Σύντομος Οδηγός| Καταχώρηση Πλυντηρίου
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Βήμα 1

Αυτός ο Σύντομος Οδηγός δείχνει όλα τα βήματα,
προκειμένου να συνδέσετε το Πλυντήριο Ρούχων σας στο
App Hoover Wizard.

Κατεβάστε το Hoover Wizard App από
το Store.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες One
Touch, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα
smartphone Android με τεχνολογία NFC.
Η διαδικασία είναι ίδια και για συσκευές Android χωρίς
τεχνολογία NFC, και για συσκευές iOS, εκτός από τα Βήματα
6 & 7. Σε περίπτωση χρήσης τέτοιας συσκευής,
ακολουθήστε το Βήμα 6 (Όχι NFC) & 7 (Όχι NFC).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Είναι δυνατόν να διασυνδεθείτε πλήρως και να
επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες του One Touch
μόνο με smartphones Android με τεχνολογία NFC, ως εξής:

Smartphone Android με
τεχνολογία NFC

Διασύνδεση με μηχάνημα
+ περιεχόμενα

Smartphone Android χωρίς
τεχνολογία NFC

Μόνο περιεχόμενα

Tablet Android

Μόνο περιεχόμενα

iPhone και iPad Apple

Μόνο περιεχόμενα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του μηχανήματος με την εφαρμογή
(App), παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας hooveronetouch.com/how-to. Εκεί θα
βρείτε ένα εκπαιδευτικό βίντεο για την εύκολη καταχώρηση του μηχανήματος, ένα πλήρες
F.A.Q. (συχνές ερωτήσεις) και εγχειρίδια χρήσης στην ενότητα με τις λήψεις.

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

Ανοίξτε το Hoover Wizard App και
δημιουργήστε το προφίλ σας ως
χρήστης πατώντας "Register"
(εγγραφή). Αποδεχτείτε την πολιτική
απορρήτου και συμπληρώστε τα
απαιτούμενα πεδία.

Στην αρχική σελίδα, πατήστε το
εικονίδιο του Πλυντηρίου, και στη
συνέχεια πατήστε "Yes".

Εισάγετε την ημερομηνία αγοράς του
μηχανήματος (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ), και
ύστερα πατήστε "Proceed" (Συνέχεια).

Το App ζητά επιβεβαίωση της
παρουσίας του λογότυπου One
Touch στον πίνακα του Πλυντηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η εφαρμογή είναι
διαθέσιμη για συσκευές Android
(έκδοση 4.4 ή επόμενη) και iOS
(έκδοση 8.0 ή επόμενη).
Ελέγξτε ότι η σύνδεσή σας στο
Internet είναι ενεργή.
Εάν χρησιμοποιείτε smartphone
Android με τεχνολογία NFC, ανοίξτε το
μενού "Settings" (ρυθμίσεις) του
τηλεφώνου σας και ενεργοποιήστε τη
λειτουργία NFC στην αντίστοιχη
ενότητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η διαδικασία
ενεργοποίησης της λειτουργίας NFC
μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον
τύπο του smartphone και την έκδοση
Android του λειτουργικού
συστήματος. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ελέγξτε το εγχειρίδιο
χρήσης του smartphone σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για να έχετε καλύτερη
αναγνώριση της ενεργής σύνδεσης
μεταξύ της οικιακής συσκευής και του
App, προτείνουμε να ενεργοποιήσετε
τους ήχους ειδοποιήσεων και τη
δόνηση στο smartphone σας.

Πατήστε "Yes, I can see the logo"
(Ναι, βλέπω το λογότυπο).





ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Μπορείτε να περιηγηθείτε
σε όλες τις λειτουργίες του Hoover
Wizard (One Touch & Wi-Fi),
πατώντας "Demo" (επίδειξη).

Android Smartphone με NFC
συνεχίστε στο Βήμα 6
Άλλες συσκευές χωρίς NFC
συνεχίστε στο Βήμα 6 (Όχι NFC)

Βήμα 6

Βήμα 7

Βήμα 6 (Όχι NFC)

Βήμα 7 (Όχι NFC)

Βήμα 8

Βήμα 9

Τοποθετήστε το smartphone σας κοντά στο λογότυπο One
Touch στον πίνακα του Πλυντηρίου, προκειμένου να πάρει
το σειριακό αριθμό του.

Περιμένετε μέχρι το τέλος της
μετάδοσης δεδομένων, χωρίς να
μετακινήσετε το smartphone από το
λογότυπο One Touch (λίγα
δευτερόλεπτα μόνο).

