
Smart Video Κουδούνι

Εγχειρίδιο χρήσης
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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του εντύπου προτού 
ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
Φυλάξτε κάπου το παρόν έντυπο για όλη τη διάρκεια ζωής 
του προϊόντος.

https://doorbell.netatmo.com

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο με οδηγίες 
εγκατάστασης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Περιεχόμενα εντύπου

Περιεχόμενα συσκευασίας 3 - 4

Επισκόπηση προϊόντος 5

Ηλεκτρολογικά διαγράμματα 6

Εγκατάσταση προϊόντος 7

Επίλυση προβλημάτων 30
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Περιεχόμενα συσκευασίας

A. Smart Video Κουδούνι 
B. Bάση στήριξης 
Γ.  Επικλινής βάση 
     στήριξης 25°

A

Δ

Η

B

Ε

Θ

Γ

Ζ

Ι

HomeKit setup code

During the setup of Apple HomeKit, scan 
the code above with your iPhone or iPad.

Δ. Πλαίσιο φινιρίσματος
Ε. Μονάδα κουδουνιού
Ζ. Κλέμμα σύνδεσης 
    καλωδίων

Η. Οδηγός διάτρησης
Θ. Κυλινδρική ασφάλεια
 Ι. Κάρτα Homekit
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Κ. 4 βίδες για την επικλινή βάση 
στήριξης 250

Λ. 2 βίδες και 2 ούπα για τη βάση 
στήριξης

Μ. 1 βίδα ασφαλείας του κουδουνιού 
και το ειδικό εργαλείο

Ν. 1 βίδα στερέωσης της κλέμμας 
σύνδεσης καλωδίων

Λ

Ν

Κ

Μ

Περιεχόμενα συσκευασίας (συνέχεια)
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Επισκόπηση προϊόντος

A

B

Γ

E

Ζ

Δ

A. LED για νυχτερινή
 λειτουργία
B. LED
Γ. Κάμερα
Δ. Μεγάφωνο
Ε. Μικρόφωνο
Ζ. Μπουτόν κουδουνιού

Απαιτούμενα εργαλεία για την εγκατάσταση

A. Κατσαβίδι
B. Τρυπάνι - Ø6mm - 15/64 ″ 

Γ. Αυτόματες κλέμμες (προαιρετικό)   
Δ. Αλφάδι (συνιστάται)

Α Β Γ Δ
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Ηλεκτρολογικά διαγράμματα

3. Κουδούνι  
    (ενσύρματο)

2. Μπουτόν κουδουνιού

1. Τροφοδοσία

4. Μονάδα 
κουδουνιού
Netatmo

A Διάγραμμα καλωδίωσης συμβατικού ενσύρματου 
κουδουνιού

B Διάγραμμα καλωδίωσης του Smart Video Κουδουνιού 

Το Smart Video Κουδούνι αντικαθιστά το παλιό σας μπουτόν 
κουδουνιού και η μονάδα κουδουνιού Netatmo συνδέεται παράλληλα 
με το υπάρχον ενσύρματο κουδούνι σας. 

3. Κουδούνι   
   (ενσύρματο)

2. Smart Video Κουδούνι

1. Τροφοδοσία
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4. Μονάδα 
κουδουνιού
Netatmo

1 Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi  

Ελέγξτε με το smartphone σας αν το σήμα του Wi-Fi είναι 
δυνατό δίπλα στο μπουτόν κουδουνιού στην είσοδο του 
σπιτιού με την εξώπορτα κλειστή.
 
Αν δεν είναι, προσπαθήστε να μεταφέρετε το Wi-Fi router πιο 
κοντά ή εγκαταστήστε ένα Wi-Fi extender.
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Εντοπίστε το ενσύρματο κουδούνι σας 2

Πατήστε το μπουτόν του παλιού σας κουδουνιού για να εντοπίσετε το 
ενσύρματο κουδούνι σας μέσα στο σπίτι. 

Σημείωση: Το κουδούνι έχει συνήθως το σχήμα ενός μικρού κουτιού.

