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Βεβαιωθείτε οτι το που διαθέτετε παρέχει σύνδεση

    
ασία  

 
ην συσκευή  

 
(mobile data)  οικιακό 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ADD MANUALLY" 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση του κλιματιστικού με το δίκτυο σας, μπορείτε να ελέγξετε τις
ρυθμίσεις της συσκευής μέσω του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: Υπάρχουν 2 διαφορετικές οθόνες ελέγχου ανάλογα με το μοντέλο, οπότε
διαβάστε τις οδηγίες σύμφωνα με την οθόνη ελέγχου που ανταποκρίνεται στο μοντέλο
σας.

Από τον κύριο πίνακα ελέγχου μπορείτε
να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας
το αντίστοιχο εικονίδιο πάνω στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο επάνω αριστερά για να
πάτε πίσω στην τελευταία σελίδα της 
εφαρμογής. Εκεί υπάρχουν 3 εικονίδια στο
κάτω μέρος της οθόνης που σας επιτρέπουν
να μεταβείτε τις επιλογές Home, Smart, Me.
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Πατήστε το εικονίδιο επάνω δεξιά για να
μεταβείτε στις λεπτομέρειες συσκευής
(Device Details Page)

Πλήκτρο προφίλ (PROFILE)

Το πλήκτρο προφίλ σας δίνει τη δυνατότητα να
αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να 
χρησιμοποιήσετε τα επιπλέον χαρακτηριστικά της 
συσκευής.

Όταν υπάρχει η επιλογή για περισσότερες
ρυθμίσεις, στην οθόνη εμφανίζεται (...)

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Πατήστε πάνω στο εικονίδιο με το μολύβι στην
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η επιλογή αυτή
σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της
συσκευής έτσι ώστε να ταιριάζει με τη χρήση 
για την οποία προορίζεται τη συσκευή.

Πατήστε την επιλογή της τοποθεσίας
“Location", και ορίστε μια συγκεκριμένη 
τοποθεσία για το κλιματιστικό.
Παράδειγμα: Υπνοδωμάτιο 1, Τραπεζαρία 
κτλ.
Πατήστε Save για αποθήκευση της επιλογής

Χρησιμοποιήστε το βέλος επάνω αριστερά για 
να επιστρέψετε στην οθόνη λειτουργιών.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κάνετε
κοινή χρήση της συσκευής με τους φίλους
και την οικογένεια σας.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗ
Το άτομο που θα προσθέσετε θα πρέπει να
έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή της TUYA 
στο κινητό του, για να μπορεί να κάνει χρήση 
της συσκευής..

Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε τη συσκευή.
Πατήστε το εικονίδιο με το μολύβι επάνωδεξιά.

Πατήστε την κοινή χρήση ‘Share Device' για να
εισάγετε το νούμερο του ατόμου με το οποίο
θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Εναλλακτικά
πατήστε το εικονίδιο με το τηλέφωνο για να
επιλέξετε το άτομο από τον κατάλογο.
Πατήστε επιβεβαίωση “Confirm” για να
ολοκληρώσετε την προσθήκη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ηπρόσκλησηγιακοινήχρήσηπρέπεινα
απευθύνεταισεεγγεγραμμένοχρήστητηςεφαρμογήςTUYA
Smart / TUYA Smart Life.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πατήστε ‘Shared Devices’ για να σβήσετε το νούμερο
του ατόμου που έχετε καλέσει να κάνει κοινή χρήση 
(Ακύρωση κοινής χρήσης)
Πατήστε επιβεβαίωση “Confirm” για να ολοκληρώσετε την ακύρωση κοινής χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας μοναδικός χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιεί την εφαρμογή κάθε φορά. Για
να μπορέσει να λειτουργήσει η κοινή χρήση, η
εφαρμογή πρέπει να είναι κλειστή σε όλες τις 
συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣ : Αν κάποιος άλλος εγκαταστήσει την
συσκευή στο κινητό του χωρίς την κοινή χρήση, η
συσκευή θα εξαφανιστεί από τη λίστα συσκευών
στο τηλέφωνο του αρχικού χρήστη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες
συσκευών για να μπορείτε να τις ελέγχετε 
ταυτόχρονα. Για παράδειγμα:
Απενεργοποίηση όλων των συσκευών της 
ίδιας ομάδας ταυτόχρονα.

