Οδηγός Γρήγορης Εκκινησης Smart Control
(TCL Home App & συνδεσιμότητας IoT)
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Περιβάλλον Smart phone και Wi-Fi Module
1. Ελάχιστες απαιτήσεις σε ένα έξυπνο τηλέφωνο (smart phone):
Έκδοση Android 5.0 η υψηλότερη
Έκδοση iOS 11.0 η υψηλότερη

2. Απαιτήσεις Ασύρματου Δικτύου ή συσκευής Wi-Fi
Standard

IEEE 802.11 b

IEEE 802.11 g

IEEE 802.11 n

Συχνότητα λειτουργίας

2400 - 2483.5MHz
ISM band

2400 - 2483.5MHz
ISM band

2400 - 2483.5MHz
ISM band

Διαμόρφωση

DQPSK,DBPSK,
CCK,DSSS

QPSK,BPSK,16QAM,
64QAM με OFDM

QPSK,BPSK,16QAM,
64QAM with OFDM

Νούμερα καναλιών

13 κανάλια
παγκόσμια

13 κανάλια
παγκόσμια

13 channels
for wordwide

Ταχύτητα δεδομένων

Μέγιστο 11Mbps

Μέγιστο 54Mbps

Μέγιστο 54Mbps

Ευαισθησία

-76dBm για 11Mbps

-65dBm για 54Mbps

-64dBm στα MCS7
(2.4GHz band/HT20)

Ισχύς εξόδου

16±2dBm
για 11Mbps

14±2dBm
για 54Mbps

13±2dBm στα MCS7
(2.4GHz band/HT20)

Ασφάλεια

Standard: WEP/WEPA/WPA2
αλγόριθμος κρυπτογράφησης: WEP64/WEP128/TKIP/AES

Χαρακτηριστικά

Σημείωση: Το TCL Home APP μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς προειδοποίηση. Αυτός είναι ένας
οδηγός για τη γρήγορη εκκίνηση, τη λήψη, εγγραφή και γενικές λειτουργίες της εφαρμογής.
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Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCL Home
Βήμα 1: Σαρώστε τον παρακάτω QR κωδικό.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο κουμπί "Download" για να μεταβείτε στο APP Store και να
προχωρήσετε στη λήψη.
Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί "Accept" για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Βήμα 4: Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί "Open" για
να ανοίξετε την εφαρμογή.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCL Home (Android)
Μέθοδος εγκατάστασης σε κινητό με λειτουργικό Android
Βήμα 1: Πατήστε το εικονίδιο "Play Store" στο τηλέφωνό σας.
Βήμα 2: Πληκτρολογήστε "TCL Home" στη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε την
εφαρμογή.
Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί "Install" (Εγκατάσταση).
Βήμα4: Πατήστε το κουμπί "accept" για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Βήμα 5: Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί
"Open" για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.
Περιεχόμενο εικόνας:
Απαιτείται η ακόλουθη άδεια περιεχομένου:
Μνήμη Δεδομένων
...

Google Play

ACCEPT
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Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCL Home (iOS)
iPhone (iOS λειτουργικό σύστημα)
Βήμα 1: Πατήστε το εικονίδιο "App Store" στο τηλέφωνό σας.
Βήμα 2: Αναζητήστε την εφαρμογή "TCL Home" στη γραμμή αναζήτησης.
Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί

και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

Βήμα 4: Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί "open" για
να ανοίξετε την εφαρμογή.

Ρύθμιση Εφαρμογής
1. Ανοίξτε την εφαρμογή TCL Home στη λίστα των εφαρμογών του τηλεφώνου σας.
2. Πατήστε το κουμπί "Accept" (Αποδοχή) για να εκχωρήσετε δικαιώματα στις
λειτουργίες της εφαρμογής. (Εάν επιλεγεί "Deny" (Άρνηση), ορισμένες δυνατότητες της
εφαρμογής θα είναι περιορισμένες ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
3. Διαβάστε τη δήλωση απορρήτου και κάντε κλικ στο "Agree" (Συμφωνώ)

