USER MANUAL OF SMART AC

NOTE:
Company will not be liable for any issues
and problems caused by Internet, Wi-Fi
Router and Smart Devices. Please contact
the original provider to get further help.
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CAUTIONS
This device complies with Part 15 of the FCC Rules
and RSS 210 of Industry & Science Canada. Operation
is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.
Only operate the device in accordance with the
instructions supplied. This device complies with FCC
and IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. In order to avoid the
possibility of exceeding the FCC and IC radio frequency
exposure limits, human proximity to the antenna shall
not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.
Changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the
user's authority to operate the equipment.
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DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we declare that this AC is in compliance
with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration
of conformity may be consulted with sales agent.
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SPECIFICATION
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PRECAUTIONS

Model: OSK102
Standard:IEEE 802.11b/g/n
Antenna Type:Wxternal omnidirectional Antenna，
Frequency:WIFI：2.4G
Maximum Transmitted Power: 15dBm Max
Dimension:55*24*8(mm)
Operation Temperature:0 OC~45 OC/32 OF~113 OF.
Operation Humidity:10%~85%
Power Input:DC 5V/300mA
Applicable system :IOS, Android.

(Suggest: IOS 7.0 or later Android 4.0 or later)

Please check the service website for more
applicable devices.
Disclaimer:Due to the special situation existed
during App use,we explicitly claim as bellow:
Not all of the Android and IOS systems are compatible
with the APP.We will not be responsible for any issue
as a result of the incompatibility
SMART KIT wireless safety strategy.
Smart kit Only support WPA-PSK/WPA2-PSK
encryption and none encryption .
WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended.
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Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or
above to make sure scan QR code well.
Due to different network situation, sometimes, request
time-out could be happened, thus, it is necessary to
do network configuration again.
Due to different network sitiuation, sometimes, control
process may return time out. If this situation occurs,
do not feel confused, the display on board and APP
may not be the same.
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TECHNICAL SOLUTION

1. WIFI Router Home Control Mode.
d
A WIFI router is needed at this mode. Smart phone an .
connect to the AC through the WIFI router conditioner
1）Smart Phone
2）Smart Air conditioner
3）WIFI Router

2. How to install the smart kit
1 Remove the protective cap of the smart kit

2 Open the front panel and insert the smart kit into
the reserved port
3 Attach the QR code packed with SMART KIT to the
side panel of the machine, ensure it is convenience
to be scanned by the mobile phohe.

Inser t

④

2

3
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OPERATION INSTRUCTION

1.Install App
1).Iphone Users:scan QR Code or go to App Store and
search for‘NetHome Plus’app and download it.
2).Android Phone users:scan QR Code or go to
google play, search for ‘ NetHome Plus ’app and
download it
2.Set Air conditioner to be AP mode
The procedure includes the following steps:
1) Disconnect the power supply of AC
2) Connect the power supply of AC, and continuously
press the digital display button or do not disturb
button seven times in 3 minutes.
3) When the AC displays 'AP ', it means that the AC WIFI
has already entered into the WIFI Network Setting
Mode.
Kindly reminder:
When the AC WIFI entered into WIFI Network Setting
Mode, the Air-conditioning remote control can't open
the AC. It needs to wait 3-5 minutes or when the AC
finishes the WIFI Network Setting Mode, then the
Air-conditioning remote control can control AC
normally.
If there is no set operation under WIFI Network setting
mode,AC will quit this mode automatically 8 minutes
later ,and then the user can control the AC normally.
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3.User Registration and Network Configuration
Please ensure your mobile device is connected to Wifi
router. Also, the Wifi router has already connected to
Internet before doing user registration and network
configuration.
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Sign up
Enter your E-mail address
Password
NetHomePlus@inventor.ac

Registration
I have read and agree to the terms of service

Sign in

Forgot password?

