
Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ 



Χρθςιμοποιϊντασ το εγχειρίδιο 

υγχαρθτιρια ! 
Είςτε ο κάτοχοσ μίασ ζξυπνθσ λφςθσ για τθν διαχείριςθ τθσ κζρμανςθσ του 
ςπιτιοφ ςασ και τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, χάρθ τθσ τεχνολογίασ αιχμισ 
“Internet of Things”  
 
Σο εγχειρίδιο αυτό ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για να ςασ κακοδθγιςει πϊσ να 
εκμεταλλευτείτε τισ δυνατότθτεσ του ζξυπνου κερμοςτάτθ momit Home. 

 
Καταςκευαςτισ: H Ιςπανικι εταιρεία  Green momit S.L. 
www.momit.com 
E-mail τεχνικισ υποςτιριξθσ: support@momit.com 
Χϊρα καταςκευισ: Kίνα 
 
 
Προςοχι: H θλεκτρικι εγκατάςταςθ του κερμοςτάτθ πρζπει να γίνει από 
αδειοφχο θλεκτρολόγο 

 

http://www.momit.com/
mailto:support@momit.com


Σσζκεσές momit 

Μονάδα επικοινωνίασ: Μοντζλο 1 & 2 

Επίτοιχθ ςφνδεςθ 

Η μονάδα επικοινωνίαρ momit επιηπέπει 

ζηον θεπμοζηάηη ζαρ  να ζςνδεθεί ζηο 

Internet. Πεπιλαμβάνεηαι ζηην ίδια 

ζςζκεςαζία  

Μονάδα αςφρματθσ 
λειτουργίασ: Μοντζλο 1 και 2 
Για αςφρματθ ςφνδεςθ 
Με ηη μονάδα αζύπμαηηρ λειηοςπγίαρ  

μποπείηε να μεηαθέπεηε ηον 

θεπμοζηάηη ζαρ ζε οποιοδήποηε 

δωμάηιο ηος ζπιηιού ζαρ  για 

καλύηεπο έλεγσο ηηρ θεπμοκπαζίαρ. 

(Πωλείηαι ξεσωπιζηά). 

 
Η εγκαηάζηαζη και η τρήζη δεν διαθέρει ανάλογα με ηο μονηέλο 

ηης μονάδας επικοινωνίας ζας  

Προτοφ ξεκινιςετε κα πρζπει πρϊτα να: 

1) “Καηεβάζεηε” ηην εθαρμογή “momit Home Thermostat”  

2) Εγκαηαζηήζηε ηη μονάδα επικοινωνίας: Σςνδέζηε ηην μονάδα 

επικοινωνίαρ με ηην παποσή πεύμαηορ μέζω ηος USB καλωδίος και  

με ηο router ζαρ με ηο καλώδιο ethernet.   

3) Όηαν οι 3 λςσνίερ παύζοςν να αναβοζβήνοςν η εγκαηάζηαζη ηηρ 

μονάδαρ επικοινωνίαρ έσει γίνει ζωζηά. (ππέπει να έσεηε ζύνδεζη 

Internet  για να κάνεηε ζωζηά ηη ζύνδεζη ηων ζςζκεςών).   

4) Καηασωπήζηε ηη μονάδα επικοινωνίαρ ζηην εθαπμογή “momit 

Home Thermostat” ζκανάπονηαρ ηον QR κωδικό ή γπάθονηαρ ηον 

ζειπιακό απιθμό, πος βπίζκεηαι ζηο πίζω μέπορ ηηρ ζςζκεςήρ. 
 



Εγκατάςταςθ του κερμοςτάτθ  momit Home  

8) Καταχωριςτε τον ςτθν εφαρμογι “momit Home 
Thermostat” ςκανάροντασ τον QR κωδικό ι 
γράφοντασ χειροκίνθτα τον ςειριακό αρικμό, που 
βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του κερμοςτάτθ 

9) Σοποκετιςτε τον κερμοςτάτθ ςτθ βάςθ του. 

 

Επίτοιχθ ςφνδεςθ 
Εγκατάςταςθ του κερμοςτάτθ momit Home   

2) Αφαιρζςτε το πίςω μζροσ του κερμοςτάτθ, ειςάγοντασ 
το δάκτυλο ςασ ςτο άνοιγμα και τραβιξτε προσ τα πίςω. 
Δεν υπάρχει ανάγκθ να ξεβιδϊςετε. Αν ο κερμοςτάτθσ 
ςασ τθ βάςθ ςτιριξθσ ςπρϊξτε τθν προσ τα κάτω.   

1) Αφαιρζςτε τον παλιό κερμοςτάτθ ςασ. Κλείςτε τθν 
παροχι ρεφματοσ ςτθν εγκατάςταςθ.  

3) Ειςάγετε τα καλϊδια ςφνδεςθσ μζςα από τθ βάςθ. 

  
4) τθρίξτε τθ βάςθ ςτον τοίχο. Για να γίνει αυτό 
χρθςιμοποιείςτε τισ βίδεσ που περιζχονται ςτθ 

ςυςκευαςία.  

5) υνδζςτε τα καλϊδια. Εάν το καλϊδιο είναι άκαμπτο 
μπορείτε να το ειςάγετε απευκείασ. Εάν είναι εφκαμπτο, 
κα χρειαςτείτε τθ βοικεια ενόσ ςτυλό για να πατιςετε 
τουσ ακροδζκτεσ του κερμοςτάτθ και να ειςάγετε το 
καλϊδιο. 
 

6) Ειςάγετε τισ μπαταρίεσ. Σότε θ λυχνία κα 
αναβοςβιςεισ 3 φορζσ, δείχνοντασ ότι ζχουν 
τοποκετθκεί ςωςτά.  

