Πως να εγκαταστήσετε το WiFi / How to install WiFi
1. Σκανάρετε το QR code και
εγκαταστήστε την εφαρμογή
Α) Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Smart Life”
B) Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας,
συνδεθείτε στην εφαρμογή (συμβατή με
σύστημα Android και ios)
2.

Προσθέστε τη συσκευή

Α) Συνδέσετε τη συσκευή και το κινητό
σας τηλέφωνο στο ίδιο wiﬁ
Β) Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία
αναμονής

(standby),

λειτουργίας (mode)

πιέστε

το

πλήκτρο

επιλογής

στον πίνακα ελέγχου για 5

δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης WiFi να αναβοσβήνει
γρήγορα και να ακουστεί ηχητικό σήμα.
Γ)Πατήστε «Προσθήκη συσκευής» στο κινητό σας και επιλέξτε τον αφυγραντή
(από το μενού μικρών συσκευών αριστερά).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη σύνδεση της συσκευής, η λυχνία
WiFi θα ανάβει σταθερά. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία
8.For the successfully configured product, click on the upper right corner of the APP and select
"Share Device" to share with the rest of the family (prerequisite: all family members need to be
registered)
3.

Επιλέξτε WiFi
Επιλέξτε

το

ίδιο δίκτυο wi-fi
στο κινητό σας,
εισάγετε

τον

κωδικό wi-fi και
συνδεθείτε.

4. Ολοκλήρωση ρύθμισης παραμέτρων
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων.Επιλέξτε
“Done”και συνδεθείτε στην οθόνη διαχείρισης.

Πως να εγκαταστήσετε το WiFi / How to install WiFi
1. Download APP software

Tuya Smart Life

2.Register APP
3.The product is powered on and
enters the standby mode (if it
enters the power-on state after
power-on, you need to press the
standby button to make the device enter the
standby mode)
4.In standby mode, press and hold the mode
button for 5 seconds, the buzzer will beep once,
wait a while for the WIFI light to flash quickly and
enter the configuration state, if the WIFI light is not on, press the mode
button for 5 seconds until the WIFI light flashes quickly (After the board is
powered on, it will automatically enter the pairing mode)
5. After the WIFI light flashes quickly, choose to add a device on the APP,
select the small appliance in the device bar and
then select the dehumidifier inside, and then
operate the WIFI pairing according to the
prompts. After the pairing is successful, the WIFI
light is always on; if the pairing is not successful,
then Repeat the above steps
6. After the configuration is successful, you can
use the APP to operate the product;
7. If the product changes
the network environment,
you need to re-configure;
(see step three, four, five)
8.For the successfully configured product, click on the upper right corner
of the APP and select "Share Device" to share with the rest of the family
(prerequisite: all family members need to be registered)

