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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ









Завантаження й інсталяція додатка на смартфон

2. Інсталяція додатка на IOS.
Крок 1. Відкрийте додаток "App Store" на
Вашому смартфоні, натиснувши на значок.

Крок 2. У рядку пошуку наберіть "tfiac" та 
знайдіть додаток.
Крок 3. Натисніть кнопку "        ", щоб 
завантажити й установити додаток на Ваш 
смартфон.
Крок 4. Після завершення інсталяції, 
натисніть "Відкрити", щоб запустити додаток.

3. Альтернативний спосіб завантаження й
інсталяції додатка на смартфон.

Крок 1. Відскануте наступний QR-код за 
допомогою камери Вашого смартфона.
Крок 2. Натисніть "Завантажити" (для IOS 
запустіть додаток "App Store" й дотримуйтесь 
вказівок, описаних у кроці 2 попереднього 
розділу).

Крок 3. Після завантаження натисніть 
"Установити", щоб установити завантажений 
додаток. 
Крок 4. Підтвердіть інсталяцію додатку в усіх 
наступних службових повідомленнях. 
Крок 5. Після завершення інсталяції, натисніть 
"Відкрити", щоб запустити додаток.

Примітка: всі ілюстрації наведено лише для 
довідки та можуть відрізнятися на 
Вашому смартфоні або іншому пристрої.
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Екран привітання й активація

1. Відкрийте додаток "TFIAC" на Вашому
смартфоні, натиснувши на значок.

2. При першому запуску додатка з'явиться
повідомлення щодо активації, у подальшому
буде відображатися
екран привітання.

Введіть 
тризначний код 

активації вручну.

Натисніть цю кнопку 
для активації програми.

3. Активація виконується тільки за
допомогою коду "ergo".

Примітка: 
Усі ілюстрації наведено лише для 
довідки та можуть відрізнятися у 
різних версіях додатка.

Під'єднання модуля Wi-Fi до смартфона

Під'єднання модуля Wi-Fi до смартфона: 
Крок 1. Під'єднайте смартфон до Wi-Fi й 
під'єднайте штекер кабелю електроживлення 
внутрішнього блоку кондиціонера до 
електричної розетки (запуск кондиціонера не 
потрібен). Перевірте, чи відображається на 
дисплеї кондиціонера «CF». (Це означає, що 
модуль Wi-Fi не під'єднаний до смартфона). 
Крок 2. У додатку на смартфоні натисніть 
«Додати пристрій» у списку пристроїв.
Крок 3. На екрані «Додавання пристрою» 
введіть ім'я Wi-Fi роутера у поле «Wi-Fi:», а 
потім введіть пароль, виберіть «Показати», 
якщо ви хочете побачити пароль.
Крок 4. Натисніть кнопку «Почати 
налаштування» для початку налаштування 
з'єднання.
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Інтернет
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Internet

Під'єднання модуля Wi-Fi до смартфона
Крок 5. У процесі налаштування з'явиться повідомлення «Під'єднання може зайняти до 1 
хв.» На екрані «Додавання пристрою» й одночасно відображатися «PP», «SA«, «AP» на 
дисплеї внутрішнього блоку кондиціонера:

«PP» означає «Пошук Wi-Fi роутера»,
«SA» означає «Під'єднаний до Wi-Fi роутера», 
«AP» означає «Під'єднаний до сервера».

Крок 6. Через 1-3 хв. у додатку на смартфоні з'явиться список пристроїв та  
повідомлення «Налаштування завершене».

Зв'язок між модулем Wi-Fi та смартфоном

1. Режими зв'язку:
• «Локальний»: смартфон та модуль Wi-Fi знаходяться

в одній домашній мережі Wi-Fi, Ви можете керувати
кондиціонером через Wi-Fi без виходу в Інтернет.

• «Віддалений»: смартфон та модуль Wi-Fi знаходяться
не в одній домашній мережі, Ви можете керувати
кондиціонером через інтернет за допомогою послуг
мобільної мережі (3G / 4G) або інших засобів зв'язку.

• «Автономний»: кондиціонер вимкнений або не
під'єднаний до мережі Wi-Fi.

 



1. Керування кондиціонером можливе за
допомогою декількох смартфонів одночасно.
Якщо пристрій було під'єднано в домашній
мережі одного разу, він буде відображатися у
списку пристроїв завжди, без необхідності
повторного налаштування. Однак, якщо
пристрій заблоковано з іншого смартфона, він
перестане відображатися у списку пристроїв.

2. За допомогою одного смартфона можна
керувати різними кондиціонерами.
Для їх додавання й налаштування дотримуйтесь
вказівок щодо під'єднання, описаних у
попередніх розділах.

Найменування пристрою у додатку

1. Початкове найменування пристрою у додатку.
Початкове найменування кондиціонера в списку
пристроїв - «ТАС_MAC-адреса», де замість МАС-
адреси будуть відображатися останні 6 символів
послідовності, наприклад для МАС-адреси
«B4:43:0D:EZ:ED:03» найменування пристрою
буде мати вигляд «ТАС_ЕЗЕD0З ».