Εάν καταχωρείτε το μηχάνημα με
συσκευή χωρίς NFC, ένα παράθυρο
σας προτείνει να σταματήσετε τη
διαδικασία, και να την επαναλάβετε με
smartphone Android με τεχνολογία
NFC.

Με το χέρι εισάγετε το 16-ψήφιο
σειριακό αριθμό που θα βρείτε στην
πινακίδα που υπάρχει στο πίσω μέρος
της πόρτας του Πλυντηρίου.

Ένα παράθυρο συνοψίζει το σειριακό
αριθμό και την ονομασία τύπου του
Πλυντηρίου σας.

Η τελευταία οθόνη σας επιτρέπει να
ελέγξετε τη διαθεσιμότητα για κάποια
ειδική προσφορά για το μηχάνημα
που μόλις καταχωρήσατε (π.χ.
Επέκταση εγγύησης, κλπ).

Σε περίπτωση που δεν έχετε αυτή τη
δυνατότητα, πατήστε "No".

Μεταβείτε στο Βήμα 8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Αν δεν ξέρετε τη θέση της κεραίας NFC, κινήστε
ελαφρώς κυκλικά το smartphone πάνω από το λογότυπο
One Touch μέχρι το App να επιβεβαιώσει μετάδοση
δεδομένων.
Αν υπάρξει πρόβλημα, μπορείτε να επαναλάβετε τη
διαδικασία ή να συνεχίσετε με το χέρι πληκτρολογώντας το
σειριακό αριθμό του Πλυντηρίου. Πιέστε “Any problem?”
(υπάρχει πρόβλημα;)

Μεταβείτε στο Βήμα 8

Πατήστε "Proceed" (συνέχεια).

Πατήστε "Confirm" (επιβεβαίωση).

Πατήστε "Check now" (έλεγχος τώρα)
ή "Not now" (όχι τώρα), και ύστερα
ακολουθήστε τις οδηγίες του App.
Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία
καταχώρησης.

Σύντομος Οδηγός| Φωνητικός Οδηγός
ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Βήμα 1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του μηχανήματος με την εφαρμογή (App),
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας hooveronetouch.com/how-to. Εκεί θα βρείτε ένα
εκπαιδευτικό βίντεο για την εύκολη καταχώρηση του μηχανήματος, ένα πλήρες F.A.Q. (συχνές
ερωτήσεις) και εγχειρίδια χρήσης στην ενότητα με τις λήψεις.

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

Διαβάστε το παράθυρο με τις γενικές
οδηγίες για τη χρήση της λειτουργίας
Voice Coach, ύστερα πατήστε "Ok".

Πατήστε στο εικονίδιο του
μικροφώνου.

Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα
"Speak now" (μιλήστε τώρα),
προφέρετε με τη σειρά όλα τα ρούχα ή
υφάσματα που θέλετε να πλύνετε,
χωρίς παύσεις ή άλλες λεπτομέρειες.

Μόνο λέξεις σαφώς κατανοητές από το σύστημα
εμφανίζονται στην οθόνη. Από τις λέξεις αυτές, μόνο οι
υπογραμμισμένες συμβάλλουν στη συνιστώμενη
υπόδειξη κύκλου πλύσης.

Η ενότητα αυτή του Σύντομου Οδηγού
εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον
Φωνητικό Οδηγό, την έξυπνη
λειτουργία που, σας προτείνει, ύστερα
από τρεις εύκολες φωνητικές
εισόδους,
Ρούχα ή Υφάσματα
Χρώματα
Επίπεδο Λερώματος
τον καλύτερο κύκλο πλύσης που
ταιριάζει στις ανάγκες σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η λειτουργία Voice Coach
είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση του
Hoover Wizard App με smartphone
Android με τεχνολογία NFC.
Θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία NFC στην αντίστοιχη
ενότητα του μενού "Settings"
(ρυθμίσεις) του Smartphone σας και
να έχετε μια ενεργή σύνδεση internet.

Καταχωρήστε το One Touch Πλυντήριο
Ρούχων σας στο App, όπως εξηγείται
στην πρώτη σελίδα αυτού του
Σύντομου Οδηγού.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της
λειτουργίας NFC μπορεί να διαφέρει,
ανάλογα με τον τύπο του smartphone
και την έκδοση Android του
λειτουργικού συστήματος. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ελέγξτε το
εγχειρίδιο χρήσης του smartphone
σας.

