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ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

 ɰʶʲʰʽ˖ʻʶʾˍʶ ˇˍʽ ˍˇ ˉˇˎ ʵʽʰʻʷˍʶˍʶ ˉʰˊʷ˔ʶʽ ˋˏ˄ʵʶˋʹ  

 Αν τ ο  σας είναι διπλής ζώνης (d  ) βεβαιωθείτε οτι και τα 2 δίκτυα έχουν 
διαφορετική ονομάσια 

Ο πάροχός σας μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για το σας.
 Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα όσο πιο κοντά γίνεται στο κατά τη διάρκεια της 

εγκατάστασης
 Μόλις η εφαρμογή εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας, απενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων 

και βεβαιωθείτε οτι το τηλέφωνο είναι συνδεμένο στο δίκτυο μέσω Wifi.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ SMARTPHONE
Κατεβάστε την εφαρμογή   από το επιλεγμένο Ενναλακτικά μπορείτε να 
κατεβάσετε την εφαρμογή που είναι επίσης συμβατή, με μικρές διαφοροποιήσεις στο 
σχεδιασμό.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πατήστε το πλήκτρο στο 
κάτω μέρος της οθόνης για 
Δημιουργία νέου 
λογαριασμού

Οδηγίες χρήσης για το 

2  Πατήστε "Συμφωνώ" (Agree)
στην πολιτική ιδιωτικότητας
για να συνεχίσετε.
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3 Εισάγετε το email σας ή 
τον αριθμό του κινητού σας 
για να λάβετε κωδικό 
επαλήθευσης και πιέστε 
Get verification code

Όταν λάβετε τον κωδικό 
επαλήθευσης, 
πληκτρολογήστε τον και 
δημιουργήστε ένα κωδικό 
επιβεβαίωσης (password) 
πριν πατήσετε επιβεβαίωση 
(Done).

Σημείωση Ο κωδικός 
επαλήθευσης θα σας σταλεί 
είτε στο κινητό είτε στο 
email, ανάλογα με τον τρόπο 
εγγραφής που είχατε επιλέξει 
αρχικά.



Σελίδα

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στην εφαρμογή με 2 τρόπους χειροκίνητα 

 Manually" και αυτόματα "Search by Device" 

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης βεβαιωθείτε οτι ο αφυγραντήρας σας είναι 
όσο πιο κοντά γίνεται με το WiFi

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης στον αφυγραντήρα σας, πατήστε και 

κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο WiFi μέχρι να ακουστεί το 

ενδεικτικό ηχητικό σήμα. Η φωτεινή ένδειξη του WiFi θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ADD MANUALLY" 

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης, βεβαιωθείτε οτι η λειτουργία WiFi της συσκευής 
είναι ενεργοποιημένη και η αντίστοιχη ένδειξη αναβοσβήνει. Αν όχι, πιέστε ξανά το 
πλήκτρο WiFi και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα 
βεβαιωθείτε οτι το τηλέφωνό σας είναι συνδεμένο στο δίκτυο WiFi

 Ανοίξτε την εφαρμογή και 
  πατήστε το πλήκτρο  για
  να προσθέσετε τη συσκευή
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 Πιέστε επάνω αριστερά την επιλογή

 Βεβαιωθείτε οτι η ένδειξη WiFi στον
αφυγραντήρα αναβοσβήνει (αν όχι 
πιέστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα), 
και πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο 
επιβεβαιώσης στο κάτω μέρος της 
οθόνης

"Add Manually". Στο κάθετο μενού 
που βρίσκεται αριστερά επιλέξτε 
"Small Home Appliances". 
Επιλέξτε τον τύπο συσκευής 
"Αφυγραντήρας" (Dehumidifier).
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 Επιλέξτε το οικιακό σας δίκτυο,
εισάγετε τον κωδικό σας και 
πατήστε επιβεβαίωση (Confirm).

