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Εάν ήδη έχετε κάνει εγγραφή, εισάγετε το 
e mail σας και τον κωδικό σας. Έχετε την 
επιλογή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας 
και να μην απαιτείται ξανά καταχώρηση την 
επόμενη φορά.  

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, η 
επόμενη οθόνη θα ανοίξει. Πρέπει να 
εισάγετε τη διεύθυνση email με την οποία 
έχετε εγγραφεί για το θερμοστάτη και 
κάντε κλικ στο “Υποβολή” (Submit).
Εφόσον το κάνετε, θα λάβετε ένα μήνυμα 
στην  εν λόγω διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας2

Είσοδος 1
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Αφού έχετε συνδεθεί 
στηνεφαρμογή, εάν 
υπάρχειπαραπάνω από ένας 
θερμοστάτης,η ακόλουθη οθόνη 
θα ανοίξει.Αυτή θα εμφανίσει 
όλες τιςσυσκευές που μπορείτε να 
ελέγξετε.

Θερμοκρασία 
χώρου

Θέρμανση/ψύξη  
κατάσταση 

Τρόπος 
λειτουργίας

Κατάσταση 
ρελέ
off/on

Οι τρόποι λειτουργίας του θερμοστάτη είναι οι:

- Θερμοκρασία ασφάλειας                  
- Off
- Διακοπές 
- Λειτουργία “Παρουσία”

- Λειτουργία “Χώρος”
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Χρονοπρόγραμμα

Η κανονική θερμοκρασία είναι μεταξύ 8 ° και 
30 ° (λειτουργία θέρμανσης) και 15 ° έως 

40 ° (λειτουργία ψύξης). Εάν υπερβεί ήπέσει 
κάτω από αυτές τις περιοχές, η  λειτουργία 
“ΘερμοκρασίαΑσφάλειας”  θα αναλάβει τον 
έλεγχο, ανοίγοντας ή κλείνοντας το ρελέ 
για να αποτρέψει βλάβη στο σύστημα.Η 

λειτουργία αυτή θα ενεργοποιηθεί όταν είναι 
αναγκαίο, ανεξάρτητα από τον τρέχοντα 

τρόπο  λειτουργίας.

Η λειτουργία απενεργοποίησης θα υπερισχύσει 
των άλλων,  με εξαίρεση της  “Θερμοκρασίας 

Ασφάλειας.
Αν και οι λειτουργίες  “Χώρος”,  “Παρουσία “ 
ή “Διακοπές” είναι ενεργές,  δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν  εάν αυτή η λειτουργία έχει 

τον έλεγχο. 

Τρόποι λειτουργίας4

Θερμοστάτες3

Off

Θερμοκρασία 
ασφάλειας    
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Χειροκίνητη 

Η χειροκίνητη λειτουργία θα 
παίρνει τον έλεγχο κάθε φορά 
που κάνετε κάποια χειροκίνητη 
αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας 

ή στην θερμοκρασία. Αυτή η 
κατάσταση θα συνεχίσει να 

λειτουργεί μέχρι τις 23:59 της 
εκείνης ημέρας και μετά θα 
επιστρέψει στην κατάσταση 

που ήταν προηγουμένως ενεργή 
(χρονοπρόγραμμα /off).

Η λειτουργία 
“Χρονοπρόγραμμα”λειτουργεί 

τις χρονικές περιόδουςπου 
έχετε προγραμματίσει.

Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε 
αλλαγές στην ένταση του 

φωτός (για παράδειγμα, τις 
νυκτερινές  περιόδους), η 

λειτουργία “Χώρος” θα σβήσει 
τα συστήματα θέρμανσης/

κλιματισμού.

Η λειτουργία “Παρουσία” 
λειτουργεί σβήνοντας όλα 
τα συστήματα θέρμανσης/
κλιματισμού όταν ανιχνεύει 

ότι κανείς δεν είναι στο 
σπίτι μετά την πάροδο ενός 
προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος.

Όταν μία περίοδος διακοπών 
είναι ορισμένη στο 

χρονοπρόγραμμα, αυτή η 
λειτουργία θα απενεργοποιήσει 
όλα τα  συστήματα θέρμανσης/

κλιματισμού.

Έλεγχος5
Σε αυτή την οθόνη, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον θερμοστάτη σας:
- Κατάσταση (θέρμανση ή ψύξη)
- Εσωτερική θερμοκρασία
- Τρόπος λειτουργίας

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα επιλογών.

