
 

Οδηγίες χρήσης για εφαρμογή WiFi ΑC 

 
Σκανάρετε τον παραπάνω κωδικο QR με το κινητό σας για να κατεβάσετε 

και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο κινητό σας. 
Σημείωση: Το κινητό σας θα πρέπει να διαθέτει εφαρμογή ανάγνωσης QR Code, 
την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Google Play Store. 
 
 

 
Για χρήστες iPhone: Ο μόνος τρόπος να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε 
την εφαρμογή είναι μέσω του Apple Store. Αναζητήστε τη δωρεάν εφαρμογή 

“WiFi AC”.  

 



1. Εγκατάσταση του Smart Kit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2. Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής 
Σκανάρετε τον παραπάνω κωδικο QR με το κινητό σας για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο κινητό σας.. 
Θα πρέπει να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών στο κινητό σας από πηγές άλλες εκτός του Google Play Store. 

Για χρήστες iPhone ,αναζητήστε τη δωρεάν εφαρμογή WiFi AC στο Apple Store και εγκαταστήστε την. 

3. Καταχώρηση χρήστη και σύνδεση 

Τρέξτε την εφαρμογή και επιλέξτε τα παρακάτω εικονίδια (Register for WiFi AC → Create account → Login). Ακολουθήστε τις 

οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση και σύνδεση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίξτε το κάλυμα και βρείτε την θύρα  
Σύνδεσης στην δεξιά πλευρά. Ξεβιδώστε 

την βίδα, αφαιρέστε το καπάκι και  
τοποθετήστε το smart kit στην θέση του. 
(Προσοχή: πρέπει η όψη που γράφει  

Smart kit να βρίσκετε μπροστά) 

Α
νο

ίξτε 

Ξεβιδώστε την 
βίδα και αφαιρέστε 
το καπάκι. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πιέστε“Register for WiFi AC” 
για να δημιουργήσετε έναν νέο 
λογαριασμό χρήστη 

Εισάγετε το πραγματικό E-mail σας σαν 
όνομα λογαριασμού (θα σας αποσταλλεί 
email για να κάνετε επιβεβαίωση του) και 

επιλέξετε κωδικό. Πιέστε“Create account”. 

 

ΜΟΝΟ αφού κάνετε επιβεβαίωση του 
E-mail σας, εισάγετε το E-mail σας και τον 

κωδικό σας. Πιέστε “Login”. 



4. Διαχείριση κλιματιστικού 
4.1 Πρόσθεση κλιματιστικού 

Μετά την σύνδεση, πιέστε τις παρακάτω επιλογές (AC MANAGEMENT → ADD AC → Create new name of AC →Scan Quick 

Response Code →OK) και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την σύνδεση του λογαριασμού και του 

κλιματιστικού. Μετά την σύνδεση θα είστε ο κύριος χρήστης του κλιματιστικού. 

 

 

 

 

 

 

Πιέστε“AC MANAGEMENT”.  Πιέστε“ADD AC” 

Εισάγετε το 
όνομα του 
κλιματιστικού 
και πιέστε 
“Scan Quick 
Response 
Code ” για να 
σκανάρετε τον 
κωδικό στο 
κάτω αριστερό 
μέρος της 
εξαγωγής του 
αέρα ή δίπλα 
στην θύρα του 
USB WiFi 
module για να 
ειδάγετε 
αυτόματα τον 
κωδικό. Πιέστε  

OK για να 
ολοκληρώσετε 
την διαδικασία. 



4.2 Προσθήκη χρήστη 
Για το κάθε κλιματιστικό υπάρχει ένας μόνο κύριος χρήστης. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε χρήστες, με την λειτουργία “ADD 

USER” στην διαχείριση κλιματιστικού. Πιέστε τις παρακάτω επιλογές(ADD USER → Input new name (το νέο όνομα πρέπει να έχει 

καταχωρηθεί) → Select air conditioner  → OK) και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Πιέστε“ADD USER” 

Σημείωση:  
Μόνο ο κύριος χρήστης 
μπορεί να προσθέσει 
χρήστες. Σε άλλη περίπτωση 
πρέπει να γίνει αλλαγή του 
χρήστη σε κύριο για να 
μπορεί να συνδεθεί. Θα 
πρέπει να αποσυνδεθούν ο 
κύριος χρήστης και το 
κλιματιστικό από τον 
λογαριασμό (MY ACCOUNT) 
για να καταχωρηθεί ο νέος 
κύριος χρήστης, σύμφωνα μα 

την παραπάνω διαδικασία.  

