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Το έξυπνο ηχείο μπορεί να είναι 
η καρδιά ενός απλού έξυπνου 

σπιτιού

Πώς να ρυθμίσετε την τεχνολογία 
του "έξυπνου σπιτιού" 

Η ρύθμιση της έξυπνης οικιακής τεχνολογίας μπορεί να είναι εκπληκτικά εύκολη. Ας 
δούμε πώς γίνεται. 

Το "έξυπνο σπίτι" σας 
Καταρχάς ας δούμε τι χρειάζεται για μια απλή έξυπνη 
εγκατάσταση στο σπίτι:
• Ένα έξυπνο ηχείο είναι απαραίτητο. Ακόμα κι ένα 

φθηνό, μικρό μοντέλο όπως το Google Nest Mini 
θα κάνει τη δουλειά. Αυτό θα σας επιτρέψει να 
ρυθμίσετε υπενθυμίσεις, να ακούτε ραδιόφωνο από 
το διαδίκτυο, ακόμη και να πάρετε μια πρόγνωση 
του καιρού απλά ζητώντας το.

• Η σύνδεση του σπιτιού με το διαδίκτυο είναι 
απαραίτητη.

• Το συμβόλαιο για ίντερνετ του σπιτιού σας θα 
πρέπει να διαθέτει αρκετά δεδομένα αν σκοπεύετε 
να κάνετε αναμετάδοση μουσικής ή βίντεο.

• Χρειάζεστε επίσης Wi-Fi στο σπίτι, καθώς οι περισσότερες έξυπνες συσκευές πρέπει να 
συνδεθούν με το Wi-Fi. 

• Μια κινητή συσκευή όπως το smartphone ή tablet, που είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi.
• Έναν Λογαριασμό Google, Amazon ή Apple. Αυτοί είναι δωρεάν.

Πώς να επιλέξετε φωνητικό βοηθό 
Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά είδη φωνητικού βοηθού (voice assistant). Ας δούμε τι πρέπει 
να λάβετε υπόψη σας όταν επιλέγετε ένα για το σπίτι σας:
• Όλα τα συστήματα για ένα "έξυπνο σπίτι" λειτουργούν με φωνητικό βοηθό. Οι πιο 

γνωστοί είναι Google Assistant, Amazon Alexa και Apple Siri. Το Google Assistant και 
το Amazon Alexa είναι οι δύο απ’ τους πιο συνηθισμένους και πολλές διαφορετικές 
συσκευές λειτουργούν με τον ένα ή τον άλλο βοηθό.
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• Οι διαφορετικοί φωνητικοί βοηθοί δεν λειτουργούν μεταξύ τους. Αν επιλέξετε το 
Google Assistant, όλες οι έξυπνες οικιακές συσκευές σας θα πρέπει να έχουν την ένδειξη 
Λειτουργεί με το Google Assistant (Works with Google Assistant). Αν επιλέξετε το Alexa, 
κοιτάξτε να έχει την ένδειξη Λειτουργεί με το Amazon Alexa (Works with Amazon Alexa). 
Αν επιλέξετε το Siri, κοιτάξτε να έχει την ένδειξη Λειτουργεί με το Apple HomeKit.

• Πολλές συσκευές, όπως έξυπνοι διακόπτες, ηχεία και τηλεοράσεις, λειτουργούν με το 
Google Assistant και με το Amazon Alexa.

• Προς το παρόν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός γλωσσών λειτουργεί με τα περισσότερα 
έξυπνα ηχεία και εφαρμογές, αλλά όσο περνάει ο καιρός αυτό μπορεί να επεκταθεί.

Η εφαρμογή Google Home
Από εδώ και στο εξής, θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα 
Google ως παράδειγμά μας:
• Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Google 

Assistant με το έξυπνο ηχείο σας, πρέπει να το 
ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google 
Home στην κινητή συσκευή σας. Λειτουργεί με 
τηλέφωνα και tablet Android, iPhone και iPad, αλλά όχι  
με υπολογιστές.

