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1.1 Η νέα ενέργεια μπορεί να κάνει περισσότερα:  

Καλώς ήρθατε στο μέλλον! 
 

Συγχαρητήρια: 
 
Έχετε αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα 
digitalSTROM της GEYER στο σπίτι σας. Τώρα 
μπορείτε να ξεκινήσετε να εκμεταλλεύεστε τα 
πλεονεκτήματα των υφιστάμενων καθώς και  των 
μελλοντικών δυνατοτήτων του. Οι συνεργάτες της 
GEYER αναπτύσσουν συνεχώς νέες εφαρμογές για 
τις ανάγκες σας. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των 
συσκευών που συνδέονται με το GEYER-dS 
αυξάνεται συνεχώς. Αυτές οι συσκευές σχεδιάζονται 
για να συνδεθούν στο σπίτι σας για άμεση χρήση. 
 
Η εγκατάσταση του συστήματος GEYER-dS, 
χρησιμοποιεί τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος ως 
κανάλια επικοινωνίας για όλες τις συσκευές που είναι 
εφοδιασμένες με ένα εξάρτημα του συστήματος 
GEYER-dS. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για νέες και 
δημιουργικές σχεδιαστικές λύσεις στο σπίτι σας, 
συμπεριλαμβανομένων την διαχείριση ενέργειας, τις 
ρυθμίσεις φωτισμού, την ασφάλεια και πολλά 
περισσότερα. Ανακαλύψτε πως μπορείτε να έχετε τα 
πάντα υπό τον έλεγχο σας μόνο με μία ματιά, ακόμα 
και αν είστε εκτός σπιτιού. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει 
όλες τις σημαντικές πληροφορίες. Εάν έχετε 
οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με 
τον ειδικό σας ή στο geyer.gr/smart-home. 
 

Καλώς ορίσατε στην συνεχώς αναπτυσσόμενη 
κοινότητα του digitalSTROM! 
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1.2 Το digitalSTROM γίνεται ακόμα πιο διασκεδαστικό 
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1.3 Κάπως έτσι δείχνει το μέλλον με το GEYER-dS: Κομψό, 

γλαφυρό και πάντοτε κάτι καινούριο.  
 

 

Οι δυνατότητες του GEYER-dS 
διαρκώς επεκτείνονται. Το ευέλικτο 
σχέδιο του είναι σταθερή πηγή 
έμπνευσης για πρόσθετες εφαρμογές. 
Τα καθαρά χρώματα δημιουργούν 
τάξη, κάνουν τον προσανατολισμό 
ευκολότερο και την δουλειά των 
ειδικών απλή και αποτελεσματική. 
Κάθε ομάδα χρωμάτων 
αντιπροσωπεύει ένα επεκτάσιμο πεδίο 
εφαρμογών. 
 

 Αυτή η κατηγοριοποίηση των χρωμάτων 
αντικατοπτρίζεται στα χρώματα των 
περιβλημάτων των εξαρτημάτων του 
GEYER-dS. Ακολουθήστε αυτό το 
σχέδιο χρωμάτων για να βρείτε εύκολα 
αυτό που σας ενδιαφέρει. 
 

 

 

 

Το σχέδιο χρωμάτων του GEYER-dS συστήματος. 
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1.4  Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
 

 

1  Φωτισμός 

Όποτε επιθυμείτε μπορείτε να θέσετε 
ξεχωριστές προεπιλογές φωτισμού και να τις 
ενεργοποιείτε από απλούς διακόπτες φωτισμού 
ή από το κινητό σας. 
 

2  Κουδούνι 

Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε κανέναν 
επισκέπτη, μπορείτε να έχετε ένα φως να ανάβει 
κάθε φορά  που χτυπάει το κουδούνι. 
 

3  Φεύγοντας από το σπίτι 

Όταν φεύγετε από το σπίτι, ένα απλό μπουτόν 
μπορεί αυτόματα να απενεργοποιήσει ότι δεν 
είναι απαραίτητο να λειτουργεί. 
 

4  Ασφάλεια 

Μπορείτε να πατήσετε ένα μπουτόν πανικού σε 
περίπτωση ανάγκης. Αυτό ενεργοποιεί αμέσως 
όλα τα φώτα του σπιτιού και στέλνετε ένα email 
σε έναν καθορισμένο παραλήπτη. 
 

5 Κατανοώντας την κατανάλωση της 
ενέργειας σας  

Μπορείτε να παρακολουθήσετε πόση ενέργεια 
χρησιμοποιείτε σε ένα δωμάτιο από τον 
υπολογιστή ή το κινητό. Αυτό σας βοηθά να 
εξοικονομείτε ενέργεια με έναν πρακτικό τρόπο. 
 

6  Ρολά και Περσίδες 

Ελέγξτε όλα τα ρολά και τις περσίδες σας με το 
πάτημα ενός κουμπιού. Είτε ταυτόχρονα είτε 
ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θέστε 
διάφορες προεπιλογές σκίασης, που μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή. 

 

 7  Κλίμα 

Ελέγξτε το κλίμα ολόκληρου του σπιτιού σας 
καθώς και του κάθε δωματίου ξεχωριστά, μέσω 
του κινητού σας. 
 

8  Smartphone, δίκτυο σπιτιού και Internet 

Αποκτήστε πρόσβαση στο σύστημα GEYER-
dS μέσω ενός ασφαλούς δικτύου ή μια 
σύνδεσης Internet. Από υπολογιστή ή κινητό. 
 

9  Εφαρμογές digitalSTROM για τον server 

Διάφορες εφαρμογές σας επιτρέπουν να 
προγραμματίσετε διαφορετικές λειτουργίες˙ για 
παράδειγμα, προσομοίωση της παρουσία σας 
όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.  
 

10  Ενσωμάτωση εξωτερικών συστημάτων 

Ενσωματώστε συσκευές που είναι συμβατές με 
το δίκτυο, όπως τα συστήματα ηχείων 
SONOS® ή τα φώτα HUE®. 
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2.1  Φωτισμός 

i. Ενεργοποιώντας μία προεπιλογή φωτισμού 
 

Όλα γίνονται με τον συνηθισμένο τρόπο  

Μπορείτε να χειριστείτε τα φώτα σας με τον 
συνηθισμένο τρόπο: με ένα σύντομο κλικ 
τα φώτα ανοίγουν σε ένα δωμάτιο και με 
ένα άλλο τα φώτα κλείνουν. Περισσότερες 
πληροφορίες στις σελίδες που 
ακολουθούν. 
 
Προεπιλογές φωτισμού για 

συγκεκριμένες δραστηριότητες 

Διάφορες προεπιλογές φωτισμού μπορούν 
να δημιουργηθούν για να ταιριάζουν με 
διαφορετικές δραστηριότητες, όπως το 
διάβασμα, η παρακολούθηση TV, το 
φαγητό κλπ. Κάθε φως μπορεί να 
ντιμαριστεί ξεχωριστά, καθώς και να ανάψει 
ή να σβήσει. 

Ενεργοποιώντας τις προεπιλογές 

φωτισμού 

Οι προεπιλογές φωτισμού μπορούν εύκολα 
να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν με 
τον συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή 
χρησιμοποιώντας τον διακόπτη φωτισμού 
στο δωμάτιο ή τον dimmer γραμμής σε ένα 
φωτιστικό δαπέδου. Επίσης, όλα τα φώτα 
μπορούν να ντιμαριστούν ταυτόχρονα. 
 

 Αυτό που κάνει αίσθηση σχετικά με την 
digitalSTROM είναι η άνεση που 
προσφέρει. Τα φωτιστικά δαπέδου, 
κομοδίνου και διαβάσματος μπορούν όλα 
να εφοδιαστούν με έναν digitalSTROM 
dimmer γραμμής. Έπειτα, μπορούν να 
λειτουργήσουν αμέσως σαν τυπικοί 
διακόπτες φωτός και να προσφέρουν, 
επίσης, την πλήρη λειτουργικότητα ως 
διακόπτες δωματίου. 
 
Ρυθμίζοντας τις προεπιλογές φωτισμού 

Οι προεπιλογές φωτισμού για τις 
διαφορετικές δραστηριότητες μπορούν 
πολύ εύκολα να προγραμματιστούν και να 
ρυθμιστούν από το κινητό σας, τον 
υπολογιστή σας και τον διακόπτη φωτός 
του δωματίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στο 
κεφάλαιο 3.1.1 ’Θέλω να διαμορφώσω 
μια προεπιλογή φωτισμού’. 
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Smartphone 

Οι κάτοχοι των iPhone®, iPad® ή iPod® 
touch, μπορούν να κάνουν λήψη τις 
δωρεάν digitalSTROM iPhone® εφαρμογές 
από το appStore®.(digitalSTROM, 
digitalSTROMDashboard). 
 

Οι κάτοχοι κινητών Android® κάντε λήψη 

των digitalSTROM Android® εφαρμογών 

(dSDashboard, dSHomeControl,) από τo 

Android market®. Οι προεπιλογές 

φωτισμού και οποιεσδήποτε δράσεις ορίζει 

ο χρήστης μπορούν να γίνουν και με τις 

δύο εφαρμογές. Επίσης, οι χρήστες 

μπορούν να χειριστούν και το κάθε φως 

απευθείας από το dsHomeControl. 

 

Εάν έχετε έναν υπολογιστή ή tablet με 
Windows® 8, 10  κάντε λήψη των 
digitalSTROM εφαρμογών από το 
Windows AppStore (dSHomeControl). 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες για τις λειτουργίες της κάθε 
εφαρμογής digitalSTROM στο κεφάλαιο 2.6 
‘Εφαρμογές για το smartphone με μία 
ματιά’. 

 

 Ακόμα περισσότερες δυνατότητες 

Με τις δωρεάν εφαρμογές του 
digitalSTROM για τον server, επιπλέον 
λειτουργίες μπορούν να αποθηκευτούν και 
να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα. Για 
παράδειγμα: 

 Αυτόματος φωτισμός όταν λείπετε 
για διακοπές 

 Λειτουργία χρονοδιακόπτη για 
φωτισμό κλιμακοστάσιου, 
Χριστουγέννων, ενυδρείου, κλπ.  

 
 
Λειτουργία μέσω του δικτύου του 

σπιτιού και του Internet 

Οι προεπιλογές φωτισμού και οι 
δραστηριότητες μπορούν να ελεγχθούν 
απομακρυσμένα από οπουδήποτε, μέσω 
του δικτύου του σπιτιού ή του Internet, με 
ασφάλεια και χωρίς ρίσκο. Αυτό απαιτεί 
από το σύστημα digitalSTROM να είναι 
συνδεδεμένο στο Internet.  

 
Προεπιλογή φωτισμού = προεπιλογή 

Lighting preset = preset 

Στον κόσμο των οικιακών αυτοματισμών, 
οι προεπιλογές φωτισμού αναφέρονται και 
απλά ως ‘προεπιλογές’. 
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2.1.2 Λειτουργία με το μπουτον φωτισμού 

 

Ανοίγοντας και κλείνοντας το φως στο 

δωμάτιο 

Απλά πατήστε σύντομα τον διακόπτη 
φωτός ως συνήθως για να ανοίξετε το 
φως και μία ακόμη φορά για να τον 
κλείσετε. 
 
Ντιμάροντας το φως στο δωμάτιο 

Πρώτα ανοίξτε το φως και στην συνέχεια 
κρατήστε τον διακόπτη πατημένο μέχρι 
να ντιμάρετε το φως στο επιθυμητό 
επίπεδο. Έπειτα αφήστε τον διακόπτη. 
Για να αυξήσετε την ένταση του φωτός, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά τον 
διακόπτη. Με αυτήν την διαδικασία, 
μπορείτε να ντιμάρετε όλα τα φώτα στο 
δωμάτιο ταυτόχρονα.  
 
Ενεργοποιώντας μία προεπιλογή 
φωτός 
Πατήστε τον διακόπτη φωτός: 
 
1x σύντομο κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 1 
2x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 2 
3x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 3 
4x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 4 

 

 Επίσης ανατρέξτε και στον Γρήγορο Οδηγό 
Χρήσης 

 
 
 
Σβήσιμο όλων των φώτων 
Αφού έχετε κλείσει όλα τα φώτα 
χρησιμοποιώντας τον διακόπτη φωτός, ένα 
φωτιστικό δαπέδου, για παράδειγμα, μπορεί 
να είναι ακόμα αναμμένο γιατί έχει ανοίξει από 
το dimmer γραμμής. Μπορείτε να το 
απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά τον 
διακόπτη φωτός λίγο παρατεταμένα (περίπου 
1 δευτερόλεπτο). 
 
Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το 
μπουτόν για μεγαλύτερο διάστημα (περίπου 3 
δευτερόλεπτα), τότε θα απενεργοποιηθεί και 
π.χ. μία τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη 
στον digitalSTROM inline adapter. 
 
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, ο ηλεκτρολόγος σας θα 
σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις συσκευές αναλόγως. 
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2.1.3 Λειτουργία με το μονό dimmer γραμμής 
 

 

Ανάβοντας και σβήνοντας τα φωτιστικά 
δαπέδου 
Τα επιτραπέζια φωτιστικά και τα φωτιστικά 
δαπέδου που έχουν έναν dimmer γραμμής 
digitalSTROM, λειτουργούν με τον ίδιο 
τρόπο όπως και τα συμβατικά φώτα. 
Για να τα ανοίξετε και να τα κλείσετε, απλά 
πατήστε σύντομα το μπουτόν του dimmer 
γραμμής. 
 
