Išmanaus valdiklio WIFI
paleidimo vadovas
„TCL Home“
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Pranešimas

Išmaniojo telefono aplinka ir „Wi-Fi“ modulis
1. 1. Minimalūs reikalavimai išmaniajam telefonui:
5.0 ar naujesnės versijos „Android“
11.0 ar naujesnės versijos „iOS“

2. „Wi-Fi“ modulio belaidžio tinklo reikalavimai
Standartas

IEEE 802.11 b

IEEE 802.11 g

IEEE 802.11 n

Veikimo dažnis

2400 - 2483.5MHz
ISM diapazonas

2400 - 2483.5MHz
ISM diapazonas

2400 - 2483.5MHz
ISM diapazonas

Moduliacija

DQPSK,DBPSK,
CCK,DSSS

QPSK,BPSK,16QAM,
64QAM su OFDM

QPSK,BPSK,16QAM,
64QAM su OFDM

Kanalų skaičius

13 kanalų visame pasaulyje

13 kanalų visame pasaulyje

13 kanalų visame pasaulyje

Duomenų sparta

Daugiausia 11Mbps

Daugiausia 54Mbps

Daugiausia 54Mbps

Jautrumas

-76dBm prie 11Mbps

-65dBm prie 54Mbps

-64dBm prie MCS7
(2.4GHz diapazonas /
HT20)

Išėjimo galia

16±2dBm
prie 11Mbps

14±2dBm
prie 54Mbps

Saugumas

Standartas: WEP/WEPA/WPA2
Šifravimo algoritmas: WEP64/WEP128/TKIP/AES

Funkcijos

13±2dBm prie MCS7
(2.4GHz diapazonas/HT20)

Pastaba: „TCL Home“ programėlė būtų atnaujinta be išankstinio įspėjimo. Tai greito paleidimo
vadovas programėlei atsisiųsti, susipažinti su įstatymais ir bendromis funkcijomis.
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Atsisiųskite ir įdiekite „TCL Home“ programėlę
1 žingsnis: Nuskaitykite žemiau esantį QR kodą.

2 žingsnis: Spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“, kad patektumėte į „APP Store“ ir tęstumėte atsisiuntimą.
3 žingsnis: Norėdami įdiegti programėlę, spustelėkite mygtuką „Sutikti“.
4 žingsnis: Baigę programėlės įdiegimą, paspauskite mygtuką „atidaryti“, kad atidarytumėte
programėlę.

Atsisiųskite ir įdiekite „TCL Home“ programėlę (Android)
„Android“ išmaniųjų telefonų įdiegimo būdas
1 žingsnis: Bakstelėkite „Play Store“ piktogramą telefone.
2 žingsnis: Paieškos langelyje įveskite „TCL Home“, kad rastumėte programėlę.
3 žingsnis: Spustelėkite mygtuką „Įdiegti“.
4 žingsnis: Kelis kartus paspauskite mygtuką „priimti“, kad įdiegtumėte programėlę.
5 žingsnis: Baigdami programėlės nustatymus, atidarykite programėlę paspausdami mygtuką „atidaryti“.

Vaizdo turinys:
Reikalingas šio turinio leidimas:
Duomenų atmintis
...

Google Play

SUTIKTI
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Atsisiųskite ir įdiekite „TCL Home“ programėlę (iOS)
iPhone (iOS operacinė sistema)
1 žingsnis: Bakstelėkite "App Store" piktogramą telefone.
2 žingsnis: Paieškos langelyje suraskite „TCL Home“ programėlę.
3 žingsnis: Spustelėkite mygtuką

ir įdiekite programėlę.

4 žingsnis: Baigdami programėlės nustatymus, atidarykite programėlę paspausdami mygtuką „atidaryti“.

Programėlės sąranka
1 Telefono programėlių sąraše atidarykite „TCL Home“ programėlę.
2 Paspauskite mygtuką „Sutikti“, kad suteiktumėte leidimus programėlės funkcijoms.
(Jei pasirinksite „Atmesti“, kai kurios programėlės funkcijos bus ribotos arba jų nebus galima naudoti.

