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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Wi-Fi Smart IR 



Γνωριμία με το προϊόν - Τι περιέχει η συσκευασία 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

 Έλεγχος (On/Off) των IR συσκευών μέσω Wi-Fi 

 Ορισμός Χρονοδιαγράμματος για άνοιγμα/κλείσιμο 

 Συχνότητα υπερύθρων IR: 38-56Khz 

 Απόσταση υπερύθρων IR: 7μ 

 Γωνία υπερύθρων IR: 360° 

 Τροφοδοσία: USB 5V/1A 

 Τύπος Wi-Fi: 2.4GHz 

 Πρωτόκολλο Wi-Fi: IEEE 802.11b / g / n 

 Εμβέλεια Wi-Fi: 45μ 

 Διαστάσεις: 69(Ø) x 34mm  

Κουπμί Reset 

Δέκτης IR 

Τροφοδοσία mini USB 

Πάνω καπάκι 

Πομπός IR 

Κάτω καπάκι 

Πλακέτα 



Αφού εγκατασταθεί η συσκευή στην πρίζα και τροφοδοτηθεί σωστά, το επόμενη βήμα είναι να συνδεθεί με το ασύρματο 
δίκτυο της οικίας μέσω του κινητού. 

ΒΗΜΑΤΑ 
Εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Life στο κινητό σας. Τρέξετε την εφαρμογή. 
 
Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε Register για να δημιουργήσετε. 
Εισάγετε email ή τηλέφωνο για να σας αποσταλεί κωδικός επαλήθευσης (εικόνες 1,2,3).  
 

Άν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, πατήστε Login with Existing Account για να συνδεθείτε. 
(εικόνες 1,4).  
 
Αφού συνδεθείτε πατήστε το πληκτρο + πάνω δεξιά για να συνδέσετε την συσκευή (Εικόνα 5). 
Επιλέξτε “Add Manually” και στην συνέχεια επιλέξετε τον τύπο της συσκευής που θέλετε να 
προσθέσετε στον λογαριασμό σας (εικόνα 6).  
 
Για την ασύρματη σειρήνα ανατρέξετε στην κατηγορία Small Home Appliances και επιλέξετε       
Air Box (Wi-Fi) (εικόνα 6).  

Εγκατάσταση Εφαρμογής - λειτουργία 

Εικόνα 3 Εικόνα 1 Εικόνα 2 



Καταχώρηση συσκευής στο router 

Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 

Εικόνα 7 Εικόνα 8 Εικόνα 9 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε την συσκευή με το router. Αν το led της συσκευής ήδη αναβοσβήνει 
γρήγορα, παρακάμψετε τα παρακάτω βήματα 1,2,3 και πατήστε «Confirm indicator rapidly blink» (εικόνα 7). 
 
1. Κρατήστε το κουπμί Reset (επαναφοράς) της συσκευής για περίπου 5 δευτ και αφήστε το 
2. Επιβεβαιωθείτε ότι το Led αναβοσβήνει γρήγορα 
3. Πατήστε «Confirm indicator rapidly blink» (εικόνα 7) 
4. Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi router και πατήστε «Confirm» (εικόνα 8) 
5. τοποθετήστε το router, το κινητό τηλέφωνο και τη συσκευή σας όσο το δυνατόν πιο κοντά και περιμένετε να συνδεθεί η 
συσκευή στο router (Εικόνα 9) 
 
Σημείωση: ολοκληρώστε τη διαδικασία αντιστοίχισης εντός 3 λεπτών μετά την επαναφορά (reset) της συσκευής. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποστηρίζει μόνο την συχνότητα 2.4GHz για την σύνδεση με το Wi-Fi router.  



Καταχώρηση συσκευής στο router 

Εικόνα 10 Εικόνα 11 Εικόνα 12 

Αφού συνδεθεί η συσκευή (εικόνα 10) θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχής καταχώρηση (Added successfully). Έχετε την 
δυνατότητα να ορίσετε σε ποιο χώρο θα καταχωρηθεί η συσκευή. Στο παράδειγμα μας έχουμε ήδη δημιουργήσει 2 χώρους 
στους οποίους μπορούμε να την ορίσουμε. Στο “My office” ή στο “My Home”. 
Για να ορίσετε επιθυμητό όνομα για την συσκευή σας  πατήστε το εικονίδιο               και ορίσετε όνομα (εικόνα 11).  
Πατήστε Save για αποθήκευση, Cancel για ματαίωση. 
Τέλος πατήστε Done για να καταχωρηθεί η συσκευή. Θα εμφανιστεί η εικόνα 12. 
 

 Πατήστε “Add Remote Control” για να προσθέστε μία συσκευή στο Smart IR (εικόνα 12). 
 Επιλέξτε  από την λίστα την επιθυμητή συσκευή (εικόνα 13), π.χ. το  “Air Conditioner”. 

 Επιλέξτε μοντέλο της συσκευής που θέλετε να προσθέστε (εικόνα 14). 
 Aφού επιλέξετε το μοντέλο, από το χειριστήριο του κλιματιστικού πατήστε κρατημένο ένα πλήκτρο (συνήθως τα πλήκτρα 

ρύθμισης της θερμοκρασίας) και αφού πατήστε «Next one”, πατήστε το «Select this one”. Αφήστε το πλήκτρο από το 
χειριστήριο του κλιματιστικού και η συσκευή θα έχει προστεθεί στο Smart IR. (εικόνα 15). 

Εικόνα 13 Εικόνα 14 Εικόνα 15 



Λειτουργία της συσκευής 

Εικόνα 16 Εικόνα 17 Εικόνα 18 

Όταν συνδεθεί η συσκευή με επιτυχία (εικόνα 16), θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη με την ονομασία που την έχετε δηλώσει. 
Αφού επιλέξετε την συσκευή (Air Conditioning) (εικόνα 16), θα έχετε την δυνατότητα να ελέγχετε το κλιματιστικό από την 
εφαρμογή του κινητού (On, Off, ορισμός Θερμοκρασίας, κλπ) (εικόνες 17,18,19). 

Πατήστε πάνω δεξιά      (Εικόνα 12), για πληροφορίες της συσκευής όπως, μοίρασμα (share), έλεγχο για ενημερώσεις, 

ονομασία, διαγραφή της. (εικόνες 20, 21). 

Εικόνα 19 Εικόνα 20 Εικόνα 21 


