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Συστήματα VIEW IoT Smart



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την επιλογή της εφαρμογής VIEW!

Η εφαρμογή VIEW είναι συνώνυμη της τεχνολογικής εξέλιξης που κάνει το σπίτι σας άνετο και λειτουργικό με απλό και ασφαλή τρόπο μέσω συμβατικών 
φορητών συσκευών (tablet, smartphone και Η/Υ).

Η Vimar, η οποία επικεντρώνεται πάντα στις ανάγκες σας και αναζητά διαρκώς καινοτόμες λύσεις για την άνεση και την ασφάλεια της καθημερινής σας 
ζωή, είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρει ένα ενσωματωμένο, προηγμένο και αξιόπιστο σύστημα οικιακού αυτοματισμού που ελέγχεται μέσω 
μίας μοναδικής εφαρμογής.  

Πριν από τη χρήση του συστήματος, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τις 
λειτουργίες της εφαρμογής.

Ζητάτε πάντα από τον τεχνικό εγκατάστασης όλα τα έντυπα, καθώς και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την τεχνική υποστήριξη του συστήματος 
και φυλάξτε, για τον σκοπό αυτό, την απόδειξη αγοράς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ή τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται, πρέπει να απευθύνεστε πάντα στον τεχνικό εγκα-
τάστασης.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας στη Vimar και την επιλογή της εφαρμογής View για το σπίτι σας.

Τα λογότυπα Apple, iPhone και iPad είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες και περιοχές. Η ονομασία App Store είναι σήμα υπηρεσίας 
της Apple Inc. 
Η ονομασία Google είναι σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

Η VIMAR S.p.A. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά τις συνέπειες για τους χρήστες ή τρίτους από πιθανές δυσλειτουργίες του μηχανισμού ή για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσης 
που μπορεί να υποστούν οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βλαβών, δυσλειτουργιών, διακοπών της διαθεσιμότητας ή της λειτουργικότητας του μηχανισμού ή/και των λειτουργιών 
του.
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3. Τι κάνει η εφαρμογή και διαθέσιμες λειτουργίες 
Όπως αναφέρθηκε, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα επίβλεψης και ελέγχου της εγκατάστασης τόσο τοπικά όσο και απομακρυσμένα μέσω φορητών συσκευών. 
Ο χρήστης Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες, ενώ ο βασικός χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες που του έχει αντιστοιχίσει ο Διαχειριστής.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι αυτές που συνδέονται με τον χειρισμό και τη διαχείριση των εξής:

•  ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΡΟΛΑ   ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/ρύθμιση φώτων και άνοιγμα/κλείσιμο ρολών και προσανατολισμός περσίδων.

•  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  ρύθμιση θερμοκρασίας, προγραμμάτων κλπ.

•  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΧΟΥ  επιλογή τύπου πηγών, όπως ραδιόφωνο, στερεοφωνικό σύστημα, συσκευές Bluetooth, ζώνες ήχου κλπ.

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  έλεγχος κατανάλωσης, διαχείριση φορτίων κλπ.

• ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εγκατάστασης συνολικά ή κατά ζώνες, τύπος συναγερμών κλπ.

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  εμφάνιση/απάντηση κλήσεων, άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς κλπ.

• TVCC  προβολή καμερών κλπ.

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ  πολλές λειτουργίες που ενεργοποιούνται μέσω μίας μόνο εντολής (μόνο από τον Διαχειριστή).

• ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ  αντιστοίχιση βασικών χρηστών στην εφαρμογή και εκχώρηση δικαιωμάτων (μόνο από τον Διαχειριστή).

1. Γενικές πληροφορίες για το σύστημα 
Η εφαρμογή View είναι το όραμα της Vimar στον ψηφιακό κόσμο και στον κόσμο του Internet of Things, το οποίο καθοδηγεί την ανάπτυξη των έξυπνων λύσεων της εταιρείας που έχουν ως 
κοινό χαρακτηριστικό τη σύνδεση των προϊόντων μεταξύ τους, με το διαδίκτυο και με τον χρήστη μέσω των πιο εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. 
Το View είναι ένα οικοσύστημα που αναπτύσσεται διαρκώς, το οποίο αποτελείται από προϊόντα smart και διασυνδεδεμένα συστήματα που συνδυάζονται αισθητικά, ικανά να ενσωματωθούν 
επίσης στα εμπορικά προϊόντα που προτείνουν άλλοι κατασκευαστές, με στόχο τη διευκόλυνση όσων τα χρησιμοποιούν και την προσφορά ενός μοναδικού διαισθητικού interface με γραφικά 
εικονίδια ίδια πάντα σε όλους τους μηχανισμούς που παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της κατοικίας εύκολα, με μία κίνηση.

Η πλατφόρμα διασφαλίζει την ενσωματωμένη λειτουργία των συστημάτων Vimar μέσω ενός τοπικού δικτύου IP, ενώ μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε 
σύστημα απαρτίζει την εγκατάσταση (οικιακού αυτοματισμού, συναγερμού παραβίασης, συστήματος θυροτηλεόρασης κλπ.).  

Οι διαθέσιμες οθόνες αφής 4,3’’, 7’’ και 10’’ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί επίβλεψης (λειτουργίες ελέγχου) για ένα συγκεκριμένο σύστημα ή γενικά σε ολόκληρη την εγκατά-
σταση.

Μέσω της σύνδεσης στο cloud Vimar είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση σε μια σειρά προηγμένων και απομακρυσμένων λειτουργιών, καθεμία από τις οποίες είναι ειδική για το σύστημα ανα-
φοράς. 

Η σύνδεση στο cloud Vimar επιτρέπει την επίβλεψη της εγκατάστασης χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά παρέμβαση στον δρομολογητή για άνοιγμα των θυρών και χρήση των υπηρεσιών 
DynDNS, ενώ παρέχει επίσης ενημερώσεις υλικολογισμικού, ειδοποιήσεις push στις φορητές συσκευές και αρχεία ιστορικού με τα δεδομένα χρήσης.

2. Τύποι χρηστών
Η εφαρμογή View παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας δύο τύπων χρηστών: Διαχειριστής και Βασικός χρήστης.
Ο τύπος χρήστη καθορίζει τις διάφορες λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν στην εγκατάσταση και στους μηχανισμούς που την απαρτίζουν.

2.1 Διαχειριστής. 
Ο χρήστης Διαχειριστής είναι ένας μόνο και δεν μπορούν να προστεθούν άλλοι χρήστες που θα είναι ενεργοί ταυτόχρονα στην ίδια εγκατάσταση. Για να έχετε δικαιώματα διαχειριστή, πρέπει 
να εγγραφείτε στο MyVIMAR και με τα διαπιστευτήρια που δημιουργήσατε να συνδεθείτε στην εφαρμογή View.  
Μέσω της εφαρμογής ο διαχειριστής «λαμβάνει» από τον τεχνικό εγκατάστασης την εγκατάσταση διαμορφωμένη και σε κατάσταση λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και να επιβλέψει 
με ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και να εξατομικεύσει την εγκατάσταση δημιουργώντας τα σενάρια, ρυθμίζοντας τις προβολές στις οθόνες αφής και καθορίζοντας 
τους βασικούς χρήστες εκχωρώντας τους δικαιώματα ή/και περιορισμούς. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιήσει την ενημέρωση του λογισμικού και των εγκατεστημένων εφαρμογών χρήστη.  

2.2 Βασικός χρήστης. 
Οι βασικοί χρήστες δημιουργούν αυτόνομα στο MyVIMAR το προφίλ τους και ο διαχειριστής εκχωρεί στον καθένα από αυτούς τις λειτουργίες που μπορούν να εκτελέσουν ή/και όσα μπορούν 
να εμφανίσουν. 
Για κάθε αντιστοίχιση ο διαχειριστής αντιστοιχίζει τους βασικούς χρήστες, οι οποίοι μέσω της εφαρμογής View, μπορούν να εκτελέσουν ενέργειες σύμφωνα με τα εκχωρημένα δικαιώματα. 
Για παράδειγμα, ο βασικός χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία των χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση, να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τα φώτα, να χειριστεί τα ρολά κλπ.
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Αυτές οι λειτουργίες συνδέονται στενά με τα gateway που υπάρχουν στην εγκατάσταση. Επομένως, η εφαρμογή View μπορεί να διαχειριστεί μόνο τις λειτουργίες που συνδέονται 
με αυτά σε συνδυασμό με τις σχετικές ειδοποιήσεις push. 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την αντιστοιχία μεταξύ gateway και λειτουργιών που διαχειρίζεται η εφαρμογή.

Gateway 
ΟΙΚΙΑΚΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

κωδ. 
01410- 01411

Gateway 
BLUETOOTH

κωδ. 
20597 - 19597
16497 - 14597

Gateway 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

κωδ.
01712.1

Gateway 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
2F+

κωδ.
01415

Gateway 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
IP

κωδ.
01416

ΚΑΜΕΡΕΣ
και 

DVR/NVR 
ELVOX

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/ρύθμιση 
φώτων  

Άνοιγμα/κλείσιμο ρολών και τεντών  

Άνοιγμα/κλείσιμο/προσανατολισμός περσίδων  

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/ρύθμιση 
φώτων με λαμπτήρες Philips Hue 

Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς   

Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης και 
κλιματισμού 

Ρύθμιση χρονοπρογραμμάτων κλιματισμού 

Διαχείριση εξωτερικών αισθητήρων (βροχή, 
άνεμος, υγρασία κλπ.) 

Διαχείριση πηγών ήχου και συστήματος 
διανομής ήχου 

Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας  

Διαχείριση φορτίων 

Έλεγχος ποτίσματος 

Διαχείριση χρονοδιακοπτών (εβδομαδιαίος, 
περιοδικός, αστρονομικός) 

Διαχείριση και δημιουργία σεναρίων     

Δημιουργία χρηστών     

Διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών (από τον 
διαχειριστή)     

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εγκατάστασης 
συναγερμού 

Επισήμανση συναγερμού παραβίασης 

Επισήμανση συναγερμού δολιοφθοράς 

Επισήμανση τεχνικού συναγερμού (διαρροή 
αερίου, πλημμύρα κλπ.) 

Αποθήκευση συναγερμών 

Προβολή κλήσης και επικοινωνίας  

Αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης  

Κλήση ενδοεπικοινωνίας  

Καταγραφή βιντεοκλήσης  

Προβολή εξωτερικού περιβάλλοντος  

Έλεγχος μέσω οθόνης εξωτερικού 
περιβάλλοντος *

Έλεγχος μέσω οθόνης εσωτερικού 
περιβάλλοντος *

Επιβεβαίωση μέσω οθόνης  

* Η εφαρμογή View εμφανίζει τις ζωντανές εικόνες των καμερών IP ή IP/αναλογικών που συνδέονται με το DVR/NVR.
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5. Τι πρέπει να κάνετε για να θέσετε σε λειτουργία την εφαρμογή    
Η παράγραφος αυτή περιγράφει τα βήματα της διαδικασίας που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή.  

Ελάχιστες απαιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε για να θέσετε σε λειτουργία την εφαρμογή 

Τοπικά (WFi), λήψη της διαμορφωμένης και λειτουργικής εγκατάστασης: 

• ο τεχνικός εγκατάστασης, μέσω ειδικής εφαρμογής (View Pro), πραγματοποιεί την παράδοση της εγκατάστασης

• ο διαχειριστής, μέσω του προφίλ του, συνδέεται στην εφαρμογή, επιλέγει τη ρύθμιση Aggiungi impianto (Προσθήκη εγκατά-
στασης) και εισαγάγει το όνομα της εγκατάστασης που του έχει εκχωρήσει ο τεχνικός εγκατάστασης

• ο διαχειριστής μπορεί τώρα να διαχειριστεί όλες τις λειτουργίες της εγκατάστασης

Εκτελέστε λήψη της εφαρμογής View στη φορητή συσκευή (smartphone, tablet ή Η/Υ Windows) 

Δημιουργήστε το προφίλ Διαχειριστή (ως Ιδιώτης) στο MyVIMAR.

Ο διαχειριστής εκτελεί τις παρακάτω διαδικασίες:  

• δημιουργία των σεναρίων

• εξατομίκευση του γραφικού interface των οθονών αφής (εισαγωγή φόντου κλπ.)

• αντιστοίχιση των βασικών χρηστών στην εγκατάσταση και των ενεργειών που μπορούν να εκτελέσουν

Προσοχή: Κάθε βασικός χρήστης πρέπει να: 
1. Εκτελέσει λήψη της εφαρμογής View στη φορητή συσκευή του 
2. Δημιουργήσει το προφίλ βασικού χρήστη στο MyVIMAR
3. Συνδεθεί στην εφαρμογή, να επιλέξει τη ρύθμιση Aggiungi impianto (Προσθήκη εγκατάστασης) και να 

συνδεθεί στην εγκατάσταση που είναι διαθέσιμη από τον διαχειριστή (πάντα τοπικά μέσω WiFi).

1

2

3

4

4. Ελάχιστες απαιτήσεις υλικού εξοπλισμού και λογισμικού για τη χρήση της εφαρμογής
Υλικός εξοπλισμός
Tablet και smartphone.

Λογισμικό για tablet/smartphone
• Λειτουργικό σύστημα Android έκδ. 6 και επόμενες.

• Λειτουργικό σύστημα iOS έκδ. 11 και επόμενες.
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6. Εγγραφή και σύνδεση
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, όπως ισχύει για όλες τις εφαρμογές κινητού, πρέπει να καταχωρίσετε τον αντιστοιχισμένο λογαριασμό μέσω του cloud Vimar, ο οποίος με τα στοιχεία 
σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης, θα σας δώσει πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες. 

Εκτελέστε λήψη της εφαρμογής View στη φορητή συσκευή σας και ανοίξτε την. Θα εμφανιστούν οι οθόνες για την καταχώριση του λογαριασμού.

Επιλέξτε «Crea un nuovo account» (Δημιουργήστε νέο λογαριασμό) και στη συνέχεια προχωρήστε στην εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων.

Επιβεβαιώστε με το στοιχείο «  Crea nuovo account» (Δημιουργήστε νέο λογαριασμό). Η εφαρμογή θα στείλει ένα e-mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση που έχει εισαχθεί για να επιβεβαιω-
θεί η σωστή προέλευση και να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός. 

Στη συνέχεια, κλείστε την εφαρμογή και ανοίξτε την ξανά. Εισαγάγετε το Email και τον ΚΩΔΙΚΟ πρόσβασης που μόλις καταχωρίσατε και επιβεβαιώστε με το «  Entra» (Είσοδος).
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Εάν χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μέσω της επιλογής «Hai dimenticato la password?» (Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;), η εφαρμογή θα στείλει στη διεύθυνση e-mail που έχει 
καθοριστεί όλες τις οδηγίες για τη ρύθμιση νέου κωδικού πρόσβασης.  

Προσοχή: κάθε φορά που πραγματοποιείται σύνδεση αποστέλλεται το παρακάτω e-mail ειδοποίησης:

Τεχνικός εγκατάστασης Mario

Η επιλογή «Check Sessions» (Έλεγχος περιόδων εργασίας) εμφανίζει τη λίστα των εφαρμογών (εφαρμογή και αφηγητές) που είναι αντιστοιχισμένες στον χρήστη και έχουν ενεργοποιηθεί για 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του.

• Εάν επιλέξετε το στοιχείο «Check Sessions» (Έλεγχος περιόδων εργασίας), εμφανίζεται ξανά η οθόνη MyVIMAR στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

• Μετά την πρόσβαση, εμφανίζεται η οθόνη με τις ενεργοποιημένες εφαρμογές που μπορούν ενδεχομένως να ανακληθούν στην περίπτωση μη χρήσης ή ανεπιθύμητης ενεργοποίησης.
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Όνομα και επώνυμο χρήστη Πλήκτρο αποσύνδεσης

Τύπος εξουσιοδοτημένης εφαρμογής
Τύπος ανάκλησης εξουσιοδότησης

Εάν ανακληθούν μία ή περισσότερες εφαρμογές, θα απενεργοποιηθούν και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά σύνδεση.

• Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής που ανακλήθηκε, πραγματοποιούνται τα εξής:

 Installer App = Εφαρμογή τεχνικού εγκατάστασης View Pro: όταν ανακληθεί η εξουσιοδότηση, μετά από 5 λεπτά, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη MyVIMAR και πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ξανά σύνδεση.

 User App = Εφαρμογή χρήστη View: όταν ανακληθεί η εξουσιοδότηση, μετά από 5 λεπτά, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη MyVIMAR και πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά σύνδεση.

 Alexa Vocal Assistant = Skill Alexa στην εφαρμογή View: κατά την ανάκληση της εξουσιοδότησης, όλοι οι μηχανισμοί Vimar δεν θα είναι πλέον προσβάσιμοι από την Amazon. Επομένως, 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά η διαδικασία διαμόρφωσης και ο χρήστης θα χάσει όλες τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη αποθηκευτεί.

 Google Vocal Asisstant = Action Google στην εφαρμογή View: κατά την ανάκληση της εξουσιοδότησης, όλοι οι μηχανισμοί Vimar δεν θα είναι πλέον προσβάσιμοι από την Google. Επο-
μένως, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά η διαδικασία διαμόρφωσης και ο χρήστης θα χάσει όλες τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη αποθηκευτεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην περίπτωση που υπάρχει υποψία κλοπής διαπιστευτηρίων, πρέπει τόσο να ανακληθεί η εξουσιοδότηση όσο και να αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης.
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7. Αρχική σελίδα εφαρμογής
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές έννοιες της εφαρμογής View που θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης για τη διαχείριση της εγκατάστασης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απλό και 
διαισθητικό interface που εμφανίζεται στο smartphone, στο tablet, στην οθόνη αφής και στον Η/Υ.

7.1 Μη εξατομικευμένη αρχική σελίδα

Για διαχείριση και έλεγχο όλων των διαμορφωμένων 
λειτουργιών.

Για πλοήγηση στην εγκατάσταση μέσω των χώρων που 
την απαρτίζουν.

Για εξατομίκευση των τρόπων χρήσης της εγκατάστα-
σης, δημιουργία σεναρίων και ρύθμιση των εικόνων των 
χώρων αντιστοιχίζοντας τις σχετικές λειτουργίες.

Περιοχή αγαπημένων με δυνατότητα πλήρους εξατομίκευσης. Μπορείτε να 
εισαγάγετε τις λειτουργίες και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται πιο συχνά με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να τα επιλέξετε χωρίς να πρέπει να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα μενού. Επίσης, το φόντο μπορεί να εξατομικευτεί με εικόνες που 
υπάρχουν ήδη στον μηχανισμό φορτώνοντας νέες (βλ. ενότητα Εξατομίκευση).   

ΣΗΜ. Οι χώροι εμφανίζονται κατά αλφαβητική σειρά. 

7.2 Εξατομικευμένη αρχική σελίδα

• Σε κάθε οθόνη πλοήγησης, εάν μετακινηθείτε προς τα πάνω ξεκινώντας από τη θέση που υποδεικνύεται  (βλ. επόμενες εικόνες), εμφανίζεται ο πίνακας για τις ρυθμίσεις του μηχανι-

σμού (φωτεινότητα οθόνης, επίπεδο έντασης ήχου κλπ.). Εάν μετακινηθείτε ακόμη πιο πάνω, εμφανίζονται περαιτέρω επιλογές μόνο εάν διατίθεται και η εγκατάσταση θυροτηλεόρασης.

Αρχική σελίδα εφαρμογής
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Για να κλείσετε τον πίνακα, μετακινηθείτε προς τα κάτω  ή επιλέξτε το . 

Αρχική σελίδα εφαρμογής - Τύποι εικονιδίων  

8. Τύποι εικονιδίων 
Τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται είναι τριών διαφορετικών τύπων ανάλογα με αυτό που αναπαριστούν:

Κυκλικά εικονίδια: αναπαριστούν τα εικονίδια, τα σενάρια ή 
τα προγράμματα, όταν επιλεγούν πραγματοποιείται ενεργο-
ποίηση ή απενεργοποίηση του αντικειμένου. Μέσω ορισμένων 
αντικειμένων ανοίγουν περαιτέρω οθόνες για προσαρμογή 
περισσότερων παραμέτρων του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εξάγωνα εικονίδια: αναπαριστούν τις διαθέσιμες λειτουργίες στην εγκατάσταση, ομα-
δοποιημένες κατά κατηγορία (φώτα, ρολά, κλιματισμός, σύστημα διανομής ήχου κλπ.).

Τετράγωνα εικονίδια: αναπαριστούν τους χώρους στους 
οποίους χωρίζεται η εγκατάσταση (σαλόνι, κουζίνα κλπ.) και 
εμφανίζουν όλα τα διαμορφωμένα αντικείμενα που έχουν 
αντιστοιχιστεί σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Αναπαριστούν 
επίσης τα στοιχεία πλοήγησης στην καρτέλα «Personalizza» 
(Εξατομίκευση). 

ΣΗΜ.  Τα τρία εικονίδια έχουν κίτρινο χρώμα όταν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία που αναπαριστούν είναι ενεργό (για παράδειγμα, ανεβασμένο ρολό, ενεργοποιημένη θέρμανση στον 
χώρο «Σαλόνι», αναμμένο φως αυλής, περιοχή ενεργοποιημένο συστήματος συναγερμού, πρόγραμμα σε παύση).      
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8.1 Διαχείριση.

Το εικονίδιο  (Gestisci) (Διαχείριση) παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου όλων των διαμορφωμένων λειτουργιών. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η γενική προβολή της εγκα-

τάστασης και, με πάτημα του σχετικού εικονιδίου, η κατάσταση κάθε μεμονωμένης λειτουργίας (πόσα και ποια φώτα είναι αναμμένα, πόσα και ποια ρολά είναι ανοικτά, τιμές θερμοκρασίας 

ζωνών κλιματισμού κλπ.).

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το  (Luci) (Φώτα), εμφανίζονται λεπτομέρειες για όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν, κατά χώρο, με επισήμανση της κατάστασής τους. Επίσης, διατίθεται 

ένα σενάριο που περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα.

Η παραπάνω οθόνη είναι η πρώτη από τις δύο οθόνες που περιλαμβάνουν όλα τα αντικείμενα της λειτουργίας Luci (Φώτα). Η τρέχουσα προβολή υποδεικνύεται με το εικονίδιο .    
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8.2 Εξερεύνηση.

Το εικονίδιο  (Esplora) (Εξερεύνηση) παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης στην εγκατάσταση μέσω των χώρων που την απαρτίζουν. Η προβολή μπορεί να περιλαμβάνει εικονίδια ή 

μια εικόνα του χώρου (φωτογραφία) στην οποία έχουν προστεθεί τα αντιστοιχισμένα στοιχεία.

Για παράδειγμα:

• Για να εισαγάγετε ένα στοιχείο στην περιοχή «Preferiti» (Αγαπημένα): 

- πατήστε παρατεταμένα το σχετικό εικονίδιο (θα εμφανιστεί η επιλογή «Aggiungi ai preferiti» (Προσθήκη στα αγαπημένα)),

- μετακινήστε το επιλεγμένο εικονίδιο στην περιοχή «Aggiungi ai preferiti» (Προσθήκη στα αγαπημένα).

Χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία, μέσω των σχετικών εικονιδίων, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προσθέσετε στην αρχική σελίδα ή στην περιοχή «Preferiti» (Αγαπημένα) τις συνδέσεις 
κάθε μεμονωμένης μπουτονιέρας που υπάρχει στην εγκατάσταση θυροτηλεόρασης
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8.3 Εξατομίκευση. 
Η επιλογή «Personalizza» (Εξατομίκευση) εμφανίζεται πάντα και το περιεχόμενό της διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρήστη που την χρησιμοποιεί.

Στην εφαρμογή κινητού View, ο διαχειριστής έχει πάντα στη διάθεσή του όλες τις επιλογές ενώ οι βασικοί χρήστες ένα μέρος μόνο από αυτές (διαφέρουν ανάλογα με τα αντιστοιχισμένα 

δικαιώματα).   

Ωστόσο, στις οθόνες αφής, η πρόσβαση γίνεται ως διαχειριστής ή τεχνικός εγκατάστασης μόνο μέσω της εφαρμογής κινητού View ή της εφαρμογής View Pro αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  (Personalizza) (Εξατομίκευση) παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης των τρόπων χρήσης της εγκατάστασης (για παράδειγμα, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 

συστήματος συναγερμού πρόσβασης μόνο στις καθορισμένες ζώνες και ανάλογα με τον χρήστη), δημιουργίας των σεναρίων και ρύθμισης των εικόνων χώρου αντιστοιχίζοντας τις σχετικές 

λειτουργίες.

Οι εξατομικεύσεις που μπορούν να γίνουν διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο χρήστη και τα δικαιώματα που του έχουν αντιστοιχιστεί. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλες οι διαθέσιμες 
επιλογές σε ό,τι αφορά την εξατομίκευση της εγκατάστασης και της οθόνης αφής.

Εγκατάσταση: 

Τεχνικός εγκα-
τάστασης Διαχειριστής Βασικός χρήστης Σημειώσεις

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  
Διαχειριστής: όλες οι επιλογές με εξαίρεση τις εντολές «Temperature automatico» (Αυτόματη 
θερμοκρασία αυτόματης  λειτουργίας) και «Altre temperature» (Άλλες θερμοκρασίες) του κλιματικού 
ρυθμιστή.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Διαχειριστής: «Solo limitazione prelievo» (Μόνο περιορισμός παροχής) και «Modifica valori dei 
contaimpulsi» (Τροποποίηση τιμών μέτρησης παλμών).

ΠΟΤΙΣΜΑ  

ΧΩΡΟΙ  

ΣΕΝΑΡΙΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ    Ανάλογα με τις άδειες που έχουν αντιστοιχιστεί στο PIN By-alarm που καταχωρίστηκε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟ-
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ   Διαχειριστής: καμία εναλλακτική εντολή, καμία εντολή ειδοποίησης.

ΚΑΜΕΡΕΣ  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ  
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Οθόνη αφής:

Τεχνικός εγκα-
τάστασης Διαχειριστής Βασικός 

χρήστης Σημειώσεις

ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Πληροφορίες για μηχανισμό   

Βασικός χρήστης: εμφανίζει τις ενημερώσεις λογισμικού και υλικού εξοπλισμού, αλλά δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιήσει καμία ενημέρωση.

Διαχειριστής: εμφανίζει τις ενημερώσεις λογισμικού και υλικού εξοπλισμού, αλλά μπορεί να 
εκτελέσει μόνο τις ενημερώσεις λογισμικού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Τοπικές ρυθμίσεις  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Οθόνη  
Διαχειριστής: «Limitazione prelievo» (Περιορισμός παροχής) και «modifica valori dei 
contaimpulsi» (τροποποίηση τιμών μέτρησης παλμών).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Παράμετροι δικτύου 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Αρχείο καταγραφής 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   Διαχειριστής: δυνατότητα ενημέρωσης μόνο των εφαρμογών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

8.3.1 Διαχείριση λυχνίας led κατάστασης των οθονών αφής.  
Οι οθόνες αφής 01422 και 01425 διαθέτουν λυχνία led, η οποία, μετά από συγκεκριμένα συμβάντα, ειδοποιεί τον χρήστη ανάβοντας με διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με την κατάσταση που 

έχει προκύψει. Στην περίπτωση ταυτόχρονων συμβάντων, ορισμένες ειδοποιήσεις έχουν προτεραιότητα σε σχέση με άλλες (για παράδειγμα, οι επισημάνσεις που αφορούν την εγκατάσταση 

συναγερμού παραβίασης έχουν πάντα προτεραιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες). Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται τα χρώματα με τα οποία ανάβει η λυχνία led, η σχετική ειδοποίηση 

και η αντιστοιχισμένη προτεραιότητα (κατά σειρά σπουδαιότητας).

Χρώμα λυχνίας Led Ειδοποίηση Προτεραιότητα

     ανάβει σταθερά Γενικός συναγερμός παραβίασης (παραβίαση, δολιοφθορά κλπ.).  1

     αναβοσβήνει Αποθήκευση συναγερμού (ο συναγερμός αποκαταστάθηκε, αλλά παραμένει ακόμη αποθηκευμένος). 2

     ανάβει σταθερά Τεχνικός συναγερμός. 3

     αναβοσβήνει Αποσύνδεση φορτίου λόγω υπέρβασης της τιμής κατωφλίου. 4

     αναβοσβήνει Γενική ειδοποίηση συστήματος θυροτηλεόρασης (αναπάντητη κλήση, νέο βιντεομήνυμα κλπ.)  5

              

Για να επιστρέψετε στις λεπτομέρειες που έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση της ειδοποίησης, αρκεί να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού που αφορούν τις σχετικές λειτουργίες (συναγερμός 

παραβίασης, διαχείριση ενέργειας κλπ.).      

Η εφαρμογή View επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων μέσω της παρακάτω διαδικασίας: 

- Από την οθόνη «Personalizza» (Εξατομίκευση) (  ), πατήστε «Notifiche» (Ειδοποιήσεις) (  ). Εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα των διαθέσιμων ειδοποιήσεων. 

- Μέσω του  ή του , ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις επιθυμητές ειδοποιήσεις.
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9. Δημιουργία σεναρίων

Τα σενάρια είναι ένα σύνολο λειτουργιών που μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω μίας μοναδικής εντολής ή όταν λάβει χώρο ένα συγκεκριμένο συμβάν. 

Τα σενάρια δημιουργούνται από τον διαχειριστή μέσω της παρακάτω διαδικασίας: 

1. Από την οθόνη «Personalizza» - «Scenario» -«Crea nuovo scenario» (Εξατομίκευση - Σενάριο - Δημιουργία νέου σεναρίου), εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες αντικειμένων που αναπαριστούν 
τις λειτουργίες της εγκατάστασης (ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΡΟΛΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ κλπ.).

2. Επιλέξτε όλα τα αντικείμενα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο σενάριο και ρυθμίστε, ένα προς ένα, την κατάσταση που πρέπει να έχουν κατά την ενεργοποίηση του σεναρίου.

3. Επιλέξτε έναν χώρο και αντιστοιχίστε το όνομα στο σενάριο.

4. Εάν, εκτός από την ενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής ή της οθόνης αφής, το σενάριο πρέπει να ενεργοποιηθεί επίσης χειροκίνητα μέσω πλήκτρου, αντιστοιχίστε το σενάριο στα επιθυμητά 
πλήκτρα.

Σημαντικό: για να πραγματοποιηθεί αυτή η αντιστοίχιση, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει έχει διαμορφώσει εκ των προτέρων, στη φάση διαμόρφωσης της εγκατάστασης, τα ειδικά 
πλήκτρα για την ενεργοποίηση των σεναρίων.      

5. Στην περίπτωση στην οποία υπάρχει επίσης το σύστημα συναγερμού παραβίασης By-alarm και θέλετε να ενεργοποιήσετε το σενάριο σε συνδυασμό με μια εντολή ή ένα συμβάν στο 
συγκεκριμένο σύστημα, πραγματοποιήστε την αντιστοίχιση ρυθμίζοντας τη ζώνη και τον τύπο της εντολής ή του συμβάντος (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, συναγερμός, λήψη κλήσης 
θυροτηλεόρασης, τερματισμός κλήσης θυροτηλεόρασης, λογικά προγράμματα κλπ.).   

Σημείωση: Τα σενάρια μπορούν να δημιουργηθούν επίσης από τον τεχνικό εγκατάστασης (μέσω των οθονών αφής) και τους βασικούς χρήστες (μέσω της εφαρμογής View) εφόσον ο 
διαχειριστής τους έχει εκχωρήσει αυτήν τη δυνατότητα. 

9.1 Παράδειγμα δημιουργίας σεναρίου 

• Από την οθόνη «Personalizza» (Εξατομίκευση) (  ), πατήστε  (Scenari) (Σενάρια). Θα εμφανιστεί η οθόνη με την επιλογή για δημιουργία ενός νέου σεναρίου και η 

πιθανή λίστα των σεναρίων που έχουν ήδη δημιουργηθεί.   

• Πατήστε . Εμφανίζεται η οθόνη με όλες τις κατηγορίες αντικειμένων που μπορούν να προστεθούν στο σενάριο. 

Από εδώ, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες (ΦΩΤΑ, ΡΟΛΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ κλπ.) για να προσθέσετε αντικείμενα, να ακυρώσετε τη δημιουργία ή να εμφανίσετε την 
οθόνη βοήθειας. Η οθόνη βοήθειας εμφανίζεται αυτόματα κατά την πρώτη πρόσβαση ενώ στη συνέχεια ανακαλείται χειροκίνητα.

• Πατήστε . Εμφανίζεται η λίστα όλων των αντικειμένων ΦΩΤΑ οργανωμένη κατά χώρους προέλευσης (τα μη διαμορφωμένα αντικείμενα έχουν λευκό χρώμα με μαύρο φόντο). 
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• Πατήστε . Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για λαμπτήρα με λειτουργία ON/OFF.

Όταν χρησιμοποιήσετε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας ελέγχου, ο οποίος παρουσιάζει την τρέχουσα κατάστασή του και ο οποίος λαμβάνεται από το σύστημα. 
Εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πίνακα, ρυθμίζεται η κατάσταση που πρέπει να έχει το αντικείμενο τόσο στο interface όσο και σε πραγματικό χρόνο. 

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αντικείμενο ανάλογα με την κατάσταση που θέλετε να έχει όταν ανακληθεί το σενάριο και επιβεβαιώστε με το . 



• Πατήστε . Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για λαμπτήρα με λειτουργία ON/OFF και ρύθμιση RGB.

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αντικείμενο ανάλογα με την κατάσταση που θέλετε να έχει όταν ανακληθεί το σενάριο. Στην περίπτωση αυτή, ο 

λαμπτήρας πρέπει να ενεργοποιηθεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φωτεινότητας, έντασης και χρώματος. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις και επιβεβαιώστε 

με το . 



• Επιστρέψτε στην οθόνη που εμφανίζει τις κατηγορίες αντικείμενων και πατήστε . Εμφανίζεται η λίστα όλων των αντικειμένων ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΝΤΕΣ οργανωμένη κατά χώρους 
προέλευσης.
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• Πατήστε . Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για ένα ρολό το οποίο κατά την ανάκληση του σεναρίου ρυθμίζεται ανάλογα με τη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιήστε την κατάλληλη ρύθμιση και επιβεβαιώστε με το .   



• Στο παράδειγμα αυτό, εφόσον δεν θέλετε να συμπεριληφθούν άλλα αντικείμενα, πατήστε ξανά  για να προχωρήσετε.   

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη με όλες τις κατηγορίες αντικειμένων και τα στοιχεία που μόλις διαμορφώθηκαν επισημασμένα. Πατήστε  για να προχωρήσετε.



• Επιλέξτε τον χώρο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το εικονίδιο του σεναρίου που μόλις δημιουργήθηκε και επιβεβαιώστε με το . Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να αντιστοιχίσετε το 

όνομα στο σενάριο. 

Επιλέγοντας το στοιχείο «  Aggiungi in homepage» (Προσθήκη στην αρχική σελίδα) μπορείτε να τοποθετήστε το εικονίδιο του σεναρίου και στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. 



• Καταχωρίστε το όνομα του σεναρίου (σε αυτό το παράδειγμα, «Relax» (Ξεκούραση)) και επιβεβαιώστε το. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη σύνθεσης του σεναρίου.
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• Πατήστε  για να προχωρήσετε. 

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να αντιστοιχίσετε, εάν θέλετε, το σενάριο στο πλήκτρο μιας εντολής ώστε να ανακαλείται και χειροκίνητα. Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο και επιβεβαιώστε 

με το .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πλήκτρο με το οποίο ελέγχεται το σενάριο πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα από τον τεχνικό εγκατάστασης στη φάση διαμόρφωσης του συστήματος By-me Plus.  



• Πατήστε  για να προχωρήσετε. 

Η δημιουργία του σεναρίου «Relax» (Ξεκούραση) έχει ολοκληρωθεί και το σενάριο θα προστεθεί στη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη για τα σενάρια.



    

ΣΗΜ. Στην περίπτωση στην οποία στην εγκατάσταση υπάρχει επίσης το σύστημα συναγερμού παραβίασης By-alarm (με το σχετικό gateway αντιστοιχισμένο), η εφαρμογή θα προ-
τείνει επίσης τη δυνατότητα ενεργοποίησης του σεναρίου όταν προκύψει ένα συγκεκριμένο συμβάν σε μια συγκεκριμένη ζώνη ή σε όλο το σύστημα.
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• Για παράδειγμα, επιλέξτε SECONDO PIANO (Δεύτερος όροφος) για να αντιστοιχίσετε το σενάριο που μόλις δημιουργήθηκε σε ένα συμβάν που θα προκύψει σε αυτήν τη ζώνη.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε τη διαδικασία και να προχωρήσετε. 



Θα εμφανιστεί η λίστα συμβάντων που μπορούν να αντιστοιχιστούν στο σενάριο.

Εάν μετακινηθείτε προς τα πάνω  εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες επιλογές. 



  

Για παράδειγμα, επιλέξτε το ALLARME (Συναγερμός). Σε αυτήν την περίπτωση, το διαμορφωμένο σενάριο θα ενεργοποιηθεί μέσω του πλήκτρου, αλλά και στην περίπτωση που προκύψει 
συναγερμός στη ζώνη ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ.


  

Πατήστε    για επιβεβαίωση. 
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Επίσης, τα σενάρια μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ήδη διαμορφωμένα λογικά προγράμματα ή σε ένα συμβάν θυροτηλεόρασης (εάν υπάρχει φυσικά εγκατάσταση θυροτηλεόρασης).

•  Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα σενάριο (μετά τη δημιουργία του) στο λογικό πρόγραμμα, όταν η εφαρμογή προτείνει την οθόνη αντιστοίχισης του πλήκτρου, επιλέξτε «Non mi interessa» 
(Δεν με ενδιαφέρει) μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη «associazione di un programma allo scenario» (αντιστοίχιση προγράμματος στο σενάριο).

Θα εμφανιστεί η λίστα διαμορφωμένων προγραμμάτων. Επιλέξτε το πρόγραμμα για αντιστοίχιση στο σενάριο; Για παράδειγμα: 



Σε αυτήν την περίπτωση, το σενάριο θα ενεργοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος «Svuotamento piscina» (Εκκένωση πισίνας). Πατήστε  για επιβεβαίωση.     

•  Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα σενάριο (μετά τη δημιουργία του) σε ένα συμβάν θυροτηλεόρασης, όταν η εφαρμογή προτείνει την οθόνη αντιστοίχισης του πλήκτρου, επιλέξτε «Non mi 
interessa» (Δεν με ενδιαφέρει) μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη «associazione di evento videocitofonico allo scenario» (αντιστοίχιση συμβάντος θυροτηλεόρασης στο σενάριο).

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο συμβάντος και επιβεβαιώστε την επιλογή. Για παράδειγμα:



    

Σε αυτήν την περίπτωση, το σενάριο θα ενεργοποιηθεί όταν ληφθεί μια κλήση θυροτηλεόρασης.  
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10. Εξατομίκευση φόντου

Ο διαχειριστής μπορεί να εξατομικεύσει τα εξής: 

- το φόντο κάθε χώρου της εγκατάστασης εισάγοντας μια εικόνα κατά βούληση ή ακόμη και μια φωτογραφία του ίδιου του χώρου στον οποίο μπορεί να τοποθετήσει τα εικονίδια που αφο-
ρούν τις λειτουργίες που είναι αντιστοιχισμένες σε αυτόν,

- το φόντο των οθονών «Αρχική», «Διαχείριση», «Εξερεύνηση» και «Εξατομίκευση» της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων εισάγοντας την επιθυμητή εικόνα. 

Η φόρτωση των εικόνων γίνεται μέσω της κάρτας Micro SDHC και πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε μεμονωμένη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εικόνες πρέπει να είναι σε μορφή JPEG ή PNG και να έχουν μέγιστο βάρος 2 MB. Επίσης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε εικόνες που έχουν ελάχιστο μέγεθος 
1200x800 px.

10.1 Φόντο χώρων 

• Από την οθόνη «Εξατομίκευση» (  ), πατήστε το στοιχείο «Χώροι» ( ). Θα εμφανιστεί η οθόνη με τη λίστα των χώρων που δημιουργήθηκαν κατά αλφαβητική σειρά.

• Επιλέξτε το εικονίδιο  που αντιστοιχεί στον χώρο στον οποίο θέλετε να εξατομικεύσετε το φόντο και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο «Δημιουργία γραφικής προβολής» (  ).



• Από την οθόνη που περιλαμβάνει τη λίστα των εικόνων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη φορητή συσκευή, επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα και στη συνέχεια τοποθετήστε την με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι κεντραρισμένη στην οθόνη.  



• Επιβεβαιώστε με το . 

• Στη συνέχεια, προχωρήστε στην εισαγωγή των εικόνων που αναπαριστούν τις λειτουργίες του χώρου. Από τη λίστα, επιλέξτε τις επιθυμητές λειτουργίες (μετά την επιλογή θα έχουν λευκό 
χρώμα) και επιβεβαιώστε με το . 



Εξατομίκευση φόντου
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• Τα εικονίδια θα εμφανίζονται τώρα με το φόντο που έχει προστεθεί. Τοποθετήστε τα στα επιθυμητά σημεία και επιβεβαιώστε τέλος με το .  

Κάθε λειτουργία του χώρου θα ελέγχεται στη συνέχεια με επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου εντός του χώρου.  

10.2 Φόντο βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων  

• Από την οθόνη «Εξατομίκευση» (   ), πατήστε «Επιλογές» (  )   «Οθόνη» (  ) και θα εμφανιστεί η οθόνη με τη λίστα των αποθηκευμένων εικόνων.



• Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα και θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση στην οποία μπορείτε να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια.

• Τέλος, επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

Εξατομίκευση φόντου
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11. Ενσωμάτωση καμερών

Η εφαρμογή View παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εγκατάσταση ψηφιακών καμερών και ρύθμισης των σχετικών τους παραμέτρων. 

Επομένως, ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει νέες κάμερες, να ρυθμίσει λεπτομέρειες και τον χρόνο της αυτόματης ακολουθίας προβολής (στην περίπτωση πολλών καμερών, εμφανίζονται 
κυκλικά οι εικόνες που μεταδίδονται από κάθε κάμερα), να διαγράψει ή να τροποποιήσει τις συνδεδεμένες επιλογές. 

Ωστόσο, οι αναλογικές κάμερες λαμβάνονται από το σύστημα θυροτηλεόρασης και δεν μπορούν να διαγραφούν ή να μετονομαστούν.

Η διαδικασία είναι η εξής:   

• Από την οθόνη «Personalizza» (Εξατομίκευση) (   ), πατήστε  . Θα εμφανιστεί η οθόνη με τη λίστα των καμερών που ενδεχομένως να υπάρχουν ήδη.  

• Πατήστε  για να προσθέσετε μία νέα κάμερα. Εμφανίζεται η οθόνη για την εισαγωγή των δεδομένων αναγνώρισης.    

      



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ανάκληση του streaming των NVR/DVR και των καμερών IP, οι διευθύνσεις πρέπει να εισαχθούν ως εξής:

 NVR/DVR: rtsp://user:password@192.168.1.200:554/chID=N&streamType=St&linkType=tcp 

Στη θέση του user:password καταχωρίστε τον χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, στη θέση του N καταχωρίστε τον αριθμό καναλιού και στη θέση του St εισαγάγετε main για το κύριο 
streaming ή sub για το δευτερεύον streaming.

 Κάμερα με κωδικό πρόσβασης: rtsp://user:password@192.168.1.200:554/profilex

Στη θέση του user:password καταχωρίστε τον χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και στη θέση του x καταχωρίστε το απαιτούμενο streaming. 

 Κάμερα χωρίς κωδικό πρόσβασης: rtsp://192.168.1.200:554/profilex

Στη θέση του x καταχωρίστε το απαιτούμενο streaming.

ΣΗΜ. x = 1,2,3,....ν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάμερας.

• Μετά την εισαγωγή των δεδομένων, επιβεβαιώστε με το .

Τέλος, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον χώρο στον οποίο θα αντιστοιχιστεί η κάμερα.

Ενσωμάτωση καμερών 
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• Πατήστε τον επιθυμητό χώρο (το εικονίδιο θα γίνει κίτρινο) και επιβεβαιώστε με το . Η κάμερα θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα διαμορφωμένων καμερών. 

11.1 Διαμόρφωση ακολουθίας προβολής.   

Μέσω αυτού του μενού δημιουργείται η ακολουθία καμερών, τις εικόνες των οποίων μπορείτε να εμφανίσετε, ρυθμίζοντας επίσης τον χρόνο προβολής.    

• Από την οθόνη «Telecamere» (Κάμερες) (  ), επιλέξτε  στην περιοχή «Configura la sequenza automatica» (Διαμόρφωση αυτόματης ακολουθίας). Εμφανίζεται η οθόνη 

με τις διαμορφωμένες κάμερες. 

• Επιλέξτε το  που αντιστοιχεί στην κάμερα που θα συμπεριληφθεί στην ακολουθία (το εικονίδιο θα γίνει κίτρινο  ).   

• Για να καθοριστεί η ακολουθία προβολής, πατήστε το  που αντιστοιχεί στην κάμερα και «μετακινήστε την» στο σημείο που επισημαίνεται με τον αριθμό στα αριστερά.    

Στο παρακάτω παράδειγμα, η κάμερα «Cancello fronte» (Μπροστινή καγκελόπορτα) εισάγεται από τη θέση 4 έως τη θέση 2 της ακολουθίας.      



    

Ενσωμάτωση καμερών
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• Πατήστε το    για επιβεβαίωση. 

• Επιλέξτε   στην περιοχή «Configura la sequenza automatica» (Διαμόρφωση αυτόματης ακολουθίας).

• Μέσω των  και , ρυθμίστε τον χρόνο προβολής (ελάχιστη τιμή 10 δευτ., μέγιστη τιμή 60 δευτ.) και επιβεβαιώστε με το . 

Ενσωμάτωση καμερών 
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12. Ορισμός των χρηστών και της διαχείρισής τους 
Ο διαχειριστής καθορίζει τους βασικούς χρήστες που μπορούν να χρησιμοποιούν την εγκατάσταση και τους εκχωρεί τις λειτουργίες και τους χώρους με τους οποίους μπορούν να αλληλεπι-
δρούν τόσο από την εφαρμογή όσο και από την οθόνη αφής. 

Κάθε βασικός χρήστης πρέπει να έχει εκτελέσει λήψη της εφαρμογής View στη φορητή συσκευή του και να έχει δημιουργήσει το προφίλ του στο MyVIMAR (βλ. κεφ. 6).      

12.1 Αντιστοίχιση χρήστη      

Η αντιστοίχιση των βασικών χρηστών γίνεται ως εξής: 

• Ο διαχειριστής, από την οθόνη «Personalizza» (Εξατομίκευση) (   ), επιλέγει το  (Utenti e permessi) (Χρήστες και άδειες) και στο στοιχείο «Aggiungi un utente all'impianto» 

(Προσθήκη χρήστη στην εγκατάσταση), επιλέγει το . 

Το σύστημα αναμένει στη φάση αυτή να γίνει η αντιστοίχιση του βασικού χρήστη, με το προφίλ του, στην εγκατάσταση. Αυτή η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 60 δευτε-
ρολέπτων, διαφορετικά πρέπει να επαναληφθεί.



• Ο βασικός χρήστης, μετά την πρόσβαση στην εφαρμογή με το προφίλ του, εμφανίζει την οθόνη για να αντιστοιχιστεί στην εγκατάσταση. Επιλέξτε το «Aggiungi impianto» (Προσθήκη 

εγκατάστασης), το όνομα της εγκατάστασης στην οποία θα γίνει η αντιστοίχιση (για παράδειγμα, «Bottega» (Κατάστημα) και τέλος το «Prosegui come user» (Συνεχίστε ως χρήστης).

 

Ορισμός των χρηστών και της διαχείρισής τους
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• Ο διαχειριστής εμφανίζει τέλος την επιβεβαίωση της αντιστοίχισης που πραγματοποιήθηκε.

   

Η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για όλους τους βασικούς χρήστες προς αντιστοίχιση.

12.2 Διαχείριση χρηστών.
Ο διαχειριστής μπορεί να αντιστοιχίσει, για κάθε χρήστη που έχει δημιουργηθεί, τους χώρους που μπορούν να εμφανίζονται (και συνεπώς τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται). 
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη δέσμευση ορισμένων ελέγχων που αφορούν τους διάφορους χρήστες που χρησιμοποιούν την ίδια εγκατάσταση. 
Για παράδειγμα, σε ένα B&B ή σε ένα μικρό ξενοδοχείο, κάθε φιλοξενούμενος μπορεί να ελέγχει μόνο το δικό του δωμάτιο, ενώ ένας χρήστης-επόπτης μίας ή περισσότερων κοινόχρηστων 
ζωνών μπορεί να ελέγχει μόνο τις ζώνες που έχουν δεσμευτεί για αυτόν (υποδοχή, δωμάτια μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.).

Ο διαχειριστής, από την οθόνη «Personalizza» (Εξατομίκευση) (  ), επιλέγει το «Utenti e Permessi» (Χρήστες και άδειες) (  ). Εμφανίζεται η λίστα των χρηστών που δημιουρ-

γήθηκαν.

• Μέσω του  εμφανίζεται η λίστα των gateway στα οποία έχει καταχωριστεί ο χρήστης.

Ορισμός των χρηστών και της διαχείρισής τους
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• Μέσω του  παρέχεται πρόσβαση στην οθόνη για καθορισμό των χώρων τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε χρήστης.   

• Μέσω του  διαγράφεται κάθε μεμονωμένος χρήστης.

• Μέσω του  παρέχεται πρόσβαση σε μενού με αυτόματο οδηγό που επιτρέπει την αντιγραφή των αδειών από τον έναν χρήστη στον άλλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Ο διαχειριστής μπορεί να καταργήσει από την εγκατάσταση όλους τους αντιστοιχισμένους χρήστες.

• Ο διαχειριστής μπορεί να καταργήσει τον εαυτό του από την εγκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, για να αντιστοιχιστεί νέος διαχειριστής, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει 
να πραγματοποιήσει ξανά την «παράδοση» της εγκατάστασης. Ο νέος διαχειριστής πρέπει στη συνέχεια να δημιουργήσει ξανά τους βασικούς χρήστες.

• Ο βασικός χρήστης μπορεί να καταργήσει τον εαυτό του από την εγκατάσταση.

Εάν επιλέξετε το  που αντιστοιχεί σε έναν χρήστη, παρέχεται πρόσβαση στην οθόνη που επιτρέπει τον καθορισμό/την τροποποίηση των λειτουργιών και των χώρων που μπορεί να 

διαχειριστεί ο χρήστης.

Εάν επιλέξετε το στοιχείο «Icone in Gestisci/Per....» (Εικονίδια στη Διαχείριση / Εξατομίκευση), εμφανίζεται η λίστα όλων των λειτουργιών που έχουν εφαρμοστεί στην εγκατάσταση.  

mario@telnet.it

mario@telnet.it



Μέσω του   ενεργοποιούνται οι λειτουργίες για αντιστοίχιση στον χρήστη. Στο τέλος της επιλογής, επιβεβαιώστε με το . 
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Εάν επιλέξετε το «Icone in esplora» (Εικονίδια στην εξερεύνηση), εμφανίζονται όλοι οι χώροι στους οποίους χωρίζεται η εγκατάσταση.  

mario@telnet.it

Επιλέξτε τους χώρους που πρέπει να είναι ορατοί στον χρήστη (τα αντίστοιχα εικονίδια γίνονται λευκά) και στο τέλος επιβεβαιώστε με το . 

Προσοχή: Εάν μία λειτουργία δεν είναι αντιστοιχισμένη σε κανέναν χώρο (και επομένως είναι γενικά συνδυασμένη με την εγκατάσταση), δεν μπορεί να αποκρυφτεί.

12.3 Ειδοποιήσεις

Από την «Αρχική» οθόνη, επιλέξτε το   και το «Imposta notifiche» (Ρύθμιση ειδοποιήσεων). Εμφανίζεται η λίστα των ειδοποιήσεων που μπορούν να ενεργοποιηθούν από κάθε χρήστη 
(πάντα σύμφωνα με τις άδειες που τους έχουν αντιστοιχιστεί). 



Εάν μετακινηθείτε προς τα πάνω  εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε τις επιθυμητές (θα έχουν κίτρινο χρώμα  ) και στο τέλος της διαδικασίας επιβεβαιώστε με 

το .
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12.4 Ενεργοποιήσεις

Αυτή η ενότητα εμφανίζει τις εντολές ενεργοποίησης για απομακρυσμένη σύνδεση του τεχνικού εγκατάστασης και σύνδεση στο cloud.

Από την οθόνη «Εξατομίκευση» (  ), επιλέξτε  .

 

 

 

• Η επιλογή Ενεργοποίηση απομακρυσμένης παρέμβασης επιτρέπει στον Διαχειριστή να αναστείλει, τόσο τοπικά όσο και εξ αποστάσεως, την πρόσβαση στην εγκατάσταση εκ 

μέρους του τεχνικού εγκατάστασης, ο οποίος δεν θα μπορεί επομένως να πραγματοποιήσει καμία διαδικασία (συντήρηση, διαγνωστικός έλεγχος κλπ.).

• Η επιλογή Πρόσβαση στις υπηρεσίες cloud επιτρέπει στον διαχειριστή να απενεργοποιήσει τη σύνδεση στο cloud στους μηχανισμούς της εγκατάστασης. Στην περίπτωση στην 

οποία η σύνδεση στο cloud Vimar απενεργοποιηθεί, δεν θα είναι δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος της εγκατάστασης και δεν θα υπάρχει καμία επιβεβαίωση αναφορικά με νέες 

διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απενεργοποίηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες cloud μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο εξ αποστάσεως όσο και από το δίκτυο LAN, ενώ για να αποκατα-
σταθεί αυτή η σύνδεση, ο διαχειριστής πρέπει να συνδεθεί τοπικά στο ίδιο δίκτυο LAN της εγκατάστασης και να ενεργοποιήσει εκ νέου την υπηρεσία. Αυτή η διαδικασία 
είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τοπικά, καθώς κατά την απενεργοποίηση καθίσταται πλήρως ανενεργή κάθε λειτουργία επικοινωνίας τόσο στην είσοδο όσο και 
στην έξοδο για λόγους ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου.

Μέσω του  ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται οι επιθυμητές λειτουργίες.
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13. Ενσωμάτωση με λαμπτήρες Philips Hue

Εάν στην εγκατάσταση υπάρχουν λαμπτήρες Philips Hue, για να είναι δυνατή η διαχείρισή τους με την εφαρμογή View, πρέπει ο διαχειριστής να αντιστοιχίσει το Bridge Hue (interface που 
επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση των λαμπτήρων) και τους λαμπτήρες που διαχειρίζεται τοποθετώντας τους στους επιθυμητούς χώρους και εκχωρώντας τους ένα όνομα.  

Η διαδικασία είναι η εξής: 

1. Από την οθόνη «Personalizza» - «Integrazioni» - «Philips Hue» - «Bridge Hue» (Εξατομίκευση - Ενσωματώσεις - Philips Hue - Bridge Hue), αντιστοιχίστε τον μηχανισμό Bridge Philps Hue.

2. Μέσω της επιλογής «Lampade Hue» (Λαμπτήρες Hue), αντιστοιχίστε ένα όνομα σε καθέναν από τους λαμπτήρες και τοποθετήστε τον λαμπτήρα στον επιθυμητό χώρο. Με αυτόν τον 
τρόπο, ο λαμπτήρας αντιστοιχίζεται στην εγκατάσταση.
Όταν αντιστοιχίσετε έναν νέο λαμπτήρα, μπορείτε να επιλέξετε τα εξής: 
- εάν θα τον αντιστοιχίσετε ως μεμονωμένο λαμπτήρα (ανεξάρτητο), 
- εάν θα τον προσθέσετε σε άλλο ήδη διαμορφωμένο λαμπτήρα και θα δημιουργήσετε επομένως μια ομάδα,
- εάν θα τον προσθέσετε σε ήδη υπάρχουσα ομάδα.

13.1 Παράδειγμα ενσωμάτωσης λαμπτήρα Philips Hue  

• Από την οθόνη «Personalizza» (Εξατομίκευση) (   ), πατήστε το  (Intergrazioni) (Ενσωματώσεις),  (Philips Hue) και τέλος το  (Bridge Hue), το 
οποίο θα εμφανιστεί για να ενεργοποιήσετε το Bridge. 

• Πατήστε το . Θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων Bridge στο δίκτυο που μπορούν να αντιστοιχιστούν (σε αυτό το παράδειγμα, πρέπει να αντιστοιχίσετε το 0023ea).

Επιλέξτε το . Πατήστε το πλήκτρο που υπάρχει στην μπροστινή πλευρά του Brigde και επιβεβαιώστε με το .



      

Η εφαρμογή θα εμφανίσει μια οθόνη επιβεβαίωσης («Bridge Philips Hue 0023ea aggiunto» (Προσθήκη Bridge Philips Hue 0023ea)). Επιλέξτε το  για να την κλείσετε και να προχω-
ρήσετε.      

Η οθόνη  (Bridge Hue) θα εμφανίσει τώρα το Bridge που μόλις αντιστοιχίστηκε.    

Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή ενώ με το  το αντιστοιχισμένο Bridge διαγράφεται. 
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• Επιλέξτε το  (Lampade Hue) (Λαμπτήρες Hue). Εμφανίζονται όλοι οι αντιστοιχισμένοι λαμπτήρες στο Bridge (μέσω ειδικής διαδικασίας του προμηθευτή) και τα σχετικά εικονίδια 

που προσδιορίζουν τον τύπο τους.     

Με το  μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα των λαμπτήρων και την κατάστασή τους.

Εάν επιλέξετε το  θα ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί (το εικονίδιο  αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα).     

• Επιλέξτε το  που αντιστοιχεί στον λαμπτήρα που θέλετε να ενσωματώσετε στην εγκατάσταση. Αντιστοιχίστε ένα όνομα και τοποθετήστε τον στον επιθυμητό χώρο.



Ενσωμάτωση με λαμπτήρες Philips Hue
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Επιβεβαιώστε με το . Ο λαμπτήρας έχει αντιστοιχιστεί πλέον στην εγκατάσταση και θα εμφανιστεί ως εξής:    

Μέσω του  μπορείτε να τροποποιήσετε ενδεχομένως το όνομα και τον χώρο στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο λαμπτήρας.  

• Η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για όλους τους λαμπτήρες που θα αντιστοιχιστούν στην εγκατάσταση.

Όταν πρέπει να αντιστοιχιστούν οι επόμενοι λαμπτήρες, πρέπει να επιλέξετε εάν θα αντιστοιχίσετε τους λαμπτήρες ως μεμονωμένους ή εάν θα τους προσθέσετε σε μια υπάρχουσα ομάδα 

(εφαρμογή). 

Στην περίπτωση αντιστοίχισης ως μεμονωμένο λαμπτήρα, η διαδικασία είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται για τον πρώτο αντιστοιχισμένο λαμπτήρα.

Ενσωμάτωση με λαμπτήρες Philips Hue
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Ωστόσο, στην περίπτωση αντιστοίχισης σε μια ομάδα, επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα:



Επιβεβαιώστε με το . Ο λαμπτήρας έχει αντιστοιχιστεί πλέον στην ομάδα της εγκατάστασης και θα εμφανιστεί ως εξής:  

  

Σε αυτήν την περίπτωση, μέσω του , μπορείτε να τροποποιήσετε ενδεχομένως το όνομα της ομάδας και τον χώρο στον οποίο έχει τοποθετηθεί η ομάδα.

ΣΗΜ. Εάν επιλέξετε το  με τέτοιο τρόπο ώστε να μετατραπεί σε , ο λαμπτήρας καταργείται από την εγκατάσταση και επομένως δεν θα είναι πλέον δυνατός ο χειρισμός 

του. Επομένως, θα εμφανίζεται πάντα στη λίστα και θα μπορεί στη συνέχεια να αντιστοιχιστεί εκ νέου (προσθέτοντάς τον σε άλλη ομάδα ή μετατρέποντάς τον σε μεμονωμένο 

λαμπτήρα).

Στο τέλος των αντιστοιχίσεων, οι λαμπτήρες Philps Hue θα ελέγχονται μέσω της εφαρμογής με παρόμοιο τρόπο με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της εγκατάστασης.   

Για παράδειγμα:



Ενσωμάτωση με λαμπτήρες Philips Hue
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14. Μετεωρολογικός σταθμός
Εάν στην εγκατάσταση υπάρχουν ένας ή περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί, η εφαρμογή View παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των τιμών θερμοκρασίας, ταχύτητας ανέμου και φωτει-
νότητας που θα ανιχνευτούν. Επίσης, υποδεικνύεται η τρέχουσα μετεωρολογική κατάσταση. 

Η πρόσβαση στον μετεωρολογικό σταθμό είναι δυνατή με επιλογή του σταθμού που επισημαίνεται πάνω δεξιά ή μέσω του μενού διαχείρισης.

14.1 Μετεωρολογικός σταθμός που «επισημαίνεται»

Πατήστε το στοιχείο «Κήπος» και θα εμφανιστούν όλα τα δεδομένα που έχουν ανιχνευτεί.

      



Για να εμφανίσετε τα δεδομένα από άλλους μετεωρολογικούς σταθμούς, επιλέξτε «Άλλοι σταθμοί»  και ενεργοποιήστε τον επιθυμητό.



Εάν θέλετε να επισημάνετε τον μετεωρολογικό σταθμό «Κιόσκι» αντί για τον σταθμό «Κήπος», επιλέξτε  (θα γίνει κίτρινο). 

Εάν επιλέξετε το , θα εμφανιστεί η μέγιστη και η ελάχιστη απόλυτη τιμή αναφορικά με όλα τα δεδομένα που καταχωρίστηκαν από την τελευταία επαναφορά.

Μετεωρολογικός σταθμός



35

Εφαρμογή View

14.2 Μετεωρολογικοί σταθμοί από το μενού Διαχείριση

Από την οθόνη «Διαχείριση» (  ), πατήστε «Αισθητήρες» (  ). Εμφανίζεται η λίστα με τους αισθητήρες της εγκατάστασης μεταξύ των οποίων οι διαμορφωμένοι μετεωρολογικοί 

σταθμοί που υποδεικνύονται με το εικονίδιο . 

Επιλέξτε το  που αντιστοιχεί στον σταθμό για τον οποίο θα εμφανιστούν τα δεδομένα.



Μετεωρολογικός σταθμός
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15. Διαμόρφωση διακόπτη φωνητικής λειτουργίας 2 πλήκτρων και εκκινητή 
Ο μηχανισμός μπορεί να λαμβάνει τις φωνητικές εντολές του χρήστη και να πραγματοποιεί τις σχετικές ενέργειες.

15.1 Διαμόρφωση στην ανεξάρτητη λειτουργία 
Σε αυτήν την κατάσταση, ο μηχανισμός λειτουργεί με ανεξάρτητο τρόπο και η διαχείριση του φορτίου που είναι συνδεδεμένο με αυτόν πραγματοποιείται με τα πλήκτρα και τους διακόπτες 
φωνητικής λειτουργίας. 

• Από την οθόνη με τη λίστα εγκαταστάσεων, επιλέξτε «Δημιουργία οικοσυστήματος smart» και καθορίστε ένα όνομα (στην πράξη πρόκειται για μια εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει 
μόνο αυτούς τους μηχανισμούς).

           

 

 Μετά τη δημιουργία, η εγκατάσταση που αφορά ειδικά τους διακόπτες φωνητικής λειτουργίας θα εμφανιστεί στην οθόνη λίστας εγκαταστάσεων (σε αυτό το παράδειγμα, «Παραθαλάσσια 
κατοικία Eco»). 
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• Επιλέξτε την εγκατάσταση που μόλις δημιουργήθηκε (σε αυτό το παράδειγμα, «Παραθαλάσσια κατοικία Eco»)  «Εξατομίκευση» (  )  «Προσθήκη μηχανισμού».

 

• Με τη σύνδεση Bluetooth ενεργοποιημένη, πλησιάστε τον διακόπτη φωνητικής λειτουργίας και πατήστε για 5 δευτ. το πλήκτρο .
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• Επιλέξτε «Έναρξη».



• Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ο μηχανισμός. Επιβεβαιώστε με το OK.
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• Επιλέξτε «Συνέχεια» 



• Πρέπει να διαμορφώσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Η εφαρμογή εμφανίζει το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το tablet/smartphone και ο διακόπτης φωνητικής λειτουργίας μπορεί να αντιστοιχιστεί σε αυτό το δίκτυο. Εάν το 
tablet/smartphone δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi αλλά στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G, η εφαρμογή θα προτείνει τα δίκτυα Wi-Fi που έχουν ανιχνευτεί από τον μηχανισμό 
και θα πρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό.  
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• Αντιστοιχίστε έναν όνομα στον μηχανισμό και στο ενσωματωμένο ρελέ που ελέγχει το φορτίο (επιβεβαιώστε με το  ).



   

• Ρυθμίστε τη λειτουργία με την οποία το ρελέ θα εμφανίζεται στην εφαρμογή, τη γλώσσα στην οποία θα παρέχονται οι φωνητικές εντολές και τη ζώνη ώρας.   
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• Στη συνέχεια, προχωρήστε στην αντιστοίχιση των λειτουργιών Alexa. Επιλέξτε «Έναρξη».      

• Πραγματοποιήστε τη σύνδεση με τον λογαριασμό Amazon. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να τον δημιουργήσετε άμεσα με το στοιχείο «Δημιουργία νέου λογαριασμού Amazon».
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• Η εφαρμογή θα εμφανίσει ορισμένους διακόπτες που μπορείτε να δοκιμάσετε. Επιλέξτε «Τέλος» και η διαμόρφωση θα ολοκληρωθεί.             

  

 

 

            

Υποστηριζόμενες λειτουργίες 

Streaming Amazon Music και TuneIn 

Kindle

Basic conversation

Multi-turn conversation

Announce

Για λεπτομέρειες σχετικά με προκαθορισμένους διακόπτες φωνητικής λειτουργίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής Amazon Alexa. 

Για τη σημασία των χρωμάτων με τα οποία εμφανίζεται ο φωτεινός δακτύλιος, ανατρέξτε στην παρ. 15.3   
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15.2 Διαμόρφωση στα συστήματα View Wireless και By-me Plus.      

• Από την οθόνη με τη λίστα εγκαταστάσεων, επιλέξτε την εγκατάσταση όπου θα διαμορφωθεί ο μηχανισμός και στη συνέχεια «Εξατομίκευση» (  ). Επιλέξτε «Μηχανισμοί smart» 

 «Προσθήκη» (  ).

      

• Με τη σύνδεση Bluetooth ενεργοποιημένη, πλησιάστε τον διακόπτη φωνητικής λειτουργίας και πατήστε για 5 δευτ. το πλήκτρο .
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• Επιλέξτε «Έναρξη».



• Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ο μηχανισμός. Επιβεβαιώστε με το OK.
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• Επιλέξτε «Συνέχεια» 



• Πρέπει να διαμορφώσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Η εφαρμογή εμφανίζει το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το tablet/smartphone και ο διακόπτης φωνητικής λειτουργίας μπορεί να αντιστοιχιστεί σε αυτό το δίκτυο. Εάν το 
tablet/smartphone δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi αλλά στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G, η εφαρμογή θα προτείνει τα δίκτυα Wi-Fi που έχουν ανιχνευτεί από τον μηχανισμό 
και θα πρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό.  
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• Αντιστοιχίστε ένα όνομα στον μηχανισμό και τέλος ρυθμίστε τη γλώσσα στην οποία θα παρέχονται οι φωνητικές εντολές.   



• Στη συνέχεια, προχωρήστε στην αντιστοίχιση των λειτουργιών Alexa. Επιλέξτε «Έναρξη».      
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• Πραγματοποιήστε τη σύνδεση με τον λογαριασμό Amazon. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να τον δημιουργήσετε άμεσα με το στοιχείο «Δημιουργία νέου λογαριασμού Amazon».              



• Η εφαρμογή θα εμφανίσει ορισμένους διακόπτες που μπορείτε να δοκιμάσετε. Επιλέξτε «Τέλος» και η διαμόρφωση θα ολοκληρωθεί.             

  

 

 

Υποστηριζόμενες λειτουργίες 

Streaming Amazon Music και TuneIn 

Kindle 

Basic conversation

Multi-turn conversation

Announce

Για λεπτομέρειες σχετικά με προκαθορισμένους διακόπτες φωνητικής λειτουργίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής Amazon Alexa. 

Για τη σημασία των χρωμάτων με τα οποία εμφανίζεται ο φωτεινός δακτύλιος, ανατρέξτε στην παρ. 15.3   
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Ο χωνευτός διακόπτης φωνητικής λειτουργίας που μόλις διαμορφώθηκε θα εμφανιστεί στην οθόνη «Μηχανισμοί smart».    

Εάν επιλέξετε τον μηχανισμό smart (για παράδειγμα, «Alexa καθιστικό»), θα εμφανιστούν τα χαρακτηριστικά του και μέσω του  μπορούν να τροποποιηθούν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις.    
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15.3 Φωτεινός δακτύλιος και σημασία επισημάνσεων  
Ο φωτεινός δακτύλιος έχει διαφορετική εμφάνιση ανάλογα με την ενέργεια που εκτελείται.
 

Κατάσταση μηχανισμού Ενέργεια χρήστη Ενέργεια μηχανισμού Εμφάνιση Χρώμα λυχνιών led

Αδράνεια/
Απενεργοποίηση

Καμία Καμία Καμία Όλες σβηστές

Κατάσταση ακρόασης
Πείτε «Alexa» ή πατήστε το πλήκτρο 

Ενεργοποιείται όταν πείτε «Alexa» Ανάβουν κατόπιν αιτήματος

Κατάσταση επεξερ-
γασίας

Ρωτήστε/ζητήστε κάτι από την Alexa Επεξεργασία αιτήματος Μπλε και κυανό χρώμα εναλλάξ

Κατάσταση ομιλίας Σε αναμονή για απάντηση Απάντηση σε αίτημα Κυανό

Ειδοποίηση Καμία
Υποδεικνύει τη λήψη μιας ειδοποίη-
σης (π.χ. αποστολή αιτήματος)

Κίτρινο

Μην ενοχλείτε Πείτε «Alexa… Μην ενοχλείτε»
Υποδεικνύει την κατάσταση «Μην 
ενοχλείτε»

Βιολέ

Καμία σύνδεση στο δια-
δίκτυο

Πείτε «Alexa» ή πατήστε το πλήκτρο 
Απαντά ως εξής «Δεν είναι δυνατή 
η κατανόηση του αιτήματος αυτήν 
τη στιγμή, προσπαθήστε ξανά αρ-
γότερα»

Κόκκινο (μόνο κατά τη διάρκεια της 
απάντησης)
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Κατάσταση μηχανισμού Ενέργεια χρήστη Ενέργεια μηχανισμού Εμφάνιση Χρώμα λυχνιών led

Λήψη ενημερώσεων Καμία
Εκτελεί περιοδικά αναζήτηση για 
ενημερώσεις και εκτελεί λήψη των 
ενημερώσεων.

Πορτοκαλί χρώμα που αναβοσβήνει 
αργά (μόνο το τμήμα του δακτυλίου 
που φαίνεται στην εικόνα) 

Ενημέρωση γλωσσών Καμία
Ρύθμιση γλώσσας στην οποία γίνε-
ται η αλληλεπίδραση και η ακρόαση 

Πορτοκαλί χρώμα που αναβοσβήνει 
γρήγορα (μόνο το τμήμα του δακτυ-
λίου που φαίνεται στην εικόνα) 

Απενεργοποιημένο 
μικρόφωνο  Πάτημα του πλήκτρου Δεν λαμβάνει φωνητικές εντολές Κόκκινο

Ρύθμιση έντασης ήχου  Πάτημα των πλήκτρων + και - Τροποποιεί την τρέχουσα ένταση 
ήχου 

Λευκό (ανάλογα με την ένταση ήχου 
που έχει ρυθμιστεί από 0 έως 10) 
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16. Διαχείριση με την εφαρμογή Οικία της Apple 

Με τη χρήση της φορητής συσκευής έκδ. iOS 1.10.8 και επόμενες, ο χρήστης Διαχειριστής μπορεί να διαχειρίζεται επίσης ορισμένες λειτουργίες της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού 
μέσω της εφαρμογής Οικία της Apple.
Στην περίπτωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός εγκατάστασης έχει ενημερώσει το υλικολογισμικό του gateway 01410-01411 στην έκδοση 
1.9.4 και επόμενες.

Η εφαρμογή Οικία, η οποία πρέπει να έχει εγκατασταθεί εκ των προτέρων στην ίδια φορητή συσκευή με την εγκατάσταση View, παρέχει επίσης τη δυνατότητα διαχείρισης των λειτουργιών 
μέσω του Siri.

Ο παρακάτω πίνακα υποδεικνύει τις υποστηριζόμενες λειτουργίες και την αντιστοίχιση με τις εφαρμογές που έχουν διαμορφωθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης, οι οποίες εμφανίζονται στην 
εφαρμογή View: 

Λειτουργία Εφαρμογή

Φώτα Φώτα

Ρολά και σχετική θέση* Τέντες και ρολά

Θερμοστάτες Κλιματισμός

Μαγνητική επαφή (επισήμανση για ανοικτές πόρτες και παράθυρα)

ΑισθητήρεςΑισθητήρας υγρασίας

Αισθητήρας θερμοκρασίας

* Η διαμόρφωση «Ρολό με αυτόματη διακοπή λειτουργίας» δεν υποστηρίζεται στην εφαρμογή Οικία.

Απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής Οικία: 

• Η φορητή συσκευή όπου υπάρχουν οι εφαρμογές View και Οικία πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με το gateway οικιακού αυτοματισμού (01410-01411).

• Όπως ισχύει για όλες τις συσκευές Apple, για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Οικία εξ αποστάσεως, είναι υποχρεωτικό στην εγκατάσταση να υπάρχει το σχετικό hub (για παράδειγμα, 

Apple TV ή iPad).

Η διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιήσει ο διαχειριστής είναι η εξής: 

1. Από την οθόνη «Personalizza» (Εξατομίκευση) (  ), επιλέξτε «Integrazioni» (Ενσωματώσεις) (  ) και τέλος «Apple Homekit» (  ).



2. Επιλέξτε  . Θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης του gateway (υποδεικνύεται με την ένδειξη «Accessorio bridge» (Εξάρτημα bridge)) που παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των 

λειτουργιών στην εφαρμογή Οικία.

Διαχείριση με την εφαρμογή Οικία της Apple
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3. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, καθορίστε το όνομα και τη θέση του εξαρτήματος bridge στον χώρο επιλέγοντας ένα από τα προτεινόμενα στοιχεία.

ΣΗΜ. Το όνομα των χώρων (και η λίστα εφαρμογών στο εσωτερικό τους) δεν χρησιμοποιείται από κοινού από την εφαρμογή View και την εφαρμογή Οικία. Επομένως, πρέπει να καθορίσετε 
το σημείο όπου θα εισαχθούν οι εφαρμογές εντός των χώρων που δημιουργήθηκαν στην εφαρμογή Οικία.

Επιλέξτε «Continua» (Συνέχεια) όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Διαχείριση με την εφαρμογή Οικία της Apple
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4. Στη συνέχεια, η ίδια διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για όλες τις λειτουργίες προς διαχείριση. Η εφαρμογή θα σας προτείνει μία προς μία τις λειτουργία και για καθεμία από αυτές πρέπει 

να αντιστοιχεί ένας χώρος.

Για παράδειγμα:

 

Μετά την αντιστοίχιση των λειτουργιών που ανήκουν στην ίδια εφαρμογή, θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός τους. 

Διαχείριση με την εφαρμογή Οικία της Apple
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5. Στο τέλος, η οθόνη αντιστοίχισης θα κλείσει. Στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Οικία. 

Τα σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή View δεν εισάγονται. Επομένως, πρέπει να τα δημιουργήσετε εκ νέου με την εφαρμογή Οικία μέσω του «Aggiungi scena» (Προσθήκη 

σκηνής).

Διαχείριση με την εφαρμογή Οικία της Apple
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17. Αφηγητές 

Η πλατφόρμα View παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με τους αφηγητές Amazon και Google για τη διαχείριση της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού μέσω των φωνητικών εντολών 
από τον χρήστη.

Αυτές οι συσκευές, οι οποίες έχουν τις διαστάσεις ενός απλού μεγαφώνου, διαθέτουν «τεχνητή νοημοσύνη» ώστε να κατανοούν τη φωνή των ατόμων και να πραγματοποιούν μια σειρά 
ενεργειών. Αυτό γίνεται χωρίς το πάτημα κάποιου πλήκτρου και αρκεί μια προκαθορισμένη φωνητική εντολή για τη διαχείριση λειτουργιών, όπως ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φώτων, 
άνοιγμα/κλείσιμο των τεντών και των ρολών, ρύθμιση της θερμοκρασίας, ενεργοποίηση του συστήματος διανομής ήχου με επιλογή της αγαπημένης λίστας αναπαραγωγής κλπ.

• Για να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση του αφηγητή με το σύστημα, η εγκατάσταση πρέπει να διαμορφωθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης και να παραδοθεί στον διαχειριστή.

• Από το Apple Store ή το Google Play (ανάλογα με τον τύπο της παρεχόμενης συσκευής), εγκαταστήστε στο smartphone ή στο tablet την εφαρμογή Amazon Alexa ή Google Home.

Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η διαμόρφωση με τη συσκευή Alexa η οποία είναι ωστόσο σχεδόν ίδια με εκείνη του προϊόντος Google.     