Ακύρωση συσκευής
Πατήστε για να ακυρώσετε τη συσκευή από  
το  κινητό
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Κύρια οθόνη λειτουργιών 

Πίσω στην 
κεντρική 
οθόνη

Λεπτομέρειες συσκευής
και διαχείριση

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
της συσκευής

Ένδειξη θερμοκρασίας

Επιλεγμένη λειτουργία
/ταχύτητα ανεμιστήρα /
Ενδείξεις λειτουργιών

Μείωση επιλεγμένης 
θερμοκρασίας

Αύξηση επιλεγμένης 
θερμοκρασίας
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Επιλογή λειτουργίας 
1.Πατήστε το εικονίδιο Mode για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής λειτουργίας.
2.Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας ανάμεσα σε Feel/Cool/Heat/Dry/Fan (αυτόματη, ψύξη, θέρμανση,

αφύγρανση, ανεμιστήρας).
3.Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από την ένδειξη θερμοκρασίας για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα 
1.Πατήστε στο εικονίδιο Fan για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα.
2. Επιλέξτε ταχύτητα μεταξύ High/ ed/Low/Auto.
3.Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από την ένδειξη θερμοκρασίας για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.
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Επιλογή ρύθμισης 
1. Πατήστε το εικονίδιο Function για να εισέλθετε στην οθόνη ρυθμίσεων.
2. Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις Sleep/Turbo/ECO.
3. Επιλέξτε πάνω-κάτω(UP-DOWN) / δεξιά-αριστερά (LEFT-RIGHT) για αυτόματη

κίνηση των περσίδων / ανακλαστήρων πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά.
4. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από την ένδειξη θερμοκρασίας για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

Προσθήκη χρονοδιακόπτη 
1. Πατήστε το εικονίδιο Timer για να εισέλθετε στην
οθόνη προσθήκης χρονοδιακόπτη.
2.Πατήστε Προσθήκη Χρονοδιακόπτη (Add Timer).
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Προσθήκη Χρονοδιακόπτη 
3.Επιλέξτε την ώρα, τις ημέρες επανάληψης και ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (on/off).
4.Επιλέξτε τη λειτουργία, ταχύτητα ανεμιστήρα και ρύθμιση και επιλέξτε την
επιθυμητή θερμοκρασία κατά την ενεργοποίηση της συσκευής με χρονοδιακόπτη.
5.Πατήστε Αποθήκευση (Save) για προσθήκη του χρονοδιακόπτη.

Timer cancel Timer submit

Hour setting Minute setting

Weekly setting

Mode setting
Fan Speed 
setting
Temperature
setting

Timer ON/OFF
setting

Διαχείριση χρόνου 
1.Πατήστε τη μπάρα του χρονοδιακόπτη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
όπως και στην προσθήκη χρονοδιακόπτη.
2.Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
3.Πατήστε τη μπάρα για 3 δευτερόλεπτα και πατήστε Επιβεβαίωση(Confirm) στην

οθόνη που εμφανίζεται (Remove Timer) για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη.
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Κύρια οθόνη λειτουργιών 

Πίσω στην κεντρική 
οθόνη   _______ Συμβουλές

Όνομα συσκευής

Μείωση επιλεγμένης 
θερμοκρασίας

Τρέχουσα λειτουργία
Αύξηση επιλεγμένης 

θερμοκρασίας

Για κάθε λειτουργία το φόντο είναι διαφορετικό:
Cool/Heat/Dry/Fan/Auto

Ένδειξη επιλογής 
ρυθμίσεων

Πλήκτρο 
ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης

Πλήκτρο ρυθμίσεων
Σημείωση: μπορεί να εμφανίζεται
διαφορετικό ανάλογα με το μοντέλο του
κλιματιστικού. Παρακάτω ένα παράδειγμα: 

Mode Fan Speed Swing Flow

Turbo Eco Sleep Timer
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Ρύθμιση λειτουργιών 
1.Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών (Mode).
2. Υπάρχουν 5 επιλογές στην οθόνη. Πατήστε σε

κάποια για να επιλέξετε τη λειτουργία του
κλιματιστικού.

3.Πατήστε το πλήκτρο X για να μεταβείτε στην κύρια
οθόνη λειτουργιών.
4.Η λειτουργία και το φόντο θα αλλάξουν στην οθόνη.

Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα 
1.Πατήστε το πλήκτρο επιλογής ταχύτητας.
2.Επιλέξτε την ταχύτητα που επιθυμείτε πατώντας

επάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο.
3.Πατήστε το εικονίδιο X για να μεταβείτε στην κύρια

οθόνη λειτουργιών.
4.Η ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας θα εμφανιστεί στην

οθόνη.

Σημείωση: διαβάστε τις λεπτομέρειες κάθε λειτουργίας στο 
εγχειρίδιο χρήσης. 

Λειτουγία Ταχύτητα 
ανεμιστήρα 

Cool Όλες οι 
ταχύτητες

Fan Όλες οι 
ταχύτητες

Dry 

Heat Όλες οι 
ταχύτητες

Auto Όλες οι 
ταχύτητες

Σημείωση:
Η ταχύτητα ανεμιστήρα δε μπορεί να 
ρυθμιστεί στη λειτουργία Αφύγρανσης (Dry). 

Σημείωση: Η οθόνη ταχύτητας ανεμιστήρα μπορεί να
εμφανίζεται διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο του 
ανεμιστήρα. 
Παράδειγμα παρακάτω: 

Fan Speed

high Low Auto
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Έλεγχος ροής αέρα 
1.Πατήστε το πλήκτρο ροής αέρα (Precision Air Flow ή Flow button).

2.Επιλέξτε την επιθυμητή ροή αέρα πατώντας πάνω.
3.Πατήστε το πλήκτρο X για να μεταβείτε στην κεντρική 
οθόνη λειτουργιών.
4.Η αντίστοιχη ένδειξη επιλογής ροής αέρα θα
εμφανιστεί στην οθόνη.
Σημείωση: Για κάποια μοντέλα χωρίς επιλογή ροής αέρα δεξιά – αριστερά, αν πατήσετε το αντίστοιχο εικονίδιο θα ακούσετε ηχητικό 
σήμα αλλά δε θα ενεργοποιηθεί κάποια λειτουργία. 

Σημείωση: Η κύρια οθόνη λειτουργιών και η οθόνη ρύθμισης ροής αέρα, μπορεί
να εμφανίζεται διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού. 
Παράδειγμα παρακάτω: 

Sleep TimerTurbo

ON/OFF Mode Fan Speed Swing Flow

Left-Right Flow

Cool

25 0

Sample1 

Cool 

25 0 

Swing Flow X 

Up-Down Left-Right 
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Λειτουργία ECO 
1.Για τη λειτουργία Eco, πατήστε πάνω στο εικονίδιο για ενεργοποίηση, το

πλήκτρο θα φωτίσει και η αντίστοιχη ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2.Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3.Σε κάποια μοντέλα η θερμοκρασία ρυθμίζεται ως εξής:

Σε λειτουργία ψύξης, η θερμοκρασία είναι 26 .
Σε λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία είναι 25 .

Λειτου Ρύθμιση ECO 

Cool διαθέσιμη

Fan 

Dry 

Heat διαθέσιμη

Auto 

Η ρύθμιση ECO δεν είναι διαθέσιμη στις 
λειτουργίες Fan/ Dry/Auto mode.

Σημείωση: Η κύρια οθόνη λειτουργιών και η οθόνη ρύθμισης της λειτουργίας ECO
μπορεί να εμφανιστεί διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού. 
Παράδειγμα: 

Σημείωση:
Η ρύθμιση ECO δεν είναι διαθέσιμη στις 
λειτουργίες Turbo/Sleep για κάποια 
μοντέλα. 

Sleep TimerTurbo

ON/OFF Mode Fan Speed Swing Flow

ECO 

Cool

23 0
Low 
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Λειτουργία Ύπνου (Sleep) 
1.Πατήστε το εικονίδιο Sleep.
2.Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο.
3.Πατήστε το πλήκτρο X για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη λειτουργιών.
4.Η αντίστοιχη ένδειξη της λειτουργία Ύπνου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Λειτου Λειτουργία 
Ύπνου 

Cool διαθέσιμη

Fan 

Dry 

Heat διαθέσιμη

Auto 

Η λειτουργία Ύπνου δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Fan/ Dry/Auto mode.

