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1. Ελάχιστες προδιαγραφές για ένα smartphone:

2. Απαιτήσεις ασύρματου δικτύου για τη μονάδα Wi-Fi

Android έκδοση 2.1 ή μεγαλύτερη
IOS έκδοση 5.0 ή μεγαλύτερη

2,412 GHz - 2,472 Ghz

EEE 802.11 b/g/n

802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm
802.11n:16dBm

802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps
802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps

11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n

WEP/WEPA/WPA2 

3. Πού βρίσκεται η μονάδα Wi-Fi και η διεύθυνση MAC
Αν ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα, η μονάδα Wi-Fi είναι κοντά ή πάνω στον ηλεκτρικό πίνακα. 
Η διεύθυνση MAC είναι το το αναγνωριστικό ID της μονάδας Wi-Fi και είναι πολύ σημαντική για την 
εξυπηρέτηση μετά την αγορά της συσκευής. 
Μην αφαιρέσετε ή καταστρέψετε την ετικέτα με τη διεύθυνση MAC. 

13

Εύρος συχνοτήτων

Πρότυπο 

Ισχύς εξόδου 

Ευαισθησία 

Ρυθμός δεδομένων 

Ασφάλεια 

Αριθμός καναλιών 
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Κατέβασμα και εγκατάσταση της εφαρμογής
1. Εγκατάσταση της εφαρμογής για smartphone

με Android
Βήμα 1. Πατήστε το εικονίδιο "Play Store" στο 
               smartphone.

Βήμα 2. Πληκτρολογήστε "�iac" στο παράθυρο 
               αναζήτησης και κάντε αναζήτηση για την 
              εφαρμογή.    

Βήμα 3. Πατήστε το εικονίδιο "INSTALL" (ΕΓΚΑΤΑ-
               ΣΤΑΣΗ) στην οθόνη του TFIAC.

Βήμα 4.    Πατήστε το εικονίδιο "ACCEPT" (ΑΠΟΔΟΧΗ) 
    στην οθόνη πρόσβασης

Βήμα 5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμ-
               φανιστεί ένα κουμπί "ΟΡΕΝ" (ΑΝΟΙΓΜΑ) 
               στην οθόνη. Αν είστε έτοιμοι, πατήστε το 
               κουμπί "ΟΡΕΝ" (ΑΝΟΙΓΜΑ) για να ξεκινή-
               σετε την εφαρμογή.

 

 needs accerss to

Device & app history

Photos/Media/Files

Camera

Wi-Fi connec�on
informa�on

Device ID & call
informa�on

ACCEPTGoogle Play

2

Θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει τη συσκευή (smartphone ή 
tablet) έτσι ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση 
εφαρμογών εκτός του προεπιλεγμένου app store.

3+

3.7        (3     ) 100

Timer Auto Swing

Mode Turbo Eco Sleep

Cool

23

TAC_A67F7B
Device List

TAC_E3ED03 offline

offline

Add Device

About

TAC_D25DD2

Family Intelligent Air Control.

MORE INFO INSTALL

3+

3.7        (3     ) 100

Timer Auto Swing

Mode Turbo Eco Sleep

Cool
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TAC_A67F7B
Device List

TAC_E3ED03 offline

offline

Add Device

About

TAC_D25DD2

Family Intelligent Air Control.

UNINSTALL OPEN



Κατέβασμα και εγκατάσταση της εφαρμογής

Βήμα 3. Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, πατήστε "lnstall" 
 στην οθόνη ή βρείτε το αρχείο "OEMExport.apk" 
 στις λίστες στοιχείων λήψης και ανοίξτε το.  

Βήμα 4.Επιλέξτε "I understand the risk, install anyway" 
(Καταλαβαίνω τον κίνδυνο, να γίνει η εγκατάσταση).

Βήμα 5. Πατήστε "lnstall anyway" (Εγκατάσταση" για να 
               εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Βήμα 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αν είστε έτοιμοι, 
               πατήστε "OPEN" (ΑΝΟΙΓΜΑ) για να ξεκινήσετε την 
               εφαρμογή στην οθόνη που αναφέρει επιτυχία.  

 

Σημείωση: Για τα παραπάνω βήματα έχει χρησιμοποιηθεί ο 
                    UC Browser, αλλά μπορείτε να επιλέξετε άλλα εργαλεία.