7) Όταν το εικονίδιο του δικτφου είναι ςτακερά 
αναμμζνο και παραμζνει, θ επικοινωνία μεταξφ τθσ 
μονάδασ επικοινωνίασ και του κερμοςτάτθ ιταν 
επιτυχισ. Εάν ςυνεχίηει να αναβοςβινει, ελζγξτε ότι  
τα 3 LED ςτθ μονάδα επικοινωνίασ είναι ςτακερά 
αναμμζνα. Πρζπει να ζχετε ςφνδεςθ Internet  για να 
γίνει ςωςτά θ επικοινωνία των ςυςκευϊν. 

Πρζπει να ζχετε ςφνδεςθ Internet για να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ των ςυςκευϊν ςωςτά.  



Επιλογι αςφρματθσ λειτουργίασ 
Εγκατάςταςθ του κερμοςτάτθ momit Home και τθσ μονάδασ 
αςφρματθσ λειτουργίασ  

Εγκατάςταςθ του κερμοςτάτθ  momit Home  

1) Αφαιρζςτε το πίςω μζροσ του κερμοςτάτθ, 
ειςάγοντασ το δάκτυλο ςασ ςτο άνοιγμα και τραβιξτε 
προσ τα πίςω. Δεν υπάρχει ανάγκθ να ξεβιδϊςετε. Αν 
ο κερμοςτάτθσ ςασ ζχει τθ βάςθ ςτιριξθσ ςπρϊξτε τθν 
προσ τα κάτω.   

2) Ειςάγετε τισ μπαταρίεσ. Σότε θ λυχνία κα 
αναβοςβιςει 3 φορζσ, δείχνοντασ ότι ζχουν 
τοποκετθκεί ςωςτά.  

3) Επαλθκεφςτε ότι το εικονίδιο του δικτφου 
είναι ςτακερά αναμμζνο. Εάν ςυνεχίηει να 
αναβοςβινει, ελζγξτε ότι  τα 3 LED ςτθ μονάδα 
επικοινωνίασ είναι ςτακερά αναμμζνα. Να 
κυμάςτε ότι είναι απαραίτθτο να 

ζχετε ςφνδεςθ Internet για να επιτευχκεί θ 
ςφνδεςθ των ςυςκευϊν ςωςτά.  

4) Καταχωριςτε τον ςτθν εφαρμογι “momit 
Home Thermostat” ςκανάροντασ τον QR κωδικό 
ι γράφοντασ  τον ςειριακό αρικμό, που βρίςκεται 
ςτο πίςω μζροσ του κερμοςτάτθ 

5) Σοποκετιςτε ξανά τθ βάςθ του για να 
προχωριςετε ςτο επόμενο βιμα. 

Εφόςον ο κερμοςτάτθσ εγκαταςτακεί, ςυνεχίςτε με τθν μονάδα αςφρματθσ λειτουργίασ…  



Επιλογι αςφρματθσ λειτουργίασ 
Εγκατάςταςθ του κερμοςτάτθ momit Home και τθσ μονάδασ 
αςφρματθσ λειτουργίασ  

Εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ αςφρματθσ λειτουργίασ  

2) Ειςάγετε το δάκτυλο ςασ ςτο πίςω άνοιγμα, ςπρϊξτε 
ελαφρά μπροςτά και αφαιρζςτε ςτθν αντίκετθ 
κατεφκυνςθ τα 2 καλφμματα τθσ μονάδασ.   

8) Σα 3 LED κα αναβοςβιςουν 3 φορζσ δείχνοντασ ότι θ 
ςυςκευι ζχει εγκαταςτακεί ςωςτά. Μετά επαλθκεφςτε 
ότι το εικονίδιο του δικτφου ςτακερά αναμμζνο. 
Θυμθκείτε ότι είναι απαραίτθτο να ζχετε ςφνδεςθ 
Internet για να κάνετε ςωςτά τθ ςφνδεςθ των ςυςκευϊν. 

9) Καταχωριςτε τθν ςτθν εφαρμογι “momit Home 
Thermostat” ςκανάροντασ τον QR κωδικό ι γράφοντασ 
χειρόγραφα τον ςειριακό αρικμό, που βρίςκεται ςτθ 
ςυςκευι και αντιςτοιχίςτε τθν με τον κερμοςτάτθ momit 
Home που κζλετε. 

2) Αφαιρζςτε τισ δφο βίδεσ ςτο κάτω μζροσ. 

Μοντζλο  1  Μοντζλο  2 

1) Κόψτε τθν παροχι ρεφματοσ ςτθν εγκατάςταςθ 1) Κόψτε τθν παροχι ρεφματοσ ςτθν εγκατάςταςθ 

3) τθρίξτε τθ βάςθ τθσ μονάδασ ςτον τοίχο με τισ βίδεσ 
που περιζχονται ςτθ ςυςκευαςία. 

4) υνδζςτε τα καλϊδια παροχισ ρεφματοσ 230 Vac και 

τθσ εντολισ κζρμανςθσ. 
5) Σοποκετιςτε το ενδιάμεςο κάλυμμα και βιδϊςτε. 

6) Σοποκετιςτε το εξωτερικό κάλυμμα. 

7) υνδζςτε τθν παροχι ρεφματοσ ςτθν εγκατάςταςθ 

3) Ανοίξτε τθ κικθ. Επιλζξτε τον προςανατολιςμό τθσ 
ειςόδου καλωδίων,  τοποκετϊντασ το μετακινιςιμο 
εξάρτθμα τθσ βάςθσ ςτθ κζςθ που ταιριάηει καλφτερα 
ςτισ ανάγκεσ ςασ 
4) τθρίξτε τθ βάςθ τθσ μονάδασ ςτον τοίχο με τισ 

βίδεσ που περιζχονται ςτθ ςυςκευαςία. 