Creat Accout

,
,
1 Click Create Account

2 Enter your email
address and password,
and then click
Registration .

,
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,

CAUTION:
It is better to log in your email box and active your
registration account by clicking link in case you forget
the password.
It is necessary to forget any other around network and
make sure the Android or IOS device just connect to the
WIFI network you want to configure.
Make sure the Android or IOS device WIFI function
works well and can be connected back to your original
WIFI network automatically.
Using Android device to do Network configuration
20:14

Home

QR Code
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20:14

Network
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Home

OK

Air conditioner want to use your WiFi

My Home
User

Cisco
Belkin

Kobe Smart

Password

+

Pictures

Add Device

User
name

+

Add Device

Align the QR code within the frame to scan

The first press of restart

,

3 Press + Add Device

,
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5 Select your own WiFi
network, for example
My Home (the picture
is only for reference)

7 Configuration Success,
you can see the device
on the list.

6 Enter your own WiFi
router password and
click OK;

4 Scan QR Code
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Using IOS device to do Network configuration
20:14

Home

QR Code
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Pictures
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Settings

Airplane Mode
WLAN

User
name

+

Add Device

Smart

Bluetooth

Off

Cellular

Off

VPN

Notifications

Align the QR code within the frame to scan

Control Center
The first press of restart

Do Not Disturb

General

,

3 Press + Add Device
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,

4 Scan QR Code

6 Click settings to enter
5 Read the instruction
the setting page,select
above and press the
WLAN/WIFI.
Home button to return
to the device interface.

,

,
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No SIM

20:14

Settings
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No SIM

Joining

WLAN
Cancel

CHOOSE A NET WORK.....

ASUS-5GX

61%

" net_ac_0010 " ....

Enter Password

Join

Password

ASUS-2.4GX
bdptest1
bdptest1-5G
HIWIFI-22EF60
Inventor
Inventor_fc_6865
WiFi_guest
net_ac_0010
zztest

7 Choose net_ac_XXXX
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8 Type defult password:
12345678 and click
"Join "

9 Return to APP and
click Next

10 Select your own WiFi
network, for example
My Home (the picture
is only for reference)
11 Enter your own WiFi
router password and
click OK;
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6

Home

12

Configuration Success,
you can see the device
on the list.

HOW TO USE APP
Please ensure both your mobile device and air
conditioner are connected to the Internet before
using app to control the air conditioner via internet,
please follow the next steps:

User

08:42
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Kobe Smart

+

User

Add Device
NetHomePlus@inventor.ac

Kobe Smart
Passion

Sign in

Add Device

NOTE:
When finishing network configuration, APP will
display success cue words on the screen.
Due to different Internet environment, it is possible
that the device status still display“ offline".
If this situation occurs, user should turn off the AC
power and turn on it again. After a few minutes,
it is necessary to do pull-refresh operation to make
sure the device status become "online" .
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Forgot password?

Creat Accout

1 Type your own account
and password, Click
"Sign in "

2 Select the target air
conditioner to enter
into the main control
interface.
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7
Kobe Smart

3 Thus, user can control
air conditioners on/off
status, operation mode,
temperature, fan speed
and so on.

SPECIAL FUNCTIONS

Including: Timer on, Timer off, 8 O C Heat, Sleep,
Energy, Check.
NOTE: If the air conditioner do not support the above
function, the function will be hided from the function
list.
Timer on/ Timer off
Weekly, user can make an appointment to turn on or
off AC on specific time. User also can choose
circulation to keep the AC under schedule control
every week.

NOTE:
Not all the function of the APP is available on air
conditioner. For example: ECO, Turbo, Left and Right
Swing, Up and Down swing function, please check
the user manual to find more information.
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8 OC Heat
User can let the AC run under 8 OC Heat by one-click.
When people go outisde, this function can protect
your furniture from frost damage.
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Sleep
User can customize their own comfortable sleep
by setting target temperature.

Check
User can simply check the AC running status with
this function. When finishing this procedure, it can
display the normal items, abnormal items, and
detail information.