Επίσης, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υγρασία, τη θερμοκρασία, τον καιρό στην της πόλης 
σας και την εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα χρονικό διάστημα.

Διακοπές Λειτουργία “Χώρος” Λειτουργία “Παρουσία” 

Χρονοπρόγραμμα
Geo

Εάν ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Geo, ο θερμοστάτης 
εντοπίζει τη θέση σας μέσω της 
εφαρμογής και θα ενεργοποιήσει 

ή απενεργοποιήσει, ανάλογα 
με την περίπτωση, το σύστημα 
θέρμανσης/κλιματισμού καθώς 
μπαίνετε ή βγαίνετε από την 

προκαθορισμένη ακτίνα δράσης.
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Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα 
για ναεμφανιστούν στατιστικά 
δεδομένα.

Δεδομένα θερμοστάτη

Κατάσταση 
θέρμανση

Επιλογές

Θερμοκρασία χώρου

Χρόνος που 
εξοικονομήθηκε

Δείχνει το χρόνο κατανάλωσηςπου 
ο θερμοστάτης εξοικονομείκάθε 
μέρα.

Ο καιρός στην 
πόλη σας

Δείχνει την τρέχουσα 
θερμοκρασία στηνπόλης 
σας και επιλέγοντάς 
την,δείχνει την 
πρόγνωση καιρού για 
τις επόμενες 7 ημέρες

β. Λειτουργίες – Εμφάνιση στην οθόνη ελέγχου

α. Οθόνη ελέγχου

Λειτουργία “Θερμοκρασία 
Ασφάλειας”

Λειτουργία “Χώρος”

Τρέχων τρόπος 
λειτουργίας:Χειροκίνητος
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Λειτουργία “Off”

Λειτουργία 
“Παρουσία”

Λειτουργία 
“Χρονοπρόγραμμα”

Λειτουργία 
“Διακοπές”

Λειτουργία 
“Geo” 
(γεωγραφικός 
εντοπισμός)
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Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάσταση, η ακόλουθη οθόνη θα ανοίξει.
Σε αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε θέρμανση ή ψύξη.

Σε αυτόν τον πίνακα (inside temperature), 
μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα την 
επιθυμητή θερμοκρασία, περνώντας  
αυτόματα στην χειροκίνητη λειτουργία.

Γ.1. Κατάσταση

Γ.2. Αύξηση/μείωση θερμοκρασίας

Κατάσταση 
Ψύξης

Κατάσταση 
Θέρμανσης

Γ. Πλήκτρα ελέγχου

Πλήκτρο 
κατάστασης

Πλήκτρο θερμοκρασίας Πλήκτρο τρόπου λειτουργίας

Πλήκτρα επιλογών

Πλήκτρα στατιστικών 
και πρόβλεψης καιρού
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Σε αυτόν τον πίνακα μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τρέχουσα λειτουργία, εκτός από 
την“Θερμοκρασία Ασφάλειας”.

Εάν ο θερμοστάτης είναι σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (off), όταν θα τον ανάψετε 
θα επιστρέψει στην πρωτύτερη κατάσταση (χρονοπρόγραμμα, εάν υπάρχει οποιοδήποτε 
πρόγραμμα, ή χειροκίνητη λειτουργία).

Γ.3. Τρόπος λειτουργίας

Αν είναι σε κατάσταση “περιβάλλοντος” και πατήσετε στο εικονίδιο, μια οθόνη εμφανίζεται 
όπου μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην προηγούμενη 
κατάσταση ή να απενεργοποιήσετε (off) τον θερμοστάτη σας.

Αν είναι σε «Χειροκίνητη”  λειτουργία και πατήσετε στο εικονίδιο, μια οθόνη εμφανίζεται όπου μπορείτε 
να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση ή να 
απενεργοποιήσετε  (off) τον θερμοστάτη σας.
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Αν είναι σε κατάσταση “Διακοπές” και πατήσετε το εικονίδιο, μια οθόνη εμφανίζεται όπου μπορείτε 
να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση ή να 
απενεργοποιήσετε το θερμοστάτη σας.

Αν είναι σε κατάσταση “Παρουσία” και πατήσετε το εικονίδιο, μια οθόνη εμφανίζεται όπου μπορείτε 
να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση ή να 
απενεργοποιήσετε το θερμοστάτη σας.

