
JL1645T-Z-IOT

Καθαριστής νερού

Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τον καθαριστή νερού σας, 
διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
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Οι οδηγίες για συσκευές που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης με αποσπώμενο σετ σωλήνων θα 
αναφέρουν ότι τα νέα σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και 
ότι τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
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Συχνότητα λειτουργίας του προϊόντος:

JL1645T-Z-IOT

RF

BLE

5G WiFi

2.4G WiFi

Transmit frequency

2402-2480MHz

2412-2472MHz

Maximum transmit 
power

<10dBm

<20dBm

<20dBm

5180-5240MHz
5260-5320MHz
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0.18-0.4MPa
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Ένδειξη WIFI
Αναβοσβήνει όταν το WIFI δεν είναι 
συνδεδεμένο, διαφορετικά είναι πάντα 
ενεργοποιημένο.
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2.1 Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:
α) Το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi και γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου.
β) Φροντίστε να είστε δίπλα σε οικιακές συσκευές.
γ) Το ασύρματο σήμα ζώνης 2,4 GHz (κατά προτίμηση) ή 5 GHz είναι ενεργοποιημένο στον ασύρματο 
δρομολογητή σας.

Κατεβάστε την εφαρμογή MSmartLife
Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε 
το ''MSmartLife'' στο Google play  
(συσκευές Android) ή στο App Store (συσκευές ios) 
για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Εγγραφή ή Σύνδεση λογαριασμού
Ανοίξτε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν 
λογαριασμό χρήστη, εάν έχετε ήδη έναν, 
απλώς συνδεθείτε.

Προσθέστε τη συσκευή σας.
Πατήστε το εικονίδιο “+” για να προσθέσετε 
οικιακή συσκευή στον λογαριασμό σας στο  
MsmartLife. 

Συνδεδεμένο στο δίκτυο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να 
ρυθμίσετε τη σύνδεση WiFi. Εάν η σύνδεση 
δικτύου αποτύχει, ανατρέξτε στις Συμβουλές 
εφαρμογής για λειτουργία.

3-3. Σύνδεση wifi



Φωτεινή ένδειξη κατάστασης WiFi

Αναβοσβήνει γρήγορα

Αναβοσβήνει γρήγορα 
σταθερά

Αναβοσβήνει αργά Αναμονή για σύνδεση

Συνδέεται

Συνδέθηκε στον ασύρματο 
δρομολογητή σας

Σημειώσεις για τη δικτύωση

Κατά τη δικτύωση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στο προϊόν.
Σύμφωνα με τις συμβουλές της εφαρμογής, εάν το προϊόν υποστηρίζει μόνο επικοινωνία Wi-Fi 2.4 GHZ, 
σημειώστε ότι το δίκτυο 2.4 GHz έχει επιλεγεί για σύνδεση.
Η Midea συνιστά όπως τα ονόματα SSID δρομολογητών WiFi περιέχουν μόνο αλφαριθμητικές τιμές. Εάν 
χρησιμοποιούνται ειδικοί χαρακτήρες, σημεία στίξης ή κενά, ενδέχεται να εμποδίσει την εμφάνιση του 
ονόματος SSID στα διαθέσιμα δίκτυα για συμμετοχή στην εφαρμογή. Δοκιμάστε το και αν εμφανιστεί 
το SSID, τότε είναι εντάξει για χρήση, διαφορετικά συνδεθείτε στο δρομολογητή και αλλάξτε το 
όνομα SSID.
Ένας μεγάλος αριθμός συσκευών στο δρομολογητή WiFi μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του 
δικτύου, δεν υπάρχει περίπτωση η Midea να προτείνει έναν συγκεκριμένο περιορισμό αριθμού, καθώς 
αυτό εξαρτάται από την ποιότητα του δρομολογητή και πολλούς άλλους παράγοντες.
Εάν αλλάξει το όνομα του δρομολογητή ή του WiFi και ο κωδικός πρόσβασης WiFi, επαναλάβετε την πιο 
πάνω διαδικασία για να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο.
Καθώς η τεχνολογία του προϊόντος ενημερώνεται, το περιεχόμενο του MSmartLife ενδέχεται να αλλάξει 
και η πραγματική εμφάνιση στην εφαρμογή MSmartLife θα υπερισχύει.