Ντιμάροντας το φωτιστικό δαπέδου 

Πρώτα ανάψτε το φωτιστικό δαπέδου και 
έπειτα κρατήστε τον διακόπτη φωτός 
πατημένο μέχρι να ντιμάρετε το φως στο 
επιθυμητό επίπεδο. Εάν ξαναπατήσετε το 
κουμπί και το κρατήσετε πατημένο, το φως 
θα ξαναγίνει φωτεινότερο. 
 
Ενεργοποιώντας μία προεπιλογή 

φωτισμού 

Τα φωτιστικά δαπέδου με τον dimmer 
γραμμής μπορούν να είναι μέρος μίας 
προεπιλογής φωτισμού. 
Πατήστε τον διακόπτη στον dimmer 
γραμμής: 
 
1x σύντομο κλικ για On/Off, μόνο φώτα 
2x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 2 
3x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 3 
4x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 4 

 

 Σβήνοντας το φως σε όλο το 

δωμάτιο 

Μπορείτε να σβήσετε όλα τα φώτα στο 
δωμάτιο με τον dimmer γραμμής. Για 
να το κάνετε αυτό, σβήστε πρώτα το 
φωτιστικό δαπέδου και μετά πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το κουμπί του 
dimmer γραμμής (1 δευτερόλεπτο) 
μέχρι όλα τα φώτα στο δωμάτιο να 
σβήσουν. 
Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο 
το μπουτόν για μεγαλύτερο διάστημα 
(περίπου 3 δευτερόλεπτα), τότε θα 
απενεργοποιηθεί και π.χ. μία 
τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στον 
digitalSTROM inline adapter. 
 
Σημειώστε το παρακάτω για τον 

dimmer γραμμής 

Τα φωτιστικά με dimmer γραμμής είναι 
«ανεξάρτητα», δηλαδή όταν ανάβετε 
ένα με 1x σύντομο πάτημα, μόνο αυτά 
τα φώτα λειτουργούν και όχι η 
προεπιλογή φωτισμού στο δωμάτιο. 
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2.1.4 Λειτουργία με το on/off dimmer γραμμής 

 

Ανάβοντας και σβήνοντας το φως 

Για να ανοιγοκλείσετε το φως, απλά πατήστε 
σύντομα τα κουμπιά On/Off στον dimmer 
γραμμής. 

 
Ντιμάροντας το φωτιστικό 

Για να αυξήσετε την φωτεινότητα του 
φωτιστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί On. Αντίστοιχα, για να μειώσετε 
την φωτεινότητα του φωτιστικού, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί Off. 
 
Ενεργοποιώντας μία προεπιλογή 

φωτισμού 

Τα φωτιστικά με dimmer γραμμής μπορούν 
να είναι μέρος μίας προεπιλογής φωτισμού.  
Πατήστε το κουμπί On στον dimmer 
γραμμής: 
 
1x σύντομο κλικ για να ανάψετε το φως 

2x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 2 

3x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 3 

4x σύντομα κλικ για την προεπιλογή φωτισμού 4 

 

 Σβήνοντας το φως σε όλο το δωμάτιο 

Μπορείτε να σβήσετε όλα τα φώτα στο 
δωμάτιο με τον dimmer γραμμής. Για να 
το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί Off 
στον dimmer γραμμής 2x σύντομα ή 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
κουμπί Off με το φως σβησμένο 
(περίπου 1 δευτερόλεπτο). 
 
Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο 
το μπουτόν για μεγαλύτερο διάστημα 
(περίπου 3 δευτερόλεπτα), τότε θα 
απενεργοποιηθεί και π.χ. μία τηλεόραση 
που είναι συνδεδεμένη στον 
digitalSTROM inline adapter. 
 
Σημειώστε το παρακάτω για τον 
dimmer γραμμής 
Τα φωτιστικά με dimmer γραμμής είναι 
«ανεξάρτητα», δηλαδή όταν τα ανάβετε 
(1x σύντομο πάτημα), μόνο αυτά τα 
φώτα λειτουργούν και όχι οποιαδήποτε 
προεπιλογή φωτισμού στο δωμάτιο. 
 
Μπουτόν που μπορούν να ανατεθούν 

ελευθέρα 

Αναλόγως την ρύθμιση του dimmer 
γραμμής, τα δύο μπουτόν μπορούν να 
λειτουργούν όπως έχει ήδη περιγραφεί η 
και ως μονό μπουτόν. 
Ενώ μπορείτε να ελέγχετε το φως με το 
κουμπί On, μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
το κουμπί Off για να ελέγχετε κάτι άλλο, 
π.χ. τα ρολά σας. 
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2.1.5  Σβήσιμο του άλλου φωτιστικού κομοδίνου χωρίς να 

σηκωθείτε 

 

Χάρη στο GEYER-dS, όλα τα φωτιστικά 
είναι πλέον έξυπνα συνδεδεμένα μεταξύ 
τους. Αυτό σας δίνει πρόσβαση σε 
επιπλέον λειτουργίες. 
 
Αντί να χρειαστεί να σηκωθείτε από το 
κρεβάτι για να σβήσετε όλα τα φώτα στο 
υπνοδωμάτιο προτού κοιμηθείτε, πλέον 
μπορείτε να τα σβήσετε με ένα απλό 
dimmer γραμμής. 
 
Για να το κάνετε αυτό, πρώτα σβήστε το 
φωτιστικό κομοδίνου σας (1): 

 

 1x σύντομο κλικ 
 
Έπειτα, πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το μπουτόν του dimmer γραμμής μέχρι και 
το άλλο φωτιστικό κομοδίνου (2) σβήσει. 
 
Εάν έχετε και άλλα φωτιστικά (3) στο 
δωμάτιο, θα σβήσουν και αυτά. 
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2.2  Σκίαση 

2.2.1 Λειτουργία των ρολών/περσίδων/τεντών/ με διπλό 

μπουτόν 

 

Τυπική λειτουργία με το διπλό μπουτόν 
Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει πως 
οι περσίδες ή τα ρολά συνήθως ελέγχονται 
από ξεχωριστά Πάνω/Κάτω μπουτόν. Τα 
ξεχωριστά μπουτόν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, επίσης, και για να 
ενεργοποιήσουν προεπιλογές για 
ολόκληρο το δωμάτιο. 
 
Ανοίγοντας ή κλείνοντας ξεχωριστά 
Πατήστε μία φορά συντόμως το αντίστοιχο 
Πάνω μπουτόν για να μετακινήσετε μία 
περσίδα ή ένα ρολό εντελώς πάνω. 
Πατήστε ξανά το αντίστοιχο Πάνω μπουτόν 
για να σταματήσετε την κίνηση προς τα 
πάνω. Η κίνηση προς τα κάτω λειτουργεί 
με τον ίδιο τρόπο, απλά πατώντας το 
αντίστοιχο μπουτόν Κάτω.  
 
Ανοίγοντας τα ή κλείνοντας τα όλα 
ταυτοχρόνως. 
Πατήστε δύο φορές συντόμως σε 
οποιοδήποτε Πάνω μπουτόν για να 
μετακινήσετε όλες τις περσίδες ή τα ρολά 
στο δωμάτιο προς τα πάνω. Αντιστοίχως, 
πατήστε δύο φορές συντόμως το μπουτόν 
Κάτω για να μετακινήσετε όλες τις περσίδες 
ή τα ρολά προς τα κάτω ταυτοχρόνως. 

 

 Αλλάζοντας την θέση ξεχωριστά 
Εάν κρατήσετε πατημένο ένα μπουτόν, 
τότε η αντίστοιχη περσίδα ή το 
αντίστοιχο ρολό θα συνεχίσει να κινείτε 
προς την επιθυμητή κατεύθυνση μέχρι 
να ελευθερώσετε το μπουτόν. 
 
Ενεργοποιώντας μία προεπιλογή 
σκίασης 
 

Πατήστε το Πάνω μπουτόν: 
1x σύντομο για κίνηση προς τα πάνω (ξεχωριστά)  

2x σύντομα για την προεπιλογή 2 (όλα) 

3x σύντομα για την προεπιλογή 3 (όλα) 

4x σύντομα για την προεπιλογή 4 (όλα) 

 
Πατήστε το Κάτω μπουτόν: 
1x σύντομο για ξεχωριστή κίνηση προς τα κάτω 

2x σύντομα για κίνηση προς τα κάτω όλων όσων 

είναι στο δωμάτιο 

 

*Σαν εναλλακτική, οι περσίδες ή τα ρολά 

μπορούν να ελέγχονται μέσω ενός 
μεμονωμένου μπουτόν δωματίου. Σε 
αυτήν την περίπτωση, το 1x σύντομο 
πάτημα θα ενεργοποιούσε την 
προεπιλογή 1 για όλο το δωμάτιο. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.2.2 
‘Ρυθμίζοντας τις προεπιλογές 
σκίασης στον υπολογιστή’. 
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2.2.2  Λειτουργία των ρολών/περσίδων/τεντών με μονό 

μπουτόν 

 

Τυπική λειτουργία με μονό μπουτόν 

Το παράδειγμα που ακολουθεί επιδεικνύει 
πως οι τέντες συνήθως ελέγχονται από 
μονό μπουτόν. Επίσης, τα μεμονωμένο 
μπουτόν επιτρέπει τις προεπιλογές 
σκίασης να ενεργοποιηθούν για ολόκληρο 
τον εξωτερικό χώρο. 
 
Ανοίγοντας ή κλείνοντας ξεχωριστά 

Πατήστε 1x σύντομο κλικ το αντίστοιχο 
μπουτόν για να επεκτείνετε ή να μαζέψετε 
μία τέντα εντελώς. 
Για να σταματήσετε την κίνηση, πατήστε 
ξανά 1x σύντομο κλικ το μπουτόν. 
 
Αλλάζοντας την θέση ξεχωριστά 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα 
μεμονωμένο μπουτόν για να αλλάξετε την 
θέση της τέντας ξεχωριστά. Η τέντα 
μαζεύεται μέχρι να ελευθερώσετε το 
μπουτόν. 

 

 Κάθε επιπλέον πάτημα (διαρκείας) αλλάζει 
την κατεύθυνση της κίνησης. Αυτό σας 
επιτρέπει να μετακινήσετε την τέντα στην 
επιθυμητή κατεύθυνση. 
 
Μαζεύοντας όλες τις τέντες 
ταυτοχρόνως 
Για να μαζέψετε όλες τις τέντες στον 
εξωτερικό χώρο ταυτόχρονα, πατήστε 1x 
σύντομο και μετά διαρκές (1 δευτερόλεπτο) 
σε οποιοδήποτε μπουτόν 1. 
 
Ενεργοποιώντας μία προεπιλογή 
σκίασης 
Πατήστε το μπουτόν: 
 
1x σύντομο για μάζεμα/επιμήκυνση (ξεχωριστά) ¹ 

2x σύντομα για την προεπιλογή 2 (όλα) 

3x σύντομα για την προεπιλογή 3 (όλα) 

4x σύντομα για την προεπιλογή 4 (όλα) 

 
*Σαν εναλλακτική, όλες οι τέντες μπορούν 
επίσης να ελέγχονται μέσω ενός 
μεμονωμένου μπουτόν δωματίου. Σε αυτήν 
την περίπτωση, το 1x σύντομο πάτημα θα 
ενεργοποιούσε την προεπιλογή 1 για όλο 
τον εξωτερικό χώρο. 
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2.2.3  Λειτουργία των ρολών ενός ορόφου με ένα κεντρικό 

διπλό μπουτόν 

 

Λειτουργείστε τα ρολά και κεντρικά 

Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει 
πως όλα τα ρολά ενός ορόφου ή 
ολόκληρου του σπιτιού μπορούν να 
ελέγχονται ως συνήθως από ένα κεντρικό 
μπουτόν. 
 
Σετ λειτουργίας 

Όλα τα ρολά μπορούν εύκολα να 
ελέγχονται από ένα κεντρικό μπουτόν 
(π.χ. στον διάδρομο). Επομένως, τα ρολά 
δημιουργούν ένα σετ που μπορεί να 
ελεγχθεί ανεξάρτητα από το δωμάτιο. 
Φυσικά, τα ρολά μπορούν ακόμα να 
λειτουργούν ξεχωριστά ως συνήθως ή για 
το κάθε δωμάτιο.  
 
Ρύθμιση/λειτουργία στο κεντρικό 

μπουτόν 

Η προεπιλογή σκίασης ρυθμίζεται στο 
κάθε δωμάτιο ως συνήθως. 
Η λειτουργία στο κεντρικό μπουτόν είναι η 
ίδια όπως και στα δωμάτια. 
Για περισσότερες πληροφορίες για το 
θέμα, ανατρέξτε στο κεφάλαειο 2.2.1 
‘Λειτουργία των ρολών/ περσίδων/ 
τεντών με διπλό μπουτόν’. 

