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4

Τον Smarther σας, χρησιμοποιήστε τον αμέσως!
Θερμάνετε το σπίτι σας (Boost)
Με την λειτουργία  ΒΟΟST, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορα στο σύστημά σας:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1
1

1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

2

2

2. Επιλέξτε την περίοδο έναυσης μεταξύ των 30/60/90 λεπτών

3 3

3. Ένας οπτικός δείκτης θα σας υποδείξει τον υπολειπόμενο χρόνο, για τον οποίο το σύστημα 
σας θα παραμείνει ενεργοποιημένο
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Σύντομος Οδηγός

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1
1

1. Από το Smarther κυλήστε προς τα κάτω για την προβολή της σελίδας ρύθμισης της θερμοκρασίας,  
    ή από την εφαρμογή αγγίξτε την σχετική εικόνα

2

2

2. Από το Smarther αγγίξτε τα πλήκτρα  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία ή 
από την εφαρμογή αγγίξτε              για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία.

Σημείωση: στην περίπτωση που θέλετε να καθορίσετε μια θερμοκρασία με βάση την ημέρα της 
εβδομάδας, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ειδικό πρόγραμμα (βλ.  Δημιουργία προγράμματος)
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6

Εγκατάσταση
Χωνευτή τοποθέτηση (0 49038 / 0 490 39)

Σε κουτί εντοιχισμού 503E

1

2

3

4

5

16
0 c

m

Συνιστώμενο ύψος
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Σε κουτί εντοιχισμού PB502N

4

Προσοχή: Αποφύγετε να σφίξετε τις βίδες με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε τυχόν παραμόρφωση 
της βάσης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής. 
Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να κουμπώνει σταθερά στη βάση και το κλιπ ασφάλισης θα πρέπει να 
ασφαλίζει στην θέση του. 
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αναμείνατε 2 ώρες πριν από τον έλεγχο της θερμοκρασίας που 
αναγράφεται. 
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Επίτοιχη τοποθέτηση (0 490 40)

Προσοχή: αποφύγετε να τοποθετήσετε το θερμοστάτη σε ακανόνιστες επιφάνειες και να σφίξετε τις βίδες με 
υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε τυχόν παραμόρφωση της βάσης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωστή 
εγκατάσταση της συσκευής.  
Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να κουμπώνει σταθερά στη βάση και το κλιπ ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλίζει στην 
θέση του. 
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αναμείνατε 2 ώρες πριν από τον έλεγχο της θερμοκρασίας που αναγράφεται. 

1

2

3

5

4

6
7

8

16
0 c

m

Συνιστώμενο ύψος
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Πρόσοψη

1. Οθόνη αφής

2. Προβολή της θερμοκρασίας/υγρασίας

3. Ένδειξη λειτουργίας ' 'Boost''

4. Πλήκτρο σύνδεσης Wi-Fi

5. Πλήκτρο Reset

Σημείωση: τα εικονίδια ,      ,  ,          ,     , ανάβουν μόνο όταν ο θερμστάτης είναι σε λειτουργία. 
Όταν ο θερμοστάτης είναι σε λειτουργία stand by, τα εικονίδια σβήνουν

4

5

1 2 3
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Επεξήγηση εικονιδίων της οθόνης

Εικονίδιο Τι σημαίνει

Smarther "απενεργοποιημένος"

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 
Ο Smarther έχει ρυθμιστεί με μια θερμοκρασία 
default στους 7°C το χειμώνα. 
Μπορείτε να καθορίσετε αυτή την τιμή από την 
εφαρμογή ή χειροκίνητα μειώνοντας ή αυξάνοντας 
τη θερμοκρασία έως την επιθυμητή τιμή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ: 
Ο Smarther είναι απενεργοποιημένος

Λειτουργία θέρμανσης Ο θερμοστάτης είναι σε λειτουργία θέρμανσης και 
είναι ενεργοποιημένος.

Λειτουργίας ψύξης Ο θερμοστάτης είναι σε λειτουργία ψύξης και είναι 
ενεργοποιημένος.

Χειροκίνητη λειτουργία

Η χειροκίνητη λειτουργία απενεργοποιεί το τρέχον 
καθορισμένο πρόγραμμα. Μέσω της εφαρμογής Home 
+ Control μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια 
αυτής της κατάστασης, μετά την οποία θα επανεκκινήσει 
το πρόγραμμα όπως έχει προγραμματιστεί

Ενεργοποίηση λειτουργίας 
Boost

Η λειτουργία Boost εξαναγκάζει την έναυση της 
λειτουργίας του θερμοστάτη για ένα περιορισμένο 
χρονικό διάστημα (30, 60 ή 90 λεπτά) ανεξάρτητα 
από τη θερμοκρασία του χώρου και το τρέχον 
πρόγραμμα

Πλήκτρα για τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας

Η τιμή της θερμοκρασίας ρυθμίζεται μόνο 
κατά την χειροκίνητη λειτουργία

Δείκτης σύνδεσης Wi-Fi

Μπλε led που αναβοσβήνει = υποδηλώνει ότι η 
συσκευή είναι έτοιμη για συσχετισμό με την 
εφαρμογή Home + Control

Λευκό led που αναβοσβήνει = προσδιορίζει σε 
ορισμένες διαδικασίες τον Smarther, σε περίπτωση 
που έχετε περισσότερους από έναν στο σύστημα

Σημείωση: τα υποδεικνυόμενα εικονίδια στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικά και μπορεί σε κάθε 
περίπτωση να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά των χαρακτηριστικών του προϊόντος
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0 490 38 / 0 490 39

Πίσω όψη 

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max.

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

1

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max. 110 – 240 Vac, 50/60 HZ

ΠΡΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/
ΨΥΞΗΣ (ΨΥΧΡΗ ΕΠΑΦΗ) (ON/OFF)

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

1. Ακροδέκτες σύνδεσης

Διαγράμματα καλωδίωσης
Θέρμανση ή/και ψύξη ενσωματωμένα σε κοινό σύστημα (π.χ. αντλία θερμότητας για 
θέρμανση/ψύξη)

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max. 110 – 240 Vac, 50/60 HZ

ΠΡΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
(ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ)

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

Εντολή ψυχρή επαφή Μόνο για θέρμανση/ψύξη με ψυχρή επαφή

Εντολή 230 Vac Μόνο για θέρμανση/ψύξη με εντολή 230 Vac (π.χ. ηλεκτροβάνα) ή 
άλλα φορτία με αντοχή επαφής έως 5 Α
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0 490 40

Πίσω όψη

110 - 240 V     50/60 Hz
N

L

5(2) AHEATING

COOLING

NC
C

NO

NC

C
NO

2 W max.

BTICINO SpA
Viale Borri, 231
21100 VARESE
ITALY

1

1. Ακροδέκτες σύνδεσης 

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max.

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

ΠΡΟΣ Σ ΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

*

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

* Ο επιλογικός διακόπτης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σωστά όταν η λειτουργία του 
συστήματος αλλάξει από ψύξη σε θέρμανση και αντίστροφα

Θέρμανση / ψύξη με διαφορετικά συστήματα
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Διαγράμματα καλωδίωσης
Σύστημα μόνο για θέρμανση με καθαρή επαφή (π.χ. ενεργοποίηση μπόιλερ)

Σύστημα μόνο για θέρμανση με φορτίο που ελέγχεται στην τάση δικτύου (π.χ. 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 230Vac ή άλλα φορτία, χωρητικότητα επαφής 5 (2) A)

Θέρμανση και ψύξη με διαφορετικά συστήματα

C
NC

L
N

NC

NO

C
NO

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΑΦΗ) (ON/OFF) 

C
NC

L
N

NC

NO

C
NO

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ) 

C
NC

L
N

NC

NO

C
NO

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
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Tεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία 110 – 240 Vac , 50/60Hz

Μέγιστη απορρόφηση 2 W max

Μέγιστη διατομή των καλωδίων 1 x 1,5mm2

Απόδοση επαφών 5(2) A

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 – 40 °C

Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας
5 - 30 ° C για θέρμανση. Αυξήσεις ανά 0,5°C

5 - 40°C για ψύξη. Αυξήσεις ανά 0,5°C

Τύπος ενεργοποίησης 1BU

Βαθμός ρύπανσης 2

Ονομαστική ωστική τάση 4 kV

Ασύρματη συσκευή που συμμορφώνεται με το πρότυπο 802.11b/g/n, συχνότητα 2,4 - 2,4835 GHz, 
εκπομπή ισχύος <20dBm. 
Πρωτόκολλο ασφαλείας WEP/WPA/WPA2. Πρωτόκολλο IPv4.

Ασύρματη σύνδεση: επικοινωνία μικρής εμβέλειας, συχνότητα 868MHz / 915MHz, ισχύς 
μετάδοσης <25mW e.r.p

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις 
για μελλοντική χρήση

Απαγορεύεται το άγγιγμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια 
Απαγορεύεται η χρήση υγρών καθαριστικών ή σπρέι 
Απαγορεύεται η κάλυψη των ανοιγμάτων εξαερισμού 
Απαγορεύεται η τροποποίηση της συσκευής 
Απαγορεύεται η αφαίρεση των προστατευτικών τμημάτων από τη συσκευή 
Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής κοντά σε νερό και σκόνη 
Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας 
Απαγορεύεται η εγκατάσταση κοντά σε επιβλαβή αέρια, μεταλλική σκόνη ή 
παρόμοια υλικά 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής σε μη κατάλληλες επιφάνειες

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Κίνδυνων πτώσης της συσκευής λόγω πιθανής υποχώρησης της επιφάνειας 
στην οποία έχει εγκατασταθεί ή λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης. Κατεβάστε 
το γενικό ρεύματος πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα

Προσοχή: η εγκατάσταση, διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρηση πρέπει να 
γίεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό 
Βεβαιωθείτε ότι η επίτοιχη τοποθέτηση έχει γίνει σωστά 
Πραγματοποιήστε την καλωδίωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με τις υποδείξεις 
Για τυχόν επεκτάσεις του συστήματος χρησιμοποιήστε μόνο τα αντικείμενα 
που ενδείκνυνται στις τεχνικές προδιαγραφές
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Λειτουργία
Στη βασική λειτουργία ο Smarther σας επιτρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα την θερμοκρασία και την έναυση του συστήματος για μια περιορισμένη 
χρονική περίοδο (λειτουργία Boost). Οι προηγμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες χάρη στην εφαρμογή Home + Control που μπορείτε να 
κατεβάσετε δωρεάν από τα Store (για λογισμικό iOS από το App Store, για λογισμικό Android από το Play Store). Στην προηγμένη λειτουργία 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε δημιουργία προγραμμάτων. 
Η επικοινωνία μεταξύ του smartphone όπου έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή Home + Control και του Smarther πραγματοποιείται μέσω του Wi-Fi 
που διαθέτει ο θερμοστάτης και δεν χρειάζεται ενσύρματη σύνδεση πέραν της τροφοδοσίας και της σύνδεσης με το σύστημα θέρμανσης.

Διαθέσιμες λειτουργίες και διαφορές μεταξύ του Smarther που έχει μόλις εγκατασταθεί και  του Smarther συνδεδεμένου με την εφαρμογή

Λειτουργίες

Smarther που μόλις έχει 
εγκατασταθεί (δεν έχει συνδεθεί) Smarther συνδεδεμένος με την εφαρμογή

Από τον Smarther Από την εφαρμογή

Λειτουργία Boost

Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου 
ο Smarther επιστρέφει στην  

λειτουργία πριν από την ενεργοποίηση

Στο τέλος της καθορισμένης 
περιόδου ο Smarther επιστρέφει 

στο ισχύον πρόγραμμα

Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου ο 
Smarther επιστρέφει στο ισχύον πρόγραμμα

Απενεργοποίηση

Η ρυθμιζόμενη λειτουργία είναι μόνιμη    Η ρυθμιζόμενη λειτουργία είναι μόνιμη Η ρυθμιζόμενη λειτουργία είναι μόνιμη

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 
είναι μόνιμη

Η καθορισμένη θερμοκρασία έχει 
σταθερό χρόνο (προεπιλογή 3 ώρες) 

που μπορεί να τροποποιηθεί μόνο 
από την εφαρμογή

Η καθορισμένη θερμοκρασία έχει σταθερό 
χρόνο (προεπιλογή 3 ώρες) που μπορεί να 

τροποποιηθεί

Προβολή υγρασίας

Προβολή της τρίτης σελίδας Προβολή της τρίτης σελίδας Προβολή σε Αρχική σελίδα

Λειτουργία Frost-guard

Λειτουργία Away
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– a) ποιότητα του σήματος Wi-Fi

– β) ποιότητα των σημάτων των δεδομένων

Σημειώστε επίσης ότι η εξ αποστάσεως χρήση μέσω της εφαρμογής περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων, ως εκ τούτου, το κόστος που συνδέεται με την κατανάλωση τους εξαρτάται από το 
είδος της σύμβασης που έχει θεσπίσει ο πελάτης με έναν πάροχο ISP (Internet Service Provider) και  επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Διαθέσιμες λειτουργίες και διαφορές μεταξύ του Smarther που έχει μόλις εγκατασταθεί και  του Smarther συνδεδεμένου με την εφαρμογή

Λειτουργίες

Smarther που μόλις έχει 
εγκατασταθεί (δεν έχει συνδεθεί) Smarther συνδεδεμένος με την εφαρμογή

Από τον Smarther Από την εφαρμογή

Ρυθμίσεις

– Αλλαγή θέρμανσης/ψύξης (προεπιλογή: θέρμανση)
– Ενεργοποίηση touch interface (προεπιλογή: ενεργοποιημένο)
– Φωτεινότητα  οθόνης(*) (προεπιλογή: αυτόματο χωρίς 

απενεργοποίηση)
– Θερμοκρασία θερμικής προστασίας (προεπιλογή: 7 °C)
– Βαθμονόμηση θερμοκρασίας
– Ενεργοποίηση beep (προεπιλογή: απενεργοποιημένο)
– Ενεργοποίηση δόνησης (προεπιλογή: ενεργοποιημένη)

Δημιουργία ημερησίων ή εβδομαδιαίων 
προγραμμάτων θέρμανσης

Διαχείριση περισσότερων Smarther 
και περισσότερων κατοικιών

(*) επίπεδα φωτεινότητας της οθόνης: Off, Αυτόματο χωρίς απενεργοποίηση, Aυτόματο με απενεργοποίηση, Εξατομικευμένο

Σημείωση: για τη σύνδεση μεταξύ του Smarther και του smartphone είναι απαραίτητη η παρουσία ενός οικιακού δικτύου Wi-Fi με πρόσβαση στο Internet. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία 
ο πελάτης πρέπει να αποκτήσει τεχνικό εξοπλισμό που να του επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, στη βάση της συμφωνίας που έχει συναφθεί από τον πελάτη με έναν πάροχο ISP (Internet 
Service Provider) , για το οποίο η Bticino αποποιείται κάθε ευθύνη. 
Για τον προγραμματισμό και την χρήση του Smarther είναι αναγκαίο να εγκαταστήσετε στο smartphone σας την αποκλειστική εφαρμογή  Home + Control. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω 
της εφαρμογής επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον Smarther εξ αποστάσεως και μέσω του διαδικτύου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενσωμάτωση και η ομαλή λειτουργία μεταξύ Smarther και 
εφαρμογής μπορεί να εξαρτάται από την:
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Bασικές λειτουργίες
Λειτουργία Boost
Η λειτουργία Boost εξαναγκάζει την έναυση του συστήματος για ένα περιορισμένο χρονικό 
διάστημα (30, 60 ή 90 λεπτά) ανεξάρτητα από την θερμοκρασία του χώρου και το 
προγραμματισμένο σενάριο σε ισχύ. 
Μετά τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας, ο Smarther επιστρέφει στην λειτουργία που είχε 
καθοριστεί από πριν.