Testing

97

Normal

97

Abonormal

edit

young

Elder

Children

18
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0

Energy
User can see the electricity curve monthly, and
find the Lowest and highest cost per month.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
προβλήματα που έχουν προκληθεί από το
διαδίκτυο, τη σύνδεση WiFi και άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον αρχικό πάροχο για επιπλέον
βοήθεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.............................................. 1
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................................... 1
3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ..................................................................1
4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ............................................................2
5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...................................................4
6 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..............................................13
7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ....................................................15

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών
FCC και RSS 210 Βιομηχανίας και Επιστημών του Καναδά.
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή
η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές,
και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί,συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί
να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Η λειτουργία της συσκευής, επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την FCC
και IC όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που ορίζονται για ένα ελεγχόμενο
περιβάλλον. Προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα υπέρβασης
των ραδιοσυχνοτήτων FCC και IC όρια έκθεσης, η απόσταση του
ανθρώπου από την κεραία να μην είναι μικρότερη από 20 εκατοστά
(8 ίντσες) κατά την κανονική λειτουργία.
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από
τον υπεύθυνο φορέα για τη συμμόρφωση, θα μπορούσαν να ακυρώσουν
την δυνατότητα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Με την παρούσα δηλώνουμε, ότι αυτή η κλιματιστική μονάδα είναι
σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5 / ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τον
αντιπρόσωπο πωλήσεων.

Μοντέλο: OSK102
ΠΡΟΤΥΠΟ: IEEE 802.11 b/g/n
Τύπος κεραίας: Εξωτερική πολυκατευθυντική κεραία
Συχνότητα: WIFI: 2.4G
Mέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς: 15dBm Max
Διαστάσεις:55x24x8 (mm)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C~45ºC / 32ºF~113ºF
Όρια υγρασίας λειτουργίας: 10%~85%
Ισχύς εισόδου: DC5V/300mA

Εφαρμοστέο σύστημα: ΙΟS, Android.
(Προτείνετε: IOS 7.0 ή νεότερη έκδοση του, Android 4.0 ή νεότερη
έκδοση) Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για περισσότερες υποστηριζόμενες συσκευές.
Αποποίηση ευθυνών: Λόγω της ειδικής περιπτώσεως κατά τη
διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά, όπως
παρακάτω:
Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την
εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για κάθε θέμα
ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.
SMART KIT ασύρματη στρατηγική για την ασφάλεια.
Έξυπνο κιτ υποστηρίζει μόνο WPA-PSK / WPA2-PSK
κρυπτογράφηση και καμία κρυπτογράφηση.
Συνιστάται κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK .
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Η κάμερα του κινητού πρέπει να είναι 5 mega pixel ή μεγαλύτερη
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση του κωδικού QR.

2. Πώς να εγκαταστήσετε το smart kit
1 Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του smart kit.

Λόγω των διαφορετικών καταστάσεων του δικτύου, μερικές φορές,
ο χρόνος του αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου, είναι
αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.
Λόγω των διαφορετικών καταστάσεων του δικτύου, μερικές φορές,
ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την
περίπτωση, μην συγχυστείτε, την οθόνη και η εφαρμογή μπορεί
να μην είναι το ίδιο.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

1. Έλεγχος WiFi router οικιακής χρήσης.
Το WiFi router είναι απαραίτητο για την λειτουργία. Το κινητο
smart phone συνδέεται με το έξυπνο κλιματιστικό μέσω του router.
1) Κινητό (smart phone)
2) Έξυπνο κλιματιστικό
3) WiFi router

2 Ανοίξτε το εμπρόσθιο πάνελ του κλιματιστικού και
εισάγετε το smart kit στην προκαθορισμένη θύρα.

3 Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο με το QR code (επισυνάπτεται
με το smart kit), στο πλαϊνό μέρος του κλιματιστικού και
βεβαιωθείτε ότι μπορεί κανείς να το σαρώσει με το κινητό,
εύκολα.

εισάγετε

④

2

3

5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.Εγκατάσταση της εφαρμογής
1) Χρήστες Iphone: Σαρώστε το QR code ή αναζητήστε στο
APP Store την εφαρμογή “NetHome Plus” και κατεβάστε την.
2) Χρήστες Android : Σαρώστε το QR code ή αναζητήστε στο
Google Play την εφαρμογή “NetHome Plus” και κατεβάστε την.

