
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ασύρματος
προσαρμογέας

Εξάρτημα.

Αρ. Ονομασία εξαρτήματος RB-N101S-G RB-N102S-G

1 Ασύρματος προ-
σαρμογέας 1 1

2 Καλώδιο σύνδεσης. - 1

3 ΒΙΔΑ: M4X25 2 2

4 ΒΙΔΑ: M4X12 1 1

Τρόπος εγκατάστασης του ασύρματου προσαρμογέα
Πλαίσιο κονσόλας

1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισόδου αέρα. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα και 
αφαιρέστε τον ιμάντα.

2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (Αφαιρέστε 4 βίδες).

Τρόπος εγκατάστασης του ασύρματου προσαρμογέα 

Ψηλά- τύπος τοίχου C

1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα και το κάλυμμα ακροδέκτηΚουμπί SETUP
Αρχική σύνδεση 
σε δρομολογητή 
Wi-Fi

Λυχνία LED ΑΣΥΡΜΑ-
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ανάβει κατά το βήμα 
προσθήκης κλιματιστικού 
και στέλνει σήμα στο 
κλιματιστικό
Λυχνία LED LINK (ΣΥΝ-
ΔΕΣΗ)
Ανάβει κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύν-
δεσης
Λυχνία LED ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ
Ανάβει για να υποδείξει 
ότι η συσκευή είναι 
ενεργοποιημένη

Κουμπί RESET
Για επαναφορά 
του συστήματος

Το κάλυμμα του ασύρματου προσαρμογέα 
πρέπει να στερεωθεί με βίδα

Καλώδιο σύνδεσης από τον 
ασύρματο προσαρμογέα

Μπροστινό κάλυμμα

Γρίλια εισόδου αέρα

Άγκιστρο

3. Ανοίξτε τον ασύρματο προσαρμογέα για εγκατάσταση στον τοίχο και 
συνδέστε τον με το καλώδιο σύνδεσης (εξάρτημα)

2. Ανοίξτε τον ασύρματο προσαρμογέα για εγκατάσταση στον τοίχο και 
συνδέστε τον με το καλώδιο σύνδεσης (εξάρτημα)

3. Εισαγάγετε το αγώγιμο σύρμα στη μονάδα και συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας.

Σημείωση για την εγκατάσταση
1. Να μην γίνεται εγκατάσταση σε μέρος 
με υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία 
και σε μέρος που εκτίθεται σε άμεσο 
ηλιακό φως και εξωτερικό αέρα.

2. Να μην γίνεται εγκατάσταση κοντά σε 
συσκευή που μπορεί να παράγει ηλε-
κτρικό θόρυβο, όπως οι ανελκυστήρες, 
οι αυτόματες πόρτες και τα ηλεκτρικά 
πριόνια βιομηχανικού τύπου.

3. Μην τροποποιείτε κανένα ηλεκτρικό 
μέρος καθώς μπορεί να προκληθεί δυ-
σλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

4. Η περιοχή εγκατάστασης πρέπει να 
καλύπτεται από το σήμα Wi-Fi του δρο-
μολογητή.

5. Ο ασύρματος προσαρμογέας είναι συμ-
βατός με δρομολογητή στη συχνότητα 
2,4GHz.

«Η εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αφαίρεση του Ασύρματου προσαρμογέα πρέπει 
να γίνεται από καταρτισμένο τεχνικό εγκατάστασης ή καταρτισμένο τεχνικό σέρβις.»

Βιδώστε για στερέωση
στον τοίχο Βιδώστε για στερέωση 

στον τοίχο

4. Εισαγάγετε το αγώγιμο σύρμα στη μονάδα και συνδέστε τον ακροδέκτη Wi-Fi

Καλώδιο επικοινωνίας από το 
κλιματιστικό

Καλώδιο σύνδεσης από τον
ασύρματο προσαρμογέα

Το κάλυμμα του ασύρματου προσαρμογέα 
πρέπει να στερεωθεί με βίδα

Μπροστινό κάλυμμα

Σφιγκτήρας καλωδίουΒίδες

Βίδα

Κάλυμμα ακροδέκτη

Γρίλια εισόδου
αέρα

Καλώδιο επικοινωνίας από το
κλιματιστικό

Καλώδιο σύνδεσης Καλώδιο σύνδεσης

1120490201

Αφαιρέστε τη βίδα
αφαιρέστε το κάλυμμα Αφαιρέστε τη βίδα

αφαιρέστε το κάλυμμα

Θέση εγκατάστασης (Εντός της μονάδας κλιματιστικού)
Ψηλά- τύπος τοίχου A Ψηλά- τύπος τοίχου B