Μετά τη ρύθμιση της επιθυμητής διάρκειας (30, 60 ή 90 λεπτά), περιμένετε μέχρι να 
σταματήσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία και η λειτουργία Boost θα ενεργοποιηθεί.

1. Αγγίξτε την οθόνη, το σύμβολο  ανάβει

2. Αγγίξτε μία ή περισσότερες φορές το σύμβολο για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος ρύθμισης ενώ ταυτόχρονα ανάβει το LED.

2

1
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Στην οθόνη εμφανίζεται η μετρηθείσα θερμοκρασία του χώρου. Το LED σβήνει σταδιακά με 
την πάροδο του χρόνου ρύθμισης.

3. Για να τερματίσετε νωρίτερα τη λειτουργία Boost αγγίξτε το σύμβολο         . 
O Smarther επιστρέφει στη λειτουργία που είχε πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας Boost.

3
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Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Το επίπεδο της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί τοπικά μόνο στην χειροκίνητη λειτουργία.

1. Αγγίξτε την οθόνη

2. Κυλίστε την οθόνη για μετάβαση στην επόμενη σελίδα

3. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση, αλλάξτε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα 

3

2

1



2120

Smarther 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και η οθόνη θα επιστρέψει 
στην οθόνη της μετρούμενης θερμοκρασίας.
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Σημείωση: όταν καθορίσετε την θερμοκρασία θερμικής προστασίας* στην οθόνη 
εμφανίζεται το σύμβολο απενεργοποίησης.

* κατώτατη τιμή θερμοκρασίας χώρου μέχρι την οποία ο θερμοστάτης παραμένει 
απενεργοποιημένος (προεπιλεγμένη τιμή θερμοκρασίας: 7 ° C για το χειμώνα).
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Απεικόνιση υγρασίας περιβάλλοντος
Ο Smarther διαθέτει αισθητήρα που ανιχνεύει το ποσοστό υγρασίας που υπάρχει στο 
περιβάλλον. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να εμφανιστεί η 
τιμή μέτρησης.

1. Αγγίξτε την οθόνη

2. Κυλίστε 2 φορές την οθόνη για μετάβαση στην επόμενη σελίδα

Το ποσοστό της υγρασίας που μετρήθηκε παραμένει ορατό για μερικά δευτερόλεπτα ενώ στην 
συνέχεια επιστρέφει η προβολή της μετρούμενης θερμοκρασίας.

2

1
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3

1 2

1. Να κατεβάσετε την εφαρμογή από τα Store

2. Να εγγραφείτε για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό

3. Να συσχετίστε το λογαριασμό με τον Smarther σας μέσω της εφαρμογής

Έλεγχος του Smarther με την εφαρμογή Home + Control
Εισαγωγή
Μπορείτε να διαχειρίζεστε τον Smarther μέσω της δωρεάν εφαρμογής Home + Control, και 
για να το κάνετε αυτό θα πρέπει πρώτα:
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Κατεβάστε την εφαρμογή Home + Control

1. Στο smartphone σας, ξεκινήστε την εφαρμογή για να διαβάσετε τους κωδικούς QR και 
στη συνέχεια, " καδράρετε" τον κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή Home + Control 
στα stores.

Για να ελέγξετε από απόσταση το "έξυπνο" σύστημά σας, πρέπει πρώτα να κατεβάσετε την 
εφαρμογή από τα Store (για συσκευές iOS® από το App Store, για συσκευές Android® από 
το Play Store)

1
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Δημιουργία λογαριασμού
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Home + Control  και να επωφεληθείτε των 
προηγμένων λειτουργιών του Smarther πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό. 
Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε:

1. Αγγίξτε το SIGN UP για εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού, διαφορετικά 
χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας εάν έχετε ήδη εγγραφεί

2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email με την οποία θέλετε να εγγραφείτε

3. Πατήστε NEXT για να συνεχίσετε

4. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:
–  τουλάχιστον 8 χαρακτήρες 
–  τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα (π.χ. a)
–  τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Α)
–  τουλάχιστον έναν αριθμό (π.χ. 1)
–  τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (π.χ. $)

5. Πατήστε ΝΕΧΤ για να συνεχίσετε

1

2

4

5

3



2726

Smarther 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

6

6. Επιλέξτε τη χώρα

A    Αγγίξτε για αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης που αναφέρονται στο κείμενο  (υποχρεωτικό)

B   Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη λήψη ειδήσεων και προωθητικών ενεργειών του Ομίλου Legrand 

Γ  Αγγίξτε για αποδοχή για να βοηθήσετε τον όμιλο Legrand να βελτιώσει τα προϊόντα του

7. Αγγίξτε το SIGN UP για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό

– στο πίσω μέρος του φυλλαδίου οδηγιών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

7

A

B

Γ

Προκαταρκτικά βήματα για smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS

Πριν ξεκινήσετε τη σύνδεση, προετοιμάστε τον κωδικό HOMEKIT για σάρωση ή γράψτε τον στο
παρεχόμενο πεδίο

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό HOMEKIT:

8

La tecnologia Apple HomeKit offre un modo semplice e sicuro per controllare i termostati di casa da iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod oppure Mac utilizzando l'app Apple Home. Controlla i tuoi accessori abilitati per HomeKit con la voce 
chiedendo a Siri direttamente dal tuo iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oppure Mac. 
Apple HomeKit technology provides an easy, secure way to control your home’s thermostats from your iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod, or Mac using the Apple Home app. Control your HomeKit-enabled accessories with your voice by asking 
Siri directly from your iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, or Mac.
La technologie Apple HomeKit offre la possibilité, de manière simple et sûre, de contrôler les thermostats de l’habitation 
depuis un iPhone, un iPad, un Apple Watch, un HomePod ou un Mac en utilisant l'appli Apple Home. Il devient possible 
de contrôler ses propres accessoires prévus pour HomeKit, avec la voix en demandant à Siri directement depuis votre
iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ou Mac.
Die Apple HomeKit-Technologie bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Heimthermostate von Ihrem iPhone, iPad, 
Apple Watch, HomePod oder Mac mit der Apple Home App zu steuern. Überprüfen Sie Ihr HomeKit-fähiges Zubehör mit Ihrer 
Stimme, indem Sie Siri direkt von Ihrem iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oder Mac aus fragen.

La tecnología Apple HomeKit ofrece un modo sencillo y seguro para controlar los termostatos de casa mediante iPhone, 
iPad, Apple Watch, HomePod o Mac utilizando la app Apple Home. Controla tus accesorios habilitados para HomeKit 
hablando con Siri directamente desde tu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod o Mac.
De Apple HomeKit-technologie biedt een eenvoudige een veilige wijze voor het controleren van de thermostaten in een 
woning met iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac met behulp van de app Apple Home. Controleer met uw stem uw 
accessoires die voor HomeKit geactiveerd zijn door dit aan Siri te vragen op uw iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac.
Technologie Apple HomeKit nabízí jednoduchý a bezpečný způsob ovládání domácích termostatů z iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod nebo Mac pomocí aplikace Apple Home. Ovládejte hlasem svá příslušenství aktivovaná pro HomeKit a 
požádejte přímo Siri z Vašeho iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac.

L'uso del badge Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare in modo specifico con 
la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione 
di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di 
sicurezza e normativi.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to workspecifically with the technology 
identified in the badge and has been certified by thedeveloper to meet Apple performance standards. Apple is not 
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu’un accessoire est conçu pour fonctionner de manière spécifique avec 
la technologie identifiée sur le badge et qu’il est certifié par le développeur pour satisfaire les standards de performance 
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement du dispositif ni de sa conformité aux standards de sécurité et aux 
dispositions des normes en vigueur.
Die Verwendung des Logos Works with Apple HomeKit bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss 
an das auf dem Badge angegebene technologische System entwickelt wurde und vom Entwickler nach den Apple 
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von 
Sicherheits- und Regulierungsstandards.

El uso del badge Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con 
la tecnología identificada en el badge y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de 
prestaciones Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con los 
estándares de seguridad y normativos.
Het gebruik van de badge Works with Apple betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek te werken met de 
technologie die in de badge beschreven is en dat de ontwikkelaar ervan certificeert dat het aan de prestatie-eisen van 
Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de overeenstemming ervan met de 
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Používání badge Works s Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo speciálně s technologií 
uvedenou v badge a bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo výkonové standardy Apple. Společnost Apple 
neodpovídá za fungování tohoto zařízení ani za to, zda je v souladu s bezpečnostními a regulačními normami.

Per controllare questo accessorio abilitato per HomeKit, automaticamente e lontano da casa, è richiesto un HomePod, Apple TV, 
oppure iPad impostato come hub di casa. Si raccomanda di aggiornare al più recente software e sistema operativo.
Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, Apple TV, or iPad set up as a home 
hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system.
Pour contrôler cet accessoire, prévu pour HomeKit, automatiquement et loin de chez soi, un HomePod, un Apple TV ou un iPad 
configuré comme hub d’habitation est nécessaire. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel et le système d’exploitation à la 
dernière version.
Um dieses HomeKit-fähige Zubehör automatisch und unterwegs zu steuern, benötigen Sie einen HomePod, einen Apple TV oder ein iPad 
als Heim-Hub. Wir empfehlen die Software und das Betriebssystem zu aktualisieren.

Para controlar este accesorio habilitado para HomeKit, automáticamente y lejos de casa, se requiere un HomePod, una TV Apple o un 
iPad programado como hub de casa. Se recomienda actualizar con el software y el sistema operativo más recientes.
Voor de automatische controle buitenshuis van dit accessoire is een HomePod, Apple TV, of iPad die als hub in huis ingesteld is, vereist. We 
adviseren om te updaten naar de meest recente software en besturingssysteem.
Pro ovládání tohoto příslušenství aktivovaného pro HomeKit automaticky a mimo domov je vyžadován HomePod, Apple TV nebo iPad 
nastavený jako domácí rozbočovač. Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi softwaru a operačního systému.

© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, 
Mac y Siri son marcas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. HomePod, iPadOS, Multi-Touch 
y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store son marcas de servicio de Apple Inc., 
registradas en los Estados Unidos y en otros países. IOS es una marca o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos 
y en otros países y se utiliza con licencia. Otros nombres de productos y sociedades, que aparecen citados en el presente 
documento, pueden ser marcas registradas de las sociedades respectivas.
Android, Google, Google Play y el logotipo Google Play son marcas registradas de Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac en 
Siri zijn merknamen van Apple Inc., die in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. HomePod, iPadOS, Multi-Touch en 
tvOSi zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store zijn servicemerken van Apple Inc. die 
in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. IOS is een merknaam of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en 
in andere landen en wordt met licentie gebruikt. Andere productnamen en bedrijven die in dit document genoemd worden, 
kunnen geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.
Android, Google, Google Play en het logo Google Play zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac a 
Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. HomePod, iPadOS, 
Multi-Touch a tvOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store, iCloud a iTunes Store jsou 
servisní značky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo 
registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a používá se na základě licence. 
Ostatní názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami 
příslušných společností.
Android, Google, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch e tvOS sono marchi registrati di Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store sono 
marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. IOS è un marchio o marchio 
registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Altri nomi di prodotti e 
società citati nel presente documento possono essere marchi registrati delle rispettive società.
Android, Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

© 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac, and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch, and tvOS are trademarks of Apple Inc. App Store, iCloud, and iTunes Store are 
service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered 
trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Other product and company 
names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. 

© 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac et Siri sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch et tvOS sont des marques déposées de Apple Inc. App Store, iCloud et 
iTunes Store sont des marques de service de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
IOS est une marque de Cisco déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et utilisée sous licence. Les 
autres noms de produits et de sociétés figurant dans le présent document peuvent être des marques 
déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, 
iPad, iPhone, Mac und Siri sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch und tvOS sind eingetragene Marken der Apple Inc. und in den Vereinigten 
Staaten und anderen Ländern registriert. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Andere hierin erwähnte 
Produkt- und Firmennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen 
sein.
Android, Google, Google Play und das Logo Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare. 
HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.
Warning: Unique Apple HomeKit installation code to be stored somewhere safe.
Apple HomeKit: The user will be asked for this code during the installation of the iOS mobile app.
Attention : code unique d’installation HomeKit Apple à conserver. 
HomeKit Apple : L’utilisateur devra fournir ce code lors de la mise en service du produit avec l’app iOS.
Achtung: Einzigartiger Apple HomeKit Installationscode zum Aufbewahren. 
HomeKit Apple: Während der Installation der iOS mobile App werden Sie nach diesem Code gefragt.

Atención: Código único de instalación HomeKit Apple que conservar.
HomeKit Apple: Durante la instalación de la app mobile iOS, se pedirá este código.
Opgelet: Bewaar de unieke installatiecode HomeKit Apple.
HomeKit Apple: Tijdens de installatie van de mobiele app iOS moet u deze code invoeren.
Pozor: Jedinečný instalační kód HomeKit Apple je třeba uchovat.
HomeKit Apple: Při instalaci app mobile iOS bude tento kód vyžadován.