2. Зміна найменування пристрою у додатку.
Кілька разів натисніть кнопку "Список пристроїв"
до появи кнопки «Зберегти», торкніться поля з
найменуванням пристрою та внесіть необхідні
зміни, а потім натисніть кнопку «Зберегти», через
мить з'явиться повідомлення «Оновлення
успішне», яке означає, що найменування
пристрою було змінено. Для скасування зміни
найменування пристрою без збереження,
торкніться на порожньому місці екрана, поза
полем з найменування пристрою. (Для прикладу:
Змініть ім'я з «ТАС_ЕЗЕD0З» на «Тест», як
показано на малюнку справа).
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3. Блокування й розблокування кондиціонера. 
Натисніть "и " або " 15 " для блокування й
розблокування пристрою. Якщо пристрій
було заблоковано раніше, він не буде
відображатися для інших смартфонів у
домашній мережі Wi-Fi, однак буде
відображений для смартфонів, під'єднаних
перед цим.

І. 

Роз-
блокування 

ТАС_ЕЗЕDОЗ ІосаІ 

Блоку-
вання 

TAC_D25D02 ІосаІ 

Декілька під'єднань

 



1. Видалення одного з пристроїв.
Проведіть пальцем справа наліво по полю з відповідним
найменуванням пристрою на екрані у списку пристроїв
для відображення кнопки «Видалити», потім натисніть її,
щоб видалити пристрій. Торкніться будь-якого іншого
місця на екрані, щоб скасувати видалення.

2. Чому видалені пристрої знову з'являються?
Додаток буде постійно шукати пристрої, під'єднані до Wi-
Fi-роутера в домашній мережі та відображати їх у списку
пристроїв. При видаленні пристрою зі списку пристроїв
Ви просто видаляєте його найменування, але не
відключаєте пристрій від Wi-Fi-роутера, тому він знову
з'являється у списку пристроїв.

ТАС_АЕ1835 offline 

TAC_FD1D2D 

TAC_D25DD2 offline 

TAC_FD4459 remote 

Add Device 

About 

Натисніть на кнопку "Список пристроїв" на екрані зі списком пристроїв, щоб перейти на 
головний екран керування.

Назад до екрана зі
͙ͫͨͫͦͣ͟ пристроїв

Найменування
пристрою

Увімкнення/
вимкнення 

кондиціонера

Примітка: Якщо, при натисканні функціональних кнопок внизу головного екрана, вони змінюють 
свій колір на білий, це означає, що кондиціонер працює нормально. В іншому разі, якщо кнопки 
залишаються темного кольору, це означає, що кондиціонер несправний.
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Видалення пристрою у списку пристроїв

Керування кондиціонером - Головний екран

Знизити
температуру

Поточний 
режим робооти 
кондиціонера

Підвищити 
температуру

Функціональні 
кнопки

 



1. Натисніть кнопку "Mode", щоб перейти до
екрана налаштування режиму роботи
кондиціонера.
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Назад до головного екрана 

Натисніть для перемикання до 
налаштувань таймера увімкнення

Налаштування таймера 
увімкнення, після однократного 
виконання вимкнуться й стануть 

сірого кольору

Натисніть для зміни налаштувань 
другого таймера увімкнення 

(аналогічно першому)
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3. Натисніть кнопку "Назад" для повернення
до головного екрана керування без змін.

< Back Mode 

* СооІ 

� Fan 

0 Dry 

Q Heat 

� Auto 
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Натисніть для перемикання 
до налаштувань таймера 
вимкнення

Керування кондиціонером π Режими роботи

2. На екрані налаштування режиму роботи
кондиціонера можна вибрати один з п'яти
режимів, для активації яких натисніть
відповідну кнопку. Будь ласка, уважно
ознайомтеся з описом режимів роботи
кондиціонера у посібнику користувача
кондиціонера, щоб правильно керувати
режимами роботи.

Керування кондиціонером  π Таймер

1. Екран налаштування таймера.
Натисніть кнопку «Timer», щоб перейти до екрана
налаштування таймера, де Ви можете встановити
налаштування таймера автоматичного увімкнення або
вимкнення кондиціонера, натиснувши на відповідне 
поле на екрані.

Додавання нового таймера 
увімкнення або вимкнення

Активація таймерів по 
робочим дням тижня
(з понеділка по п'ятницю)

 



2. Таймер увімкнення
Натисніть на кнопку таймера увімкнення для переходу до налаштувань. Натисніть "®"
для додавання нового таймера або торкніться поля з налаштуваннями таймера для
переходу до налаштувань та вибору таймера у якості основного.