Αν δεν βρίσκετε κουδούνι μέσα στο σπίτι, επισκεφτείτε το Help Center 
της Netatmo στη σελίδα helpcenter.netatmo.com



9

OFF

3 Προσοχή: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Διακόψτε την παροχή ρεύματος προτού προχωρήσετε με την 
εγκατάσταση. 
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4 Ανοίξτε το κουδούνι

A. Αν το κουδούνι βρίσκεται κοντά στην πόρτα:
    Ανοίξτε το κάλυμα του κουδουνιού. 

B. Αν το κουδούνι βρίσκεται μέσα στον ηλεκτρικό σας πίνακα:
     Ξεβιδώστε το κάλυμα του πίνακα.  

Σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR προτού προχωρήσετε στην 
εγκατάσταση της μονάδας κουδουνιού Netatmo.

A

B
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5

1

2

1 2

Συνδέστε το πρώτο καλώδιο της μονάδας 
κουδουνιού

1. Χαλαρώστε τις βίδες.

2. Τυλίξτε στη βίδα ένα από τα καλώδια της μονάδας κουδουνιού.

Σημείωση: δεν υπάρχει πολικότητα στο κύκλωμα οπότε μπορείτε να 
επιλέξετε όποιο καλώδιο θέλετε.
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6 Ασφαλίστε το πρώτο καλώδιο 

Σφίξτε καλά τη βίδα για να ασφαλίσετε το καλώδιο. 

Σημείωση: αν δυσκολεύεστε να κρατήσετε τυλιγμένο το καλώδιο 
χρησιμοποιήστε αυτόματες κλέμμες (δεν περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία).
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7 Συνδέστε και ασφαλίστε το δεύτερο 
καλώδιο 

Επαναλάβετε τα βήματα (5) και (6) για το δεύτερο καλώδιο. 
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8 Επιβεβαιώστε τη διαμόρφωση της μονάδας 
κουδουνιού 

Στη μονάδα κουδουνιού σιγουρευτείτε ότι ο επιλογέας 1-2 είναι 
στη θέση 1 και ο επιλογέας LOW-HIGH είναι στη θέση LOW. 
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Επιβεβαιώστε τη διαμόρφωση της μονάδας 
κουδουνιού 

9 Κολλήστε τη μονάδα κουδουνιού

Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το κάλυμμα του κουδουνιού ή του 
πίνακα και κολλήστε τη μονάδα κουδουνιού δίπλα στο κουδούνι 
ή πάνω στον ηλεκτρολογικό πίνακα χρησιμοποιώντας τις δύο 
αυτοκόλλητες ταινίες στο πίσω μέρος της.

Ενσύρματο κουδούνι

Μονάδα 
κουδουνιού 
Netatmo

Ηλεκτρολογικός πίνακας

Μονάδα 
κουδουνιού 
Netatmo
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10

11

Προσοχή: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αποσυνδέστε το παλιό σας μπουτόν 
κουδουνιού

Σιγουρευτείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή του ρεύματος 
προτού συνεχίσετε την εγκατάσταση

Ξεβιδώστε το παλιό σας μπουτόν κουδουνιού από τον τοίχο και 
αποσυνδέστε τα καλώδια. 

Σημείωση: Το παλιό σας μπουτόν κουδουνιού μπορεί να είναι 
βιδωμένο σφιχτά ή κολλημένο στον τοίχο.

OFF
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Σημαδέψτε και ανοίξτε τις τρύπες με το 
τρυπάνι

1. Τοποθετήστε τον οδηγό διάτρησης στον τοίχο και περάστε τα 
καλώδια από τις οπές.

2. Σημαδέψτε τις οπές με ένα μολύβι.

12

13

40 mm

Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι Ø6mm για να κάνετε τις τρύπες στον τοίχο 
και βάλτε τα 2 ούπα που περιέχονται στη συσκευασία (βλ. σελ. 4).

Τρυπήστε τον τοίχο
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14

B

A

Επιλέξτε τον τρόπο τοποθέτησης 
στον τοίχο 

A. Με την επικλινή βάση στήριξης 25°, προχωρήστε στο βήμα (15)

B. Χωρίς την επικλινή βάση στήριξης 25°, πηγαίνετε κατευθείαν  
    στο βήμα (18)



19

Τοποθέτηση της βάσης στήριξης 25°  15

Τοποθετήστε την επικλινή βάση στήριξης 25° στον τοίχο με τις  
2 κατάλληλες βίδες που περιέχονται στη συσκευασία (βλ. σελ. 4).