 Οι ρυθμίσεις θα μεταφερθούν 
αυτόματα στον αφυγραντήρα. 
Περιμένετε μέχρι να 
πραγματοποιηθεί η σύνδεση 
επιτυχώς  Αν η σύνδεση 
αποτύχει, προσπαθήστε ξανά. 
Αν η σύνδεση αποτύχει ξανά, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" 
για περισσότερη βοήθεια  
Μόλις η σύνδεση 
πραγματοποιηθεί, ο 
αφυγραντήρας θα εμφανιστεί 
στην οθόνη.  Πατήστε το 
πλήκτρο DONE για να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
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AYTOMATH ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "SEARCH FOR DEVICE" 

 Πιέστε επάνω δεξιά την επιλογή 
"Search for device". Βεβαιωθείτε οτι 
είναι ενεργοποιημένη η πρόσβαση 
τοποθεσίας (Access Location) και 
πατήστε την ενεργοποίηση του WiFi 
(Enable Wi-Fi) για να γίνει εφικτή η 
σύνδεση.

 Βεβαιωθείτε οτι η φωτεινή ένδειξη του
WiFi στον αφυγραντήρα αναβοσβήνει 
και πατήστε να ξεκινήσει η σάρωση 

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης, βεβαιωθείτε οτι η λειτουργία WiFi της συσκευής 
είναι ενεργοποιημένη και η αντίστοιχη ένδειξη αναβοσβήνει. Αν όχι, πιέστε ξανά το πλήκτρο 
WiFi και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα βεβαιωθείτε οτι το 
τηλέφωνό σας είναι συνδεμένο στο δίκτυο WiFi
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 Το οικιακό σας δίκτυο θα πρέπει να
εμφανίζεται στην οθόνη. Σε αυτό το 
δίκτυο θα πρέπει να είναι συνδεμένο 
και το τηλέφωνό σας. Εισάγετε τον 
κωδικό σας στο αντίστοιχο πεδίο και 
πατήστε Επιβεβαίωση (Confirm). 
Σημαντικό: Υποστηρίζονται μόνο
2.4GHz Wi-Fi δίκτυα.

4. Σε αυτό το σημείο θα αρχίσει η
αναζήτηση συσκευής.

 Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί ο
αφυγραντήρας σας θα εμφανίζεται 
στην οθόνη σαν διαθέσιμη συσκευή. 
Πατήστε Επόμενο (Next) για να 
ολοκληρωθεί η σύνδεση.

5. Αν η παραπάνω διαδικασία αποτύχει, 
προσπαθήστε ξανά. Αν αποτύχει ξανά 
ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση 
προβλημάτων" για περισσότερη 
βοήθεια
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τώρα που η συσκευή είναι συνδεμένη με το δίκτυο, 
μπορείτε να τη διαχειριστείτε μέσω του τηλεφώνου 
σας
Από την κύρια οθόνη μπορείτε να ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετακινώντας το 
συρόμενο πλήκτρο ελέγχου μεταξύ των θέσεων ON / 
OFF.

Πατήστε το βελάκι επάνω αριστερά < για να 
μεταφερεθείτε στην προηγούμενη σελίδα. Υπάρχουν 
3 επιλογές στο κάτω μέρος της οθόνης που σας 
επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ των επιλογών 
Home, Smart, Me.

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ (Me)

Στο πλήκτρο Προφίλ (Me) μπορείτε να αλλάξετε τις 
πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

Όταν υπάρχει η επιλογή περισσότερων ρυθμίσεων, 
στην οθόνη εμφανίζονται "..."
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Πιέστε το πλήκτρο Επάνω δεξιά για να 
εισέλθετε στη σελίδα Λεπτομέρειες 
Συσκευής (Device Details)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πιέστε το πλήκτρο με το μολύβι στην επάνω 
δεξιά γωνία της οθόνης. Η πρώτη επιλογή σας 
επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε
"Αποθήκευση" (Save)

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σας επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση στον 
έλεγχο της συσκευής με την οικογένεια σας ή 
και φίλους σας

Από την επιλογή (Τοποθεσία 
συσκευής) μπορείτε να καθορίσετε το χώρο στον 
οποίο βρίσκεται η συσκευή.
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
επιλογή πρέπει να έχετε καταχωρήσει τις 
επιλογές Οικογένεια, Σπίτι κτλ από την αρχική 
οθόνη.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της συσκευής 
μόνο με άτομα που έχουν εγκατεστημένη την 
εφαρμογή της Tuya στο τηλέφωνό τους

Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε τη συσκευή  
Πατώντας στο εικονίδιο με το μολύβι θα 
μεταβείτε στην οθόνη που φαίνεται στην εικόνα

Πατήστε "Share Device" για να εισάγετε τον 
αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο 
θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της συσκευής. 
Εναλλακτικά πατήστε το εικονίδιο με το 
τηλέφωνο για να επιλέξετε το άτομο μέσα από 
τις επαφές σας. Πατήστε επιβεβαίωση (Confirm) 
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσκληση για κοινή χρήση της 
συσκευής πρέπει να σταλεί σε υπάρχον 
καταχωρημένο χρήστη της εφαρμογής TUYA 
Smart Life.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πατήστε το 
πλήκτρο "Shared Devices" για να σβήσετε τον 
αριθμό τηλεφώνουν με τον οποίο κάνετε κοινή 
χρήση της συσκευής και πατήστε επιβεβαίωση 
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μόνο ένας χρήστης μπορεί να 
χρησιμοποιεί τον αφυγραντήρα κάθε φορά. Η 
εφαρμογή πρέπει να είναι κοντά σε όλες τις 
συσκευές για να επιτρέπεται η κοινή χρήση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν κάποιος άλλος συνδεθεί με τον 
αφυγραντήρα χωρίς να χρησιμοποιήσει την 
"κοινή χρήση", ο αρχικός χρήστης θα 
αποσυνδεθεί από τη συσκευή και ο 
αφυγραντήρας δε θα εμφανίζεται στη λίστα του
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Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω κινητού 
τηλεφώνου συνδέστε τον αφυγραντήρα, 
ενεργοποιήστε τον με το συρόμενο διακόπτη 
ελέγχου ώστε να είναι σε κατάσταση 
αναμονής

Ανοίξτε την εφαρμογή και 
επιλέξτε τον αφυγραντήρα 

 Αφού επιλέξετε τον αφυγραντήρα θα εισέλθετε
στην οθόνη λειτουργιών

Αν το συρόμενο πλήκτρο λειτουργίας είναι στη 
θέση OFF αυτό σημαίνει οτι ο αφυγραντήρας 
είναι απενεργοποιημένος / σε κατάσταση 
αναμονής
 Πατήστε το εικονίδιο ΟΝ για να ενεργοποιηθεί 

η συσκευή. 
 Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τον 

αφυγραντήρα
 Για να απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα 

πατήστε το πλήκτρο OFF και η οθόνη θα αλλάξει 
σε μαύρο χρώμα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί 
από  Πιέστε το πλήκτρο και 
επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. Έπειτα 
πατήστε ΟΚ για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη  
Όταν η ρύθμιση υγρασίας είναι χαμηλότερη από την 
υγρασία στο χώρο, ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί  Αν η ρύθμιση υγρασίας είναι υψηλότερη 
από την υγρασία στο χώρο, ο αφυγραντήρας θα μείνει 
σε κατάσταση αναμονής και δε θα λειτουργεί μέχρι η 
υγρασία στο χώρο να ξεπεράσει τη ρύθμιση υγρασίας  
Το τρέχον επίπεδο υγρασίας φαίνεται πάνω αριστερά 
στην κύρια οθόνη (Current Humidity)

Η θερμοκρασία χώρου φαίνεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης (Room Temperature)

Επιλογή OFF  Απενεργοποιημένη / Επιλογή ON  - Ενεργοποιημένη

Σελίδα 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MODE): Διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι 
εξής: & 