Назад до екрана 
налаштування  таймерів

Натисніть цю кнопку для збереження 
налаштувань таймера та переходу до 
попереднього екрана.�============�lilo

=
:ia
=
H --

- ---1--- -888--ВІ

3. Таймер вимкнення
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< Back Timer Setting save 

Керування кондиціонером  π Таймер

Прокрутіть вгору або 
вниз для налаштування 

часу таймера

Натисніть одну з 
кнопок для вибору 

режиму роботи 
кондиціонера

Натисніть одну з кнопок, 
щоб увімкнути таймер 

по робочих днях
(з понеділка по 

п'ятницю)

Прокрутіть вгору або вниз для 
збільшення температури

Натисніть цю кнопку для 
налаштування швидкості 
роботи вентилятора 
кондиціонера

Натисніть на кнопку таймера вимкнення для
переходу до налаштувань. Натисніть " ®" для
додавання нового таймера або торкніться поля з
налаштуваннями таймера для переходу до
налаштувань та вибору таймера у якості
основного. Налаштування таймера вимкнення
здійснюється аналогічно налаштувань таймера
увімкнення.

 



4. Видалення таймера
Для смартфонів Android
Проведіть пальцем по полю з найменуванням таймера справа наліво, щоб з'явилася
кнопка «Видалити». Натисніть кнопку видалення й підтвердіть видалення, вибравши
«Так» або скасуйте видалення, вибравши «Скасування».

Проведіть пальцем по полю з найменуванням 
таймера справа наліво, щоб з'явилася кнопка 
«Видалити». Натисніть кнопку видалення, щоб 
видалити вибраний таймер.

< васk Timer Setting 

Timeron Е·Н+Ііі

59 26'С СооІ Auto) 
-

< васk Timer Setting 
Для смартфонів IOS

Timer оп @11::HitJi@

26"С СооІ Auto > 88

> 

Примітка: Проведіть пальцем по полю з найменуванням таймера зліва направо, щоб 
скасувати операцію видалення й приховати кнопку "Видалити".

1. Натисніть кнопку "Swing", щоб перейти до екрана 
налаштувань напрямку потоку кондиціонера.
2. Натисніть «Vertical Wind», щоб змінити налаштування 
напрямку потоку у вертикальній площині зліва направо. 
Натисніть «Horizontal Wind», щоб змінити налаштування 
напрямку потоку у горизонтальній площині зверху вниз 
(Налаштування активується, якщо кнопка стає зеленого 
кольору).
З. Натисніть «Зберегти», щоб зберегти зміни та повернутися 
до головного екрана керування.
4. Ви можете натиснути кнопку «Назад», щоб повернутися до 
головного екрана керування без зміни налаштувань. 
Примітка: у деяких моделях кондиціонерів відсутнє 
налаштування зміни напрямку потоку у вертикальній 
площині. У цьому разі Ви почуєте короткий звуковий 
сигнал, без змінення напрямку потоку.
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8 
< Back Mode Save 

Vertical-Wind 

Horizontal-Wind 

Керування кондиціонером  - Таймер

Керування кондиціонером - Змінення напрямку потоку 



2. Для увімкнення режимів Eco / Turbo / Sleep 
просто натисніть відповідну кнопку, натисніть 
кнопку ще раз, щоб вимкнути режим. Будь ласка, 
уважно ознайомтеся з описом режимів роботи 
кондиціонера у посібнику користувача 
кондиціонера, щоб правильно керувати 
режимами роботи. Індикація роботи режимів 
буде відбуватися при досягненні певних меж 
параметрів, описаних у наступному розділі.
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Режим Швидкість вентилятора Таймер Swing Turbo Есо Sleep 

Охолодження 
Авто, Низька, 
Середня, Висока Так Так Так Так Так 

Вентилятор Так Так Так 

Осушення Авто Так Так 

Обігрів Так Так Так Так Так 

Авто Так Так 
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Керування кондиціонером  - Швидкість вентилятора/Эко/Турбо/Сон

1. У Вашому розпорядженні є 4 швидкості обертання вентилятора для налаштування на головному 
екрані керування. При натисканні відповідної кнопки швидкість обертання вентилятора буде 
змінюватися за порядком, показаним на малюнку нижче. Індикація зміни швидкості 
відбуватиметься при досягненні певної швидкості у межах, описаних у наступному розділі.

Керування кондиціонером - Межі режимів роботи

У кожному режимі деякі функції недоступні для активації, 
зверніться до таблиці нижче для уточнення меж 
параметрів роботи. Значення в таблиці «Так» означає, що 
ця функція використовується в цьому режимі. Порожня 
клітинка означає, що функція недоступна для активації в 
цьому режимі, при натисканні відповідної кнопки на 
екрані буде з'являтися повідомлення "Не доступно".

Низька, Середня, Висока 

Авто, Низька, 
Середня, Висока
Авто, Низька, 
Середня, Висока

 



Скидання модуля Wi-Fi та версія додатка

1. Якщо кондиціонер не може нормально керуватися
Вашим смартфоном або, якщо Ви хочете змінити
налаштування Wi-Fi, а також у інших випадках, при
необхідності, Ви можете скинути налаштування модуля
Wi-Fi для повторного налаштування. Перед скиданням
модуля Wi-Fi переконайтеся, що кондиціонер
увімкнений.
Спосіб 1: Натисніть й утримуйте кнопку «DISPLAY» на
пульті дистанційного керування (в деяких моделях
відсутній) протягом 20 секунд, поки не почуєте звуковий
сигнал та не побачите «CF» на дисплеї кондиціонера.
Спосіб 2: Відкрийте передню панель внутрішнього блоку,
щоб отримати доступ до модуля Wi-Fi. Використовуйте
відповідний інструмент для натискання кнопки
«Скидання налаштувань», поки індикатор модуля Wi-Fi
не почне блимати й на дисплеї з'явиться «CF».

