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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΔΕΣIΜΟΤΗΤΑ WI-FI 

Ο Αφυγραντήρας TOYOTOMI Sonzai είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένη δυνατότητα 
σύνδεσης Wi-Fi. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Ewpe Smart (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 Wi-Fi (συνδυασμένο με τη συσκευή μέσω του Ewpe Smart App) 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του Αφυγραντήρα.

Ο Αφυγραντήρας ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί σε χώρο με κάλυψη Wi-Fi internet.
Εάν η κινητή συσκευή ελέγχου βρίσκεται εκτός της κάλυψης του Router Wi-Fi δηλ. 
λειτουργεί εξ ’αποστάσεως, τότε το Router Wi-Fi θα απαιτήσει σύνδεση στο 
διαδίκτυο για επικοινωνία με την κινητή συσκευή ελέγχου.

1. Συσκευή Αφυγραντήρα

2. Κινητή συσκευή Smart phone ή tablet (χρήση Wi-Fi)

3. Wi-Fi Router (Δρομολογητής Wi-Fi)

4. Server εργοστασίου

5. Internet cloud

6. Smart phone ή tablet (χρήση internet cloud)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

▪ Αφηγραντήρας TOYOTOMI 
▪ Ruter Wi-Fi, 2.4Ghz που υποστηρίζει λειτουργία 802.11b / g / n, και 

κάλυψη της συσκευής. (ΔΕΝ υποστηρίζεται 5GHz Wi-Fi )
▪ Για απομακρυσμένο έλεγχο Ruter Wi-Fi με ενεργή σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 
▪ Έξυπνο τηλέφωνο / tablet με εγκατεστημένη εφαρμογή Ewpe Smart.
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Internet

Internet
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Android QR κωδικός
Ή αναζητήστε το Ewpe Smart 
στο Google Play

Κατέβασμα και εγκατάσταση εφαρμογής (Application)

Χρήστες IOS: Αναζητήστε την 
εφαρμογή " Ewpe Smart " στο 
apple store και κατεβάστε την 
έκδοση για συσκευές της apple.

Σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR με τη 
smartphone συσκευή σας και κατεβάστε το 
Ewpe Smart.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή σύμφωνα με τον οδηγό καθοδήγησης. Εάν η 
εγκατάσταση έχει γίνει σωστά, 
στην αρχική σελίδα του 
smartphone σας 
θα εμφανίζεται το εικονίδιο

Ρυθμίσεις
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(Sign up ) Δημιουργία νέου λογαριασμού

Την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε  να συνδεθείτε, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα 
νέο λογαριασμό - όνομα χρήστη. 
Αν έχετε ήδη όνομα χρήστη, παρακάμψτε το βήμα εγγραφής και συνδεθείτε εισάγοντας 
στη σελίδα “Sign in” τη διεύθυνση email και τον κωδικό password. Εάν έχετε ξεχάσει
τον κωδικό ασφαλείας, μπορείτε να τον επαναρυθμίσετε.

Ρυθμίσεις

Πατήστε

Εκκίνηση τις εφαρμογής -
σελίδα εισαγωγής

Επιλογές εισόδουΑποδοχή όρων  για  
συνέχεια

Δημιουργία νέου 
λογαριασμού

Εισάγετε τη διεύθυνση email

Εισάγετε ένα username επιλογής σας (όνομα χρήστη)

Επιλέξτε Password επιλογής σας ( κωδικό χρήστη)

Επιβεβαιώστε το Password 

Επιλέξτε server - (Europe)
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(Sign in ) Είσοδος στον λογαριασμό

Εμφανίζεται μια 

εικονική συσκευή 

Ρυθμίσεις

Εισάγετε όνομα χρήστη/ διεύθυνση email

Εισάγετε τον κωδικό

Εισάγετε την περιοχή 

που ορίσατε κατά την 

διαδικασία

“Sign up”.

Πατήστε

Η εφαρμογή κάνει 

σύνδεση……………

Εμφάνιση πληροφοριών 

Η εφαρμογή έκανε Είσοδο 

“Sign in”

Στην αρχική οθόνη 
(My Home)
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Ρυθμίσεις

Πατήστε

Πατήστε

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε reset στο Wi-Fi 
module του Αφυγραντήρα πατώντας και 
κρατώντας το πλήκτρο Wi-Fi επάνω στο control 
panel του Αφυγραντήρα.

