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  Προς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε το κλιματιστικό σας (ως «A/C») ενώ 
βρίσκεστε έξω από τον χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένο ή από κάποια 
απομακρυσμένη θέση μέσω σύνδεσης ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN).*1

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε διάφορες  
λειτουργίες*2 του κλιματιστικού.

Η κατάσταση λειτουργίας εμφανίζεται στην  
οθόνη του smartphone ή του tablet PC σας*3.

Η εφαρμογή FGLair Mobile  
(εφεξής, "εφαρμογή για φορητές συσκευές")  
προσφέρει εύκολη πρόσβαση και έλεγχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
*1:  Απαιτείται κλιματιστικό συμβατό με FGLair που διαθέτει προσαρμογέα W-LAN 

(εφεξής, "αυτό το προϊόν").
*2:  Οι λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτώνται από το μοντέλο 

του κλιματιστικού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του 
κλιματιστικού σας.

*3:  Το περιεχόμενο της οθόνης υπόκειται σε αλλαγές λόγω ενημερώσεων της 
εφαρμογής για φορητές συσκευές, οπότε οι εικόνες στο παρόν ενδέχεται να μην 
συμφωνούν με τις πραγματικές. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Στοιχεία που πρέπει να ελέγξετε
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, προετοιμάστε τα ακόλουθα στοιχεία.
Κλιματιστικό Κλιματιστικό συμβατό με FGLair που διαθέτει προσαρμογέα W-LAN
Ασύρματος 
δρομολογητής

Το προϊόν χρησιμοποιεί ασύρματους δρομολογητές οι οποίοι υποστηρίζουν 
το πρότυπο ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN) IEEE802.11 b/g/n. 
Διαμορφώστε τη σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή μέσω WPS για 
να υλοποιήσετε την επικοινωνία μέσω ασύρματου LAN. Ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας του ασύρματου δρομολογητή που σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε και ελέγξτε εάν υποστηρίζει IEEE802.11b/g/n ή WPS.

Smartphone ή tablet 
PC

Υποστηριζόμενο 
λειτ. σύστημα: 
• Android OS
• iOS

Ελέγξτε για την πιο πρόσφατη 
υποστηριζόμενη έκδοση λειτουργικού 
συστήματος στο Google Play ή στο App 
store.

Έγγραφα Εγχειρίδιο ρύθμισης για έλεγχο μέσω Ασύρματου LAN
Εγχειρίδιο λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας

Τα Android και Google Play είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
Το App store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες 
χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.

Πλευρικό μενού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο 
μέσω Ασύρματου LAN, ανατρέξτε στη σελίδα [Βοήθ] 
από το πλευρικό μενού ή στην ακόλουθη τοποθεσία 
Web:
www.fujitsu-general.com/global/support/
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

◆Για να αποφύγετε προσωπικό τραυματισμό ή βλάβες εξοπλισμού, 
διαβάστε προσεκτικά αυτήν την ενότητα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 
και βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες προφυλάξεις 
ασφάλειας.

◆Ο εσφαλμένος χειρισμός λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες ενδέχεται 
να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες, η σοβαρότητα των οποίων 
κατηγοριοποιείται ως εξής:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν 
εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν 
εκτελεστούν σωστά, ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό 
του χρήστη ή υλικές ζημιές.

Αυτό το σήμα επισημαίνει μια 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ενέργεια.

Αυτό το σήμα επισημαίνει μια 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ενέργεια.



  Προς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

El-05

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
●Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, θα μπορείτε να χειρίζεστε το κλιματιστικό 

από θέσεις απ' όπου δεν μπορείτε να το δείτε απευθείας. Αυτό σημαίνει 
ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στον χώρο μπορεί να εκτεθούν ακούσια 
στη λειτουργία του κλιματιστικού. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, 
ελέγξτε τις συνθήκες στον χώρο.

• Να ελέγχετε τακτικά ότι είναι συνδεδεμένη με ασφάλεια η τροφοδοσία ρεύματος 
στο κλιματιστικό και ότι δεν έχει συσσωρευτεί σκόνη στη γύρω περιοχή.  
Μπορεί να προκληθεί έκλυση θερμότητας ή πυρκαγιά.

• Να ελέγχετε εκ των προτέρων ότι το κλιματιστικό δεν αντιμετωπίζει 
προβλήματα λειτουργίας.

• Βεβαιωθείτε ότι η ροή αέρα από το κλιματιστικό δεν προκαλεί αρνητικές επιδράσεις.  
Ενδέχεται να πέσουν αντικείμενα, προκαλώντας τραυματισμούς, πυρκαγιά ή υλικές ζημιές.

• Εάν γνωρίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι στην περιοχή του κλιματιστικού, 
ενημερώστε τους εκ των προτέρων ότι θα εκκινείτε και θα διακόπτετε τη 
λειτουργία του από απομακρυσμένη τοποθεσία.  
Η έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού χωρίς προειδοποίηση 
ενδέχεται να αιφνιδιάσει ένα άτομο και να προκαλέσει την πτώση του στο 
έδαφος ή την ανατροπή του, εάν βρίσκεται πάνω σε κάποιο αντικείμενο. 
Επιπλέον, οι απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία του χώρου ενδέχεται 
να επιδράσουν αρνητικά στη φυσική κατάσταση κάποιου ατόμου. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν υπάρχουν στον χώρο άτομα τα οποία δεν έχουν 
τη δυνατότητα να ρυθμίσουν μόνα τους τη θερμοκρασία (για παράδειγμα, 
βρέφη, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι ή ασθενείς.).

• Κατανοήστε πλήρως τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού 
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  
Η απρόσμενη έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού ενδέχεται να 
επιδράσει αρνητικά στη φυσική κατάσταση κάποιου ατόμου ή σε ζώα ή φυτά.

• Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν από απομακρυσμένη τοποθεσία, 
να ελέγχετε συχνά τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του 
κλιματιστικού.  
Οι γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία του χώρου ενδέχεται να επιδράσουν 
αρνητικά στη φυσική κατάσταση ατόμων ή σε ζώα ή φυτά.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

●Εάν χειρίζεστε το κλιματιστικό από αυτό το προϊόν, οι ενδεικτικές λυχνίες 
στην εσωτερική μονάδα θα ανάβουν, αλλά δεν θα αναβοσβήνουν ούτε θα 
παράγονται ήχοι λήψης εντολών από την εσωτερική μονάδα.

●Εάν δεν είναι καλή η επικοινωνία μεταξύ του προϊόντος και του ασύρματου 
δρομολογητή, η αλλαγή της θέσης ή της κατεύθυνσης της κεραίας του 
ασύρματου δρομολογητή ενδέχεται να βελτιώσει τη λήψη. Επίσης, θα 
μπορούσατε ενδεχομένως να βελτιώσετε τη λήψη μετακινώντας τον 
ασύρματο δρομολογητή πιο κοντά στο προϊόν ή χρησιμοποιώντας έναν 
επαναλήπτη ασύρματου LAN.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ LAN

Όταν χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (LAN), υπάρχουν 
ορισμένες προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνετε σχετικά με τα 
ραδιοκύματα, τις προσωπικές πληροφορίες κ.λπ. Για να χρησιμοποιείτε 
σωστά το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε τις ακόλουθες προφυλάξεις 
και το εγχειρίδιο λειτουργίας του εξοπλισμού ασύρματου LAN που 
χρησιμοποιείτε. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη, εκτός εάν αναγνωριστεί 
νομική υπαιτιότητα, για βλάβες, άλλα προβλήματα και φθορές που 
αντιμετωπίσατε από τη χρήση του προϊόντος, οι οποίες συνέβησαν λόγω 
λανθασμένης χρήσης ή κατά τη χρήση από εσάς ή τρίτους. 