Πιέστε το εικονίδιο για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία  
Λειτουργία Διατηρεί ιδανικό περιβάλλον για το 
δωμάτιο με επίπεδο υγρασίας στο , ενώ 
παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια Ο συμπιεστής 
λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί το επίπεδο υγρασίας 
και μετά σταματά Αυτή η λειτουργία είναι η 
προεπιλεγμένη όταν ξεκινάει η συσκευή να 
λειτουργεί Σε αυτή τη λειτουργία το επίπεδο υγρασίας 
δε μπορεί να ρυθμιστεί.
Λειτουργία Σε αυτή τη λειτουργία λειτουργεί μόνο 
ο ανεμιστήρας - δε γίνεται αφύγρανση Τα φίλτρα 
καθώς και οι λειτουργίες και ιονιστή μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η ποιότητα του 
αέρα.
Λειτουργία Ο ανεμιστήρας θα μετακινήσει τον 
αέρα στο χώρο εξασφαλίζοντας ότι ολόκληρος ο 
αέρας στο δωμάτιο θα υποστεί επεξεργασία και θα 
μετρηθεί σωστά η σχετική υγρασία. Αυτή η λειτουργία 
σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την επιθυμητή 
υγρασία, πατώντας το εικονίδιο Set Humidity. 
Λειτουργία Ο ανεμιστήρας θα μετακινήσει τον 
αέρα στο χώρο με χαμηλότερη ταχύτητα 
εξασφαλίζοντας προσφέροντας πιο αθόρυβη 
λειτουργία. Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη 
δυνατότητα να ρυθμίσετε την επιθυμητή υγρασία, 
πατώντας το εικονίδιο Set Humidity.

Z
Πατώντας το εικονίδιο ενεργοποιείται ο ιονιστής  Ο 
ιονιστής βοηθάει στην ανανέωση του αέρα ενώ 
εξουδετρώνει μικρόβια και άλλα αλλεργιογόνα  Για να 
απενεργοποιήσετε τον ιονιστή πατήστε το εικονίδιο 
ξανά.

για καθαρισμό του αέρα  
Πατώντας το εικονίδιο ενεργοποιείται η λειτουργία 

 Το υπεριώδες φως βελτιώνει την ποιότητα του 
αέρα εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες  Για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατήστε το εικονίδιο 
ξανά.

Ένδειξη υγρασίας (Humidity indicator ) 
Πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη φωτεινή 
ένδειξη υγρασίας στην πρόσοψη της συσκευής. Η 
ένδειξη ενεργοποιείται αυτόματα όταν η συσκευή 
ενεργοποιείται  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη 
φωτεινή ένδειξη πατώντας ξανά το πλήκτρο και 
ενεργοποιώντας τη λειτουργία sleep
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ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ: 
Πατήστε το πλήκτρο OSC για να ρυθμίσετε τη θέση των 
περσίδων σε 45, 90 μοίρες ή σε λειτουργία περιστροφής 
ανάμεσα στις 2 αυτές θέσεις.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : Στην κύρια οθόνη, 
πηγαίνετε προς τα κάτω για το χρονοδιακόπτη - 
προγραμματιστή  Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
ορίσετε χρονοδιακόπτη  Ο χρονοδιακόπτης μέσω της 
εφαρμογής έχει περισσότερες επιλογές σε σχέση με το 
χρονοδιακόπτη της συσκευής.
Πιέστε το πλήκτρο για να προσθέσετε κάποιο 
πρόγραμμα μετά πατήστε Schedule' 
στο κάτω μέρος της οθόνης  Επιλέξτε αν θέλετε να 
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το 
χρονοδιακόπτη  Μπορείτε να ορίσετε μέχρι το λεπτό 
πότε θέλετε η συσκευή να ενεργοποιηθεί ή 
απενεργοποιηθεί  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 

αν θέλετε αυτή η ενέργεια να 
επαναλαμβάνεται συγκεκριμένες μέρες  Όταν 
τελειώσετε με τις ρυθμίσεις, πατήστε Αποθήκευση 
(Save) για επιβεβαίωση και επιστρέψτε στην κύρια 
οθόνη
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη - προγραμματιστή όταν 
η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ακολουθώντας 
τις παραπάνω οδηγίες

Για ακύρωση ρυθμισμένου προγράμματος, πατήστε παρατεταμένα 
πάνω στο πρόγραμμα (για συσκευές Android), ενώ για IOS 
σύρετε προς τα αριστερά και πατήστε στο 
παράθυρο επιβεβαίωσης