App Store

�iac

Download No�fica�on

File Name: OEMExport.apk
Saved in:Internal Storage/Downloads
Size: 3.7M

Cancel Download

Cancel Install

OEMExport.apk
Downloaded . Safe.

Done Open

Warning

This app has not undergone HiApp compa�bility
and security tes�ng. Install at your own risk.

Install anywayCancel

!
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Cancel Official version

I understand the risk, install anyway

Device List

TAC_E3ED03 offline

Add Device

About

Add Device
Add new device

Wi-Fi:

Password:

Show

Start Config

Back

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής για iPhone 
    (σύστημα IOS) 
Βήμα 1. Πατήστε το εικονίδιο "Play Store" στο IPhone.

Βήμα 2. Πληκτρολογήστε "�iac" στο παράθυρο 
               αναζήτησης και κάντε αναζήτηση για την 
              εφαρμογή.    

Βήμα 3. Πατήστε το κουμπί          για να κατεβάσετε 
               και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. 

    Βήμα 4. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση θα εμ-
                   φανιστεί ένα κουμπί "ΟΡΕΝ" (ΑΝΟΙΓΜΑ) στην 
                   οθόνη. Αν είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί 
                   "ΟΡΕΝ" (ΑΝΟΙΓΜΑ) για να ξεκινήσετε την 
                   εφαρμογή. 

3. Ένας άλλος τρόπος για να κατεβάσετε και να εγκα-
    ταστήσετε την εφαρμογή 
Βήμα 1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.
Βήμα 2. Πατήστε "Download" (Κατέβασμα) στην οθόνη 
               (για iPhone, μεταβείτε στο App Store και ακο-
               λουθήστε το βήμα 2 σε αυτό το θέμα για να 
              ολοκληρώσετε την εγκατάσταση).



Σελίδα ενεργοποίησης και υποδοχής

2. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την 
     εφαρμογή θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης 
     και την επόμενη φορά η οθόνη υποδοχής. 

Πατήστε αυτό το κουμπί 
και χρησιμοποιήστε την 
κάμερα για να σαρώσετε 
τον κωδικό QR .

Εναλλακτικά, πληκτρολο-
γήστε τον κωδικό ενεργο-
ποίησης όπως στο στοιχείο 3. 

Πατήστε το κουμπί ενερ-
γοποίησης για να ενεργο-
ποιήσετε την εφαρμογή .

 

Σύνδεση της μονάδας Wi-Fi με το smartphone 
Συνδέστε τη μονάδα Wi-Fi με το smartphone ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1. Συνδέστε το smartphone με τη μονάδα Wi-Fi 
               και ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα (δεν 
               είναι απαραίτητο να θέσετε σε λειτουργία το 
               κλιματιστικό). Ελέγξτε αν εμφανίζεται η έν-
               δειξη "CF" στην οθόνη. 
               (Σημαίνει ότι η μονάδα Wi-Fi είναι αποσυνδε-
               δεμένη από το Wi-Fi.) 
Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί "Add Device" (Προσθήκη 
               συσκευής) στην οθόνη Device List (Λίστα συ-
               σκευών).
Βήμα 3. Στην οθόνη "Add Device" (Προσθήκη συ-
               σκευής), πληκτρολογήστε το όνομα του δρο-
               μολογητή μετά την ένδειξη "Wi-Fi:" και κατό-
               πιν πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. 
               Αν θέλετε να εμφανίζεται ο κωδικός πρόσβα-
               σης, επιλέξτε "Show" (Εμφάνιση). 
Βήμα 4. Πατήστε το κουμπί "Start Config" (Έναρξη δια-
               μόρφωσης) για να ξεκινήσετε τη διαδικασία 
               διαμόρφωσης. 

Scan QR code

OR

enter ac�va�on code

ac�vate

Device List

Add Device

About

Add Device
Add new device

Wi-Fi:

Password:

Show

Start Config

Back
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3. Ενεργοποιήστε τον κωδικό QR και τον κωδι-
     κό ενεργοποίησης.

1. Ξεκινήστε την εφαρμογή πατώντας το εικονίδιο 
    του TFIAC.

Σημείωση: Χωρίς τον κωδικό QR ή τον κωδικό ενερ-
                    γοποίησης δεν μπορείτε να ενεργοποιή-
                    σετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρ-
                    μογή, για αυτό φυλάξτε τους σε ασφαλές 
                    σημείο. 



Σύνδεση της μονάδας Wi-Fi με το smartphone
Βήμα 5. Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης, εμφανίζεται το μήνυμα "The connec�on process may take up 
                to 1 min." (Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει έως 1 λεπτό) στην οθόνη "Add Device" 
               (Προσθήκη συσκευής) και ταυτόχρονα εμφανίζονται οι ενδείξεις "PP","SA","AP", με αυτήν τη 
               σειρά, στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.

"PP" σημαίνει "αναζήτηση δρομολογητή"
"SA" σημαίνει "συνδεδεμένο στον δρομολογητή" 
"AP" σημαίνει "συνδεδεμένο στον διακομιστή"   

Βήμα 6. Μετά από 1-3 λεπτά, επανεμφανίζεται αυτόματα η οθόνη Device List (Λίστα συσκευών) και εμ-
                φανίζεται η ένδειξη "Configura�on success" (Επιτυχής διαμόρφωση) και μια λίστα συσκευών.

Device List

TAC_E3ED03 local

Add Device
Back

The connec�on process
may take up to 1 min..

Add Device

About

Configura�on success
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Επικοινωνία της μονάδας Wi-Fi με το smartphone
1. Χειρισμός τοπικά, από απόσταση και εκτός σύνδεσης 
"local" (τοπικά): Το smartphone και η μονάδα Wi-Fi βρίσκονται 
στο ίδιο οικιακό δίκτυο Wi-Fi, που σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγ-
ξετε το κλιματιστικό μέσω Wi-Fi χωρίς σύνδεση στο Internet. 
"remote" (από απόσταση): Το έξυπνο τηλέφωνο και η μονάδα 
Wi-Fiδεν βρίσκονται στο ίδιο οικιακό δίκτυο, που σημαίνει ότι μπο-
ρείτε να ελέγξετε το κλιματιστικό μέσω Internet χρησιμοποιώντας 
το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (3G/4G) ή άλλες πηγές Wi-Fi. 
"οffline" (εκτός σύνδεσης): Το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημέ-
νο ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση.

Device List

TAC_E3ED03 local

Add Device
Back

The connec�on process
may take up to 1 min..

Add Device

About

Configura�on success
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Internet

Device List

TAC_E3ED03 local

Add Device
Back

The connec�on process
may take up to 1 min..

Add Device

About

Configura�on success
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Internet

Device List

local

remoteTAC_FD4459

offlineTAC_FD4459

TAC_E3ED03



Πολλαπλή σύνδεση
1. Μία συσκευή μπορεί να ελεγχθεί από διάφορα 
     smartphone.

Device List

local

local

TAC_E3ED03

TAC_D25DD2
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1. Αρχικό όνομα της συσκευής στην εφαρμογή

Όνομα της συσκευής στην εφαρμογή

3. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του κλιματιστικού 
Πατήστε      ή      για εναλλαγή μεταξύ κλειδώμα-
τος και ξεκλειδώματος. Όταν η συσκευή είναι 
κλειδωμένη, ένας νέος χρήστης της εφαρμογής 
στο ίδιο οικιακό δίκτυο WIFI δεν θα μπορεί να 
δει τη συσκευή, ωστόσο οι χρήστες που είχαν 
ήδη συνδεθεί στο παρελθόν δεν επηρεάζονται.  

Μία συσκευή (ένα κλιματιστικό) μπορεί να συνδε-
θεί με διάφορα smartphone. Στο ίδιο οικιακό δί-
κτυο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ένα 
smartphone, θα δείτε τη συσκευή να έχει προστε-
θεί στη λίστα συσκευών απευθείας χωρίς να χρειά-
ζεται "Add Device" (Προσθήκη συσκευής). Ωστόσο, 
αν κάποιος έχει κλειδώσει τη συσκευή, δεν θα 
μπορείτε να τη δείτε. 

 

2. Ένα smartphone, πολλά κλιματιστικά 
    Ένα smartphone μπορεί να ελέγχει διάφορα κλι-
    ματιστικά. Απλώς ακολουθήστε τα βήματα σύνδε-
    σης για να προσθέσετε και άλλα κλιματιστικά.