2. Натисніть кнопку «Про додаток» на екрані списку
пристроїв, щоб перейти до інформації про версії
додатка й переглянути рекомендації щодо скидання
налаштувань модуля Wi-Fi.

Нагадування щодо оновлення додатка

При переході до екрана списку пристроїв, якщо 
вийшла нова версія додатка, з'явиться повідомлення 
«Пошук нової версії додатка». У цьому разі натисніть 
«Ігнорувати», щоб не оновлювати додаток та 
перейти до використання.
Якщо Ви хочете оновити програму, натисніть кнопку 
«Оновити» для завантаження нової версія додатка, 
після чого з'явиться вікно налаштувань для 
змінення, відповідно до вказівок, наведених у 
відповідному розділі цього посібника.
Крім того, Ви можете самостійно перейти до 
офіційного додатка для завантаження та інсталяції 
додатків, щоб установити нове оновлення.
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• 

Use а su1table tool to press W1-F1 module Reset 

button (Ореп the panel to f1nd 1t),unt1I the 
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F1nd new арр versюn 
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1gnore Update 

Add Device 

About 

 



Примітки

1. При оновленні додатка можливі зміни у інтерфейсі та функціях додатка. Для коректного 
керування зверніться, будь ласка, до дійсної версії додатка.
2. Характеристики кондиціонера можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою 
поліпшення якості, а також усунення помилок у роботі, на розсуд виробника.
З. У тому разі, якщо потужність сигналу Wi-Fi занадто мала, додаток може не працювати. 
Переконайтеся, що внутрішній блок кондиціонера розташований у межах зони покриття Wi-Fi 
роутера.
4. Функція DHCP-сервера повинна бути активована у налаштуваннях Wi-Fi роутера.
5. Інтернет-з'єднання може бути відсутнім через блокування брандмауером. У цьому разі
зверніться до Вашого інтернет-провайдера.
6. Для забезпечення безпеки смартфона та налаштування мережі переконайтеся, що
кондиціонер може працювати під керуванням додатка.

Пошук та усунення несправностей

Опис Можлива причина та усунення

1. Перевірте налаштування Wi-Fi та паролю;
2. Перевірте налаштування роботи кондиціонера;
З. Перевірте наявність брандмауера або інші обмеження;
4. Перевірте роботу Wi-Fi роутера у звичайному режимі;
5. Переконайтеся, що кондиціонер, Wi-Fi роутер та Ваш смартфон
працюють у межах зони дії сигналу;
б. Перевірте налаштування захисту Wi-Fi роутера.

Відсутнє
з'єднання

Повідомлення у додатку: "Помилка ідентифікації" - означає, що 
налаштування кондиціонера були скинуті, а Ваш смартфон не може 
знайти кондиціонер.
Налаштуйте з'єднання Wi-Fi, щоб знову під'єднатися до кондиціонера. 
Перезавантажте Wi-Fi роутер й повторіть пошук пристроїв у додатку. 
Якщо перелічені вище способи не спрацювали, видаліть пристрій із 
програми й виконайте повторне налаштування.

Повідомлення у додатку: "Кондиціонер вимкнений".
Перевірте роботу мережі;
1. Налаштування кондиціонера були змінені;
2. Кондиціонер вимкнений;
З. Wi-Fi роутер вимкнений;
4. Кондиціонер не може під'єднатися до Wi-Fi роутера;
5. Кондиціонер не може під'єднатися до мережі через Wi-Fi роутер
(у режимі дистанційного керування);
6. Смартфон не може під'єднатися до Wi-Fi роутера (в локальному
режимі);
7. Смартфон не може під'єднатися до мережі (в режимі
дистанційного керування).
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Смартфон не 
керує 
роботою 
кондиціонера

Смартфон не 
може 
знайти 
кондиціонер
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Характеристики смартфона и технические данные модуля Wi-Fi

2.412 ГГц - 2.472 Ггц

Мощность излучения

Чувствительность 802.11b<@1 МБит/с, 802.11b<@11 МБит/с,    
802.11g<@6 МБит/с, 802.11g<@54 МБит/с,

Скорость передачи данных 11 МБит/с@802.11b, 54 МБит/с@802.11g, MCS7@802.11n 

Безопасность сети Wi-Fi WEP/WEPA/WPA2 

Количество каналов 13 

З. Место расположения модуля Wi-Fi и МАС-адрес 
Откройте переднюю панель внутреннего блока кондиционера, модуль Wi-Fi распологается 
рядом с крышкой электрического блока управления или на панели.
МАС-адрес - это уникальный идентификатор модуля Wi-Fi, имеет важное значение при 
настройке и обслуживании, пожалуйста, не удаляйте наклейку с информацией о MAC-адресе.

