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Εισαγωγή

Ευχαριστούμε για την αγορά της Nedis WIFIDS20WT.
Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη
σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται στον τελικό χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις
πληροφορίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος.
Πάντα να φυλάσσετε αυτές τις πληροφορίες με το προϊόν για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή προϊόντος
Το WIFIDS20WT είναι ένας συναγερμός καπνού.
Το προϊόν ενεργοποιείται με μια μπαταρία CR123A (περιλαμβάνεται) και διαθέτει
προειδοποιητική ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση καπνού στον αέρα. Ο συναγερμός καπνού δεν
αποτρέπει την φωτιά.

Προοριζόμενη χρήση
Το προϊόν αυτό προορίζεται για την ανίχνευση καπνού σε κλειστούς χώρους.
Η διαφορετική χρήση και οι αλλαγές στο προϊόν συνιστούν μη κατάλληλη χρήση και ενέχει τον
σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτια με υγρασία, κοντά σε πόρτες, παράθυρα,
ανεμιστήρες ή καλοριφέρ.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την
εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν Συναγερμός καπνού Wi-Fi

Αριθμός είδους WIFIDS20WT

Διαστάσεις (μ x π x υ) 76 x 76 x 28,5 mm

Πιστοποίηση ΕΕ EN 14604:2005/AC:2008

Είδος μπαταρίας CR123A 3 V (περιλαμβάνεται)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας Έως 2 χρόνια

Ένταση συναγερμού >85 дБ @ 3 м

Έξοδος συναγερμού Οπτική και ηχητική ένδειξη, Nedis Smartlife ειδοποίηση

Ειδοποίηση χαμηλής
μπαταρίας

Ναι

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C – 55 °C

Υγρασία λειτουργίας ≤95%

Ασύρματες συνδέσεις Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Εμβέλεια συχνότητα Wi-Fi 2412 - 2472 MHz

Κύρια μέρη (εικόνα A)

Οδηγίες ασφάλειας
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή

χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική
αναφορά.

• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
• Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
• Ελέγξτε το προϊόν μία φορά κάθε εβδομάδα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.
• Μην βάφετε το προϊόν.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με σκόνη ή καπνό.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο, το προϊόν έχει σχεδιαστεί για

εσωτερική χρήση.
• Αντικαταστήστε το προϊόν αν δεν λειτουργεί σωστά ή όταν λήξει η διάρκεια ζωής του.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
• Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή κομματιάζετε τις κυψέλες ή μπαταρίες.
• Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε σε

μέρος με απευθείας έκθεση στον ήλιο.
• Μην βραχυκυκλώνετε μία κυψέλη ή μπαταρία.
• Μην αποθηκεύετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να

προκληθεί βραχυκύκλωμα μεταξύ τους ή να βραχυκυκλώσουν από άλλα μεταλλικά
αντικείμενα.

• Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.
• Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην επιτρέπεται στο υγρό να έρθει σε επαφή με

την επιδερμίδα ή τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή, πλύνετε την περιοχή που ήρθε σε επαφή με
αρκετό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Διατηρείτε τις κυψέλες και τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές.
• Κρατήστε το φυλλάδιο του αρχικού προϊόντος για μελλοντική αναφορά.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν χρησιμοποιούν την μπαταρία.
• Απορρίψτε την κυψέλη ή την μπαταρία με τον κατάλληλο τρόπο.
• Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης μίας κυψέλης ή μπαταρίας.

Εγκατάσταση

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας
Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και δεν υπάρχει ορατή βλάβη. Αν λείπουν
εξαρτήματα ή έχουν κάποια βλάβη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις Nedis B.V. μέσω της
ιστοσελίδας: www.nedis.com.

Τοποθέτηση της μπαταρίας
1. Γυρίστε τον συναγερμό A1 αριστερόστροφα για να τον αφαιρέσετε από το στήριγμα A5.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία A6 μέσα στη θήκη μπαταριών A4. Βεβαιωθείτε ότι η

πολικότητα της μπαταρίας (+/-) ταιριάζει με τις ενδείξεις πολικότητας μέσα στη θήκη
μπαταριών.

3. Στρίψτε την ειδοποίηση A1 δεξιόστροφα για να το προσαρμόσετε στο βραχίονα A5.
4. Έλεγχος του προϊόντος.

 Η συνεχής έκθεση σε υψηλή ή χαμηλή υγρασία ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.

