
Smart Αισθητήρες Πόρτας  
και Παραθύρου

Smart Αισθητήρες Πόρτας και Παραθύρου | Εγχειρίδιο χρήσης
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Το εγχειρίδιο χρήσης διατίθεται σε περισσότερες γλώσσες στην 
παρακάτω διεύθυνση:

https://sensors.netatmo.com

Παρακαλούμε να μην κολλάτε τους Smart Αισθητήρες Πόρτας και 
Παραθύρου πριν την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε τις μπαταρίες στους Smart 
Αισθητήρες Πόρτας και Παραθύρου μέχρι να σας ζητηθεί από την 
εφαρμογή. 

!

!

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση των προϊόντων σας, ανοίξτε 
την εφαρμογή Netatmo Security. Μεταβείτε στο μενού «Ρυθμίσεις» 
και επιλέξτε «Εγκατάσταση νέων προϊόντων», στη συνέχεια 
επιλέξτε τον Smart Αισθητήρα Πόρτας και Παραθύρου και 
ακολουθήστε τα βήματα στην εφαρμογή.
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ΠΡΟΣΟΧΉ! 
Όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα δεν έχουν 
εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο φορέα για τη συμμόρφωση, θα 
μπορούσε να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη 
λειτουργία του εξοπλισμού.

ΟΔΉΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εκτός εάν υπάρχει εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής από κάποιο υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. 
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.

Πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές 
στη συσκευή και στις μπαταρίες είναι καθαρές και εάν είναι 
απαραίτητο καθαρίστε τις. Σημειώστε την πολικότητα (+/-) κατά 
την εισαγωγή των μπαταριών. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη 
φωτιά, να το βραχυκυκλώσετε ή να το αποσυναρμολογήσετε. 
Κρατήστε μακριά τα παιδιά από τις μπαταρίες. Ζητήστε αμέσως 
ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης.

ΕΓΓΎΉΣΉ
Το προϊόν έχει εγγύση 2 (δύο) χρόνια.
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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