• Το Google Home ενδέχεται να είναι ήδη 
εγκαταστημένο στη συσκευή σας Android και θα έχετε 
ήδη λογαριασμό από τότε που ρυθμίσατε το τηλέφωνο 
ή το tablet σας. Αν δεν είναι στη συσκευή σας Android, 
μπορείτε να το κατεβάσετε από το Google Play.

• Αν έχετε iPhone ή iPad, μπορείτε να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές Google Home και 
Google Assistant από το App Store. Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό Google, μπορείτε να 
ανοίξετε έναν χρησιμοποιώντας αυτές τις εφαρμογές.

• Όταν ξεκινήσετε το Google Home και έχετε συνδεθεί, θα αναζητήσει συμβατές έξυπνες 
συσκευές στο σπίτι σας και θα σας βοηθήσει να τις συνδέσετε στο Wi-Fi του σπιτιού σας.

Πώς να ρυθμίσετε το Google Nest Mini
Ας δούμε πώς το Google Home ρυθμίζει ένα νέο ηχείο Google Nest Mini:

1.  Ξεκινήστε το Google Home στο τηλέφωνο ή το tablet σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε 
συνδεθεί στον λογαριασμό σας Google.

2.  Συνδέστε το Google Nest Mini στο ρεύμα, όπως δείχνει η κάρτα μέσα στο κουτί.

3.  Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi του σπιτιού σας, 
διαφορετικά δεν θα μπορεί να "συννενοηθεί" με το Google Nest Mini.

4. Το  Google Home θα κάνει μια αναζήτηση για κάθε καινούργιο έξυπνο ηχείο.

Ένα "έξυπνο σπίτι" που 
χρησιμοποιεί το Google 

Assistant χρειάζεται την 
εφαρμογή Google Home στην 

κινητή συσκευή σας
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5.  Όταν το Google Home εντοπίσει το ηχείο, θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση και κατά 
τη διαδικασία θα σας κάνει μερικές ερωτήσεις, όπως το όνομα του δωματίου που 
βρίσκεται το ηχείο. Αυτό μπορεί να είναι η Κουζίνα ή το Σαλόνι.  
Είναι βολικό να δώσετε ένα όνομα στα διαφορετικά ηχεία για τα δωμάτια στα οποία 
βρίσκονται.

6.  Μπορεί επίσης να σας ζητήσει να πείτε μια φράση, ή “OK Google” αρκετές φορές.  
Αυτό γίνεται για να εκπαιδεύσετε το ηχείο έτσι ώστε να αναγνωρίζει τη φωνή σας.

Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο το νέο έξυπνο ηχείο σας
Το έξυπνο ηχείο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για 
εσάς. Ας δούμε μερικές εντολές που λειτουργούν με 
το Google Assistant, και πώς να κάνουμε τα ηχεία να 
λειτουργούν πιο αξιόπιστα:
• “OK Google, πώς είναι ο καιρός;  (what’s the 

weather like?).” Είναι καλύτερα να κάνετε μια 
σύντομη παύση μετά το "OK Google" έως ότου 
ανάψουν τα φωτάκια στο ηχείο, ώστε να γνωρίζετε 
ότι ακούει.

• “OK Google, κανόνισε μια υπενθύμιση για αύριο 
για να πληρώσω το λογαριασμό για το διαδίκτυο. 
(set a reminder for tomorrow to pay the internet 
bill.)” Αν δεν πείτε μια ώρα, το Google Assistant 
θα υποθέσει ότι εννοείτε στις 8 το πρωί. Αλλά για 
παράδειγμα μπορείτε να πείτε: «αύριο στις 9 π.μ. 
(tomorrow at 9 am).»

• “OK Google, παίξε τζαζ από το ABC. (play ABC 
jazz).” To Google θα κάνει αναμετάδοση από τον 
ραδιοφωνικό σταθμό ABC Jazz μέσω του ηχείου.

Το Google Assistant μπορεί να 
απαντήσει σχεδόν οποιαδήποτε 

ερώτηση του κάνετε
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