Αν είναι σε λειτουργία “Χρονοδιάγραμμα” και πατήσετε το εικονίδιο, ο θερμοστάτης υποθέτει ότι θέλετε να 
αλλάξετε τη λειτουργία χειροκίνητα. Μια οθόνη τότε θα έρθει στην οποία μπορείτε να διαμορφώσετε μια 
οθόνη momit, ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
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- Η λειτουργία “Παρουσία”: λειτουργεί σβήνοντας όλα 
τα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού όταν ανιχνεύει 
ότι κανείς δεν είναι στο σπίτι μετά την πάροδο ενός 
προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.Η λειτουργία 
αυτή είναι ενεργή όταν το παρακάτω εικονίδιο εμφανίζεται 
στην οθόνη:Αν κάνετε κλικ σε αυτό, η οθόνη “Advanced 
Settings” θα ανοίξει, όπου θα έχετε την επιλογή να την 
απενεργοποιήσετε.

- Λειτουργία “Χώρος”: Απενεργοποιεί το σύστημα  
θέρμανσης/κλιματισμού, αν ο θερμοστάτης ανιχνεύσει 
ένα επίπεδο φωτός κατά 30% κάτω από το γενικό φάσμα 
φωτός. Όλες οι μετρήσεις και η ενεργοποίηση αυτής της 
λειτουργίας μπορούν να γίνουν μόνο από τις 1:00 πμ. 
έως 06:00 πμ. Επιπλέον, εάν κατά τη διάρκεια αυτού του 
χρονικού εύρους ο θερμοστάτης εντοπίσει μια μεμονωμένη 
αύξηση του φωτός ή συνεχή παρουσία, δεν επιστρέφει 
στη λειτουργία ρύθμισης έως ότου η αύξηση φωτός ή η 
ανίχνευση παρουσίας διαρκέσουν για περισσότερο από 5 
λεπτά.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις 
ακόλουθες επιλογές:

- Η “έξυπνη” λειτουργία: μαθαίνει αυτόματα συνήθειες σας 
χρήση, η ίδια διαμόρφωση με βάση αυτά τα δεδομένα. Η 
λειτουργία αυτή θα λειτουργήσει μετά από 3 χειροκίνητες 
τροποποιήσεις που έχουν γίνει σε μια ενεργό διάστημα του 
ημερολόγιου. Για παράδειγμα, αν θέτουμε τη επιθυμητή 
θερμοκρασία στους 21.5°, στις 19:00, για 3 συνεχόμενες 
Δευτέρες, όταν ένα διάστημα του ημερολόγιου ήταν ενεργό 
αυτή την ώρα, θα επηρεαστεί από τη νέα τροποποίηση και 
ο θερμοστάτης από μόνος του θα κάνει την διαμόρφωση 
κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα.

Γ.4. Επιλογές

Αν είναι σε κατάσταση “Geo” και πατήσετε το εικονίδιο, μια οθόνη εμφανίζεται όπου μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση ή να 
απενεργοποιήσετε το θερμοστάτη σας.
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- Geo (Γεωγραφικός εντοπισμός): Απενεργοποιεί τα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού εάν ο θερμοστάτης  
ανιχνεύσει ότι κάθε άτομο που μπορεί να διαχειριστεί την συσκευή, είναι έξω από την καθορισμένη ακτίνα 
δράσης.Για να τον ενεργοποιήσετε, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε το πεδίο “Διεύθυνση” στην καρτέλα 
“Γενικά” (General)  του μενού “Διαμόρφωση“ (Configuration), καθώς και να καθορίσετε της ακτίνας δράσης, 
σε χιλιόμετρα, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιηθεί αυτή τη λειτουργία.

- Standby: Μετά από 1 λεπτό καμίας δραστηριότητας στον θερμοστάτη, η λειτουργία αναμονής θα 
απενεργοποιήσει την οθόνη και θα τεθεί σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

- Hysteresis( Διαφορικό): Ο όρος αυτός αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας  θερμοκρασίας 
χώρου και της επιθυμητής θερμοκρασίας, έτσι ώστε τα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού να ανάβουν και 
να σβήνουν. Είναι το εύρος  που ορίζεται στον θερμοστάτη για να σταματά ή να ξεκινά τον λέβητα. 