Σημαντική σημείωση Βεβαιωθείτε οτι το κινητό ή το 
τάμπλετ που χρησιμοποιείτε έχει σωστά ρυθμισμένη 
ώρα  Πιθανή καθυστέρηση ή μη ενεργοποιήση της 
λειτουργίας χρονοδιακόπτη μπορεί να οφείλεται σε μη 
ρυθμισμένη ώρα στη συσκευή που χρησιμοποιείτε
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

Επιλέξτε / Επιβεβαιώστε το δίκτυο  που θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε  Σημείωση το τηλέφωνό σας 
μπορεί να λαμβάνει σήμα και από άλλα δίκτυα (πχ 
γειτονικά σπίτια) οπότε ίσως χρειαστεί να επιλέξετε 
δίκτυο

Εισάγετε τον κωδικό  

Στη σελίδα της εφαρμογής πατήστε το 
πλήκτρο +  στην πάνω δεξιά γωνία και ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τη νέα 
συσκευή
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Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον συσκευές σε αυτήν 
την εφαρμογή. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη 
ειδικά αν έχετε πολλούς αφυγραντήρες ή στην 
περίπτωση που έχετε και άλλες έξυπνες συσκευές που 
μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της εφαρμογής Tuya, 
αφού μπορείτε να τις ελέγξετε ταυτόχρονα.  



Η λίστα με τις συσκευές θα εμφανίζει τώρα και τον επιπλέον αφυγραντήρα που συνδέσατε.

Βεβαιωθείτε οτι η συσκευή που θέλετε να 
συνδέσετε είναι ορατή στο δίκτυο. Για τους 
αφυγραντήρες Morris ανατρέξτε στην Ενότητα 
σύνδεσης σε προηγούμενες σελίδες.  Για άλλες 
συσκευές που χρησιμοποιούν την εφαρμογή 
της Tuya ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης τους.

Το τηλέφωνο θα συνδεθεί με τον αφυγραντήρα  
Βεβαιωθείτε οτι το σήμα για το Wifi είναι αρκετά 
δυνατό

Σημείωση Η ένδειξη  στον αφυγραντήρα μπορεί να 
σβήσει κατά τη διαδικασία της σύνδεσης

Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία θα 
εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη στην εφαρμογή.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής

Πιέστε το εικονίδιο για να συνεχίσετε.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
 Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και σε κατάσταση αναμονής. Αν όχι ενεργοποιήστε
την, και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο WIFI για 3 δευτερόλεπτα.
 Βεβαιωθείτε οτι ο κωδικός για το  έχει πληκτρολογηθεί σωστά (κεφαλαία και μικρά γράμματα 

θεωρούνται διαφορετικά)
 Βεβαιωθείτε οτι το τηλέφωνο είναι συνδεμένο στο δίκτυο
 Βεβαιωθείτε οτι το δίκτυο που χρησιμοποιείτε είναι δίκτυο WiFi δεν υποστηρίζεται) 

και ότι το σήμα είναι αρκετά δυνατό
 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Η κρυπρογράφηση πρέπει να είναι WPA2-PSK  και το 

πρωτόκολο πρέπει να είναι AES.
 Αν δε μπορείτε να συνδεθείτε με τον οδηγό γρήγορης σύνδεσης, ακολουθήστε τις οδηγίες για 

σύνδεση τότε δοκιμάστε με την χειροκίνητη αναζήτηση. 



Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Όλες οι οδηγίες και εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι βασισμένες στο 
σχεδιασμό της εφαρμογής TUYA's Smart Life την ημέρα της εκτύπωσης 
τους. Ο πραγματικός σχεδιασμός, τα γραφικά και τα μενού την ημέρα 
εγκατάστασης από τον τελικό χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν. 
Αυτό συμβαίνει λόγω της συνεχούς αναβάθμισης της εφαρμογής για τη 
βέλτιστη εμπειρία χρήστη, για την διόρθωση σφαλμάτων αλλά και για 
την προσθήκη λειτουργιών. 
Σε περίπτωση δυσκολίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για λήψη 
ενημερωμένης έκδοσης του εγχειριδίου, ή καλέστε το εξουσιοδοτημένο 
service
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