Επιλογή θέσης (εικόνα B & C)
Για περισσότερη ασφάλεια, συνίσταται να εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με μια πηγή
ανάφλεξης όπου ο καπνός μπορεί να ανιχνευτεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί:
• Σε κάθε υπνοδωμάτιο.
• Και οι δύο άκρες ενός διαδρόμου πάνω από 12 μέτρα.
• Κάθε δωμάτιο όπου υπάρχει ένας φούρνος, μια πηγή θερμότητας και/ή άλλες συσκευές

καύσης.
• Σε κάθε δωμάτιο όπου πολλά άτομα κάθονται συνεχόμενα αρκετές ώρες.
• Σε σπίτι πολλαπλών επιπέδων, εγκαταστήστε τουλάχιστον ένα προϊόν σε κάθε όροφο .
Σε μέρη με πηγή καύσης:
• Στην οροφή, τουλάχιστον 50 εκ μακριά από τους γύρω τοίχους.
• Σε κεντρικό σημείο του δωματίου.
• Όχι σε ρεύματα αέρα (κοντά σε παράθυρα, ανεμιστήρες οροφής ή κλιματιστικά).

Το προϊόν μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε μία οροφή με κλίση.

 Μην εγκαθιστάτε στην άκρη μίας επικλινούς οροφής καθώς σε εκείνα τα σημεία
συγκεντρώνεται αέρας χωρίς καπνό, εμποδίζοντας τον καπνό να φτάσει στο προϊόν.

Σε υπνοδωμάτια:
• Όχι σε ρεύματα αέρα (κοντά σε παράθυρα, ανεμιστήρες οροφής ή κλιματιστικά).
• Όχι πίσω από αντικείμενα (κουρτίνες ή ντουλάπες).
Άλλα μέρη:
• Όχι σε ρεύματα αέρα (κοντά σε παράθυρα, ανεμιστήρες οροφής ή κλιματιστικά).
• Όχι πίσω από αντικείμενα (κουρτίνες ή ντουλάπες).

Για τη βέλτιστη ανίχνευση του καπνού εγκαταστήστε το προϊόν σε ελάχιστο ύψος 1.80 μ.
Μην εγκαταστήσετε το προϊόν:
• σε χώρους με βρωμιά, λίπη ή σκόνη.
• σε θερμοκρασίες κάτω -10 ºC.
• σε θερμοκρασίες άνω 55 ºC.
• σε ρεύματα αέρα (κοντά σε ανεμιστήρες οροφής, κλιματιστικά ή ανοιχτά παράθυρα).
• σε απόσταση 3 μέτρων από μία πηγή υψηλών επιπέδων υγρασίας.
• σε απόσταση 1,5 μέτρου από συσκευές κουζίνας.
• εντός 6 μ. από έναν φούρνο ή πηγή θέρμανσης που χρησιμοποιεί καύσιμα.
• πίσω από αντικείμενα όπως κουρτίνες ή ντουλάπες.
• εντός 1 μ από ένα φωτισμό φθορισμού.

Εγκατάσταση/τοποθέτηση του προϊόντος (εικόνα D & E)
1. Τοποθετήστε το βραχίονα A5 στην επιθυμητή θέση.

Ακολουθήστε τα βήματα 2. - 6. για επιφάνειες από πέτρα/τσιμέντο. Συνεχίστε στο βήμα 5. για
ξύλινες επιφάνειες.
2. Χρησιμοποιείστε το βραχίονα A5 για να σημειώσετε τις τρύπες με ένα μολύβι.
3. Τρυπήστε δύο Ø 4 mm τρύπες.
4. Συνδέστε το φις A8 σε μία πρίζα ρεύματος.
5. Ασφαλίστε το βραχίονα A5 με τις βίδες A7.

Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς αυτό θα παραμορφώσει το βραχίονα.
Διαφορετικά, προσαρμόστε τον βραχίονα τοποθέτησης στην επιφάνεια με την
αυτοκόλλητη ταινία.

6. Στρίψτε την ειδοποίηση A1 δεξιόστροφα για να το προσαρμόσετε στο βραχίονα A5.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Nedis SmartLife
1. Κάντε λήψη της εφαρμογής Nedis SmartLife για Android ή iOS στο τηλέφωνό σας από το

Google Play ή το Apple App Store.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με την διεύθυνση e-mail σας και πατήστε Continue.

Θα λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε.
5. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε Done.
6. Πατήστε Add Home για να δημιουργήσετε ένα SmartLife Home.
7. Ρυθμίστε την τοποθεσία σας, επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε

Done.

Σύνδεση στην εφαρμογή
1. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο σας.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
3. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
4. Πατήστε το + στην πάνω δεξιά γωνία.
5. Επιλέξτε “Συναγερμός καπνού Wi-Fi”
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Αποσύνδεση της εφαρμογής
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
2. Ανοίξτε “Συναγερμός καπνού Wi-Fi” πατώντας την αντίστοιχη ψηφίδα στην εφαρμογή.
3. Πατήστε το σύμβολο μολύβι στην πάνω δεξιά γωνία.
4. Πατήστε Remove Device στο κάτω μέρος και επιβεβαιώστε.

Χρήση

Ανιχνευτής καπνού
Όταν το προϊόν ανιχνεύσει καπνό, ο συναγερμός εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό ήχο και η ένδειξη
A3 αναβοσβήνει με κόκκινο. Σε περίπτωση συναγερμού:
• Βρείτε από που προέρχεται ο καπνός.
• Επιλύστε το πρόβλημα.

Έλεγχος του προϊόντος
Ελέγξτε το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.
Πατήστε το κουμπί έλεγχος/αθόρυβο. Ο συναγερμός εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό ήχο τρεις
φορές και η ένδειξη A3 αναβοσβήνει με κόκκινο.

Αθόρυβη λειτουργία
Στη λειτουργία αθόρυβο, ο συναγερμός δεν παράγει ήχο για 9 λεπτά.
Η αθόρυβη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί έλεγχος/αθόρυβο A2 ενώ ακούγεται ο συναγερμός ώστε να
ενεργοποιηθεί η αθόρυβη λειτουργία.
Μετά από 9 λεπτά, το προϊόν επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Λυχνία LED Ήχος ειδοποίησης

Κατάσταση αναμονής
ΤοA3 αναβοσβήνει με
κόκκινο κάθε 40
δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση

Αθόρυβη λειτουργία
ΤοA3 αναβοσβήνει με
κόκκινο.

Απενεργοποίηση

Έλεγχος
ΤοA3 αναβοσβήνει με
κόκκινο.

3 χαρακτηριστικοί ήχοι με
διάρκεια.

Κατάσταση χαμηλής
μπαταρίας

ΤοA3 αναβοσβήνει με
κόκκινο μια φορά κάθε 40
δευτερόλεπτα.

Κάνει ένα χαρακτηριστικό
ήχο κάθε 40 δευτερόλεπτα.

Δυσλειτουργία
ΤοA3 αναβοσβήνει με
κόκκινο δύο φορές κάθε 40
δευτερόλεπτα.

Κάνει διπλό ένα
χαρακτηριστικό ήχο κάθε 40
δευτερόλεπτα.

Ανιχνευτής καπνού
ΤοA3 αναβοσβήνει με
κόκκινο.

Κάνει συνεχώς ένα
χαρακτηριστικό ήχο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Πιθανή λύση

Η ειδοποίηση δεν ανταποκρίνεται όταν
πατάτε το κουμπί ελέγχου.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει
τοποθετηθεί σωστά.

Δοκιμάστε μια διαφορετική μπαταρία.

ΤοA3 αναβοσβήνει μια φορά και ο
συναγερμός ακούγεται μια φορά κάθε 40
δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε
την μπαταρία.

ΤοA3 αναβοσβήνει δύο φορές και ο
συναγερμός ακούγεται δύο φορές κάθε 40
δευτερόλεπτα.

Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.
Αντικαταστήστε το.

Συντήρηση

Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον
καθαρισμό του προϊόντος.
Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του προϊόντος.

Εγγύηση

Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την
ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση (τυπική οικιακή χρήση). Το Nedis
δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, ελαττώματα ή/και βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την
εμπορική χρήση του προϊόντος.

Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά
σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και δια του παρόντος
αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα στην ΕΕ. Για να αποφύγετε την
μόλυνση του περιβάλλοντος ή για να μην είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, είστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του ώστε να
βοηθήσετε στην αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των ακατέργαστων
υλικών. Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου το αγοράσετε. Αυτοί μπορούν
να ανακυκλώσουν αυτό το προϊόν.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν WIFIDS20WT από τη μάρκα μας
Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα
και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση
συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλεια όπου ισχύει) υπάρχει
και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο:
nedis.gr/WIFIDS20WT#support
Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το:
• EN 14604:2005
• EN 14604:2005/AC:2008
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