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Σκανάρετε το QR code και εγκαταστήστε την εφαρμογή 

Α) Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Smart Life-Smart Living” 

B) Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, συνδεθείτε στην εφαρμογή 

(συμβατή με σύστημα Android και iOS) 

Προσοχή: Αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi μπορεί να χρεωθείτε 

από τον πάροχο για το κατέβασμα της εφαρμογής 

 

 

1. Προσθέστε τη συσκευή 

Α) Συνδέσετε τη συσκευή και το κινητό σας τηλέφωνο στο ίδιο wifi 

Β) Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πιέστε το πλήκτρο 

Χρονοκαθυστέρησης (Timer) στον πίνακα ελέγχου για 5 

δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία WiFi να αναβοσβήνει γρήγορα. 

Γ)Πατήστε «Προσθήκη συσκευής ή το +» στο κινητό σας και επιλέξτε 

τον αφυγραντή. 

 

2. Τρόπος Ρύθμισης 

Επιβεβαιώστε ότι ο δείκτης WIFI στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει γρήγορα 

και πατήστε ολοκλήρωση διαδικασίας (“Finish Network Configuration”). 

 

 

 

3. Επιλέξτε WiFi 

Επιλέξτε το ίδιο δίκτυο wi-fi στο κινητό σας, εισάγετε τον 

κωδικό wi-fi και συνδεθείτε. 

 

 

 

4. Ρύθμιση Παραμέτρων 

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων. 

 

 

 

 

 

5. Ολοκλήρωση ρύθμισης παραμέτρων 

Επιλέξτε “Done”και συνδεθείτε στην οθόνη διαχείρισης. 

 

 

 

Γενικές οδηγίες: Τοποθετήστε τη συσκευή στα 5 μέτρα από το router. Όταν η συσκευή συνδεθεί 

επιτυχώς, η λυχνία Wi-FI θα ανάαψει. Χρησιμοποιείτε κανονικά τη συσκευή και όταν θέλετε να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ξαναπατήστε το πλήκτρο Timer για 5’’.  
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Information on the App “Smart Life-Smart Living” 

The “Smart Life-Smart Living” app is available for android and iOS. 

Scan the corresponding QR code to get directly to the download. 

 

Note: 

Depending on the provider, there may be costs involved in downloading the app. 

 

 

Information on How to Use the App 

This appliance allows you to operate the appliance via your home net-work. A prerequisite 

is a permanent Wi-Fi connection to your router and the free app “Smart Life-Smart 

Living”. 

We recommend disconnecting the appliance from the power supply when you are away 

from home to prevent unintentional switching on while you are on the road! 

 

Systerm Requirement for Use of the App 

iOs 8.0 or higher 

Android 4.1 or higher 

 

Commissioning via the App 

1. Install the “Smart Life-Smart Living” app. Create a user account. 

2. Activate the Wi-Fi function in the settings of your appliance. 

3. Place the appliance at a distance of about 5 meters to your router. 

4. Press and hold the Timer button for about 5 seconds. The Wi-Fi lamp will flash rapidly. 

5. Launch the app and select ”+”. 

6. Select the “Dehumidifier” menu and follow the instructions on the display. 

7. Once the appliance has been successfully connected, the Wi-Fi lamp lights up. Now you 

can operate the appliance using the app. 

8. Press and hold the Timer button for about 5 seconds, the appliance disconnect, the 

Wi-Fi lamp lights off. 