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Smarther with Netatmo art. XW8002/XM8002/XG8002 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.bticino.it/red
Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Smarther with Netatmo item XW8002/XM8002/XG8002 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red

ΚΩΔΙΚΟΣ HOMEKIT

1 2 3 4 5 6 7 8
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– στο πίσω μέρος του Smarther

– στην προστατευτική μεμβράνη του Smarther

Download HOME + CONTROL AppDownload HOME + CONTROL App

ΚΩΔΙΚΟΣ HOMEKIT

1 2 3 4 5 6 7 8

ΚΩΔΙΚΟΣ HOMEKIT

1 2 3 4 5 6 7 8
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– εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα Android

– εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS

Συνδέστε τον Smarther σας 
Σε αυτό το σημείο, θα ξεκινήσει ένας οδηγός wizard για να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τη 
σύνδεση του Smarther.

Σημείωση: πριν ξεκινήσετε τη συσχέτιση, ελέγξτε ότι το Wi-Fi του σπιτιού είναι ανοιχτό.

A     Αγγίξτε εάν έχετε λάβει πρόσκληση από ήδη υπάρχοντα χρήστη

1. Αγγίξτε για να επιλέξετε την εταιρεία του προϊόντος που θέλετε να εγκαταστήσετε

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον Smarther with Netatmo

Η διαδικασία διαμόρφωσης διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας:

1

2

A
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3 4

3. Αγγίξτε το START για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση

4. Αγγίξτε το ENABLE για να ενεργοποιήσετε την τοποθεσία της συσκευής

5. Αγγίξτε το ALLOW για να επιτρέψετε στην εφαρμογή πρόσβαση στην τοποθεσία του smartphone

Εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα Android

6

A Ανοίγει την ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την επίλυση του προβλήματος
6. Κρατήστε πατημένο το πάνω δεξιά πλήκτρο του Smarther έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το 
    σύμβολο του Wi-Fi και να εμφανιστεί το «AP»

A

5
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7. Αγγίξτε το I see it για να συνεχίσετε

8

7

8. Στον Smarther εμφανίζεται το μπλε σύμβολο Wi-Fi, αγγίξτε το BLUE για να συνεχίσετε τη 

διαμόρφωση 

A   Υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε λάθος εφαρμογή για τη σύζευξη

A
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9. Αγγίξτε το Confirm για να επιβεβαιώσετε το προτεινόμενο δίκτυο Wi-Fi, διαφορετικά αγγίξτε 
το (A) για να επιλέξετε άλλο

10. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi του σπιτιού σας

11. Πατήστε το Validate για να συνεχίσετε

12. Επιλέξτε τον Smarther

9

10

11

12

13

14

A

13. Αγγίξτε το Yes εάν είναι η πρώτη εγκατάσταση του Smarther

14. Αγγίξτε το Yes I am sure για να επιβεβαιώσετε ότι είναι η πρώτη εγκατάσταση 

Προειδοποίηση: όλα τα υπάρχοντα δεδομένα θα διαγραφούν
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15. Εισαγάγετε ένα όνομα για το σπίτι

16. Aγγίξτε το Create Home για να δημιουργήσετε ένα νέο σπίτι 

17. Αγγίξτε το Create a new room για να δημιουργήσετε ένα νέο δωμάτιο

18. Επιλέξτε το δωμάτιο όπου εγκαταστήσατε το Smarther

19. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε για να μετονομάσετε το δωμάτιο

20. Πατήστε Next για επιβεβαίωση.

15

17

20

19

18

16

22. Δώστε ένα όνομα στον Smarther

22. Πατήστε για επιβεβαίωση.

23. Ο Smarther έχει ρυθμιστεί σωστά, αγγίξτε το NEXT για να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα 
μέσω του οδηγού (κοινός για λειτουργικά συστήματα Android και iOS)

22

21

23
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Εάν χρησιμοποιείτε smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS

3. Αγγίξτε το START για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση

4. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια νέα εγκατάσταση

A   Αγγίξτε αν έχετε προσκληθεί να διαχειριστείτε το σπίτι από έναν χρήστη

3

A

4

5. Κρατήστε πατημένο το πάνω δεξιά πλήκτρο του Smarther έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει 
    το σύμβολο του Wi-Fi και να εμφανιστεί το «AP» 

5
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6. Αγγίξτε το I see it για να συνεχίσετε

7.  Στον Smarther εμφανίζεται το μπλε σύμβολο Wi-Fi, αγγίξτε το BLUE για να συνεχίσετε τη διαμόρφωση 

A   Υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε λάθος εφαρμογή για τη σύζευξη

6

7

A
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8. Εισαγάγετε ένα όνομα για το σπίτι

9. Αγγίξτε το Next για να συνεχίσετε

10. Πατήστε για σάρωση του κωδικού HOMEKIT

11. Σαρώστε τον κωδικό HOMEKIT

Προετοιμάστε τον κωδικό HOMEKIT (ανατρέξτε στην ενότητα Προκαταρκτικά βήματα για 
smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS)

9

8

10

Download HOME + CONTROL App

11

Download HOME + CONTROL App
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12. Αν ο κωδικός δεν εντοπιστεί αυτόματα ή δεν μπορείτε να τον σαρώσετε, αγγίξτε για να 
ανοίξετε τη σελίδα για μη αυτόματη καταχώριση

13. Επιλέξτε τον Smarther που βρίσκεται κοντά

14. Αγγίξτε το Allow για να επιτρέψετε στο Smarther να έχει πρόσβαση στο δίκτυο Wi-Fi

15. Εισαγάγετε τον κωδικό HOMEKIT χειροκίνητα

     A    Μετονομάστε τον Smarther για τη λειτουργία θέρμανσης

     B   Μετονομάστε τον Smarther για τη λειτουργία ανίχνευσης υγρασίας

    Γ  Επιλέξτε το δωμάτιο / δημιουργήστε νέο για να εισάγετε τον Smarther στην εφαρμογή HOMEKIT  

    Δ  Συμπεριλάβετε/ αφαιρέστε τον από τα Αγαπημένα

16. Αγγίξτε το NEXT για να συνεχίσετε.

Ή

13

15

14

12

16

A

B

Γ

Δ
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Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

17. Αγγίξτε για να επιλέξετε τα σενάρια, στα οποία θέλετε να συμπεριλάβετε τον Smarther

18. Αγγίξτε το Next για να συνεχίσετε.

19. Αγγίξτε το Done για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση της εφαρμογής HOMEKIT

20. Αγγίξτε το Yes αν είναι η πρώτη εγκατάσταση του Smarther

21. Αγγίξτε  το Yes I am sure για να επιβεβαιώσετε ότι είναι η πρώτη εγκατάσταση

22.  Επιλέξτε το δωμάτιο όπου εγκαταστήσατε το Smarther

19 20

21

22

17

18
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Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

23. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε για να μετονομάσετε το δωμάτιο

24. Πατήστε για επιβεβαίωση.

25. Προσαρμόστε το όνομα του Smarther

26. Πατήστε για επιβεβαίωση.

27. Το Smarther έχει ρυθμιστεί σωστά, αγγίξτε το Finish για να ολοκληρώσετε τη συσχέτιση και 
να προχωρήσετε στη δημιουργία ενός προγράμματος μέσω του οδηγού (κοινός για 
λειτουργικά συστήματα Android και iOS))

23 25

24 26

27
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1. Αγγίξτε για να ξεκινήσετε τον οδηγό

2. Επιλέξτε εάν ο προγραμματισμός προορίζεται για σύστημα θέρμανσης ή ψύξης

3. Πατήστε για να συνεχίσετε

1

Δημιουργία προγράμματος χρησιμοποιώντας τον οδηγό (wizard)
Σε αυτό το σημείο, ο οδηγός, μέσω ερωτήσεων στις οποίες πρέπει να απαντήσετε, σας 
προτείνει να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μπορείτε να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας στο κεφάλαιο Προγράμματα

2

3

4

4
5

7

7

8

6

4. Ορίστε τις ώρες που θα οριοθετούν τα χρονικά διαστήματα (όταν σηκώνεστε και όταν 
κοιμάστε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας)

5. Πατήστε για να συνεχίσετε.

6. Επιλέξτε αν κατά τη διάρκεια της ημέρας είστε συνήθως στο σπίτι ή όχι.

7. Ορίστε τις ώρες που θα οριοθετούν τα χρονικά διαστήματα

8. Πατήστε για να συνεχίσετε.
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11

11
12

9. Επιλέξτε αν συνήθως επιστρέφετε στο σπίτι για μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας ή όχι.

10. Πατήστε για επιβεβαίωση.

11. Ορίστε τις ώρες που θα οριοθετούν τα χρονικά διαστήματα (όταν σηκώνεστε και όταν 
κοιμάστε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου)

12. Πατήστε για να συνεχίσετε.

9

10

13. Επιλέξτε αν είστε συνήθως στο σπίτι το Σάββατο ή όχι.

14. Πατήστε για να συνεχίσετε.

15. Επιλέξτε αν την Κυριακή είστε συνήθως στο σπίτι ή όχι.

16. Πατήστε για να συνεχίσετε.

13

14

15

16
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17. Επιλέξτε μια θερμοκρασία που αισθάνεστε άνετα όταν βρίσκεστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια 
της ημέρας.

18. Πατήστε για να συνεχίσετε.

19. Αγγίξτε για ολοκλήρωση, εμφανίζεται η Αρχική Σελίδα

18

17

19
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– Κατεβάσετε το App από τα Store

– Να εγγραφείτε για να δημιουργήσετε ένα account

– Αποδεχτείτε την πρόσκληση που στάλθηκε από το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το μέλος της 
οικογένειάς σας μέσω email

– Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τα νέα διαπιστευτήρια

– Ελέγξτε το έξυπνο σύστημά σας μέσω της εφαρμογής

1. Αγγίξτε το σύνδεσμο στο email που σας έστειλε το σύστημα μετά από μια πρόσκληση

2. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια με τα οποία έχετε εγγραφεί

3. Πατήστε για πρόσβαση

Πρόσβαση κατόπιν πρόσκλησης
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο έξυπνο σύστημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα 
εγκατάστασής σας ή από μέλος της οικογένειας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση: Όλοι οι χρήστες έχουν τα ίδια δικαιώματα εντολής, πρόσκλησης και τροποποίησης.

Ένα μήνυμα και ένα email θα επιβεβαιώσουν ότι η πρόσκληση έγινε αποδεκτή, ανοίξτε την 
εφαρμογή και εισαγάγετε τα δεδομένα ελέγχου ταυτότητας

2

3

1
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Ξεχάστηκε ο κωδικός

Μετά την επιβεβαίωση, το σύστημα θα στείλει το σύνδεσμο για να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης 
στη διεύθυνση email που υποδεικνύεται από εσάς

5. Πατήστε για να μετατρέψετε τον κωδικό πρόσβασης

6. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης που πρέπει να έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
– τουλάχιστον 8 χαρακτήρες · 
– τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα (π.χ. α) · 
– τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Α) · 
– τουλάχιστον έναν αριθμό (π.χ. 1) · 
– τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (π.χ. $).

7. Πατήστε για επιβεβαίωση

Σε περίπτωση που είχατε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης:

2

1. Αγγίξτε για να ανοίξετε τη σελίδα σύνδεσης

2. Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης Κωδικού πρόσβασης.

3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην οποία το σύστημα θα στείλει το σύνδεσμο για να 
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

4. Αγγίξτε για αποστολή του συνδέσμου

1

4

3

6

7

5
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A Πατήστε για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό

1. Αγγίξτε για να ανοίξετε τη σελίδα σύνδεσης

2. Πληκτρολογήστε το E-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης.

3. Πατήστε για πρόσβαση

B Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης Κωδικού πρόσβασης

Επαλήθευση
Αφού έχετε εγγραφεί στην πύλη, μπορείτε να συνδεθείτε με την είσοδο e-mail και τον κωδικό 
πρόσβασης.

A

B

Ένα μήνυμα επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει αλλάξει σωστά, ανοίξτε την εφαρμογή και 
εισαγάγετε τα δεδομένα ελέγχου ταυτότητας

1

2

B
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– Στοιχεία ελέγχου για μία συσκευή
– Στοιχεία ελέγχου δωματίου
– Στοιχεία ελέγχου στο σπίτι 
Στο παράδειγμα της Aρχικής Σελίδας που απεικονίζεται παρακάτω, υπάρχει μία συσκευή σε ένα 
δωμάτιο

Αρχική σελίδα
Μετά τον έλεγχο ταυτότητας, από αυτήν τη σελίδα μπορείτε να διαχειριστείτε τη θερμοκρασία του 
σπιτιού σας, χρησιμοποιώντας τις βαλβίδες Smarther και / ή Netatmo. 
Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην Αρχική σελίδα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο 
οργανώσατε το σπίτι σας, για παράδειγμα χωρίζοντάς το σε δωμάτια, εισάγοντας μια συσκευή 
για κάθε δωμάτιο ή πολλές συσκευές σε αυτό, και κατά συνέπεια τις διαθέσιμες εντολές για τη 
διαχείριση της θερμοκρασίας, στην πραγματικότητα υπάρχουν: 

A Ένα Όνομα Σπιτιού/προβολής σπιτιών

B Ανοίγει την ενότητα "Γράφημα" όπου μπορείτε να δείτε την κατανάλωση του συστήματος 
θέρμανσής σας

C Μετρημένη θερμοκρασία και ποσοστό μέτρησης υγρασίας

D Επαφή θέρμανσης  ή ψύξης  ενεργοποιημένο

E Καθορισμένη θερμοκρασία

F Ρύθμιση λειτουργίας “Boost”

G Ρύθμιση της Θερμοκρασίας
H Ο Προγραμματισμένος σχεδιασμός και καμία επιλογή λειτουργίας, αντιψυκτικό, αλλαγή 

προγράμματος)

I Εμφανίζονται οι λειτουργίες Smarther σε εξέλιξη

L Αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις

L

I

A

C

F
E

B

D

G

H

Προγραμματισμός σε εξέλιξη

Λειτουργία Boost

Χειροκίνητη λειτουργία

Λειτουργία αντιψυκτική

Απουσία λειτουργίας
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Διαχειριστείτε το σπίτι μου

Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες 
ρυθμίσεις που σχετίζονται με μεμονωμένα δωμάτια και 
συσκευές ή τις ρυθμίσεις ολόκληρου του σπιτιού. 
Μπορείτε επίσης να ορίσετε ορισμένες παραμέτρους του 
Smarther

Προγραμματισμένος 
σχεδιασμός

Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να δημιουργήσετε και να 
διαχειριστείτε χρονοδιαγράμματα

Θερμική άνεση Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να διαχειριστείτε 
ορισμένες παραμέτρους του Smarther

Διαχείριση καλεσμένων 
μου

Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να προβάλετε χρήστες 
που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το Smarther σας, 
να προσκαλέσετε νέους ή να τους διαγράψετε εάν είναι 
απαραίτητο

Προσθέστε ένα προϊόν σε 
αυτό το σπίτι

Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να προσθέσετε συσκευές 
συνδεδεμένες στο σύστημά σας.