Περιεχόμενο στις φωτογραφίες:
Απαιτείται άδεια για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
Το TL Home χρειάζεται άδεια για πρόσβαση:
- Στην κάμερα
- Σε πληροφορίες τηλεφώνου και πληροφορίες θέσης
- Αρνήθηκε και δεν ρωτήθηκε ξανά

REFUSE

AGREE
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Συνδεθείτε στον TCL λογαριασμό σας
1. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό TCL, συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση στην εφαρμογή.
2. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό TCL, εισαγάγετε τις πληροφορίες εγγραφής σύμφωνα με τις
οδηγίες.
3. Πατήστε το κουμπί "Εγγραφή", μεταβείτε στη διεπαφή συνδρομής. Εισαγάγετε τη διεύθυνση
email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας.
9 41

9 41

9 41

My profile

Login

Privacy & Terms

Vietnam

End User License Agreement

Account

TCL ID

tcl999999

via the tcl app. To give you full assurance when
using tcl services, please pay attention to
:

Passwo rd

You have read and agreed to the tcl Terms of
Service, Privacy Policy and Data Policy
Forgot password?

Sign p

of the device and app (the service) is subject
to the agreements and indicates your consent
to them. This summary is not meant to replace
them. It is intended for convenience purpose
only. If you do not agree with these agreement,

that is embedded on the EufySecurity product

agree to the terms of this End User License

I agree
EufySecurity is a product line that features smart
security products, such as indoor outdoor
cameras and HomeBase. Exit
EufySecurity products

Login

4. Εισαγάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε στο τηλέφωνο ή στο email σας
και ολοκληρώστε την επιβεβαίωση.
5. Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και κάντε κλικ στο "I agree" (Συμφωνώ)
(Εάν πατήσετε "Exit" (Έξοδος) θα βγείτε αμέσως από την εφαρμογή)
6. Μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα λογαριασμού, να τροποποιήσετε το
αναγνωριστικό TCL (TCL ID) ή να το αγνοήσετε, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.
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Προσθέστε το κλιματιστικό σας

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή TCL Home στη συσκευή του κινητού σας, αρχικά
πρέπει να προσθέσετε το κλιματιστικό και στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την
εφαρμογήTCL Home για τον έλεγχο του κλιματιστικού. Ακολουθήστε τον οδηγό όπως
παρακάτω:
Σημείωση: Πριν προσθέσετε μια συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος σας βρίσκεται μέσα
στην εμβέλεια του Wi-Fi ή του ενεργού φορητού σημείου πρόσβασης (hotspot) (μόνο δίκτυο
2,4 GHZ), και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Add Device"

2. Επιλέξτε το κλιματιστικό που θέλετε να
προσθέσετε

9 41

Hi, Jemmey

No d evice yet.

Add device

Home

Remote

Recents

Contacts

My TCL
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Προσθέστε το κλιματιστικό σας
3. Ξεκινήστε το κλιματιστικό και μέσα σε 8
δευτερόλεπτα, πιέστε 6 φορές τα κουμπιά
DISPLAY ή ECO στο τηλεχειριστήριο του
κλιματιστικού, ενώ στη συνέχεια ακούγοντας
δύο φορές το βόμβο, στην οθόνη εμφανίζεται
η ένδειξη "CF".

4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του
Wi-Fi (Τοπικός δρομολογητής (router) ή
hotspot κινητού)

TCL

6. Η συσκευή προστέθηκε με επιτυχία.

5. Το λογισμικό TCL Home θα συνδέσει
αυτόματα τη συσκευή
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Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

1. Κάντε κλικ στο όνομα του κλιματιστικού για να μπείτε στην οθόνη ελέγχου της
εφαρμογής. Κάντε κλικ στο κουμπί ON / OFF για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Επιστροφή στη λίστα
των συσκευών

Air Conditioner

Τρέχουσα λειτουργία
Cool

Διαφορετικά χρώματα
αντιστοιχούν σε
διαφορετικούς τρόπους
κλιματιστικών: Cool,
Heat, Dry, Fan, Auto.
Σημείωση: Μπορείτε να αγγίξετε τη
φωτεινή σήμανση και να σύρετε το
δάχτυλό σας για να προσαρμόσετε
την επιθυμητή θερμοκρασία.

