
živatelskýU  návod 
Toshiba Home AC Control

li-Chcete
 .íenřízaz vašem ev emilikacpa s obchod tivtešnav Control,

 AC omeH aboshiT likacipa nainstalovat a hnoutást 
Toshiba Home AC Control application support.

ce:   Postup egistra  r 
ivatelžu   jako se tejistrugarez a likacipa eteřtevO .

1 Stiskni  registraci pro 

5 Vstupní  heslo  mít musí 
6-10 znaků kombinací s 

 číslic a písmen
 

2 Napiš   ovouemail uadres

6 Zkontrolujte                     podmínky 

3 Vyber  zemi 

7 Potvrďte 
 informace                                                                  

     zadané 

4 Zadej jménouživatelské    

8 Informace

 registraci teíotvrdp zodka
 na míkliknut mail,-e na

 ynáodesl udoub 

 
Toshiba Home   AC Control

Android : Version 5.0 or later.

iOS : 9.0 or later.

  Aplikace

 

 

      Toshiba Home AC Control.
1.  Zařízení  nebo Smartphonu pomocí klimatizace provoz řídit může Control Home Toshiba 

bletuta  ních(mobil přes zařízení )  .internet  
2. áníOvlád  

  

 programu speciálního Pomocí internetu. k přístup je kde odkudkoliv,možnéje  

 

můžete zařízení  v mmobilní   přes zařízení klimatizační monitorovat a nastavit .internet
3. Jeden  )mail-e 1tejižou   pistracigre ro(p iivatelžu 5ělnáimxma   datáovl možné je adaptér .
4. U ulti m uésyst m jeden může  ažovládat  uživatel 10 klimatizací   .
5. Group control.
          5.1 Zákazník  ovládat a vytvořit může 3   klimatizaceskupiny  A/C.
          5.2 Zákazník ovládat může  max 10 klimatizací  skupině ve .
Note :
          rétpAda1.  .ýlatnpne udeb mail-e ílnáaktu mailem,-e mýnov s ejistrugre se okudp adresu, mailovou-e ednuj ezoup istrovatgarez eůžm  
          2. Jedna  C./A  énjste ínádáovl rop íenřízaz chíilnbmo 5 v itažoup tbý eůžm adresaámailov-e   registrovaná 
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Přihlášení aplikaci k Toshiba  Home AC Control 

    Přidat bezdrátový do   éadapt r  aplikace Toshiba Home AC Control  .

Mo
de

l : 
W
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-T0

0A
H1

0
SS

ID
 : X

XX
XX

XX
X

MA
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: X
XX

XX
XX

XX
XX

X
P/W

 : X
XX

XX
XX

X

1 tejopiPř  .íenpájna teěnpaz a C / A do rétpada ýtovádrzeb 

Poznámka*

Pokud1.  změně ke dojde Wi-Fi rurout e-mailu nebo  registraci pro  
je bezdrátovýnastavení zadat znovu třeba  adaptér   proparametrů 

Stiskněte ( tlačítko SETUP  modu). AP aktivaci pro1-krát  

  

V2.  adaptéru bezdrátového použití případě  jinék ,A/C

 nastavení továrnírovést 
 
p

 potřeba je 

stisknete(  tlačítko držte a SETUP 5s)

 adaptér. bezdrátový nastavte znovu 
 
poté

 a 

 

2  Otevřete  vyberte a aplikaci 
Log in.

1  Na
 vyberte

 stránce domovské 

“Add AC (Adapter)”.

5 Odpojte 
  routeru WIFI k se připojte

 a A/C od se 

2 Vyskakovací

 připojení
 pro podmínku zobrazí

 okno 

 hesla. a SSID
 i-FiW ynédom ínáadz
 a likacepa Přepnutí z 

3   teěnpePř

 xxxxxxAC" ydkbína
 zruétpada   hoétovádrzeb

 evázn  ínostžmoz erteybv
 a i-FiW ínastaven tejadez

 a íenřízaz ehošva VENÍASTAN
 kužolop na likacepa z 4  

 ru.étpada hoétovádrzeb
 heslo a SSID pstuV

7   přidána Klimatizace .