Εισέλθετε στο μενού του Πλυντηρίου
σας στο Hoover Wizard App, και
ύστερα πατήστε στο εικονίδιο
μικροφώνου στην επάνω δεξιά γωνία
της οθόνης.

Βήμα 6

Βήμα 7

Προετοιμάστε τα ρούχα που θα
πλύνετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για να έχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα, σας προτείνουμε να
χωρίζετε τα ρούχα ανάλογα με τα
διάφορα υφάσματα, χρώματα και
επίπεδα λερώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το σύστημα Voice Coach
αναγνωρίζει τις λέξεις μόνο στη
γλώσσα που έχει ρυθμιστεί το
smartphone σας.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι μπορούν να
πλυθούν σε Πλυντήριο Ρούχων. Σε
περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε
στην αντίστοιχη ετικέτα του ρούχου.

Βήμα 8

Βήμα 9

Στο τέλος της υπαγόρευσης, το
σύστημα περνά αυτόματα στην
επόμενη ενέργεια.

Μόνο το "Jeans" και "Βαμβακερά" συμβάλλουν στον
καθορισμό κύκλου πλύσης, ενώ η λέξη "Σπίτι", ακόμη κι αν
αναγνωριστεί από το σύστημα, θα αγνοηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο Σύντομος Οδηγός σε άλλες γλώσσες

 Ο ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Επαναλάβετε τις λέξεις που είπατε,
προφέροντας πιο καθαρά, ή
χρησιμοποιήστε συνώνυμα.
 ΤΑ ΡΟΥΧΑ/ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΕΙΣΑΓΑΓΑΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ
 Προσπαθείτε να πλύνετε
ταυτόχρονα πάρα πολλά
διαφορετικά είδη υφασμάτων.
Ξεχωρίστε τα πιο ευαίσθητα από
αυτά, και επαναλάβετε τη
διαδικασία.
Επαναλάβετε τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε στα Βήματα 3/5, και για
την εισαγωγή του "Stain Level"
(επίπεδο λερώματος).

Εάν όλες οι εισαγωγές είναι σωστές, ο
Φωνητικός Οδηγός προτείνει το
καταλληλότερο πρόγραμμα πλύσης
για τα ρούχα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Προφέρετε ένα μόνο
Επίπεδο Λερώματος, κοινό για το
σύνολο των ρούχων.

Γεμίστε το πλυντήριο με τα ρούχα
προς πλύση, και κλείστε την πόρτα.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε το
απορρυπαντικό στο σωστό χώρο του
συρταριού και γυρίστε τον επιλογέα
στη θέση One Touch.

Διαφορετικά, το σύστημα θα εκλάβει
μόνο το υψηλότερο.

Στο App, πατήστε:
 Start  για άμεση έναρξη κύκλου.
 Delay Start  για καθυστέρηση
εκκίνησης ή τερματισμό.
Τοποθετήστε το smartphone κοντά στο
λογότυπο One Touch στον πίνακα του
πλυντηρίου, για μετάδοση δεδομένων και
ρύθμιση του πλυντηρίου.
Στο τέλος του κύκλου πλύσης, γυρίστε τον
επιλογέα στη θέση OFF.

 Προφέρετε: "Jeans, Βαμβακερά, Σπίτι"
 Δείχνει: "Jeans, Βαμβακερά, Σπίτι"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Θόρυβοι του
περιβάλλοντος ή μουρμουρητά, και
παύσεις στη διάρκεια της
υπαγόρευσης, ακόμη και σύντομες,
μπορεί να δυσκολέψουν την
κατανόηση των λέξεων από το
σύστημα.

Voice Coach:

Επαναλάβετε τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε στα Βήματα 3/5, και για
την εισαγωγή του "Colours"
(χρώματα).

Παράδειγμα:

 ΤΑ ΡΟΥΧΑ/ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΕΙΣΑΓΑΓΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
 Ο προτεινόμενος κύκλος θα
προφυλάξει τα ρούχα σας, αλλά
για καλύτερα αποτελέσματα
πλύσης, σας προτείνουμε να
επαναλάβετε όλη τη διαδικασία,
ξεδιαλέγοντας τα πιο ευαίσθητα
υφάσματα και ρούχα.

Πατήστε "Confirm" (επιβεβαίωση) για αποδοχή, ή "Repeat"
(επανάληψη) για να προφέρετε πάλι το όνομα των
ρούχων/υφασμάτων, σε περίπτωση λάθους.