 

 Πατήστε, για παράδειγμα, το Πάνω 
μπουτόν στον όροφο στο κεντρικό 
μπουτόν: 
 
1x σύντομο κλικ για να ανοίξετε όλα τα ρολά στον 

όροφο εντελώς 

2x σύντομα κλικ για την προεπιλογή 2 (ολόκληρου 

του ορόφου) 

3x σύντομα κλικ για την προεπιλογή 3 (ολόκληρου 

του ορόφου) 

4x σύντομα κλικ για την προεπιλογή 4 (ολόκληρου 

του ορόφου) 

 
Πατήστε το Κάτω μπουτόν στο κεντρικό 

μπουτόν: 

1x σύντομο κλικ για να κλείστε όλα τα 
ρολά στον όροφο εντελώς 
 
Επιλογές για τα σετ λειτουργίας 

Με την χρησιμοποίηση των σετ, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και πολλές άλλες 
επιλογές λειτουργίας. 
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, ο 
ηλεκτρολόγος σας θα χαρεί να σας 
βοηθήσει να ρυθμίσετε τα σετ και τις 
συναφείς συσκευές αναλόγως. 
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2.3  Κλίμα 

2.3.1 Θα ήθελα να επιλέξω την θερμοκρασία δωματίου 
 

Ο έλεγχος θέρμανσης του digitalSTROM 
προσφέρει μια υποδομή, η οποία δικτυώνει 
τους ενσωματωμένους στο δωμάτιο 
αισθητήρες θερμοκρασίας και τις βαλβίδες 
ελέγχου θέρμανσης, με έξυπνο τρόπο και 
όπως απαιτείται. 
 
Εδώ, οι αισθητήρες αναθέτονται σε ένα 
δωμάτιο και οι αντίστοιχες βαλβίδες που 
ενεργοποιούν το σύστημα, ελέγχονται από 
τον έλεγχο του ξεχωριστού δωματίου.  Οι 
θερμοκρασίες ρυθμίζονται για διαφορετικές 
καταστάσεις λειτουργίας και στην συνέχεια 
επιλέγονται ανάλογα τις ανάγκες. 
 
Στην συνηθισμένη κατάσταση, μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ δύο καταστάσεων, την 
Άνεση (Comfort)(προσφέρει μία άνετη 
ζέστη) και την Οικονομία (Eco) (κατάσταση 
εξοικονόμησης ενέργειας). 
 
Για να εξοικονομήσετε περισσότερη ενέργεια 
μπορείτε 
 

 Να θέσετε όλο το διαμέρισμα στην 
κατάσταση Νύχτα (Night) 
χρησιμοποιώντας μία λειτουργία 
χρονοδιακόπτη 

 Να αλλάξετε τα δωμάτια αυτόματα 
στην κατάσταση Ψύχρα(Cool) όταν 
λείπετε 

 Να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 
του κινητού σας για να θέσετε την 
θέρμανση στην συνηθισμένη 
κατάσταση προτού ακόμα γυρίσετε 
σπίτι Σχεδιασμός εκκίνησης 
θέρμανσης (Planning heating 
start) 

 Να θέσετε δωμάτια που δεν 
χρησιμοποιούνται στην κατάσταση 
Ψύχρα (Cool) (με την λειτουργία 
Room Setback (Οπισθοχώρηση) 
είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με την 
λειτουργία χρονοδιακόπτη) 

 Να απενεργοποιήσετε το σύστημα 
θέρμανση σας την περίοδο των 
διακοπών. Για να το κάνετε αυτό, 
μπορείτε να σχεδιάσετε με άνεση τις 
διακοπές σας στον digitalSTROM 
Configurator στην εφαρμογή του 
server Προσομοίωση Παρουσίας 
(Presence Simulation) 

 

 Μπορείτε να θέσετε την αντίστοιχη  
θερμοκρασία που επιθυμείτε για τις πέντε 
καταστάσεις λειτουργίας ˙Άνεση, 
Οικονομία, Ψύχρα, Νύχτα και Διακοπές 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή κινητού 
Έλεγχος Κλίματος (Climate Control). 
 
Σημείωση: 
Για να εξοικονομήσετε την μέγιστη δυνατή 
ποσότητα ενέργειας, το σύστημα 
digitalSTROM πάντοτε επιλέγει την 
κατάσταση με την χαμηλότερη 
θερμοκρασία. Παράδειγμα: Εάν η 
λειτουργία του δωματίου όταν δεν είναι σε 
χρήση (setback)(κατάσταση Ψύχρα) έχει 
τεθεί χειροκίνητα στους 19°C για ένα 
δωμάτιο, η κατάσταση Ψύχρα θα 
παραμείνει ενεργή και για το βράδυ 
(κατάσταση Νύχτα π.χ. 20°C). 
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Εφαρμογή ελέγχου κλίματος (Climate 

Control) 

Η εφαρμογή του digitalSTROM Έλεγχος 
Κλίματος (Climate Control) σας επιτρέπει 
να επιλέξετε με άνεση την θερμοκρασία 
ολόκληρου του σπιτιού, καθώς και του κάθε 
δωματίου στο κινητό σας. Επομένως, έχετε 
την δυνατότητα να δημιουργήσετε τις 
ιδανικές συνθήκες για κάθε δωμάτιο για 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Με άνετη 
ζέστη, αλλά και εξοικονομώντας ενέργεια. 
 
Η εφαρμογή σας παρέχει επιπλέον 
πληροφορίες για τις υπάρχουσες εσωτερικές 
θερμοκρασίες κάθε δωματίου, την εξωτερική 
θερμοκρασία καθώς και πληροφορίες για τον 
καιρό. 
 
Επιπροσθέτως, μπορείτε να ρυθμίσετε την 
λειτουργία των δωματίων σας όταν δεν είναι 
σε χρήση (setback) και να προγραμματίσετε 
πότε θα ξεκινήσει η θέρμανση κατά της 
απουσία σας. 
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2.3.2 Επιλέγοντας το setback του δωματίου εξαρτώμενό από 

τον χρόνο 
 

Ρυθμίστε την διαδικασία θέρμανσης 
απολύτως στις ανάγκες σας. Τα δωμάτια 
που δεν χρησιμοποιούνται συχνά δεν 
χρειάζεται να θερμαίνονται συνέχεια. 
 
Η εφαρμογή του GEYER-dS Έλεγχος 
Κλίματος (Climate Control) σας επιτρέπει 
να ελέγχετε την λειτουργία του δωματίου 
όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται (setback) 
για τα δωμάτια σας. Συνεπώς, εσείς 
επιλέγετε πότε και σε ποιο δωμάτιο η 
θερμοκρασία θα πρέπει να μειωθεί και 
πόση ενέργεια θα πρέπει να εξοικονομηθεί. 
 
Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε ένα 
δωμάτιο μόνο τα Σαββατοκύριακα, 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε το setback του 
(κατάσταση Ψύχρα) από την Δευτέρα 
μέχρι την Παρασκευή. 
 
Σημείωση: 
Εάν έχετε ρυθμίσει ένα νυχτερινό setback 
επιπροσθέτως στο setback δωματίου του 
διαμερίσματος σας, τότε το δωμάτιο θα 
ελέγχεται με την χαμηλότερη θερμοκρασία 
κατά την διάρκεια της νύχτας. 
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2.4  Ασφάλεια 

2.4.1 Βλέποντας τι συμβαίνει εάν ακούσω έναν ύποπτο ήχο 

το βράδυ 
 

Ανάβοντας όλα τα φώτα με το μπουτόν 

πανικού 

Με το μπουτόν Πανικού, έχετε την 
δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τον 
συναγερμό φώτων εάν ξαφνιαστείτε την 
νύχτα, για παράδειγμα από έναν θόρυβο, και 
αισθανθείτε ανασφαλής. 
 
Όταν πατάτε το μπουτόν Πανικού, όλα τα 
φώτα του σπιτιού ανάβουν και τα ρολά 
σηκώνονται. 
 
Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι, από την μία 
μεριά τα φωτεινά δωμάτια εκφράζουν μία 
αίσθηση ασφάλειας και από την άλλη, το 
ξαφνικό άναμμα των φώτων μπορεί να 
αποθαρρύνει πιθανούς εισβολείς. 

 
 
Λειτουργία του συναγερμού φώτων 

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για 3 
δευτερόλεπτα. Ο συναγερμός φώτων μπορεί 
να ενεργοποιηθεί και από την εφαρμογή 
digitalSTROM στο κινητό σας. 

 
Το μπουτόν πανικού αντιδρά μόνο μετά από 
τρία δευτερόλεπτα για να αποφευχθούν 
ακούσιες λανθασμένες χρήσεις. 

 

 Απενεργοποιώντας τον συναγερμό 

φώτων 

Πατήστε 1x σύντομο κλικ  
Αυτό επαναφέρει την προηγούμενη 
κατάσταση. 

 
Δεν θέλω τον συναγερμό φώτων στο 

δωμάτιο των παιδιών μου 

Έχετε επίσης την επιλογή να ρυθμίσετε 
την λειτουργία του συναγερμού φώτων. 
Εάν, για παράδειγμα, δεν θέλετε τα φώτα 
να ανάβουν στο δωμάτιο των παιδιών σας 
όταν πατάτε το μπουτόν Πανικού, 
μπορείτε να το ρυθμίστε ανάλογα στον 
digitalSTROM Configurator. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 3.4.1‘Ρυθμίζοντας την 
δραστηριότητα «Πανικός»’. 
 
Τοποθεσία του μπουτόν πανικού 

Ένα μπουτόν πανικού μπορεί να 
ενσωματωθεί μέσα σε ένα τοίχο ή να 
εισαχθεί ως μπουτόν καλωδίου σε 
οποιαδήποτε πρίζα, για να διασφαλιστεί 
ότι θα σας είναι διαθέσιμο, όποτε και 
όπου το χρειαστείτε. 
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2.5  Πρόσβαση 

2.5.1  Δεν θέλω να μην ακούσω το κουδούνι μου 

 

Κάνοντας το κουδούνι ορατό 

Εάν το κουδούνι έχει ενσωματωθεί στο 
σύστημα digitalSTROM της GEYER, τότε 
τα φώτα μπορούν να ελεγχθούν την ίδια 
στιγμή που χτυπάει το κουδούνι. Σε αυτήν 
την περίπτωση, αρκετά φώτα 
αναβοσβήνουν δύο φορές (π.χ. όταν 
χτυπάει το κουδούνι), για να κάνουν το 
χτύπημα του κουδουνιού ορατό.  
Αυτό δεν είναι χρήσιμο μόνο σε όσους 
έχουν προβλήματα ακοής, αλλά ακόμη και 
σε αυτούς που δεν θέλουν να χάσουν 
επισκέπτες όταν βάζουν σκούπα, 
χρησιμοποιούν το πιστολάκι για τα μαλλιά 
ή ακούνε μουσική. 

 

 Ρυθμίζοντας τα επιθυμητά φώτα. 

Τα φώτα που θα αναβοσβήσουν 
μπορούν να ρυθμιστούν από τον 
digitalSTROM Configurator. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 3.5.1 ‘Ρυθμίζοντας την 
δραστηριότητα «Κουδούνι»’. 
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2.5.2  Απενεργοποιώντας φώτα και συσκευές φεύγοντας από 

το σπίτι 

 

Απενεργοποιώντας όλα τα σημαντικά 

φώτα και οικιακές συσκευές ταυτοχρόνως 

Η δραστηριότητα Φεύγοντας από το Σπίτι 
(Leaving Home) ενεργοποιείται απλά με ένα 
διαρκές πάτημα στο μπουτόν Φεύγοντας 
από το Σπίτι. 

 
 
Η δραστηριότητα Φεύγοντας από το Σπίτι 
δεν σβήνει μόνο τα φώτα αλλά μπορεί και: 
 

 Να σβήσει και συσκευές 
συνδεδεμένες σε έναν digitalSTROM 
inline adapter 

 Να ενεργοποιήσει το setback του 
δωματίου εάν η εφαρμογή Έλεγχος 
Θέρμανσης (Heating Control) είχε 
επιλεγεί στον digitalSTROM 
Configurator στις Γενικές Ρυθμίσεις 
(General Settings), έτσι ώστε κατά 
την απουσία σας η μονάδα ψύξης 
(cool module) να επιλέγεται.  

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 3.5.2 ‘Ρυθμίζοντας την 
δραστηριότητα «Φεύγοντας από το 
Σπίτι»’. 
 
Λειτουργία του μπουτόν Φεύγοντας από 

το Σπίτι 

Για να ενεργοποιήσετε την δραστηριότητα 
φεύγοντας από το σπίτι , πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το μπουτόν Φεύγοντας 
από το Σπίτι για 3 δευτερόλεπτα. 

 
 

 

 Ενεργοποιώντας την δραστηριότητα 

Φεύγοντας από το Σπίτι από το 

κινητό σας 

Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε 
την δραστηριότητα Φεύγοντας από το 
Σπίτι χρησιμοποιώντας απλώς τις 
digitalSTROM εφαρμογές για το κινητό 
(digitalSTROM, dS HomeControl, dS 
Dashboard, Climate Control ή dS 
Listener). 
 

 

Γυρίζοντας σπίτι 

Όταν γυρίσετε στο σπίτι σας μπορείτε να 
διασφαλίσετε ότι όλα λειτουργούν όπως 
συνήθως. 
Συσκευές που ήταν απενεργοποιημένες 
όταν φύγατε ενεργοποιούνται ξανά, αν 
το επιθυμείτε, με ένα σύντομο πάτημα 
του μπουτόν «Φεύγοντας από το 
Σπίτι» (αυτό αντιστοιχεί στην 
δραστηριότητα Γυρίζοντας Σπίτι) ή όταν 
ανάψετε κάποιο φως σε οποιοδήποτε 
δωμάτιο. 
 
Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε 
την δραστηριότητα Γυρίζοντας Σπίτι 
χρησιμοποιώντας απλώς τις 
digitalSTROM εφαρμογές για το κινητό 
(digitalSTROM, dSHomeControl, dS 
Dashboard, Climate Control ή dS 
Listener). 
 
Σημείωση: 

Η σχεδιασμένη εκκίνηση της θέρμανσης 
είναι ανεξάρτητη από την επιστροφής 
σας στο σπίτι. Εάν είναι 
προγραμματισμένη να ξεκινήσει προτού 
γυρίσετε σπίτι, τότε θα ξεκινήσει την 
προκαθορισμένη ώρα χωρίς να 
ενεργοποιηθεί η δραστηριότητα 
Γυρίζοντας Σπίτι. Μπορείτε να 
σχεδιάσετε με άνεση την εκκίνηση της 
θέρμανσης χρησιμοποιώντας τις 
εφαρμογές Climate Control και dS 
Dashboard. 
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2.6  Εφαρμογές για το Smartphone με μία ματιά 

 

Οι εφαρμογές του συστήματος 
digitalSTROM που ακολουθούν είναι 
διαθέσιμες για τα συστήματα iOS® και 
Android® : 
 
dSDashboard 

Αποθηκεύστε τις δραστηριότητες που 
χρησιμοποιείτε συχνά (π.χ. τηλεόραση, 
διάβασμα) ως τις αγαπημένες σας στο 
ταμπλό της εφαρμογής. 

 

Λόγω της ύπαρξης του πλήκτρου 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, 
μπορείτε να σβήσετε το φως στο σπίτι 
σας, σε όλα τα δωμάτια ή μόνο σε 
κάποια. 
 
Μπορείτε να παρακολουθείτε την 
συνολική κατανάλωση, καθώς και την 
κατανάλωση του κάθε ηλεκτρικού 
κυκλώματος. 

 Μπορείτε πολύ εύκολά να ενεργοποιείτε τις 
δραστηριότητες Φεύγοντας από το σπίτι 
και Γυρνώντας στο σπίτι. Αυτές οι 
λειτουργίες απενεργοποιούν και 
ενεργοποιούν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές 
αντίστοιχα. 
 
Μόλις ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, π.χ. 
πανικού, λαμβάνετε ένα αντίστοιχο μήνυμα 
από το σύστημα στην εφαρμογή. 

 
dS Home Control app (Android) 

digitalSTROMApp (iOS) 

Αυτή η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα 
να ελέγχετε όλες τις digitalSTROM συσκευές 
όταν βρίσκεστε εντός του σπιτιού καθώς και 
όταν είστε εκτός. 
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Επίσης η εφαρμογή σας παρέχει πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας ξεχωριστών 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

Μπορείτε να ελέγξετε ξεχωριστά φώτα ή πηγές φωτός ενός δωματίου, για παράδειγμα, 

σβήνοντας όλα τα φώτα του δωματίου ή ντιμάροντας τα. 

Ακόμα, σας επιτρέπει να ελέγχετε τα ρολά και τις περσίδες σας ξεχωριστά ή ανά δωμάτιο. 

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ έλεγχο φωτισμού και σκίασης, απλά σέρνοντας το δάχτυλο σας 

στην οθόνη. 

Τοποθετήστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες, όπως Φεύγοντας από το σπίτι και Πανικός, τις 

πιο συχνά χρησιμοποιημένες προεπιλογές ή δράσεις που έχουν οριστεί από εσάς και 

ενεργοποιήστε τις άμεσα. 

 

ClimateControl 

Η digitalSTROM εφαρμογή Climate Control 
σας επιτρέπει να δώσετε στα δωμάτια σας 
την σωστή θερμοκρασία. Επομένως, έχετε 
την επιλογή να δημιουργήσετε ιδανικές 
συνθήκες για κάθε δωμάτιο για οποιαδήποτε 
στιγμή. Με άνετη ζέστη και ενεργειακά 
αποδοτικό. 
 
Ρυθμίστε την θερμοκρασία του δωματίου 
εντελώς στις ανάγκες σας και εξοικονομήστε 
ενέργεια, την ίδια στιγμή. Δωμάτια που δεν 
χρησιμοποιούνται συχνά δεν χρειάζεται να 
θερμαίνονται συνεχώς. 
 
Οι πιο σημαντικές λειτουργίες είναι: 

 Απομακρυσμένη πρόσβαση στον 
έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου του 
GEYER-dS 

 Ξεχωριστή ρύθμιση των στάνταρ 
θερμοκρασιών 

 Διαμόρφωση του setback κάθε 
δωματίου 

 Ρύθμιση του νυχτερινού και 
εξαρτώμενου από τον χρόνο setback 

 Παρακολούθηση των τρέχων 
θερμοκρασιών του δωματίου 
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dS Listener app 

Η εφαρμογή dS Listener σας επιτρέπει να 
ελέγχετε το σύστημα digitalSTROM από το 
smartphone σας με φωνητικές εντολές. Όταν 
το κάνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλές 
και φυσικές φωνητικές εντολές που δεν 
χρειάζεται να έχουν μαθευτεί πιο πριν. 

 

 
 

 Η ακόλουθη εφαρμογή digitalSTROM 
είναι διαθέσιμη μόνο για τα συστήματα 
Android® : 
 
dS NFC app 

Το σύστημα GEYER-dS μπορεί να 
ελεγχθεί και από NFC (Near Field 
Communication). Το Android® 
smartphone σας εξυπηρετεί και σαν 
«δαχτυλικό αποτύπωμα». 
Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής dS 
NFC είναι: 

 Καταγραφή των ετικετών NFC και 
ανάθεση προεπιλογών και 
δράσεων ορισμένων από τον 
χρήστη στο GEYER-dS Έξυπνο 
Σπίτι (SmartHome) 

 Ενεργοποίηση προεπιλογών και 
δράσεων ορισμένων από τον 
χρήστη μέσω των ετικετών NFC 

 Χρησιμοποίηση των ετικετών 
NFC για επέκταση των ήδη 
υφιστάμενων διακοπτών φωτών 

 
Σημείωση: 

Στη συσκευή σας με το λειτουργικό 
σύστημα Windows® 8, 10 εγκαταστήστε 
την εφαρμογή dS Home Control. 
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2.7  Άλλες συναρπαστικές λειτουργίες 

2.7.1  Ενεργοποίηση ολόκληρων δραστηριοτήτων με την 

μέτρηση 
 

Ολόκληρες δραστηριότητες που ασχολούνται 
με την κατανάλωση των μεμονωμένων 
συσκευών μπορούν να ενεργοποιηθούν 
γρήγορα και εύκολα. Το μόνο που απαιτείται 
είναι ο digitalSTROM inline adapter. 
 
Στην καρτέλα Hardware επιλέξτε την σχετική 
συσκευή και πατήστε την επιλογή Ρύθμιση 
Μέτρησης (Configure Metering). 
 
Ενεργοποιήστε την μέτρηση στην συσκευή 
σας (π.χ. τηλεόραση), έτσι ώστε μία μέτρηση 
να σταλεί αυτόματα εάν υπερβεί τα 50W 
(άνοιγμα τηλεόρασης) ή πέσει κάτω από τα 
50W (κλείσιμο τηλεόρασης). 
 

 Η εφαρμογή digitalSTROM Event 
Responder (Ανταποκριτής Συμβάντος) σας 
επιτρέπει να ενεργοποιήσετε μία 
προεπιλογή βασιζόμενη στην μέτρηση. 
Παράδειγμα: 

 Ανοίγετε την τηλεόραση σας 

 Η κατανάλωση αυτής αυξάνεται 
πάνω από τα 50 W. 

 Στέλνετε μία μέτρηση (έναυσμα). 
 

 

 Η δραστηριότητα που είναι να 
πραγματοποιηθεί (π.χ. χαμήλωμα 
του φωτός και κλείσιμο των 
περσίδων κατά την διάρκεια της 
ημέρας) ενεργοποιείται από τον 
Event Responder. 
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2.7.2  Εξοικονομώντας ενέργεια και κατανοώντας την 

κατανάλωση 
 

Η αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι 
ένας σημαντικός στόχος του συστήματος 
της GEYER. Για αυτό και προσφέρει 
πολλές επιλογές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας: 
 
Δραστηριότητα Φεύγοντας από το 

σπίτι (Leaving Home) 

Με αυτήν την δραστηριότητα 
απενεργοποιείτε όλα τα digtalSTROM 
φώτα και συσκευές όταν φεύγετε από το 
σπίτι σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
2.5.2 ‘Απενεργοποιώντας φώτα και 
συσκευές φεύγοντας από το σπίτι’. 

 
 
Ντιμάροντας σε κάθε δωμάτιο 

Τα ντιμαρισμένα φώτα χρησιμοποιούν 
λιγότερη ενέργεια 
 
Ελέγχοντας την κατανάλωση 

θερμότητας ξεχωριστά 

Ο ξεχωριστός έλεγχος θερμοκρασίας του 
δωματίου σας, σας επιτρέπει να 
προσαρμόζεται εύκολα τις θερμοκρασίες 
στις ανάγκες σας. Οι πιο σημαντικές 
λειτουργίες που συμβάλουν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας είναι: 

 Η κατάσταση Οικονομίας (Eco) 

 Το χειροκίνητο setback δωματίου 

 Το ελεγχόμενο από τον χρόνο 
setback δωματίου 

 Το νυχτερινό setback για το σπίτι 
σας 

 
Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε 
και να αναλύετε την κατανάλωση 
ενέργειας σας: 
 
Τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας στο 

smartphone σας 

Το smartphone σας δείχνει την τρέχουσα 
κατανάλωση ολόκληρου του Έξυπνου 
Σπιτιού, των ξεχωριστών ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων ακόμα και την κατανάλωση 
διαφόρων συσκευών σε συγκεκριμένες 
εφαρμογές. 
 

  

 
Εφαρμογή του server Γράφημα 

Ενέργειας (Energy Graph) 

Η εφαρμογή server Γράφημα Ενέργειας 
καθιστά δυνατή την εύρεση από εσάς της 
κατανάλωσης ενέργειας των 
δραστηριοτήτων των digitalSTROM 
συσκευών σας στο σπίτι σας. Εξυπηρετεί 
ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο στις online 
απεικονίσεις κατανάλωσης ενέργειας και 
προσφέρει επιπλέον επιλογές στην 
αξιολόγηση και στην ανάλυση. Η απεικόνιση 
μπορεί να δείξει την τρέχουσα κατανάλωση 
(Watt) καθώς και την συνολική κατανάλωση 
(Wh). 
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Αξιολογώντας την ενέργεια μέσω του Internet 

Οι εφαρμογές server του digitalSTROM συστήματος της GEYER, όπως η “Nambu-Meter” και 

η “Bidgely-Meter” μεταδίδουν τα δεδομένα σας που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, σε 

μία διαδικτυακή υπηρεσία μίας άλλης εταιρείας. Αυτό βοηθάει ώστε η κατανάλωση σας να 

παρουσιάζεται σε μία καθαρή γραφική μορφή και παρέχει επιπλέον επιλογές αξιολόγησης. 
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2.7.3  Θέλω να χρησιμοποιήσω την προειδοποίηση χαλαζιού 

(hail warner) 
 

Εάν ένας τυπικός σπιτικός σταθμός καιρού 
αναφέρει μία χαλαζόπτωση, συνήθως είναι 
πολύ αργά για να μαζέψεις περσίδες, 
τέντες και ρολά εγκαίρως. Από την άλλη 
μεριά, η υπηρεσία προειδοποίησης 
χαλαζιού προσφέρει έγκαιρες 
προειδοποιήσεις χαλαζιού και συνεπώς 
σας επιτρέπει να λάβετε προληπτικά μέτρα 
πριν την χαλαζόπτωση. 
 
Ως πελάτης του συστήματος digitalSTROM 
της GEYER, μπορείτε να εγγραφείτε στην 
υπηρεσία προειδοποίησης χαλαζιού πολύ 
εύκολα στο δικό σας my.digitalSTROM  

 στην ιστοσελίδα www.digitalstrom.com 
και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες 
του σπιτιού σας αμέσως. Εάν η 
υπηρεσία καιρού εκδώσει 
προειδοποίηση για χαλάζι για μία 
περιοχή, η υπηρεσία προειδοποίησης 
χαλαζιού διασφαλίζει ότι όλα τα σπίτια 
και διαμερίσματα που είναι 
συνδεδεμένα στo digitalSTROM 
σύστημα, προστατεύονται αυτόματα - 
οι περσίδες, τα ρολά και οι τέντες 
μαζεύονται αυτόματα. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.digitalstrom.com/
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3.1  Φωτισμός 

3.1.1  Θέλω να διαμορφώσω μία προεπιλογή φωτισμού 
 

Δύο επιλογές ρύθμισης είναι διαθέσιμες 
για να διαμορφώσετε την προεπιλογή 
φωτισμού 
 

1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
smartphone σας για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο 
σύστημα και να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε 
λήψη της εφαρμογής δωρεάν στο 
App-Store® (digitalSTROM) ή στο 
Android Market® (dS Home 
Control) και να την εγκαταστήσετε 
στις συσκευές σας. 
 
 
 
 

2. Η χρησιμοποίηση ενός Η/Υ δίνει 
την δυνατότητα  σε αυτούς που 
ενδιαφέρονται τεχνικά να 
εισέρθουν στο σύστημα και να 
αλλάξουν τις ρυθμίσεις. Ο 
digitalSTROM Configurator όπως 
και πολλές εφαρμογές server του 
digitalSTROM συστήματος της 
GEYER, είναι διαθέσιμες για αυτόν 
τον σκοπό. 
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3.1.2  Ρυθμίζοντας προεπιλογές φωτισμού στο smartphone 

 

Μπορείτε να θέσετε τις προεπιλογές φωτισμού στο 

smartphone σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή dS Home 

Control (Android®) ή την εφαρμογή digitalSTROM app 

(iOS®) όπως υποδεικνύεται παρακάτω: 

1. Επιλέξτε ‘Διαμόρφωση’ (Configuration) και στην 

συνέχεια ‘Ενεργοποίηση’ (Activate). 

2. Επιλέξτε το δωμάτιο για το οποίο θέλετε να θέσετε μία 

προεπιλογή φωτισμού. 

3. Επιλέξτε την προεπιλογή που θέλετε να 

επεξεργαστείτε. 

4. Επιλέξτε ‘Επεξεργασία δραστηριότητας’ (Edit 

activity). 

5. Θέστε τις απαιτούμενες τιμές που είναι απαραίτητες για 

αυτήν την προεπιλογή για όλες τις συσκευές. 

6. Πατήστε ‘Αποθήκευση’ (Save). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3.1.3 Ρυθμίζοντας προεπιλογές φωτισμού στον υπολογιστή 
 

Μπορείτε να διαμορφώσετε ολόκληρη  την 
εγκατάσταση GEYER-dS από τον υπολογιστή 
σας (PC, Mac®, Linux κλπ.) μέσω του 
digitalSTROM server (dSS). 
 
Προϋπόθεση είναι η εγκατάστασή σας να είναι 
εφοδιασμένη με έναν digitalSTROM server. 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για την χρήση του 
διαδικτυακού περιβάλλοντος χρήσης  του 
digitalSTROM Configurator μπορούν να 
βρεθούν στην online βοήθεια που εμφανίζεται 
αφού ανοίξετε τον digitalSTROM Configurator. 
 
digitalSTROM Configurator 

Ο digitalSTROM Configurator είναι ήδη στον 
digitalSTROM server. Ο digitalSTROM 
Configurator είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή 
που τρέχει στον digitalSTROM server σας και 
σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την εγκατάσταση 
GEYER-dS. 
 
 

 Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε 
κανένα πρόγραμμα στον υπολογιστή 
σας. Το μόνο που χρειάζεται, είναι ένα 
πρόγραμμα περιήγησης του internet, 
όπως ο Firefox (προτείνεται), ο Internet 
Explorer, ο Safari, ο Chrome κλπ. 
 
Πιθανές ρυθμίσεις για τον φωτισμό 

 Αλλαγή των κλεμών από 
διακόπτες σε dimmers 

 Ρύθμιση των προεπιλογών 
φωτισμού 

 Σε κάθε προεπιλογή φωτισμού 
μπορεί να ανατεθεί ένα όνομα 
(για παράδειγμα “TV”). 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
αυτές τις προεπιλογές 
φωτισμού χρησιμοποιώντας 
τον dS Listener με την επιλογή 
“Θέλω την TV”. 
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Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλογές 
φωτισμού στον υπολογιστή σας 
χρησιμοποιώντας τον digitalSTROM 
Configurator όπως υποδεικνύεται 
παρακάτω: 
 

1. Επιλέξτε την καρτέλα 
‘Δραστηριότητες’ (Activities) στον 
digitalSTROM Configurator. 

2. Στην αριστερή πλευρά, όπως 
κοιτάτε, επιλέξτε το επιθυμητό 
δωμάτιο (π.χ. σαλόνι) 

3. Ανοίξτε τον φάκελο ‘Φωτισμός’ 
(Light) και επιλέξτε την προεπιλογή 
που θέλετε να αλλάξετε (π.χ. 
προεπιλογή 1 – ‘Dinning’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Στην δεξιά πλευρά, όπως κοιτάτε, 
κάτω από την καρτέλα ‘Συσκευές’ 
(Devices) επιλέξτε την 
συσκευή/φως που είναι στην 
κορυφή, π.χ. «Φωτιστικό οροφής 
πάνω από την τραπεζαρία».  

 

 5. Το ενσωματωμένο παράθυρο 
διαλόγου θα εμφανιστεί στα δεξιά 
του digitalSTROM Configurator. 
Πλέον, μπορείτε να αλλάξετε την 
φωτεινότητα αυτού του φωτός 
διαδραστικά. Εάν βρίσκεστε στο 
ίδιο δωμάτιο με το φως, θα δείτε 
την φωτεινότητα του να αλλάζει με 
το που κινήσετε to δρομέα. Τώρα 
επιλέξτε την επιθυμητή 
φωτεινότητα. 

6. Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα 
φώτα. 

7. Αποθηκεύστε αυτές τις ρυθμίσεις 
με την ‘Αποθήκευση’ (Save) ή με 
την ‘Αποθήκευση σε άλλη 
προεπιλογή’ (Save in other 
preset). 

8. Δοκιμάστε: Πρώτα σβήστε όλα τα 
φώτα στο δωμάτιο: επιλέξτε 
‘Προεπιλογή 0 – Off’, τα φώτα 
σβήνουν από το σύμβολο 
‘Ενεργοποίηση’ (Activate) ή 
επιλέγοντας ‘Ενεργοποίηση’ από 
τον αναδυόμενο κατάλογο 
επιλογών (context menu) (δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού). Τώρα 
ενεργοποιήστε την νέα προεπιλογή: 
επιλέξτε την προεπιλογή, στην 
συνέχεια πατήστε το σύμβολο 
‘Ενεργοποίηση’ (Activate) ή 
επιλέξτε ‘Ενεργοποίηση’ από τον 
αναδυόμενο κατάλογο επιλογών 
(context menu) (δεξί πλήκτρο του 
ποντικιού). 
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3.1.4  Θέλω να κάνω ένα φωτιστικό να ντιμάρεται 
 

Αντικαθιστώντας ένα φωτιστικό με ένα 

φωτιστικό που ντιμάρεται 

Πρώτα βιδώστε μία λάμπα που μπορεί να 
ντιμαριστεί μέσα στα φωτιστικά (δείτε 
κεφάλαιο 3.1.8 ‘Βρίσκοντας και 
αντικαθιστώντας ένα φωτιστικό’). 

 
1. Μπορείτε να επιλέξετε το 

φωτιστικό χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή dS Home Control για 
Android® ή την εφαρμογή 
digitalSTROM για iOS® κάτω από 
την καρτέλα Διαμόρφωση 
(Configuration) στο μενού 
Συσκευές (Devices). 

2. Για να κάνετε το φωτιστικό να 
ντιμάρεται, επιλέξτε ‘Ντιμαρισμένη 
έξοδος’ (Output dimmed). 

 

 
 

 

 
1. Επιλέξτε ‘Προηγμένη προβολή’ 

(Advanced view) (κάτω δεξιά) 
στον digitalSTROM Configurator. 

2. Στην καρτέλα ‘Hardware’, επιλέξτε 
την σχετική συσκευή από την λίστα 
‘Συσκευές’ (Devices). 

3. Στις ρυθμίσεις της συσκευής 
επιλέξτε την ‘Επεξεργασία 
ιδιοτήτων συσκευής’ (Edit 
device properties). 

4. Επιλέξτε ‘ντιμαρισμένη’ 
(dimmed) ως την έξοδο. 

5. ‘Αποθηκεύστε’ (Save) τις 
ρυθμίσεις. 
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3.1.5  Τοποθετώντας ένα φωτιστικό δαπέδου σε άλλο 

δωμάτιο 
 

Εάν θέλετε να  τοποθετήσετε ένα 
φωτιστικό δαπέδου σε άλλο δωμάτιο, 
μπορείτε να το κάνετε χωρίς αλλαγές στις 
ρυθμίσεις, με τη προϋπόθεση ότι κάθε 
δωμάτιο είναι εφοδιασμένο με έναν 
digitalSTROM meter (dSM). 
 
Το dimmer γραμμής ξέρει αυτόματα ότι 
τοποθετείται σε άλλο δωμάτιο, αφού είναι 
συνδεδεμένο με τους digitalSTROM 
meters. Επομένως, το φωτιστικό 
δωματίου λειτουργεί αυτόματα με τους 
διακόπτες που έχουν ανατεθεί σε αυτό το 
δωμάτιο. 
 
Αφού οι προεπιλογές φωτισμού είναι 
αποθηκευμένες στο φως, οι προεπιλογές 
του φωτιστικού στο καινούριο δωμάτιο θα 
είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που είχε στο 
προηγούμενο δωμάτιο. 

 

 Εάν το φωτιστικό δαπέδου δεν ανατεθεί 

αυτόματα στο σωστό δωμάτιο, μπορείτε 

να το αναθέσετε και χειροκίνητα: 

1. Μπορείτε να επιλέξετε το φωτιστικό 
και να αλλάξετε το δωμάτιο 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή dS 
HomeControl για Android® ή την 
εφαρμογή digitalSTROM για iOS® 
κάτω από την καρτέλα 
Διαμόρφωση (Configuration) στο 
μενού Συσκευές (Devices). 

2. Χρησιμοποιώντας τον 
digitalSTROM Configurator στην 
καρτέλα ‘Δωμάτια’ (Rooms), 
μπορείτε να μετακινήσετε το 
φωτιστικό στο σωστό δωμάτιο με 
την μέθοδο Drag & Drop. 
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3.1.6  Χρησιμοποιώντας το φωτιστικό δαπέδου μου εκτός 

σπιτιού 

 

Ένα φωτιστικό δαπέδου με έναν 
digitalSTROM dimmer γραμμής 
λειτουργεί και αυτόνομα 
 
Οι βασικές λειτουργίες (on/off, dim) 
ενός φωτιστικού δαπέδου θα 
λειτουργούν πάντοτε, ακόμη και εκτός 
μίας GEYER-dS εγκατάστασης. 
Πατήστε 1-4x σύντομα κλικ στον 
dimmer γραμμής για να 
ενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες 
προεπιλογές. 
 

 Οι προεπιλογές των αυτόνομων λειτουργιών 
του digitalSTROM dimmer γραμμής 
μπορούν ακόμη και να αλλάξουν. 
 
Για να το κάνετε αυτό, πατήστε 1x σύντομο 
κλικ και 1x διαρκές κλικ στον digitalSTROM 
dimmer γραμμής για να μπείτε στην 
κατάσταση προγραμματισμού. 
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3.1.7  Τοποθετώντας ένα επιπλέον φωτιστικό δαπέδου σε ένα 

δωμάτιο 
 

Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Εάν θέλετε να εφοδιάσετε το επιπλέον 
φωτιστικό δαπέδου με digitalSTROM, τότε 
χρειάζεστε έναν digitalSTROM dimmer 
γραμμής. Επίσης, μάλλον θα χρειαστείτε και 
μία λάμπα που ντιμάρεται, εφόσον θέλετε να 
ντιμάρετε το φωτιστικό δαπέδου. 
Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κεφαλαίου 
3.1.8 ‘Βρίσκοντας και αντικαθιστώντας μία 
λάμπα’. 
 
Ενσωμάτωση στο GEYER-dS 

 
 

 Χρησιμοποιώντας έναν διακόπτη που 
έχει digitalSTROM dimmer γραμμής: 
 

1. Εισάγετε το φωτιστικό στην 
επιθυμητή πρίζα. 

2. Μπορείτε να το ανοιγοκλείνετε 
και να το ντιμάρετε με τον 
dimmer γραμμής, όπως έχετε 
συνηθίσει. 

3. Επίσης, μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τις διάφορες 
προεπιλογές φωτισμού 
χρησιμοποιώντας τον dimmer 
γραμμής (κλικ 1x, 2x). 

4. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε 
να ρυθμίσετε την φωτεινότητα 
του φωτιστικού δαπέδου για 
κάθε προεπιλογή φωτισμού 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 
Συνεχίστε όπως έχει περιγραφεί 
στο κεφάλαιο 3 – Ρύθμιση. 

 
Εάν θέλετε να αναθέσετε το φωτιστικό 
δαπέδου σε άλλο δωμάτιο, μπορείτε να 
το κάνετε όπως περιγράφετε στο 
κεφάλαιο 3.1.5 ‘Τοποθετώντας ένα 
φωτιστικό δαπέδου σε άλλο δωμάτιο’ 
ή χρησιμοποιώντας τον digitalSTROM 
Configurator. Πληροφορίες για τον 
digitalSTROM Configurator μπορείτε να 
βρείτε στο κεφάλαιο  4 – Εγκατάσταση. 
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3.1.8  Βρίσκοντας και εγκαθιστώντας μία λάμπα 
 

Ο έλεγχος λαμπτήρων του GEYER-dS 

Στις λίστες αγορών είναι  ‘λάμπα’. Στο DIY 
ράφι ενός μαγαζιού υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές εκδοχές. Ποια από αυτές 
είναι η σωστή λάμπα για το σπίτι σας; 
Μπορείτε να βρείτε την απάντηση σε 
αυτήν τη ερώτηση γρήγορα στο 
smartphone σας με τo digitalSTROM 
σύστημα της GEYER: Ο έλεγχος 
λαμπτήρων σας επιτρέπει να ανακτήσετε 
πληροφορίες για τις λάμπες ακόμη και 
όταν είστε εκτός σπιτιού. 
 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορείτε να 
σαρώσετε το barcode του προϊόντος που 
θέλετε με την κάμερα του smartphone σας 
και η εφαρμογή θα σας δείξει εάν είναι 
κατάλληλο. 
 