Σημείωση: Αν θέλετε να καλύψετε πιθανές γρατζουνιές και τρύπες 
στον τοίχο, τοποθετήστε το πλαίσιο φινιρίσματος ανάμεσα στον 
τοίχο και την επικλινή βάση στήριξης 25°.
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16

17

Ασφαλίστε τα καλώδια 

Τοποθετήστε τη βάση στήριξης

Τοποθετήστε τα 2 καλώδια από το παλιό σας κουδούνι μέσα από 
την αδιάβροχη μεμβράνη της βάσης στήριξης (1).

Βιδώστε τη βάση στήριξης (2) πάνω στην επικλινή βάση στήριξης 25° 
με τις 4 κατάλληλες βίδες που περιέχονται στη συσκευασία (βλ. σελ. 4).

Προσπεράστε το βήμα (18) και πηγαίνετε κατευθείαν στο βήμα (20).

1

2

25 mm
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18

19

Ασφαλίστε τα καλώδια 

Τοποθετήστε τη βάση στήριξης

Τοποθετήστε τα 2 καλώδια από το παλιό σας κουδούνι μέσα από 
την αδιάβροχη μεμβράνη της βάσης στήριξης (1).

Σημείωση: Αν θέλετε να καλύψετε πιθανές γρατζουνιές και τρύπες 
στον τοίχο, τοποθετήστε το πλαίσιο φινιρίσματος ανάμεσα στον 
τοίχο και την επικλινή βάση στήριξης 25°.

Βιδώστε την επίτοιχη βάση στήριξης (2) στον τοίχο με τις 2 κατάλληλες 
βίδες που περιέχονται στη συσκευασία (βλ. σελ. 4)..

Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι.

25 mm

2

1

2

2



22

20 Συνδέστε τα καλώδια

Εισάγετε και ασφαλίστε τα 2 καλώδια μέσα στην κλέμμα σύνδεσης 
καλωδίων. 

Σημείωση: δεν υπάρχει πολικότητα στο κύκλωμα οπότε μπορείτε να 
επιλέξετε όποιο καλώδιο θέλετε.
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21

1

2

Ασφαλίστε την κλέμμα σύνδεσης 
καλωδίων 

1. Τοποθετήστε την κλέμμα σύνδεσης καλωδίων πάνω στη 
βάση στήριξης. 

2. Ασφαλίστε τη με την κατάλληλη βίδα που περιέχεται στη 
συσκευασία (βλ. σελ. 4).
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22

23

Κουμπώστε το Smart Video Κουδούνι

Βιδώστε το Smart Video Κουδούνι στη βάση 

1

2

1

2

Κουμπώστε το Smart Video Κουδούνι πάνω στη βάση στήριξης.

Εισάγετε με το χέρι και πιέστε στη βάση στήριξης την κατάλληλη βίδα 
ασφαλείας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (βλ. σελ. 4). Βιδώστε 
τη με το ειδικό εργαλείο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
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Βιδώστε το Smart Video Κουδούνι στη βάση 

24

ON

Επαναφέρετε το ρεύμα 

Μόλις επαναφέρετε την παροχή ρεύματος το Smart Video Κουδούνι θα 
ενεργοποιηθεί και θα ανάψει το LED του. 

Το LED θα αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα και σε μερικά 
δευτερόλεπτα θα γίνει σταθερό πράσινο. Μόλις δείτε το πράσινο LED 
και ακούσετε τη μελωδία από το Κουδούνι πηγαίνετε στο βήμα (27).

Αν το LED αναβοσβήνει αργά με μπλε ή μωβ χρώμα, πηγαίνετε στο 
βήμα (25).
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A

B

Αν το LED αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα

Αν το LED  αναβοσβήνει αργά με μωβ χρώμα

25 Η μονάδα κουδουνιού χρειάζεται 
διαμόρφωση

A. Αν το LED αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: 
Στη μονάδα κουδουνιού, αφήστε τον επιλογέα 1-2 στη θέση 1 
και βάλτε τον επιλογέα LOW-HIGH στη θέση HIGH.