Προχωρημένο

Εγκαταστήστε ένα νέο 
σπίτι

Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα 
νέο σπίτι που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας (π.χ. ορεινή 
κατοικία)

Βοήθεια
Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να προβάλετε και να 
αναζητήσετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις (FAQ) 
σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Home + Control

Ο λογαριασμός μου Ανοίγει την ενότητα όπου μπορείτε να προβάλετε τον 
λογαριασμό σας, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

Έξοδος Αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή Home + Control
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Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Έλεγχος μίας συσκευής

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την θερμοκρασία. 
Μια οπτική και γραπτό ένδειξη θα δείξει τον υπόλοιπο χρόνο. 
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση πριν από το τέλος μέσα από την κατάλληλη λειτουργία.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να εκτελέσετε το boost, οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν 
μόνο τη συσκευή μέσα στο δωμάτιο

Η θερμοκρασία έχει τώρα ρυθμιστεί

1. Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία

2. Κάντε κύλιση για να ορίσετε πόσο καιρό θα το διατηρήσετε (προεπιλογή 3 ώρες και μέγιστο 12 
ώρες)

3. Πατήστε για έξοδο από την τρέχουσα κατάσταση και επιστρέψτε στην προγραμματισμένη

A Καθορισμένη θερμοκρασία

B Γραμμή ένδειξης ώρας: δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο γραφικά

C Η ρύθμιση ώρας ολοκληρώθηκε

D  Ένδειξη ρυθμιζόμενης λειτουργίας

1

2

D
C
B

A

3
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Μειώνοντας τη θερμοκρασία κάτω από 7,5 °C, ενεργοποιείτε τη λειτουργία αντιψυκτικού που σας 
επιτρέπει, μόνο σε ένα σύστημα θέρμανσης, να διατηρείτε μια ελάχιστη θερμοκρασία ασφαλείας.

Η λειτουργία έχει τώρα ρυθμιστεί

1. Αγγίξτε έως ότου η ένδειξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας φτάσει κάτω από 7,5°C

2. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή

1

A Ένδειξη ρυθμιζόμενης λειτουργίας

A

A

2
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Ρύθμιση λειτουργίας Boost
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει τον εξαναγκασμό της έναυσης του συστήματος (θέρμανση 
και ψύξη) για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (30,60, 60 ή 90 λεπτά) ανεξάρτητα από τη 
μετρούμενη θερμοκρασία και τον προγραμματισμό. 
Μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, το Smarther συνεχίζει την λειτουργία του σύμφωνα 
με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.

Η λειτουργία έχει τώρα ρυθμιστεί

1. Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την λειτουργία

2. Μεταβείτε στον επιθυμητό χρόνο μεταξύ 30, 60 και 90 λεπτών (προεπιλογή 90 λεπτά)

3. Πατήστε για έξοδο από την τρέχουσα κατάσταση και επιστρέψτε στην προγραμματισμένη

Α Ένδειξη ρυθμιζόμενης λειτουργίας

B Γραμμή ένδειξης ώρας: δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο γραφικά

C Η ρύθμιση ώρας ολοκληρώθηκε

D Ένδειξη ρυθμιζόμενης λειτουργίας

1

3

2

D
C
B

A
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Ελέγξτε όλες τις συσκευές στο δωμάτιο
Ελέγξτε όλες τις συσκευές στο δωμάτιο. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να αυξήσετε, οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν όλες τις 
συσκευές του δωματίου ή να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για ολόκληρο το σπίτι.

1. Αγγίξτε για να διαχειριστείτε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο

A Μια θερμοκρασία που μετράται στο δωμάτιο.

B Ποσοστό μετρηθείσας υγρασίας

C Ορισμός θερμοκρασίας στο δωμάτιο

D Temperature set in the room

E Ορίστε τη λειτουργία Boost για κάθε δωμάτιο

F Ρυθμίστε τη Θερμοκρασία για το δωμάτιο

G Ανοίγει την ενότητα προγραμματισμού όπου μπορείτε να διαχειριστείτε προγραμματισμένα 
προγράμματα για ολόκληρο το σπίτι

Σημείωση: σε περίπτωση που πρέπει να ρυθμίσετε ξεχωριστά τη θερμοκρασία για κάθε συσκευή στο 
δωμάτιο, θα πρέπει να δημιουργήσετε επιπλέον δωμάτια και να εισαγάγετε μια συσκευή σε κάθε ένα. 
Για παράδειγμα, με το εργαλείο δημιουργίας δωματίων, μπορείτε να δημιουργήσετε "νότιο σαλόνι" και 
"βόρειο σαλόνι", να εισαγάγετε μια βαλβίδα Netatmo σε κάθε μία και να τις διαχειριστείτε ξεχωριστά.

1

A 

C
E

F
G

D

B
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A Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τις συσκευές σε κατάσταση απουσίας έως ότου αλλάξετε τη ρύθμιση 
χειροκίνητα.

3. Αγγίξτε για να επιλέξετε ημερομηνία και ώρα λήξης για τη λειτουργία "Απουσία"

4. Επιλέξτε μέχρι ποια ημέρα και σε ποια ώρα η λειτουργία "Απουσία" πρέπει να παραμείνει 
ενεργή

5. Πατήστε για επιβεβαίωση

4

5

3

A

Η λειτουργία "Απουσία" είναι πλέον ενεργή σε όλες τις συσκευές του σπιτιού

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα των προγραμματισμένων προγραμμάτων

2. Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία "Απουσία"

1

2

Ελέγξτε όλες τις συσκευές του σπιτιού
Μέσω του κεντρικού κουμπιού της αρχικής σελίδας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία 
του σπιτιού, στέλνοντας εντολές που θα επηρεάσουν όλες τις συσκευές. 
Επομένως, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιψυκτικού, τη λειτουργία "Απουσία" ή 
έναν προγραμματισμό για όλες τις συσκευές του σπιτιού.

Λειτουργία Away ("Εκτός σπιτιού")
Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Away" στο Smarther (θερμοκρασία 
12 ° C). Η λειτουργία Απουσία είναι πολύ χρήσιμη όταν πρέπει να βγείτε για μεσοπρόθεσμο χρονικό 
διάστημα και θέλετε να διατηρήσετε μια αποδεκτή θερμοκρασία αποφεύγοντας περιττή σπατάλη 
ενέργειας.
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Λειτουργία αντιψυκτική

A Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τις συσκευές σε κατάσταση απουσίας έως ότου αλλάξετε τη ρύθμιση 
χειροκίνητα.

3. Αγγίξτε για να επιλέξετε ημερομηνία και ώρα λήξης για τη λειτουργία "Αντιπηκτικό"

4. Επιλέξτε μέχρι ποια ημέρα και σε ποια ώρα η λειτουργία "Αντιπηκτικό" πρέπει να παραμείνει 
ενεργή

5. Πατήστε για επιβεβαίωση.

3
4

5

Η λειτουργία "Αντιψυκτικό" είναι πλέον ενεργή σε όλες τις συσκευές του σπιτιού

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Αντιψυκτικό" (θερμοκρασία 7 ° C). 
Η λειτουργία αντιψυκτικού είναι πολύ χρήσιμη όταν πρέπει να βγείτε για μεσοπρόθεσμο χρονικό 
διάστημα και θέλετε να διατηρήσετε μια θερμοκρασία που αποφεύγει προβλήματα στο οικιακό 
σύστημα.

A

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα των προγραμματισμένων προγραμμάτων

2. Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Αντιψυκτικό"

1

2
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Ορίστε ένα πρόγραμμα για όλες τις συσκευές του σπιτιού

Η επιλεγμένη λειτουργία προγραμματισμού είναι πλέον ενεργή σε όλες τις συσκευές του σπιτιού. 
Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε νέα προγράμματα, ανατρέξτε στην ενότητα 
Προγραμματισμένου σχεδιασμού

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα των προγραμματισμένων προγραμμάτων

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα από αυτά που είναι διαθέσιμα

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

1

2

3
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Ρυθμίσεις

Διαχειριστείτε το σπίτι μου

Παράμετροι κατοικίας

1

2

1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για πρόσβαση στην αρχική σελίδα διαχείρισης

A Ανοίγει την ενότητα Παράμετροι κατοικίας

B Ανοίγει την ενότητα Ρυθμίσεις δωματίου και ρυθμίσεις συσκευής (Smarther/Βαλβίδες)

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στις εσωτερικές παραμέτρους

A Αγγίξτε για να επεξεργαστείτε την περιγραφή του σπιτιού

B Ορίστε προηγμένες παραμέτρους όπως Τοποθεσία, Ζώνη ώρας, Πηγή ενέργειας, Τύπος σπιτιού 
και Μέγεθος σπιτιού.

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις των επιμέρους δωματίων και 
συσκευών ή ολόκληρου του σπιτιού. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ορισμένες παραμέτρους που 
σχετίζονται με τις συσκευές του σπιτιού.

A

B

1

A
B
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Προηγμένες Ρυθμίσεις

1. Αγγίξτε για να ορίσετε την τοποθεσία του σπιτιού σας

2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση και επιλέξτε την από τις προτεινόμενες

1. Αγγίξτε για να ορίσετε τη ζώνη της ζώνης ώρας αναφοράς

2. Μετακινηθείτε στη λίστα περιοχών

3. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη γεωγραφική τοποθεσία

3. Πληκτρολογήστε την περιοχή

3. Αγγίξτε για επιλογή

ή

ή

Εντοπισμός

Ζώνη ώρας

1

1

2

3

4

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ορίσετε τη γεωγραφική θέση του σπιτιού σας, τη ζώνη ώρας 
αναφοράς, την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείτε για το σπίτι σας, τον τύπο του σπιτιού και το 
μέγεθός του.

3

2
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Πηγή ενέργειας

Τύπος σπιτιού

1

1

1. Αγγίξτε για να επιλέξετε ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιείτε για το σπίτι σας

2. Επιλέξτε την πηγή ενέργειας σας από: 
– Ηλεκτρικός λέβητας· 
– Φυσικό αέριο· 
– Λάδι· 
– Αντλία θερμότητας· 
– Ξύλο·

1. Επιλέξτε τον τύπο του σπιτιού στο οποίο ζείτε

2. Επιλέξτε την τυπολογία μεταξύ: 
– Διαμέρισμα· 
– Μονοκατοικία

2

2
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Μέγεθος του σπιτιού

1. Εισαγάγετε τα τετραγωνικά πλάνα του σπιτιού σας

1

Ρυθμίσεις δωματίου

1

2

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην αίθουσα

2. Αγγίξτε για να ανοίξετε την ενότητα επεξεργασίας ρυθμίσεων δωματίου

A Αλλαγή ονόματος δωματίου

B Ακύρωση δωματίου

A
B
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1. Touch to delete the room

Ακύρωση δωματίου

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να διαγράψετε ένα δωμάτιο.

Σημείωση: για να αφαιρέσετε ένα δωμάτιο πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε όλα τα προϊόντα που είναι 
εγκατεστημένα σε αυτό

1. Αγγίξτε για εκκαθάριση του δωματίου

2. Πατήστε για επιβεβαίωση

1

2
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Ρυθμίσεις Smarther

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην αίθουσα όπου έχει εισαχθεί το Smarther

2. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης συσκευών

A Εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές για το Smarther

B Προηγμένο

C Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό της συσκευής

D Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού

E Εμφανίζει το σήμα Wi-Fi

F Διαμόρφωση Wi-Fi

1. Αγγίξτε για να διαχειριστείτε τη συσκευή

A Μετονομάστε το προϊόν

B Μετακίνηση

C Ακύρωση

2

A
B

C

B

A

C

D

E
F

Διαχείριση Smarther

1

1
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Μετονομάστε το προϊόν

Μετακίνηση

1

1

2

2

3

1. Αγγίξτε για να μετονομάσετε το Smarther

2. Μετονομάστε το Smarther επιλέγοντας ένα όνομα για να το αναγνωρίσετε

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

1. Αγγίξτε για να μετακινήσετε το Smarther σε άλλο δωμάτιο

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το δωμάτιο όπου θέλετε να εισαγάγετε το Smarther

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

3
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Διαγραφή

1

2

1. Αγγίξτε για να διαγράψετε το Smarther από το σπίτι σας

2. Πατήστε για επιβεβαίωση.
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Προχωρημένο

1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα σύνθετες παραμέτρους

A Αγγίξτε για να επιλέξετε τον αλγόριθμο θέρμανσης

B Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διεπαφής αφής και των φυσικών πλήκτρων του Smarther, 
εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, δεν θα είναι πλέον δυνατή η αλληλεπίδραση με τη φυσική 
διεπαφή του Smarther, αλλά μόνο για την εμφάνιση των πληροφοριών. 
Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι χρήσιμο αν θέλετε να μην επιτρέψετε την αλλαγή των 
ρυθμίσεων (π.χ. δωμάτιο παιδιών ή δημόσιος χώρος) από το smarther, αλλά μόνο από το App.

C Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναπαραγωγής ήχου όταν πατάτε ένα πλήκτρο (τόσο στην οθόνη 
όσο και φυσικά).

D Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κραδασμών όταν πατάτε ένα πλήκτρο (τόσο στην οθόνη όσο και 
φυσικά).

E Ρυθμίζει το επίπεδο φωτισμού όταν η οθόνη είναι σε αναμονή

1

C

B

A

E

D
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1. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον αλγόριθμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με βάση τον τύπο του 
συστήματος:

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον προηγμένο αλγόριθμο: ο θερμοστάτης διαχειρίζεται τις 
θερμοκρασίες με προχωρημένο τρόπο ελέγχοντας το άνοιγμα των βαλβίδων χρησιμοποιώντας 
ορισμένες παραμέτρους που εξαρτώνται από τον τύπο του εγκατεστημένου συστήματος. Αυτό 
σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε την άνεση και να εξορθολογήσετε καλύτερα την κατανάλωση.