5) υνδζςτε τα καλϊδια παροχισ ρεφματοσ 230 Vac 

και τθσ εντολισ κζρμανςθσ. 

6) Κλείςτε τθ κικθ. 

7) Σοποκετιςτε τισ βίδεσ ςτο κάτω μζροσ. 

8) υνδζςτε τθν παροχι ρεφματοσ ςτθν εγκατάςταςθ 

9) Σα 3 LED κα αναβοςβιςουν 3 φορζσ δείχνοντασ ότι 
θ ςυςκευι ζχει εγκαταςτακεί ςωςτά. Μετά 
επαλθκεφςτε ότι το εικονίδιο του δικτφου ςτακερά 
αναμμζνο. Καταχωριςτε τθν ςτθν εφαρμογι “momit 
Home Thermostat” ςκανάροντασ τον QR κωδικό ι 
γράφοντασ χειρόγραφα τον ςειριακό αρικμό, που 
βρίςκεται ςτθ ςυςκευι και αντιςτοιχίςτε τθν με τον 
κερμοςτάτθ momit Home που κζλετε. 

Ο κωδικόσ QR βρίςκεται ςτθ βάςθ τθσ μονάδασ αςφρματθσ λειτουργίασ 



Οδθγίεσ εφαρμογισ 





Ευρετιριο 

Οδθγόσ ζναρξθσ κερμοςτάτθ momit Home 

Είςοδοσ  
Εγγραφι  
Σο ςπίτι ςασ  

Καταχϊρθςθ ςυςκευϊν  

Κακοριςμόσ λειτουργίασ ςυςκευϊν 
Γενικζσ ρυκμίςεισ 

Χρονοπρόγραμμα  

Εκκίνθςθ 
Μενοφ ςυςκευισ  

Πλευρικά μενοφ   
Ρυκμίςεισ ςυςκευισ 
Κατάςταςθ ςυςκευισ  

Δραςτθριότθτα  
Οι οικίεσ μου 
Γενικζσ ρυκμίςεισ  

Πρόςκεςθ νζασ ςυςκευισ  Πρόςκλθςθ  

Κατάςταςθ ςπιτιοφ  
Χρονοπρογράμματα  
Λίςτα προγραμμάτων  

Δθμιουργία νζου χρονοπρογράμματοσ  
Μενοφ προγράμματοσ  

Ρφκμιςθ χρονικοφ διαςτιματοσ  

Διακοπζσ  
Καιρόσ  
Βοικεια  

χετικά με τθν εταιρεία  

Εφαρμογι momit  



Οδθγόσ ζναρξθσ κερμοςτάτθ momit Home 

Είςοδοσ  

Εγγραφι        

Εάν ιδθ ζχετε κάνει εγγραφι, ειςάγετε το e 
mail ςασ και τον κωδικό ςασ. Ζχετε τθν 
επιλογι να αποκθκεφςετε τα δεδομζνα ςασ 
και να μθν απαιτείται ξανά καταχϊρθςθ τθν 
επόμενθ φορά.   

Εάν δεν ζχετε ακόμθ κωδικό, πατιςτε εγγραφι 
(Sign in) και ειςάγετε τα απαιτοφμενα ςτοιχεία 
ςτθν οκόνθ. Για να ςυνεχίςετε, κάντε αποδοχι 
ςτουσ  Όρουσ Χριςθσ. 
 
Θα λάβετε επιβεβαίωςθ ςτο e mail ςασ, για να 
μπορείτε να ενεργοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ.  
 
το τμιμα “Password” ορίςτε τον κωδικό 
πρόςβαςθσ που επικυμείτε να ζχετε. 
 
το τμιμα “Language” (γλϊςςα) επιλζξτε 
“English”  και ςτο “Region” επιλζξτε “United 
Kingdom” 
  



Σο ςπίτι ςασ  

ε αυτι τθν ενότθτα πρζπει να ειςάγετε τα ςτοιχεία 
για το ςπίτι ςασ για να εξαςφαλιςτεί θ καλι 
λειτουργία του κερμοςτάτθ, όπου και να ηείτε. 
 
Ονομάςτε το ςπίτι ςασ: Επιλζξτε ζνα όνομα για το 
ςπίτι ςασ 
 
Διεφκυνςθ: Σα δεδομζνα κα χρθςιμοποιθκοφν για να 
εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία του γεωγραφικοφ 
εντοπιςμοφ και θ ακρίβεια του πρόβλεψθσ καιροφ.          
(καταχωριςτε οδό/αρικμό/ταχυδρομικό 
κϊδικα/περιοχι/χϊρα) 
 
Καταςκευαςτισ λζβθτα: Ορίςτε τον καταςκευαςτι 
του λζβθτα. (δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο) 
 
Σφποσ παροχισ ενζργειασ: Πρζπει να ορίςετε αυτι 
τθν πλθροφορία για να εξαςφαλιςτεί θ 
αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ των ςυςκευϊν momit. 
(Electric: Ηλεκτρικι κζρμανςθ, Gasoil: Πετρζλαιο, 
Natural Gas: Φυςικό αζριο, Propane Gas: Τγραζριο, 
Other: Άλλοσ τφποσ κζρμανςθσ (πχ. Αντλία 
κερμότθτασ)  
Χρόνοσ καταςκευισ του ςπιτιοφ: Πλθκτρολογιςτε με 
4 ψθφία τθ χρονολογία που καταςκευάςτθκε το ςπίτι. 
 
Εμβαδόν: Πλθκτρολογιςτε το ςυνολικό εμβαδόν του 
ςπιτιοφ ςασ.  



