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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΔΕΣIΜΟΤΗΤΑ WIFI 
Ο Αφυγραντήρας TOYOTOMI sensei είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένη δυνατότητα 
σύνδεσης WiFi. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή SSmart Life (διαθέσιμη από το Apple App 
Store ή το Google Play),  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έξυπνο τηλέφωνο ή tablet για 
να λειτουργήσετε αυτή την συσκευή εξ’ αποστάσεως.
Ένα Router WiFi (συνδυασμένο με τη συσκευή μέσω του SSmart Life App) χρησιμοποιείται 
για τον έλεγχο του Αφυγραντήρα

ΟΟ  Αφυγραντήρας  ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκετε σε χώρο με κάλυψη WiFi iinternet..
ΕΕάν η κινητή συσκευή ελέγχου βρίσκεται εκτός της κάλυψης του Roouuter WiFi δηλ. 
λλειτουργεί εξ ’αποστάσεως, τότε το Roouuter WiFi θα απαιτήσει σύνδεση στο 
δδιαδίκτυο για επικοινωνία με την κινητή συσκευή ελέγχου.

1. Αφυγραντήρας  (συσκευή  TOYOTOMI)
2. Κινητή συσκευή Smart phone ή tablet (χρήση WiFi)
3. WiFi Router (Δρομολογητής WiFi)
4. Server εργοστασίου
5. Internet cloud
6. Smart phone ή tablet (χρήση internet cloud)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αφυγραντήρας  TOYOTOMI
Ruter WiFi, 2.4Ghz που υποστηρίζει λειτουργία 802.11b / g / n, και 
κάλυψη της συσκευής. (ΔΕΝ υποστηρίζεται 5GHz WiFi )
Για απομακρυσμένο έλεγχο Ruter WiFi  με ενεργή σύνδεση στο 
διαδίκτυο. 
Έξυπνο τηλέφωνο / tablet (Android 4.4+ ή Apple iOS 7.0+) με 
εγκατεστημένη εφαρμογή Smart Life.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Κάντε σάρωση στο QR Code για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή μας.
Αυτό το εγχειρίδιο αφορά προϊόν με λειτουργία WIFI.
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε το για 
περαιτέρω χρήση.
Μην αποσυνδέετε τη μονάδα WIFI από την συσκευή.
Για τις τεχνικές ενημερώσεις, μπορεί να υπάρξει απόκλιση μεταξύ των πραγματικών 
στοιχείων από το εγχειρίδιο. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ APP
Κάντε λήψη του  APP, για να το εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο.
Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο "Smart Life" στην οθόνη του 
τηλεφώνου σας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ QR ΚΩΔΙΚΟΥ 
1.Κατά την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στην εφαρμογή, θα εμφανιστεί η παρακάτω 
οθόνη ενεργοποίησης. Για την ενεργοποίηση του application υπάρχουν δύο επιλογές. 
Σάρωση του κωδικού QR του προϊόντος  (κάντε κλικ στο κουμπί "Σάρωση" και σαρώσετε 
τον κωδικό QR που βρίσκεται στην σελίδα) ή πατήστε "Κωδικός ενεργοποίησης" και 
εισάγετε τον κωδικό: TOYOTOMI

2.Ενεργοποίηση μέσω QR κώδικα.

3.Ενεργοποίηση μέσω κωδικού: TOYOTOMI
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΓΓΡΑΦΉ ΧΡΗΣΤΗ (Δημιουργία Λογαριασμού)
Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την εφαρμογή, πρέπει να δημιουργήσετε ένα 
λογαριασμό. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή". Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω email ή με 
καταχώρηση του τηλεφωνικού αριθμού του smartphone

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
1. Πληκτρολογήστε τον καταχωρημένο λογαριασμό email ή τον αριθμό τηλεφώνου και 
τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Σύνδεση".
2. Πατήστε το κουμπί "Σύνδεση μέσω SMS" για να εισέλθετε σε νέα σελίδα, 
πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο “Get" για να λάβετε 
στον αριθμό τηλεφώνου που καταχωρήσατε τον κωδικό επιβεβαίωσης,  στη συνέχεια 
συμπληρώστε τον στο σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο "Σύνδεση".
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
1. Πατήστε το κουμπί "Forgot Password".
2. Συμπληρώστε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου ή email και πατήστε το κουμπί 
"Next".
3. Θα λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης στο καταχωρημένο τηλέφωνο ή email, 
συμπληρώστε τον κωδικό και ορίστε τον νέο κωδικό πρόσβασης, πατώντας το κουμπί 
“Confirm".

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Πατήστε το κουμπί "Add Device" και επιλέξτε τον τύπο προϊόντος.

2. Υπάρχουν δύο τρόποι για αντιστοίχιση της συσκευής, μέσω "CF" ή "Ap Mode”.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
CF MODE

1. Το σύστημα αρχικά ενεργοποιεί την λειτουργία CF, πατήστε το κουμπί "Next Step" για 
να συνεχίσετε.
2. Επιλέξτε το WIFI και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε " Next " για να 
συνεχίσετε.

3. Το λογισμικό  θα κάνει αυτόματα την αντιστοίχιση της συσκευής.
4. Μετά την επιτυχημένη αντιστοίχιση, θα εμφανίσει η παρακάτω σελίδα.
5. Μπορείτε να μετονομάσετε τη συσκευή ή να κάνετε κοινή χρήση με την οικογένεια ή 
να πατήσετε το κουμπί "Done" για να ξεκινήσετε να ελέγχετε τη συσκευή
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
2. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής. Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε. Ρυθμίστε την 
αφύγρανση.

* Ίσως υπάρχει απόκλιση των πραγματικών στοιχείων από αυτά που περιέχονται στο 
εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Εκφράζουμε τη συγνώμη μας.

2. Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας, κάντε κλικ στο κουμπί "Mode" και επιλέξτε ανάμεσα 
από τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας. Κάθε μοντέλο αφυγραντήρα έχει διαφορετικό 
τρόπο λειτουργίας.

@mam0180723 9

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 
Αφυγραντήρα

Ένδειξη ρύθμισης ποσοστού 
υγρασίας

Αύξηση ποσοστού υγρασίαςΜείωση ποσοστού υγρασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ
3.Κάντε κλικ στο κουμπί “Speed" για να 
επιλέξτε την ταχύτητα ανεμιστήρα, 
Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή.

4. Άλλες επιπλέον λειτουργίες υπάρχουν 
στο "Function", επιλέξτε πατώντας το 
αντίστοιχο κουμπί.
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5. Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Πατήστε το κουμπί "Timer" και θα εμφανιστεί η 
παρακάτω οθόνη. Στην οθόνη αναγράφεται η προσαρμοσμένη ρύθμιση του 
χρονοδιακόπτη και πατώντας το κουμπί "Add Timer" μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό 
σας πρόγραμμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ
6. Κλείστε το πλήκτρο "ON" ή "OFF" για να ρυθμίσετε το Χρονοδιακόπτη.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, να ρυθμίσετε 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα, να ρυθμίσετε την υγρασία και τον εβδομαδιαίο 
χρονοδιακόπτη. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί ‘’Save’’για να 
επιβεβαιώσετε ή στο κουμπί ‘’Cancel’’να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις.
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7. Πατώντας το κουμπί στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης,  θα βρείτε επιπλέον ρυθμίσεις, 
όπως Τροποποίηση ονόματος συσκευής, Κοινή χρήση συσκευών, Πληροφορίες 
συσκευής, Ανατροφοδότηση, Έλεγχος για αναβαθμισμένο λογισμικό, Κατάργηση 
συσκευής, Επαναφορά συσκευής, Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Ρύθμιση ώρας Ρύθμιση λεπτών

Αποθήκευση 
ρύθμισης

Ρύθμιση ημέρας

Χρονοδιακόπτης 
ON / OFFΕπιλογή λειτουργίας

Ρύθμιση ανεμιστήρα
Ρύθμιση υγρασίας

Ακύρωση



8. Από την ενότητα “Profile”, μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία:
α)   Πληροφορίες λογαριασμού
β)   Scan QR Code : σάρωση του κώδικα QR
γ)    Device Sharing: Εμφάνιση πληροφοριών κοινής χρήσης συσκευών
δ)    Message Center: Εμφανίζει όλα τα μηνύματα που στέλνει o κατασκευαστής στους 
χρήστες.
ε)    Feedback: Όπου οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν σχόλια online.
ζ)    About: Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες έκδοσης εφαρμογής.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιγραφή Ανάλυση αιτίου

Η συσκευή δεν 
μπορεί να 
ρυθμιστεί με 
επιτυχία

1. Ελέγξτε τη σωστή διεύθυνση και κωδικό πρόσβασης της 
σύνδεσης WIFI
2.Ελέγξτε τη συσκευή σε κατάσταση διαμόρφωσης
3.Ελέξτε αν υπάρχουν περιορισμοί από το τείχος προστασίας ή 
άλλου τύπου λογισμικά
4. Ελέγξτε ότι το router λειτουργεί κανονικά
5.Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή, το router και το smartphone 
βρίσκονται μέσα σε κοινό πεδίο σήματος
6. Ελέγξτε την εφαρμογή προστασίας του router ή όχι

Το smartphone 
δεν μπορεί να 
ελέγξει τη 
συσκευή

Ένδειξη λογισμικού: Η αναγνώριση απέτυχε, σημαίνει ότι η 
συσκευή έχει επαναφερθεί και έχει χαθεί η συνδεσιμότητα με 
το κινητό. Πρέπει να συνδέσετε εκ νέου το WIFI για να 
αποκτήσετε προσβασιμότητα. Συνδέστε το, στο τοπικό δίκτυο 
και ανανεώστε το. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, 
διαγράψτε τη συσκευή και ανανεώστε.

Το smartphone 
δεν μπορεί να 
“βρει” τη 
συσκευή

Ένδειξη λογισμικού: Εγκατάσταση εκτός γραμμής.
Ελέγξτε ότι το δίκτυο λειτουργεί
1. Η συσκευή έχει επαναδιαμορφωθεί
2. Η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας
3. Το router είναι εκτός λειτουργίας
4. Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο router
5. Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω του 
router (υπό τη λειτουργία τηλεχειρισμού)
6. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στο router (υπό τοπική 
λειτουργία ελέγχου)
7. Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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ΠΡΟΣΟΧΗΥπόδειξη CF:

Εμφάνιση “CF”ανά  0,5 sec συνολικά 5 φορές, και στη συνέχεια επιστροφή στην αρχική 
κατάσταση. Αυτή η υπόδειξη σημαίνει  ότι το κινητό μπορεί να ρυθμίσει το δίκτυο και να 
πραγματοποιήσει μια σύνδεση δικτύου μεταξύ έξυπνων οικιακών συσκευών και του 
δρομολογητή (router), ζητώντας τους να εισέλθουν σε μια κανονική διαμόρφωση 
συσκευής.

Υπόδειξη PP :

Εμφάνιση “PP”ανά  0,5 sec συνολικά 5 φορές, και στη συνέχεια επιστροφή στην αρχική 
κατάσταση. Αυτή η υπόδειξη σημαίνει ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο στην έξυπνη 
οικιακή συσκευή.

Υπόδειξη SA :

Εμφάνιση “SA”ανά  0,5 sec συνολικά 5 φορές, και στη συνέχεια επιστροφή στην αρχική 
κατάσταση. Αυτή η υπόδειξη σημαίνει ότι η αναζήτηση σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί. Οι 
τρεις συσκευές, το smartphone, ο αφυγραντήρας και ο δρομολογητής (router) 
επιβεβαιώνουν την μεταξύ τους ρύθμιση και ότι μπορεί να γίνει έλεγχος τις συσκευής 
μέσω δικτύου. (Σημείωση: Η Εμφάνιση "SA" είναι 5 φορές κατά τη διαμόρφωση του 
δικτύου και η προτροπή "SA" δεν είναι 5 φορές κατά τη διαμόρφωση του δικτύου 
ευρείας περιοχής και δεν καθορίζεται 1-3 φορές).

Υπόδειξη AP: Αυτή η υπόδειξη σημαίνει ότι τα τερματικά και οι έξυπνες συσκευές 
μπορούν να συνδεθούν μέσω του Διαδικτύου και να ελέγξουν τις έξυπνες συσκευές μέσω 
απομακρυσμένης λειτουργίας. Επίσης, υποδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 
λειτουργία διαμόρφωσης (Hot Spot).

Πώς να επαναφέρετε τη συσκευή:

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε 6 φορές το κουμπί "Timer" συνεχόμενα σε 4 
δευτερόλεπτα. Το WIFI μπορεί να επαναφερθεί με το βομβητή να αποκρίνεται. 
Επαναλάβετε ξανά τη λειτουργία (σε 4 δευτερόλεπτα, πιέστε 6 φορές το πλήκτρο 
"Χρονοδιακόπτης"), θα αλλάξει μεταξύ "CF" και "AP". Συγκεκριμένα, 4,7 hotspot και 4,4 
κανονική διαμόρφωση συσκευής.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
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WIFI COMPATIBILITY / CONNECTIVITY 

TOYOTOMI  Dehumidifier fitted with built-in WiFi connectivity. Using the Smart Life App 
(available from Apple App Store or Google Play) it is then possible to use a smart phone or 
tablet to operate these appliance remotely. 
A WiFi router (paired with the appliance via Smart Life App) is used to control the 
Dehumidifier.

TThe Dehumidifier MUST BE installed in a location that has WiFi router coverage.
IIf the controlling mobile device is outside of the WiFi router's coverage i.e. operating   
rremotely, then the WiFi router will require an internet connection to communicate with the 
ccontrolling mobile device.
..

1. Dehumidifier ( Device  TOYOTOMI)
2. Smart phone or tablet (using WiFi)
3. WiFi Router
4. Factory web Server 
5. Internet  cloud
6. Smart phone or tablet (using internet cloud)

MINIMUM REQUIREMENTS
Dehumidifier TOYOTOMI  
WiFi Router, 2.4G frequency range supporting 802.11b/g/n mode, with 
coverage of the Appliance(s) location. (5GHz Wi-Fi is not supported)
For remote cloud based operation WiFi router / modem with active 
internet connection 
Smart phone / Tablet  (Android 4.4+ ή Apple iOS 7.0+) with Smart Life 
App installed
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Please scan the QR Code to download the latest App software.
The latest App software integrated air conditioner, dehumidifier and portable air 
conditioner

SERVICE CONDITION
Thank you for choosing our appliance.
This manual apply to the product which has WIFI function.
Please read the manual carefully before using the product and keep it properly for further 
review.
Please do not unplug the WIFI module by yourself.
For technical update, there may be deviation of the actual items from the manual. We 
express our apologies. Please refer to your actual product.

INSTALL THE APP
When download the APP software, you can install it in your smart phone.
After installation, you can find the “Smart Life” icon on your phone desk.

er
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ACTIVATE QR CODE
1.When you first time enter the App, it will display activation interface, you can select 
scan activation QR code (click “Scan” button and scan the activation QR code in below 
page) or input “activation code” words (in below page), click “activate” button to activate 
it: TOYOTOMI

2.Appliance activation QR code. 

3.Appliance activation code WORDS: TOYOTOMI
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ΠΡΟΣΟΧΗ
REGISTER USER ACCOUNT
When you first time use the App, you need to register an account. Click “Register” button 
to enter to the register interface. You can register with email or “Register with Mobile 
number”.

LOGIN USER ACCOUNT
1.Register account login, fulfill the registered email or phone number account and 
password, press “Login” button.
2.Phone number login, press “Sign in with SMS” button to enter the next page, fulfill the 
phone number and press “get” button to receive the confirm code and fill in, the press 
“Login” button.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
FORGET PASSWORD
1.Press the “Forgot password” button to the next page.
2.Fulfill the registered phone number or email account, press “Next” button to the next 
page.
3.You will receive the verification code, fulfill it, and set the new password, press 
“confirm” button.

ADD THE DEVICE
1.Press “Add Device” button to next page, select the product type.

2.There are two methods to do the device match, “CF” or “Ap Mode”. You can choose by 
the different button. 
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ΠΡΟΣΟΧΗADD THE DEVICE (CF MODE)
1.The system defaults to CF mode at first, Press “Next Step” to continue.
2.Select the home router, and fulfill the password of router, press “Next” to  continue.

3.The APP software will automatically to do the device match.
4.After match successfully, the page will display the prompt as below.
5.You can “Rename” the device name as you like, or share with family, or press “Done” to 
start to control the device
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ΠΡΟΣΟΧΗ
HUMIDIFIER CONTROL
1.Click the appliance name to enter the control interface. Turn ON/OFF. Adjust the setting 
dehumidity.

*For App update, there maybe deviation of the actual items from what is on the manual 
without prior notice. We express our apologies.

2.Adjust the different operating mode, click the “Mode” button, and choose different 
running mode as you like. Different dehumidifier has different mode, the fig is for 
reference.
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Turn ON / OFF

Display the setting humidity

Increase setting humidityDecrease setting humidity



ΠΡΟΣΟΧΗ
3.Click the “Fan” button, choose 
different fan speed, Low, Med, High..

4.Other function control can by selected 
by “Function” button.
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5.Setting timer function. Click the “Timer” button, the APP will enter to timer setting 
interface. It will display the task scheduler set before. You can long term press to edit or 
build a new scheduler by “Add Timer” button.



ΠΡΟΣΟΧΗ
6.Click “ON” or “OFF” button to set Timer ON or TIMER OFF.
You can set Hour, Minute,  operate Mode, operate Fan Speed, operate Humidity, also the 
weekly Timer. After finish the setting click the button to cancel or confirm.
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7.More setting. From the right-up corner, you can do more  function setting, as Modify 
Device Name, Device Sharing, Device Information, Feedback, Check for firmware, Remove 
Device, Restore Device, Restore Manufacture setting.

Hour setting Minute setting

Timer submit

Weekly setting

Timer ON / OFF 
settingMode setting

Fan Speed setting
Humidity setting

Timer cancel



8.Profile. You can manage your personal information. It includes:
a. Account Information
b. Scan QR code: Developers could preview the control interface.
c. Share Device: Display user’s device sharing information
d. Message Centre: Displays all messages that system sent to users.
e. Feedback: Where users could submit feedback online.
f. About: Displays the current App version information.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Description Analysis of cause

Appliance can’t 
be configured 
successfully

1.Check the mobile connected WIFI address and password is 
correct
2.Check the appliance under configuration status
3.There are any firewall or other restrictions have been set or 
not
4.Check the router works normally
5.Make sure appliance, router and mobile work within signal 
scope
6.Check router shielding App or not

Mobile can’t 
control 
appliance

Software display: Identification failed, it means the appliance 
has been reset, and the mobile phone lost control permission. 
You need to connect WIFI to get permission again. Please 
connect the local network and refresh it. After still can’t work, 
please delete appliance and wait its refresh.

Mobile can’t find 
appliance

Software display: Appliance out of line.
Please check network is working
1.The appliance has been reconfiguration
2.Appliance out of power
3.Router out of power
4.Appliance can’t connect to router
5.Appliance can’t connect to network through the router 
(under remote control mode)
6.Mobile can’t connect to router (under local control mode)
7.The mobile phone can’t connect to network

TROUBLE SHOOTING
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ΠΡΟΣΟΧΗCF prompt:

Display 0.5 second to destroy 0.5 seconds, a total of 5 times, then return to the original 
state. This hint indicates that the mobile terminal can configure the network and make a 
network connection between smart home appliances and routers, prompting them to 
enter a normal device configuration.

PP prompts:

Show “PP” 0.5 seconds to destroy 0.5 seconds, a total of 5 times, then return to the 
original state. This hint indicates that the mobile terminal is connected to the smart home 
appliance.

SA prompts:

Show “SA” 0.5 second to destroy 0.5 seconds, a total of 5 times, then return to the 
original state. This hint indicates that the connection search has been completed. The 
three party of the mobile terminal, smart home appliance and router has realized the 
connection and can control the smart home appliances through the LAN mode. (Note: the 
“SA” prompt is 5 times when configuring the LAN, and the “SA” prompt is not 5 times 
when configuring the wide area network, and it is not determined between 1-3 times).

AP prompts: this hint indicates that mobile terminals and smart appliances can be 
connected through the Internet and control intelligent appliances by remote mode. It also 
indicates that is currently in a hot spot configuration mode.

How to reset the appliance:

In the standby mode, press the 6 “Timer” button continuously in 4 seconds. The WIFI can 
be reset with buzzer responds. Repeat operation again (in 4 seconds, press 6 times the 
“Timer” button), it will switch between “CF” and “AP”. Specifically, 4.7 hotspots and 4.4 
normal device configuration.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
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Σημειώσεις /Notes :

Εισαγωγέαc: DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.
Λεωφόροc Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 400

SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.
Λεωφόροc Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 490
Φαξ: 210 53 13 349



DELTA DOMESTIC APPLIANCES S.A.
OFFICIAL DELEGATION GREECE

CENTRAL: KIFISSOU AV., 6, 122 42 EGALEO ATHENS
TEL.: 003 0 210 53 86 400, FAX 003 0 210 59 13 664, e-mail: info@gedsa.gr
www.toyotomi.gr

SERVICE/SPARE PARTS
CENTRAL: KIFISSOU AV., 6, 122 42 EGALEO ATHENS
TEL.: 003 0 210 53 86 490, FAX 003 0 210 53 13 349

This product is made in China

DELTA DOMESTIC APPLIANCES A.E.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 003 0 210 53 86 400, FAX 003 0 210 59 13 664, e-mail: info@gedsa.gr
www.toyotomi.gr

SERVICE/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 003 0 210 53 86 490, FAX 003 0 210 53 13 349

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα
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