3. Επιλέξτε τον ελάχιστο χρόνο για τον οποίο ο θερμοστάτης θα ενεργοποιήσει το σύστημα. 
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την αποφυγή περιττών λειτουργιών του συστήματος. 
Για παράδειγμα, εάν η βαλβίδα που ελέγχεται από τον θερμοστάτη έχει χρόνο ανοίγματος 2 
λεπτών, συνιστάται να ρυθμίσετε 2 λεπτά σε αυτήν την παράμετρο.

1. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον αλγόριθμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με βάση τον τύπο του 
συστήματος:

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε τον αλγόριθμο υστέρησης: ικανότητα μιας δομής να μεταβάλλει 
τη θερμοκρασία της λίγο πολύ αργά ανάλογα με τον τύπο του συστήματος και επομένως 
βασίζεται στην ταχύτητα με την οποία οι εγκατεστημένες συσκευές χρησιμοποιούν για 
θέρμανση / ψύξη.

3. Επιλέξτε την τιμή υστέρησης: 
0,1°C: εργοστασιακή ρύθμιση, κατάλληλη για συστήματα θέρμανσης και ψύξης υψηλής 
υστέρησης (αργά). 
1°C: ρύθμιση κατάλληλη για συστήματα θέρμανσης και ψύξης με χαμηλή υστέρηση (γρήγορα)

Σημείωση: η ρύθμιση στο μενού για να μπορείτε να επιλέξετε τον προηγμένο αλγόριθμο εμφανίζεται 
μόνο μετά από λίγο καιρό ότι ο θερμοστάτης είναι εγκατεστημένος στο λειτουργικό σύστημα. 
Αυτό επιτρέπει στον θερμοστάτη να υπολογίζει τις απαραίτητες παραμέτρους. Ενδεικτικά, το σύστημα 
χρειάζεται τουλάχιστον 15 ημέρες για να πραγματοποιήσει αυτούς τους υπολογισμούς.

Προηγμένος αλγόριθμος θέρμανσης

Κατώφλι υστέρησης αλγόριθμος θέρμανσης

1

1
2

2

3

3
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1. Πατήστε για να επιλέξετε τη λογική λειτουργία φωτισμού της οθόνης

Φωτεινότητα της οθόνης

2

3. Επιλέξτε την προσαρμοσμένη λειτουργία

4. Μετακινηθείτε για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη φωτεινότητα σε stand-by

5. Πατήστε για αποθήκευση

Μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη απενεργοποιείται πηγαίνει στην κατάσταση stand-by και 
εκτελώντας την επιλεγμένη λογική λειτουργία.

Απενεργοποιείται

Ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος προσαρμόζει την οθόνη 
στην περίπτωση της χαμηλής φωτεινότητας το ρυθμίζει στο ελάχιστο

Ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος προσαρμόζει την οθόνη 
και στην περίπτωση χαμηλού φωτισμού απενεργοποιείται (π.χ. νύχτα)

Ρυθμίζει με ακρίβεια και οριζόμενο από το χρήστη, την οθόνη (βλέπε 
παρακάτω)

2. Επιλέξτε τη λειτουργία μεταξύ

3

4
5

1
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3. Κρατήστε πατημένο το ανώτερο πλήκτρο του Smarther, έως ότου να εμφανιστεί η επιγραφή 
«AP»

3

A Ανοίγει την ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την επίλυση του προβλήματος

A

2

1. Αγγίξτε για να αλλάξετε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Smarther

2. Πατήστε για να ξεκινήσετε

Διαμόρφωση δικτύου

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ορίσετε σε ποιο δίκτυο Wi-Fi είναι συνδεδεμένο το Smarther. 
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν, για παράδειγμα, αντικαταστήσετε το δρομολογητή ή θέλετε 
να συνδέσετε το Smarther σε ένα δίκτυο διαφορετικό από αυτό που επιλέχθηκε στην πρώτη 
εγκατάσταση.

1
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4. Κάντε κλικ για να συνεχίσετε

4

5. Το μπλε σύμβολο Wi-Fi εμφανίζεται στο Smarther, αγγίξτε για να συνεχίσετε τη διαμόρφωση

5

A

A Υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε λανθασμένη εφαρμογή για σύζευξη
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6. Αγγίξτε για επιβεβαίωση του προτεινόμενου οικιακού δικτύου Wi-Fi, διαφορετικά αγγίξτε το (A) 
για να επιλέξετε άλλο

7. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης οικιακού Wi-Fi

8. Πατήστε για να συνεχίσετε

9. Επιλέξτε το Smarther

9

10. Το Smarther έχει ρυθμιστεί σωστά, αγγίξτε για να τερματίσετε τη διαδικασία

A

6

7

8

10
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Ρυθμίσεις βαλβίδων

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στο δωμάτιο όπου έχει τοποθετηθεί η θερμοστατική βαλβίδα Netatmo

2. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης συσκευών

A Εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές για τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo

B Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό της συσκευής

C Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού

D Εμφανίζει το ραδιοφωνικό σήμα

E Εμφανίζει τη στάθμη της μπαταρίας

F Πατώντας, εμφανίζεται ένας αριθμός αναγνώρισης στη βαλβίδα

G Πατώντας, ξεκινά η διαδικασία βαθμονόμησης βαλβίδας. 
Ένας ήχος που προέρχεται από τη βαλβίδα (κίνηση του στοιχείου κινητήρα) δείχνει ότι η 
βαθμονόμηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

B

A

C

D

E

F

G

1

2
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1. Αγγίξτε για να διαχειριστείτε τη συσκευή

A Μετονομάστε το προϊόν

B Μετακίνηση

C Ακύρωση

A
B

C

Διαχείριση βαλβίδων

1

Μετονομάστε το προϊόν

1

2

3

1. Αγγίξτε για να μετονομάσετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo

2. Μετονομάστε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo επιλέγοντας ένα όνομα για να την 
αναγνωρίσετε

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.
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Μετακίνηση

1

2

1. Αγγίξτε για να μετακινήσετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo σε άλλο δωμάτιο

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το χώρο όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη θερμοστατική βαλβίδα 
Netatmo

3. Πατήστε για επιβεβαίωση.

3

Διαγραφή

1

2

1. Αγγίξτε για να διαγράψετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo από το σπίτι σας

2. Πατήστε για επιβεβαίωση.
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Παράμετροι

Πραγματική θερμοκρασία

1

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα της πραγματικής θερμοκρασίας που μετράται από το 
Smarther

2. Επιλέξτε την πραγματική μετρούμενη θερμοκρασία

Ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκεται ο θερμοστάτης ή η βαλβίδα, είναι δυνατόν να 
παρατηρήσετε τις διαφορές μεταξύ της θερμοκρασίας που εμφανίζεται στον θερμοστάτη και 
της θερμοκρασίας που εμφανίζεται για παράδειγμα σε ένα θερμόμετρο. Χρησιμοποιώντας αυτήν 
τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στον θερμοστάτη που 
αντιπροσωπεύει καλύτερα τη θερμοκρασία δωματίου.

2
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1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για να ανοίξετε το μενού εμφάνισης προγραμματισμού

3. Αγγίξτε για να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα

4. Εισάγετε ένα όνομα για προγραμματισμό

5. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Προγράμματα
Κατά τη σύνδεση του Smarther σας με το Smartphone, απαντώντας σε μερικές ερωτήσεις 
σχετικά με τις συνήθειες της ζωής σας, το σεμινάριο σας επέτρεψε να δημιουργήσετε έναν 
προγραμματισμό που διαχειρίζεται τη θερμοκρασία του σπιτιού σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 
Ο προγραμματισμένος προγραμματισμός ορίζει μια διαφορετική θερμοκρασία με βάση την 
ώρα και την ημέρα της εβδομάδας. Οι προκαθορισμένες θερμοκρασίες που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε είναι:

Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε νέα σημεία ρύθμισης βλέπε Σημείο ρύθμισης

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα μέσω του οδηγού.

ECO Θερμοκρασία προς ρύθμιση όταν δεν είστε σπίτι

COMFORT Θερμοκρασία προς ρύθμιση όταν είστε σπίτι

COMFORT +1 Θερμοκρασία για ρύθμιση όταν είστε κρύος

NΥΧΤΑ θερμοκρασία προς ρύθμιση κατά τη διάρκεια της νύχτας

Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα

1

2

3

4

5

Σημείωση: εκτός από τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος χρησιμοποιώντας τον οδηγό, μπορείτε 
επίσης να προσαρμόσετε ένα υπάρχον πρόγραμμα (δείτε "Παράδειγμα δημιουργίας ενός νέου 
προγράμματος από ένα υπάρχον")
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1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού και δημιουργήστε έναν νέο 
προγραμματισμό * μέσω ανατύπωσης

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το πρόγραμμα προς αντιγραφή

3. Επιλέξτε τον προγραμματισμό για αντιγραφή

4. Αγγίξτε για να αντιγράψετε τον προγραμματισμό

4. Επιλέξτε για να αντιγράψετε το πρόγραμμα

5. Εισαγάγετε μια περιγραφή για προγραμματισμό

6. Πατήστε για επιβεβαίωση.

1

4

6

7

Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να αντιγράψετε και ενδεχομένως να μετατρέψετε ένα 
υπάρχον πρόγραμμα

Τώρα ο προγραμματισμός εμφανίζεται στη λίστα προγραμμάτων και μπορεί να ενεργοποιηθεί, να 
τροποποιηθεί να ακυρωθεί.

*Caution: κάθε Smarther μπορεί να διαχειριστεί έως και 10 προγράμματα, 150 διακυμάνσεις 
εβδομαδιαίας θερμοκρασίας και 12 διαφορετικές θερμοκρασίες

5

2

3

Αντιγράψτε ένα πρόγραμμα
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1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για προβολή επιλογών προγραμματισμού

3. Αγγίξτε για να μετονομάσετε το πρόγραμμα

4. Μετονομάστε το πρόγραμμα

5. Πατήστε για επιβεβαίωση.

Μετονομάστε ένα πρόγραμμα

1

2

3

4

5

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να μετονομάσετε ένα πρόγραμμα.
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Αλλάξτε ένα χρονικό διάστημα

1

2

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε ένα από τα προγράμματα για ενεργοποίηση

3. Αγγίξτε για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να επεξεργαστείτε

4. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα και ώρα λήξης του διαστήματος

5. Επιλέξτε την ώρα λήξης του διαστήματος

6. Επιλέξτε τα λεπτά λήξης του διαστήματος

3

4

5

6
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7. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της επιλεγμένης ώρας και λεπτών

8. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της αλλαγής

7

8
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Ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα
Μετά τη δημιουργία των προγραμμάτων θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το επιθυμητό

1. Αγγίξτε για να ανοίξετε το μενού του Προγραμματισμένου σχεδιασμού

2. Επιλέξτε το πρόγραμμα για ενεργοποίηση

3. Αγγίξτε για να κλείσετε το μενού προγραμματισμένου σχεδιασμού

Ο προγραμματισμός είναι πλέον ενεργός

1

2

3
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Διαγράψτε ένα προγραμματισμό

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα

3. Επιλέξτε τον προγραμματισμό που θέλετε να διαγράψετε

4. Αγγίξτε για να διαγράψετε το πρόγραμμα

5. Διαγράψτε το πρόγραμμα

6. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της ακύρωσης του προγραμματισμού

1

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε οριστικά ένα υπάρχον πρόγραμμα.

2

3

4

5

6

Σημείωση: ένα πρόγραμμα που είναι ενεργό δεν μπορεί να διαγραφεί.
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Αντιγράψτε-επικολλήστε τις ημέρες

Σε αυτό το παράδειγμα, το προφίλ Παρασκευής αντιγράφεται στο Σάββατο και την Κυριακή

1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για να δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες για προγραμματισμό

3. Αγγίξτε για να επιλέξετε τη λειτουργία που σας επιτρέπει να αντιγράψετε-επικολλήσετε τις 
ημέρες

4. Επιλέξτε την ημέρα με το προφίλ που θέλετε να αντιγράψετε

5. Επιλέξτε το ή τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε να αντιγράψετε το προφίλ

6. Πατήστε για επιβεβαίωση.

1

4

2

3

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αντιγράψετε το προφίλ που δημιουργήθηκε για μια 
συγκεκριμένη ημέρα σε μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας.

5 6
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Προσθέστε ένα καθορισμένο σημείο

1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα προγραμματισμού

2. Εισάγετε την ημέρα που σκοπεύετε να εισαγάγετε το εξατομικευμένο σημείο ρύθμισης

3. Αγγίξτε για να εισαγάγετε το προσαρμοσμένο σημείο ρύθμισης

4. Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα καθορισμένο σημείο

5. Προσαρμόστε το όνομα

6. Αγγίξτε για να επιλέξετε τη θερμοκρασία ρύθμισης

7. Ολισθήσατε για την επιλογή της θερμοκρασίας

8. Πατήστε για επιβεβαίωση.

1

2

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε σημεία ρύθμισης προσαρμόζοντας τη 
θερμοκρασία και το όνομα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το σημείο ρύθμισης προστίθεται μόνο 
στον προγραμματισμό στον οποίο συμμετέχετε.

Μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε προσαρμοσμένα σημεία ρύθμισης για καλύτερη 
διαχείριση του προγραμματισμού στο Smarther σας, καθώς και να αλλάξετε τη θερμοκρασία των 
προεπιλεγμένων σημείων ρύθμισης.

6

5

7

8

3

4

Σημείο ρύθμισης
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9. Αγγίξτε για να δημιουργήσετε το προσαρμοσμένο σημείο ρύθμισης

10. Πατήστε για επιβεβαίωση

9

Αλλάξτε ένα καθορισμένο σημείο

1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ενός καθορισμένου σημείου

3. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης του οποίου η θερμοκρασία θέλετε να αλλάξετε

1

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία ενός υπάρχοντος σημείου ρύθμισης. 
Π.χ. αύξηση 2°C στο σημείο ρύθμισης άνεσης, το οποίο επομένως αλλάζει από 19°C σε 21°C

3

2

10
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4. Αγγίξτε για να επιλέξετε τη θερμοκρασία ρύθμισης

5. Κάντε κύλιση για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία

6. Πατήστε για επιβεβαίωση.

7. Αγγίξτε για επιβεβαίωση του τροποποιημένου σημείου ρύθμισης

4

5

6

7

8. Αγγίξτε για επιβεβαίωση της τροποποίησης του σημείου ρύθμισης

8
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Διαγράψτε ένα καθορισμένο σημείο

1. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για να δείτε όλα τα διαθέσιμα σημεία για τον επιλεγμένο προγραμματισμό

3. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης που θέλετε να διαγράψετε

4. Αγγίξτε για οριστική διαγραφή του σημείου ρύθμισης

5. Πατήστε για επιβεβαίωση.