Προφυλάξεις για τη χρήση ραδιοκυμάτων

●Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στις θέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η 
χρήση του προϊόντος σε τέτοιες θέσεις ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια 
ή διακοπή της επικοινωνίας.

• Κοντά σε εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας ο οποίος χρησιμοποιεί την ίδια 
ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz) με το προϊόν.

• Θέσεις στις οποίες υπάρχουν μαγνητικά πεδία από εξοπλισμό όπως φούρνοι 
μικροκυμάτων, ή όπου δημιουργούνται παρεμβολές από στατικό ηλεκτρισμό 
ή ραδιοκύματα. (Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να μην φτάνουν στον προορισμό 
τους, ανάλογα με το περιβάλλον.)
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ LAN

Προφυλάξεις χρήσης για προσωπικές πληροφορίες 
(σχετιζόμενες με την ασφάλεια)

●Όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασύρματου LAN υπάρχει πιθανότητα 
υποκλοπής, λόγω της χρήσης ραδιοκυμάτων, ανεξάρτητα από το εάν 
χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση ή όχι.

●Σε ένα ασύρματο LAN, χρησιμοποιούνται ραδιοκύματα για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του προϊόντος και του ασύρματου 
δρομολογητή. Αυτό παρέχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας ελεύθερης 
σύνδεσης LAN εντός της εμβέλειας των ραδιοκυμάτων. Από την άλλη, 
τα ραδιοκύματα φτάνουν σε κάθε σημείο της περιοχής που καλύπτει η 
εμβέλειά τους, διαπερνώντας τα εμπόδια (π.χ. τοίχους). Συνεπώς, είναι 
δυνατό οι επικοινωνίες σας να υποκλέπτονται και να διαβάζονται ή να 
διαταράσσονται από εισβολείς.

●Μην συνδέεστε σε εξοπλισμό και δίκτυα για τα οποία δεν έχετε 
εξουσιοδότηση όταν διαμορφώνετε την ασύρματη σύνδεσή σας.

●Αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις του προϊόντος πριν από την απόρριψη ή τη 
μεταβίβασή του σε τρίτους.

Άλλα

●Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως κανονικό εξοπλισμό ασύρματου LAN.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε νοσοκομεία ή μέσα/κοντά σε χώρους με 

ιατρικό εξοπλισμό.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μέσα σε αεροσκάφη.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος 

χειρίζεται διατάξεις ελέγχου υψηλής ακρίβειας ή ασθενή σήματα.
Παραδείγματα ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον οποίο πρέπει να 
δίνετε προσοχή:
Βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, συναγερμοί πυρκαγιάς, αυτόματες θύρες 
και άλλος εξοπλισμός αυτόματου ελέγχου.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ LAN

●Δεν παρέχεται εγγύηση για την ασύρματη σύνδεση και τις επιδόσεις 
με όλους τους ασύρματους δρομολογητές και σε όλα τα οικιακά 
περιβάλλοντα. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να μην έχουν την απαιτούμενη 
εμβέλεια ή να διακόπτεται η διάδοσή τους στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται παρακάτω.
• Χρήση μέσα σε κτήρια κατασκευασμένα από σκυρόδεμα, οπλισμένα στοιχεία ή 

μέταλλο.
• Εγκατάσταση κοντά σε εμπόδια.
• Παρεμβολές από εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας ο οποίος χρησιμοποιεί 

την ίδια συχνότητα.
• Θέσεις στις οποίες υπάρχουν μαγνητικά πεδία από εξοπλισμό όπως φούρνοι 

μικροκυμάτων, ή όπου δημιουργούνται παρεμβολές από στατικό ηλεκτρισμό ή 
ραδιοκύματα.

●Εγκαταστήστε και διαμορφώστε την εφαρμογή για φορητές συσκευές μόνο 
αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο λειτουργίας του ασύρματου δρομολογητή.



  Προς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

El-10

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το παρόν εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής για φορητές 
συσκευές για τον έλεγχο του προϊόντος.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του κλιματιστικού στο δικό σας 
ασύρματο LAN, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Πρόσβαση στο Internet

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για φορητές συσκευές, 
απαιτείται πρόσβαση στο Internet. 
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο ασύρματο LAN είναι ισχυρή και ότι δεν θα 
διακοπεί κατά τη ρύθμιση.

●Ο ρυθμίσεις που γίνονται στο κλιματιστικό μέσω της εφαρμογής για 
φορητές συσκευές δεν αντικατοπτρίζονται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

● Δεν θα μπορείτε να δώσετε οδηγίες λειτουργίας ή να παρακολουθήσετε τη 
λειτουργία από την εφαρμογή όταν είναι αποσυνδεδεμένη η τροφοδοσία 
ρεύματος από το κλιματιστικό (μέσω του ασφαλειοδιακόπτη ή του φις).

●Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία του χώρου θα εμφανίζεται στην 
εφαρμογή. Ωστόσο, η εμφανιζόμενη θερμοκρασία χώρου ενδέχεται να 
μην είναι σωστή, ανάλογα με τις συνθήκες στον χώρο ή την κατάσταση 
λειτουργία του κλιματιστικού. Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο μόνο ως 
αναφορά.

● Εάν διαφέρουν οι ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής για φορητές συσκευές 
και του τηλεχειριστηρίου, έχουν προτεραιότητα οι ενέργειες που έγιναν 
τελευταίες.
*  Εάν καθοριστούν ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη από την εφαρμογή για φορητές 

συσκευές και το ασύρματο ή ενσύρματο τηλεχειριστήριο, θα είναι ενεργές και οι 
δύο ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Άλλα

Ονόματα εξαρτημάτων (πλευρά κλιματιστικού)
Για προσαρμογέα W-LAN με SSID που ξεκινά με το «AC-UTY-».

Για ορισμένα μοντέλα δεν είναι διαθέσιμος 
κωδικός PIN. Ελέγξτε την ετικέτα Ασύρματου LAN.

MAC:
SSID: AC-UTY-/ 
PIN: 

Ένδειξη και κουμπί Ασύρματου 
LAN στο εμπρός πάνελ
(για ενσωματωμένα προϊόντα)

LED 1 
(πράσινη)

LED 2 
(πορτοκαλί)

Κουμπί 
ρύθμισης

Ετικέτα ασύρματου LAN

Ένδειξη Ασύρματου LAN και
κουμπί στον προσαρμογέα W-LAN
(για προαιρετικά στοιχεία)

Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας**

*Μοτίβο φωτισμού:    Off    On    Αναλαμπή

Όταν δεν χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας W-LAN
●Ο προσαρμογέας W-LAN θα μεταβεί σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας εάν 

δεν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του W-LAN εντός μίας ώρας από τη στιγμή που 
συνδέθηκε η παροχή ρεύματος στο κλιματιστικό (μέσω ασφαλειοδιακόπτη ή φις).

●Ο προσαρμογέας W-LAN δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.  
Ο προσαρμογέας W-LAN θα είναι μη λειτουργικός και αμφότερες οι ενδείξεις LED θα είναι απενεργοποιημένες.