3.Εγγραφή χρήστη και διαμόρφοση δικτύου.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι
συνδεδεμένη σε Wi-Fi router. Επίσης, ότι το Wi-Fi router έχει ήδη
συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην εγγραφή του
χρήστη και την διαμόρφωση του δικτύου.
08:42
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Σύνδεση

2.Ρυθίστε το κλιματιστικό ώστε να είναι σε πρόγραμμα AP

Εισάγετε το e-mail σας

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
1) Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την παροχή ρεύματος.
2) Συνδέστε το κλιματιστικό στο ρεύμα εκ νέου, και πιέστε
παρατεταμένα το πλήκτρο της ψηφιακής οθόνης ή το
πλήκτρο “do not disturb” 7 φορές εντός 3 λεπτών.
3) Όταν το κλιματιστικό αναγράψει την ένδειξη “AP” σημαίνει οτι
το κλιματιστικό κάνει συγχρονισμό με τις ρυθμίσεις του δικτύου
WiFi.

Κωδικός
NetHomePlus@inventor.ac

Εγγραφή
Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους της
υπηρεσίας

Συνδεση

Υπενθύμιση:

Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε συγχονισμό με το δίκτυο WiFi
δεν είναι διαθέσιμος ο έλεγχος λειτουργίας του κινητού με το τηλεχειριστήριο. Χρειάζεται να περιμένετε 3-5 λεπτά ή έως ότου να
τελειώσει ο συγχρονισμός των ρυθμίσεων. Έπειτα μπορείτε να
ελέγξετε το κλιματιστικό με το τηλεχειριστήριο.
Εάν δεν υπάρξει κάποια λειτουργία για τον συγχρονισμό των
ρυθμίσεων με το δίκτυο, το κλιματιστικό θα βγεί αυτόματα από αυτό
το πρόγραμμα μετά από 8 λεπτά και τότε ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει το κλιματιστικό κανονικά.

4

Ανάκτηση κωδικού

1

Δημιουργία
λογαριασμού

Επιλέξτε “Δημιουργία λογαριασμού”

2

5

Εισάγετε το e-mail σας και το κωδικό
και επιλέξτε “Εγγραφή”

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Είναι προτιμότερο να μπείτε στο e-mail σας και να ενεργοποιήσετε την εγγραφή σας μέσω του συνδέσμου σε περίπτωση
που ξεχάσετε τον κωδικό σας.
• Είναι απαραίτητο να αποσυνδεθείτε από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο
και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο
το οποίο θέλετε να παραμετροποιήσετε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συνδεσιμότητα WiFi της συσκευής σας λειτουργεί
σωστά και μπορεί να συνδεθεί στο αρχικό σας δίκτυο αυτόματα.

20:14

Δίκτυο

61%

Home

ΟK

Επιλέξτε το κλιματιστικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
μέσω WiFi

My Home
Χρήστης

Cisco
Belkin

Kobe Smart

Παραμετροποίηση δικτύου με χρήση συσκευής Android
20:14

Home

QR code

61%

Κωδικός •••••••••••••

+ Προσθήκη συσκευής

Εικόνες

Όνομα
χρήστη

+ Προσθήκη συσκευής

5 Επιλέξτε το δικό σας δίκτυο
Ευθυγραμμίστε το QR code εντός του
πλαισίου σάρωσης

WiFi, παράδειγμα My Home
(η εικόνα είναι ενδεικτική)

7 Εάν η ρύθμιση είναι σωστή, θα
μπορείτε να δείτε τη συσκευή
στη λίστα.

6 Εισάγετε τον κωδικό του
Πρώτο άγγιγμα για επανεκκίνηση

3

Επιλέξτε “+ Προσθήκη συσκευής”
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4

δικτύου σας και επιλέξτε
ΟΚ

Σάρωση κωδικού QR
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Παραμετροποίηση δικτύου με χρήση συσκευής IOS
Home

20:14
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QR code

Εικόνες

20:14

No SIM

Σύνδεση συσκευής

Επόμενο

61%

Settings

S e a r c h a n d c o n n e c tio n

Airplane Mode
S ettings

Όνομα
χρήστη

WLAN

A ir pla ne M o de

+ Προσθήκη συσκευής

WLAN

On

B lu eto o th

O ff

C ellu la r

Smart

Bluetooth

Off

Cellular

Off

VPN

C o nnec t t o W IF I A C h o t s po t:
R etu r n t o t he s etting p a ge o f I O S D ev ic e > C lic k
W L A N > S elec t n et_a c _x x x x > R etu r n t o t he
c u r r ent p a ge.