1

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να διαγράψετε ένα δημιουργημένο σημείο ρύθμισης.

5

4

2

3

Σημείωση: δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προεπιλεγμένα σημεία ρύθμισης (Comfort / Comfort + / Eco 
/ Night).

Σημείωση: για να εξαλειφθεί, το σημείο ρύθμισης δεν πρέπει να εμφανίζεται σε έναν προγραμματισμό. 
Σε περίπτωση που το σημείο ρύθμισης που θέλετε να διαγράψετε εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα, 
το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να το διαγράψετε μέχρι να το διαγράψετε από το πρόγραμμα των 
μεμονωμένων ημερών.
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Παράδειγμα δημιουργίας ενός νέου προγράμματος από ένα υπάρχον

Σημείωση: το Smarther ενημερώνει το εσωτερικό του χρονοδιάγραμμα με το διακομιστή NTP μία φορά 
την ημέρα. Αυτή η διαδικασία απαιτεί ότι ο Smarther κατά τη στιγμή της αίτησης είναι συνδεδεμένος με 
το τροφοδοτικό και ότι το διαδίκτυο λειτουργεί. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τροφοδοσία, το Smarther μέσω της εσωτερικής μπαταρίας διατηρεί το 
χρόνο για μία ημέρα, μετά από αυτό το όριο και, μόλις είναι διαθέσιμο, το Smarther θα ανακτήσει τα 
δεδομένα ρολογιού από τον διακομιστή NTP.

1. από την Κυριακή στις 00:00 έως την Τετάρτη στις 14:00, η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμιστεί 
στο σημείο ρύθμισης "eco" (16°)

2. από την Τετάρτη στις 14:00, έως την Τετάρτη στις 18:00 η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμιστεί 
στο σημείο ρύθμισης "Comfort" (19°)

3. από την Τετάρτη στις 18:00, έως την Παρασκευή στις 23:45 η θερμοκρασία πρέπει να 
ρυθμιστεί στο σημείο ρύθμισης "eco" (16°)

4. Το Σάββατο ακολουθεί τη θερμοκρασία του υπάρχοντος προγραμματισμού

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα πρόγραμμα καθορίζοντας τις διάφορες παραμέτρους που 
συνθέτουν το πρόγραμμα (επίπεδα θερμοκρασίας, χρονικά διαστήματα και ημέρες εφαρμογής) με 
συγκεκριμένο και εντελώς δωρεάν τρόπο. 
Ας δούμε λοιπόν πώς να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον πρόγραμμα που πληροί τις ακόλουθες 
ρυθμίσεις:

– απουσία από το σπίτι για μια εβδομάδα ·

– αλλαγή προφίλ την Τετάρτη για την άφιξη του οικιακού εργαζομένου,

– εξασφαλίστε τη βέλτιστη θερμοκρασία επιστροφής.

Κυριακή

00:00 - 24:00

Δευτέρα

00:00 - 24:00

Τρίτη

00:00 - 24:00

Τετάρτη

00:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 24:00

Πέμπτη

00:00 - 24:00

Παρασκευή

00:00 - 24:00

Σάββατο

00:00 - 09:00 09:00 - 23:00 23:00 - 24:00
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1

2

4

3

6

1. Αγγίξτε για πρόσβαση στην ενότητα προγραμματισμού

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να τροποποιήσετε

3. Επιλέξτε τον προγραμματισμό που θέλετε να τροποποιήσετε

4. Αγγίξτε την ημέρα της εβδομάδας

5. Αγγίξτε  για να εισαγάγετε τις ώρες έναρξης και λήξης του πρώτου διαστήματος*

6. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ώρα έναρξης του διαστήματος

5

1. Ορίστε τη θερμοκρασία από την Κυριακή στις 00:00 έως την Τετάρτη στις 14:00 στο σημείο 
ρύθμισης "Eco" (16°)

Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα που πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 
παραπάνω, αντιγράψτε το υπάρχον πρόγραμμα και, στη συνέχεια, προσαρμόστε το:

*Σημείωση: σε έναν προγραμματισμό μπορείτε να εισαγάγετε έως 8 διαστήματα
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7. Επιλέξτε την ώρα έναρξης του διαστήματος

8. Επιλέξτε τα λεπτά έναρξης του διαστήματος

9. Πατήστε για επιβεβαίωση.

10. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα και ώρα λήξης του διαστήματος

11. Επιλέξτε την ημέρα λήξης του διαστήματος

12. Επιλέξτε την ώρα λήξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε

13. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ημέρες και 
τις ώρες που μόλις δημιουργήσατε

10

7

9

8

14. Πατήστε για επιβεβαίωση.

1211

13

14
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15. Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία είναι παρούσα η οικονόμος

16. Αγγίξτε  για να εισαγάγετε τους χρόνους έναρξης και λήξης του δεύτερου διαστήματος

17. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ώρα έναρξης του διαστήματος

18. Επιλέξτε την ώρα έναρξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε

19. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ώρα λήξης του διαστήματος

20. Επιλέξτε την ώρα λήξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε

16

15
17

18 20
19

2. Ορίστε τη θερμοκρασία από την Τετάρτη στις 14:00 έως την Τετάρτη στις 18:00 στο σημείο 
ρύθμισης "Comfort" (19 °)
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21. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ημέρες και 
τις ώρες που μόλις δημιουργήσατε

22. Πατήστε για επιβεβαίωση.

23. Αγγίξτε  για να εισαγάγετε τους χρόνους έναρξης και λήξης του τρίτου διαστήματος

24. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ώρα έναρξης του διαστήματος

25. Επιλέξτε την ώρα έναρξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε

21

25

22

24

23

3. Ορίστε τη θερμοκρασία από την Τετάρτη στις 18:00 έως την Παρασκευή στις 23:45 στο σημείο 
ρύθμισης "Eco" (16°)
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26. Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα και ώρα λήξης του διαστήματος

27. Επιλέξτε την ημέρα λήξης του διαστήματος

28. Επιλέξτε την ώρα λήξης και τα λεπτά του διαστήματος και επιβεβαιώστε

29. Επιλέξτε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ημέρες και 
τις ώρες που μόλις δημιουργήσατε

30. Πατήστε για επιβεβαίωση.

31. Αγγίξτε για να δείτε την εβδομάδα που δημιουργήθηκε

28

29

31

27
26

30
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Επιθυμητή θερμοκρασία (Thermal comfort)
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο κατά τον οποίο η χειροκίνητη 
ρύθμιση θερμοκρασίας παραμένει ενεργή και μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
αυτοπροσαρμογής της πρόβλεψης του χρόνου που απαιτείται για να φτάσετε στην επιθυμητή 
θερμοκρασία σε μια συγκεκριμένη ώρα.

1

2

1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα Θερμική άνεση

3. Κάντε κύλιση για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο κατά τον οποίο η χειροκίνητη ρύθμιση 
θερμοκρασίας παραμένει ενεργή.

4. Κάντε κύλιση για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο για τη διάρκεια της λειτουργίας boost.

5. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που προβλέπει αυτόματα σε πόσο χρόνο 
ανακτάται η θερμοκρασία που έχετε προγραμματίσει.

3

4

5

6. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Από προεπιλογή ξεκινά το σύστημα 30’ πριν από 
τον καθορισμένο χρόνο και, στη συνέχεια, με βάση διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους, 
υπολογίζει τη σωστή τιμή. 
Το τελικό αποτέλεσμα είναι να ρυθμιστεί η τιμή θερμοκρασίας ακριβώς στον 
προγραμματισμένο χρόνο.

7. Πατήστε για επιβεβαίωση.

6

7
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1. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα γραφημάτων

A Ημέρα

B Ώρα

C Σημείο ρύθμισης

D Επιλογή δωματίου και θερμοκρασίας / υγρασίας

1

Γραφήματα
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τα γραφήματα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των 
θερμοστατικών βαλβίδων Smarther και Netatmo.

A B DC
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Διαχείριση χρηστών
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τους χρήστες που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το 
Smarther σας, να προσκαλέσετε νέους ή ενδεχομένως να τους διαγράψετε (ο χρήστης δεν θα 
διαγραφεί αλλά η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αυτό το Smarther).

Σημείωση: εάν υπάρχουν πολλές συνδεδεμένες συσκευές στο Home + Control, οι προσκεκλημένοι 
χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με όλους.

1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης επισκεπτών

A Διαγραφή χρήστη

B Λίστα χρηστών

C Πρόσκληση χρήστη

1

2

C

B

A
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Διαγραφή χρήστη

Προσκαλέστε ένα χρήστη

1. Αγγίξτε για διαγραφή του χρήστη

2. Αγγίξτε για επιβεβαίωση, ο χρήστης δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει το Smarther.

1. Αγγίξτε για να προσκαλέσετε ένα ή περισσότερα άτομα να ελέγχουν τις συσκευές στο σπίτι σας

2. Αγγίξτε για να προσθέσετε την επαφή μέσω του βιβλίου διευθύνσεων του smartphone σας ή 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email

Όταν ο επισκέπτης έχει αποδεχτεί την πρόσκληση, έχει εγγραφεί και συνδεθεί στην εφαρμογή, θα 
τη βρείτε στη λίστα των ενεργοποιημένων χρηστών.

Σημείωση: η επαφή που είναι αποθηκευμένη στο βιβλίο διευθύνσεων πρέπει να περιέχει τη διεύθυνση 
email

3. Πατήστε για να στείλετε την πρόσκληση

1

1

2

2

3
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1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα προϊόν στο σπίτι

3. Αγγίξτε για να επιλέξετε την επωνυμία του προϊόντος που θέλετε να εγκαταστήσετε

4. Αγγίξτε για να επιλέξετε το Smarther

5. Αγγίξτε για να ξεκινήσετε να βλέπετε Συσχέτιση του Smarther

Προσθέστε ένα προϊόν στο σύστημα έξυπνου σπιτιού
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε συνδεδεμένες συσκευές. 
Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη τόσο σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε μια νέα 
συσκευή όσο και σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε μια υπάρχουσα

Σημείωση: η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω ισχύει μόνο για την προσθήκη ή την 
αντικατάσταση ενός smarther. 
Για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε άλλες συνδεδεμένες συσκευές, συμβουλευτείτε τα ειδικά 
εγχειρίδια

1

2

4

5

3
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Σημείωση: σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν οι βαλβίδες, αφαιρέστε και 
τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες.

1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα προϊόν στο σπίτι

3. Αγγίξτε για να επιλέξετε την επωνυμία του προϊόντος που θέλετε να εγκαταστήσετε

4. Αγγίξτε για να επιλέξετε τις θερμοστατικές βαλβίδες Netatmo που σχετίζονται με το Smarther

5. Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo και αγγίξτε για να 
συνεχίσετε

6. Αγγίξτε για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν προβληθεί όλες οι θερμοστατικές βαλβίδες 
Netatmo στο σπίτι σας

1

2

3

Προσθέστε βαλβίδες στον θερμοστάτη Smarther
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε τις θερμοστατικές βαλβίδες Netatmo που είναι 
εγκατεστημένες στο σπίτι σας σε συνδυασμό με τον θερμοστάτη Smarther.

6

5
4
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7

7. Αγγίξτε για να εγκαταστήσετε τη θερμοστατική βαλβίδα Netatmo

8. Επιλέξτε το χώρο όπου βρίσκεται η θερμοστατική βαλβίδα Netatmo

9. Προσαρμόστε το όνομα της θερμοστατικής βαλβίδας Netatmo και αγγίξτε για να συνεχίσετε

10. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στο ψυγείο σύμφωνα με το εγχειρίδιο Netatmo και μετά αγγίξτε για 
επιβεβαίωση

11. Αγγίξτε για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της θερμοστατικής βαλβίδας Netatmo

8

9

10 11
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A Εάν η βαθμονόμηση δεν ήταν επιτυχής, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση στην ενότητα ρυθμίσεων βαλβίδας ή να περιμένετε λίγα 
λεπτά για μια αυτόματη βαθμονόμηση.

B Μετρηθείσα θερμοκρασία

C Καθορισμένη θερμοκρασία

D Ρύθμιση λειτουργίας Boost

E Ρύθμιση της Θερμοκρασίας

F Ανοίγει την ενότητα προγραμματισμού όπου μπορείτε να διαχειριστείτε προγραμματισμένα 
προγράμματα για ολόκληρο το σπίτι

Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες παραμέτρους της βαλβίδας Netatmo στην ενότητα Ρυθμίσεις 
βαλβίδων Netatmo

A

B

C
D

E
F
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Προσθέστε μία δεύτερη κατοικία στο λογαριασμό
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε μία νέα κατοικία που σχετίζεται με τον 
λογαριασμό σας (π.χ. εξοχικό)

Μετά την εγκατάσταση ενός νέου σπιτιού, μπορείτε να επιλέξετε ποιο σπίτι θα δείτε και να ελέγξετε

1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για εγκατάσταση νέου σπιτιού

3. Αγγίξτε για να επιλέξετε την επωνυμία του προϊόντος που θέλετε να εγκαταστήσετε

4. Αγγίξτε για να επιλέξετε το Smarther και εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο Συσχετίστε το Smarther σας

5. Αγγίξτε για να δείτε τα διαθέσιμα σπίτια

6. Αγγίξτε για να επιλέξετε το σπίτι που θέλετε να δείτε και να ελέγξετε

1
2

5

6

4

3
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1. Πατήστε για να εισέλθετε στο τμήμα γρήγορων επιλογών.

2. Αγγίξτε για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση συντομεύσεων

3. Επιλέξτε τον τύπο συντόμευσης που θέλετε να προσθέσετε στην αρχική σελίδα του 
smartphone σας

4. Αγγίξτε για να προσθέσετε τη συντόμευση στην αρχική σελίδα

5. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την γρήγορη επιλογή.