Καταχϊρθςθ προϊόντων 

Σο ςφςτθμα momit Home αποτελείται από ζωσ 3 ςυςκευζσ  

- Θερμοςτάτθσ 
- Μονάδα επικοινωνίασ 
- Μονάδα αςφρματθσ λειτουργίασ*  

*Πωλείται ξεχωριςτά  

Για να διαχειριςτείτε τα προϊόντα momit 
απομακρυςμζνα, κα πρζπει να ςυνδζςετε όλεσ τισ 
ςυςκευζσ ςτθν μονάδα επικοινωνίασ, θ οποία 
ενεργοποιεί τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ μζςω τθσ 
ιντερνετικισ εφαρμογισ 

1 – Επιλζξτε τθ ςυςκευι που κζλετε να προςκζςετε  

2 – Καταχωριςτε τθ ςυςκευι με ζνα από τουσ δφο   
      τρόπουσ:  

-κανάροντασ  τον κωδικό QR από το 
αυτοκόλλθτο που υπάρχει ςε κάκε ςυςκευι 
  

-Παράδειγμα κωδικοφ QR  

-Πλθκτρολογϊντασ τον ςειριακό αρικμό  κάκε 
ςυςκευισ χειροκίνθτα.  

3 – Πατιςτε το πλικτρο “Add Device”(πρόςκεςθ 
ςυςκευισ):  

5 – Πατιςτε το πλικτρο “Continue” (ςυνζχεια):  

4 – Αντιςτοιχίςτε ζνα όνομα. Προτείνουμε το όνομα 
να ςυμπίπτει με το δωμάτιο ςτο οποίο βρίςκεται ο 
κερμοςτάτθσ, ζτςι ϊςτε να το αναγνωρίηετε πιο 
εφκολα. 



5. Κακοριςμόσ λειτουργίασ κερμοςτατϊν  

Εάν επικυμείτε να χρθςιμοποιιςετε τον κερμοςτάτθ αςφρματα, πρζπει να τον ταιριάξετε με ζναν 
άλλο κερμοςτάτθ ι  με μία μονάδα αςφρματθσ λειτουργίασ θ οποία κα ςυνδζεται θλεκτρικά με το 
ςφςτθμα κζρμανςθσ (θλεκτροβάνα, λζβθτασ, κυκλοφορθτισ κλπ.). Μπορείτε να ταιριάξετε τον 
κερμοςτάτθ ςε αυτι τθν οκόνθ, επιλζγοντασ μία από τισ πικανζσ επιλογζσ για κάκε ςυςκευι.  
 

υςκευζσ που 
ςυνδζονται φυςικά 
με το λζβθτα  

Αςφρματοσ 
κερμοςτάτθσ  

Επιλζξτε τθν 
ςυςκευι με τθν 
οποία κα 
ςυνδυαςτεί  

Λζβθτασ 
Μονάδα αςφρματθσ 
επικοινωνίασ 

Λζβθτασ 

Λζβθτασ 



6. Γενικζσ ρυκμίςεισ 

ε αυτι τθν οκόνθ μπορείσ να ενεργοποιιςεισ / 
απενεργοποιιςεισ τισ διάφορεσ προθγμζνεσ 
λειτουργίεσ που προςφζρονται από τον κερμοςτάτθ 
momit Home για μζγιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 
άνεςθσ. 

Smart: O κερμοςτάτθσ μακαίνει τθν κακθμερινι ηωι του 
χριςτθ αυτόματα. Θα επενεργιςει μετά από τρεισ χειροκίνθτεσ 
αλλαγζσ που κα γίνουν ςε ζνα ενεργό διάςτθμα του 
χρονοπρογράμματοσ. 
Για παράδειγμα, εάν για τρεισ ςυνεχείσ Δευτζρεσ ρυκμίςουμε 
τθν κερμοκραςία ςτουσ 21.5° ςτισ 19:00  όταν εκείνθ τθν  
ςτιγμι είναι ςε λειτουργία ζνα χρονοπρόγραμμα, το  
πρόγραμμα κα επθρεαςτεί από τθ νζα τροποποίθςθ και ο 
κερμοςτάτθσ κα  αυτορυκμιςτεί  για κάκε Δευτζρα τθν ίδια 
χρονικι ςτιγμι. ε αυτι τθν ενότθτα μπορείτε να 
ενεργοποιιςετε/απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία αυτι.    
 
Geolocation (Γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ):  Ειςάγετε τθν 
απόςταςθ  που επικυμείτε  να λθφκεί ςαν ςθμείο αναφορά 
και αν πάρετε το κινθτό ςασ ζξω από  τθν χιλιομετρικι 
ακτίνα που ζχετε κζςει, ο κερμοςτάτθσ κα αγνοιςει το 
πρόγραμμα και κα απενεργοποιιςει τθ κζρμανςθ 
εξοικονομϊντασ ενζργεια  οποτεδιποτε  είςτε μακριά από 
το ςπίτι ςασ. Όταν ζνασ από τουσ χριςτεσ  μπει μζςα ςτθν 
χιλιομετρικι ακτίνα, ο κερμοςτάτθσ κα ςυνεχίςει ςτθν 
κανονικι του λειτουργία. Ο γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ 
ενεργοποιείται μόνο  όταν δεν ανιχνευτεί παρουςία ςτθν 
οικία ςασ.   
 
 
 Presence (παρουςία):  Κάνει τον κερμοςτάτθ  να λειτουργεί ςφμφωνα με το χρονοπρόγραμμα 
οποτεδιποτε ανιχνευτεί παρουςία ςτθν οικία ςασ. Εάν κανζνασ κερμοςτάτθσ δεν ανιχνεφςει 
παρουςία ςε κακοριςμζνο χρόνο, το ρελζ απενεργοποιείται  ζωσ ότου ανιχνευτεί ξανά παρουςία. Η 
περίοδοσ ρυκμίηεται όταν ενεργοποιιςετε τθν λειτουργία. 
 