3 Perskaitykite privatumo pareiškimą ir spustelėkite „Sutinku“

Turinys nuotraukose:
Reikia leidimo fotografuoti ar įrašyti vaizdo įrašus
„TCL Home“ reikia leidimo pasiekti: fotoaparatus
Prieiga prie telefono informacijos ir vietos nustatymo
informacijos
Atsisakė ir daugiau nebeklausė

ATSISAKYTI

SUTIKTI

-3-

Prisijunkite prie savo TCL paskyros
1 Jei jau turite TCL paskyrą, prisijunkite ir pasiekite programėlę.
2 Jei neturite TCL paskyros, įveskite registracijos informaciją, kaip nurodyta.
3 Paspauskite mygtuką „Prisiregistruoti“, perjunkite į prenumeratos sąsają. Įveskite el.
pašto adresą arba telefono numerį.
941

9 41

941

My profile

Privacy & Terms
Vietnam

TCL ID

tcl999999

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

4 Įveskite patvirtinimo kodą iš savo telefono ar el. pašto, pabaikite patvirtinimą.
5 Perskaitykite atsisakymą ir spustelėkite „Sutinku“
(Jei paspauskite „Išeiti“, iš karto išeisite iš programėlės)
6 Galite įvesti paskyros pavadinimą, modifikuoti TCL ID arba nepaisyti, registracija baigta.
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Pridėkite oro kondicionierių

Įdiegę „TCL Home“ programėlę savo mobiliajame įrenginyje, pirmiausia turite pridėti oro
kondicionierių, tada naudokite „TCL Home“ programėlę oro kondicionieriams valdyti.
Vadovaukitės toliau pateiktu vadovu:
Pastaba: Prieš pridėdami įrenginį įsitikinkite, kad jūsų kambarys yra „Wi-Fi“ signalo
zonoje arba aktyvioje srityje (tik 2,4 GHz tinkle), įjunkite savo telefono „Bluetooth“
funkciją.

1. Spustelėkite mygtuką „Pridėti įrenginį“

2. Pasirinkite norimą pridėti oro kondicionierių

941
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Pridėkite oro kondicionierių

3. Paleiskite oro kondicionierių, per 8
sekundes 6 kartus paspauskite
DISPLAY arba ECO mygtuką ant oro
kondicionieriaus nuotolinio valdymo
pulto, tada du kartus išgirsite garsinį
signalą, ekrane rodoma „CF“.

4. Įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį (namų
maršrutizatorius arba mobiliojo interneto
prieigos taškas).

5. „TCL Home“ programinė įranga
automatiškai prijungs įrenginį

6. Įrenginys sėkmingai pridėtas.
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Pridėkite oro kondicionierių
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Valdykite savo oro kondicionierių

1. Norėdami patekti į programėlės valdymo panelę, spustelėkite oro kondicionieriaus
pavadinimą. Spustelėkite mygtuką ĮJUNGTI / IŠJUNGTI, kad sureguliuotumėte nustatymus.

Grįžkite į įrenginių
sąrašo puslapį

Air Conditioner

Cool

Dabartinis veikimo režima

Skirtingos spalvos
atitinka skirtingus
kondicionieriaus
režimus: vėsinimas,
šildymas, sausinimas,
vėdinimas, automatinis.
Pastaba: Norėdami paliesti
nustatymo temperatūrą, galite
paliesti šviesas ir stumdyti pirštą.

Sumažinkite temperatūrą

Padidinkite temperatūrą

Pasirinktos funkcijos

Kondicionieriaus
įjungimas /
išjungimas

Funkcijos
OFF

Mode

Fan Speed
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ECO

Pastaba: priklausomai
nuo kondicionieriaus
modelių, funkcijos gali
būti skirtingos.

Valdykite savo oro kondicionierių

2. Galite pritaikyti norimo naudoti veikimo

3. