
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Toshiba Home AC Control
Επισκεφτείτε το κατάστημα εφαρμογών στη συσκευή σας για να 
πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Toshiba Home AC 
Control.

Υποστήριξη της εφαρμογής Toshiba Home AC Control.

Διαδικασία εγγραφής.
Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε την Εγγραφή χρήστη.

1 Πατήστε Register (Εγγραφή)

5  Εισαγάγετε κωδικό με 
6-10 χαρακτήρες, που 
να αποτελείται από 
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: Έκδοση 9,0 ή νεότερη.

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

κλιματιστικού μέσω ενός Smartphone ή ενός tablet (κινητή συσκευή) μέσω 
της σύνδεσης στο internet.

2.  Έλεγχος από παντού, το λογισμικό ελέγχου λειτουργεί σε σύστημα Cloud 
και η κινητή συσκευή μπορεί να ρυθμίσει και να παρακολουθεί τη λειτουργία 
του κλιματιστικού μέσω της σύνδεσης στο internet.

3.  Έλεγχος από όλους, 1 Ασύρματος προσαρμογέας με 5 χρήστες κατά το μέγιστο 
(χρήση 1 λογαριασμού email για εγγραφή).

4.  Έλεγχος συστήματος πολλαπλών κλιματιστικών, 1 χρήστης μπορεί να 
ελέγξει 10 κλιματιστικά.

5. Έλεγχος ομάδας.
          5.1 Δυνατότητα δημιουργίας και ελέγχου 3 ομάδων κλιματιστικών.
          5.2 Δυνατότητα ελέγχου 10 κλιματιστικών ανά ομάδα κατά το μέγιστο.
Σημείωση:
          1.  Ο προσαρμογέας μπορεί να εγγράψει μόνο 1 διεύθυνση email, αν γίνει εγγραφή με καινούρια διεύθυνση email, η τρέχουσα 

διεύθυνση email θα είναι άκυρη.
          2. Μία διεύθυνση email μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή 5 συσκευών για τον έλεγχο του ίδιου κλιματιστικού.

1120490404



1  Επιλέξτε «Προσθήκη κλιματιστικού 
(Προσαρμογέας)» και στις δύο οθόνες παραπάνω.

*Σημείωση
1.  Σε περίπτωση αλλαγής του δρομολογητή Wi-Fi ή της διεύθυνσης email εγγραφής πρέπει να επαναληφθεί ξανά η 

διαδικασία για την προσθήκη του Ασύρματου προσαρμογέα 
(Ενσωματωμένος τύπος: Πιέστε το κουμπί MODE στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτ. για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία AP). 
(Προαιρετικός τύπος A,B,C: Πιέστε το κουμπί SETUP 1 φορά για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία AP).

2.  Σε περίπτωση αλλαγής του Ασύρματου προσαρμογέα για χρήση με άλλο κλιματιστικό, πρέπει να εκτελεστεί 
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και να επαναληφθεί ξανά η διαδικασία για την προσθήκη του Ασύρματου 
προσαρμογέα 
(Ενσωματωμένος τύπος: Πιέστε το κουμπί MODE στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτ. και επιλέξτε "rb").  
(Προαιρετικός τύπος A,B,C: Πιέστε παρατεταμένα το SETUP για 5 δευτ)

2  Επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης κλιματιστικού 
(προσαρμογέα).

Συνδεθείτε στην εφαρμογή Toshiba Home AC Control.

Ενσωματωμένος ασύρματος 
προσαρμογέας
Ο ασύρματος προσαρμογέας 
ενεργοποιείται μέσω τηλεχειριστηρίου 
και Αυτόματης σύνδεσης.

Ασύρματος προσαρμογέας τύπου Α
Πρέπει να εισαγάγετε όνομα δικτύου 
(SSID) και κωδικό πρόσβασης  
του ασύρματου προσαρμογέα για 
σύνδεση.

Ασύρματος προσαρμογέας τύπου Β
Αυτόματη σύνδεση του ασύρματου 
προσαρμογέα.

Ασύρματος προσαρμογέας τύπου C
Αυτόματη σύνδεση του ασύρματου 
προσαρμογέα.

Ενσωματωμένος τύπος,  ο ασύρματος προσαρμογέας είναι ήδη 
εγκατεστημένος με τη μονάδα.

Τύπος Α και Β,  ο ασύρματος προσαρμογέας πωλείται 
ξεχωριστά.

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

3  Εισαγάγετε όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης.

4  Επιτυχής σύνδεση.

Προσθήκη του Ασύρματου προσαρμογέα που θα ελέγχεται από την εφαρμογή Toshiba Home AC Control.

1 Συνδέστε τον Ασύρματο προσαρμογέα στο κλιματιστικό και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.

LED ασύρματης λειτουργίας = ON LED λειτουργίας = ON

LED σύνδεσης = OFF

LED τροφοδοσίας = ON

Τύπος C,  η ασύρματη διεπαφή πωλείται 
ξεχωριστά.