2. Πώς μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συ-
     σκευής στην εφαρμογή 

Κρατήστε πατημένη τη γραμμή λίστας μιας συ-
σκευής για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφα-
νιστεί το κουμπί "Save" (Αποθήκευση), πατήστε 
το όνομα της συσκευής και αλλάξτε το και, στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Save" (Αποθήκευ-
ση). Μετά από 1-3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται 
το μήνυμα "update successful" (Επιτυχής ενημέ-
ρωση) που σημαίνει ότι το όνομα άλλαξε. Μπο-
ρείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κενό σημείο 
της γραμμής για να ακυρώσετε την αλλαγή πριν 
από την αποθήκευση. (Παράδειγμα: Αλλαγή του 
ονόματος από "TAC_E3ED03" σε "test" όπως 
στις εικόνες). 

Το αρχικό όνομα του κλιματιστικού στη λίστα 
συσκευών είναι "TAC_" συν τα τελευταία 6 ψη-
φία της διεύθυνσης MAC της μονάδας Wi-Fi. 
Για παράδειγμα: 
Αν η διεύθυνση MAC είναι "B4:43:0D:E3:ED:03", 
το όνομα της συσκευής θα είναι "TAC_E3ED03".  

 Device List

TAC_E3ED03 Save

Add Device

About

update successful

Device List

local

local

Add Device

About

TAC_FD4459

Test

Ξεκλείδωμα

Κλείδωμα



Διαγραφή συσκευής στη λίστα συσκευών

1. Πώς μπορείτε να διαγράψετε μια συσκευή 
Σύρετε τη γραμμή λίστας συσκευών από τα δεξιά προς τα 
αριστερά μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί "Delete" και μετά 
πατήστε το για να διαγράψετε τη συσκευή. Πατήστε οποιο-
δήποτε άλλο σημείο της γραμμής για να ακυρώσετε τη δια-
γραφή. 

2. Γιατί οι διαγραμμένες συσκευές εμφανίζονται ξανά; 
Στο οικιακό δίκτυο, η εφαρμογή αναζητά συνεχώς όλες τις 
συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον δρομολογητή και 
τις εμφανίζει στη λίστα συσκευών. Αν απλώς διαγράψετε τη 
συσκευή από τη λίστα συσκευών αλλά δεν αποσυνδέσετε τη 
συσκευή από τον δρομολογητή, θα εμφανιστεί ξανά. 
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Device List

TAC_FD1D2D

offline

remote

Add Device

About

TAC_D25DD2

TAC_FD4459

TAC_AE1835 offline

Delete

Πατήστε τη γραμμή της οθόνης Device List (Λίστα συσκευών) για είσοδο στην κύρια οθόνη ελέγχου.

Σημείωση: Τα κουμπιά λειτουργιών βρίσκονται σε δύο γραμμές στο κάτω μέρος αυτής της οθόνης. Αν ο κύκλος 
και το κείμενο σε αυτό το κουμπί γίνουν πιο φωτεινά (λευκό χρώμα), αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί, διαφορετι-
κά (σκούρο γκρι χρώμα) σημαίνει ότι είναι εκτός λειτουργίας.

Έλεγχος κλιματιστικού-Κύρια οθόνη ελέγχου 

Επιστροφή στη λίστα συσκευών Όνομα της συσκευής  

Τρέχουσα λειτουργία 

Αύξηση της θερμοκρασίαςΜείωση της θερμοκρασίας

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Timer Auto Swing

Mode Turbo Eco Sleep
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TAC_A67F7B

Cool

Back

Κουμπιά λειτουργιών



Έλεγχος κλιματιστικού-Τρόπος λειτουργίας
1. Πατήστε το κουμπί "Mode" (Τρόπος λειτουργίας) 
    για είσοδο στην οθόνη λειτουργιών. 

2. Υπάρχουν 5 τρόποι λειτουργίας στην οθόνη. 
    Πατήστε κάθε κουμπί για να λειτουργήσει το 
    κλιματιστικό με τον αντίστοιχο τρόπο. Επίσης, 
    διαβάστε τις λεπτομέρειες για κάθε τρόπο λει-
    τουργίας στις οδηγίες χρήσης για πιο άνετο έλεγχο.

Mode
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ModeBack

Cool

Fan

Dry

Heat

Auto

3. Πατήστε το κουμπί "Back" (Πίσω) για επιστρο-
    φή στην κύρια οθόνη ελέγχου χωρίς καμία αλ-
    λαγή.