Για παράδειγμα, αν ορίσουμε διαφορικό 0.5 ° και η επιθυμητή θερμοκρασία έχει οριστεί στους 21.5 °, 
ο λέβητας θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι να φτάσει τους 22 ° (λόγω της υστέρησης ο λέβητας θα 
λειτουργεί μέχρι να φτάσει 0.5 ° πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία). Στη συνέχεια θα σβήσει και 
όταν η θερμοκρασία πέσει στους 21 ° (0,5 ° μικρότερη από τη θερμοκρασία στόχου), ο λέβητας θα 
ενεργοποιηθεί και πάλι. Το διαφορικό μπορεί να οριστεί μεταξύ 0.3° και 1.9°.

- Βαθμονόμηση αισθητηρίου: Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαταραχής, όπως εξωτερικές πηγές θερμότητας, 
μπορεί να συμβούν μεταβολές στην μέτρηση της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, 
μπορείτε να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη για να εξουδετερώσει αυτό το αποτέλεσμα.Η βαθμονόμηση μπορεί 
να ρυθμιστεί μεταξύ -9,9 ° και 9,9 °.
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Χρησιμοποιήστε την οθόνη ελέγχου για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα στατιστικά στοιχεία του 
θερμοστάτη:

Γ.5. Στατιστικά

Θερμοκρασία χώρου και η θερμοκρασία  που έχει ρυθμιστεί 
στον θερμοστάτη

Ελέγξτε σήμερα / χθες (1 ημέρα)
- Η εξωτερική υγρασία λαμβάνεται κάθε 60 λεπτά (24 
μετρήσεις την ημέρα)  και απεικονίζεται από μια γραμμή. 
- Μέγιστη και ελάχιστη υγρασία χώρου κάθε 60 λεπτά (24 
μετρήσεις την ημέρα). Τα δύο στοιχεία απεικονίζονται κάθε 
ώρα μέσω ενός σκιασμένου φάσματος .

Ελέγξτε την τελευταία εβδομάδα / τελευταίο μήνα
-Η μέση επιθυμητή θερμοκρασία λαμβάνεται κάθε μέρα και 
απεικονίζεται από μια γραμμή για κάθε ημέρα, αν υπάρχει 
καθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Δεν θα απεικονίζεται 
εάν δεν υπάρχει καθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία 
-Μέγιστη και ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία κάθε ημέρα. 
Τα δύο στοιχεία απεικονίζονται κάθε ημέρα μέσω ενός 
σκιασμένου φάσματος.

Ελέγξτε τους τελευταίους τρεις μήνες / τελευταίο χρόνο
-Η μέση επιθυμητή θερμοκρασία λαμβάνεται κάθε μήνα και 
απεικονίζεται από μια γραμμή για κάθε μήνα  αν υπάρχει 
καθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Δεν θα απεικονίζεται 
εάν δεν υπάρχει καθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία 
-Μέγιστη και ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία κάθε μήνα. 
Τα δύο στοιχεία απεικονίζονται κάθε μήνα μέσω ενός 
σκιασμένου φάσματος.

Εσωτερική θερμοκρασία και η 
Επιθυμητή θερμοκρασία 
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Υγρασία χώρου και εξωτερική (σχετική υγρασία, %)

Χρήση θέρμανσης και 
κλιματισμού

Ελέγξτε σήμερα / χθες (1 ημέρα):
- Ποσοστό του χρόνου που το ρελέ ήταν ενεργοποιημένο 
ή απενεργοποιημένο στην  λειτουργία θέρμανσης / 
κλιματισμού, που απεικονίζεται ανά ώρα. (Αυτό το γράφημα 
δεν απεικονίζει πόσο καιρό ήταν ενεργοποιημένη η 
λειτουργία θέρμανσης / κλιματισμού, αλλά πόσο το ρελέ 
θέρμανσης  ή κλιματισμού ήταν ενεργοποιημένο).

Ελέγξτε την τελευταία εβδομάδα / τελευταίο μήνα:
- Ποσοστό του χρόνου που το ρελέ ήταν ενεργοποιημένο 
ή απενεργοποιημένο στην  λειτουργία θέρμανσης / 
κλιματισμού, που απεικονίζεται ανά ημέρα. (Αυτό το 
γράφημα δεν απεικονίζει πόσο καιρό ήταν ενεργοποιημένη 
η λειτουργία θέρμανσης / κλιματισμού, αλλά πόσο το ρελέ 
θέρμανσης  ή κλιματισμού ήταν ενεργοποιημένο).

