
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Toshiba Home AC Control
Επισκεφτείτε το κατάστημα εφαρμογών στη συσκευή σας για να 
πραγματοποιήσετε λήψη καινα εγκαταστήσετε την εφαρμογή Toshiba Home AC 
Control.

Υποστήριξη εφαρμογής Toshiba Home AC Control.

Διαδικασία εγγραφής.
Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής για την εγγραφή χρήστη.

1 Πατήστε Register (Εγγραφή)

5  Εισαγάγετε έναν κωδικό 
πρόσβασης 6-10 χαρακτήρων, 
με συνδυασμό γραμμάτων 
και αριθμών

2 Εισαγάγετε διεύθυνση email

6  Ελέγξτε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις

3 Επιλέξτε χώρα

7  Επιβεβαιώστε τις 
πληροφορίες

4 Εισαγάγετε όνομα χρήστη

8  Οι πληροφορίες θα υποβληθούν 
στο email, κάντε κλικ στον 
σύνδεσμο για επιβεβαίωση

Εφαρμογή
Λέξη κλειδί : Toshiba Home AC Control Android : Έκδοση 5,0 ή νεότερη.

iOS : 9,0 ή νεότερη έκδοση.

1120490401

Σχετικά με την εφαρμογή Toshiba Home AC Control.
1.  Η εφαρμογή Toshiba Home AC Control μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία του κλιματιστικού μέσω smartphone 

ή tablet (κινητή συσκευή) μέσω σύνδεσης στο internet.
2.  Έλεγχος  από παντού, το λογισμικό ελέγχου εκτελείται σε σύστημα Cloud και η κινητή 

συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί και να παρακολουθεί τη λειτουργία του κλιματιστικού μέσω 
σύνδεσης στο internet.

3.  Ο πελάτης μπορεί να ελέγχει 1 προσαρμογέα, μέγιστο 5 χρήστες 
(χρησιμοποιήστε 1 email για την εγγραφή).

4.  Έλεγχος πολλών συστημάτων κλιματιστικών, 1 χρήστης μπορεί να 
ελέγχει 10 κλιματιστικά.

5. Έλεγχος ομάδας.
          5.1 Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει και να ελέγχει 3 ομάδες κλιματιστικών.
          5.2  Ο πελάτης μπορεί να ελέγχει κατά το μέγιστο 10 κλιματιστικά ανά ομάδα.
Σημείωση :
          1.  Ο προσαρμογέας μπορεί να καταχωρίσει μόνο 1 διεύθυνση email, αν γίνει καταχώριση με καινούριο email, το τρέχον email δεν θα 

ισχύει πλέον.
          2. 1 διεύθυνση email μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή 5 κινητές συσκευές για τον έλεγχο του ίδιου κλιματιστικού.
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Σύνδεση στην εφαρμογή Toshiba Home AC Control.

Προσθήκη ασύρματου προσαρμογέα για έλεγχο από την εφαρμογή Toshiba Home AC Control.
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1  Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα στο κλιματιστικό και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

*Σημείωση
1.Σε περίπτωση αλλαγής του δρομολογητή Wi-Fi ή του email 
εγγραφής, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία για την προσθήκη 
ξανά Ασύρματου προσαρμογέα (πρέπει να πατήσετε το κουμπί 
SETUP 1 φορά για ενεργή λειτουργία AP).
2.Σε περίπτωση αλλαγής του ασύρματου προσαρμογέα για 
να τον χρησιμοποιήσετε με άλλα κλιματιστικά, θα πρέπει 
να πραγματοποιήσετε εργοστασιακή επαναφορά (πατήστε 
παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί SETUP) και 
επαναλάβετε ξανά τη διαδικασία για την προσθήκη ασύρματου 
προσαρμογέα.

2  Ανοίξτε την εφαρμογή και 
επιλέξτε Log in (Σύνδεση).

1  Στην οθόνη Home (Αρχική) 
επιλέξτε 
«Add AC (Adapter)» 
(Προσθήκη κλιματιστικού 
(Προσαρμογέας)).

5  Μεταβείτε στην εφαρμογή 
και επιλέξτε OK.

2  Ένα αναδυόμενο παράθυρο 
θα εμφανίσει πληροφορίες 
σχετικά με 
την κατάσταση ρύθμισης.

6  Μεταβείτε στην εφαρμογή 
και εισαγάγετε το όνομα 
(SSID) του οικιακού σας 
δικτύου Wi-Fi 
και τον κωδικό πρόσβασης.