Έλεγχος κλιματιστικού-Χρονοδιακόπτης
1. Κύρια οθόνη "Timer Se�ng" (Ρύθμιση χρονοδιακ όπτη)  

Timer

Timer Se�ngBack

Timer on Timer off

09:00

10:15

26

26

Cool

Cool

Atuo

Atuo

Weekly-Timer Se�ng

19:30      WeekMon Tue Wed Thu Fri

Επιστροφή στην κύρια 
οθόνη ελέγχου

Πατήστε για ενεργοποίηση 
χρονοδιακόπτη

Λίστα χρονοδιακόπτη, εκτέλεση μία 
φορά, απενεργοποίηση και αλλαγή 
σε γκρι χρώμα μετά την εκτέλεση

 

 

Πατήστε έναν χρονοδιακόπτη για 
είσοδο στην οθόνη ρυθμίσεων, όπως 
στο στοιχείο 2 αυτού του θέματος 

Πατήστε για απενεργοποίηση 
του χρονοδιακόπτη

Πατήστε για προσθήκη νέου 
χρονοδιακόπτη

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 
εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί "Timer" (Χρονοδιακόπτης) για είσοδο 
στην κύρια οθόνη "Timer Se�ng" (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη). 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
κλιματιστικό ελεύθερα. Πατήστε το κουμπί "Timer on" 
(Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) ή το κουμπί "Timer off' 
(Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) για εναλλαγή.



Έλεγχος κλιματιστικού-Χρονοδιακόπτης
2. Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

Back

Off �me set

Weekly-Timer Se�ng

Timer Se�ng Save

01

00

5923

01

00      :

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
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Πατήστε "Timer on" (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) για να εμφανιστεί η λίστα "Timer on" (Ενεργο-
ποίηση χρονοδιακόπτη). Πατήστε      και θα εμφανιστεί ή ακόλουθη οθόνη για να προσθέσετε έναν 
νέο χρονοδιακόπτη. Εναλλακτικά, πατήστε έναν από τους χρονοδιακόπτες στη λίστα για είσοδο στην 
ίδια οθόνη όπου μπορείτε να ορίσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις για τον χρονοδιακόπτη.

3. Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
Πατήστε "Timer off" (Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) 
για να εμφανιστεί η λίστα "Timer off" (Απενεργοποίηση 
χρονοδιακόπτη). Πατήστε      και θα εμφανιστεί ή ακό-
λουθη οθόνη για να προσθέσετε έναν νέο χρονοδιακό-
πτη. Εναλλακτικά, πατήστε έναν από τους χρονοδιακό-
πτες στη λίστα για είσοδο στην ίδια οθόνη όπου μπο-
ρείτε να ορίσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις για τον 
χρονοδιακόπτη. Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες όπως με 
την επιλογή "Timer on" (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη).

Timer Se�ngBack Save

26

25

27

On meḁ

Temp

Mode

31

30

2918

20

19

Heat Cool Fan Dry Auto

Fan speed

High Med Low Auto

Weekly-Timer Se�ng

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Επιστροφή στην κύρια 
οθόνη ρύθμισης χρονο-
διακόπτη χωρίς αποθή-
κευση 

Σύρετε προς τα κάτω 
ή προς τα πάνω για να 
επιλέξετε την ώρα

Πατήστε ένα από τα 
κουμπιά για να επι-
λέξετε λειτουργία 

Εβδομαδιαία ρύθμιση, 
το κλιματιστικό θα ξε-
κινά την ημέρα που 
επιλέγετε

Αφού κάνετε τη ρύθμιση, πατήστε το 
κουμπί "Save" (Αποθήκευση) για ενερ-
γοποίηση αυτού του χρονοδιακόπτη 
και επιστροφή στην κύρια οθόνη ρύθ-
μισης χρονοδιακόπτη 

Σύρετε προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
για να επιλέξετε την αγαπημένη σας 

Ο Οθερμοκρασία (16 C έως 31 C) 

Πατήστε ένα από τα κουμπιά για να 
επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα 
που θέλετε



Έλεγχος κλιματιστικού-Χρονοδιακόπτης
4. Διαγραφή χρονοδιακόπτη

Sure to delete?