17.1 Παράδειγμα διαμόρφωσης με τη συσκευή Amazon Alexa

• Από την ενότητα «Skill e giochi» (Skill και παιχνίδια), εκτελέστε αναζήτηση για το skill View της Vimar και ενεργοποιήστε το πατώντας το ABILITA ALL'USO (Ενεργοποίηση χρήσης). Στη συνέχεια, 
συνδεθείτε καταχωρίζοντας τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή που έχουν αντιστοιχιστεί στην εγκατάσταση.    



  

• Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η οθόνη σωστής σύνδεσης του Skill. 
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• Κλείστε την οθόνη και ξεκινήστε την αναζήτηση των μηχανισμών επιλέγοντας το SCOPRI DISPOSITIVI (Εντοπισμός μηχανισμών).

 

 

• Επιλέξτε το FATTO (Τέλος). Στη συνέχεια, μέσω του  (Dispositivi) (Μηχανισμοί), μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των μηχανισμών που εντοπίστηκαν και να δημιουργήσετε τους χώ-

ρους (που αφορούν τη συσκευή Alexa) στους οποίους θα τοποθετηθούν. Για κάθε μηχανισμό, μπορείτε στη συνέχεια να εμφανίσετε την κατάστασή τους και όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα:   
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• Οι μηχανισμοί είναι πλέον λειτουργικοί και μπορούν να ανακληθούν φωνητικά με όλες τις υποστηριζόμενες εντολές.     

17.2 Υποστηριζόμενες εντολές.
Οι υποστηριζόμενες φωνητικές εντολές, οι οποίες χωρίζονται κατά τύπο, είναι οι εξής:  

• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ φώτων.
Ενεργοποίηση [Όνομα φωτός]
Απενεργοποίηση [Όνομα φωτός]
Είναι αναμμένο το [Όνομα φωτός]; (Μόνο Google)

• Λευκά φώτα με δυνατότητα dimmer (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Philips Hue).
Ενεργοποίηση [Όνομα φωτός]
Απενεργοποίηση [Όνομα φωτός]
Είναι αναμμένο/σβηστό το [Όνομα φωτός]; (Μόνο Google)
Ποια είναι η ρύθμιση φωτεινότητας του [Όνομα φωτός]; (Μόνο Google)
Αύξηση φωτεινότητας για [Όνομα φωτός] (+25% Alexa) (+15% Google)
Μείωση φωτεινότητας για [Όνομα φωτός] (-25% Alexa) (-15% Google)
Ρύθμιση [Όνομα φωτός] σε [X]%

• Φώτα RGB με δυνατότητα dimmer (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Philips Hue).
Ενεργοποίηση [Όνομα φωτός]
Απενεργοποίηση [Όνομα φωτός]
Είναι αναμμένο το [Όνομα φωτός]; (Μόνο Google)
Ποια είναι η ρύθμιση φωτεινότητας του [Όνομα φωτός]; (Μόνο Google)
Αύξηση φωτεινότητας για [Όνομα φωτός] (+25% Alexa) (+15% Google)
Μείωση φωτεινότητας για [Όνομα φωτός] (-25% Alexa) (-15% Google)
Ρύθμιση [Όνομα φωτός] σε [X]%
Ρύθμιση [Όνομα φωτός] σε [Όνομα χρώματος] -> Η λίστα των χρωμάτων που μπορούν να ρυθμιστούν διατίθεται στις αντίστοιχες εφαρμογές

• Ρολά και τέντες (μόνο Google).
Ανέβασμα [Όνομα ρολού]
Κατέβασμα [Όνομα ρολού]
Ρύθμιση [Όνομα ρολού] σε [X]% -> Μόνο για ρολά και τέντες που υποστηρίζουν τη θέση
Είναι ανοικτό/κλειστό το [Όνομα ρολού];
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• Θερμοστάτης.

Χειμερινή λειτουργία:

Τρόπος λειτουργίας 
By-me

Κατάσταση εφαρμογής  
Alexa/Google Αντιστοιχισμένη φωνητική εντολή

Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στην κατάσταση απενεργοποίησης

Χειροκίνητα Ζεστό Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στους [X] βαθμούς

Αυτόματα Αυτόματα Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στην αυτόματη λειτουργία

Απουσία  Eco
Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στον οικονομικό τρόπο λειτουργίας (Alexa) / 

Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στον τρόπο λειτουργίας Eco (Google)

Χειροκίνητη λει-
τουργία με χρονική 

ρύθμιση
 Ζεστό Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στους [X] βαθμούς για [Y] ώρες (Alexa)

Θερινή λειτουργία:

Τρόπος λειτουργίας 
By-me

Κατάσταση εφαρμογής  
Alexa/Google Αντιστοιχισμένη φωνητική εντολή

Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στην κατάσταση απενεργοποίησης

Χειροκίνητα Κρύο Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στους [X] βαθμούς

Αυτόματα Αυτόματα Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στην αυτόματη λειτουργία

Απουσία  Eco
Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στον οικονομικό τρόπο λειτουργίας (Alexa) / 

Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στον τρόπο λειτουργίας Eco (Google)

Χειροκίνητη λει-
τουργία με χρονική 

ρύθμιση
 Ζεστό Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στους [X] βαθμούς για [Y] ώρες (Alexa)

Ουδέτερη ζώνη:

Τρόπος λειτουργίας 
By-me

Κατάσταση εφαρμογής Alexa/
Google     

Αντιστοιχισμένη φωνητική εντολή

Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στην κατάσταση απενεργοποίησης

Χειροκίνητα Αυτόματα Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στους [X] βαθμούς

Χειροκίνητα Αυτόματα Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στην αυτόματη λειτουργία

Χειροκίνητα Αυτόματα
Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στον οικονομικό τρόπο λειτουργίας (Alexa) / 

Ρύθμιση [Όνομα θερμοστάτη] στον τρόπο λειτουργίας Eco (Google)

Χειροκίνητη λει-
τουργία με χρονική 

ρύθμιση
Μη διαθέσιμο -

Σημείωση:  Το Google δεν διαχειρίζεται τον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας με χρονική ρύθμιση και επομένως αποδέχεται μια φωνητική εντολή με χρονική ρύθμιση σε ώρες. Στην περίπτωση 
που βρίσκεστε στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας και δοθεί η χειροκίνητη εντολή, το σύστημα μεταβαίνει στον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας με χρονική ρύθμιση για 3 ώρες.

• Σενάρια.
Ενεργοποίηση [Όνομα σεναρίου]

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας Vimar με αφηγητές (για έλεγχο, σύγκριση και γραφικό σχεδιασμό των εφαρμογών) δεν έχει αναπτυχθεί από τη Vimar και επομένως κάθε πιθανή τροποποίηση 
από την Amazon και την Google λαμβάνεται τη στιγμή της κοινοποίησής της. Όσα περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο βασίζονται στις τρέχουσες πληροφορίες που είναι σήμερα διαθέσιμες, 
οι οποίες μπορούν ωστόσο να υποβληθούν σε συχνές αναθεωρήσεις και ενημερώσεις.
Επομένως, η λίστα προτεινόμενων εντολών πρέπει να θεωρείται απλώς επεξηγηματική και όχι μια πλήρη λίστα των εντολών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:    
- Στην περίπτωση ενσωμάτωσης με Philips Hue, χρησιμοποιήστε μόνο το Skill/Action View και καταργήστε τους μηχανισμούς από εκείνο ιδιοκτησίας Philips. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αφη-

γητής θα δημιουργούσε αντίγραφα και η ενεργοποίηση θα μπορούσε να μην είναι επιτυχής.
- Τα ονόματα των μηχανισμών ή των χώρων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα που χρησιμοποιείται από τον αφηγητή.
- Τα όνομα των μηχανισμών ή των χώρων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα των χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο κλπ.). 
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18. WebView
Το WebView είναι η προβολή μιας ιστοσελίδας, εξωτερικά της εφαρμογής View, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ενός συστήματος τρίτων που διατίθεται και είναι προσβάσιμο 
στο ίδιο τοπικό δίκτυο με το σύστημα Vimar για λόγους που συνδέονται με την ομαλότητα και την ασφάλεια της χρήσης του περιεχομένου. Χάρη σε αυτήν την προβολή, η οποία διατίθεται 
μέσω της λήψης ενός πακέτου εγκατάστασης στις οθόνες αφής IP (κωδ. 01420, 01422, 01425) που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, είναι δυνατή η ενσωμάτωση με τις ιστοσελίδες τρίτων. 
Σημείωση: Η δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας εξαρτάται από το περιεχόμενο της σελίδας που προέρχεται από το σύστημα τρίτων (είτε πρόκειται για τον webserver είτε για ιστοσελίδα) και 
από την ανάλυσή του σε συνδυασμό με την οθόνη αφής IP στην οποία ενεργοποιείται το webView. Η προβολή μπορεί πράγματι να ενεργοποιηθεί σε όλες τις οθόνες αφής IP και επομένως 
μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για οθόνες από 4,3’’ έως 10’’. Επομένως, η σωστή προβολή πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων και να αξιολογείται για κάθε μεμονωμένη περίπτωση 
από τον χρήστη/τον τεχνικό εγκατάστασης που διαμορφώνει για πρώτη φορά το webView, απαλλάσσοντας τη Vimar από οποιαδήποτε δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει.

Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τη σελίδα προέλευσης, οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 15.3.

18.1 Διαμόρφωση WebView   

• Από την οθόνη «Personalizza» (Εξατομίκευση) (  ) της οθόνης αφής, πατήστε το «Opzioni» (Επιλογές) (  ) και επιλέξτε το «Gestione webView» (Διαχείριση webView) (  ).



• Επιλέξτε το . Θα ξεκινήσει ο οδηγός δημιουργίας του WebView στον οποίο πρέπει να εισαχθούν τα εξής:

- το όνομα που θα αντιστοιχιστεί από το WebView, το οποίο θα εμφανίζεται μετά στην αρχική σελίδα, 

- η σύνδεση (URL) της σελίδας που θα εμφανιστεί (σε αυτό το παράδειγμα, 192.168.1.10) και επιβεβαιώστε με το ,

- το εικονίδιο που θα αντιστοιχιστεί στο WebView, το οποίο πρέπει να επιλεγεί για ανάκληση αυτής της προβολής (για παράδειγμα,  ).

WebView



60

Εφαρμογή View



• Επιβεβαιώστε με το . Το νέο WebView θα εμφανίζεται στη σελίδα διαχείρισης των WebView.  

Μέσω του  μπορεί να τροποποιηθεί το WebView (θα ξεκινήσει ο οδηγός) και με το  μπορεί να γίνει εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης.

Εάν επιλέξετε το , μπορείτε να διαγράψετε το WebView. Η κατάργηση θα πραγματοποιηθεί μετά από επιβεβαίωση (με το ) της παρακάτω ειδοποίησης:     

• Εάν επιλέξετε το , θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της οθόνης αφής στην οποία θα εμφανιστεί το εικονίδιο του WebView που μόλις δημιουργήθηκε.

WebView
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18.2 Χρήση του WebView
Εάν επιλέξετε το εικονίδιο του WebView που μόλις δημιουργήθηκε, το οποίο βρίσκεται στην αρχική σελίδα της οθόνης αφής, ξεκινά μια προβολή εξωτερικά της εφαρμογής View μέσω του 
ανοίγματος μιας σελίδας πλήρους οθόνης που παραπέμπει στο URL που έχει καθοριστεί.

Στην περίπτωση που απαιτείται επιστροφή στην εφαρμογή VIEW, πατήστε το πλήκτρο «Multitasking» (Πολυδιεργασία) από τη γραμμή του συστήματος και επιλέξτε την εφαρμογή VIEW.

18.3 Περιορισμοί χρήσης WebView
• Το WebView που εμφανίζεται από τις οθόνες αφής πρέπει να παραπέμπει στα web server που υπάρχουν στο ίδιο δίκτυο για βελτιστοποίηση της ομαλότητας και της ασφάλειας της χρήσης 
του περιεχομένου.

• Οι σελίδες του web server δεν πρέπει να έχουν προσθήκες για προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα:

- Adobe Flash Player

- Quick Time Player

- Plugin Java

• Τα γραφικά στις οθόνες αφής συνδέονται με την ανταπόκριση της σελίδας που υπάρχει στο web server συστήματος τρίτων και στη σχέση μεταξύ ανάλυσης και διαστάσεων της οθόνης. 

• Η προβολή των σελίδων που παρέχονται από το webserver πρέπει να υποστηρίζει τη ρύθμιση οριζόντιου προσανατολισμού.

• Υποστηρίζονται οι εκδόσεις Javascript 5 ή προηγούμενες (ECMAScript 5).

• Το WebView δεν επιτρέπει τη λήψη στις οθόνες αφής κανενός τύπου αρχείου.

• Το WebView δεν υποστηρίζει ροές ήχου/εικόνας.

• Το WebView δεν υποστηρίζει τις σελίδες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης.