 
 

Adjust manual changes’ default time (Ρφκμιςθ προκακοριςμζνου ϊρασ χειροκίνθτων αλλαγϊν) : Αυτι 
είναι θ ϊρα αναφοράσ για το τζλοσ των αλλαγϊν τθσ κερμοκραςίασ που ζγιναν  ςτθν χειροκίνθτθ 
λειτουργία. 



7. Χρονοπρόγραμμα  

Επιλζξτε εάν επικυμείτε να 
ςυμπεριλάβετε το 
αββατοκφριακο ςτο 
πρόγραμμα 

Ρυκμίςτε το 
χρονοπρόγραμμα ςασ 

Επιλζξτε τθν 
επικυμθτι 
κερμοκραςία 

Χρονοπρόγραμμα που 
δθμιουργικθκε 

 Για να ολοκλθρωκεί ο οδθγόσ ζναρξθσ πρζπει να απαντιςετε ςε κάποιεσ πολφ 
απλζσ ερωτιςεισ για να δθμιουργιςετε ζνα αρχικό  χρονοπρόγραμμα που να 
ταιριάηει ιδανικά ςε εςάσ. 
Όταν  απαντθκοφν οι ερωτιςεισ, ζνα χροπρόγραμμα κα δθμιουργθκεί. Αυτό το 
χρονοπρόγραμμα μπορεί  να τροποποιθκεί μεταγενζςτερα  ςτθν ενότθτα “ 
Schedules”  ςτο μενοφ τθσ εφαρμογισ. 
Η διαμόρφωςθ του κερμοςτάτθ ολοκλθρϊνεται με το χρονοδιάγραμμα. 



1. Εκκίνθςθ 

Αφοφ ζχετε ρυκμίςει τον οδθγό ζναρξθσ, μπορείτε να αρχίςετε να απολαμβάνετε τθν εφαρμογι momit App. 

H οκόνθ ζναρξθσ εμφανίηει όλεσ τισ ςυςκευζσ που ζχουν καταχωρθκεί για το ςπίτι ςασ. 
Κάκε ςυςκευι εμφανίηει τθ κερμοκραςία χϊρου, τον τρόπο λειτουργίασ που είναι ενεργοποιθμζνοσ 
και τθν κατάςταςθ του ρελζ (πορτοκαλί για on, μαφρο ι γκρι για off) 

Όνομα ςυςκευισ 
(κερμοςτάτθ) 

Σφποσ ςυςκευισ 

Σρόποσ λειτουργίασ τθσ 
ςυςκευισ 

Θερμοκραςία χϊρου 



2. Μενοφ ςυςκευισ 

Αγγίηοντασ ςε οποιαδιποτε ςυςκευι ςτθν αρχικι οκόνθ κα ςασ πάει ςτο μενοφ τθσ, το οποίο 
εμφανίηει τθ κερμοκραςία χϊρου, τον τρόπο λειτουργίασ που είναι ενεργοποιθμζνοσ και τθν 
κατάςταςθ του ρελζ (πορτοκαλί για on, μαφρο ι γκρι για off). 
Θα βρείτε επίςθσ διαφορετικζσ δράςεισ που ςυνδζονται με τον ενεργοποιθμζνο τρόπο 
λειτουργίασ 
 

Σρόποι λειτουργίασ: 

Off:  Εάν θ ςυςκευι είναι κλειςτι, μπορείτε να τθν ενεργοποιιςετε ξανά 
ςε χρονοπρόγραμμα ι ςε χειροκίνθτθ λειτουργία. 

Ενεργοποίθςθ ςε 
χρονοπρόγραμμα 

Σρόποσ λειτουργίασ 

Ενεργοποίθςθ ςε χειροκίνθτθ 
λειτουργία 



Χρονοπρόγραμμα:  Μπορείτε να αλλάξετε τθν επικυμθτι κερμοκραςία χειροκίνθτα. 
Εμφανίηονται θ ϊρα λιξθσ του τρζχοντοσ διαςτιματοσ ι θ ϊρα ζναρξθσ του επόμενου 
διαςτιματοσ. Μζςω του μενοφ “Device control ” (ζλεγχοσ ςυςκευισ) μπορείτε να 
απενεργοποιιςετε αυτι τθν λειτουργία ι να πάτε ςτθν χειροκίνθτθ λειτουργία. Επίςθσ 
κα εμφανίηεται το χρονοδιάγραμμα για ςιμερα. 

Χειροκίνθτα:  Μπορείτε να αλλάξετε τθν επικυμθτι κερμοκραςία χειροκίνθτα. 
Εμφανίηεται θ ϊρα κατά τθν οποία θ κερμοκραςία παφει να ιςχφει. Μζςω του μενοφ 
“Device control ” (ζλεγχοσ ςυςκευισ) μπορείτε να απενεργοποιιςετε αυτι τθν 
λειτουργία ι να πάτε ςτθν επιλογι χρονοπρόγραμμα. Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε 
για πόςο χρόνο επικυμείτε να εφαρμόςετε αυτιν τθν αλλαγι. 



Offline: Εμφανίηει από πότε θ ςυςκευι ζχει αποςυνδεκεί και τθν αιτία  

Επιλογζσ  διαμόρφωςθσ:  Γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ, Παρουςία και Διακοπζσ 
το μενοφ “Γενικζσ ρυκμίςεισ” (General Settings) κα βρείτε αυτζσ τισ επιλογζσ που κα 
ςασ επιτρζψουν να ρυκμίςετε τον κερμοςτάτθ ςασ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ ςασ και τισ 
ςυνικειεσ ςασ. 

Γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ: Εμφανίηει τθ κζςθ κάκε ατόμου όταν δεν είναι ςτο ςπίτι. Μπορείτε 
να απενεργοποιιςετε τθν λειτουργία αυτι αν το κελιςετε. Μζςω του μενοφ “Device control ” 
(ζλεγχοσ ςυςκευισ) μπορείτε να  απενεργοποιιςετε τθν λειτουργία αυτι ι να επιλζξετε 
χειροκίνθτθ λειτουργία  ι χρονοπρόγραμμα. Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε τθν χιλιομετρικι 
ακτίνα του γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ. 



Παρουςία: Εμφανίηει το χρόνο που πζραςε από τότε που ανιχνεφτθκε παρουςία ςτο 
ςπίτι . Μπορείτε να απενεργοποιιςετε τθν λειτουργία αυτι αν το κελιςετε. Μζςω του 
μενοφ “Device control ” (ζλεγχοσ ςυςκευισ) μπορείτε να  απενεργοποιιςετε τθν 
λειτουργία αυτι ι να επιλζξετε χειροκίνθτθ λειτουργία  ι  χρονοπρόγραμμα. Μπορείτε 
να επιλζξετε επίςθσ το χρόνο ενεργοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ “Παρουςία”. 

Διακοπζσ: Εμφανίηει  πότε κα επιςτρζψετε από διακοπζσ. Μπορείτε να 
απενεργοποιιςετε τθν λειτουργία αυτι αν το κελιςετε. 
Μζςω του μενοφ “Device control ” (ζλεγχοσ ςυςκευισ) μπορείτε να  απενεργοποιιςετε 
τθν λειτουργία αυτι ι να επιλζξετε χειροκίνθτθ λειτουργία  ι χρονοπρόγραμμα. 
Μπορείτε να δείτε τθν θμερομθνία επιςτροφισ ςασ. 



Διακοπζσ: Εμφανίηει  πότε κα επιςτρζψετε από διακοπζσ. Μπορείτε να απενεργοποιιςετε τθν 
λειτουργία αυτι αν το κελιςετε. 
Μζςω του μενοφ “Device control ” (ζλεγχοσ ςυςκευισ) μπορείτε να  απενεργοποιιςετε τθν 
λειτουργία αυτι ι να επιλζξετε χειροκίνθτθ λειτουργία  ι χρονοπρόγραμμα. Μπορείτε να δείτε τθν 
θμερομθνία επιςτροφισ ςασ. 

Offline: Εμφανίηει από πότε θ ςυςκευι ζχει αποςυνδεκεί και τθν αιτία  



3. Πλευρικά μενοφ  

Αυτό το μενοφ εμφανίηει το μζςο όρο 
κερμοκραςίασ  και υγραςίασ τθσ οικίασ 
ςασ. 
Μπορείτε να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςε: 
 

• Οι οικίεσ μου 
• Γενικζσ ρυκμίςεισ  
• Πρόςκεςθ νζασ 

ςυςκευισ 
• Πρόςκλθςθ 
• Κατάςταςθ οικίασ 
• Χρονοπρογράμματα 
• Ο καιρόσ 
• Βοικεια 
• χετικά  

 



3. Πλευρικά μενοφ  

Αυτό το μενοφ εμφανίηει τθν κερμοκραςία  
και υγραςία τθσ επιλεγμζνθσ ςυςκευισ 
(κερμοςτάτθ). 

Εκτόσ από τισ παραπάνω επιλογζσ, μπορείτε να 
αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτα κάτωκι: 

3.1  Ρυκμίςεισ ςυςκευισ 
3.2  Κατάςταςθ ςυςκευισ  
3.3  Δραςτθριότθτα 
3.4  Οι οικίεσ μου 
3.5  Γενικζσ ρυκμίςεισ  
3.6  Πρόςκεςθ νζασ ςυςκευισ  
3.7  Πρόςκλθςθ 
3.8  Κατάςταςθ οικίασ 
3.9  Χρονοπρογράμματα 
3.10  Καιρόσ 
3.11  Βοικεια 
3.12  χετικά 
 



3.1  Ρυκμίςεισ ςυςκευισ  

Force temperature compensation 
(βακμονόμθςθ αιςκθτθρίου):  Μπορείτε να 
διορκϊςετε τθν κερμοκραςία του κερμοςτάτθ 
ςασ. Για παράδειγμα ο κερμοςτάτθσ δείχνει 23°C 
και εςείσ πιςτεφετε ότι είναι 24°C. ε αυτι τθν 
περίπτωςθ μπορείτε να διορκϊςετε τθ ςυςκευι 
προςκζτοντασ ζνα βακμό 

Adjust the hysteresis threshold (Ρφκμιςθ 
διαφορικοφ):  Όταν θ επικυμθτι κερμοκραςία 
είναι 21°C για παράδειγμα,  τα ςυςτιματα 
κζρμανςθσ κανονικά δεν ξεκινοφν μζχρι θ 
κερμοκραςία να πζςει ςτουσ 20.5°C και ςταματάνε 
ςτουσ 21.5°C.  Αυτι θ διαφορά των 0.5 °C 
ονομάηεται “διαφορικό”  και εξυπθρετεί ςτθ 
μείωςθ των ενεργειακϊν δαπανϊν εμποδίηοντασ 
τα ςυςτιματα κζρμανςθσ να δουλεφουν ςυνεχϊσ. 
Σο διαφορικό μπορεί να ρυκμιςτεί από 0.3° ζωσ 
1.9°. Προτεινόμενθ τιμι 0.4° – 0.6° 

Adjust screen brightness (Ρφκμιςθ φωτεινότθτασ):  
Ρφκμιςθ τθσ φωτεινότθτασ των LEDs του 
κερμοςτάτθ. Η διάρκεια ηωισ των μπαταριϊν 
επθρεάηεται από τθν φωτεινότθτα. 