Για να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα W-LAN
●Πατήστε το κουμπί Ρύθμισης στον προσαρμογέα W-LAN. 

Βεβαιωθείτε ότι έχει αλλάξει ο φωτισμός των ενδείξεων LED. 
**Μόνο για προϊόντα με κατάσταση Αναστολής λειτουργίας. Ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο ρύθμισης για να εξακριβώσετε εάν ισχύει για τον δικό σας προσαρμογέα W-LAN.

LED1: On
LED2: 2 δευτ./on 
 2 δευτ./off



  Προς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

El-12

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Για προσαρμογέα W-LAN με SSID που ξεκινά με το “AP-”.

Ετικέτα ασύρματου LAN
(στον προσαρμογέα ασύρματου LAN)

Η θέση του προσαρμογέα ασύρματου 
LAN  εξαρτάται από το μοντέλο.

Ενδεικτική λυχνία W-LAN

Ενδεικτικές λυχνίες

MAC:
SSID:AP--/
PIN:
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

•Επιλέξτε την περιοχή πριν δημιουργήσετε λογαριασμό.
Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό εκ των προτέρων, ενδέχεται να μην μπορέσετε 
να συνδεθείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, δημιουργήστε ξανά τον λογαριασμό 
σας.

• Εάν δεν ορίσετε σωστά την περιοχή, δεν θα μπορέσετε να καταχωρίσετε το 
κλιματιστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Επιλογή περιοχής του κόσμου

Αφού εκκινήσετε την εφαρμογή 
στη φορητή συσκευή, επιλέξτε 
την περιοχή εγκατάστασης από 
τη λίστα.
Πατήστε [Επιβεβ.] για ορισμό.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να 
γίνει από τη σελίδα «Σύνδεση».
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Σύνδεση

Αφού επιλέξετε την περιοχή, 
συνδεθείτε από αυτήν τη σελίδα. 

Για να δημιουργήσετε έναν νέο 
λογαριασμό, πατήστε [Δημιουργ 
λογ/μού] και ακολουθήστε τις 
διαδικασίες στις επόμενες σελίδες. 

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, 
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη 
διεύθυνση email και τον κωδικό 
πρόσβασης που καταχωρίσατε.

Μπορείτε να ορίσετε ξανά την 
περιοχή πατώντας εδώ.

Εάν ξεχάσατε τον προσωπικό σας 
κωδικό πρόσβασης, πατήστε εδώ.
Εισάγετε τη διεύθυνση email σας 
στις ακόλουθες σελίδες για να 
λάβετε ένα email για την επαναφορά 
του κωδικού πρόσβασης.

• Επαναλάβετε τον ορισμό της περιοχής μόνο εάν ορίσατε λανθασμένη περιοχή 
στην προηγούμενη σελίδα. Εάν δεν ορίσετε σωστά την περιοχή, δεν θα 
μπορέσετε να καταχωρίσετε το κλιματιστικό.

 •Επιλέξτε την περιοχή πριν δημιουργήσετε λογαριασμό.
Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό εκ των προτέρων, ενδέχεται να μην μπορέσετε 
να συνδεθείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, δημιουργήστε ξανά τον λογαριασμό 
σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Δημιουργία λογαριασμού

Εισάγετε τη διεύθυνση email, τον 
κωδικό πρόσβασης και τις άλλες 
πληροφορίες, όπως βλέπετε στην 
εικόνα, και κατόπιν πατήστε στο 
πλαίσιο εάν συμφωνείτε με τους 
Όρους και τις προϋποθέσεις. (Για 
τη χρήση αυτής της εφαρμογής 
για φορητές συσκευές απαιτείται 
έγκριση.)

Θα σταλεί ένα μήνυμα 
επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email 
που καταχωρίσατε.

Για να ολοκληρώσετε τη 
δημιουργία λογαριασμού, πατήστε 
στη σύνδεση που υπάρχει στο 
μήνυμα επιβεβαίωσης.

Κύλιση οθόνης

Πατήστε εδώ για αποδοχή.

• Μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο 1 ζεύγος διεύθυνσης email και κωδικού πρόσβασης ανά 
προσαρμογέα W-LAN. Χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση email και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης 
για τον χειρισμό της μονάδας από άλλους χρήστες μέσω του ίδιου προσαρμογέα W-LAN.

•Χρησιμοποιήστε μια διεύθυνση email στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω smartphone ή tablet PC.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προσθήκη νέων κλιματιστικών

Για να προσθέσετε ένα νέο 
κλιματιστικό στην εφαρμογή για 
φορητές συσκευές, πατήστε [+].
Ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό 
εγχειρίδιο για λεπτομέρειες. 
<Διαδικασία προσπέλασης του ηλεκτρο-
νικού εγχειριδίου>

1 Συνδεθείτε στην εφαρμογή για φορη-
τές συσκευές.

2 Ανοίξτε το πλευρικό μενού και πατή-
στε [Βοήθ].

3 Πατήστε [Υποστήριξη W-LAN].
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ΟΙΚΊΑ ΜΕΝΟΥ

Οθόνη συγκεκριμένου κλιματιστικού

Αυτή είναι η κύρια οθόνη για κάθε 
συνδεδεμένο κλιματιστικό. 

Η κατάσταση του συγκεκριμένου κλιματιστικού ενημερώνεται ώστε να αντικατοπτρίζει 
τις τρέχουσες συνθήκες όταν είναι ενεργή η εφαρμογή για φορητές συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Κατάσταση και κουμπί On/Off 
καταχωρισμένου κλιματιστικού

Μηνύματα * Ανατρέξτε στην επόμενη 
σελίδα για λεπτομέρειες.

Προς πλευρικό μενού: Πατήστε για 
άνοιγμα.

Μήνυμα σφάλματος

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ρύθμιση ανεμιστήρα

Άλλες λειτουργίες

Κατάσταση Λειτουργίας
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ΟΙΚΊΑ ΜΕΝΟΥ

Μηνύματα

Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει 
ένα συγκεκριμένο μήνυμα.

Όταν εμφανιστεί ένα εικονίδιο 
μηνύματος στην οθόνη, πατήστε 
το για λεπτομέρειες.

*Για λεπτομέρειες σχετικά με 
κάθε εικονίδιο, ανατρέξτε στην 
ενότητα «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ»

Ανάλογα με το κλιματιστικό σας, 
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να 
μην εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Εικονίδιο Περιγραφή
Μήνυμα σφάλματος
* Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται 
στη δεξιά γωνία.

Χρονοπρογράμματα

Απαγορεύεται

Απόψυξη

Ανάκτηση λιπαντικού

Πρόβλημα αντλίας ή Έλεγχος 
εκκίνησης ή Συντήρηση

Αναντιστοιχία λειτουργίας

Έλεγχος ζήτησης

Σήμα φίλτρου

Απόψυξη ή Ανάκτηση 
λιπαντικού ή Αναντιστοιχία 
λειτουργίας
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Τραβήξτε αυτήν την οθόνη μενού 
από τα πλάγια του Οικία μενού.

Από το πλευρικό μενού μπορείτε 
να καθορίσετε διάφορες ρυθμίσεις.