Παράδειγμα προβολής WebView με το Web Server KNX Vimar κωδ. 01545

Στη φάση διαμόρφωσης, το URL του Web Server KNX Vimar καταχωρίστηκε σε ένα WebView με το όνομα «Web Server KNX», το εικονίδιο του οποίου θα εμφανίζεται στη συνέχεια στην αρχική 

σελίδα. Εάν επιλέξετε αυτό το εικονίδιο (  ), παρέχεται πρόσβαση στην οθόνη ελέγχου των λειτουργιών που υπάρχουν στο σύστημα.

Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατή η επίβλεψη μιας εγκατάστασης KNX και η διαχείριση άλλων συστημάτων της Vimar (σύστημα συναγερμού παραβίασης By-alarm, σύστημα θυροτηλεό-
ρασης Elvox και σύστημα βιντεοπαρακολούθησης By-camera) μέσω μίας μόνο οθόνης αφής.

ΣΗΜ. Στην οθόνη αφής πρέπει να υπάρχει προφανώς η εφαρμογή View και η εφαρμογή By-camera.

WebView
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19. Πλατφόρμα IFTTT και η χρήση της
Η πλατφόρμα IFTTT επιτρέπει τη δημιουργία ορισμένων απλών ενσωματώσεων μεταξύ μηχανισμών διαφόρων συστημάτων, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση στο cloud κάθε συστήματος. 
Επομένως, πρόκειται για μια υπηρεσία που λειτουργεί αποκλειστικά για συνδεδεμένα συστήματα.
Το ακρώνυμο που χρησιμοποιείται ως όνομα του προϊόντος, «if this then that», σημαίνει κυριολεκτικά «εάν αυτό, τότε εκείνο», αλλά μπορεί να μεταφραστεί ως «εάν συμβεί αυτό, τότε θα συμ-
βεί το εξής». Το IFTTT βασίζεται σε αυτήν την αλληλουχία. Με τη σύνδεση διαφόρων υπηρεσιών και μηχανισμών, όταν προκύψουν συγκεκριμένες συνθήκες, το IFTTT επιτρέπει την αυτόματη 
εκτέλεση ενεργειών που σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν εφικτές. 

Επομένως, συνοπτικά, ένα συγκεκριμένο συμβάν ακολουθείται από ένα άλλο συμβάν που έχει καθοριστεί κατάλληλα.

Στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργηθεί μια βοηθητική εφαρμογή, η οποία είναι συνδυασμός συμβάντων που βασίζεται σε δύο διαφορετικούς μηχανισμούς, συστήματα ή πλατφόρμες, δηλ. 
στους συνεργάτες του IFTTT. Το πρώτο συμβάν είναι η «διέγερση», ενώ το δεύτερο είναι η «ενέργεια». Επομένως, η «διέγερση» είναι το στοιχείο που προκαλεί αυτό που θα προκύψει από την 
«ενέργεια».  
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ή να δημιουργήσει τον συνδυασμό στον οποίο είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες που καθορίζουν τα συμβάντα, ή μπορεί απλά να χρησιμοποιήσει ξανά μια βοηθη-
τική εφαρμογή από τη βιβλιοθήκη του IFTTT. 
Το IFTTT αποτελεί ένα ανοικτό, κοινόχρηστο και ενδεχομένως απεριόριστο οικοσύστημα. Οι βοηθητικές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί είναι πράγματι κοινόχρηστες, ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και από άλλους. Διατίθενται περισσότερες από 600 εφαρμογές, υπηρεσίες και επωνυμίες για τη δημιουργία των «συνταγών» (ανατρέξτε στην ολοκληρωμένη λίστα 
υπηρεσιών IFTTT). 

Η οθόνη στην οποία εμφανίζεται η επωνυμία Vimar στον ιστότοπο IFTTT.com είναι η εξής:

 

19.1 Ενέργειες (δηλ. το τμήμα «THAT» (Εκείνο)) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα By-me Plus και View Wireless.   

Οι ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν περιλαμβάνονται στις ενέργειες που διατίθενται στα συστήματα By-me Plus και View Wireless και συγκεκριμένα αφορούν τα εξής: 

  

• Φώτα (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, dimmer, διαχείριση χρώματος).

• Ρολά (πάνω/κάτω).

• Κλιματισμός (τρόπος λειτουργίας και θερμοκρασία).

• Ανάκληση σεναρίων (τα σενάρια μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης άλλες λειτουργίες εκτός από τα φώτα/τα ρολά/τον κλιματισμό, όπως για παράδειγμα, σύστημα διανομής ήχου, καγκε-
λόπορτες/ηλεκτρικές πόρτες).

Επίσης, διατίθενται ορισμένες «συνταγές» στις οποίες ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει μία μόνο προσαρμογή σχετικά με τις συνθήκες έναρξης (διέγερση) ανάλογα με τις ανάγκες του (για παρά-
δειγμα, να επιλέξει την περιοχή που θεωρείται «σπίτι» ή το ωράριο ενεργοποίησης που έχει ρυθμιστεί και τους μηχανισμούς που πρέπει να εκτελέσουν μια ενέργεια):

Πλατφόρμα IFTTT και η χρήση της
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19.2 Παραδείγματα χρήσης με ήδη προδιαμορφωμένες περιοχές

ES 1 Ανάλογα με τη λειτουργία εντοπισμού του τηλεφώνου (στο οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή IFTTT), μπορεί να διαπιστωθεί εάν ο χρήστης εισέρχεται ή εξέρχεται από μια περιοχή 
(μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη, με ρύθμιση του κέντρου και της εμβέλειας στον χάρτη) και να εκτελεστεί ενεργοποίηση:
- στην περίπτωση εξόδου, μπορεί να ανακληθεί ένα σενάριο εξόδου (εκ των προτέρων διαμορφωμένο στο σύστημα) που κατεβάζει όλα τα ρολά, σβήνει τα φώτα, μειώνει το σημείο 

ρύθμισης της θερμοκρασίας και απενεργοποιεί το σύστημα διανομής ήχου,
- στην περίπτωση εισόδου, μπορεί να ανακληθεί ένα σενάριο εισόδου (εκ των προτέρων διαμορφωμένο στο σύστημα) που ανοίγει τα ρολά, ανάβει τα φώτα κλπ.,
- στην περίπτωση εισόδου στο σπίτι, το σενάριο μπορεί να ανοίγει την πόρτα του γκαράζ μέσω ενός ρελέ/εκκινητή της εγκατάστασης By-me Plus.

ES 2 Μπορούν να δημιουργηθούν στο smartphone εικονικά πλήκτρα (μέσω του γραφικού στοιχείου «κουμπιού»), τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στις οθόνες και τα οποία ελέγχουν 
απευθείας τα φώτα/τα ρολά/τον κλιματισμό/τα σενάρια χωρίς να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή View. Πρόκειται για συντομεύσεις που είναι πάντα διαθέσιμες για τις λειτουργίες που 
χρησιμοποιούνται συχνά (για παράδειγμα, πλήκτρο για το άνοιγμα της καγκελόπορτας ή για την ανάκληση ενός σεναρίου κλπ.).

ES 3 Μέσω της ρύθμισης ενός χρονοδιακόπτη, μπορείτε να καθορίσετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των φώτων (π.χ. εξωτερικών φώτων) με βάση το επιθυμητό ωράριο.

19.3 Παραδείγματα χρήσης που μπορούν να δημιουργηθούν ελεύθερα από τον χρήστη 

ES 1 Όταν το smartphone συνδεθεί στο δίκτυο wifi του σπιτιού (πρέπει προφανώς να καθοριστεί το όνομα δικτύου), μπορεί να ανακληθεί ένα σενάριο εισόδου ή να ανοίξει η καγκελόπορτα 
(σε αυτήν την περίπτωση, ο εντοπισμός γίνεται για σύνδεση σε ένα γνωστό δίκτυο wifi).

ES 2 Χάρη στην υπηρεσία Weather Underground (πρέπει να χρησιμοποιείται ως συνθήκη στο τμήμα «IF THIS» (Εάν αυτό)), παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής:
- μετεωρολογικές προβλέψεις (εάν προβλέπεται βροχή, αναστέλλεται το πρόγραμμα ποτίσματος ή τυλίγεται η τέντα για τον ήλιο στον κήπο),
- εάν βρέχει, κατεβαίνουν τα ρολά για να μη βραχούν τα τζάμια και τυλίγεται η τέντα για τον ήλιο,
- ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία, κλείνουν ή ανοίγουν ορισμένα μηχανοκίνητα παράθυρα ώστε να διατηρηθεί η επιθυμητή θερμοκρασία,
- εάν ο άνεμος υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή κατωφλίου, τυλίγεται η τέντα για τον ήλιο στον κήπο.

Πλατφόρμα IFTTT και η χρήση της
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ES 3 Εάν στην εγκατάσταση έχουν εγκατασταθεί μηχανισμοί τρίτων που είναι συμβατοί με το IFTTT, όπως για παράδειγμα:   
- αισθητήρες ποιότητας αέρα (Air Quality της IQAir AirVisual / Airthings /κλπ.), μπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανικός αερισμός ή να ανοίξει ή να κλείσει ένα μηχανοκίνητο παράθυρο,
- κάμερες που ανιχνεύουν κίνηση (π.χ. Arlo / DLink), μπορεί να ανάψει ένα φως ή να ενεργοποιηθεί ένα σενάριο.

19.4 Διαδικασία για τη δημιουργία συνταγών

1. Εγγραφείτε στον ιστότοπο IFTTT (πρέπει να υπάρχει χρήστης και στο IFTTT πέρα από το MyVIMAR).

2. Στην αρχική σελίδα του IFTTT, πατήστε το «Explore» (Εξερεύνηση). Θα εμφανιστεί το σύμβολο «+» το οποίο πρέπει και αυτό να πατηθεί.   

3. Ξεκινά ο οδηγός δημιουργίας της συνταγής. Αρχικά, πρέπει να διαμορφωθεί το IF THIS (Εάν αυτό) και, στη συνέχεια, το THAT (Εκείνο).  Πατήστε το «+ This» (Αυτό)  

4. Εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξετε όλες τις πιθανές ομάδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνθήκες της λογικής λειτουργίας.

Πλατφόρμα IFTTT και η χρήση της
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5. Στο πεδίο «Search services» (Αναζήτηση υπηρεσιών), καταχωρίστε το όνομα του στοιχείου που προκαλεί το συμβάν. Σε αυτό το σημείο, θα εισαχθεί το «γραφικό στοιχείο κουμπιού» επειδή 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η διέγερση για την ενεργοποίηση της λογικής λειτουργίας.  Κάθε τύπος στοιχείου (για παράδειγμα, γεωεντοπισμός, μετεωρολογικές συνθήκες, ωράριο κλπ.) 
μπορεί να επιλεγεί κάθε φορά με κλικ στο  του πεδίου «Search services» (Αναζήτηση υπηρεσιών).

Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το «Button press» (Πάτημα κουμπιού) που θα είναι επομένως το συμβάν διέγερσης.

Σε αυτό το σημείο, το συμβάν έχει διαμορφωθεί (σε αυτό το παράδειγμα, εμφανίζεται το εικονίδιο  ) και πρέπει τώρα να διαμορφώσετε την ενέργεια που θα εκτελεστεί όταν 
προκύψει το σενάριο. 

6. Εισαγάγετε την ενέργεια που προκαλείται με το πάτημα του εικονικού πλήκτρου (το οποίο μπορεί να εισαχθεί στο smartphone ως γραφικό στοιχείο). Πατήστε το «+ That» (Εκείνο). 

Πλατφόρμα IFTTT και η χρήση της
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7. Εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξετε όλες τις πιθανές ομάδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενέργειες.

Στο πεδίο «Search services» (Αναζήτηση υπηρεσιών), εισαγάγετε το «View». Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο της υπηρεσίας Vimar που χρησιμοποιείται. 

8. Σε αυτό το σημείο θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση του λογαριασμού, δηλ. να επιτραπεί στο IFTTT να αποκτήσει πρόσβαση ανεξάρτητα, μέσω του cloud, στις διαχειριζό-
μενες λειτουργίες για την εκτέλεση της συνταγής. Πατήστε το «Connect» (Σύνδεση).

9. Καταχωρίστε τα διαπιστευτήρια του MyVIMAR για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εγκατάσταση και πατήστε το «Entra» (Είσοδος).  
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10. Στη συνέχεια, εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες που μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συμβάν (αυτές που αναφέρονται στην παρ. 16.1). Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε τον έλεγχο 
ενός φωτός.   

11. Επιλέξτε μετά τον τύπο του σχετικού μηχανισμού και την κατάσταση που πρέπει να έχει όταν προκύψει το συμβάν (σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε την ενεργοποίηση του επιτραπέζιου 
φωτιστικού του υπογείου).  
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12. Επιλέξτε το «Create action» (Δημιουργία ενέργειας) και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. 

Επίσης, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποίηση από το IFTTT κάθε φορά που ενεργοποιείται η συνταγή. Αρκεί να την ενεργοποιήσετε στην προτεινόμενη οθόνη και τέλος να επιβεβαιώσετε 
με το . 

Για παράδειγμα:



Στο τέλος της διαδικασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε αμέσως στο smartphone ένα γραφικό στοιχείο IFTTT με το πλήκτρο για τον έλεγχο της λειτουργίας όπως έχει προγραμματιστεί.
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