Θέση εγκατάστασης (Εκτός της μονάδας κλιματιστικού)
Πλαίσιο κονσόλας Ψηλά- τύπος τοίχου C

 Προσοχή: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος πριν από
την εγκατάσταση

1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα και το κάλυμμα του ελεγκτή.

2. Ανοίξτε τον ασύρματο προσαρμογέα για να συνδέσετε τον ακροδέκτη

2. Ανοίξτε τον ασύρματο προσαρμογέα για να συνδέσετε τον ακροδέκτη

3. Ανοίξτε το κάλυμμα, τοποθετήστε τον ελεγκτή, συνδέστε το καλώδιο 
επικοινωνίας από το κλιματιστικό και κλείστε το κάλυμμα.

3. Τοποθετήστε τον ασύρματο προσαρμογέα στη θέση στερέωσης, συνδέστε 
το καλώδιο επικοινωνίας από το κλιματιστικό και κλείστε το κάλυμμα.

1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα και το κάλυμμα ακροδέκτη

Κάλυμμα του ελεγκτή

Το κάλυμμα του προσαρμογέα 
δεν χρειάζεται βίδα στερέωσης

Στερεώστε με βίδα

Θέση εξόδου καλωδίου

Σύνδεση ακροδέκτη

Το κάλυμμα του προσαρμογέα 
δεν χρειάζεται βίδα στερέωσης

Καλώδιο επικοινωνίας

Καλώδιο 
επικοινωνίας

Στερεώστε
με βίδα

Θέση εξόδου 
καλωδίου

Σύνδεση ακροδέκτη

Ψηλά- τύπος τοίχου B

Τρόπος εγκατάστασης του ασύρματου
προσαρμογέα (Εντός της μονάδας
κλιματιστικού).
Ψηλά- τύπος τοίχου A

Αφαιρέστε τη βίδα
αφαιρέστε το κάλυμμα

Αφαιρέστε τη βίδα
αφαιρέστε το κάλυμμα

Μπροστινό κάλυμμα

Σφιγκτήρας καλωδίου
Βίδες

Κάλυμμα ακροδέκτη

Γρίλια εισόδου 
αέρα Βίδα
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Τρόπος σύνδεσης της εφαρμογής TOSHIBA Home AC Control. (Συνέχ.)
4. Για την προσθήκη ασύρματου προσαρμογέα, πατήστε στο εικονίδιο προσθήκης 

AC (Προσαρμογέας).

7. Ο ασύρματος προσαρμογέας θα κάνει επαναφορά (όλες οι λυχνίες θα 
σβήσουν και θα ανάψουν ξανά) και αφού ο ασύρματος προσαρμογέας 
συνδεθεί επιτυχώς, μόνο η λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη.

8. Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα λέει «AC is successfully added» (Επιτυχής
προσθήκη κλιματιστικού)

Σημείωση: Συνδέστε ξανά τη συσκευή σας στο internet (μέσω δεδομένων κινητής
 τηλεφωνίας ή Wi-Fi) πριν πατήσετε OK.
 Θα πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα με AC να έχει  προστεθεί.

9. Για την προσθήκη περισσότερων ασύρματων προσαρμογέων, επαναλάβετε τα
βήματα 5 έως 9.

Σημείωση1: Για το εγχειρίδιο χρήστη επιλέξτε τον σύνδεσμο στην εφαρμογή

Σημείωση2: Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ελέγξτε για σφάλματα σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.

5. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας και συνδέστε το δίκτυο Wi-Fi 
στον ασύρματο προσαρμογέα

Σημείωση: Το όνομα δικτύου (SSID) και Password για την εφαρμογή TOSHIBA 
Home AC Control βρίσκονται στο πλάι του ασύρματου προσαρμογέα.