Соединительный кабель

МАС-адрес

ІІ ІІІ ІІІІІІІ 
МАС 

SN: 

•• • • •• ••

• 

Кнопка "Сброс настроек"

1 

о 

1. Минимальные требования для смартфона:
Android версии 2.1 и выше;
IOS версии 5.0 и выше.

2. Требования к беспроводной сети Wi-Fi

Диапазон частот

Стандарт беспроводной связи IЕЕЕ 802.11 b/g/n

802.11b: 18 дБм, 802.11g: 16 дБм, 802.11n: 16 дБм
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TFIAC
xiaoming wang 

ІЕ 
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Family lntelligent Air Control. 

MORE INFO 
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TFIAC
xiaoming wang 

ІЕ 
з.7* (з.:.) • 100± 

INSTALL 

Family lntelligent Air Control. 

UNINSTALL OPEN 

Загрузка и установка приложения на смартфон 
1. Установка приложения на Android

Шаг 1. Запустите приложение "Play Store" на
Вашем смартфоне, нажав на значок.

Шаг 2. В строке поиска наберите "tfiac" и 
найдите приложение.
Шаг 3. Нажмите кнопку "Установить", 
чтобы загрузить и установить приложение 
на Ваш смартфон.
Шаг 4. После завершения установки, 
нажмите "Открыть", чтобы запустить 
приложение.  



Загрузка и установка приложения на смартфон 

2. Установка приложения на IOS.
Шаг 1. Запустите приложение "App Store" на
Вашем смартфоне, нажав на значок.

Шаг 2. В строке поиска наберите "tfiac" и 
найдите приложение.
Шаг 3. Нажмите кнопку "        ", чтобы 
загрузить и установить приложение на Ваш 
смартфон.
Шаг 4. После завершения установки, нажмите 
"Открыть", чтобы запустить приложение.

3. Альтернативный способ загрузки и установки 
приложения на смартфон.

Шаг 1. Отсканируйте следующий QR-код при 
помощи камеры Вашего смартфона.
Шаг 2. Нажмите "Загрузить" (для IOS запустите 
приложение "App Store" и следуйте 
указаниям, описанным в шаге 2 предыдущего 
раздела).

Шаг 3. После загрузки нажмите "Установить", 
чтобы установить загруженное приложение. 
Шаг 4. Подтвердите установку приложения во 
всех последующих служебных сообщениях. 
Шаг 5. После завершения установки, нажмите 
"Открыть", чтобы запустить приложение.

Примечание: все иллюстрации приведены 
только для справки и могут отличаться на 
Вашем смартфоне или другом устройстве.
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Экран приветствия и активация 

1. Запустите приложение "TFIAC" на Вашем
смартфоне, нажав на значок.

2. При первом запуске приложения появится
сообщение об активации, в дальнейшем будет
отображаться экран
приветствия.

Введите  
трехзначный код 

активации вручную.

Нажмите эту кнопку для 
активации приложения.

3. Активация выполняется только с
помощью кода "ergo".

Примечание: 
Все иллюстрации приведены только 
для справки и могут отличаться в 
разных версиях приложения.

Подключение модуля Wi-Fi к смартфону

Подключение модуля Wi-Fi к смартфону: 
Шаг 1. Подключите смартфон к Wi-Fi и 
подсоедините штекер кабеля электропитания 
внутреннего блока кондиционера к 
электрической розетке (запуск кондиционера 
не требуется). Проверьте, отображается ли на 
дисплее кондиционера «CF». (Это означает, что 
модуль Wi-Fi не подключен к смартфону). 
Шаг 2. В приложении на смартфоне нажмите 
«Добавить устройство» в списке устройств. 
Шаг 3. На экране «Добавление устройства» 
введите имя Вашего  Wi-Fi роутера в поле
«Wi-Fi:», затем введите пароль, выберите 
«Показать», если вы хотите увидеть пароль.
Шаг 4.  Нажмите кнопку «Начать настройку» 
для начала настройки подключения.
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Интернет

5

Internet

Подключение модуля Wi-Fi к смартфону
Шаг 5. В процессе настройки появится сообщение «Подключение может занять до 1 мин.» 
на экране «Добавление устройства» и одновременно отображаться «PP», «SA«, «AP» на 
дисплее внутреннего блока кондиционера:

«PP» означает «Поиск Wi-Fi роутера»,
«SA» означает «Подключен к Wi-Fi роутеру», 
«AP» означает «Подключен к серверу».

Шаг 6. Через 1-3 мин. в приложении на смартфоне отобразится список устройств и сообщение 
«Настройка завершена».

Связь между модулем Wi-Fi и смартфоном

1. Режимы связи:
• «Локальный»: смартфон и модуль Wi-Fi находятся в

одной домашней сети Wi-Fi, Вы можете управлять
кондиционером через Wi-Fi без выхода в Интернет.

• «Удаленный»: смартфон и модуль Wi-Fi находятся
не в одной домашней сети, Вы можете управлять
кондиционером через интернет посредством услуг
мобильной сети (3G/4G) или других средств связи.

• «Автономный»: кондиционер выключен или не
подключен к сети Wi-Fi .