A. Μια ειδοποίηση σάς ενημερώνει ότι η συντόμευση έχει ενεργοποιηθεί

1

5

Γρήγορες επιλογές
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε ορισμένες προκαθορισμένες συντομεύσεις στην 
Αρχική σελίδα του smartphone σας για να ελέγξετε το Smarther σας

3

4

A

2
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Βοήθεια
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προβάλετε και να αναζητήσετε απαντήσεις στις πιο συχνές 
ερωτήσεις (FAQ) σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Home + Control

1. Πατήστε για να εισέλθετε στο τμήμα Συχνές ερωτήσεις

2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το προϊόν για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια

3. Επιλέξτε το θέμα στο οποίο επιθυμείτε διευκρινήσεις

1

2

3
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Ο λογαριασμός μου

1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για είσοδο στην ενότητα λογαριασμού

1

2

A

B

A Ένα τρέχον email / λογαριασμό

B Χώρα διαμονής

A Μια διεύθυνση email σύνδεσης / λογαριασμού

B Προβολή / τροποποίηση διαφόρων δεδομένων εγγραφής του λογαριασμού σας Legrand

C Αλλαγή ορισμένων παραμέτρων που σχετίζονται με την ασφάλεια του λογαριασμού σας, όπως 
κωδικός πρόσβασης και αποσύνδεση από όλες τις συσκευές

D Διαχειριστείτε τα δικαιώματα επικοινωνίας σας και άλλα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

E Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων για τις εφαρμογές Legrand που 
χρησιμοποιείτε

F Διαχειρίζεται τις εφαρμογές συνεργατών με τις οποίες είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός σας (π.χ. 
Google Home κ.λπ.)

B

A

C

D

E

F

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε ορισμένες λειτουργίες που αφορούν 
τον λογαριασμό σας.

Προσωπικά δεδομένα

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε ορισμένα δεδομένα του λογαριασμού που 
διαχειρίζεται αυτήν τη στιγμή τη συσκευή ή να τα αντικαταστήσετε με έναν άλλο καταχωρημένο 
λογαριασμό Legrand.
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Email / λογαριασμός (επικυρώστε το email / λογαριασμό σας)

Email / λογαριασμός (αλλαγή λογαριασμού διαχείρισης email / συσκευής)

1. Αγγίξτε για να λάβετε τον σύνδεσμο επικύρωσης στη διεύθυνση email σας

2. Αγγίξτε το σύνδεσμο στο email που σας έστειλε το σύστημα

3. Εμφανίζεται η οθόνη που επιβεβαιώνει την επικύρωση της διεύθυνσης email σας

1. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια (email και κωδικός πρόσβασης) του νέου εγγεγραμμένου 
λογαριασμού Legrand, τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση της συσκευής

2. Πατήστε για επιβεβαίωση

1

1

Για να λάβετε οποιεσδήποτε επικοινωνίες από την ομάδα Legrand, πρέπει να επικυρώσετε τη 
διεύθυνση email σας

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση email με την οποία συνδέεστε

3

2

2
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3. Αγγίξτε το σύνδεσμο στο email που σας έστειλε το σύστημα

4. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαιώνοντας την επικύρωση της νέας διεύθυνσης email σας

3

4

Ασφάλεια

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας και να τον 
αποσυνδέσετε από όλες τις συσκευές. 
Η αποσύνδεση του λογαριασμού σας από όλες τις συσκευές είναι χρήσιμη σε περίπτωση απώλειας ή 
κλοπής μίας από αυτές.

A Εκτελεί τη διαδικασία για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

B Αποσύνδεση από όλες τις συσκευές

A

B
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3

2

5

4

1

Mετατροπή password

1. Πατήστε για να μετατρέψετε τον κωδικό πρόσβασης

2. Εισάγετε το τρέχον κωδικό πρόσβασης

3. Πατήστε για να συνεχίσετε.

4. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης που πρέπει να έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
– τουλάχιστον 8 χαρακτήρες · 
– τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα (π.χ. α) · 
– τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Α) · 
– τουλάχιστον έναν αριθμό (π.χ. 1) · 
– τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (π.χ. $).

5. Πατήστε για επιβεβαίωση

Αποσυνδεθείτε από όλες τις συσκευές

1. Αγγίξτε ενεργοποίηση της διαδικασίας.

2. Αγγίξτε για αποσύνδεση του λογαριασμού σας από όλες τις συσκευές και τις εφαρμογές τρίτων.

3. Η εφαρμογή αποσυνδέεται αυτόματα και εμφανίζεται η αρχική σελίδα.

2

1

2

3
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1

Εξουσιοδοτήσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λήψη των επικοινωνιών από τη Legrand και 
την κοινή χρήση δεδομένων χρήσης της εφαρμογής.

1. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις επικοινωνίες.

2
1

Νομικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προβάλετε, για κάθε εφαρμογή με την οποία σχετίζεται ο 
λογαριασμός σας Legrand, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου.

1. Αγγίξτε για προβολή όρων και προϋποθέσεων

2. Αγγίξτε για να δείτε την Πολιτική απορρήτου
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A

Εφαρμογή συνεργάτη

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε όλα τα τρίτα μέρη στα οποία έχετε εκχωρήσει τα 
δικαιώματα να μπορούν να λειτουργούν στις συνδεδεμένες συσκευές σας. (π.χ. HOMEKIT, σπίτι 
Google κ.λπ.)

1. Αγγίξτε για να καταργήσετε την πρόσβαση σε ιστότοπους ή εφαρμογές σε συγκεκριμένα 
δεδομένα στον λογαριασμό σας

A Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημά σας από εφαρμογές 
συνεργατών.

1
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Ψηφίστε!
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αξιολογήσετε την εφαρμογή.

1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για να προχωρήσετε στην αξιολόγηση της εφαρμογής

3. Αγγίξτε τα αστέρια για να εκφράσετε την βαθμολογία που κυμαίνεται από 1 έως

1

2

3

Έξοδος
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή Home + Control

1. Πατήστε για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού Ρυθμίσεις.

2. Αγγίξτε για έξοδο από την εφαρμογή

3. Αγγίξτε για επιβεβαίωση για έξοδο από την εφαρμογή και μετά εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης

1

2

3



109108

Smarther 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

Αυτή η ενέργεια διαγράφει τη διαμόρφωση Wi-Fi και τις ρυθμίσεις HOMEKIT

Επαναφέρετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και τις ρυθμίσεις HOMEKIT
Reset

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πλάι του Smarther. 
Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει (περίπου 5 δευτερόλεπτα) μετά την οποία θα ακούσετε 
ένα μπιπ επιβεβαίωσης.

1
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Η οθόνη Smarther απενεργοποιείται

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το Smarther ανάβει ξανά, μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε 
τη συσχέτιση με την εφαρμογή Home + Control μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην 
παράγραφο Συσχετισμός του Smarther σας

2. Αφήστε την πίεση στο κουμπί επαναφοράς.

2
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Η δράση αυτή φέρνει το Smarther στην εργοστασιακή κατάσταση, θα διαγραφούν όλοι οι 
προγραμματισμοί.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πλάι του Smarther. 
Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει (περίπου 5 δευτερόλεπτα) μετά την οποία θα ακούσετε 
ένα μπιπ επιβεβαίωσης.

1



112

Smarther 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

Ο αριθμός 0,0 στην οθόνη Smarther αναβοσβήνει ...

… μέχρι να ακούσετε ένα διπλό ηχητικό σήμα.

Η οθόνη Smarther απενεργοποιείται

3. Αφήστε την πίεση στο κουμπί επαναφοράς.

3

Σημείωση: σε ορισμένες περιπτώσεις η επαναφορά της συσκευής μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα λεπτό.
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Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το Smarther ανάβει ξανά, μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε 
τη συσχέτιση με την εφαρμογή Home + Control μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην 
παράγραφο Συσχετισμός του Smarther σας
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Διαχειριστείτε το λογισμικό Smarther με εφαρμογές τρίτων 
κατασκευαστών
Η ενσωμάτωση με τρίτους σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε τις φωνητικές εντολές καθώς και τα 
ήδη πολλά χαρακτηριστικά του Smarther:

1. μπορείτε να αυξήσετε / μειώσετε τη θερμοκρασία του Smarther, να τον ρυθμίσετε χειροκίνητα 
ή αυτόματα. Ζητήστε τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο Smarther. ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε, ρυθμίστε την απόλυτη θερμοκρασία.

2. μπορείτε να εισαγάγετε τις παραπάνω εντολές σε μια σκηνή.

Μπάνιο

Σαλονιού

Διάδρομος

Κήπου

Γκαράζ

Κουζίνα Κάμερα

Hi Siri®...
set the ground 
floor Smarther to 
twenty degrees
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Ελέγξτε το Smarther σας με το HOMEKIT
Χάρη στην ενσωμάτωση με τρίτους, μπορείτε επίσης να ελέγξετε το Smarther με την εφαρμογή 
HOMEKIT. 
Με την εφαρμογή HOMEKIT μπορείτε να προσθέσετε λειτουργίες στο σύστημα Smart:

Συνδέστε το σύστημα Smart με την εφαρμογή HOMEKIT

– μπορείτε να αυξήσετε / μειώσετε τη θερμοκρασία του Smarther επίσης μέσω του Siri® voice 
Assistant

– μπορείτε να δημιουργήσετε νέα σενάρια εκτός από αυτά που παρέχονται από το Home + 
Control

– με τα σενάρια που δημιουργήθηκαν, μπορείτε επίσης να ελέγχετε συσκευές τρίτων 
κατασκευαστών συμβατές με το HOMEKIT

1. Ανοίξτε την εφαρμογή HOMEKIT και αγγίξτε για να ξεκινήσετε τη σύζευξη με το έξυπνο 
σύστημα

2. Αγγίξτε για την εκκίνηση της διαδικασίας συσχετισμού

Σημείωση: για να επωφεληθείτε από την ενσωμάτωση με το Home + Control, πρέπει πρώτα να έχετε 
επιτρέψει την πρόσβαση δεδομένων στο HOMEKIT κατά τη φάση συσχέτισης της εφαρμογής Home + 
Control στο έξυπνο σύστημα (ανατρέξτε στην ενότητα Συσχέτιση του Smarther / Εάν χρησιμοποιείτε 
ένα smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS, ή ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία)

Σημείωση: εάν έχετε συζεύξει το Smarther σας με την εφαρμογή Home + Control, αυτή η διαδικασία 
έχει ήδη ικανοποιηθεί αυτόματα, μεταβείτε στην παράγραφο Αρχική σελίδα

Σημείωση: αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη διαδικασία συσχέτισης με το Smarther, για να μάθετε σε 
βάθος όλες τις δυνατότητες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Apple® (https://support.apple.com)

Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή

1

2
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό HOMEKIT.
Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό HOMEKIT:

– στο πίσω μέρος του φύλλου οδηγιών

– στο πίσω μέρος του Smarther

8

La tecnologia Apple HomeKit offre un modo semplice e sicuro per controllare i termostati di casa da iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod oppure Mac utilizzando l'app Apple Home. Controlla i tuoi accessori abilitati per HomeKit con la voce 
chiedendo a Siri direttamente dal tuo iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oppure Mac. 
Apple HomeKit technology provides an easy, secure way to control your home’s thermostats from your iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod, or Mac using the Apple Home app. Control your HomeKit-enabled accessories with your voice by asking 
Siri directly from your iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, or Mac.
La technologie Apple HomeKit offre la possibilité, de manière simple et sûre, de contrôler les thermostats de l’habitation 
depuis un iPhone, un iPad, un Apple Watch, un HomePod ou un Mac en utilisant l'appli Apple Home. Il devient possible 
de contrôler ses propres accessoires prévus pour HomeKit, avec la voix en demandant à Siri directement depuis votre 
iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ou Mac.
Die Apple HomeKit-Technologie bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Heimthermostate von Ihrem iPhone, iPad, 
Apple Watch, HomePod oder Mac mit der Apple Home App zu steuern. Überprüfen Sie Ihr HomeKit-fähiges Zubehör mit Ihrer 
Stimme, indem Sie Siri direkt von Ihrem iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oder Mac aus fragen.

La tecnología Apple HomeKit ofrece un modo sencillo y seguro para controlar los termostatos de casa mediante iPhone, 
iPad, Apple Watch, HomePod o Mac utilizando la app Apple Home. Controla tus accesorios habilitados para HomeKit 
hablando con Siri directamente desde tu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod o Mac.
De Apple HomeKit-technologie biedt een eenvoudige een veilige wijze voor het controleren van de thermostaten in een 
woning met iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac met behulp van de app Apple Home. Controleer met uw stem uw 
accessoires die voor HomeKit geactiveerd zijn door dit aan Siri te vragen op uw iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac.
Technologie Apple HomeKit nabízí jednoduchý a bezpečný způsob ovládání domácích termostatů z iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod nebo Mac pomocí aplikace Apple Home. Ovládejte hlasem svá příslušenství aktivovaná pro HomeKit a 
požádejte přímo Siri z Vašeho iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac.

L'uso del badge Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare in modo specifico con 
la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione 
di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di 
sicurezza e normativi.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to workspecifically with the technology 
identified in the badge and has been certified by thedeveloper to meet Apple performance standards. Apple is not 
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu’un accessoire est conçu pour fonctionner de manière spécifique avec 
la technologie identifiée sur le badge et qu’il est certifié par le développeur pour satisfaire les standards de performance 
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement du dispositif ni de sa conformité aux standards de sécurité et aux 
dispositions des normes en vigueur.
Die Verwendung des Logos Works with Apple HomeKit bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss 
an das auf dem Badge angegebene technologische System entwickelt wurde und vom Entwickler nach den Apple 
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von 
Sicherheits- und Regulierungsstandards.

El uso del badge Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con 
la tecnología identificada en el badge y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de 
prestaciones Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con los 
estándares de seguridad y normativos.
Het gebruik van de badge Works with Apple betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek te werken met de 
technologie die in de badge beschreven is en dat de ontwikkelaar ervan certificeert dat het aan de prestatie-eisen van 
Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de overeenstemming ervan met de 
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Používání badge Works s Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo speciálně s technologií 
uvedenou v badge a bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo výkonové standardy Apple. Společnost Apple 
neodpovídá za fungování tohoto zařízení ani za to, zda je v souladu s bezpečnostními a regulačními normami.

Per controllare questo accessorio abilitato per HomeKit, automaticamente e lontano da casa, è richiesto un HomePod, Apple TV, 
oppure iPad impostato come hub di casa. Si raccomanda di aggiornare al più recente software e sistema operativo.
Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, Apple TV, or iPad set up as a home 
hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system.
Pour contrôler cet accessoire, prévu pour HomeKit, automatiquement et loin de chez soi, un HomePod, un Apple TV ou un iPad 
configuré comme hub d’habitation est nécessaire. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel et le système d’exploitation à la 
dernière version.
Um dieses HomeKit-fähige Zubehör automatisch und unterwegs zu steuern, benötigen Sie einen HomePod, einen Apple TV oder ein iPad 
als Heim-Hub. Wir empfehlen die Software und das Betriebssystem zu aktualisieren.