Τρόπος σύνδεσης της εφαρμογής TOSHIBA Home AC Control. (Συνέχ.)
6. Μεταβείτε στην εφαρμογή «TOSHIBA Home AC Control», εισαγάγετε το όνομα 

δικτύου (SSID) του δρομολογητή Wi-Fi και Password στην εφαρμογή και πατήστε 
ACCEPT (ΑΠΟΔΟΧΗ).

Σημείωση: Περιμένετε μέχρι η εφαρμογή TOSHIBA Home AC Control να συνδεθεί 
στον διακομιστή μέσω του δρομολογητή Wi-Fi σας.

Οικιακός δρομολογητής
Wi-Fi

Όνομα δικτύου (SSID) και 
Password του ασύρματου 
προσαρμογέα

ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: OFF

LINK LED: OFF

ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ON

Λεπτομέρειες σφάλματος
Λυχνία LED προσαρμογέα

LINK
Σφάλμα επικοινωνίας
προσαρμογέα δρομολογητή Wi-Fi

Αναβοσβήνει 
στα 5Hz OFF Αναβοσβήνει 

στα 5Hz
Σφάλμα επικοινωνίας
προσαρμογέα  Αποθηκευτικός 
χώρος δεδομένων (Cloud)

Αναβοσβήνει 
στα 5Hz OFF ON

Σφάλμα επικοινωνίας
προσαρμογέα  Μονάδα
ανεμιστήρα-στοιχείου

Αναβοσβήνει 
στα 5Hz

Αναβοσβήνει 
στα 5Hz ON

Διεύθυνση MAC ή όνομα δικτύου 
(SSID) ή Password ή GUID χωρίς 
ρύθμιση

Αναβοσβήνει 
στα 5Hz

Αναβοσβήνει 
στα 5Hz

Αναβοσβήνει 
στα 5Hz

7 Επιβεβαιώστε τα στοιχεία και 
πατήστε Register (Εγγραφή).

8 Οι πληροφορίες θα υποβληθούν 
στο email, κάντε κλικ στον σύνδεσμο 
για επιβεβαίωση

2. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε 
τη διαδικασία εγγραφής για την εγγραφή χρήστη.

Ο μέγιστος αριθμός TOSHIBA Home AC Control ανά λογαριασμό χρήστη είναι 10.

1 Πατήστε Register 
(Εγγραφή)

2 Εισαγάγετε διεύθυνση email 
και πατήστε Next (Επόμενο)

3 Επιλέξτε τη χώρα σας και 
πατήστε Next (Επόμενο)

5 Εισαγάγετε Password και 
πατήστε Next (Επόμενο)

4 Εισαγάγετε όνομα χρήστη και 
πατήστε Next (Επόμενο)

6 Ελέγξτε ότι I Agree με τους Ορους 
και τις Προϋποθέσεις και πατήστε 
Next (Επόμενο)

Προετοιμασία εφαρμογής TOSHIBA Home AC Control.
1. Επισκεφτείτε το κατάστημα εφαρμογών στη συσκευή σας για να πραγμα-

τοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή TOSHIBA Home AC 
Control.

Εφαρμογή
Λέξη κλειδί: TOSHIBA Home AC Control

Σημείωση: Η εφαρμογή TOSHIBA Home AC Control υποστηρίζεται σε

IOS: 9,0 ή νεότερη έκδοση.

Android: Έκδοση 5,0 ή νεότερη.

Και υποστηρίζεται από τηλέφωνα και tablet.

Τρόπος σύνδεσης της εφαρμογής TOSHIBA Home AC Control.
1. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό.
2. Ελέγξτε τη λυχνία LED στον ασύρματο προσαρμογέα.

3. Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε στο login (Σύνδεση) για να συνδεθείτε
στον λογαριασμό σας.

1 Πατήστε login (Σύνδεση) 2 Εισαγάγετε User Name 
και τον Password

4 Επιτυχημένη σύνδεση3 Πατήστε login (Σύνδεση)

ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ON

LINK LED: OFF

ΛΥΧΝΙΑ LED
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ON

6-10 χαρακτήρες,
συνδυασμός 
γραμμάτων 
και αριθμών

Model : WRE-T00AH10     SSID : XXXXXXXX
MAC : XXXXXXXXXXXX   P/W : XXXXXXXX
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