Ευθυγραμμίστε το QR code εντός του
πλαισίου σάρωσης

Notifications

S S ID: net_a c _x x x x
P a s s wo r d: 12345678

Control Center

Πρώτο άγγιγμα για επανεκίνηση

Do Not Disturb

General

3

5
Επιλέξτε “+ Προσθήκη συσκευής”

8

4

Σάρωση κωδικού QR

Διαβάστε τις παραπάνω οδηγίες
και επιλέξτε το “Home” για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη.
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9

Επιλέξτε το Settings για να περάσετε
στην οθόνη των ρυθμίσεων, και
επιλέξτε το WLAN/WIFI .

20:14

Ρυθμίσεις

20:14

61%

Είσοδος

WLAN

Ακύρωση
Επιλέξτε ένα δίκτυο.....

ASUS-5GX

61%

无S I M卡

" net_ac_0010 " ....

Σύνδεση συσκευής

Εισάγετε τον κωδικό Εισοδος

bdptest1-5G

61%

OK

My Home

Settings

Cisco

Airplane Mode

bdptest1

20:14

Δίκτυο
Network
Air conditioner want to use your WiFi

Search and connection

Κωδικός ••••••••

ASUS-2.4GX

Επόμενο

WLAN

On

Bluetooth

Off

Belkin

Cellular

Connect to WIFI AC hot spot:

HIWIFI-22EF60

Return to the setting page of IOS Device > Click
WLAN > Select net_ac_xxxx > Return to the
current page.

Inventor

Κωδικός ••••••••

SSID: net_ac_xxxx
Password: 12345678

Inventor_fc_6865
WiFi_guest
net_ac_0010
zztest

7

8

Επιλέξτε το net_ac_XXXX

Πληκρολογήστε τον εργοστασιακό
κωδικό: 12345678 και επιλέξτε
“ Είσοδος ”

9

Επιστρέψτε στην εφαρμογή και
επιλέξτε “Επόμενο”

10 Επιλέξτε το δικό σας δίκτυο

WiFi, παράδειγμα My Home
(η εικόνα είναι ενδεικτική)

11 Εισάγετε τον κωδικό του
δικτύου σας και επιλέξτε
ΟΚ

10

11

6

Home

12 Εάν η ρύθμιση είναι σωστή θα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τόσο η κινητή συσκευή σας όσο και το
κλιματιστικό είναι συνδεδεμένα στο Internet πριν χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή. Για τον έλεγχο του κλιματιστικού μέσω του διαδικτύου,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

μπορείτε να δείτε τη συσκευή
στη λίστα.

08:42

Χρήστης

65%

VI50828_a

Kobe Smart

Χρήστης

+ Προσθήκη συσκευής

NetHomePlus@inventor.ac

Kobe Smart
Aria

Σύνδεση

Προσθήκη συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν τελειώσει η διαμόρφωση του δικτύου, η εφαρμογή θα
προβάλει συνθηματικές λέξεις για την επιτυχία στην οθόνη.
Λόγω των διαφορετικών περιβάλλοντων του Διαδικτύου,
είναι πιθανόν η κατάσταση της συσκευής να εμφανίζεται
ακόμα ως «εκτός σύνδεσης». Σε αυτήν την περίπτωση,
ο χρήστης θα πρέπει να απενεργοποιήσει το κλιματιστικό και
να το ενεργοποιήσει εκ νέου. Μετά από λίγα λεπτά, είναι
απαραίτητο να κάνετε ανανέωση για να βεβαιωθείτε
οτι η κατάσταση της συσκευής είναι "on-line".
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Ανάκτηση κωδικού

1

Δημιουργία
λογαριασμού

Εισάγετε τον λογαριασμό σας
και τον κωδικό και επιλέξτε
“Σύνδεση”

2

13

Επιλέξτε το κλιματιστικό που
θέλετε να ελέγξετε

3 Έτσι, ο χρήστης μπορεί

Kobe Smart

να ελέγξει το κλιματιστικό,
την κατάσταση on / off,
τον τρόπο λειτουργίας,
την θερμοκρασία, την
ταχύτητα του ανεμιστήρα
και ούτω καθεξής.

