakie to
proste!

1.

Czym jest ControlBee?

Twój czujnik ControlBee GPS to niewielkich rozmiarów nowoczesne urządzenie elektroniczne
zaprojektowane w celu ochrony i monitorowania uli w Twojej pasiece. Dzięki niemu będziesz
na bieżąco powiadamiany o wykrytych zdarzeniach w pasiece. Dla Twojego czujnika
dedykowana jest specjalna aplikacja. Te dwa narzędzia dają Ci możliwość ochrony pasieki,
przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pszczół.

2.

Zasada działania - ogólnie

Czujnik ControlBee GPS jest przeznaczony do montażu wewnątrz ula. Wykrywa drgania i
uderzenia, zareaguje wtedy, gdy ul będzie podnoszony, przemieszczany lub otwierany. W
momencie wykrycia zagrożenia czujnik natychmiast wyśle powiadomienie do użytkownika.
Użytkownik otrzymuje powiadomienia w aplikacji mobilnej (na telefonie). Aplikacja mobilna
wyświetla informacje o czasie wystąpienia zdarzenia oraz aktualną pozycję geograficzną ula
na mapie. W sytuacji gdy ul będzie przemieszczany, aplikacja na bieżąco będzie wyświetlała
jego ostatnie położenie.
W przypadku zaplanowanej pracy przy ulu, użytkownik w aplikacji włącza czasowe uśpienie
czujnika. Po zakończeniu czasowego uśpienia czujnik sam przejdzie do czuwania alarmu i
prześle potwierdzenie do aplikacji.
Czujnik do komunikowania się z aplikacją wykorzystuje połączenie przez sieć komórkową
GSM/2G. Pokrycie zasięgiem sieci komórkowej 2G jest bardzo duże, zapewnia to działanie
czujnika niemal w każdym miejscu w którym jest zasięg sieci komórkowej twojego operatora
karty SIM.
Czujnik zasilany jest z dwóch baterii litowych typu CR123A. Baterie tego typu nadają się do
stosowania w temperaturach ujemnych oraz zapewniają pracę czujnika do 8 miesięcy bez
konieczności wymiany.

Ważne: Obecnie w nowoczesnych technologiach do komunikacji używana jest sieć Internet.
Również Twój czujnik i aplikacja korzystają z sieci Internet. Pamiętaj aby telefon, na którym
masz zainstalowaną aplikację zawsze miał włączone połączenie z Internetem. Nie obawiaj się
jeżeli będziesz chwilowo poza zasięgiem, komunikaty do aplikacji są przechowywane i będą
dostarczone jak ponownie uzyskasz połączenie z siecią.

3.

Zawartość opakowania

Czujnik ControlBee GPS
Bateria 3V CR123A
Skrócona instrukcja użytkownika

4.

1 szt.
2 szt.
1 szt.

Poznaj swoje urządzenie

Slot karty SIM, rozmiar NANO

Świecąca dioda LED

Przycisk włączania
Gniazdo baterii

Numer seryjny i PIN

Ściśnij obudowę urządzenia jednocześnie w miejscach pokazanych strzałkami, następnie
otwórz.

5.

Przygotowanie karty SIM

Czujnik obsługuje karty SIM operatorów: ORANGE, T-MOBILE, PLAY, PLUS. Karta powinna być
zarejestrowana i aktywna. Upewnij się, że karta ma wyłączone żądanie kodu PIN, w tym celu
włóż kartę do telefonu. Jeżeli po włączeniu telefon zażądał wprowadzenia kodu PIN, przejedź
do ustawień i wyłącz kod PIN karty.
Czujnik korzysta z usługi Internet standardowo nie przekraczając 40 MB miesięcznie, co w
ciągu roku nie powinno przekroczyć 0,5 GB.
Obecnie oferowane przez operatorów komórkowych najtańsze pakiety Internetową
przekraczają 1 GB miesięcznie, co zdecydowania z dużym zapasem będzie odpowiednie dla
Twojego czujnika.
Ważne: Pamiętaj, karta będzie zainstalowana na stałe w czujniku. Wybierz taką usługę, która
zapewni Ci kontrolowanie środków na koncie bez konieczności wysyłania i odczytywania SMS.
Zapytaj swojego operatora, w jaki sposób możesz kontrolować dostępne środki logując się
przez Internet.

6.