Para controlar este accesorio habilitado para HomeKit, automáticamente y lejos de casa, se requiere un HomePod, una TV Apple o un 
iPad programado como hub de casa. Se recomienda actualizar con el software y el sistema operativo más recientes.
Voor de automatische controle buitenshuis van dit accessoire is een HomePod, Apple TV, of iPad die als hub in huis ingesteld is, vereist. We 
adviseren om te updaten naar de meest recente software en besturingssysteem.
Pro ovládání tohoto příslušenství aktivovaného pro HomeKit automaticky a mimo domov je vyžadován HomePod, Apple TV nebo iPad 
nastavený jako domácí rozbočovač. Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi softwaru a operačního systému.

© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, 
Mac y Siri son marcas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. HomePod, iPadOS, Multi-Touch 
y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store son marcas de servicio de Apple Inc., 
registradas en los Estados Unidos y en otros países. IOS es una marca o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos 
y en otros países y se utiliza con licencia. Otros nombres de productos y sociedades, que aparecen citados en el presente 
documento, pueden ser marcas registradas de las sociedades respectivas.
Android, Google, Google Play y el logotipo Google Play son marcas registradas de Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac en 
Siri zijn merknamen van Apple Inc., die in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. HomePod, iPadOS, Multi-Touch en 
tvOSi zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store zijn servicemerken van Apple Inc. die 
in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. IOS is een merknaam of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en 
in andere landen en wordt met licentie gebruikt. Andere productnamen en bedrijven die in dit document genoemd worden, 
kunnen geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.
Android, Google, Google Play en het logo Google Play zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac a 
Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. HomePod, iPadOS, 
Multi-Touch a tvOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store, iCloud a iTunes Store jsou 
servisní značky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo 
registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a používá se na základě licence. 
Ostatní názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami 
příslušných společností.
Android, Google, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch e tvOS sono marchi registrati di Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store sono 
marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. IOS è un marchio o marchio 
registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Altri nomi di prodotti e 
società citati nel presente documento possono essere marchi registrati delle rispettive società.
Android, Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

© 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac, and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch, and tvOS are trademarks of Apple Inc. App Store, iCloud, and iTunes Store are 
service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered 
trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Other product and company 
names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. 

© 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac et Siri sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch et tvOS sont des marques déposées de Apple Inc. App Store, iCloud et 
iTunes Store sont des marques de service de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
IOS est une marque de Cisco déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et utilisée sous licence. Les 
autres noms de produits et de sociétés figurant dans le présent document peuvent être des marques 
déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, 
iPad, iPhone, Mac und Siri sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch und tvOS sind eingetragene Marken der Apple Inc. und in den Vereinigten 
Staaten und anderen Ländern registriert. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Andere hierin erwähnte 
Produkt- und Firmennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen 
sein.
Android, Google, Google Play und das Logo Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare. 
HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.
Warning: Unique Apple HomeKit installation code to be stored somewhere safe. 
Apple HomeKit: The user will be asked for this code during the installation of the iOS mobile app.
Attention : code unique d’installation HomeKit Apple à conserver. 
HomeKit Apple : L’utilisateur devra fournir ce code lors de la mise en service du produit avec l’app iOS.
Achtung: Einzigartiger Apple HomeKit Installationscode zum Aufbewahren. 
HomeKit Apple: Während der Installation der iOS mobile App werden Sie nach diesem Code gefragt.

Atención: Código único de instalación HomeKit Apple que conservar. 
HomeKit Apple: Durante la instalación de la app mobile iOS, se pedirá este código.
Opgelet: Bewaar de unieke installatiecode HomeKit Apple. 
HomeKit Apple: Tijdens de installatie van de mobiele app iOS moet u deze code invoeren.
Pozor: Jedinečný instalační kód HomeKit Apple je třeba uchovat. 
HomeKit Apple: Při instalaci app mobile iOS bude tento kód vyžadován.

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Smarther with Netatmo art. XW8002/XM8002/XG8002 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.bticino.it/red
Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Smarther with Netatmo item XW8002/XM8002/XG8002 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red
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La tecnologia Apple HomeKit offre un modo semplice e sicuro per controllare i termostati di casa da iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod oppure Mac utilizzando l'app Apple Home. Controlla i tuoi accessori abilitati per HomeKit con la voce 
chiedendo a Siri direttamente dal tuo iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oppure Mac. 
Apple HomeKit technology provides an easy, secure way to control your home’s thermostats from your iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod, or Mac using the Apple Home app. Control your HomeKit-enabled accessories with your voice by asking 
Siri directly from your iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, or Mac.
La technologie Apple HomeKit offre la possibilité, de manière simple et sûre, de contrôler les thermostats de l’habitation 
depuis un iPhone, un iPad, un Apple Watch, un HomePod ou un Mac en utilisant l'appli Apple Home. Il devient possible 
de contrôler ses propres accessoires prévus pour HomeKit, avec la voix en demandant à Siri directement depuis votre 
iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ou Mac.
Die Apple HomeKit-Technologie bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Heimthermostate von Ihrem iPhone, iPad, 
Apple Watch, HomePod oder Mac mit der Apple Home App zu steuern. Überprüfen Sie Ihr HomeKit-fähiges Zubehör mit Ihrer 
Stimme, indem Sie Siri direkt von Ihrem iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oder Mac aus fragen.

La tecnología Apple HomeKit ofrece un modo sencillo y seguro para controlar los termostatos de casa mediante iPhone, 
iPad, Apple Watch, HomePod o Mac utilizando la app Apple Home. Controla tus accesorios habilitados para HomeKit 
hablando con Siri directamente desde tu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod o Mac.
De Apple HomeKit-technologie biedt een eenvoudige een veilige wijze voor het controleren van de thermostaten in een 
woning met iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac met behulp van de app Apple Home. Controleer met uw stem uw 
accessoires die voor HomeKit geactiveerd zijn door dit aan Siri te vragen op uw iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac.
Technologie Apple HomeKit nabízí jednoduchý a bezpečný způsob ovládání domácích termostatů z iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod nebo Mac pomocí aplikace Apple Home. Ovládejte hlasem svá příslušenství aktivovaná pro HomeKit a 
požádejte přímo Siri z Vašeho iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac.

L'uso del badge Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare in modo specifico con 
la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione 
di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di 
sicurezza e normativi.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to workspecifically with the technology 
identified in the badge and has been certified by thedeveloper to meet Apple performance standards. Apple is not 
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu’un accessoire est conçu pour fonctionner de manière spécifique avec 
la technologie identifiée sur le badge et qu’il est certifié par le développeur pour satisfaire les standards de performance 
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement du dispositif ni de sa conformité aux standards de sécurité et aux 
dispositions des normes en vigueur.
Die Verwendung des Logos Works with Apple HomeKit bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss 
an das auf dem Badge angegebene technologische System entwickelt wurde und vom Entwickler nach den Apple 
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von 
Sicherheits- und Regulierungsstandards.

El uso del badge Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con 
la tecnología identificada en el badge y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de 
prestaciones Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con los 
estándares de seguridad y normativos.
Het gebruik van de badge Works with Apple betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek te werken met de 
technologie die in de badge beschreven is en dat de ontwikkelaar ervan certificeert dat het aan de prestatie-eisen van 
Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de overeenstemming ervan met de 
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Používání badge Works s Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo speciálně s technologií 
uvedenou v badge a bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo výkonové standardy Apple. Společnost Apple 
neodpovídá za fungování tohoto zařízení ani za to, zda je v souladu s bezpečnostními a regulačními normami.

Per controllare questo accessorio abilitato per HomeKit, automaticamente e lontano da casa, è richiesto un HomePod, Apple TV, 
oppure iPad impostato come hub di casa. Si raccomanda di aggiornare al più recente software e sistema operativo.
Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, Apple TV, or iPad set up as a home 
hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system.
Pour contrôler cet accessoire, prévu pour HomeKit, automatiquement et loin de chez soi, un HomePod, un Apple TV ou un iPad 
configuré comme hub d’habitation est nécessaire. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel et le système d’exploitation à la 
dernière version.
Um dieses HomeKit-fähige Zubehör automatisch und unterwegs zu steuern, benötigen Sie einen HomePod, einen Apple TV oder ein iPad 
als Heim-Hub. Wir empfehlen die Software und das Betriebssystem zu aktualisieren.

Para controlar este accesorio habilitado para HomeKit, automáticamente y lejos de casa, se requiere un HomePod, una TV Apple o un 
iPad programado como hub de casa. Se recomienda actualizar con el software y el sistema operativo más recientes.
Voor de automatische controle buitenshuis van dit accessoire is een HomePod, Apple TV, of iPad die als hub in huis ingesteld is, vereist. We 
adviseren om te updaten naar de meest recente software en besturingssysteem.
Pro ovládání tohoto příslušenství aktivovaného pro HomeKit automaticky a mimo domov je vyžadován HomePod, Apple TV nebo iPad 
nastavený jako domácí rozbočovač. Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi softwaru a operačního systému.

© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, 
Mac y Siri son marcas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. HomePod, iPadOS, Multi-Touch 
y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store son marcas de servicio de Apple Inc., 
registradas en los Estados Unidos y en otros países. IOS es una marca o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos 
y en otros países y se utiliza con licencia. Otros nombres de productos y sociedades, que aparecen citados en el presente 
documento, pueden ser marcas registradas de las sociedades respectivas.
Android, Google, Google Play y el logotipo Google Play son marcas registradas de Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac en 
Siri zijn merknamen van Apple Inc., die in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. HomePod, iPadOS, Multi-Touch en 
tvOSi zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store zijn servicemerken van Apple Inc. die 
in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. IOS is een merknaam of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en 
in andere landen en wordt met licentie gebruikt. Andere productnamen en bedrijven die in dit document genoemd worden, 
kunnen geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.
Android, Google, Google Play en het logo Google Play zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac a 
Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. HomePod, iPadOS, 
Multi-Touch a tvOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store, iCloud a iTunes Store jsou 
servisní značky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo 
registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a používá se na základě licence. 
Ostatní názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami 
příslušných společností.
Android, Google, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch e tvOS sono marchi registrati di Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store sono 
marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. IOS è un marchio o marchio 
registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Altri nomi di prodotti e 
società citati nel presente documento possono essere marchi registrati delle rispettive società.
Android, Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

© 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac, and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch, and tvOS are trademarks of Apple Inc. App Store, iCloud, and iTunes Store are 
service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered 
trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Other product and company 
names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. 

© 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac et Siri sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch et tvOS sont des marques déposées de Apple Inc. App Store, iCloud et 
iTunes Store sont des marques de service de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
IOS est une marque de Cisco déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et utilisée sous licence. Les 
autres noms de produits et de sociétés figurant dans le présent document peuvent être des marques 
déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, 
iPad, iPhone, Mac und Siri sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch und tvOS sind eingetragene Marken der Apple Inc. und in den Vereinigten 
Staaten und anderen Ländern registriert. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Andere hierin erwähnte 
Produkt- und Firmennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen 
sein.
Android, Google, Google Play und das Logo Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare. 
HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.
Warning: Unique Apple HomeKit installation code to be stored somewhere safe. 
Apple HomeKit: The user will be asked for this code during the installation of the iOS mobile app.
Attention : code unique d’installation HomeKit Apple à conserver. 
HomeKit Apple : L’utilisateur devra fournir ce code lors de la mise en service du produit avec l’app iOS.
Achtung: Einzigartiger Apple HomeKit Installationscode zum Aufbewahren. 
HomeKit Apple: Während der Installation der iOS mobile App werden Sie nach diesem Code gefragt.

Atención: Código único de instalación HomeKit Apple que conservar. 
HomeKit Apple: Durante la instalación de la app mobile iOS, se pedirá este código.
Opgelet: Bewaar de unieke installatiecode HomeKit Apple. 
HomeKit Apple: Tijdens de installatie van de mobiele app iOS moet u deze code invoeren.
Pozor: Jedinečný instalační kód HomeKit Apple je třeba uchovat. 
HomeKit Apple: Při instalaci app mobile iOS bude tento kód vyžadován.

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Smarther with Netatmo art. XW8002/XM8002/XG8002 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.bticino.it/red
Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Smarther with Netatmo item XW8002/XM8002/XG8002 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red



117116

Smarther 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

Πλαίσιο του κωδικού στο Smarther, ο κωδικός θα διαβαστεί αυτόματα

Download HOME + CONTROL App

– στην προστατευτική μεμβράνη του Smarther

Download HOME + CONTROL App
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Smarther 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν εντοπιστεί αυτόματα ή δεν μπορείτε να τον σαρώσετε

3. Αγγίξτε για να ανοίξετε τη σελίδα για μη αυτόματη καταχώριση

4. Αγγίξτε το Smarther που βρίσκεται κοντά

5. Εισαγάγετε τον κωδικό HOMEKIT χειροκίνητα 
Βεβαιωθείτε ότι το smartphone παραμένει φορτισμένο και βρίσκεται εντός του εύρους του 
Gateway.

A Μετονομάζει το Smarther για τη λειτουργία θέρμανσης

B Μετονομάζει το Smarther για τη λειτουργία ανίχνευσης υγρασίας

C Επιλέξτε το δωμάτιο / δημιουργήστε ένα νέο για να εισάγετε το smarther στην εφαρμογή HOMEKIT

D Συμπερίληψη / εξαίρεση από τα αγαπημένα

6. Πατήστε για να συνεχίσετε.

3

4

5

6

A

B

C

D
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Smarther 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

7. Αγγίξτε για να επιλέξετε τις σκηνές στις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε το Smarther

8. Πατήστε για να συνεχίσετε.

9. Αγγίξτε για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση σχετικά με την εφαρμογή HOMEKIT

7

8

9

Από την Αρχική σελίδα της εφαρμογής HOMEKIT, μπορείτε να ελέγχετε με ασφάλεια τις συσκευές 
που οργανώνονται σε δωμάτια στο σπίτι σας. 
Για να μάθετε σε βάθος όλες τις δυνατότητες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Apple®.



Η Legrand SNC επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τα περιεχόμενα που παραθέτονται στο 
παρόν έντυπο και να μεταδίδει, υπό οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, τις πραγματοποιημένες αλλαγές.

Legrand SNC 
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
www.legrand.com

BTicino SpA 
Viale Borri, 231 

21100 Varese 
www.bticino.com
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