Σημείωση: Η κύρια οθόνη λειτουργιών μπορεί να εμφανιστεί διαφορετικά, ανάλογα 
με το μοντέλο του κλιματιστικού. Παράδειγμα: 

Σημείωση:
Η ρύθμιση Sleep δεν είναι διαθέσιμη 
στις λειτουργίες Turbo/ECO για κάποια 
μοντέλα. 

Sleep TimerTurbo

ON/OFF Mode Fan Speed Swing Flow

Sleep 

Cool

23 0
Low 

Sample1 

Cool 

25 0 

Sleep X 

Standard The aged Child 
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Ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης 
1.Πατήστε το εικονίδιο χρονοδιακόπτη.
2.Πατήστε + στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας
οθόνης ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη.
3.Επιλέξτε το χρόνο (Time), την επανάληψη (Repeat
date), την απενεργοποίηση (SWITCH OFF) και 
πατήστε Αποθήκευση(Save).
4.Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη.

Πατήστε Επανάληψη (repeat)>
επιλέξτε μετά τις ημέρες που
θέλετε να επαναλαμβάνεται ή το 
εικονίδιο μία φορά (Once). 
Έπειτα πατήστε επιβεβαίωση
(Confirm) για αποθήκευση της 
επιλογής.

Σύρετε πάνω ή
κάτω για να 
επιλέξετε το χρόνο
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Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης 
1.Πατήστε το εικονίδιο χρονοδιακόπτη.
2.Πατήστε + στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας
οθόνης ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη.
3.Επιλέξτε χρόνο (Time), επανάληψη (Repeat date),
ενεργοποίηση (SWITCH ON), θερμοκρασία 
(Temperature Mode), ταχύτητα ανεμιστήρα (Fan
speed), ροή αέρα (Air Flow) και πατήστε Αποθήκευση
(Save).
4.Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη.

Πατήστε Επανάληψη (repeat)> 
επιλέξτε μετά τις ημέρες που θέλετε 
να επαναλαμβάνεται ή το εικονίδιο 
μία φορά (Once). Έπειτα πατήστε 
επιβεβαίωση (Confirm) για 
αποθήκευση της επιλογής.

Σύρετε πάνω ή
κάτω για να 
επιλέξετε το χρόνο

Πατήστε Θερμοκρασία (Temperature)
/ Λειτουργία (Mode) / Ταχύτητα
ανεμιστήρα (Fan Speed)/ Ροή αέρα
(Air Flow) με τη σειρά, ρυθμίστε
ανάλογα με τις ανάγκες σας και 
πατήστε επιβεβαίωση
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Διαχείριση χρονοδιακόπτη 
1. Αλλάξτε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη:

Πατήστε οπουδήποτε πάνω στοιχείο του χρονοδιακόπτη που
θέλετε να αλλάξετε εκτός από το πλήκτρο ελέγχου για να εισέλθετε
στην οθόνη ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη, αλλάξτε τη ρύθμιση και
πατήστε Αποθήκευση (save).

2.Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη:
Πατήστε στα αριστερά της μπάρας ελέγχου για να απενεργοποιήσετε το
χρονοδιακόπτη.
Πατήστε στα αριστερά της μπάρας ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το
χρονοδιακόπτη.

3.Σβήσιμο του χρονοδιακόπτη:
Σύρετε τη μπάρα ελέγχου από τα δεξιά προς τα αριστερά έως ότου
να εμφανιστεί το πλήκτρο Delete, έπειτα πατήστε delete.
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Επιπλέον λειτουργίες 

1.Πατήστε το εικονίδιο More (εάν είναι διαθέσιμο) γιαναχρησιμοποιήσετετιςεπιπλέονλειτουργίες.

Σημείωση:
Κάποια κλιματιστικά δεν 
έχουν το πλήκτρο More. 

Σημείωση: Η εμφάνιση μπορεί να είναι διαφορετική, κάποια
εικονίδια δε θα είναι ορατά αν το κλιματιστικό δεν έχει αυτή τη
λειτουργίαήσε περίπτωση που κάποια λειτουργία δε μπορεί να 
ανεργοποιηθεί.

2. Πατήστε το εικονίδιο της οθόνης "Display" γιαναενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε την εσωτερική οθόνη LED.

Display

3. Πατήστε το εικονίδιο του ήχου "Buzzer" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο όταν
χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μέσω Wi-Fi.