Ελέγξτε τους τελευταίους τρεις μήνες / τελευταίο χρόνο :
- Ποσοστό του χρόνου που το ρελέ ήταν ενεργοποιημένο 
ή απενεργοποιημένο στην  λειτουργία θέρμανσης / 
κλιματισμού, που απεικονίζεται ανά μήνα. (Αυτό το 
γράφημα δεν απεικονίζει πόσο καιρό ήταν ενεργοποιημένη 
η λειτουργία θέρμανσης / κλιματισμού, αλλά πόσο το ρελέ 
θέρμανσης  ή κλιματισμού ήταν ενεργοποιημένο).

Ελέγξτε σήμερα / χθες (1 ημέρα
)- Η εξωτερική υγρασία λαμβάνεται κάθε 60 λεπτά (24 
μετρήσεις την ημέρα)  και απεικονίζεται από μια γραμμή. 
- Μέγιστη και ελάχιστη υγρασία χώρου κάθε 60 λεπτά (24 
μετρήσεις την ημέρα). Τα δύο στοιχεία απεικονίζονται κάθε 
ώρα μέσω ενός σκιασμένου φάσματος .

Ελέγξτε την τελευταία εβδομάδα / τελευταίο μήνα
-Η μέση εξωτερική υγρασία λαμβάνεται κάθε μέρα και 
απεικονίζεται από μια γραμμή για κάθε ημέρα.
-Μέγιστη και ελάχιστη υγρασία χώρου κάθε ημέρα. 
Τα δύο στοιχεία απεικονίζονται κάθε ημέρα μέσω ενός 
σκιασμένου φάσματος.

Ελέγξτε τους τελευταίους τρεις μήνες / τελευταίο χρόνο
-Η μέση εξωτερική υγρασία λαμβάνεται κάθε μήνα και 
απεικονίζεται από μια γραμμή για κάθε μήνα.  
-Μέγιστη και ελάχιστη υγρασία χώρου κάθε μήνα. 
Τα δύο στοιχεία απεικονίζονται κάθε μήνα μέσω ενός 
σκιασμένου φάσματος.

Υγρασία χώρου και εξωτερική

Χρήση θέρμανσης και 
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Εξοικονόμηση κατανάλωσης

Εξοικονόμηση 

Ελέγξτε σήμερα / χθες (1 ημέρα):
- Χρονικό διάστημα σε ώρες και λεπτά όπου η λειτουργία  
“Παρουσία”  και/ ή λειτουργία “Περιβάλλον” ήταν 
ενεργοποιημένες ανά ώρα.

Ελέγξτε την τελευταία εβδομάδα / τελευταίο μήνα:
- Χρονικό διάστημα σε ώρες και λεπτά όπου η λειτουργία  
“Παρουσία”  και/ ή λειτουργία “Περιβάλλον” ήταν 
ενεργοποιημένες ανά ημέρα.

Ελέγξτε τους τελευταίους τρεις μήνες / τελευταίο χρόνο :
- Χρονικό διάστημα σε ώρες και λεπτά όπου η λειτουργία  
“Παρουσία”  και/ ή λειτουργία “Περιβάλλον” ήταν 
ενεργοποιημένες ανά μήνα.

Πρόγνωση καιρού

Η πρόγνωση του καιρού για την πόλη σας σήμερα
- Τρέχουσες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα 
του ανέμου

Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες 7 ημέρες
- Πρόγνωση καιρού για κάθε ημέρα
- Μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες για κάθε ημέρα

Γ.6. Πρόγνωση καιρού
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-Αλλαγή θερμοστάτη (Change 
thermostat)
- Χρονοπρόγραμμα (Calendar)
- Στατιστικά (Stats)
- Δραστηριότητες (Events)
- Ρυθμίσεις (Settings)
- Σχετικά (About)
- Έξοδος (Logout)

c. Χρονοπρόγραμμα

Πλευρικός πίνακας6

Το Χρονοπρόγραμμα εμφανίζει μια 
επισκόπηση των προγραμμάτων που έχουν 
δημιουργηθεί.Οι ημέρες της εβδομάδας 
εμφανίζονται στην κορυφή και οι 24 ώρες 
της ημέρας στα αριστερά.