Αυτό σημαίνει ότι πάντα έχετε τις σωστές 
λάμπες στο καλάθι αγορών σας! 
 

 

 Πανεύκολο: Χρησιμοποιείστε την ίδια 

λάμπα 

Εάν μία λάμπα χαλάσει και χρησιμοποιείτε 
τον ίδιο τύπο, απλά αντικαταστήστε την 
λάμπα με τον συνήθη τρόπο. 
 
Φωτιστικά που εξοικονομούν ενέργεια 

και LED 

Σημειώστε ότι τα φωτιστικά που 
εξοικονομούν ενέργεια και τα LED πρέπει 
να έχουν λάμπες που ντιμάρονται εφόσον 
θέλετε να ντιμάρετε το φως. Πληροφορίες 
για αυτό παρέχονται στην συσκευασία. 
Συνήθως, οι λάμπες που ντιμάρονται είναι 
πιο ακριβές από αυτές που δεν έχουν αυτή 
την δυνατότητα. 
 
Οι παρακάτω προδιαγραφές ισχύουν για 
όλες τις digitalSTROM κλέμες φωτός του 
ακόλουθου τύπου (όπως στο 4/2011): 

 GE-KM 200 (κλέμα φωτισμού) 

 GE-TKM 210 (κλέμα μπουτόν) 

 GE-SDM 200 (line adapter) 
 

Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας εάν δεν 
είστε σίγουροι ποιες λάμπες είναι 
κατάλληλες για το digitalSTROM σύστημα 
της GEYER. 
 
Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες 
εγκατάστασης του digitalSTROM για την 
σωστή λάμπα. Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες καθώς και μία 
περίληψη των υποδοχών λάμπας στο 
www.digitalstrom.com/lightbulbsockets 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalstrom.com/lightbulbsockets
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Λάμπες για την έξυπνη κλέμα M και τον dimmer γραμμής 
 

Τυπική λάμπα  

Μέχρι 150 W 

 
 
Λάμπα αλογόνου υψηλής τάσης 

Μέχρι 150 W 

 
 
Λάμπες αλογόνου χαμηλής τάσης με 

μετασχηματισμό παροχής ρεύματος/ 

ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 

Μέχρι 150 W 

 
 

 Λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας 
Μέχρι 105 VA 

 
Οι περισσότερες λάμπες 
εξοικονόμησης ενέργειας δεν 
ντιμάρονται. 
 
Λάμπα LED ¹ 
Μέχρι 30 W 

 
 
Λαμπτήρας φθορισμού με ηλεκτρικό 
πηνίο 
Μέχρι 105 VA 

 
Τα περισσότερα ηλεκτρικά πηνία για 
τους λαμπτήρες φθορισμού δεν 
ντιμάρονται. 
 

 
¹ για τις λάμπες LED συνιστούμε την χρήση των digitalSTROM κλεμών ρελέ L 
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Λάμπες για την έξυπνη κλέμα ρελέ L και τον inline adapter 

 

Τυπική λάμπα  

Μέχρι 1400 W 

 
 
Λάμπα αλογόνου υψηλής τάσης 

Μέχρι 1400 W 

 
 
Λάμπες αλογόνου χαμηλής τάσης με 

μετασχηματισμό παροχής ρεύματος/ 

ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 

Μέχρι 700 VA 

 

 

 Λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας 
Μέχρι 700 VA 

 
Οι περισσότερες λάμπες 
εξοικονόμησης ενέργειας δεν 
ντιμάρονται. 
 
Λάμπα LED ¹ 
Μέχρι 700 VA 

 
 
Λαμπτήρας φθορισμού με ηλεκτρικό 
πηνίο 
Μέχρι 700 VA 

 
 

 

 

¹ για τις λάμπες LED συνιστούμε την χρήση των digitalSTROM κλεμών ρελέ L 
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3.2  Σκίαση 

3.2.1  Ρυθμίζοντας την προεπιλογή σκίασης στο smartphone 

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την προεπιλογή 

σκίασης στο smartphone σας 

χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 

dSHomeControl (Android®) ή την 

εφαρμογή digitalSTROM (iOS®) όπως 

υποδεικνύεται παρακάτω: 

1. Επιλέξτε ‘Διαμόρφωση’ 
(Configuration) και στην συνέχεια 
‘Ενεργοποίηση’ (Activate). 

2. Επιλέξτε το δωμάτιο για το οποίο 
θέλετε να θέσετε μία προεπιλογή 
σκίασης. 

3. Σύρετε το δάχτυλο σας στην οθόνη 
προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε 
στην Ομάδα Χρωμάτων Σκίασης 
(Shades Colour Group). 

 4. Επιλέξτε την προεπιλογή που 
θέλετε να επεξεργαστείτε. 

5. Επιλέξτε ‘Επεξεργασία 
δραστηριότητας’ (Edit 
activity). 

6. Θέστε τις απαιτούμενες τιμές 
που είναι απαραίτητες για αυτήν 
την προεπιλογή για όλες τις 
συσκευές. 

 
 

7. Πατήστε ‘Αποθήκευση’ (Save). 
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3.2.2  Ρυθμίζοντας τις προεπιλογές σκίασης στον υπολογιστή 

 

Πιθανές ρυθμίσεις για σκίαση 

1. Ρύθμιση των προεπιλογών σκίασης 
2. Ανάθεση ρολών ή περσίδων σε ένα 

δωμάτιο 
3. Σε κάθε προεπιλογή σκίασης μπορεί 

να ανατεθεί ένα ουσιαστικό όνομα 
(π.χ. “TV”) 
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3.3  Κλίμα 

3.3.1  Ρυθμίζοντας την θερμοκρασία 

 

Η εφαρμογή του digitalSTROM  Έλεγχος 
Κλίματος (Climate Control) σας 
επιτρέπει να δίνετε στα δωμάτια σας την 
θερμοκρασία που ταιριάζει ακριβώς στις 
ανάγκες σας. Συνεπώς, έχετε την 
δυνατότητα να δημιουργήσετε ιδανικές 
συνθήκες για κάθε δωμάτιο, οποιαδήποτε 
στιγμή. Με άνετη ζέστη αλλά και 
ενεργειακά αποδοτικό. 
 
Έχετε την επιλογή να προσαρμόσετε τις 
στάνταρ θερμοκρασίες για κάθε δωμάτιο. 
 
Οι παρακάτω στάνταρ θερμοκρασίες είναι 
διαθέσιμες για τα δωμάτια σας: 

 Άνεση (Comfort) 

 Οικονομία (Eco) 

 Ψύχρα (Cool) 

 Νύχτα (Night) 

 Διακοπές (Holidays) 
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3.3.2  Ρυθμίζοντας την θερμοκρασία εξαρτώμενη από τον 

χρόνο 

 

Έχετε ξεχωριστό ημερήσιο ή εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα και δεν θέλετε να ζεσταίνετε 
ολόκληρο το σπίτι σας; Τότε με την 
εφαρμογή του digitalSTROM Έλεγχος 
Κλίματος (Climate Control) μπορείτε να 
δημιουργήσετε το προσωπικό σας προφίλ 
χρόνου(time profile) και να το 
προσαρμόζετε πάντοτε ώστε να ταιριάζει 
στις δικές σας ανάγκες. 
 
Όταν δημιουργείτε προφίλ χρόνου έχετε 
δύο επιλογές: 

 Να ενεργοποιήσετε το setback 
δωματίου για κάθε ξεχωριστό 
δωμάτιο. 

 Να ρυθμίσετε το νυχτερινό 
setback για ολόκληρο το σπίτι. 
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3.4  Ασφάλεια 

3.4.1  Ρυθμίζοντας την δραστηριότητα «Πανικός» 

 

Προσαρμόζοντας την ρύθμιση με τον 

digitalSTROM Configurator 

Η δραστηριότητα «Πανικός» (Panic) 
πάντοτε ανάβει όλα τα φώτα και ανοίγει 
όλα τα ρολά και τις περσίδες. 
Για να μην συμπεριλάβετε ένα φωτιστικό 
σε αυτήν την λειτουργία, για παράδειγμα 
τα φωτιστικά στο δωμάτιο των παιδιών 
σας, συνεχίστε όπως υποδεικνύεται 
παρακάτω: 

 

 1. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στον 
digitalSTROM server και συνδεθείτε 
στον digitalSTROM Configurator. 

2. Στην καρτέλα ‘Δραστηριότητες’ 
(Activities), επιλέξτε την 
δραστηριότητα «Πανικός» (Panic). 

3. Επιλέξτε την σχετική συσκευή από 
την λίστα στα δεξιά σας. 

4. Στις ρυθμίσεις της συσκευής 
επιλέξτε την ‘Επεξεργασία 
ιδιοτήτων συσκευής’ (Edit device 
properties). 

5. Τσεκάρετε το κουτί ‘Κράτηση 
εξόδου’ (Retain output). 

6. ‘Αποθηκεύστε’ (Save) την 
ρύθμιση. 
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3.4.2  Προσομοίωση Παρουσίας 

 

Η εφαρμογή ‘Προσομοίωση Παρουσίας’ 
(Presence Simulation) σας επιτρέπει να 
προσομοιώσετε την παρουσία σας στο 
σπίτι. Για αυτό τον λόγο, τα φώτα 
ανάβουν και σβήνουν αυτόματα, τα ρολά 
κινούνται και άλλες δράσεις 
πραγματοποιούνται επίσης.  
 
Καθορίζοντας τις αυτόματες δράσεις στην 
εφαρμογή ‘Προσομοίωση Παρουσίας’ : 

 

 1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή 
‘Προσομοίωση Παρουσίας’ στον 
digitalSTROM Configurator (ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 3.7.4 ‘Χρησιμοποιώντας 
τις digitalSTROM εφαρμογές του 
server’). 

2. Ανοίξτε την εφαρμογή. 
3. Επιλέξτε την καρτέλα ‘Γενικά’(General). 
4. Καθορίστε πότε η Προσομοίωση 

Παρουσίας θα πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη. 

5. Εάν η Προσομοίωση Παρουσίας θα 
πρέπει να είναι ενεργή κατά την διάρκεια 
των διακοπών, επιλέξτε την καρτέλα 
‘Περίοδος Διακοπών’ (Holiday times) 
και καθορίστε την περίοδο των 
διακοπών σας. 

6. Πατήστε ‘Αποθήκευση’ (Save). 
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3.5  Πρόσβαση 

3.5.1  Ρυθμίζοντας την δραστηριότητα «Κουδούνι» 

 

Προσαρμόζοντας την ρύθμιση με 

τον digitalSTROM Configurator 

Η δραστηριότητα «Κουδούνι» 
(Doorbell) έχει ρυθμιστεί στο 
εργοστάσιο έτσι ώστε να μην 
αναβοσβήνει κανένα φως όταν 
χτυπάει το κουδούνι. 
Ωστόσο, έχετε την επιλογή να το 
αλλάξετε αυτό για να ταιριάζει στις 
ανάγκες σας, όπως υποδεικνύεται 
παρακάτω: 

 

 1. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στον 
digitalSTROM server και συνδεθείτε 
στον digitalSTROM Configurator. 

2. Στην καρτέλα ‘Δραστηριότητες’ 
(Activities), επιλέξτε την 
δραστηριότητα «Κουδούνι» 
(Doorbell). 

3. Επιλέξτε την σχετική συσκευή (π.χ. 
φωτιστικό δαπέδου) από την λίστα στα 
δεξιά σας. 

4. Στις ρυθμίσεις της συσκευής επιλέξτε 
την ‘Επεξεργασία ιδιοτήτων 
συσκευής’ (Edit device properties). 

5. Τσεκάρετε το κουτί ‘Αναβόσβησε 
όταν χτυπάει’  (Flash when calling). 

6. ‘Αποθηκεύστε’ (Save) την ρύθμιση. 
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3.5.2  Ρυθμίζοντας την δραστηριότητα «Φεύγοντας από το 

σπίτι» 

 

Προσαρμόζοντας την ρύθμιση με τον 

digitalSTROM Configurator 

Η δραστηριότητα «Φεύγοντας από το 
σπίτι» (Leaving Home) έχει ρυθμιστεί 
στο εργοστάσιο έτσι ώστε όταν το 
μπουτόν Leaving Home πατηθεί για 
μεγάλο διάστημα, όλα τα φώτα του 
σπιτιού σας σβήνουν και όλες οι τέντες 
μαζεύονται. 
 
Εάν ένα ή περισσότερα φώτα δεν 
ανταποκριθούν στην λειτουργία Leaving 
Home (π.χ. Χριστουγεννιάτικος 
Φωτισμός), μπορείτε να τα αλλάξετε 
όπως υποδεικνύεται παρακάτω: 

 

 1. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στον 
digitalSTROM server και συνδεθείτε 
στον digitalSTROM Configurator. 