Ψύξη

7

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Συμπεριλαμβάνονται : Χρονοδιακόπτης (ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση), λειτουργία 8°C, λειτουργία ύπνου,
ενέργεια, έλεγχος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το κλιματιστικό σας δεν υποστηρίζει κάποια
από τις λειτουργίες, η λειτουργία δεν θα εμφανίζεται στη
λίστα λειτουργιών.
Χρονοδιακόπτης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
Εβδομαδιαίως, ο χρήστης μπορεί να ορίσει προκαθορισμένο
χρόνο για την ενεργοποίηση του κλιματιστικού. Επίσης, ο
χρήστης μπορεί να ορίσει την περιοδικότητα της λειτουργίας
του κλιματιστικού, ώστε να λειτουργεί βάσει προγράμματος
κάθε εβδομάδα.
Λειτουργίες

T im e r O n

Λειτουργίες

18:00

T im e r O n

18:00

02:00

T im e r O ff

02:00

Mo n . T u es .

T im e r O ff

Mo n . T u es .

Mo n . T u es .

o

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δεν είναι όλες οι λειτουργίες του κλιματιστικού διαθέσιμες μέσω της
εφαρμογής. Για παράδειγμα : ECO, Turbo, κίνηση περσίδων
(πάνω-κάτω, δεξία- αριστερά), παρακαλείσθε ανατρέξετε στο εγχειρίδιο
χρήσης του κλιματιστικού για περισσότερες πληροφορίες.

14

Mo n . T u es .

o

8 H e a tin g

8 H e a tin g

S le e p

S le e p

Energy

Energy

C hec k

C hec k
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Λειτουργία θέρμανσης 8°C

Επανάληψη

Ο χρήστης μπορεί να αφήσει το κλιματιστικό υπό την
λειτουργία 8°C με μια επιλογή. Όταν οι άνθρωποι
φεύγουν από το σπίτι, αυτή η λειτουργία προστατεύει τον
χώρο απο το ψύχος.
Λειτουργίες

Δευτέρα

Τρίτη

Timer On

18:00
Mon. Tues.

Τετάρτη

Timer Off

02:00
Mon. Tues.

Πέμπτη
o

8 Heating
Παρασκευή
Επανάληψη

Δευτ. Τριτ.

Sleep
Σάββατο

Κυριακή

Energy

Check
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Έλεγχος

Λειτουργία Sleep

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις ιδανικές για αυτόν συνθήκες
κατά την διάρκεια του ύπνου.
Ύπνος

Λειτουργίες

Timer On

18:00

Timer Off

02:00

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την ομαλότητα της λειτουργίας του
κλιματιστικού. Μετά το πέρας της διαδικασίας, θα αναγραφούν
τα ελεγμένα στοιχεία, οι ομαλές και οι ανώμαλες διαδικασίες
και αναλυτικές πληροφορίες.
Έλεγχος

Έλεγχος

Mon. Tues.

Mon. Tues.

o

8 Heating

Ελεγμένα

97

Ομαλά

97

Ανώμαλα

0

Sleep
Τροποποίηση

Energy

Νέοι

Check

Ηληκιωμένοι

Έλεγχος: Συμπυκνωτής

Ακύρωση
Παιδιά
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Τέλος

19

Ενέργεια
Έλεγχος

Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την μηνιαία
κατανάλωση και να δεί το ελάχιστο και το μέγιστο
κόστος ανά μήνα.

Ανώμαλα: 0

Ενέργεια

Λειτουργίες

Οκτώμβριος 2015

Ομαλά: 97

Timer On

18:00

Timer Off

02:00

Mon. Tues.

Συχνότητα συμπιεστή
Τάση συμπιεστή

Mon. Tues.

o

8 Heating

Τάση εξωτερικής μονάδας

Κατανάλωση

Sleep

Θερμοκρασία στοιχείου
Θερμοκρασία συμπυκνωτή

Energy

Θερμοκρασία εξόδου

Check

Εξωτερική θερμοκρασία
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17.77 Kw-h

Μέγιστη

1.61 Kw-h

Ελάχιστη

0.00Kw-h