Home Wi-Fi router

3  Zadejete
 heslo a jméno

 uživatelské 4  
 pořádku

 v proběhlo Přihlášení
.

Bezdráový éadapt r
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  Aplikace Toshiba  Home AC Control 
Domovská  stránka 

nTýden í  časovač 

 Nastavení pro  všechny A/C 
 · Přidat  skupinu 
 · Vymazat  skupinu 
 · Nastavení  provozu 

Všechny  A/C
N/OFFO

Skupinové
 A/C ON/OFF

 

Samostatné
 ON/OFF

 
A/C 

ázevN skupiny  

Název A/C  

Skupinové nastavení  
 · Výběr   /A C
 · Změna názvu skupiny 
 · Nastavení  provozu skupinového 

Samostatné  nastavení A/C 
 · Nastavení  provozu 
 · Změna  názvu 
 · Vymazání  /A C

Nastavená  teplota / 
ktuálníA

teplota 
 vnitřní 

ílnáAktu
 édžka

 imžre ínzprovo 
A/C

Oznámení
 kódu

 chybového 

Popis  chyby (pop up)

Přidat A/C

Menu astaveníN
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Nastavení  stavu a režimu 

Vstup  všech režimu  výběrpro 
A/C

Vstup  skupiny režimu výběr pro 
A/C

Vstup  samostatné režimu výběr pro 
A/C

Výběr aplikaci v režimu Toshiba  Home AC Control
Zobrazení volitelných 5  režimů 

hlazeníC

Pouze  ventilátor 

Auto Odvlhčování

Topení Vypnutí
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Nastavení A/C provozu 
Výběr  klimatizace 
A/C

nTýde ní  časovač 

OFF-ON Časovač  

OFF-ON časovač, nastavení  
od  h0.5-12 .

ON timer set from

OFF mode

Výběr  režimu 

astavenáN  teplota 

Vnitřní  teplota 

ychlostR a ventilátoru 
nastavení

 
 lamely 

Venkovní  teplota 

níáSpeci l  funkce 

Select On/Off

ON/OFF LED bezdrátový   adapter a WIFI A/C  na 
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 řízení kupinovéS
Maximum 3 skupiny 
1 kupinaS max.  = 10 jednotek .
Přidat  skupinu 

Výběr A/C do  skupiny 

Smazání A/C
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  Týdenní  časovač 

astaveníN  času Výběr  režimu 

nýde níT  jednotku každou pro časovač 

Zaškrtnutím yberte v 
,program

  

aktivovat 
 chcete který 

Výběr
Pondělí

 dne 
 - eděleN 

nýden íT pro časovač 
jednotky  všechny

 
A/C

índe nýT
 ednotkyj A/C echnyšv

 pro časovač 
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 časovače
 časovače ntýden ího Zrušení

l.

nTýde ní

 aktivován
 a nastaven

 časovač 

Note :

‘‘Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction.”

                                                                                          

   
  středisko íservisn obne a cejrodep V  kontaktujte poruchy případě 

« Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή/και το κέντρο σέρβις σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού.»

“ Contattare il rivenditore e/o il centro di assistenza quando 
l’apparecchiatura non funziona correttamente.”

“ Póngase en contacto con el distribuidor y/o el centro de servicio 
cuando el equipo no funcione bien.”

“ Jos laitteessa ilmenee vikaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja/tai 
huoltoliikkeeseen.”

« En cas de dysfonctionnement de l’équipement, veuillez contacter 
le revendeur et/ou le centre de service.»

“ Wenden Sie sich an den Händler und/oder das Servicezentrum, 
wenn das Gerät nicht funktioniert.”

“ Kontakt forhandler og/eller servicesenter når det oppstår feil på 
utstyret.”

nýde níT
nastaven,

 časovač 

 aktivní není
 ale 

 nastaven není
 časovač nýden íT
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