2.2 Προσθέστε την συσκευή
Προσθέστε την συσκευή> εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 
λογαριασμού δρομολογητή> επιλέξτε συσκευή καθαρού 
ποτού> επιλέξτε το μοντέλο JL1645T-Ζ-ΙΟΤ> ακολουθήστε τις 
οδηγίες για να λειτουργήσετε τη συσκευη> περιμένετε για σύνδεση

3. Διεπαφή λειτουργίας λογισμικού εφαρμογής 

3.1 Εισαγάγετε την αρχική σελίδα της διεπαφής ελέγχου 
εφαρμογής, η οθόνη είναι η εξής:

Συνολική 
κατανάλωση 
νερού

Διάρκεια ζωής 
φίλτρου PCB

Διάρκεια ζωής 
φίλτρου UF
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3.2 Στη διεπαφή της αρχικής σελίδας της 
εφαρμογής, κάντε κλικ στο εικονίδιο του 
αντίστοιχου στοιχείου φίλτρου για να εισέλθετε 
στη διεπαφή εμφάνισης της αντίστοιχης 
διάρκειας ζωής του στοιχείου φίλτρου

Διάρκεια ζωής φίλτρου

3.3 Αρχική σελίδα διεπαφής ελέγχου εφαρμογής, 
σύρετε την οθόνη, εισαγάγετε τη διεπαφή   
εμφάνισης άλλης λειτουργίας

Μοντέλο προϊόντος

Κάντε κλικ για αλλαγή γλώσσας

Kάντε κλικ για να εισέλθετε στη 
διεπαφή πληροφοριών μετά την 
πώληση

Κάντε κλικ για να εισαγάγετε τη 
διεπαφή του αριθμού έκδοσης της 
εφαρμογής

3-4
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14. Σημείωση: Kύκλος Απενεργοποίησης 

      Ποτέ μην πίνετε το πρώτο φλιτζάνι νερό κατά τη διάρκεια της νύχτας ή μετά από μια παύση άνω των 10 ωρών, πίνετε 
      οποιοδήποτε είδος νερού αφού αδειάσετε το πρώτο φλιτζάνι νερό. Για τον κύκλο απενεργοποίησης του διανομέα 
      νερού, αν και ο διανομέας νερού λειτουργεί, δεν παρέχει νερό.

      Εάν η σύνδεση μεταξύ του διανομέα νερού και του δικτύου νερού παραμένει ανενεργή για 48 ώρες, τουλάχιστον 
      2 λίτρα κρύου νερού θα πρέπει να εκκενώνονται πριν το πιείτε.

      Εάν ο διανομέας νερού παραμένει ανενεργός για 15-20 ημέρες, θα πρέπει να γίνεται ασφαλής απολύμανση 
      τουλάχιστον πριν από την κατανάλωση.

      Εάν ο διανομέας νερού παραμένει ανενεργός για περισσότερες από 20-25 ημέρες, είναι απαραίτητο να αποστειρωθεί 

      εκ νέου και να αντικατασταθεί το φίλτρο τουλάχιστον πριν το πιείτε.

3-5

3-6
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Μικρή ροή νερού/ Χωρίς 
ζεστό νερό θέρμανση και 
τα        φώτα που 
αναβοσβήνουν 

Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου Πληροφορίες:
Όνομα ψυκτικού: R134a (CH 2 FCF 3)
Βάρος ψυκτικού: 0,038kg
Το R134a (CH2 FCF 3) περιέχει υδροφθοράνθρακες με τιμή δυναμικού πλανητικής 
υπερθέρμανσης 1430 
Ένας τόνος R134a (CH2 FCF 3) ισοδυναμεί με CO2 (tCO2eq): 0,054τόνους
Θεωρείται «ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός»