LED ασύρματης λειτουργίας = ON

LED σύνδεσης = OFF

LED τροφοδοσίας = ON



Προσθήκη του Ασύρματου προσαρμογέα που θα ελέγχεται από την εφαρμογή Toshiba Home AC Control

Όταν έχετε συνδεθεί επιτυχώς

Μόνο η λυχνία LED 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι αναμμένη.

Χειροκίνητη εισαγωγή

5  Η προσθήκη κλιματιστικού 
ολοκληρώθηκε

Λειτουργία WPS

4  Συνδεθείτε με τον οικιακό 
δρομολογητή Wi-Fi

3  Σύνδεση κλιματιστικού 
(προσαρμογέα)

Τύπος Α και Β Τύπος C

Η λυχνία LED του Wi-Fi σταματά να αναβοσβήνει.

LED λειτουργίας = ON

Όνομα δρομολογητή Wi-Fi

Κωδικός πρόσβασης  
δρομολογητή Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τον 
προσαρμογέα Wi-Fi με  

το τηλεχειριστήριο

Ενσωματωμένος τύπος

LED ασύρματης λειτουργίας  
= OFF
LED σύνδεσης = OFF

LED τροφοδοσίας = ON



Μενού

On/Off όλων των κλιματιστικών

On/Off ομάδας κλιματιστικών

On/Off του κάθε κλιματιστικού

Όνομα ομάδας

Το κλιματιστικό είναι εκτός 
δικτύου

Περιγραφή ειδοποίησης 
κωδικού ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

(αναδυόμενη)

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Ρύθμιση

Υπομενού Όλα τα κλιματιστικά 
 · Προσθήκη ομάδας
 · Διαγραφή ομάδας
 · Ρύθμιση λειτουργίας

Προσθήκη κλιματιστικού

Υπομενού ομάδας 
 · Επιλογή κλιματιστικού
 · Αλλαγή ονόματος ομάδας
 · Ρύθμιση λειτουργίας ομάδας

Υπομενού κλιματιστικού 
 · Ρύθμιση λειτουργίας
 · Αλλαγή ονόματος
 · Διαγραφή κλιματιστικού

Ρυθμισμένη θερμοκρασία / 
Πραγματική θερμοκρασία δωματίου

Τρέχων τρόπος λειτουργίας 
του κάθε κλιματιστικού

Εφαρμογή Toshiba Home AC Control.
Αρχική οθόνη

Σύνδεση με το κέντρο σέρβις
(διαθέσιμο σε μερικές χώρες)



Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας και κατάστασης.

Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας όλων  
των κλιματιστικών

Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας  
ομάδας κλιματιστικών

Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας  
του κάθε κλιματιστικού

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

Ψύξη

Μόνο ανεμιστήρας

Αφύγρανση

Off

Αυτόματο

Θέρμανση



Ρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας.
Καρτέλα επιλογής κλιματιστικού

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Ρύθμιση 
χρονοδιακόπτη  
OFF-ON

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

Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
ON γίνεται μόνο από τη 
λειτουργία Off

Λειτουργία Off

Επιλογή 
τρόπου 
λειτουργίας

Ρυθμισμένη 
θερμοκρασία

Εσωτερική 
θερμοκρασία

Εξωτερική θερμοκρασία

Επιλογή On/Off

Ένδειξη LED ασύρματου προσαρμογέα και έλεγχος ON/OFF κλιματιστικού.

Ρύθμιση 
ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Ειδικά χαρακτηριστικά

Διαμόρφωση περσίδας
(υποστηρίζεται μόνο από  
συγκεκριμένο μοντέλο κλιματιστικού)



Λειτουργία ομάδας.
3 ομάδες κατά το μέγιστο
1 ομάδα μέγιστο = 10 μονάδες.
Προσθήκη ομάδας

Προσθήκη κλιματιστικού σε ομάδα

Διαγραφή κλιματιστικού από ομάδα



Ρύθμιση εβδομαδιαίου προγράμματος.

Επιλογή ώρας Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Επιλογή ενεργού προγράμματος με ενεργοποίηση πλαισίου επιλογής

Ακύρωση εβδομαδιαίου προγράμματος.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
είναι ρυθμισμένο και ενεργό

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
είναι ρυθμισμένο αλλά ανενεργό

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
δεν έχει ρυθμιστεί

Ρύθμιση εβδομαδιαίου 
προγράμματος για κάθε μονάδα

Επιλογή ημέρας Δευτέρα - Κυριακή Εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων 
των κλιματιστικών μονάδων

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των 
κλιματιστικών μονάδων



Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας

●  H κατανάλωση ρεύματος που προβάλλεται 
είναι κατ' εκτίμηση καθώς υπολογίζεται 
απλά.
Ενδέχεται ορισμένες φορές να διαφέρει 
από το αποτέλεσμα που μετριέται από τον 
μετρητή ρεύματος.