B. Αν το LED αναβοσβήνει αργά με μωβ χρώμα: 
Στη μονάδα κουδουνιού, αφήστε τον επιλογέα 1-2 στη θέση 2 
και βάλτε τον επιλογέα LOW-HIGH στη θέση  LOW.
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Η μονάδα κουδουνιού χρειάζεται 
διαμόρφωση

26 Πατήστε το μπουτόν του κουδουνιού

Σημείωση: το κουδούνι σας δεν είναι ακόμη συνδεδεμένο οπότε είναι 
φυσιολογικό αν δεν ακούσετε κουδούνισμα. 
Το LED αναβοσβήνει αργά μπλε ή μωβ και θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά 
με πράσινο χρώμα και θα γίνει σταθερό πράσινο σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Αν το LED γίνει πάλι μπλε ή μωβ, επιστρέψτε στο βήμα (25). 

Αφού ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση της μονάδας κουδουνιού  
πατήστε το μπουτόν του κουδουνιού.
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27 Δοκιμάστε το Κουδούνι σας  

Αφού ακούσετε τη μελωδία από το Κουδούνι, πιέστε το μπουτόν για 
να δοκιμάσετε το κουδούνι σας. Αν το κουδούνι δεν κουδουνίζει, 
ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση Προβλημάτων στη σελίδα 30. 

Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Smart Video Κουδουνιού. 
Το LED τώρα αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα υποδεικνύοντας 
ότι το κουδούνι σας είναι έτοιμο να συνδεθεί με την εφαρμογή. 
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28 Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Netatmo 
security και ακολουθήστε τις οδηγίες

netatmo security

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και να μπορείτε να 
διαχειρίζεστε το Smart Video Κουδούνι σας από το smartphone σας, 
κατεβάστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Apple Homekit 

HomeKit setup code

During the setup of Apple HomeKit, scan 
the code above with your iPhone or iPad.

HomeKit setup code

Το Smart Video Κουδούνι σας είναι συμβατό με το Apple Homekit. Όταν 
σας ζητηθεί από την εφαρμογή θα πρέπει να σκανάρετε τον κωδικό  
« HomeKit setup code » στην κάρτα που περιέχεται στη συσκευασία.

Ο κωδικός είναι μοναδικός και δεν μπορεί να 
ξαναδημιουργηθεί γι' αυτό φυλάξτε την κάρτα 
σε ασφαλές σημείο.
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Επίλυση προβλημάτων

Για οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφτείτε το Help Center της Netatmo στο helpcenter.netatmo.com

Ένδειξη
LED 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύσεις 

Σβηστό Το προϊόν  μου 
δεν λειτουργεί

Δεν υπάρχει 
ρεύμα

Ανεβάστε το γενικό διακόπτη του 
ρεύματος

Λανθασμένη 
καλωδίωση του 
προϊόντος του 
κουδουνιού

Ελέγξτε τις συνδέσεις των 
καλωδίων. Διακόψτε πρώτα την 
παροχή ρεύματος (πηγαίνετε στο 
βήμα 3) 

Η εσωτερική 
ασφάλεια του 
προϊόντος έχει 
καεί

Σιγουρευτείτε ότι οι επιλογείς στη 
μονάδα κουδουνιού βρίσκονται στη 
θέση 1-LOW (βλ. βήμα 8) 
Αντικαταστήστε την εσωτερική 
κυλινδρική ασφάλεια του Smart 
Video Κουδουνιού με την έξτρα 
ασφάλεια που περιέχεται στη 
συσκευασία (βλ. διπλανή σελίδα)

Σταθερό 
Πράσινο 

Το κουδούνι δεν 
ηχεί

Λανθασμένη 
καλωδίωση του 
κουδουνιού

Ελέγξτε τις συνδέσεις των 
καλωδίων. Διακόψτε πρώτα την 
παροχή ρεύματος (πηγαίνετε στο 
βήμα 3) 

Σταθερό 
Κόκκινο

Το προϊόν 
μου δεν 
ανταποκρίνεται

Λανθασμένη 
καλωδίωση 
της μονάδας 
κουδουνιού

Ελέγξτε τις συνδέσεις των 
καλωδίων της μονάδας κουδουνιού. 
Χρησιμοποιήστε κλέμμες αν είναι 
απαραίτητο. Διακόψτε πρώτα την 
παροχή ρεύματος (πηγαίνετε στο 
βήμα 5)