Buzzer

4. Πατήστε το εικονίδιο  Anti-Mildew (εάν είναι διαθέσιμο) για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ενάντια στη μούχλα. Αφού απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό, θα ξεκινήσει τη
λειτουργία αφύγρανσης και θα αφαιρέσει την επιπλέον υγρασία εμποδίζοντας το
σχηματισμό μούχλας. Με την ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας, το κλιματιστικό θα
απενεργοποιηθεί. αυτόματα

Anti-Mildew

5. Πατήστε το εικονίδιο Health (εάν είναι διαθέσιμο) για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία τή η λειτουργία ενεργοποιεί την αντιβακτηριδιακή λειτουργία του ιονισμού. Η
λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στα μοντέλα που έχουν ιονιστή.

Health
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Επιπλέον λειτουργίες 
6. Πατήστε το εικονίδιο GEN Mode, αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.

Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 επιπέδων
έντασης ρεύματος. Το κλιματιστικό θα κρατήσει κατάλληλη ένταση
για να εξοικονομεί ενέργεια.

GEN Mode

7. Πατήστε το εικονίδιο Electricity Monitoring, αν είναι διαθέσιμο στην
οθόνη.
Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση
ενέργειας του κλιματιστικού.

Electricity 
Monitoring

8. Πατήστε το εικονίδιο  Self-Cleaning, α είναι διαθέσιμο
στην οθόνη. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας
αυτοκαθαρισμού στο εγχειρίδιο χρήσης.

Μπορείτε να πατήσετε αυτό
το πλήκτρο για να
εμφανιστεί το ημερολόγιο
και έπειτα να επιλέξετε 
ημερομηνία.

Self-Cleaning

9. Πατήστε το εικονίδιο 8 Heat, αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.
Αυτή η λειτουργία βοηθάει έτσι ώστε η θερμοκρασία δωματίου
να μην πέφτει κάτω από 8 . Για περισσότερες λεπτομέρειες

ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

80% 50% 30% 

GEN Mode

8
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Επιπλέον λειτουργίες 
10. Πατήστε το εικονίδιο Reservation button, αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.

Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο, την ημερομηνία επανάληψης, τη θερμοκρασία, τη
λειτουργία, την ταχύτητα ανεμιστήρα και τη ροή αέρα και μετά να πατήσετε
Αποθήκευση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.
Το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν αυτό χρειάζεται, ώστε να πετύχει τις
επιλεγμένες ρυθμίσεις στην ώρα που εσείς ορίσατε.

Reservation 

11.Πατήστε το εικονίδιο Self-diagnosis , αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.
Το κλιματιστικό θα κάνει αυτόματα αυτοδιάγνωση και θα εμφανίσει τον κωδικό
λάθους και οδηγίες για την αντιμετώπιση αν αυτό είναι εφικτό.

Self-diagnosis



Air conditioner control-Additional functions(More) Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2 

26

Επιπλέον λειτουργίες 
12. Πατήστε το εικονίδιο διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας (Electricity Management), αν είναι διαθέσιμο

στην οθόνη.

Διαχείριση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας

1. Επιλέξτε προεπιλεγμένη

λειτουργία 

2.Ενεργοποιήστε 

Οι άλλες 2
λειτουργίες θα
απενεργοποιηθούν.

1. Επιλέξτε σταθερή
θερμοκρασία

2. Επιλέξτε τη θερμοκρασία

3. Ενεργοποιήστε

Οι άλλες 2
λειτουργίες θα
απενεργοποιηθούν

1. Επιλέξτε σταθερή ηλεκτρική ενέργεια

2. Επιλέξτε τη σταθερή κατανάλωση

ενέργειας  

3. Ενεργοποιήστε 

Οι άλλες 2 λειτουργίες θα
απενεργοποιηθούν.

The time can be slide left or 
right to show more list. 

Ένδειξη διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας

Σταθερή 
λειτουργία 

Air conditioner actions 

Προεπιλεγμένη 
λειτουργία

Το κλιματιστικό λειτουργεί αυτόματα για να πετύχει την μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ σας προσφέρει έναν άνετο ύπνο κατά 
την διάρκεια της νύχτας..