Πατήστε για να μεταβείτε στο 
Οικία μενού
Πατήστε για να μεταβείτε στον 
Κατάλογο

Για χρήση μόνο από τεχνικό 
προσωπικό.
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού>Οθόνη Κατάλογος

Εμφανίζεται η κατάσταση κάθε 
συνδεδεμένου κλιματιστικού.
(On/Off, Κατάσταση Λειτουργίας, 
Χρονοπρογραμματισμός, Σφάλμα)

Εάν δεν βρίσκετε στη λίστα το 
κλιματιστικό που θέλετε να ελέγξετε, 
ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο 
για βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία 
σύνδεσης του κλιματιστικού μέσω 
ασύρματου LAN.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο 
ΟΙΚΊΑ ΜΕΝΟΥ για κάθε κλιματιστικό.

+
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού>Μενού Λειτουργίες

χρονοδιακόπτης μειωμένου 
θορύβου εξωτερικής μονάδας
• Τρόπος ενεργοποίησης 

Αλλάξτε την κατάσταση από 
Off→On. 
Καθορίστε την ώρα έναρξης 
(Έναρξη στις) και την 
ώρα τερματισμού (Γίνεται 
τερματισμός).

• Τρόπος απενεργοποίησης 
Αλλάξτε την κατάσταση από 
On→Off.

Ανάλογα με το κλιματιστικό σας, 
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να 
μην εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Μπορείτε να ορίσετε κάθε 
χαρακτηριστικό πατώντας στο κουμπί 
κατάστασης στη δεξιά πλευρά.

Off (λευκό): αριστερή πλευρά
On (μπλε): δεξιά πλευρά 
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού>Μενού Χρονοπρογράμματα

Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε 
να καθορίσετε τις λεπτομερείς 
ρυθμίσεις χρονοπρογραμματισμού 
(ώρα, ημέρα, κατάσταση 
λειτουργίας).

Για να προσθέσετε λεπτομερή 
χρονοδιαγράμματα, πατήστε 
[Προσθήκη Χρονοδιαγράμματος]. 
(Ανατρέξτε στο Μενού 
Χρονοδιάγραμμα, στην επόμενη 
σελίδα)

Μπορείτε να επιλέξετε είτε 
Χρονοδιάγραμμα 1 είτε 
Χρονοδιάγραμμα 2.
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού>Χρονικά >Μενού Χρονοδιάγραμμα

Καθορίστε το χρονοδιάγραμμα 
με τους διάφορους μηχανισμούς 
ελέγχου σε αυτήν την οθόνη.

Πατήστε [Ημέρες >] για να ορίσετε 
το εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα. 
(Ανατρέξτε στο Μενού Ημέρες, 
στην επόμενη σελίδα.)

Αφού καθορίσετε το 
χρονοδιάγραμμα, πατήστε [Τέλος] 
για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού >Χρονικά >Χρονοδιάγραμμα >Μενού 
Ημέρες

Σε αυτήν την οθόνη 
μπορείτε να καθορίσετε τον 
χρονοπρογραμματισμό σε επίπεδο 
εβδομάδας.
Επιλέξτε ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση του κλιματιστικού 
κάθε ημέρα, από Κυριακή έως 
Σάββατο.
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού >Μενού Ρυθμίσεις

AC/Δωμάτιο:
Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να 
τροποποιήσετε λεπτομερή στοιχεία 
για συγκεκριμένα κλιματιστικά.
• Όνομα κλιματιστικού: 

Επεξεργαστείτε το όνομα, 
χρησιμοποιώντας έως 20 
χαρακτήρες. (π.χ. Όνομα χώρου)
* Το αρχικό όνομα θα είναι το SSID 

του προσαρμογέα W-LAN.
• LED προσαρμ.W-LAN: Μπορείτε 

να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την ένδειξη 
LED του προσαρμογέα W-LAN.

Ζώνη ώρας AC:
Μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη 
ώρας της περιφέρειας όπου είναι 
εγκατεστημένο το κλιματιστικό.
*  Ο Χρονοδιακόπτης που καθορίζεται 

από την εφαρμογή για φορητές 
συσκευές λειτουργεί σύμφωνα με 
αυτήν τη ζώνη ώρας.

Ρυθμίσεις κτηρίου:
Μπορείτε να ενοποιήσετε πολλά 
κλιματιστικά ως ένα κτήριο. Καθορίστε 
εδώ τις ρυθμίσεις για το κτήριο.
• Επιλογή κτηρίου
• Επεξεργασία ονόματος κτηρίου
• Διαγραφή κτηρίου

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού >Μενού Ρυθμίσεις (συνέχεια)

Επικ.με Service:
Ενημέρωση πληροφοριών για 
μελλοντική χρήση. (Όνομα, 
αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση 
email επαφής.)

Ακαταχώρητο:
Πριν από την απόρριψη του 
προσαρμογέα W-LAN ή τη 
μεταβίβασή του σε κάποιον τρίτο, 
μην ξεχάσετε να καταργήσετε την 
καταχώριση του κλιματιστικού 
από την εφαρμογή για φορητές 
συσκευές.
* Μπορείτε επίσης να 

καταργήσετε την καταχώριση 
του κλιματιστικού από την 
οθόνη Κατάλογος, πατώντας 
παρατεταμένα στο όνομα του 
κλιματιστικού.

Αφού καταργηθεί η καταχώριση του 
κλιματιστικού, αρχικοποιήστε τον 
προσαρμογέα W-LAN.
Εάν το SSID ξεκινά με το “AC-UTY-”, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ρύθμισης.
Εάν το SSID ξεκινά με το “AP-”, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας 
του κλιματιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού >Μενού Ρυθμ. εφαρμ.

Μπορείτε να επιλέξετε τη 
θερμοκρασία που θα εμφανίζεται, 
μεταξύ βαθμών Φαρενάιτ και 
Κελσίου.

Σημειώσεις:
Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση 
εάν θέλετε να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις μέσω email.
* Ειδοποιήσεις αποστέλλονται 

όταν συμβαίνουν σφάλματα.
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού >Μενού Λογ/σμός

Ενημερώστε τα στοιχεία του 
λογαριασμού σας πατώντας στο 
[Χρήστης].

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 
ένα νέο κλιματιστικό (A/C) από 
αυτήν τη σελίδα.

Πατήστε [Αποσύνδεση] για να 
αποσυνδεθείτε από αυτήν την 
εφαρμογή για φορητές συσκευές. 
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

>Πλευρικό μενού >Μενού Λογ/σμός >Πληροφορίες χρήστη

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα 
στοιχεία χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης.

Διαγρ. Λογ/μού: Εάν δεν 
χρησιμοποιείτε πλέον τον 
προσαρμογέα W-LAN, μην 
ξεχάσετε να διαγράψετε τον 
λογαριασμό σας από την 
εφαρμογή για φορητές συσκευές 
ώστε να προστατέψετε τις 
προσωπικές πληροφορίες σας.

Εάν καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής 
για φορητές συσκευές δεν θα διαγραφούν οι 
προσωπικές πληροφορίες σας από τον διακομιστή 
της εφαρμογής για φορητές συσκευές. 
Διαγράψτε τον λογαριασμό σας πατώντας [Διαγρ. Λογ/μού].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Κύλιση οθόνης
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ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Μενού>Βοήθ

Πατώντας εδώ, μπορείτε να 
ελέγξετε τους Όρους και τις 
προϋποθέσεις.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να 
προσπελάσετε τα εγχειρίδια 
στην τοποθεσία μας στο Web. 