Λανθασμένη τάση 
τροφοδοσίας 
(230V μόνο) 

Διακόψτε την παροχή ρεύματος 
για 2 λεπτά. Τοποθετήστε τους 
επιλογείς της μονάδας κουδουνιού 
στη θέση 1-HIGH και πηγαίνετε ξανά 
στο βήμα 24

Ο μετασχηματιστής 
δεν είναι αρκετά 
ισχυρός

Αντικαταστήστε το μετασχηματιστή 
με έναν πιο ισχυρό

Αναβοσβήνει 
αργά
Μπλε

Η ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση 
δεν έχει 
ολοκληρωθεί

Λανθασμένη 
καλωδίωση 
της μονάδας 
κουδουνιού

Σιγουρευτείτε ότι οι επιλογείς στη 
μονάδα κουδουνιού βρίσκονται στη 
θέση 1-HIGH (βλ. βήμα 26) 

Αναβοσβήνει 
αργά
Μωβ

Η ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση 
δεν έχει 
ολοκληρωθεί

Λανθασμένη 
καλωδίωση 
της μονάδας 
κουδουνιού

Σιγουρευτείτε ότι οι επιλογείς στη 
μονάδα κουδουνιού βρίσκονται στη 
θέση 2-LOW (βλ. βήμα 26) 

Αναβοσβήνει 
αργά
Πορτοκαλί

Το προϊόν 
μου δεν 
ανταποκρίνεται

Η στάθμη της 
εσωτερικής 
μπαταρίας 
τροφοδοσίας του 
προϊόντος είναι 
χαμηλή

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης της Ελληνικής Λεγκράν

Αναβοσβήνει 
αργά
Λευκό

Το προϊόν μου 
δεν εμφανίζεται 
στην εφαρμογή

Δεν έχει 
ολοκληρωθεί η 
διαμόρφωση

Κάντε τη διαμόρφωση του 
προϊόντος με το smartphone σας 
(βλ. βήμα 28)
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Ένδειξη
LED 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύσεις 

Αναβοσβήνει  
γρήγορα
Κίτρινο

Το προϊόν μου 
δεν εμφανίζεται 
στην εφαρμογή

Το προϊόν δεν 
έχει συνδεθεί 
στο οικιακό 
δίκτυο Wi-Fi

Σιγουρευτείτε ότι έχετε βάλει 
το σωστό κωδικό πρόσβασης 
για το οικιακό δίκτυο Wi-Fi

Σιγουρευτείτε ότι έχετε 
δυνατό σήμα Wi-Fi έξω από την 
εξώπορτα του σπιτιού

Σιγουρευτείτε ότι έχετε ένα 
Wi-Fi δίκτυο 2.4GHz

Σιγουρευτείτε ότι ο router σας 
δεν έχει βάλει σε μαύρη λίστα 
το προϊόν

Αναβοσβήνει  
γρήγορα 
Κόκκινο

Το προϊόν μου 
δεν εμφανίζεται 
στην εφαρμογή

Η χρονική 
περίοδος της 
διαμόρφωσης 
του προϊόντος 
έληξε

Πατήστε ξανά το μπουτόν του 
κουδουνιού μέχρι να δείτε το 
LED να αναβοσβήνει αργά με 
λευκό χρώμα και συνεχίστε τη 
διαμόρφωση με την εφαρμογή

1

2

3

4

Αντικατάσταση κυλινδρικής ασφάλειας

        Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν 
ξεκινήσετε 

Αφαιρέστε τη θήκη της ασφάλειας στο πίσω 
μέρος του κουδουνιού και αντικαταστήστε 
την κατεστραμμένη ασφάλεια με την έξτρα 
κυλινδρική ασφάλεια που περιέχεται στη 
συσκευασία. Κουμπώστε το κουδούνι στη 
βάση και επαναφέρετε την παροχή ρεύματος.

Σημείωση: η κυλινδρική ασφάλεια είναι 
500mA / 250VAC βραδείας τήξεως 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, 

Τηλ.: 210 67 97 500

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, 

Τηλ.: 2310 422 567

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
801 11 850 850 (από σταθερό)

210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com
www.legrand.gr