Μειώστε τη θερμοκρασία

Αυξήστε τη θερμοκρασία

Επιλεγμένες λειτουργίες

AC ON/OFF

Λειτουργίες
OFF

Mode

Fan Speed
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ECO

Σημείωση: Ανάλογα με το
μοντέλο κλιματιστικού,
μπορεί να υπάρχουν
διαφορετικές λειτουργίες.

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας
2. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη
λειτουργία του κλιματιστικού που επιθυμείτε:
Ψύξη, Θέρμανση, Ανεμιστήρας, Αυτόματη.
Πατήστε το πλήκτρο “Mode” (Λειτουργία) και
επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να
αλλάξετε.

3. Για τη λειτουργία ανεμιστήρα, πατήστε το
πλήκτρο “Fan” (Ανεμιστήρας) και επιλέξτε την
ταχύτητα που θέλετε: Turbo, υψηλή, μεσαία,
χαμηλή, αθόρυβη, αυτόματη.

Mode

Fan

9:41 AM

100%

9:41 AM

Air Conditioner

Air Conditioner

Cool

Cool

26 C

26 C

Cool

Heat

HIGH

Dry

S TANDARD

Auto

ON

100%

MODE

LEF T-RIGHT
-FLOW

Close

TURBO

Turbo

Fan

HIGH

TIMER

ECO
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High

Med

S TANDARD

Mute

Auto

ON

MODE

LEF T-RIGHT
-FLOW

Close

TURBO

Low

TIMER

ECO

Ελέγξτε
το κλιματιστικό
σας
Control your
Air conditioner
4. Για τη λειτουργία Ύπνου (Sleep mode),
πατήστε το κουμπί “Sleep” και μπορείτε να
επιλέξετε την τυπική λειτουργία, κάποια
προηγούμενη λειτουργία ή λειτουργία για τα
παιδιά.

5. Για τη λειτουργία της ακριβούς ροής αέρα,
μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση της
ροής αέρα που επιθυμείτε, ρυθμίζοντας τη
γωνία του εξαερισμού από τα εικονίδια (δε
διατίθεται σε όλα τα μοντέλα)

Precise Air Flow

Sleep
9:41 AM

9:41 AM

100%

100%

Precise Air Flow

Air Conditioner

Up and down air supply

Cool

26 C

HIGH

S TANDARD

LEF T-RIGHT

The aged-FLOW

Standard

Up-Down
Swing

Upwards Swing

Downwards
Swing

Top Fix

Upper Fix

Middle Fix

Lower Fix

Bottom Fix

Left and right air supply

Left-Right
Swing

Left Swing

Middle Swing

Right Swing

Left Fix

Center-Left Fix

Middle Fix

Center-Right
Fix

TIMER

Child
Right Fix

ON

MODE

Close

TURBO

ECO
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Ελέγξτε your
το κλιματιστικό
σας
Control
Air conditioner
6. Ρυθμίστε τη λειτουργία κράτησης (Reservation): Πατήστε το πλήκτρο “reservation”
(Κράτηση) και η εφαρμογή θα εισέλθει στην οθόνη ρύθμισης κράτησης.
Μπορείτε να
ρυθμίσετε την: Ώρα, Λεπτά, Λειτουργία, Ταχύτητα Ανεμιστήρα, Θερμοκρασία λειτουργίας.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη. Αφού τελειώσετε τη ρύθμιση του
χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο για να Ακυρώσετε (Cancel) ή να επικυρώσετε (Confrim)

Reservation
9:41 AM

9:41 AM

100%

Reservation

Reservation

24

ON/OFF

26°C

100%

COOL

Auto fan speed

Repeat

19

Sunday

00 Only once

You can preset your air conditioner with reservation function.

38

00

39

01

40

02

41

03

42

Monday

Mode
Dry
Temperature
26°C
Fan speed
Auto

OK
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Control
Air conditioner
Ελέγξτε your
το κλιματιστικό
σας
7. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Χρονοδιακόπτη: Πατήστε το κουμπί “Timer”.
Η εφαρμογή θα εισέλθει στην οθόνη ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. Θα απεικονίσει τις ώρες
που είχαν ρυθμιστεί προηγουμένως.
Μπορείτε να πιέσετε για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ή για να δημιουργήσετε έναν νέο
χρονοδιακόπτη, πατώντας το κουμπί “+Add”.

Timer
9:41 AM

100%

Timer

ON

09 00

OFF

10 30

Delete

Add
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Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

8. Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρικής ενέργειας (Δεν διατίθεται για όλα τα μοντέλα):
Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος AC.

Electricity stats

9:41 AM

Self-diagnosis

Exit
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100%

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

9. Λειτουργία αυτοδιάγνωσης: Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη λειτουργία το
κλιματιστικού, αυτό θα τη διαγνώσει αυτόματα και θα δείξει τον κωδικό σφάλματος
και τις οδηγίες για επίλυση του προβλήματος.

9:41 AM

100%

9:41 AM

Self-diagnosis

100%

Self-diagnosis

Fault code:

E0

Fault of indoor ambient temperature sensor

Unit normal
This machine works in good condition

More

Please contact the after service hotline
4008-123456

Exit

Exit
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Χρησιμοποιήστε το Google Home για τον έλεγχο του κλιματιστικού

Οι έξυπνες συσκευές που έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή TCL Home μπορούν να
ελεγχθούν από τη συσκευή Google Home
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home
2. Πατήστε το κουμπί "+" στην επάνω αριστερή γωνία
3. Πατήστε "Set Up Device" (Ρύθμιση συσκευής)
4. Επιλέξτε "Works with Google"
5. Αναζήτηση για "TCL Home"
6. Κάνετε εισαγωγή του λογαριασμού TCL Home και του κωδικού πρόσβασης και
στη συνέχεια η μονάδα AC θα μπορεί να ελεγχθεί από το Google Home.

Φωνητικός έλεγχος μέσω Android Smart TV
Αφού παραχωρήσετε την άδεια του λογαριασμού TCL Home App στην εφαρμογή Google
Home και συνδεθείτε στον λογαριασμό Google στην Android Smart TV, μπορείτε να
ελέγξετε το φωνητικά το κλιματιστικό. Δείτε για παράδειγμα μία TCL Smart τηλεόραση:
1. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
πατήστε

για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα,

για να επιλέξετε "settings" (ρυθμίσεις)> "Accounts & Sign in" (Λογαριασμοί και

σύνδεση) και πατήστε OK για είσοδο. Επιλέξτε "Add Account" (Προσθήκη λογαριασμού)>
GOOGLE> "Sign in" (Σύνδεση), πατήστε OK για είσοδο. Εισαγάγετε τον λογαριασμό Google
και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγξετε φωνητικά το έξυπνο
κλιματιστικό μέσω της τηλεόρασης.
Εντολές και λειτουργίες φωνητικού ελέγχου όπως οι παρακάτω:
Λειτουργία

Φωνητικές εντολές

Ενεργοποιήσε το κλιματιστικό

Ενεργοποίησε το κλιματιστικό TCL

Απενεργοποίηστε το κλιματιστικό

Απενεργοποίησε το κλιματιστικό TCL

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία

Ρύθμισε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού στους 26 βαθμούς

Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας

Ρύθμισε το κλιματιστικό TCL στη λειτουργία cool/fan/dry/auto.

Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα

Ρυθμίστε το TCL AC σε υψηλή/χαμηλή/μέση ταχύτητα (high/low/medium).
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Χρησιμοποιήστε την Alexa για τον έλεγχο του κλιματιστικού

