Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε
να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το
κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.

Ο ευκολότερος τρόπος για να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε την
εφαρμογή στο smartphone ή το tablet σας, είναι να σκανάρετε, με τη
χρήση κάποιας εφαρμογής ανάγνωσης κωδικών QR, τον παρακάτω
κωδικό. Αυτό θα σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα με την εφαρμογή την
οποία πρέπει να κατεβάσετε και στη συνέχεια εγκαταστήσετε.
Είναι πολύ πιθανό να σας ζητηθεί επιβεβαίωση και για τη λήψη αλλά
κυρίως για την εγκατάσταση. Θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει τη συσκευή
(smartphone ή tablet) έτσι ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση
εφαρμογών εκτός του προεπιλεγμένου app store.

Γενικές πληροφορίες
Ευχαριστούμε που επιλέξατε το κλιματιστικό της εταιρία μας.
Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για κλιματιστικά με λειτουργία WiFi.
Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του
κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.
Καθώς τα προιόντα μας αναβαθμίζονται διαρκώς. μπορεί να υπάρχουν
διαφορές μεταξύ των όσως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και του
πραγματικού προιόντος. Ζητάμε την κατανόηση σας για αυτό.
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Κωδικός QR ενεργοποίησης
1. Όταν τρέχετε για πρώτη φορά την εφαρμογή, θα εμφανιστεί η σελίδα
ενεργοποίησης. Μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR που βρίσκεται
παρακάτω ή να εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης «morris». Στην συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης “activate” για την ενεργοποίηση της
εφαρμογής.

2. Κωδικός QR ενεργοποίησης κλιματιστικού

2

Προσθήκη συσκευής
1. Πιέστε το πλήκτρο “Add device”. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει
πρόσβαση στο ίδιο ασύρματο δίκτυο (wiﬁ) με το οποίο θα συνδεθεί και το
κλιματιστικό. Δεν έχει σημασία αν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο ή όχι,
αρκεί να έχει εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί κανονικά πριν τη σύνδεση με
τη κινητή συσκευή σας.

2. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο όπως όνομα δικτύου
(SSID) και τον κωδικό πρόσβασης (Password). Πιέστε το πλήκτρο «Start
Conﬁg».
Σημείωση: αν σε αυτό το
σημείο κάνετε κάποιο
λάθος στα στοιχεία
σύνδεσης και πιέσετε το
«Start Conﬁg», τότε θα
πρέπει να κάνετε reset
στο κλιματιστικό σας
πριν προσπαθήσετε να
συμπληρώσετε τα
σωστά. Ανοίξτε το
κάλυμμα της εσωτερικής
μονάδας και με ένα
στυλό πιέστε το κουμπί
«RESET» που βρίσκεται
στο εμπρός δεξί μέρος
του κλιματιστικού.
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3. Κλείδωμα λειτουργίας κλιματιστικού. Πιέστε το πλήκτρο “
” για να
κλειδώσετε την λειτουργία και πιέστε το ξανά για ξεκλείδωμα. Πιέστε το
πλήκτρο “Delete” ή σύρετε προς τα αριστερά για να διαγράψετε το
κλιματιστικό. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο του κλιματιστικού για
μετονομασία.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το εικονίδιο
της συσκευής για μετονομασία ή
σύρετε προς τα αριστερά για διαγραφή.
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Χειρισμός κλιματιστικού
1. Πιέστε το όνομα του κλιματιστικού για να ανοίξετε το μενού χειρισμού

Πλήκτρο μείωσης
θερμοκρασίας.

Πλήκτρο αύξησης
θερμοκρασίας.

*Εξαιτίας των αναβαθμίσεων της εφαρμογής, μπορεί το μενού της εφαρμογής
να διαφέρει από αυτό που χρησιμοποιείται σε αυτό το εγχείριδιο.
Ζητούμε την κατανόηση σας για αυτό.

Συμβατική λειτουργία
Πλήκτρο κλεισίματος
Χρονοδιακόπτης

Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας

Πιέστε το πλήκτρο
για τις ρυθμίσεις
χρονοδιακόπτη
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Λειτουργία
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα
ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που επιλέξατε
Αλλαγή ταχύτητας ανεμιστήρα

Λειτουργία κίνησης περσίδων

Επιλέξτε τον τρόπο κίνησης των περσίδων που
επιθυμείτε (δεν υποστηρίζεται από όλα τα μοντέλα)

Λειτουργία Turbo

Λειτουργία Eco
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Προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης
Περιγραφή

