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Smart Plug  
(16A) Model EU3

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση 
ενός (1) έτους.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:
• έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης
• η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε εξωτερικό 

χώρο ή σε χώρο με υψηλή υγρασία
• η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν καταστρα-

φεί μηχανικά μέρη
• υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της 

συσκευής
• η συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδο-

τημένο τεχνικό
• έχει τροποποιηθεί το καλώδιο τροφοδοσίας 

ή έχει χρησιμοποιηθεί άλλος μετασχηματι-
στής.
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• Τέλος θα εμφανισθεί η οθόνη με το όνομα της 
συσκευής: SMART SOCKET.

   

• Επιλέξτε: Switch για ON / OFF

• Επιλέξτε: CountDown για ΟΝ ή OFF μετά από 
συγκεκριμένο χρόνο, που εσείς θα ορίσετε (π.χ. 
μετά από 3 ώρες και 15 λεπτά).

• Επιλέξτε: Schedule για να ορίσετε σενάρια 
αυτόματου ON /OFF ανά ημέρα.

• Θα ανοίξει η καρτέλα: Εισάγετε τον κωδικό wifi.

• Επιβεβαιώστε ότι το κινητό σας είναι συνδεμένο 
στο σωστό Wi-Fi, στην συνέχεια συμπληρώστε 
τον κωδικό του Wi-Fi και πατήστε: Επιβεβαιώνω.

• Θα ανοίξει η καρτέλα Σύνδεση για να γίνει η 
ανίχνευση και η σύνδεση της συσκευής.

   
• Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα ανοίξει μία 

νέα καρτέλα με το όνομα της συσκευής όπου και 
θα επιλέξετε: Πλήρης.
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• Η συσκευή λειτουργεί με την εφαρμογή: Smart 
Life (Smart Life – Smart Living) της Tuya Inc.

• Κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play ή 
το App Store και δημιουργήστε λογαριασμό.

• Συνδέστε την συσκευή στο ρεύμα.

•  Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα.

•  Το μπλε φως του διακόπτη της συσκευής θα 
πρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει. 

•  Εάν όχι τότε κρατήστε πατημένο το διακόπτη 
της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα και στην 
συνέχεια αφήστε τον. Σε λίγο το μπλε φως του 
διακόπτη της συσκευής θα πρέπει να αρχίσει 
να αναβοσβήνει. 

•  Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi 
του χώρου.

• Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life.

• Επιλέξτε το + (βρίσκετε πάνω δεξιά στην οθόνη).

• Θα ανοίξει η καρτέλα: Χειροκίνητη προσθήκη.

•  Επιλέξτε Ηλεκτρολογία και στην συνέχεια το 
εικονίδιο πρίζα (Wi-Fi) που βρίσκετε πάνω 
αριστερά.

• Θα ανοίξει η καρτέλα: Επαναφέρετε τη συ-
σκευή πρώτα.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες ή πατήστε το: Φως 
Επιβεβαίωση Του Φλας εάν το μπλε φως στην 
συσκευή αναβοσβήνει γρήγορα.

   