3.2  Κατάςταςθ ςυςκευισ  

Αυτι θ οκόνθ εμφανίηει μια γενικι επιςκόπθςθ των δεδομζνων που 
ςυλλζγονται από τθ ςυςκευι δίνοντασ μία εικόνα για το πϊσ δουλεφει 

        υςκευι 

     τατιςτικά 

Σρόποσ λειτουργίασ 

Χρονικι διάρκεια τθσ 
λειτουργίασ  

Από εδϊ μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςτα παρακάτω ςτατιςτικά των κερμοςτατϊν: 

Ποςοςτό χρόνου κάκε 
λειτουργίασ Θερμοκραςίεσ        Τγραςία Χρόνοσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 



3.3 Δραςτθριότθτα  

3.4 Οι οικίεσ μου  

Αυτι θ οκόνθ εμφανίηει ςθμαντικζσ 
ενζργειεσ που γίνονται ςτισ διάφορεσ 
ςυςκευζσ. Μπορείτε να ελζγξετε τθ 
δραςτθριότθτα για ςιμερα, χκεσ ι για όλθ 
τθν εβδομάδα. 

Από αυτι τθν οκόνθ ζχετε  πρόςβαςθ ςε 
όλεσ τισ οικίεσ που ζχετε καταχωριςει. 
Μπορείτε να τισ επεξεργαςτείτε ι να 
δθμιουργιςετε μία νζα οικία. Πατϊντασ ςε 
κάκε μία από αυτζσ, μπορείτε να λάβετε 
πλθροφορίεσ που ζχετε επεξεργαςτεί 
πρωτφτερα. (γενικά ςτοιχεία τθσ οικίασ 
ςασ, καταχϊρθςθ ςυςκευϊν, προθγμζνεσ 
λειτουργίεσ) 



3.5 Γενικζσ ρυκμίςεισ  

ε αυτι τθν οκόνθ μπορείτε να ενεργοποιιςετε / 
απενεργοποιιςετε τισ λειτουργίεσ Smart, Geolocation 
(γεωγραφικό εντοπιςμό) και Παρουςία. 
 
Smart: O κερμοςτάτθσ μακαίνει τθν κακθμερινι ηωι 
του χριςτθ αυτόματα. Θα λειτουργιςει μετά από τρεισ 
χειροκίνθτεσ αλλαγζσ που κα γίνουν ςε ζνα ενεργό 
διάςτθμα του προγράμματοσ. 
Για παράδειγμα, εάν ςε τρεισ ςυνεχείσ Δευτζρεσ 
ρυκμίςουμε τθν κερμοκραςία ςτουσ 21.5 ςτισ 19:00  
όταν εκείνθ τθν  ςτιγμι είναι ςε λειτουργία ζνα 
πρόγραμμα, το  πρόγραμμα κα επθρεαςτεί από τθ νζα 
τροποποίθςθ και ο κερμοςτάτθσ κα  αυτορυκμιςτεί  
για κάκε Δευτζρα τθν ίδια χρονικι ςτιγμι. ε αυτι τθν               
ενότθτα μπορείτε να ενεργοποιιςετε / 
απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία  αυτι.    

Geolocation (Γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ):  Ειςάγετε 
τθν απόςταςθ  που επικυμείτε  να λθφκεί ςαν 
ςθμείο αναφορά και αν πάρετε το κινθτό ςασ ζξω 
από  τθν χιλιομετρικι ακτίνα που ζχετε κζςει, ο 
κερμοςτάτθσ κα αγνοιςει το πρόγραμμα και κα 

Presence (παρουςία):  Κάνει τον κερμοςτάτθ  να λειτουργεί ςφμφωνα με το χρονοπρόγραμμα 
οποτεδιποτε ανιχνευτεί παρουςία ςτθν οικία ςασ. Εάν κανζνασ κερμοςτάτθσ δεν ανιχνεφςει 
παρουςία ςε κακοριςμζνο χρόνο, το ρελζ απενεργοποιείται  ζωσ ότου ανιχνευτεί ξανά παρουςία. 
Η χρονικι περίοδοσ ρυκμίηεται όταν ενεργοποιιςετε τθν λειτουργία. 

Adjust manual changes’ default time (Ρφκμιςθ προκακοριςμζνου ϊρασ χειροκίνθτων 
αλλαγϊν) : Αυτι είναι θ ϊρα αναφοράσ για το τζλοσ των αλλαγϊν τθσ κερμοκραςίασ που 
γίνονται  ςε χειροκίνθτθ λειτουργία. 

απενεργοποιιςει τθ κζρμανςθ εξοικονομϊντασ ενζργεια οποτεδιποτε  είςτε μακριά από το ςπίτι 
ςασ. Όταν ζνασ από τουσ χριςτεσ  μπει μζςα ςτθν χιλιομετρικι ακτίνα, ο κερμοςτάτθσ κα ςυνεχίςει 
ςτθν κανονικι του λειτουργία. Ο γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ ενεργοποιείται μόνο  όταν δεν ανιχνευτεί 
παρουςία ςτθν οικία ςασ.   



3.6 Πρόςκεςθ νζασ ςυςκευισ  

ε αυτι τθν οκόνθ μπορείτε να προςκζςετε 
νζεσ ςυςκευζσ.  Διαλζξτε αυτι που 
επικυμείτε να προςκζςετε και πατιςτε 
“Continue” (ςυνζχεια). 
Ειςάγετε τον ςειριακό κωδικό ι ςκανάρετε 
τον  κωδικό QR και δϊςτε όνομα ςτθν 
ςυςκευι. 