Δεν μπορείτε να
συνδεθείτε με το
κλιματιστικό μέσω
της εφαρμογής

Δεν μπορείτε να
ρυθμίσετε το
κλιματιστικό μέσω
της εφαρμογής

Πιθανές αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης
1. Ελέγξτε ότι έχετε δηλώσει σωστά την διεύθυνση του
router και τον κωδικό
2. Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό είναι σε κατάσταση
ρύθμισης
3. Ελέγξτε τον router σας για πιθανή ύπαρξη ﬁrewall ή
άλλων περιορισμών σύνδεσης
4. Ελέγξτε αν ο router λειτουργεί σωστά
5. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό, ο router και το κινητό
σας βρίσκονται εντός εμβέλειας του σήματος.
6. Ελέγξτε μήπως ο router σας μπλοκάρει την
εφαρμογή.
Στην εφαρμογή βλέπετε το μήνυμα: Identiﬁcation failed
Αυτό σημαίνει ότι το κλιματιστικό έχει κάνει
επανεκκίνηση και η εφαρμογή έχει χάσει τα δικαιώματα
ελέγχου. Θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω WiFi για να
αποκτήσετε ξανά δικαιώματα ελέγχου. Συνδεθείτε με το
κλιματιστικό μέσω τοπικού δικτύου και κάντε ανανέωση
του κλιματιστικού. Σε περίπτωση που το πρόβλημα
συνεχίζεται, διαγράψτε το κλιματιστικό και ακολουθήστε
την διαδικασία σύνδεσης από την αρχή
Στην εφαρμογή βλέπετε το μήνυμα: Air conditioner out
of line. Please check netwrok working

Δεν μπορείτε να
συνδεθείτε με το
κλιματιστικό μέσω
της εφαρμογής

1. Το κλιματιστικό έχει απορυθμιστεί
2. Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί
3. Ο router δεν λειτουργεί
4. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στον router
5. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο
μέσω του router (σε περίπτωση απομακρυσμένης
λειτουργίας)
6. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στον router (σε
περίπτωση τοπικής λειτουργίας)
7. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο (σε
περίπτωση απομακρυσμένης λειτουργίας)
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The easiest way to download and install the application to your
smartphone or tablet, is to scan the below QR code, using an app
which recognizes such codes. This will automatically open the
download page to your browser and allow you to download the
apk ﬁle. Make sure your smartphone or tablet is set to allow
installation of apps not downloaded from the pre-installed
app store.

Service condition
Thank you for choosing our air conditioner.
This manual apply to the air conditioners which has WiFi function.
Please read the manual carefully before using the product and keep it
properly for further review.
For technical update, there is maybe deviation of the actual items from
what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your
actual product
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Activate QR code
1. When you ﬁrst time enter the App, it will pop-up activation interface,
you can select scan activation QR code (click “Scan” button and scan the
activation QR code below) or input activation code “morris” and then hit
“activate” button to active it.

2. Air conditioner

activation code
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Add the device
1. Click “Add device” button (please conﬁrm the mobile have been
connected in the same WIFI, in which air conditioner is about to be connected.
Air conditioner must have been properly installed and already working with IR
remote controller normally, before connecting with your mobile device.

2. Input the WiFi network SSID and password. Then press “Start Conﬁg” to connect.
Note: If you input wrong
password or network in
above stage and then
press “Start Conﬁg”, you
will have to reset air
conditioner before trying
again. To reset, just open
the front panel and with a
tip of a pen, press
“RESET” button located
at the front right side of
the air conditioner.
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3. Air conditioner lock setting. Click “
” to set the control lock function
and press it again to unlock it. Delete air conditioner.

Extended press “device” button to
rename air conditioner.
Slide left “device” button to delete it.
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Air conditioner control
1. Click the air conditioner name to enter the control interface.

Decrease setting
temperature.

Increase setting
temperature.

*For App update, there maybe deviation of the actual items from what is
on the manual without prior notice. We express our apologies.

Conventional function declaration
Power off button
Timer

After setting the timing boot, the setting must be saved

Pass the button
into the “Timer
Setting ”

5

Mode
Different mode can set different fan speed
Change the fan speed

Swing

Set the function need to the desired mode.
(Not all modes are supported by the
air conditioner

Powerful

Eco
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Trouble shooting
Description

Analysis of cause

Air conditioner
can ’t be conﬁgured
successfully

1. Check the mobile connected WIFI
address and
password is correct;
2. Check the air conditioner under
conﬁguration
status;
3. There are any ﬁrewall or other restrictions have
been set or not;
4. check the router work normally;
5. Make sure air conditioner,
router and mobile
work within signal scope
6. Check router shielding App or not

Mobile can ’t control
air conditioner

Software display: Identiﬁcation failed,
It means the air conditioner has been reset, and
the mobile phone lost control permission.
You
need to connect WIFI to get permission again.
Please connect the local network and refresh it.
After all still can ’t work, please delete air
conditioner and wait its refresh.

Mobile can't ﬁnd air
conditioner

Software display: Air conditioner out of line.
Please check network working
1. The air conditioner has been reconﬁguration
2. Air conditioner out of power
3. Router out of power
4. Air conditioner can ’t connect to router
5. Air conditioner can ’t connect to network through
the router(under remote control mode)
6. Mobile can't connect to router(Under local
control mode);
7. The mobile phone can ’t connect to network
(under remote control mode).
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