Yes Cancel
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Για iPhone
Πατήστε μια γραμμή λίστας χρονοδιακόπτη και κρατώντας 
την πατημένη σύρετε την από τα δεξιά προς τα αριστερά 
μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί "Del" (Διαγραφή). Πατήστε 
αυτό το κουμπί για να διαγράψετε απευθείας αυτόν τον 
χρονοδιακόπτη.

Timer Se�ngBack

Timer off

Weekly-Timer Se�ng

Week Tue Wed Fri Delete

26 Cool Auto Delete

Timer on

Timer Se�ngBack

Timer off

Weekly-Timer Se�ng

Mon Tue Wed Thu Fri

Del

Timer on

26 Cool Auto59

Del

Για smartphone Android
Πατήστε μια γραμμή λίστας χρονοδιακόπτη και κρατώντας την πατημένη σύρετε την από τα δεξιά 
προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί "Delete" (Διαγραφή). Πατήστε αυτό το κουμπί και 
θα εμφανιστεί η οθόνη αναδυθεί "Sure to delete? (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγραφεί;), επιλέξτε 
"Yes" (Ναι) για να διαγράψετε αυτόν τον χρονοδιακόπτη ή επιλέξτε "Cancel" (Ακύρωση) για να ακυ-
ρώσετε τη λειτουργία.

Hint

Έλεγχος κλιματιστικού-Αιώρηση περσίδας
1. Πατήστε το κουμπί Swing (Αιώρηση περσίδας) για 
    να εισέλθετε στην οθόνη ρύθμισης ροής αέρα.
2. Πατήστε το κουμπί "Ver�c al-Wind" (Κατακόρυφος αέ-
     ρας) για αυτόματη εναλλαγή της ροής αέρα από τα α-
     ριστερά προς τα δεξιά ή πατήστε "Horizontal-Wind" 
     (Οριζόντιος αέρας) για αυτόματη εναλλαγή της ροής 
     αέρα από πάνω κάτω. (Το ανοιχτό πράσινο χρώμα ση-
     μαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο, διαφορετικά είναι 
     απενεργοποιημένο.)
3. Πατήστε το κουμπί "Save" (Αποθήκευση) για αποθή-
     κευση των αλλαγών και επιστροφή στην κύρια οθόνη.
4. Πατήστε το κουμπί "Back" (Πίσω) για να επιστρέψετε 
    στην κύρια οθόνη ελέγχου χωρίς καμία αλλαγή.

Swing

Back Mode Save

Horizontal-Wind

Ver�cal-Wind

Σημείωση: Σε ορισμένα μοντέλα χωρίς αυτόματη κατακόρυφη ροή 
αέρα, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Ver�cal-Wind" 
(Κατακόρυφος αέρας), θα ακούσετε ένα μπιπ, αλλά δεν 
θα συμβεί τίποτε. 

Σημείωση: Μπορείτε να σύρετε τη γραμμή λίστας χρονοδιακόπτη από τα αριστερά προς τα δεξιά 
για να ακυρώσετε τη λειτουργία και να εξαφανιστούν τα κουμπιά "Delete" ή "Del".



Έλεγχος A/C-Ταχ. ανεμιστήρα/Οικον./Ενισχυμ./Αδράνεια

1. Υπάρχουν 4 ταχύτητες ανεμιστήρα για επιλογή στην κύρια οθόνη ελέγχου. Με το πάτημα αυτού 
     του κουμπιού, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα αλλάξει με την παρακάτω σειρά. Σε ορισμένα μο-
    ντέλα, κάποιες ταχύτητες ανεμιστήρα δεν θα εμφανίζονται σε κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στις 
    λεπτομέρειες στο επόμενο θέμα. 

2. Για τα κουμπιά λειτουργίας Eco/Turbo/Sleep 
    (Οικονομική/Ενισχυμένη/Αδράνεια), απλώς 
    πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη 
    λειτουργία και πατήστε το ξανά για να την 
    απενεργοποιήσετε. Επίσης, διαβάστε τις λε-
    πτομέρειες κάθε λειτουργίας στις οδηγίες 
    χρήσης για πιο άνετο έλεγχο. Ορισμένες λει-
    τουργίeς δεν είναι διαθέσιμες σε κάποια μο-
    ντέλα. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στο επό-
   μενο θέμα. 