Uruchomienie czujnika

W pierwszej kolejności zainstaluj wcześniej przygotowaną kartę SIM, zwróć uwagę na
oznaczenie umieszczone przy slocie karty. Następnie zamontuj dwie baterie CR123A,
zachowaj prawidłową biegunowość zgodnie z oznaczeniami.
Po prawidłowym zamontowaniu baterii dioda LED zaświeci się na 2 sek. i zgaśnie. Czujnik jest
gotowy do włączenia.
Aby włączyć czujnik wciśnij i przytrzymaj ok 2 sek. przycisk włączania. Dioda LED zaświeci się,
potem zacznie mrugać.

Sygnalizacja diody LED podczas włączania:
Nie świeci

Baterie są rozładowane lub nieprawidłowo
zamontowane.

Niebieska LED świeci 5 sekund i wyłącza się

Baterie mają bardzo niski poziom energii.

Niebieska LED mruga w cyklu 1s świeci / 1s Nie łączy się serwerem. Sprawdź czy karta
nie świeci, potem (po ok. 40s) włącza się SIM jest prawidłowo zainstalowana.
czerwona LED i po 2s wyłącza się.
Sprawdź kartę zgodnie z punktem nr 5.
Niebieska LED mruga w cyklu 1s świeci / 1s
Wszystko poprawnie. Czujnik
nie świeci, potem (po ok. 40s) włącza się
komunikować się z aplikację.
zielona LED i po 2s mruga wolniej.

może

7.

Montaż - informacje ważne dla prawidłowego działania GPS

Moduł GPS, w który wyposażony jest Twój czujnik, pozwala na uaktualnianie jego pozycji na
mapie niemal w każdym miejscu na świecie. Pozycjonowanie jest możliwe, gdy wbudowany
lokalizator GPS ma dostęp do sygnału radiowego wysyłanego z satelity. Jeśli dostęp ten jest z
jakiegoś powodu utrudniony, czujnik wykorzysta informację o lokalizacji z sieci komórkowej
GSM, jako zapasowe rozwiązanie do ustalania pozycji czujnika. Pozwala to na ustalenie
pozycji bez użycia GPS, jednak z mniejszą dokładnością.
Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości czujnika ControlBee GPS, zwróć uwagę na poniższe
wskazówki:
A. ustalenie lokalizacji czujnika umieszczonego w ulu tuż pod metalowym daszkiem może nie
być możliwe, staraj się nie umieszczać czujnika bezpośrednio przy metalowych
powierzchniach
B. rekomendujemy umieszczenie czujnika w ramce (wystarczy wkleić czujnik w wycięty w
plastrze otwór) lub na dennicy ula
C. po tym jak ul zostanie już ustawiony, odległość czujnika od gruntu powinna wynosić co
najmniej 20 cm.

8.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Aby bezpiecznie korzystać z czujnika ControlBee GPS, zachęcamy do zapoznania się z
zasadami bezpiecznego użytkowania.
Stosuj ControlBee GPS zgodnie z jego przeznaczeniem. ControlBee GPS jest zgodny z
przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektronicznych.
Do swojego czujnika ControlBee GPS używaj baterii wyłącznie takiego typu, jaki opisaliśmy w
instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę, aby baterie zostały włożone do czujnika we właściwy sposób. Kieruj się
symbolami wskazującymi prawidłową pozycję, aby odpowiednio umieścić dodatnie (+) i
ujemne (-) końce baterii.
Wyczerpane baterie powinny być niezwłocznie usunięte z urządzenia. Pamiętaj, aby
wszystkie baterie wymieniać jednocześnie - pozwoli to utrzymać wydajność urządzenia na
odpowiednim poziomie. Podczas wymiany nie podważaj baterii metalowym elementem.
Unikaj zwierania blaszek uchwytów baterii.
UWAŻAJ: NIE NISZCZ ANI NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA. MOŻE TO
SPOWODOWAĆ POŻAR LUB EKSPLOZJĘ.

Nie stawiaj na czujniku ciężkich przedmiotów. Nie rzucaj czujnikiem. Wewnątrz umieściliśmy
zaawansowaną, delikatną strukturę elektroniczną. W przypadku bardzo silnych wstrząsów
czy uderzeń może ona zostać uszkodzona, a w konsekwencji nie będziesz mógł w pełni
korzystać ze swojego czujnika ControlBee GPS.
Nie zanurzaj czujnika w wodzie. Obudowa zastosowana w ControlBee GPS jest
bryzgoszczelna, co pozwala na stosowanie jej w warunkach jakie standardowo panują w ulu.
Jeżeli zauważysz nieprawidłowości w działaniu czujnika, skontaktuj się z nami. Dołożymy
wszelkich starań aby rozwiązać każdy problem tak szybko, jak to możliwe.

9.

Aplikacja

Czujnik jest obsługiwany poprzez aplikację mobilną. Aplikacja jest bezpłatna i jest dostępna
dla urządzeń mobilnych z systemem ANDROID 4.2 i nowsze.