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία 
επικοινωνίας για την τεχνική 
υπηρεσία.
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Λειτουργία On/Off

Εμφανίστε την οθόνη για το 
συγκεκριμένο κλιματιστικό.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε 
το κλιματιστικό πατώντας το 
κουμπί On/Off.

Εάν το κλιματιστικό είναι 
απενεργοποιημένο, θα εμφανιστεί 
η ακόλουθη οθόνη.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό, ελέγξτε τα ακόλουθα:
-Το κλιματιστικό είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος. (Μέσω ασφαλειοδιακόπτη ή φις.)
-Η ένδειξη W-LAN (λυχνία LED) είναι ενεργοποιημένη και σε λειτουργία.
-Ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο Internet.
Όταν το κλιματιστικό τίθεται σε λειτουργία μέσω αυτής της εφαρμογής για φορητές 
συσκευές, δεν παράγει ηχητικό σήμα (μπιπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Επιλεγμένο κλιματιστικό (On/Off)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Επιλογέας κατάστασης λειτουργίας

Μπορείτε να αλλάξετε την 
κατάσταση λειτουργίας πατώντας 
τα εικονίδια.
Αυτ. (Αυτοματη)
Ψύξη
Αφγ (Αφυγρανση)
Ανμ (Ανεμιστηρας)
Θέρμ (Θέρμανση)

Ανάλογα με το κλιματιστικό σας, 
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να 
μην εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Πατήστε
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Άλλες λειτουργίες

Για να ενεργοποιήσετε τις 
λειτουργίες που εμφανίζονται, 
πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο 
στην οθόνη.

Παράδειγμα λειτουργιών:
Οικονομ
Ελάχιστη θέρμανση (Θέρμανση 
10°C)
Ισχυρ Λειτ

Ανάλογα με το κλιματιστικό σας, 
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να 
μην εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Παράδειγμα οθόνης όταν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία Ελάχιστη 
Θέρμανση (Θέρμανση 10°C).

Πατήστε
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Έλεγχος ανεμιστήρα

Επιλέγοντας τα στοιχεία που 
εμφανίζονται στην οθόνη, μπορείτε 
να ρυθμίσετε την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα και την κατεύθυνση 
της ροής αέρα.
Για λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με κάθε ρύθμιση, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας του κλιματιστικού.

Ανάλογα με το κλιματιστικό σας, 
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να 
μην εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Πατήστε
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Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατώντας τα εικονίδια ▲▼ ή 
διατρέχοντας την εξωτερική 
περιφέρεια της ένδειξης τρέχουσας 
θερμοκρασίας, μπορείτε να ορίσετε 
τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των 
ρυθμίσεων για τις καταστάσεις 
Αυτόματη, Ψύξη, Θέρμανση και 
Αφύγρανση.
Το εύρος θερμοκρασίας διαφέρει, 
ανάλογα με την εσωτερική μονάδα. 

• Δεν μπορείτε να επιλέξετε τιμές κάτω ή πάνω από το εύρος θερμοκρασίας.
• Κατά τη λειτουργία σε κατάσταση Ανεμιστήρα, δεν εμφανίζεται ένδειξη θερμοκρασίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
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Εικονίδιο Περιγραφή Κατάσταση

Μήνυμα 
σφάλματος *1)

Συνέβη σφάλμα με το κλιματιστικό. Απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό μας.
*Η ένδειξη σφάλματος ενδέχεται να μην εμφανίζεται 
όταν δεν λειτουργεί το κλιματιστικό.

Χρονοπρογράμματα Είναι ενεργοποιημένο χρονοπρόγραμμα.

Απαγορεύεται Ο χειρισμός από την εφαρμογή για φορητές συσκευές 
έχει απαγορευτεί από τον Κεντρικό ελεγκτή.

Απόψυξη
Σε λειτουργία Θέρμανσης, η εξωτερική μονάδα εκτελεί 
τη διαδικασία Απόψυξης. 
Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματάει 
κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.

Ανάκτηση 
λιπαντικού

Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη διαδικασία Ανάκτησης 
λιπαντικού. 
Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να 
σταματήσει κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.

Πρόβλημα 
αντλίας ή Έλεγχος 
εκκίνησης ή 
Συντήρηση

Πραγματοποιείται επιθεώρηση της εσωτερικής μονάδας. 
Η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας σταματάει κατά 
τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.

Αναντιστοιχία 
λειτουργίας

Έχει οριστεί μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με μια πρωτεύουσα ή 
με άλλες εσωτερικές μονάδες σε λειτουργία στο ίδιο 
σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, καθορίστε μια 
άλλη κατάσταση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ταυτόχρονα, όπως η κατάσταση Ανεμιστήρα.

Έλεγχος ζήτησης
Το κλιματιστικό βρίσκεται σε κατάσταση Ελέγχου 
ζήτησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
οδηγιών για τον Έλεγχο ζήτησης.

Σήμα φίλτρου *2)
Είναι καιρός να καθαρίσετε το φίλτρο. Για να διαγράψετε 
το εικονίδιο, πατήστε στο εικονίδιο και κατόπιν επιλέξτε 
[Απαλοιφή].

Απόψυξη ή 
Ανάκτηση λιπαντικού 
ή Αναντιστοιχία 
λειτουργίας

Το κλιματιστικό βρίσκεται σε κατάσταση Απόψυξης ή 
Ανάκτησης λιπαντικού ή Αναντιστοιχίας λειτουργίας. 
Ανατρέξτε στα παραπάνω για λεπτομέρειες σχετικά με 
κάθε στοιχείο.
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*1) Μήνυμα σφάλματος
Εάν συμβούν σφάλματα, θα 
εμφανιστεί ένα εικονίδιο Μηνύματος 
σφάλματος (  ) στην οθόνη 
Κατάλογος και στην Οικία οθόνη.
Πατήστε το εικονίδιο στην Οικία 
οθόνη για να δείτε λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα.

*2) Σήμα φίλτρου

Όταν είναι ώρα για καθαρισμό 
του φίλτρου, στην Οικία οθόνη θα 
εμφανιστεί το εικονίδιο Ένδειξης 
φίλτρου (  ).
1 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα του κλιμα-

τιστικού. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας του κλιματιστικού.)

2 Πατήστε το εικονίδιο Ένδειξης φίλτρου 
στην εφαρμογή για φορητές συσκευές.

3 Επιλέξτε [Απαλοιφή].

(Παράδειγμα)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν ζητήσετε επισκευή του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα.
Εξαρτήματα/στοιχεία Κατάσταση Λύσεις
Χειρισμοί από 
την εφαρμογή 
για φορητές 
συσκευές

Δεν μπορώ να χειριστώ 
το προϊόν από την 
εφαρμογή για φορητές 
συσκευές.

Ελέγξτε ότι η εσωτερική μονάδα 
λαμβάνει τροφοδοσία ρεύματος.
Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο 
ασύρματος δρομολογητής.
Ελέγξτε ότι το smartphone σας δεν 
βρίσκεται σε κατάσταση/λειτουργία πτήσης.
Ελέγξτε ότι δεν βρίσκεστε σε κάποια θέση 
με δυσκολία σύνδεσης μέσω ραδιοκυμάτων.
**Ελέγξτε ότι ο προσαρμογέας W-LAN δεν βρίσκεται 
σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας. Ανατρέξτε στην 
ενότητα "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ" για λεπτομέρειες.