3.7 Πρόςκλθςθ  

Χάρθ αυτισ τθσ λειτουργίασ μπορείτε να προςκαλζςετε άλλα άτομα να 
χρθςιμοποιοφν και να ελζγχουν τον κερμοςτάτθ ςασ. 
Πατϊντασ ςε κάκε ζνα από αυτοφσ, μπορείτε να δείτε τθ λίςτα των προςκλιςεων που 
ζγιναν για κάκε εγκατάςταςθ. Μπορείτε επίςθσ να ςτείλετε προςκλιςεισ 
ςυμπλθρϊνοντασ τθ φόρμα που εμφανίηεται παρακάτω. 

Πρόςβαςθ ςτισ προςκλιςεισ 
για κάκε οικία 

Δθμιουργία 
νζασ 
πρόςκλθςθσ 

3.8  Κατάςταςθ οικίασ  

Για παράδειγμα, εάν ο 
γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ 
είναι ενεργοποιθμζνοσ, 
κα εμφανίηονται οι κζςεισ 
των χρθςτϊν. Μπορείτε 
να ζχετε επίςθσ 
πρόςβαςθ ςτα ςτατιςτικά 
κατανάλωςθσ κερμικισ 
ενζργειασ από τθν οκόνθ. 
Εάν ο  γεωγραφικόσ 
εντοπιςμόσ είναι 
απενεργοποιθμζνοσ κα 
δείτε ςτατιςτικά 
κατανάλωςθσ ςτθν οκόνθ. 
 
 Πρόςβαςθ ςτα ςτατιςτικά 

καταναλϊςεων 

Αυτι θ οκόνθ εμφανίηει μία γενικι εικόνα των 
ςτοιχείων που ζχουν να κάνουν με τθν οικία ςασ. 
 



3.9 Χρονοπρογράμματα  

3.9.1 Λίςτα χρονοπρογραμμάτων 

Αυτι θ οκόνθ εμφανίηει όλα τα 
χρονοπρογράμματα που ζχουν δθμιουργθκεί.  
Από εδϊ μπορείτε να δθμιουργιςετε ζνα νζο 
πρόγραμμα ι διαμορφϊςετε ζνα πρόγραμμα 
διακοπϊν και να το ενεργοποιιςετε 

Ενεργοποιθμζνο 
χρονοπρόγραμμα 

Χρονοπρογράμματα 
που δθμιουργικθκαν 

Δθμιουργία νζου 
χρονοπρογράμματοσ 

Διακοπζσ 

3.9.2 Δθμιουργία νζου χρονοπρογράμματοσ 

Πατιςτε ςτο “Create new schedule” ( Δθμιουργία νζου χρονοπρογράμματοσ). Δϊςτε ζνα 
όνομα, επιλζξτε τθν επικυμθτι κερμοκραςία κακϊσ και τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ, 
θμζρεσ και ςυςκευζσ που επικυμείτε να χρθςιμοποιιςετε αυτό πρόγραμμα 

Δϊςτε ζνα όνομα ςτο 
χρονοπρόγραμμα 

Επιλζξτε τθν επικυμθτι κερμοκραςία  

Επιλζξτε τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ 
που επικυμείτε να κάνετε χριςθ 
του προγράμματοσ  

Επιλζξτε τισ 
ςυςκευζσ  



3.9.3 Μενοφ χρονοπρογραμμάτων 

Αυτι θ οκόνθ εμφανίηει όλα τα χρονοπρογράμματα  ανά θμζρα και ςυςκευι. Μπορείτε να 
αντιγράψετε τθ διαμόρφωςθ ςε άλλεσ θμζρεσ.  Από εδϊ μπορείτε να δθμιουργιςετε ζνα 
νζο χρονικό διάςτθμα ι να διαγράψετε ζνα χρονοπρόγραμμα. το κάτω μζροσ εμφανίηεται 
θ κερμοκραςιακι κλίμακα (με χρϊματα) 

Ημεριςιο πρόγραμμα 

Χρονικά διαςτιματα χρονοπρογράμματοσ 

Αντιγραφι προγράμματοσ 

Δθμιουργία νζου 
χρονικοφ 
διαςτιματοσ 

Διαγραφι 
χρονοπρογράμμ
ατοσ 

3.9.4 Επεξεργαςία χρονικοφ διαςτιματοσ 

Για να επεξεργαςτείτε ζνα  χρονικό διάςτθμα κα 
πρζπει να το πατιςετε ςτο μενοφ των ςυςκευϊν. 
Μπορείτε τότε να αλλάξετε τθν διαμόρφωςθ  
αυτοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ.  



3.9.5 Διακοπζσ 

Όταν θ περίοδοσ διακοπϊν ενεργοποιθκεί θ 
κζρμανςθ απενεργοποιείται μζχρι τθν 
επιςτροφι ςασ, χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ τα 
χρονοπρογράμματα . 
Για να τισ ενεργοποιιςετε πατιςτε το πλικτρο  
“Holidays” (διακοπζσ)  ςτθν οκόνθ με τθ λίςτα 
προγραμμάτων.  ε αυτό το τμιμα πρζπει να 
δθλϊςετε τισ θμερομθνίεσ αναχϊρθςθσ και 
άφιξθσ. 
Πατϊντασ “On” ενεργοποιείτε τθν περίοδο 
διακοπϊν. Μόλισ αυτά τα βιματα ζχουν 
πραγματοποιθκεί πατιςτε “Save”  
 

3.10 Καιρόσ    
   

Αυτι θ οκόνθ εμφανίηει τθν κερμοκραςία ςτθν πόλθ ςασ.  Επίςθσ κάνει 
πρόβλεψθ καιροφ για όλθ τθν εβδομάδα και ζτςι μπορείτε να φτιάξετε 
χρονοπρόγραμμα ςε ςχζςθ με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ  



3.11 χετικά  
 

3.11 Βοικεια  

ε αυτι τθν οκόνθ μπορείτε να ελζγξετε τισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που υποβάλλονται 
από τουσ χριςτεσ του κερμοςτάτθ momit Home   
 

Μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν momit 


