
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Toshiba Home AC Control
Keresse fel eszköze app store-ját a Toshiba Home AC Control 
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Toshiba Home AC Control alkalmazás támogatás.

Regisztrációs folyamat.
Nyisson meg egy alkalmazást és végezze el a felhasználói regisztrációt.

1  Regisztráció ikon

5  Írjon be egy 6–10 karakter 
hosszú jelszót, amely betűk 
és számok kombinációja

2  Adjon meg egy e-mail címet

6  Ellenőrizze a feltételeket

3  Válasszon ki egy országot

7  Nyugtázza az információt

4  Adja meg a felhasználónevét

8  Az információ elküldésre 
kerül egy e-mailbe, majd 
kattintson a hivatkozásra 
a jóváhagyáshoz

Alkalmazás
Kulcsszó : Toshiba Home AC Control Android esetén : 5,0 verzió vagy későbbi.

iOS esetén : 9,0 vagy későbbi.

A Toshiba Home AC Control névjegye.
1.  A Toshiba Home AC Control segítségével AC működés vezérelhető okostelefonnal vagy táblagéppel 

(mobileszközzel), internetkapcsolaton keresztül.
2.  Vezérlés bárhol lehetséges, a vezérlő szoftver felshőrendszeren fut és mobileszközön állítható be, 

és internetkapcsolaton keresztül figyeli az AC-működést.
3.  A vásárló 1 adaptert vezérelhet maximum 5 felhasználóval 

(1 e-mail a regisztrációhoz).
4. Multi AC rendszervezérlés, 1 felhasználó 10 Ac-t vezérelhet.
5. Csoportvezérlés.
          5.1 A vásárló 3 AC-csoportot hozhat létre és vezérelhet.
          5.2 A vásárló max. 10 AC-t vezérelhet csoportonként.
Megjegyzés:
          1. Az adapter csak 1 e-mail címet regisztrálhat, ha új e-maillel regisztrál, ez az e-mail érvénytelen lesz.
          2. 1 e-mail cím felhasználható 5 mobileszköz regisztrációjára ugyanannak az AC-nek a vezérléséhez.
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1  Válassza az „Add AC (Adapter)” (AC (adapter) hozzáadása) 
parancsot a fenti képernyőn.

2  Válassza ki az AC hozzáadásának útját.

Otthoni Wi-Fi router neve

Otthoni Wi-Fi jelszava

Bejelentkezés a Toshiba Home AC Control alkalmazásba.

1  Csatlakoztassa a vezeték nélküli adaptert az AC-hez 
és kapcsolja be az áramellátást.

*Megjegyzés
1. Wi-Fi router cseréje vagy a regisztráció cseréjére vonatkozó 
e-mail esetén ismételt feldolgozás szükséges a vezeték nélküli 
adapter ismételt hozzáadásához
(nyomja meg a SETUP (Beállítás) gombot 1-szer az aktív AP-
módhoz).
2. Vezeték nélküli adapter cseréje esetén másik AC-vel történő 
használathoz gyári beállítás szükséges (nyomja meg 5 mp-re a 
SETUP gombot és ismételje meg az eljárást a vezeték nélküli 
adapter újbóli hozzáadásához.

2  Nyissa meg az alkalmazást és 
válassza a Log in (Bejelentkezés) 
ikont.

3  Írja be a felhasználónevet 
és a jelszót.

4  A bejelentkezés sikerült.

Vezeték nélküli adapter

Vezeték nélküli adapter hozzáadása Toshiba Home AC Control alkalmazással történő vezérléshez.

3  SSID és jelszó megadása 4  Csatlakozás az otthoni Wi-Fi routerhez 5  AC hozzáadás kész

Kézi bevitel
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Toshiba Home AC Control alkalmazás.
Kezdő képernyő

Heti ütemezés

Beállítás

All AC (Minden AC) almenü 
 · Add Group (Csoport hozzáadása)
 · Delete Group (Csoport törlése)
 ·  Operation Setting (Működési beállítás)

Minden AC be/ki

Csoport AC be/ki

Minden egyes AC be/ki

Csoport neve

AC neve

Group (Csoport) almenü 
 · Select AC (AC kiválasztása
 ·  Change group name 

(Csoportnév módosítása
 ·  Group operation setting 

(Csoport működési beállítás)

AC almenü 
 · Működési beállítás
 ·  Change name 

(Név módosítása)
 · Delete AC (AC törlése)

Hőmérséklet / aktuális 
szobahőmérséklet beállítása

Minden egyes AC 
aktuális működési módja

HIBA kód értesítés 
leírása (felbukkanó)

Add AC (AC hozzádása)

Menü
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Üzemmód és feltétel beállítása.

Minden AC működési módjának megadása

Csoport AC működési módjának megadása

Minden egyes AC működési módjának megadása

Toshiba Home AC Control alkalmazás üzemmódjának kiválasztása.
 5 működési módot biztosít

Cool (Hűtés)

Fan only (Csak ventilátor)

Dry (Száraz)

Ki

Auto

Heat (Fűtés)
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Beállítás működési módban.
Ikon az AC kiválasztásához

Heti ütemezés

Időzítő BE-KI beállítása
BE-KI időzítő beállítása, 0,5–12 óra

Időzítő BE beállítása
csak Ki üzemmódból

Üzemmód 
kivlasztása

Hőmérséklet beállítása

Beltéri hőmérséklet

Ventilátorsebesség és zsalubeállítás

Külső hőmérséklet

Speciális funkció

Be/Ki választása

Vezeték nélküli adapter és AC BE/KI vezérlés LED-je.

Kikapcsolt mód

MANUAL_Wireless_adapter_1120490402_HU_Website.indd   5 8/27/2562 BE   2:38 PM



Csoport működés.
Legfeljebb 3 csoport
1 csoport maximum = 10 egység.
Csoport hozzáadása

Csoport hozzáadása egy csoportban

AC törlése egy csoportban
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Heti ütemezés megadása.

Idő kiválasztása Üzemmód kiválasztása

Heti ütemezés megadásaminden 
egyes egységhez

Program kiválasztása aktiváláshoz 
a kiválasztó mezőre kattintva

Nap kiválasztása 
Hétfő – Vasárnap

Az összes AC egység heti ütemezése Az összes AC egység heti ütemezése
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Heti ütemezés visszavonása.

Heti ütemezés megadva 
és aktív

Megjegyzés :
„ A vezeték nélküli adapter telepítését, karbantartását, javítását 
és leszerelését szakképzett klímaszerelőnek vagy szakképzett 
karbantartási szakembernek kell végeznie.”

„ Forduljon a kereskedőhöz és/vagy szervizhez, ha a berendezés 
hibásan működik.”

Heti ütemezés megadva, 
de nem aktív

Heti ütemezés 
nincs megadva
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