Η κατεύθυνση ροής αέρα στην 
εφαρμογή για φορητές συσκευές 
διαφέρει από τη θέση στη οποία 
βρίσκεται πραγματικά το κλιματιστικό.

Η κατεύθυνση ροής αέρα μπορεί να έχει 
αλλαχτεί με διαφορετικό τρόπο (τηλεχειριστήριο 
ή άλλες εφαρμογές για φορητές συσκευές). 
Καθορίστε ξανά τη ρύθμιση.

Το εβδομαδιαίο 
χρονοπρόγραμμα δεν 
λειτουργεί.

Ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση 
εβδομαδιαίου χρονοπρογράμματος. Αλλάξτε τη ρύθμιση 
εβδομαδιαίου χρονοπρογράμματος από Off σε On ξανά.
Εάν καταργήσετε την καταχώριση του κλιματιστικού 
από την εφαρμογή για φορητές συσκευές, οι ρυθμίσεις 
εβδομαδιαίου χρονοπρογράμματος θα διαγραφούν. Για 
να χρησιμοποιήσετε εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα, 
επαναλάβετε την καταχώριση του κλιματιστικού και τον 
ορισμό εβδομαδιαίου χρονοπρογράμματος από την 
εφαρμογή για φορητές συσκευές.

Το εβδομαδιαίο 
χρονοπρόγραμμα 
δεν λειτουργεί την 
καθορισμένη ώρα.

Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης λειτουργεί 
βάσει της ρύθμισης Ζώνη ώρας AC.
Ορίστε τη ζώνη ώρας ανάλογα με την περιφέρεια 
όπου είναι εγκατεστημένο το κλιματιστικό.

Δεν εμφανίζεται η θερμοκρασία 
στην εφαρμογή για φορητές 
συσκευές.

Ελέγξτε ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας του ενσύρματου 
τηλεχειριστηρίου είναι ενεργός και ότι η καθορισμένη 
θερμοκρασία βρίσκεται εντός του εύρους ρύθμισης.

Δεν είναι εφικτός ο ορισμός 
της λειτουργίας Αυτόματης 
απενεργοποίησης.

Η λειτουργία Αυτόματης απενεργοποίησης δεν μπορεί 
να οριστεί από την εφαρμογή για φορητές συσκευές.  
Χρησιμοποιήστε το ενσύρματο ή το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

**Μόνο για προϊόντα με κατάσταση Αναστολής λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
ρύθμισης για να εξακριβώσετε εάν ισχύει για τον δικό σας προσαρμογέα W-LAN.
Για αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εσωτερική μονάδα, 
ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
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■Κατάσταση των ενδείξεων ασύρματου LAN
Για προσαρμογέα W-LAN με SSID που ξεκινά με το «AC-UTY-».
*Μοτίβο φωτισμού:   Off    On    Αναλαμπή

Κατάσταση των ενδείξεων Αιτίες και λύσεις
Όλες οι ενδείξεις είναι 
απενεργοποιημένες

Ο προσαρμογέας W-LAN δεν είναι ενεργοποιημένος.
 → Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία 
ρεύματος του κλιματιστικού και ότι δεν υπάρχει πρό-
βλημα με τον ασφαλειοδιακόπτη του κλιματιστικού.

**Ο προσαρμογέας W-LAN ενδέχεται να 
βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

 →Πατήστε το κουμπί Ρύθμισης στον προσαρμογέα 
W-LAN και ελέγξτε εάν ανάβει η ένδειξη LED.

Οι ενδείξεις LED έχουν απενεργοποιηθεί μέσω 
ρυθμίσεων από την εφαρμογή.

 → Ανατρέξτε στο μενού Ρυθμίσεις στο Πλευρικό μενού για 
πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ένδειξης LED.

Η ένδειξη LED 2 είναι 
απενεργοποιημένη ή 
αναβοσβήνει γρήγορα 
(Επαναλαμβανόμενη 
αναλαμπή 0,5 δευτερόλεπτα 
on/0,5 δευτερόλεπτα off)

Ο ασύρματος δρομολογητής δεν είναι ενεργοποιημένος.
 → Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο ασύρματος δρομολογητής.

Υπάρχει πιθανότητα ο προσαρμογέας W-LAN να μην 
είναι συνδεδεμένος σωστά στον ασύρματο δρομολογητή.

 → Ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για πληροφορίες 
σχετικά με τη σύνδεση του ασύρματου δρομολογητή.

Η ένδειξη LED 1 
αναβοσβήνει γρήγορα 
(Επαναλαμβανόμενη 
αναλαμπή 0,5 δευτερόλεπτα 
on/0,5 δευτερόλεπτα off)

Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το 
κλιματιστικό.

 →Μπορεί να υπάρχει κάποιο σφάλμα 
στο κλιματιστικό. Απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Όλες οι ενδείξεις 
αναβοσβήνουν γρήγορα 
(επαναλαμβανόμενη 
αναλαμπή 0,5 δευτερόλεπτα 
on/0,5 δευτερόλεπτα off)

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον προσαρμογέα W-LAN.
 → Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος του 
κλιματιστικού (μέσω ασφαλειοδιακόπτη ή φις) και 
κατόπιν συνδέστε την ξανά. Ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό 
εγχειρίδιο για να διαμορφώσετε ξανά το ασύρματο LAN.

**Μόνο για προϊόντα με κατάσταση Αναστολής λειτουργίας. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο ρύθμισης για να εξακριβώσετε εάν ισχύει για τον δικό σας 
προσαρμογέα W-LAN. 
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Για προσαρμογέα W-LAN με SSID που ξεκινά με το “AP-”. 

Κατάσταση των 
ενδείξεων

Αιτίες και λύσεις

Ο ασύρματος δρομολογητής δεν είναι ενεργοποιημένος.
⇒ Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο ασύρματος 

δρομολογητής.

Υπάρχει πιθανότητα ο προσαρμογέας W-LAN να μην είναι 
συνδεδεμένος σωστά στον ασύρματο δρομολογητή.
⇒  Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος του 

κλιματιστικού (μέσω ασφαλειοδιακόπτη ή φις) και 
κατόπιν συνδέστε την ξανά.

Γίνεται ενημέρωση του λογισμικού του προσαρμογέα 
W-LAN.

Κατά την καταχώριση του κλιματιστικού (ζεύξη του 
προσαρμογέα W-LAN)

(Αργά)
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■Σφάλματα εφαρμογής για φορητές συσκευές
Σφάλματα καταχώρισης (για Android)
Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Για τη διαμόρφωση μιας 
νέας συσκευής, πρέπει 
να είναι ενεργοποιημένο 
το Wi-Fi

Ο χρήστης έχει 
απενεργοποιήσει το 
Wi-Fi στη φορητή 
συσκευή του.

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi από τις 
ρυθμίσεις του Android.

Δεν ήταν εφικτή η 
σύνδεσή σας σε 
κενό. Μεταβείτε στις 
ρυθμίσεις Wi-Fi και 
συνδεθείτε στο δίκτυο 
από εκεί. 
Επιστρέψτε στην 
εφαρμογή όταν 
τελειώσετε.

Η φορητή συσκευή 
και το κλιματιστικό 
είναι συνδεδεμένα σε 
διαφορετικά δίκτυα Wi-
Fi κατά την απόπειρα 
καταχώρισης.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή 
στο ίδιο δίκτυο με το κλιματιστικό 
και κατόπιν δοκιμάστε ξανά τη 
διαδικασία καταχώρισης.