2. Στην καρτέλα ‘Δραστηριότητες’ 
(Activities), επιλέξτε την 
δραστηριότητα «Φεύγοντας από το 
σπίτι» (Leaving Home). 

3. Επιλέξτε την σχετική συσκευή από 
την λίστα στα δεξιά σας. 

4. Στις ρυθμίσεις της συσκευής επιλέξτε 
την ‘Επεξεργασία ιδιοτήτων 
συσκευής’ (Edit device properties). 

5. Τσεκάρετε το κουτί ‘Κράτηση 
εξόδου’(Retain Output). 

6. ‘Αποθηκεύστε’ (Save) την ρύθμιση. 
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3.6  Εξωτερικά Συστήματα 

3.6.1  Ενσωματώνοντας τα φώτα Philips Hue στο σύστημα 

GEYER-dS 
 

Η εφαρμογή του digitalSTROM Έλεγχος Hue 
(Hue Control) σας επιτρέπει να ενσωματώσετε 
εύκολα συσκευές των συστημάτων φωτισμού 
Philips Hue® στο digitalSTROM σύστημα: 
 

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή  
Έλεγχος Hue (Hue Control) στον 
digitalSTROM Configurator 
(ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.7.4 
‘Χρησιμοποιώντας τις 
digitalSTROM εφαρμογές του 
server’). 

2. Εγκαταστήστε τα Hue® φώτα. 
3. Συνδέστε την γέφυρα Hue®-Bridge 

στο οικιακό σας δίκτυο με ένα καλώδιο 
Ethernet. 

4. Συνδέστε την Hue®-Bridge στην 
παροχή ρεύματος. 

5. Ξεκινήστε την εφαρμογή Έλεγχος 
Hue (Hue Control). 

6. Επιλέξτε την καρτέλα ‘Φώτα HUE’ 
(HUE Lights). 

7. Πατήστε ‘Ρύθμιση της διεύθυνσης IP 
της Hue®-Bridge χειροκίνητα’ 
(Configure IP address of the Hue®-
Bridge manually). 

8. Βάλτε την διεύθυνση IP της Hue®-
Bridge. 

9. Πατήστε το κουμπί στην Hue®-
Bridge, όταν σας ζητηθεί. 
 

Τα φώτα Hue® έχουν πλέον ανιχνευθεί και 
εμφανίζονται στην εφαρμογή. 

 

 Αναθέτοντας τα φώτα Philips Hue® σε 

ένα δωμάτιο 

1. Ξεκινήστε την εφαρμογή  Έλεγχος 
Hue (Hue Control). 

2. Επιλέξτε την καρτέλα  ‘Φώτα HUE’ 
(HUE Lights). 

3. Επιλέξτε το φωτιστικό Hue® που 
θέλετε να αναθέσετε σε ένα 
δωμάτιο. 

4. Πατήστε ‘Ανάθεση δωματίου’ 
(Assign room) 

 

 

 



57 
 

Αναθέτοντας τα φώτα Hue® σε μία προεπιλογή 
 

Το GEYER-dS σας επιτρέπει να ανάβετε 
τα φώτα σας Philips Hue® στο χρώμα της 
επιλογής σας. Μπορείτε να αναθέσετε το 
σχέδιο φωτισμού σε μία προεπιλογή 
πολύ εύκολα. 

 

 1. Ξεκινήστε την εφαρμογή  Έλεγχος 
Hue (Hue Control). 

2. Επιλέξτε την καρτέλα ‘Προεπιλογές’ 
(Presets). 

3. Επιλέξτε το δωμάτιο για το οποίο 
θέλετε να προσδιορίσετε μία 
προεπιλογή φωτισμού. 

4. Πατήστε ‘Πρόσθεση προεπιλογής’ 
(Add preset). 

5. Ονοματίστε αυτήν την προεπιλογή 
6. Επιλέξτε την προεπιλογή δωματίου 

για την οποία θέλετε να 
προσδιορίσετε μία προεπιλογή 
φωτισμού. 

7. Επιλέξτε την φωτεινότητα και το 
χρώμα για κάθε φωτιστικό Hue®. 
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3.6.2  Ενσωματώνοντας ένα σύστημα ήχου Sonos® στο 

σύστημα GEYER-dS 
 

Η εφαρμογή του digitalSTROM  Έλεγχος 
Sonos (Sonos Control) σας επιτρέπει να 
ενσωματώσετε εύκολα συσκευές του 
συστήματος ήχου πολλαπλών δωματίων 
Sonos® στο digitalSTROM σύστημα: 
 

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή 
(Sonos Control) στον 
digitalSTROM Configurator. 

2. Συνδέστε τις συσκευές Sonos® 
στο οικιακό σας δίκτυο με 
καλώδια Ethernet. 

3. Αναθέστε το Sonos® σύστημα 
σας σε ένα δωμάτιο. 

4. Ξεκινήστε την εφαρμογή 
Έλεγχος Sonos (Sonos 
Control). 

 

 5. Πατήστε ‘Αναζήτηση των ηχείων 
Sonos® αυτόματα’ (Search for 
Sonos® speakers automatically). 
Εάν γνωρίζετε τις διευθύνσεις IP των 
Sonos® συσκευών σας μπορείτε να 
τις εισάγετε εσείς άμεσα. 

6. Επιλέξτε την Sonos® συσκευή που 
θέλετε να αναθέσετε σε ένα δωμάτιο. 

7. Πατήστε ‘Ανάθεση δωματίου’ 
(Assign room). 
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Αναθέτοντας μία λίστα αναπαραγωγής μουσικής σε μία 

προεπιλογή 
 

Το GEYER-dS σας επιτρέπει  να 
χρησιμοποιείτε το Sonos® σύστημα σας με 
όποιον τρόπο θέλετε. Συνεπώς, μπορείτε 
να συνδέσετε προεπιλογές φωτισμού σε 
όποια λίστα αναπαραγωγής μουσικής 
θέλετε: 

 

 1. Ξεκινήστε την εφαρμογή Έλεγχος 
Sonos (Sonos Control). 

2. Επιλέξτε την καρτέλα 
‘Προεπιλογές’ (Presets). 

3. Επιλέξτε το δωμάτιο για το οποίο 
θέλετε να προσδιορίσετε μία λίστα 
αναπαραγωγής μουσικής. 

4. Πατήστε ‘Νέα προεπιλογή’ (New 
preset). 

5. Ονοματίστε αυτήν την προεπιλογή 
6. Επιλέξτε την προεπιλογή δωματίου 

(να μπορεί να επιλεχθεί) για την 
οποία θέλετε να προσδιορίσετε μία 
λίστα αναπαραγωγής μουσικής. 

7. Επιλέξτε την λίστα 
αναπαραγωγής μουσικής που 
θέλετε. 
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3.7  dS Configurator 

3.7.1 Πρόσβαση στο GEYER-dS με υπολογιστή: digitalSTROM 

Configurator 
 

Ο digitalSTROM Configurator τρέχει 

στον digitalSTROM server 

Για να έχετε πρόσβαση στο σύστημα από 
υπολογιστή, ένας digitalSTROM server 
(dSS) πρέπει να εγκατασταθεί στο σπίτι 
σας. Το λογισμικό (digitalSTROM 
Configurator) που είναι εγκατεστημένο στον 
server, επιτρέπει την πρόσβαση στο 
σύστημα. 
 

 
 
Χρειάζεται ένας υπολογιστής 

Για να επιτραπεί η επικοινωνία, ένας 
περιηγητής διαδικτύου πρέπει να έχει 
εγκατασταθεί στον υπολογιστή, όπως οι 
Firefox (προτείνεται), Internet Explorer, 
Safari, Chrome κλπ. 

 

 Λειτουργία του digitalSTROM 

Configurator 

1. Διαμόρφωση των digitalSTROM 
κλεμών κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης 

2. Ρύθμιση των προεπιλογών 
3. Διάγνωση λαθών στην περίπτωση 

προβλημάτων (τοπικά στο σπίτι σας 
ή και απομακρυσμένα μέσω του 
Internet ). 

4. Πλατφόρμα για επιπλέον 
λειτουργίες που επεκτείνουν το 
σύστημα στην μορφή εφαρμογών 
του digitalSTROM server. 

 
 
Ασφάλεια 

Η πρόσβαση στον digitalSTROM server 
είναι προστατευμένη με κωδικό. 
Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι: 
Όνομα: dssadmin 
Κωδικός:dssadmin 
Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό 
οποιαδήποτε στιγμή. 
 
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας; 

1. Πηγαίνετε στον πίνακα διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος (κουτί 
ασφαλειών). 

2. Εντοπίστε το dSS( έχει το όνομα 
‘dSS11’ ή παρόμοιο). 

3. Πατήστε το κουμπί Reset για 
τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα, στην 
συνέχεια το κουμπί αρχίζει να 
αναβοσβήνει μπλε. 

4. Τώρα μπορείτε να 
ξαναχρησιμοποιήσετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις  
(κωδικός: dssadmin). 

Ωστόσο, οι τρέχων ρυθμίσεις σας δεν έχουν 
αλλάξει. 
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3.7.2 Πρόσβαση στο GEYER-dS με Windows 
 

Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον 
digitalSTROM Configurator από τον 
υπολογιστή σας, πρέπει πρώτα να τον βρείτε 
στο οικιακό σας δίκτυο. 
 

1. Ανοίξτε την εξερεύνηση των Windows 
(Windows Explorer) 

2. Στην αριστερή περιοχή πλοήγησης, 
επιλέξτε το ‘Δίκτυο’ (Network) 

3. Στην δεξιά περιοχή πλοήγησης, κάτω 
από το ‘Άλλες συσκευές’ (Other 
devices), θα εμφανιστεί το σύμβολο 
‘dSS’. 
 

 
 

4. Πατήστε με διπλό κλικ στο σύμβολο 
‘dSS’. 

5. Ένας περιηγητής διαδικτύου ανοίγει 
αυτόματα (Firefox (προτείνεται), 
Internet Explorer, Safari, Chrome 
κλπ.). 

 

 6. Εάν εμφανιστεί μία προειδοποίηση 
ασφαλείας, πατήστε το ‘Συνεχίστε 
να φορτώνεται αυτήν την 
ιστοσελίδα’ (Continue loading this 
website). 

7. Τώρα βάλτε τα δεδομένα 
πρόσβασης: 
Όνομα χρήστη: dssadmin 
Κωδικός: dssadmin 
 

 
 

8. Ο κωδικός ‘dssadmin’ μπορεί να 
αλλαχτεί στον digitalSTROM 
Configurator οποιαδήποτε στιγμή. 
 

Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον 
digitalSTROM server με αυτόν τον τρόπο, 
μία εφαρμογή (σαρωτής δικτύου) (network 
scanner) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ψάξει για τον digitalSTROM server στο 
τοπικό δίκτυο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 3.7.9 ‘Πρόσβαση στον 
digitalSTROM Configurator: Ψάχνοντας 
το τοπικό δίκτυο’. 
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3.7.3 Πρόσβαση στο GEYER-dS με Mac® 
 

Mac® OSX 

Ανοίξτε ένα περιηγητή διαδικτύου στο 
Mac® σας, π.χ. Safari, Firefox. 
 
Στην γραμμή διεύθυνσης, βάλτε την 
παρακάτω διεύθυνση: 
http://dss.local για τον dSS11-1GB ή 
http://dssE.local για τον dSS11-E 
 
Τώρα βάλτε τα δεδομένα πρόσβασης: 
Όνομα χρήστη: dssadmin 
Κωδικός: dssadmin 

 

 Ένα παράθυρο ανοίγει αυτόματα. 
 

 
 
Τώρα βάλτε τα δεδομένα πρόσβασης: 
Όνομα χρήστη: dssadmin 
Κωδικός: dssadmin 
 
Ο κωδικός ‘dssadmin’ μπορεί να αλλαχτεί στον 
digitalSTROM Configurator, οποιαδήποτε 
στιγμή. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dss.local/
http://dsse.local/
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3.7.4  Χρησιμοποιώντας τις digitalSTROM εφαρμογές του 

server 
 

Οι digitalSTROM εφαρμογές του server 
μπορούν να βρεθούν στον digitalSTROM 
Configurator. Αυτές οι εφαρμογές 
επεκτείνουν  το σύστημα σας με διάφορες 
χρήσιμες επιπλέον λειτουργίες. Κάθε 
εφαρμογή έχει την δικιά της 
ιστοσελίδα/περιβάλλον για τον χρήστη, 
καθώς και μία περιγραφή της λειτουργίας 
της. 
 
Η εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή η 
ενημέρωση των ήδη εγκατεστημένων 
εφαρμογών, μπορεί να ολοκληρωθεί 
γρήγορα και εύκολα στην κύρια περιοχή 
εφαρμογών.  

 

 Νέες εφαρμογές 
Νέες digitalSTROM εφαρμογές για τον server 
αναπτύσσονται συνέχεια. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τις διαθέσιμες εφαρμογές, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του GEYER-dS, 
www.geyer.gr/smart-home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geyer.gr/smart-home.
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3.7.5 Ελέγξτε το σπίτι σας άνετα μέσω του Internet 
 

Μπορείτε να λειτουργήσετε και να 
διαμορφώσετε την δικιά σας GEYER-dS 
εγκατάσταση άνετα, μέσω του Internet. 
 