Auto Low Med High
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Έλεγχος κλιματιστικού-Περιορισμοί λειτουργίας

Σε κάθε τρόπο λειτουργίας υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες 
που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ακολουθήστε τον πα-
ρακάτω πίνακα για να δείτε τι λειτουργεί καλύτερα. "Ναι" 
σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Το κενό σημαίνει ότι η λει-
τουργία δεν είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. 
Όταν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας, θα εμφανιστεί στην 
οθόνη το μήνυμα "Not Available" (Δεν είναι διαθέσιμη).

Λειτ. Ταχύτητα ανεμιστήρα Χρονο-
διακόπτ.

Ψύξη

Ανεμιστ.

Αφύγρ.

Θέρμ.

Aυτόμ.

Αυτόματη, Χαμηλή, 
Μεσαία, Υψηλή 

Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή 

Αυτόματη 

Ναι

Αιώρ.
περσ.

Ενισχυ-
μένη

Οικονο-
μική Αδράν.

Ναι Ναι Ναι Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι Ναι Ναι

Timer Auto Swing

Mode Turbo Eco Sleep

23

TAC_E3ED03

Cool

Not available

Back

Turbo Eco Sleep

Αυτόματη, Χαμηλή, 
Μεσαία, Υψηλή 
Αυτόματη, Χαμηλή, 
Μεσαία, Υψηλή 



Επαναφορά μονάδας Wi-Fi και έκδοση εφαρμογής
1.  Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε κανονικά το κλιματιστικό από 
    το smartphone σας ή αν αλλάξετε δρομολογητή ή κωδικό 
    πρόσβασης Wi-Fi ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια περί-
    πτωση, μπορείτε να κάνετε επαναφορά της μονάδας Wi-Fi 
   για να τη διαμορφώσετε εκ νέου. Πριν κάνετε επαναφορά 
   της μονάδας Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι 
   ενεργοποιημένο. 

About
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Όταν εισέλθετε στην οθόνη "Device List" (Λίστα συσκευών), 
αν υπάρχει μια νέα έκδοση της εφαρμογής, θα εμφανιστεί 
το μήνυμα "Find new app version" (Βρέθηκε νέα έκδση της 
εφαρμογής). Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε "ignore" 
(Παράβλεψη) για να αγνοήσετε αυτήν τη συμβουλή και να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Αν θέλετε να ενημερώσετε 
την εφαρμογή, πατήστε το κουμπί "Update" (Ενημέρωση)". 
Θα γίνει λήψη της νέας εφαρμογής και θα εμφανιστεί η 
οθόνη εγκατάστασης. Εγκαταστήστε την εφαρμογή σύμφω-
να με τις οδηγίες του στοιχείου 3 στο θέμα "Κατέβασμα και 
εγκατάσταση της εφαρμογής". Μπορείτε επίσης να επισκε-
φτείτε το επίσημο App Store για να ενημερώσετε την εφαρ-
μογή, όπως περιγράφεται στο θέμα "Κατέβασμα και εγκατά-
σταση της εφαρμογής". 

Υπενθύμιση ενημέρωσης εφαρμογής

About

Current version:1.2.4
APP  version:1.2.4

How to reset the Wi-Fi?

Method 1:
Press display bu�on onthe remote
controller 6 �mes within 20 seconds un�l
the buzzing is heard.

Method 2:
Use a suitable tool to press Wi-Fi module Reset
bu�on (Open the panel to find it),unl theḁ
light connues flashing and shows CF on theḁ
display.

Device List

TAC_D25DD2

local

local

Add Device

About

TAC_FD4459

Test

TAC_E3ED03 local

local

Find new app version

new APP version:1.2.3 can update

ignore Update

Mέθοδος 1: Πατήστε το πλήκτρο "DISPLAY" (ΟΘΟΝΗ) στο 
τηλεχειριστήριο (ορισμένα μοντέλα δεν διαθέ-
τουν αυτό το πλήκτρο) 6 φορές μέσα σε 20 δευ-
τερόλεπτα έως ότου ακουστεί ο βομβητής και 
εμφανιστεί η ένδειξη "CF" στην οθόνη.