Αφού κρατήσουμε το πλήκτρο Wi-Fi περίπου 5s 
θα ακούσουμε έναν χαρακτηριστικό ήχο ‘’beep’’.
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Πρόσθεση συσκευής στην εφαρμογή
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Επάνω δεξιά στην οθόνη

Στην επόμενη σελίδα

Select appliance type
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Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε στις ρυθμίσεις του 

κινητού τηλεφώνου στην επιλογή Wi-Fi και θα 

περιμένουμε έως ότου εμφανιστεί στην λίστα με τα 

τοπικά δίκτυα και το Wi-Fi module του 

Αφυγραντήρα. (1’ λεπτό περίπου μετά από το reset)

Όταν εμφανιστεί το Wi-Fi module του Αφυγραντήρα 

(π.Χ. 1ed62dcc) θα επιστρέψουμε στην εφαρμογή 

και θα πατήσουμε Next.

Ρυθμίσεις
Reset Wi-Fi Αφυγραντήρα
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Σε όλα τα αναδυόμενα 
μηνύματα που θα 
εμφανιστούν  επιλέγουμε 
οκ και  επιτρέπουμε την 
πρόσβαση που θα ζητάει 
η εφαρμογή.

Επίσης θα πρέπει το GPS
του κινητού να είναι 
ενεργοποιημένο.

Βήμα 4



Στην σελίδα Select app…nce Wi-Fi θα 

πρέπει να εμφανίζετε το Wi-Fi του 

Αφυγραντήρα (π.Χ. 1ed62dcc).

Ρυθμίσεις
Βήμα 5 
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Στην σελίδα Confirm home Wi-Fi θα 
πρέπει να εμφανίζετε το δίκτυο Wi-Fi 
του σπιτιού μας (π.Χ. DR_Data) και 
ακριβώς από κάτω θα πρέπει να 
γράψουμε το password του Router 
προσεκτικά χωρίς λάθος και να 
πατήσουμε Next.

Βήμα 6 

Πρόσθεση συσκευής στην εφαρμογή



Η εφαρμογή θα αρχίσει 
να κάνει τις ρυθμίσεις 
και όταν αυτές γίνουν με 
επιτυχία……

Ρυθμίσεις
Βήμα 7 
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θα εμφανιστεί η 
ένδειξη Connected

πατάμε Done
και επιστρέφει στην 
αρχική σελίδα όπου 
και εμφανίζεται η 
συσκευή του 
Αφυγραντήρα έτοιμη 
προς χρήση.

Πρόσθεση συσκευής στην εφαρμογή
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Τώρα ο έλεγχος του Αφυγραντήρα μπορεί να γίνει μέσω τις εφαρμογής " Ewpe Smart "

• Εάν η διαμόρφωση είναι ανεπιτυχής, επιβεβαιώστε ότι το δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργό. 

• Εάν το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί σωστά, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7.

• Εάν η διαμόρφωση συνεχίζει να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την TOYOTOMI.

• Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7 για να αντιστοιχίσετε επιπλέον  συσκευές. 

• Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, κάντε κλικ στο αντίστοιχο όνομα Dehumidifier
για να εισέλθετε στα πεδία  ελέγχου για περαιτέρω λειτουργία.
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Αλλαγή ονόματος της συσκευής

Στην σελίδα ελέγχου 

πατάμε επάνω στο αρχικό 

όνομα τις συσκευής

Στην  επόμενη σελίδα 

ελέγχου στο πεδίο

Device name

βλέπουμε το τρέχον 

όνομα

Γράφουμε το νέο όνομα 

και πατάμε save

Εμφανίζεται το μήνυμα:

Το όνομα έχει αλλάξει

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατήστε για ενεργοποίηση του 
Αφυγραντήρα

Πατήστε για απενεργοποίηση 
του Αφυγραντήρα

Το όνομα του Αφυγραντήρα

Επιλογή ποσοστού υγρασίας

Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα

Χρονοδιακόπτης

Επιλογές χρονοδιακόπτη

Το όνομα του Αφυγραντήρα

Ένδειξη ποσοστού υγρασίας χώρου
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Όταν ο κάδος του νερού γεμίσει 
στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα  
Full of water και ο αφυγραντήρας 
σταματάει να λειτουργεί.

Επιλογή λειτουργίας χρονοδιακόπτη

Από την επιλογή Timer ρυθμίζουμε σε 
πόση ώρα ο Αφυγραντήρας θα 
ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί.
Το εύρος είναι από 1 ώρα έως 24 ώρες 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Σημείωση:
Το λογισμικό παρέχει υπηρεσία βοήθειας μέσω της οποίας ο χρήστης
μπορεί να έχει οδηγίες λειτουργίας της εφαρμογής και άλλων πληροφοριών.

Σημείωση
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INTRODUCTION

WI-FI COMPATIBILITY / CONNECTIVITY

TOYOTOMI Sonzai dehumidifier is fitted with built-in Wi-Fi connectivity. Using the 
Ewpe Smart App (available from Apple App Store or το Google Play), it is then 
possible to use a smart phone or tablet to operate these appliance remotely.