 



1. Управление кондиционером возможно при
помощи нескольких смартфонов одновременно.
Если устройство было подключено в домашней
сети однажды, оно будет отображаться в списке
устройств всегда, без необходимости повторной
настройки. Однако, если устройство
заблокировано с другого смартфона, оно
перестанет отображаться в списке устройств.

2. При помощи одного смартфона можно
управлять различными кондиционерами.
Для их добавления и настройки следуйте
указаниям по подключению, описанным в
предыдущих разделах.

Наименование устройства в приложении 

1. Исходное наименование устройства в
приложении.
Исходное наименование кондиционера в списке
устройств - «ТАС_MAC-адрес», где вместо МАС-
адреса будет отображаться последние 6
символов последовательности, например для
МАС-адреса «B4:43:0D:EZ:ED:03» наименование
устройства будет иметь вид «ТАС_ЕЗЕD0З».

2. Изменение наименование устройства в
приложении.
Несколько раз нажмите кнопку "Список
устройств" до появления кнопки «Сохранить»,
коснитесь поля с наименованием устройства и
отредактируйте его, а затем нажмите кнопку
«Сохранить», через мгновение появится
сообщение «Обновление успешно»,
означающее, что наименование устройства было
изменено. Для отмены изменения
наименованием устройства без сохранения,
коснитесь на пустом месте экрана, вне поля с
наименование устройства.  (Для примера:
Измените имя с «ТАС_ЕЗЕD0З» на «Тест», как
показано на рисунке справа).

б 

3. Блокировка и разблокировка кондиционера. 
Нажмите "и " или " 15 " для блокировки и
разблокировки устройства. Если устройство
было заблокировано ранее, оно не будет
отображаться для других смартфонов в
домашней сети Wi-Fi, однако будет
отображено для смартфонов, подключенных
до этого.

І. 

Раз-
блокировка 

ТАС_ЕЗЕDОЗ ІосаІ 

Блоки-
ровка 

TAC_D25D02 ІосаІ 

Несколько подключений

 



1. Удаление одного из устройств.
Проведите пальцем справа налево по полю с
соответствующим наименованием устройства на экране
приложения в списке устройств для отображения кнопки
«Удалить», затем нажмите ее, чтобы удалить устройство.
Коснитесь любого другого места на экране, чтобы отменить
удаление.

2. Почему удаленные устройства снова появляются?
Приложение будет постоянно искать устройства,
подключенные к Wi-Fi-роутеру в домашней сети и
отображать их в списке устройств. При удалении устройства
из списка устройств Вы просто удаляете его наименование, 
но не отключаете устройство от Wi-Fi-роутера, поэтому оно
снова появляется в списке устройств.

ТАС_АЕ1835 offline 

TAC_FD1D2D 

TAC_D25DD2 offline 

TAC_FD4459 remote 

Add Device 

About 

˹͙͔͊͗ͣͭ ͤ͊ ͤͦͨͯ͟͟ Ϧ˿͙ͨͫͦ͟ ͚͍ͯͫͭͪͦͫͭϦ ͤ͊ Ή͔ͪ͊ͤ͟ ͫͦ ͙ͫͨͫͦͣ͟ ͚͍ͯͫͭͪͦͫͭΣ ;ͭͦ͋· ͔͔͚͙ͨͪͭ ͤ͊ 
͎͍͊ͤ͡·͚ Ήͪ͊ͤ͟ ͍͔͙ͯͨͪ͊ͤ͡ΎΦ

˹͊͊͒͘ ͟ Ήͪ͊ͤͯ͟ ͫͦ 
͙ͫͨͫͦͣ͟ ͚͍ͯͫͭͪͦͫͭ

Наименование
устройства

Включение/
выключение 

кондиционера

Примечание: Если, при нажатии функциональных кнопок внизу главного экрана, они меняют свой 
цвет на белый, это означает, что кондиционер работает нормально. В противном случае, если 
кнопки остаются тёмного цвета, это означает, что кондиционер неисправен.
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Удаление устройства в списке устройств

͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͙ͦͤ͒͟ͼ͙͔ͦͤͪͦͣ π ˥͍͊ͤ͡·͚ Ήͪ͊ͤ͟

Понизить 
температуру

Текущий 
режим работы 
кондиционера

Повысить 
температуру

Функциональные 
кнопки

 



1. Нажмите кнопку "Mode", чтобы перейти к
экрану настройки режима работы 
кондиционера.

8 
2. На экране настройки режима работы
кондиционера можно выбрать один из пяти
режимов, для активации которых нажмите
соответствующую кнопку. Пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с описанием
режимов работы кондиционера в руководстве
пользователя кондиционера, чтобы правильно
управлять режимами работы.

1. Экран настройки таймера.
Нажмите кнопку «Timer», чтобы перейти к экрану настройки
таймера, где Вы можете установить настройки таймера
автоматического включения или выключения кондиционера, 
нажав на соответствующее поле на экране.

Назад к главному экрану 

Нажмите для переключения к 
настройкам таймера включения

Настройки таймера включения, 
после однократного выполнения 
отключатся и станут серого цвета 

Нажмите для изменения 
настроек второго таймера 

включения (аналогично первому)

8 

3. Нажмите кнопку "Назад" для возврата к 
главному экрану управления без изменений.