Οι έξυπνες συσκευές που έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή TCL Home μπορούν να
ελεγχθούν και από την εφαρμογή Amazon Alexa
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa
2. Πατήστε το κουμπί "Menu" στην επάνω αριστερή γωνία
3. Επιλέξτε "Skills & Games"
4. Αναζητήστε το "TCL Home" στη σελίδα ανακαλύψεων, επιλέξτε "TCL HOME" και επιλέξτε
"ENABLE TO USE" (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
5. Εισαγάγετε τον λογαριασμό TCL Home και τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στο
«Login», και η εφαρμογή έχει συνδεθεί επιτυχώς.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή "DISCOVER DEVICES" στις συσκευές εντοπισμού.
7. Βρείτε το TCL AC στην ενότητα "Thermostats" και έτσι στη συνέχεια η μονάδα AC θα
μπορεί να ελεγχθεί από την Alexa.
8. Αν έχετε Alexa Echo και συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Alexa, μπορείτε να ελέγξετε το
TCL AC με φωνητικές εντολές, χρησιμοποιώντας εντολές και λειτουργίες παρόμοιες με το
φωνητικό έλεγχο της Google.
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Σημείωση
1. Για την τεχνική ενημέρωση, ίσως υπάρχει απόκλιση των πραγματικών αντικειμένων από αυτό που
υπάρχει στο εγχειρίδιο. Λυπούμαστε για αυτό. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν σας και στην
εφαρμογή (APP).
2. Η εφαρμογή του έξυπνου κλιματιστικού μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας του ή και να διαγραφεί ανάλογα με τις συνθήκες των κατασκευαστικών
εταιρειών .
3. Σε περίπτωση εξασθένησης της ισχύος του σήματος Wi-Fi, η εφαρμογή ενδέχεται να αποσυνδεθεί.
Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι η εσωτερική μονάδα βρίσκεται κοντά στον ασύρματο δρομολογητή
4. Η λειτουργία διακομιστή DHCP πρέπει να ενεργοποιηθεί για ασύρματο δρομολογητή. Η σύνδεση
στο Διαδίκτυο ενδέχεται να αποτύχει λόγω προβλήματος με το τείχος προστασίας. Σε αυτήν την
περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Για την ασφάλεια του συστήματος
έξυπνου τηλεφώνου και τη ρύθμιση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Smart κλιματιστικού έχει
οριστεί ως αξιόπιστη.

Επίλυση προβλημάτων
Περιγραφή προβλήματος
Δεν είναι δυνατή η
διαμόρφωση του
κλιματιστικού με
επιτυχία

Το κινητό δεν
μπορεί να ελέγξει το
κλιματιστικό

Το κινητό δεν
μπορεί να βρει
το κλιματιστικό

Ανάλυση αιτίας
1. Ελέγξτε εάν η διεύθυνση Wi-Fi και ο κωδικός πρόσβασης του κινητού είναι σωστά
2. Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό είναι σε κατάσταση διαμόρφωσης.
3. Ελέγξτε εάν υπάρχει ρυθμισμένο τείχος προστασίας ή άλλοι περιορισμοί.
4. Ελέγξτε η λειτουργία του δρομολογητή είναι κανονική.
5. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό, ο δρομολογητής και το κινητό βρίσκονται εντός του
πεδίου σήματος.
6. Ελέγξτε εάν η εφαρμογή μπλοκάρεται από το δρομολογητή.
Ένδειξη εφαρμογής: Η αναγνώριση απέτυχε "(identification failed"),
σημαίνει ότι το έχει γίνει επαναφορά του κλιματιστικού και το κινητό
τηλέφωνο έχασε την άδεια ελέγχου. Πρέπει να συνδέσετε το Wi-Fi για
να λάβετε ξανά άδεια. Συνδέστε το τοπικό δίκτυο και ανανεώστε το. Αν
μετά από όλα αυτά, το πρόβλημα εξακολουθεί, διαγράψτε το
κλιματιστικό και περιμένετε την ανανέωσή του.
Ένδειξη εφαρμογής: Κλιματιστικό εκτός γραμμής.
Ελέγξτε τη λειτουργία του δικτύου.
1. Το κλιματιστικό έχει επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.
2. Κλιματιστικό εκτός ισχύος.
3. Ο δρομολογητής (router) δεν λειτουργεί.
4. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δρομολογητή.
5. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω του δρομολογητή
(σε λειτουργία τηλεχειριστηρίου).
6. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δρομολογητή (Σε κατάσταση τοπικού ελέγχου).
7. Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο (σε λειτουργία τηλεχειριστηρίου).
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