"

2. Πατήστε το κουμπί "About" (Πληροφορίες) στην οθόνη 
    Device List (Λίστα συσκευών) για είσοδο στην οθόνη 
    "About" (Πληροφορίες). Θα εμφανιστεί η έκδοση της 
    εφαρμογής και μια συμβουλή "How to reset the Wi-Fi" 
   (Πώς να κάνετε επαναφορά του Wi-Fi).

Mέθοδος 2: Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα της εσωτερικής 
μονάδας και εντοπίστε τη μονάδα Wi-Fi. Χρη-
σιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να 
πιέσετε το κουμπί "Reset" (Επαναφορά), έως 
ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi αρχίσει να ανα-
βοσβήνει συνεχώς και εμφανίζεται η ένδειξη 
"CF" στην οθόνη.



Περιγραφή Aνάλυση της αιτίας

Δεν είναι δυνατή η 
διαμόρφωση του κλι-
ματιστικού με επιτυ-
χία 

1. Ελέγξτε ότι η διεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi του κινητού 
    είναι σωστά. 
2. Ελέγξτε την κατάσταση της διαμόρφωσης του κλιματιστικού. 
3. Υπάρχει τείχος προστασίας ή άλλοι περιορισμοί που έχουν ρυθμιστεί. 
4. Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί κανονικά. 
5. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό, ο δρομολογητής και το κινητό είναι εντός 
    της εμβέλειας του σήματος. 
6. Ελέγξτε αν ο δρομολογητής απαγορεύει την εφαρμογή. 

Ένδειξη λογισμικού: Iden�fica�on failed (Αποτυχία αναγνώρισης) 
Σημαίνει ότι έγινε επαναφορά του κλιματιστικού και το κινητό έχασε τη δυνα-
τότητα ελέγχου. 
Θα πρέπει να συνδέσετε το Wi-Fi για να αποκτήσετε και πάλι τη δυνατότητα. 
Συνδέστε το τοπικό δίκτυο και κάντε ανανέωση. 
Αν δεν λειτουργεί παρόλα αυτά, διαγράψτε το κλιματιστικό και περιμένετε 
την ανανέωση. 

Το κινητό δεν μπορεί 
να ελέγξει το κλιματι-
στικό 

Ένδειξη λογισμικού: Air condi�oner out of line (Το κλιματιστικό είναι απενερ-
γοποιημένο). 
Ελέγξτε ότι το δίκτυο λειτουργεί. 
1. Έγινε επαναδιαμόρφωση του κλιματιστικού. 
2. Το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο. 
3. Ο δρομολογητής είναι απενεργοποιημένος. 
4. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή. 
5. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω του δρομολογητή 
    (σε λειτουργία ελέγχου από απόσταση). 
6. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή (σε λειτουργία τοπι-
    κού ελέγχου). 
7. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο (σε λειτουργία τοπικού ελέγ-
    χου). 

Το κινητό δεν μπορεί 
να εντοπίσει το κλιμα-
τιστικό 

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Σημείωση
1. Στις τεχνικές ενημερώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά στοιχεία 
     και σε όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Ζητούμε συγγνώμη για αυτό. Ανατρέξτε στο πραγματικό 
     προϊόν και την εφαρμογή. 
2.  Η έξυπνη εφαρμογή για κλιματιστικά μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση για λόγους βελτίω-
    σης της ποιότητας αλλά μπορεί και να διαγραφεί ανάλογα με τις αποφάσεις των κατασκευαστών. 
3.  Σε περίπτωση που η ισχύς του σήματος Wi-Fi είναι αποδυναμωμένη, η έξυπνη εφαρμογή μπορεί να 
    αποσυνδεθεί. Οπότε βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα βρίσκεται κοντά στον ασύρματο δρομο-
    λογητή. 
4.  Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία διακομιστή DHCP για τον ασύρματο δρομολογητή. 
5.  Η σύνδεση στο internet μπορεί να χαθεί λόγω προβλημάτων με το τείχος προστασίας. Στην περίπτω-
    ση αυτή, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet. 
6. Για την ασφάλεια του συστήματος του smartphone και των ρυθμίσεων δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η 
    έξυπνη εφαρμογή για κλιματιστικά έχει οριστεί ως αξιόπιστη.  



   ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

                                                                                                                               Α.Μ.Π. 00510
                                                                                                                                (ΠΔ 117/2004)
            Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών  
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια 
του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
•  Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη
   Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
•  Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
   Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
•  support@funai.gr
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www.topalis.gr