< Back Mode 

* СооІ 

� Fan 

0 Dry 

Q Heat 

� Auto 
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Нажмите для переключения 
к настройкам таймера 
выключения

Активация таймеров по 
рабочим дням недели 
(с понедельника по пятницу)

͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͙ͦͤ͒͟ͼ͙͔ͦͤͪͦͣ π Режимы работы

͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͙ͦͤ͒͟ͼ͙͔ͦͤͪͦͣ π Таймер

Добавление нового таймера 
включения или выключения

 



2. Таймер включения
Нажмите на кнопку таймера включения для перехода к настройкам. Нажмите " ® " для
добавления нового таймера или коснитесь поля с настройками таймера для перехода к
настройкам и выбора таймера в качестве основного.

Назад к экрану 
настройки таймеров

Нажмите эту кнопку для сохранения 
настроек таймера и перехода к 
предыдущему экрану.�============�lilo

=
:ia
=
H -- 

- ---1--- -888--ВІ

3. Таймер выключения
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< Back Timer Setting save 

͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͙ͦͤ͒͟ͼ͙͔ͦͤͪͦͣ π Таймер

Прокрутите вверх или 
вниз для настройки 

времени таймера

Нажмите одну из 
кнопок для выбора 

режима работы 
кондиционера

Нажмите одну из кнопок 
для активации таймера 

по рабочим дням
(с понедельника по 

пятницу)

Прокрутите вверх или вниз для 
настройки температуры

Нажмите эту кнопку для 
настройки скорости 
работы вентилятора 
кондиционера

Нажмите на кнопку таймера выключения для
перехода к настройкам. Нажмите " ® " для
добавления нового таймера или коснитесь поля с
настройками таймера для перехода к настройкам
и выбора таймера в качестве основного.
Настройки таймера выключения производятся
аналогично настройкам таймера включения.

 



4. Удаление таймера
Для смартфонов Android
Проведите пальцем по полю с наименованием таймера справа налево, чтобы появилась
кнопка «Удалить». Нажмите кнопку удаления и подтвердите удаление, выбрав «Да» или
отмените удаление, выбрав «Отмена».

Для смартфонов IOS
Проведите пальцем по полю с наименованием 
таймера справа налево, чтобы появилась кнопка 
«Удалить». Нажмите кнопку удаления, чтобы 
удалить выбранный таймер.

< васk Timer Setting 

Timeron Е·Н+Ііі

59 26'С СооІ Auto) 
-

< васk Timer Setting 
------------

Timer оп @11::HitJi@ 

26"С СооІ Auto > 88

> 

Примечание: Проведите пальцем по полю с наименованием таймера слева направо, чтобы 
отменить операцию удаления и скрыть кнопку "Удалить".

1. Нажмите кнопку "Swing", чтобы перейти к экрану настроек
направления потока кондиционера.
2. Нажмите «Vertical Wind», чтобы изменить настройки
направления потока в вертикальной плоскости слева направо. 
Нажмите «Horizontal Wind», чтобы изменить настройки 
направления потока в горизонтальной плоскости сверху вниз 
(Настройка активируется, если кнопка становится зеленого 
цвета).
З. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения и 
вернуться к главному экрану управления.
4. Вы можете нажать кнопку «Назад», чтобы вернуться к
главному экрану управления без изменения настроек.
Примечание: в некоторых моделях кондиционеров 
отсутствует настройка изменения направления потока в 
вертикальной плоскости. В этом случае Вы услышите 
короткий звуковой сигнал, без изменений направления потока.
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8 
< Back Mode Save 

Vertical-Wind 

Horizontal-Wind 

͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͙ͦͤ͒͟ͼ͙͔ͦͤͪͦͣ π Таймер

͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͙ͦͤ͒͟ͼ͙͔ͦͤͪͦͣ π изменение направления потока 



1. В Вашем распоряжении имеется 4 скорости вращения вентилятора для настройки на главном 
экране управления. При нажатии соответствующей кнопки скорость вращения вентилятора будет 
изменяться в порядке, показанном на рисунке ниже. Индикация изменения скорости будет 
происходить при достижении определённой скорости в пределах, описанных в следующем разделе.

2. Для включения режимов Eco / Turbo / Sleep просто 
нажмите соответствующую кнопку, нажмите кнопку 
ещё раз, чтобы отключить режим. Пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с описанием режимов 
работы кондиционера в руководстве пользователя 
кондиционера, чтобы правильно управлять режимами 
работы. Индикация работы режимов будет 
происходить при достижении определённых пределов 
параметров, описанных в следующем разделе.