3  Βγείτε από την εφαρμογή και 
μεταβείτε στο στοιχείο 
SETTING (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) της 
συσκευής σας και μεταβείτε 
στη ρύθμιση Wi-Fi, επιλέξτε 
τον ασύρματο προσαρμογέα 
που το όνομά του ξεκινάει  
από «ACxxxxxx».

4  Εισαγάγετε το όνομα δικτύου 
(SSID) και τον κωδικό 
πρόσβασης 
του ασύρματου προσαρμογέα.

7  Η προσθήκη του 
κλιματιστικού 
ολοκληρώθηκε.

3  Εισαγάγετε το όνομα χρήστη 
και τον κωδικό πρόσβασης.

4  Επιτυχημένη σύνδεση.

Ασύρματος προσαρμογέας

Οικιακός δρομολογητής Wi-Fi
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Εφαρμογή Toshiba Home AC Control.
Αρχική οθόνη

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Ρύθμιση

Υπομενού όλων των κλιματιστικών 
 ·  Add Group 

(Προσθήκη ομάδας)
 ·  Delete Group 

(Διαγραφή ομάδας)
 ·  Operation Setting  

(Ρύθμιση λειτουργίας)

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση όλων των 

κλιματιστικών

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 
ομάδας κλιματιστικών

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 
μεμονωμένου κλιματιστικού

Όνομα ομάδας

Όνομα κλιματιστικού

Υπομενού ομάδας 
 ·  Select AC 

(Επιλογή κλιματιστικού)
 ·  Change group name 

(Αλλαγή ονόματος ομάδας)
 ·  Group operation setting 

(Ρύθμιση λειτουργίας ομάδας)

Υπομενού κλιματιστικού 
 ·  Operation Setting 

(Ρύθμιση λειτουργίας)
 · Change name (Αλλαγή ονόματος)
 ·  Delete AC 

(Διαγραφή κλιματιστικού)

Ρυθμισμένη θερμοκρασία / 
Πραγματική θερμοκρασία δωματίου

Τρέχον τρόπος λειτουργίας 
κάθε κλιματιστικούΠεριγραφή ειδοποίησης κωδικού 

σφάλματος (αναδυόμενο παράθυρο)

Προσθήκη κλιματιστικού

Μενού
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Ρύθμιση λειτουργίας και κατάστασης.

Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας όλων των 
κλιματιστικών

Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας της 
ομάδας κλιματιστικών

Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας του 
κάθε κλιματιστικού

Επιλογή λειτουργίας για την εφαρμογή Toshiba Home AC Control.
 Παρέχονται 5 τρόποι λειτουργίας

Cool (Ψύξη)

Fan only (Μόνο ανεμιστήρας)

Dry (Αφύγρανση)

Off (Απενεργοποίηση)

Auto (Αυτόματο)

Heat (Θέρμανση)
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Ρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας.
Πατήστε για επιλογή κλιματιστικού

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
OFF-ON

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη OFF-ON, 0,5-12 ώρες.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
ON από

Λειτουργία 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλογή 
λειτουργίας

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Εσωτερική θερμοκρασία

Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και περσίδων

Εξωτερική θερμοκρασία

Ειδικά χαρακτηριστικά

Επιλέξτε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Έλεγχος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ λυχνίας LED ασύρματου προσαρμογέα και κλιματιστικού.
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Λειτουργία ομάδας.
Μέγιστο 3 ομάδες
1 ομάδα μέγιστο = 10 μονάδες.
Προσθήκη ομάδας

Επιλογή A/C στην ομάδα

Διαγραφή κλιματιστικού
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Ρύθμιση εβδομαδιαίου προγράμματος.

Επιλογή ώρας Επιλογή λειτουργίας

Ρύθμιση εβδομαδιαίου προγράμματος 
για κάθε μονάδα

Επιλέξτε πρόγραμμα για ενεργοποίηση επιλέγοντας 
το πλαίσιο επιλογής

Επιλογή ημέρας 
Δευτέρα - Κυριακή

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των 
μονάδων κλιματιστικών

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων 
των μονάδων κλιματιστικών
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Ακύρωση εβδομαδιαίου προγράμματος.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
ρυθμισμένο και ενεργό

Σημείωση :
« Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή/και το κέντρο σέρβις σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού.»

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
ρυθμισμένο αλλά ανενεργό

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
μη ρυθμισμένο
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