Η ρύθμιση περιοχής 
που ορίσατε είναι 
λανθασμένη.

Ελέγξτε τη ρύθμιση από τη 
σελίδα "Σύνδεση". Ορίστε τη 
σωστή περιοχή.

Αδυναμία σύνδεσης 
στη συσκευή αυτήν 
τη στιγμή. Εκτελέστε 
επαναφορά της 
συσκευής και 
προσπαθήστε ξανά.

Το κλιματιστικό δεν 
είναι συνδεδεμένο στο 
δίκτυο Wi-Fi.

Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής που 
είναι συνδεδεμένος στο κλιματιστικό 
έχει πρόσβαση στο Internet. 
(Μπορείτε κάνετε τον έλεγχο 
συνδέοντας τη φορητή συσκευή 
στον δρομολογητή και ανοίγοντας 
μια τοποθεσία Web.) Εάν δεν 
υπάρχει πρόσβαση, συνδέστε τον 
δρομολογητή στο Internet.

Η φορητή συσκευή 
δεν είναι συνδεδεμένη 
στο ίδιο δίκτυο με το 
κλιματιστικό.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή 
στο ίδιο δίκτυο με το κλιματιστικό 
και κατόπιν δοκιμάστε ξανά τη 
διαδικασία καταχώρισης.

Αποτυχία σύνδεσης 
της συσκευής με το 
service.

Η πρόσβαση στο 
Internet ενδέχεται να 
έχει διακοπεί ή ένα 
τείχος προστασίας 
μπορεί να μπλοκάρει 
τα αιτήματα προς το 
service.

Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής 
που είναι συνδεδεμένος στο 
κλιματιστικό έχει πρόσβαση στο 
Internet. (Μπορείτε κάνετε τον 
έλεγχο συνδέοντας τη φορητή 
συσκευή στον δρομολογητή και 
ανοίγοντας μια τοποθεσία Web.) 
Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, 
συνδέστε τον δρομολογητή στο 
Internet και δοκιμάστε ξανά την 
καταχώριση.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Αδυναμία καταχώρισης 
της συσκευής. 
Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι έτοιμη 
για καταχώριση.

Το κλιματιστικό δεν 
είναι συνδεδεμένο στον 
δρομολογητή.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi της 
φορητής συσκευής και ελέγξτε εάν είναι 
συνδεδεμένο το SSID του κλιματιστικού  
("AC-UTY-" ή 
"AP--") 
Εάν είναι συνδεδεμένο το κλιματιστικό, 
δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία καταχώρισης.

Ο δρομολογητής 
στον οποίο είναι 
συνδεδεμένο το 
κλιματιστικό δεν 
έχει πρόσβαση στο 
Internet.

Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής που είναι 
συνδεδεμένος στο κλιματιστικό έχει 
πρόσβαση στο Internet. (Μπορείτε 
κάνετε τον έλεγχο συνδέοντας τη 
φορητή συσκευή στον δρομολογητή 
και ανοίγοντας μια τοποθεσία Web.) 
Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, συνδέστε 
τον δρομολογητή στο Internet και 
δοκιμάστε ξανά την καταχώριση.

Το κλιματιστικό έχει 
καταχωριστεί ήδη.

Εάν υπάρχει κάποια φορητή συσκευή 
η οποία έχει καταχωριστεί ήδη στο 
κλιματιστικό, καταργήστε την καταχώριση 
χρησιμοποιώντας την καταχωρισμένη 
φορητή συσκευή. Δοκιμάστε να 
επαναλάβετε την καταχώριση με τη φορητή 
συσκευή που θέλετε να καταχωρίσετε.
Εάν δεν διαθέτετε τη φορητή συσκευή 
που είναι καταχωρισμένη στο κλιματιστικό 
(χάθηκε, ανήκει σε προηγούμενο ιδιοκτήτη 
κ.λπ.), ζητήστε από τον μεταπωλητή ή 
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό 
να καταργήσουν την καταχώριση της 
φορητής συσκευής. Γνωστοποιήστε 
τη διεύθυνση MAC του προσαρμογέα 
W-LAN, η οποία αναγράφεται στην ετικέτα 
Ασύρματου LAN.

* Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμη κι αφού πραγματοποιηθούν 
όλα τα παραπάνω, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή με 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Όταν ζητήσετε συμβουλές, 
γνωστοποιήστε τη διεύθυνση MAC του προσαρμογέα W-LAN, η 
οποία αναγράφεται στην ετικέτα Ασύρματου LAN.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Χρειάζεστε σύνδεση 
στο Internet για να 
προσθέσετε νέες 
συσκευές.

Ο χρήστης έχει 
απενεργοποιήσει το 
Wi-Fi στη φορητή 
συσκευή του.

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi από τις 
ρυθμίσεις του iOS. 

Αδυναμία καταχώρισης 
της ίδιας συσκευής 
δικτύου. Βεβαιωθείτε 
ότι και οι δύο συσκευές 
βρίσκονται στο 
ίδιο τοπικό δίκτυο 
και επαναλάβετε 
την προσπάθεια 
καταχώρισης.

Η φορητή συσκευή 
και το κλιματιστικό 
είναι συνδεδεμένα σε 
διαφορετικά δίκτυα Wi-
Fi κατά την απόπειρα 
καταχώρισης.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή 
στο ίδιο δίκτυο με το κλιματιστικό 
και κατόπιν δοκιμάστε ξανά τη 
διαδικασία καταχώρισης.

Αν δεν τα καταφέρετε 
ακόμη και μετά από 
αρκετές προσπάθειες 
εκ νέου καταχώρισης, 
αρχικοποιήστε το 
κλιματιστικό. Στη 
συνέχεια, πατήστε το 
κουμπί «Επιστροφή 
στην κορυφή» για 
να επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη και να 
αρχίσετε από την αρχή.

Η ρύθμιση περιοχής 
που ορίσατε είναι 
λανθασμένη.

Επανασυνδέστε το κλιματιστικό 
και τον προσαρμογέα W-LAN με 
την ακόλουθη διαδικασία.

1.  Αρχικοποιήστε τον 
προσαρμογέα W-LAN. 
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
ρύθμισης ή στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας του κλιματιστικού.)

2.  Ορίστε την περιφέρεια από 
την οθόνη «Σύνδεση». 
Επιλέξτε την περιφέρεια 
εγκατάστασης του 
κλιματιστικού.

3.  Καταχωρίστε ξανά 
το κλιματιστικό 
(πραγματοποιήστε ζεύξη του 
προσαρμογέα W-LAN).

Σφάλματα καταχώρισης (για iOS)
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Δεν βρέθηκε συσκευή 
με δυνατότητα 
καταχώρισης. 
Βεβαιωθείτε ότι η 
διαμόρφωση Wi-Fi 
ήταν επιτυχής. Αυτή 
η μέθοδος λειτουργεί 
μόνο εάν εκτελέστηκε 
πρόσφατα η διαδικασία 
Wi-Fi.

Το κλιματιστικό δεν 
είναι συνδεδεμένο στο 
δίκτυο Wi-Fi.

Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής που 
είναι συνδεδεμένος στο κλιματιστικό 
έχει πρόσβαση στο Internet. 
(Μπορείτε κάνετε τον έλεγχο 
συνδέοντας τη φορητή συσκευή 
στον δρομολογητή και ανοίγοντας 
μια τοποθεσία Web.) Εάν δεν 
υπάρχει πρόσβαση, συνδέστε τον 
δρομολογητή στο Internet.