80 

Режим Скорость вентилятора Таймер Swing Turbo Есо Sleep 

Охлаждение 
Авто, Низкая, 
Средняя, Высокая Да Да Да Да Да 

Вентилятор Да Да Да 

Осушение Авто Да Да 

Обогрев Да Да Да Да Да 

Авто Да Да 
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8 

͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͙ͦͤ͒͟ͼ͙͔ͦͤͪͦͣ π скорость вентилятора/Эко/Турбо/Сон

͍͔͙͔̂ͨͪ͊ͤ͡ ͙ͦͤ͒͟ͼ͙͔ͦͤͪͦͣ π пределы режимов работы

В каждом режиме некоторые функции недоступны для 
активации, обратитесь к таблице ниже для уточнения 
пределов параметров работы. Значение в таблице «Да» 
означает, что эта функция используется в этом режиме. 
Пустая ячейка означает, что функция недоступна для 
активации  в этом режиме, при нажатии 
соответствующей кнопки на экране будет появляться 
сообщение "Не доступно".

Низкая, Средняя, 
Высокая

Авто, Низкая, 
Средняя, Высокая
Авто, Низкая, 
Средняя, Высокая

 



Сброс модуля Wi-Fi и версия приложения

1. Если кондиционер не может нормально управляться
Вашим смартфоном или, если Вы хотите изменить
настройки Wi-Fi, а также в других случаях, при
необходимости, Вы можете сбросить настройки модуля
Wi-Fi для повторной настройки. Перед сбросом модуля
Wi-Fi убедитесь, что кондиционер включен.
Способ 1: Нажмите и удерживайте кнопку «DISPLAY» на
пульте дистанционного управления (в некоторых моделях
отсутствует) в течение 20 секунд, пока не услышите 
звуковой сигнал и не увидите «CF» на дисплее 
кондиционера.
Способ 2: Откройте переднюю панель внутреннего блока, 
чтобы получить доступ к модулю Wi-Fi. Используйте
подходящий инструмент для нажатия кнопки «Сброс
настроек», пока индикатор модуля Wi-Fi не начнет мигать
и дисплее появится «CF».

2. Нажмите кнопку «О приложении» на экране списка
устройств, чтобы перейти к информации о версии
приложения и просмотреть рекомендации по сбросу
настроек модуля Wi-Fi.

Напоминание об обновлении приложения

При переходе на экран списка устройств, если вышла 
новая версия приложения, появится сообщение 
«Поиск новой версии приложения». В этом случае 
нажмите «Игнорировать», чтобы не обновлять 
приложение и перейти к использованию.
Если Вы хотите обновить приложение, нажмите кнопку 
«Обновить» для загрузки новой версии приложения, 
после чего отобразится экран настроек для изменения, 
в соответствии с указаниями, приведенными в 
соответствующем разделе данного руководства.
Кроме того, Вы можете самостоятельно перейти в 
официальное приложение для загрузки и установки 
приложений, чтобы установить новое обновление.
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1gnore Update 
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About 

 



Примечания

1. При обновлении приложения возможны изменения в интерфейсе и функциях приложения.
Для корректного управления обратитесь, пожалуйста, к действительной версии приложения.
2. Характеристики кондиционера могут быть изменены без дополнительного уведомления с
целью улучшения качества, а также устранения ошибок в работе, по усмотрению производителя. 
З. В том случае, если мощность сигнала Wi-Fi слишком мала, приложение может не работать.
Убедитесь, что внутренний блок кондиционера расположен в пределах зоны покрытия Wi-Fi
роутера.
4. Функция DHCP-сервера должна быть активирована в настройках Wi-Fi роутера.
5. Интернет-соединение может отсутствовать из-за блокирования брандмауэром. В этом случае 
обратитесь к Вашему интернет-провайдеру.
6. Для обеспечения безопасности смартфона и настройки сети убедитесь, что кондиционер
может работать под управлением приложения.

Поиск и устранение неисправностей

Описание Возможная причина и устранение

1. Проверьте настройки Wi-Fi и пароля;
2. Проверьте настройки работы кондиционера;
З. Проверьте наличие брандмауэра или другие ограничения;
4. Проверьте работу Wi-Fi роутера в обычном режиме;
5. Убедитесь, что кондиционер, Wi-Fi роутер и Ваш смартфон работают в
пределах зоны действия сигнала;
б. Проверьте настройки защиты Wi-Fi роутера.

Отсутствует 
соединение

Сообщения в приложении: "Ошибка идентификации" - означает, что 
настройки кондиционера были сброшены, а Ваш смартфон не может 
найти кондиционер.
Настройте соединение Wi-Fi, чтобы снова подключиться к кондиционеру.
Перезагрузите Wi-Fi роутер и повторите поиск устройств в приложении.
Если вышеперечисленные способы не сработали, удалите устройство из 
приложения и произведите повторную настройку.

Сообщения в приложении: "Кондиционер выключен". Проверьте работу 
сети;
1. Настройки кондиционера были изменены;
2. Кондиционер выключен;
З. Wi-Fi роутер выключен;
4. Кондиционер не может подключиться к Wi-Fi роутеру;
5. Кондиционер не может подключиться к сети через Wi-Fi роутер (в
режиме дистанционного управления);
6. Смартфон не может подключиться к Wi-Fi роутеру (в локальном
режиме);
7. Смартфон не может подключиться к сети (в режиме дистанционного
управления).
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Смартфон не 
управляет 
работой 
кондиционера

Смартфон не 
может 
обнаружить 
кондиционер
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Модуль ERGO WIFI - AC  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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