A Wi-Fi Router (paired with the appliance via Ewpe Smart App) is used to control 
the Dehumidifier

The dehumidifier MUST BE installed in a location that has Wi-Fi router coverage.
If the controlling mobile device is outside of the Wi-Fi router’s coverage i.e
operating remotely, then the Wi-Fi router will require connection to communicate 
with the controlling mobile device.

1. Dehumidifier unit

2. Smart phone or tablet (using Wi-Fi)

3. Wi-Fi Router

4. Factory web Server

5. Internet cloud

6. Smart phone or tablet (using internet cloud)

MINIMUM REQUIREMENTS

▪ TOYOTOMI Dehumidifier 
▪ Ruter Wi-Fi, 2.4Ghz frequency range supporting 802.11b / g / n, mode, with 

coverage of the Appliance(s). (5GHz Wi-Fi is not supported)
▪ For remote cloud operation Router Wi-Fi / modem with active internet connection. 
▪ Smart phone/ tablet with Ewpe Smart App installed.
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Android QR code
Or search Ewpe Smart in 
Google Play

Downloading and installing the Application

IOS: Search the " Ewpe Smart " 
application on the apple store 
and download the apple version.

Scan the QR code with your smartphone in 
order to download Ewpe Smart.

Install the application based on the instructions. Provided the application has 
been installed properly,the following
Icon will appear on your 
smartphone’s homepage 

Settings
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Step 1 (Sign up ) Creating new account

The first time you will try to log in you will have to create a new account/username.
If you already have a username, skip the sign-up step and log in by entering your e-
mail and password in the “Sign in” page. If you have forgotten your password, you 
can reset it.

Settings

Press the following 
button

Landing page Sign-up/ Sign-in Accept the terms of use

Create new account

Fill in your email

Fill in a username

Choose a Password

Confirm the Password

Choose server – (Europe)
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A virtual device

will appear

Settings

Fill in your username and email

Fill in your password

Enter the server you

choose during the

“Sign up”.

Press the
following button

The application is

loading……………

Info page

The Application logged in

“Sign in”
Homepage
(My Home)

Step 2 
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(Sign up )



Press

Press

At this point you will have to reset the Wi-Fi
module of Dehumidifier by pressing and holding
the Wi-Fi button on the dehumidifier control
panel.

After holding the Wi-Fi button for about 5s
you will hear a characteristic "beep" sound.

Step 3

19

Add an additional device on the App

@m

Up & right of the screen

On the next page

Select appliance type

Settings



Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε στις ρυθμίσεις του 

κινητού τηλεφώνου στην επιλογή Wi-Fi και θα 

περιμένουμε έως ότου εμφανιστεί στην λίστα με τα 

τοπικά δίκτυα και το Wi-Fi module του 

Αφυγραντήρα. (1’ λεπτό περίπου μετά από το reset)

When the Dehumidifier Wi-Fi module appears
(1ed62dcc) (we will) return to the application and 

click Next.

Reset Wi-Fi DehumidifierStep 4
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In all the pop up messages
that will appear, select ok
and allow the access that
the application will
request.

The GPS of the mobile
phone must also be
activated.

Settings



On the select Select app…nce Wi-Fi
page should appear the Defumidifier

Wi-Fi ( 1ed62dcc).

Step 5
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On the Confirm home Wi-Fi page
should appear the Wi-Fi network of our
house ( DR_Data) and just below we
should write the password of the
Router carefully without mistake and
click Next.

Add an additional device on the App

Settings

Step 6



Step 7
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will appear the
indication
Connected

Press Done and
return to homepage
where the
Dehumidifier device
appear ready to use.

Settings
Add an additional device on the App

The App will start making 
settings and when they are 
Done successfully……
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Now you can control the Dehumidifier device through the " Ewpe Smart " application"

• In case the configuration is unsuccessful, confirm that the Wi-Fi network is active.

• If the Wi-Fi network is working properly, repeat steps 3 to 7.

• If the configuration continues to fail, please contact TOYOTOMI. 

• Repeat steps 3 to 7 to connect additional mobile devices.
• After the configuration is complete, click on the corresponding Dehumidifier name to enter 

the control fields for further operation.
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Changing name of the device

Press on the name of the
device on the menu page

On the next page you
will find next to the 
Device name the 
current name of d/f

Insert the new name and
press save

The following message
will appear:

The name has changed

BASIC OPERATION
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Activate the Dehumidifier

Deactivate the Dehumidifier

Name of the Dehumidifier

Humidity percentage option

Fan mode option

Timer

Timer options

Name of the Dehumidifier

BASIC OPERATION

Environmental  humidity 



26@m

When the water tank is full, the
message Full of water appears on
the screen and the dehumidifier
stops working.

Timer mode option

From the Timer option we set at what
time the Dehumidifier will be turned on
or off. The range is from 1 hour to 24
hours.

BASIC OPERATION
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Note:
The software provides a help service through which the user can find operating 

instructions for the application as well as other useful information.

Note