Σταθερή ηλεκτρική 
ενέργεια

Το κλιματιστικό λειτουργεί με σταθερή κατανάλωση 
ενέργειας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικά 
επίπεδα κατανάλωσης κάθε βράδυ. 

Σταθερή θερμοκρασία
Το κλιματιστικό λειτουργεί με σταθερά επιλεγμένη 
θερμοκρασίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετική
θερμοκρασία κάθε βράδυ.
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My Home 

Welcome home 

information

Me

Help Center 

Nick name

Profile 

Me

All Devices Living Room Master Bedroom...

My Home 

My Office

Home Management >

Sample1

1.Πατήστε στο όνομα του σπιτιού στην πάνω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης και επιλέξετε τη διαχείριση
σπιτιού (Home Management).
Εναλλακτικά πατήστε το εικονίδιο Me και έπειτα τη διαχείριση σπιτιού (Home Management).

2. Πατήστε κάποια από τις οικογένειες στη λίστα για να εισέλθετε στην οθόνη ρυθμίσεων της οικογένειας.

Σημείωση:
Πατήστε προσθήκη
οικογένειας (Add
family) και ανατρέξτε
στη σελίδα 6 για
προσθήκη οικογένειας

3.Ρυθμίστε την οικογένεια με βάση τις παρακάτω ενδείξεις.

Πατήστε για αλλαγή του ονόματος οικογένειας

Ανοίξτε το χάρτη αυτόματα
και ορίστε τοποθεσία

Πατήστε για να εισέλθετε στη διαχείριση δωματίων

Προσθέστε και άλλο
λογαριασμό στην 
οικογένεια που μπορεί να 
διαχειριστεί τη συσκευή

Nick name 
Account******

Add Member 

Remove Family 

Πατήστε για να ορίσετε όνομα και επιλέξτε 
Εικόνα για το μέλος της οικογένειας

Αφαιρέστε την 
οικογένεια από το 
λογαριασμό σας

Family members 

2rooms>

>

MyHome>Family Name

> 

V
< Home Management 

My Home >
My Office >

Add family 

< Family settings 
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Στην οθόνη ρυθμίσεων οικογένειας, πατήστε το εικονίδιο και εισέλθετε
στη διαχείριση δωματίου  όπως φαίνεται παρακάτω.

MasterBedroom >
Kids Room >

1. Πατήστε για να σβήσετε το δωμάτιο.
2.Πατήστε και σύρετε τη μπάρα του

δωματίου για να αλλάξετε τη σειρά της 
λίστας για τα δωμάτια.

3. Πατήστε Done για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Or

< Room settings Save 

Room KidsRoom >

Split AirContitioner1

Devices are not in this room

1. Πατήστε προσθήκη 
δωματίου ( Add Room )

2.Ορίστε όνομα του νέου
δωματίου. Εναλλακτικά 
επιλέξτε κάποιο από τα
προτεινόμενα δωμάτια.

3. Πατήστε Done  .

1. Πατ για να προσθέσετε μια συνδεμένη συσκευή 
σε αυτό το δωμάτιο

2. Πατήστε στο όνομα του δωματίου και μετονομάστε το
αν θέλετε.
3. Πατήστε Αποθήκευση

< Add Room Done Split Air Contitioner1

Devices are not in this room

ClosetKids RoomBalcony

PorchKitchen Study Room

Dining RoomSecond Bedroom

Recommended
Living Room Master Bedroom

Room Name ******* 

Master Bedroom 

Kids Room

< Room Management Edit < Room Management Done

Add Room 

< Room settings Save 

Room KidsRoom >
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Έκδοση εφαρμογής, Έξοδος από λογαριασμό, Voice control 
information, etc. 

Πληροφορίες για φωνητικό έλεγχο

Μηνύματα για συναγερμούς, ειδοποιήσεις, οικογένεια

Βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων..
Γνωστοποίηση προβλημάτων στο κέντρο
παροχής βοήθειας.

Πιέστε για να ελέγξετε την έκδοση
ή να κάνετε αναβάθμιση της
εφαρμογής

Πιέστε για καθαρισμό της μνήμης

Πιέστε για αποσύνδεση από τον 
τρέχων λογαριασμό

HelpCenter >

>

Me

Nick name

Profile 

< Settings 

Sound

App Message Notification

About >

Clear Cache 4.84M>

Logout 
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