Επιλέξτε δωμάτιο για την Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας

1  Επιλέξτε Παρακολούθηση κατανάλωσης 
ενέργειας

2 Προβολή παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας
Ρύθμιση υπολογισμού κόστους και νομίσματος

Επιλέξτε Προβολή παρακολούθησης 
κατανάλωσης ενέργειας

Εξαγωγή δεδομένων και  
αποστολή με Email



Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να ελέγξετε το μενού Βοήθειας.



1  Κάντε κλικ στο σύμβολο +

4  Αναζητήστε το Toshiba  
Home AC Control 

2  Επιλέξτε Set up device 
(Ρύθμιση συσκευής).

5  Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και 
τον κωδικό πρόσβασης

3  Επιλέξτε Works with Google 
(Λειτουργεί με το Google)

6  Η σύνδεση λογαριασμού 
ολοκληρώθηκε, εμφάνιση συσκευής

Ρύθμιση σύνδεσης λογαριασμού και προσθήκη συσκευών (κλιματιστικά)
Βοηθός Google

Google Assistant command

Command Categorize
English Language

Example command device name is [Bed room]
Power control 

(ON/OFF)
OK Google, turn on the [Bed room].
OK Google, turn off the [Bed room].

Mode setting

OK Google, set the [Bed room] to Cool mode. 
OK Google, set the [Bed room] to Heat mode.
OK Google, set the [Bed room] to Dry mode.
OK Google, set the [Bed room] to Auto mode.
OK Google, set the [Bed room] to Fan mode.

Temperature setting
OK Google, set the [Bed room] temperature to 22 degrees. 
OK Google, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.
OK Google, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.

Fan speed setting 
(Recommend to use English language)

OK Google, set the [Bed room] fan speed to Auto.
OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low.
OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low plus.
OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium.
OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium plus.
OK Google, set the [Bed room] fan speed to High.
OK Google, set the [Bed room] fan speed to Quiet.
OK Google, increase the [Bed room] fan speed.
OK Google, decrease the [Bed room] fan speed.

Status inquiry
OK Google, what is the [Bed room] set to ?
OK Google, what is the temperature in the [Bed room] ?



1  Επιλέξτε More 
(Περισσότερα)

5  Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και 
τον κωδικό πρόσβασης

9  Εμφανίζεται η λίστα 
συσκευών για ρύθμιση

$  Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε

2  Επιλέξτε Skills & Games 
(Δεξιότητες και παιχνίδια)

6  Η σύνδεση λογαριασμού 
ολοκληρώθηκε

!  Ρυθμίστε τη συσκευή

%  Ελέγξτε τη λίστα συσκευών

3  Αναζητήστε το  
«Toshiba Home AC Control» 

7  Εντοπίστε συσκευές

"  Επιλέξτε GROUP (Ομάδα)  
για τη συσκευή σας 

4  Πατήστε ENABLE TO USE 
(Ενεργοποίηση για χρήση)

8  Βρέθηκαν συσκευές

#  Επιλέξτε continue 
(Συνέχεια) 

Ρύθμιση σύνδεσης λογαριασμού και προσθήκη συσκευών (κλιματιστικά)
Amazon Alexa



Σημείωση:
« Η εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αφαίρεση του ασύρματου 

προσαρμογέα πρέπει να γίνεται από καταρτισμένο τεχνικό 
εγκατάστασης ή καταρτισμένο τεχνικό σέρβις.»

« Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή/και το κέντρο σέρβις αν ο 
εξοπλισμός παρουσιάσει δυσλειτουργία.»

Amazon Alexa command

Command Categorize
English Language

Example command device name is [Bed room] Note
Power control 

(ON/OFF)
Alexa, turn on the [Bed room].
Alexa, turn off the [Bed room].

Mode setting

Cool mode : Alexa, set the [Bed room] to Cool mode. 
Heat mode : Alexa, set the [Bed room] to Heat mode.
Dry mode : Not support Dry mode not support
Auto mode : Alexa, set the [Bed room] to Auto mode.

Fan only mode : Not support. Fan only mode not 
support

Temperature setting
Alexa, set the [Bed room] temperature to 22 degrees. Need to set measurement 

unit to Celsius (°C) (Both 
smart speaker and UI)

Alexa, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.
Alexa, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.

Fan speed setting  
(Recommend to use 
English language)

Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low  /  set the [Bed room] fan 
speed to 1
Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low plus / set the [Bed room] 
fan speed to 2
Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium / set the [Bed room] fan 
speed to 3
Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium plus / set the [Bed 
room] fan speed to 4
Alexa, set the [Bed room] fan speed to High / set the [Bed room] fan 
speed to 5
Alexa, set the [Bed room] fan speed to 6 speed 6 = speed Auto
Alexa, set the [Bed room] fan speed to Quiet / Alexa, set the [Bed room] 
fan speed to 7
Alexa, increase the [Bed room] fan speed. <= No support this 
command
Alexa, decrease the [Bed room] fan speed. <= No support this 
command

Status inquiry
Alexa, what is the [Bed room] set to ?
Alexa, what is the temperature in the [Bed room] ?