Aby pobrać i zainstalować aplikację na telefon, przejdź do „Google Play” i w
polu wyszukiwania wpisz „ControlBee”. W wynikach wyszukiwania wybierz
aplikację ControlBee, następnie potwierdź instalację.

9.1 Rejestracja użytkownika i logowanie
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja wymaga logowania do konta użytkownika. Jeżeli nie
posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się wypełniając odpowiednio wszystkie pola. Jeśli masz
już konto, przełącz się na okno logowania.

Wybierz, aby przełączyć się na okno
logowania.

Jeżeli zainstalujesz aplikację na kolejnym
urządzeniu mobilnym i zalogujesz się przy użyciu
tego samego konta, wtedy automatycznie
uzyskasz dostęp do wcześniej utworzonej listy
czujników.

9.2 Dodawanie czujników
Gdy logujesz się na nowe konto Twoja lista czujników będzie pusta. Aby dodać czujnik wybierz
w menu „Nowy czujnik”.

Menu

W aplikacji należy wprowadzić 8 znakowy numer seryjny (wielkość liter ma znaczenie) oraz 4
cyfrowy kod PIN. Numer seryjny (SN) i PIN umieszczone są wewnątrz urządzenia i są widoczne
po otwarciu obudowy.

Ważne: Każdy czujnik posiada indywidualny numer seryjny (SN) oraz kod PIN. Są to poufne
dane, które należy chronić przed dostępem osób nieuprawnionych.

9.3 Lista czujników
Gdy już dodasz swój pierwszy czujnik, lista czujników będzie wyświetlana zaraz po
uruchomieniu aplikacji, w ten sposób szybko i łatwo uzyskujesz dostęp do podstawowych
informacji. Aby uzyskać dodatkowe informację lub zmienić ustawienia – wybierz czujnik na
liście.

Status czujnika

Stan baterii czujnika

Numer seryjny

Statusy czujnika:
Czujnik jest wyłączony lub nie komunikuje się.
Ochrona ula jest włączona, czujnik będzie reagował na
zdarzenia.
Czujnik jest uśpiony na określony czas.
Wystąpił alarm.

9.4 Mapa
Mapa z położeniem czujnika może być wyświetlona wtedy, gdy czujnik ustali swoją pozycje
GPS. Zaraz po włączeniu czujnik ustali pozycję geograficzną w momencie przechodzenia z
uśpienia do czuwania alarmu (UZBROJONY).
Etykieta ikony informuje o aktualnym stanie czujnika, oraz kiedy nastąpiła ostatnia
aktualizacja pozycji geograficznej z GPS.

Nazwa czujnika

Etykieta ikony

Punkt, który wskazuje
położenie geograficzne

9.5 Edycja nazwy czujnika

Z listy czujników wybierz ten, któremu chcesz
zmienić nazwę. Następnie w menu wybierz „Zmień
nazwę”. Aby potwierdzić zmiany wybierz „ZAPISZ”.

9.6 Usuwanie czujnika

Z listy czujników wybierz ten, który chcesz usunąć.
Następnie w menu wybierz „Usuń czujnik”. Aby
potwierdzić wybierz „TAK”.

9.7 Alarm od czujnika
Gdy alarm czujnika był włączony (UZBROJONY) i wystąpiło zdarzenie, czujnik w krótkim czasie
wyśle powiadomienie do aplikacji. Na liście czujników odpowiednia ikona będzie
sygnalizowała wystąpienie alarmu. Jeżeli po wystąpieniu alarmu ul będzie przemieszczany, to
pozycja ula na mapie będzie aktualizowana.

Sygnalizacja alarmu będzie trwała tak długo, dopóki alarm nie zostanie skasowany. Po
skasowaniu alarmu czujnik natychmiast przechodzi do stanu „UZBROJONY” i będzie reagował
na kolejne zdarzenia.

Wybierz aby skasować alarm

9.8

Usypianie czujnika

Usypianie czujnika jest przydatną funkcją wtedy gdy planujesz pracę przy ulu. Dzięki temu
czujnik nie wysyła powiadomień o alarmach. Przyczynia się to oszczędzania energii w baterii.
Czas uśpienia możesz ustawić od 30 minut do 8 godzin, aby potwierdzić wybierz „ZAPISZ”. Po
upływie tego czasu czujnik automatycznie przejdzie do stanu „UZBROJONY” i będzie reagował
na zdarzenia.

Aby potwierdzić wybierz „ZAPISZ”

Przesuwaj aby zmienić czas na jak
długo czujnik pozostanie uśpiony.