Η φορητή συσκευή 
δεν είναι συνδεδεμένη 
στο ίδιο δίκτυο με το 
κλιματιστικό.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή 
στο ίδιο δίκτυο με το κλιματιστικό 
και κατόπιν πατήστε το κουμπί 
καταχώρισης.

Αδυναμία καταχώρισης 
της συσκευής. 
Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι έτοιμη 
για καταχώριση.

Το κλιματιστικό δεν 
είναι συνδεδεμένο στον 
δρομολογητή.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-
Fi της φορητής συσκευής και 
ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένο το 
SSID του κλιματιστικού  
("AC-UTY-" ή 
"AP--") 
Εάν είναι συνδεδεμένο το 
κλιματιστικό, δοκιμάστε ξανά τη 
διαδικασία καταχώρισης.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Αδυναμία καταχώρισης 
της συσκευής. 
Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι έτοιμη 
για καταχώριση.

Ο δρομολογητής 
στον οποίο είναι 
συνδεδεμένο το 
κλιματιστικό δεν 
έχει πρόσβαση στο 
Internet.

Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής που είναι 
συνδεδεμένος στο κλιματιστικό έχει 
πρόσβαση στο Internet. (Μπορείτε 
κάνετε τον έλεγχο συνδέοντας τη φορητή 
συσκευή στον δρομολογητή και ανοίγοντας 
μια τοποθεσία Web.) Εάν δεν υπάρχει 
πρόσβαση, συνδέστε τον δρομολογητή στο 
Internet και δοκιμάστε ξανά την καταχώριση.

Το κλιματιστικό έχει 
καταχωριστεί ήδη.

Εάν υπάρχει κάποια φορητή συσκευή 
η οποία έχει καταχωριστεί ήδη στο 
κλιματιστικό, καταργήστε την καταχώριση 
χρησιμοποιώντας την καταχωρισμένη 
φορητή συσκευή. Δοκιμάστε να 
επαναλάβετε την καταχώριση με τη φορητή 
συσκευή που θέλετε να καταχωρίσετε.
Εάν δεν διαθέτετε τη φορητή συσκευή 
που είναι καταχωρισμένη στο κλιματιστικό 
(χάθηκε, ανήκει σε προηγούμενο ιδιοκτήτη 
κ.λπ.), ζητήστε από τον μεταπωλητή ή από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό να 
καταργήσουν την καταχώριση της φορητής 
συσκευής. Γνωστοποιήστε τη διεύθυνση 
MAC του προσαρμογέα W-LAN, η οποία 
αναγράφεται στην ετικέτα Ασύρματου LAN.

* Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμη κι αφού πραγματοποιηθούν 
όλα τα παραπάνω, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή με 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Όταν ζητήσετε συμβουλές, 
γνωστοποιήστε τη διεύθυνση MAC του προσαρμογέα W-LAN, η 
οποία αναγράφεται στην ετικέτα Ασύρματου LAN.

Γενικά σφάλματα (για Android)

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Δεν υπάρχει συνδεσιμότητα 
με Wi-Fi ή cloud. Ελέγξτε 
τη σύνδεση δικτύου σας.

Η φορητή συσκευή δεν 
έχει πρόσβαση στο 
Internet.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή 
στο Internet.

Συνέβη κάποιο σφάλμα 
κατά την προσπάθεια 
ενημέρωσης του προφίλ 
σας. Προσπαθήστε 
ξανά αργότερα.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Η συσκευή είναι 
εκτός σύνδεσης 
και δεν μπορεί να 
τροποποιηθεί.

Ο δρομολογητής 
στον οποίο είναι 
συνδεδεμένο το 
κλιματιστικό δεν 
έχει πρόσβαση στο 
Internet.

Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής που είναι 
συνδεδεμένος στο κλιματιστικό έχει 
πρόσβαση στο Internet. (Μπορείτε κάνετε τον 
έλεγχο συνδέοντας τη φορητή συσκευή στον 
δρομολογητή και ανοίγοντας μια τοποθεσία 
Web.) Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, συνδέστε 
τον δρομολογητή στο Internet.

Το κλιματιστικό δεν 
είναι συνδεδεμένο στον 
δρομολογητή.

Ελέγξτε τις ενδείξεις W-LAN. 
Εάν αναβοσβήνουν ή είναι 
απενεργοποιημένες, ανατρέξτε 
στην ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, «Κατάσταση 
των ενδείξεων ασύρματου LAN».

Γενικά σφάλματα (για iOS)

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Αποτυχία αλλαγής 
κωδικού.

Η φορητή συσκευή δεν 
έχει πρόσβαση στο 
Internet.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή 
στο Internet.

Αδυναμία 
προσδιορισμού 
προσβασιμότητας 
service.
Αποτυχία ενημέρωσης 
ιδιότητας.
Αδυναμ.ανάκτ.
χρονοδιαγραμ.
Αδυναμία 
ολοκλήρωσης της 
λειτουργίας. 
Λήψη χρονικού ορίου 
λειτουργίας.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Το "όνομα συσκευής" 
είναι εκτός σύνδεσης. 
(Το όνομα συσκευής 
εξαρτάται από το 
κλιματιστικό)

Ο δρομολογητής 
στον οποίο είναι 
συνδεδεμένο το 
κλιματιστικό δεν 
έχει πρόσβαση στο 
Internet.

Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής που είναι 
συνδεδεμένος στο κλιματιστικό έχει 
πρόσβαση στο Internet. (Μπορείτε να 
κάνετε τον έλεγχο συνδέοντας τη φορητή 
συσκευή στον δρομολογητή και ανοίγοντας 
μια τοποθεσία Web για να δείτε αν υπάρχει 
πρόσβαση.) Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, 
συνδέστε τον δρομολογητή στο Internet.

Το κλιματιστικό δεν 
είναι συνδεδεμένο στον 
δρομολογητή.

Ελέγξτε τις ενδείξεις W-LAN. 
Εάν αναβοσβήνουν ή είναι 
απενεργοποιημένες, ανατρέξτε 
στην ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, «Κατάσταση 
των ενδείξεων ασύρματου LAN».

Σφάλματα σύνδεσης (για Android/iOS)

Μηνύματα σφάλματος Αιτίες Λύσεις
Αδυναμία πρόσβ. 
service.

Η φορητή συσκευή δεν 
έχει πρόσβαση στο 
Internet.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή 
στο Internet.
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>Πλευρικό μενού>Εγκαταστάτης>Ιστορικό σφαλμάτων

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό 
σφαλμάτων του κλιματιστικού.
1 Ανοίξτε το Πλευρικό μενού στην 

εφαρμογή για φορητές συσκευές και 
πατήστε [Εγκαταστάτης].

2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 
«5679».

3 Πατήστε [Ιστορικό σφαλμάτων]. 
Θα εμφανιστούν στην οθόνη τα 10 πιο 
πρόσφατα σφάλματα

Μην ενεργοποιείτε τις επιλογές 
[Δοκ. Λειτ] και [Ρύθμ.λειτ/γιών] 
στην οθόνη Εγκαταστάτης σε 
συνθήκες κανονικής χρήσης. Είναι 
λειτουργίες που χρησιμοποιούνται 
για επιδιόρθωση ή συντήρηση.
Εάν αλλάξουν οι ρυθμίσεις, 
το κλιματιστικό μπορεί να μην 
λειτουργεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(Για παράδειγμα)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
(Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.)