 

Εισάγετε τον 
λογαριασμό του 
νέου χρήστη (πρέπει 
να έχει καταχωρηθεί 
πρώτα ο νέος 
χρήστης μέσω της 

διαδικασίας Create 
Account από τη δική 
του συσκευή και να 
έχει επιβεβαιώσει το 
e-mail του) και 
επιλέξτε το 

κλιματιστικό για τον 
χρήστη. Πιέστε OK 
για να ολοκληρώστε 
την διαδικασία. 



5. Σύνδεση δικτύου   
5.1 Ρυθμίσεις δικτύου συσκευής Android                                                 
Πριν την χρήση του απομακρυσμένου χειρισμού, θα πρέπει να συνδέσετε το κλιματιστικό στο οικιακό δίκτυο WiFi.  Κάνετε Log Out 
από το λογαριασμό σας και έπειτα πιέστε τις παρακάτω επιλογές (Help Center → AC Connect  → Select AC → Select Network 

→Next Step) και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την σύνδεση του κλιματιστικού στο οικιακό δίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πιέστε “AC Connect network”  Πιέστε“Help Center” 

Επιλέξτε ένα 
κλιματιστικό για 
να το 
συνδέσετε στο 
οικιακό δίκτυο 
(το 
προεπιλεγμένο 
όνομα είναι 
icongo_*). 
Επιλέξτε το 
οικιακό σας 
δίκτυο και 
εισάγετε τον 
κωδικό. Πιέστε 
“Next Step”  
για να 
ολοκληρώσετε 
την σύνδεση.  



5.2 Ρυθμίσεις δικτύου συσκευής iPhone 
 Πριν την χρήση του απομακρυσμένου χειρισμού, θα πρέπει να συνδέσετε το κλιματιστικό στο οικιακό δίκτυο WiFi. Κάνετε Log Out 

από το λογαριασμό σας και έπειτα πιέστε τις παρακάτω επιλογές (Help Center → AC Connect to Network → Exit AC APP and 

enter WiFi setting interface of mobile phone to select AC network → Enter AC APP interface again → Select home network 

→ Input password → Click connect）και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την σύνδεση. 

 

 Πιέστε“Help Center” 

Πιέστε“AC Connect network” 



 
 

Επιλέξτε “setting” για είσοδο στις ρυθμίσεις WiFi. Πιέστε για επιστροφή στη εφαρμογή Επιλέξτε το δίκτυο AC icongo_* 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιλέξτε το οικιακό δίκτυο 
(για το κλιματιστικό σας) 

ΕΕισάγετε τον κωδικό του WiFi και πιέστε    

  "connect” για να ολοκληρώσετε την σύνδεση. 

Αν οι ρυθμίσεις δεν είναι σωστές ή 
αλλάξετε τον κωδικό του ρούτερ 
πρέπει να κάνετε επαναφορά του 

κλιματιστικού και νέα σύνδεση 
ακολουθώντας ξανά την παραπάνω 
διαδικασία. 

Για να κάνετε επαναφορά: “ρυθμίστε την 
θερμοκρασία στους 25ο” →  πιέστε το 

πλήκτρο “FAN SPEED → πιέστε το 

πλήκτρο “SWING” →πιέστε το πλήκτρο 

“AIR FLOW” → “ρυθμίστε την 

θερμοκρασία στους 27ο” → πιέστε το 

πλήκτρο “FAN SPEED → πιέστε το 

πλήκτρο “SWING” →πιέστε το πλήκτρο 

“AIR FLOW”. Όλη η παραπάνω 

διαδικασία θα πρέπει να γίνει σε λιγότερο 

από 10 δευτερόλεπτα. 

Σημείωση

： 



6. Χειρισμός κλιματιστικού 
Συνδεθείτε με καταχωρημένο λογαριασμό και κωδικό, και πιέστε τις παρακάτω επιλογές (Input registered name and password →Login 

→ Click      →Select air conditioner). Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για τον χειρισμό του κλιματιστικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιέστε “Login” Πιέστε  
Επιλέξτε το κλιματιστικό από 

την λίστα “AC LIST”. 

Σημείωση: Η εφαρμογή που 

περιγράφεται είναι η γενική 
έκδοση. Κάποιες από τις 

λειτουργίες που περιγράφονται 
σε αυτήν μπορεί να μην 

υποστηρίζονται από το 
κλιματιστικό σας.  



7. Αποσύνδεση κλιματιστικού από λογαριασμό 
Αν θέλετε να αποσυνδέσετε κάποιο κλιματιστικό από το λογαριασμό σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

Login → Επιλέξτε κλιματιστικό → πιέστε UNBIND → πληκτρολογήστε το verification code (θα το βρείτε στο κλιματιστικό, σαν 

“Ver:”) → πιέστε UNBIND. Το κλιματιστικό έχει απελευθερωθεί για σύνδεση σε άλλο λογαριασμό. 

   