Το προγραμματισμένο διάστημα 
υποδεικνύεται από ένα λευκό τετράγωνο 
που γεμίζει την επιλεγμένη ημέρα, από την 
ώρα έναρξης έως το τέλος του χρόνου.

Τα προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν 
σε διαστήματα 15 λεπτών. Για παράδειγμα, 
δεν μπορείτε να προγραμματίστε 21 ° μόνο 
για 10 λεπτά, αφού η ελάχιστη διάρκεια θα 
είναι πάντα 15 λεπτά.
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Νέο πρόγραμμα: Είναι εύκολο να 
δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα 
ημερολογίου. Επιλέξτε την επιθυμητή 
θερμοκρασία, το χρονικό εύρος και τις ημέρες 
κατά τις οποίες θα θέλατε να εφαρμόσετε το 
πρόγραμμα.

Διακοπές: Καθιέρωση περιόδου διακοπών 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο θερμοστάτης 
θα σβήσει όλα τα συστήματα θέρμανσης/
κλιματισμού.

d. Δραστηριότητες
Όλες οι δραστηριότητες σας θα 
αποθηκεύονται σε αυτή την ενότητα, έτσι 
ώστε να μπορείτε πάντα να θυμόσαστε 
ακριβώς τις κινήσεις σας.
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e.  Ρυθμίσεις

e.1. Γενικά

1- Γενική
2- Ο λογαριασμός μου
3- Σχέδια οθόνης
4 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
5- Τεχνικές Πληροφορίες
6- Προσκλήσεις

- Όνομα θερμοστάτη: Επιλέξτε το όνομα του   
θερμοστάτη σας.

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 
συναγερμών: Σε αυτή τη λειτουργία 
μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να έχετε 
ειδοποιήσεις  που να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, 
αν παρουσιαστεί βλάβη στη συνδεσιμότητα 
του συστήματος.

- Μοιραστείτε τον θερμοστάτη: Για μα 
μπορεί ένα άλλο πρόσωπο να ελέγχει τον 
θερμοστάτη από μια διαφορετική διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επιλογή 
“ Μοιρασιά θερμοστάτη”  πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη.

- Διεύθυνση: Εισάγετε τη διεύθυνση του 
σπιτιού σας για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία “Geo” , καθώς και να αυξηθεί η 
ακρίβεια της πρόγνωσης του καιρού.
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e.2. Ο λογαριασμός μου e.3- Σχέδια οθόνης
- Όνομα

- Επώνυμο

- Γλώσσα: Επιλέξτε 
από τις 6 γλώσσες που 
εμφανίζονται στην 
οθόνη.

- Μέτρηση: επιλέξτε 
από °C ή °F για την 
ένδειξη θερμοκρασίας 
του σπιτιού σας.

- Ημερομηνία γέννησης

- Φύλο

- Τηλέφωνο

Μπορείτε να επιλέξετε από τα 6 
σχέδια ένδειξης της   θερμοκρασίας:

Elegant

Maya Minimalist

Retro

SimpleStandard1 4
2 5
3 6

1

4

2

5

3

6
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e.4. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Για να αλλάξετε τον κωδικό σας, πρέπει:

- Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης
- Εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης
- Επαναλάβετε το νέο κωδικό πρόσβασης

- Διεύθυνση MAC
- Έκδοση Firmware
- Τελευταία σύνδεση

e.5. Τεχνικές πληροφορίες
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e.6. Πρόσκληση
Για να  παραμείνουν το 
e-mail και ο κωδικός 
πρόσβασης στη 
ιδιωτική σας χρήση, 
δημιουργήσαμε τη 
δυνατότητα να καλέσετε 
κάποιον άλλο χρήστη.
Έτσι άλλοι μπορούν να 
ελέγχουν το θερμοστάτη 
σας από άλλο e-mail και 
κωδικό πρόσβασης.

Για τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου 
που θέλετε να προσκαλέσετε. Στη συνέχεια, το άτομο αυτό θα λάβει μια πρόσκληση για να ελέγχει τον 
θερμοστάτης σας, όπου θα λάβει οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθήσει.

momit Smart Thermostat
Green momit 2013/2014
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
έκδοση 2.0

f. Σχετικά
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