Ο λογαριασμός σας my.digitalSTROM 

Ανοίξτε έναν λογαριασμό χρήστη στην 
ιστοσελίδα www.digitalstrom.com και στην 
συνέχεια πηγαίνετε στο my.digitalSTROM 
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μερικές 
χρήσιμες λειτουργίες. Μπορείτε, για 
παράδειγμα, να: 

 Δώσετε σε εξωτερικά συστήματα 
προσωρινή πρόσβαση στον 
digitalSTROM Configurator 

 Αποκτήσετε πρόσβαση στο back-
up που δημιουργήθηκε αυτόματα 
στον λογαριασμό σας 

 Διαμορφώσετε ή να αποκτήσετε 
εφαρμογές, όπως υπηρεσίες για 
τον καιρό 

 
Απομακρυσμένη πρόσβαση στο 

Internet 

Στον digitalSTROM server, η εφαρμογή 
my.digitalSTROM 

 το μόνο που χρειάζεται για να έχει 
απομακρυσμένη πρόσβαση, είναι να έχετε 
συνδεθεί με τον λογαριασμό σας. Για να το 
κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
digitalSTROM εφαρμογή του server. 
 

 
 
digitalSTROM εφαρμογές για 

smartphones και tablets 

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα πρόσβασης 
του λογαριασμού σας στην digitalSTROM 
εφαρμογή για smartphones και tablets. Αυτό 
σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο σπίτι 
σας από οπουδήποτε. 

 
 

 

 

http://www.digitalstrom.com/
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3.7.6  Ελέγχοντας διαφορετικές συσκευές με το άγγιγμα ενός 

κουμπιού 
 

Δράσεις Καθορισμένες από τον 

Χρήστη (User Defined Actions) 

Η digitalSTROM εφαρμογή του server, 
User Defined Actions, σας επιτρέπει να 
συνδυάσετε διαφορετικές δραστηριότητες 
για να δημιουργήσετε μια δράση. 
 
Γρήγορα και εύκολα 

Εάν, για παράδειγμα, διαβάζετε συχνά 
στο σαλόνι, μπορείτε να δημιουργήσετε 
μια user defined action, η οποία θα 
ανάβει το φωτιστικό διαβάσματος, θα 
χαμηλώνει το φως του σαλονιού, θα 
σβήνει το φως της κουζίνας και θα κλείνει 
τα ρολά του παραθύρου που κοιτάει προς 
τον δρόμο. 
 
Στην συνέχεια, μπορείτε πολύ εύκολα να 
ενεργοποιήσετε αυτήν την δράση από ένα 
επιτοίχιο μπουτόν ή από το smartphone 
σας και συνεπώς, να ελέγχετε 
διαφορετικές συσκευές με το απλό 
άγγιγμα ενός κουμπιού. 

 

 Αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών 

digitalSTROM εφαρμογών του server 

Οι user defined actions μπορούν να 
ενεργοποιηθούν και από άλλες 
digitalSTROM εφαρμογές του server. 
Για παράδειγμα, η digitalSTROM εφαρμογή 
του server, Event Responder, μπορεί να 
ενεργοποιεί πάντοτε μία user defined action 
όταν ανάβετε το φωτιστικό διαβάσματος σας 
στο σαλόνι. 
 
Η δημιουργία user defined actions και η 
αλληλεπίδραση με άλλες digitalSTROM 
εφαρμογές του server, επιτρέπει μια 
ποικιλία λειτουργιών και επιλογών 
λειτουργίας. Ο ηλεκτρολόγος σας με χαρά 
θα σας συμβουλεύσει για την εφαρμογή των 
δικών σας ιδεών. 
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3.7.7  Εγκαθιστώντας εφαρμογές digitalSTROM στο 

smartphone ή στο tablet 
 

Με την digitalSTROM εφαρμογή 
μπορείτε να χειρίζεστε όλες τις 
λειτουργίες της GEYER-dS 
εγκατάστασης σας από το smartphone 
σας ή το tablet και να τις ρυθμίζετε για 
να καλύπτουν τις ανάγκες σας. 
 
Υποστηριζόμενες συσκευές 

Η εφαρμογή digitalSTROM iPhone® 
και η εφαρμογή dS Dashboard που 
τρέχει επίσης και σε iPad® ή σε iPod 
touch®. Η εφαρμογή dS Home Control 
τρέχει σε όλες τις συσκευές και 
smartphones που έχουν Android® 
λειτουργικό σύστημα. 
 
Προδιαγραφές 

 Η digitalSTROM εφαρμογή 
συνδέεται στο οικιακό σας 
δίκτυο μέσω Wi-Fi, οπότε θα 
χρειαστείτε ένα σημείο 
πρόσβασης στο Wi-Fi για το 
οικιακό σας δίκτυο. 

 Για να επιτρέψετε στην 
digitalSTROM εφαρμογή να 
συνδεθεί στην digitalSTROM 
εγκατάσταση σας, απαιτείται 
ένας digitalSTROM server 
(dSS). 
 

Μπορείτε να κάνετε λήψη  των 
εφαρμογών δωρεάν από το App Store® 
ή το Google Play  Store και να τις 
εγκαταστήσετε στις συσκευές σας. 

 

 Εφαρμογές digitalSTROM iPhone® 

1. Ανοίξτε το AppStore (ή το iTunes®) 
στο iPhone®, iPad® ή iPod touch® 
σας. 

2. Αναζητήστε ‘digitalSTROM’. Οι 
δωρεάν εφαρμογές λέγονται: 

 digitalSTROM 

 dS Dashboard 

 Climate Control 

 dS Listener 
 

3. Κάντε λήψη της εφαρμογής  iPhone®. 
4. Εγκαταστήστε την εφαρμογή  iOS®. 
5. Ξεκινήστε την εφαρμογή  iOS®. 
6. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο 

‘my.digitalSTROM’. 
7. Πλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση 

στο digitalSTROM σύστημα από το 
iPhone® σας. 

 
Εφαρμογές digitalSTROM Android® 

1. Ανοίξτε το Android market® (Play 
Store)  στην Android® συσκευή σας. 

2. Αναζητήστε ‘digitalSTROM’. Οι 
δωρεάν εφαρμογές λέγονται: 

 dSHomeControl 

 dSDashboard 

 ClimateControl 

 dSListener 
 

3. Εγκαταστήστε την εφαρμογή 
Android®. 

4. Ξεκινήστε την εφαρμογή Android®. 
5. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο 

‘my.digitalSTROM’. 
6. Πλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση 

στο digitalSTROM σύστημα από την 
Android® συσκευή σας. 
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Εφαρμογή digitalSTROM Windows® 8 

1. Ανοίξτε το Windows Store στην 
Windows® 8 συσκευή σας. 

2. Αναζητήστε ‘digitalSTROM’. Οι 
δωρεάν εφαρμογή λέγεται ‘dS 
HomeControl’. 

3. Εγκαταστήστε την εφαρμογή 
Windows® 8. 

4. Ξεκινήστε την εφαρμογή 
Windows® 8. 

5. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας 
στο ‘my.digitalSTROM’. 

6. Πλέον, μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στο digitalSTROM 
σύστημα από την Android® 
συσκευή σας. 
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3.7.8  Πρόσβαση στον digitalSTROM Configurator: Τεχνικό 

υπόβαθρο 
 

 

Τεχνικό υπόβαθρο 

Για να διασφαλιστεί ότι ο digitalSTROM 
server μπορεί να βρεθεί εύκολα από το 
δίκτυο σας, υποστηρίζει τα δύο 
πρωτόκολλα ‘UPnP’ και ‘Bonjour’. 
 
UPnP 

Όταν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο 
‘UPnP’, δημιουργείται ένα εικονίδιο στην 
επιφάνεια εργασία σας, το οποίο με 
διπλό κλικ ξεκινά την σύνδεση στον 
digitalSTROM server. 
 
Bonjour® 

Με την υπηρεσία ‘Bonjour’, μπορείτε 
απλά να βάλετε την διεύθυνση 
http://dss.local στον περιηγητή 
διαδικτύου σας. Το ‘Bonjour’ είναι ήδη 
εγκατεστημένο στο λειτουργικό σύστημα 
Mac® OS X. Στα λειτουργικά 
συστήματα Windows®, πρέπει πρώτα 
να εγκατασταθεί και στην συνέχεια 
τρέχει στο παρασκήνιο ως, ‘Υπηρεσία 
Bonjour’. 

 
 

 Εναλλακτικές: 

Τα παρακάτω μη εμπορικά προγράμματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εναλλακτικές επιλογές. Όμως, αυτά τα 
προγράμματα είναι απαραίτητα εάν υπάρχουν 
παραπάνω από ένας dSS σε ένα οικιακό 
δίκτυο ή αν οι προηγούμενες προσπάθειες 
πρόσβασης δεν ήταν επιτυχημένες: 
 
Bonjour® browser (Mac® OS X): 
http://www.tildesoft.com 
 
iStumbler (Mac® OS X): 
http://istumbler.net/ 
 
SoftPerfect® Network Scanner (Microsoft® 
Windows): 
http://www.softperfect.com 
 
Προτείνεται να συμβουλευτείτε τις αναλυτικές 
οδηγίες ‘Πρόσβαση στην εγκατάσταση με 
τον digitalSTROM Configurator από PC 
και Mac’  (Accessing the installation with 
the digitalSTROM Configurator via PC and 
MAC) στις οδηγίες λειτουργίας περιοχής στην 
http://www.aizo.com/support 

 
 

 

 

http://dss.local/
http://www.tildesoft.com/
http://istumbler.net/
http://www.softperfect.com/
http://www.aizo.com/support
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3.7.9  Πρόσβαση στον digitalSTROM Configurator: Ψάχνοντας 

το τοπικό δίκτυο 
 

Τεχνικό υπόβαθρο 

Εάν η αναζήτηση του digitalSTROM 
server από τις ρυθμίσεις δικτύου των 
λειτουργικών συστημάτων Windows® 
είναι ανεπιτυχής, τότε μία εφαρμογή 
(σαρωτής δικτύου) (network scanner) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψάξει για 
τον digitalSTROM server. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο digitalSTROM server 
αναγνωρίζεται από την μοναδική 
διεύθυνση δικτύου (MAC address). 
Η εφαρμογή Network Scanner που 
προτείνεται είναι: 
 
Soft Perfect® Network Scanner 
(Microsoft® Windows): 
http://www.softperfect.com 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Κάντε λήψη του αρχείου 
netscan.exe στον υπολογιστή σας 
και ξεκινήστε την εφαρμογή. 
 

 
 

2. Επιλέξτε την εντολή “Αναγνώριση 
Εύρους Τοπικής IP” (Detect Local 

IP Range)  
3. Επιλέξτε το εύρος διεύθυνσης 

που θέλετε να ψάξετε.  
Το εύρος διεύθυνσης με την IP 
127.0.0.1 αντιστοιχεί στην 
συσκευή στην οποία ξεκινάτε την 
εφαρμογή. Επομένως, επιλέξτε 
ένα διαφορετικό εύρος. 

 

 

 
 

4. Ξεκινήστε την αναζήτηση με την 
εντολή “Έναρξη Σάρωσης” (Start 
Scanning) 

 
 

5. Επιλέξτε την συσκευή για την οποία 
η MAC address ξεκινά με "A8-99-5C- 
...". 
Εάν δεν βρεθεί καμία τέτοια 
συσκευή, πηγαίνετε στο βήμα 2 και 
επιλέξτε ένα διαφορετικό εύρος 
διευθύνσεων.  
Αλλιώς, συνεχίστε στο βήμα 6. 
 

6. Ανοίξτε την επιλογή μενού στην 
επιλεγμένη συσκευή με δεξί κλικ στο 
ποντίκι. 
Κάτω από το “Άνοιξε Υπολογιστή” 
(Open Computer) επιλέξτε την 
εντολή “Σαν Ασφαλής Διαδικτυακή 
HTTPS” (As Secure Web HTTPS). 
 

 
 

7. Ο υπολογιστή σας ανοίγει αυτόματα 
τον digitalSTROM  Configurator στον 
στάνταρ περιηγητή διαδικτύου σας. 

 
 

 

 

http://www.softperfect.com/
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3.8  Εγχειρίδιο εγκατάστασης GEYER-dS 
 

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης σε έντυπη 

μορφή 

Το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης GEYER-
dS είναι διαθέσιμο για λήψη σαν αρχείο 
Adobe® PDF. 
Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία 
έκδοση του εγχειρίδιου εγκατάστασης 
και να βρείτε επιπλέον χρήσιμες 
πληροφορίες υποστήριξης στην 
ιστοσελίδα www.geyer.gr/smart-home. 

 

 Το Εγχειρίδιο εγκατάστασης ως online 

βοήθεια 

Το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης GEYER-dS 
είναι επίσης ενσωματωμένο ως online 
βοήθεια στην εγκατάσταση στον 
digitalSTROM server. Μπορεί να ανοιχθεί 
στο διαδικτυακό digitalSTROM Configurator, 
στην κυρίως περιοχή Βοήθεια (Help). 
 

 

 

http://www.geyer.gr/smart-home

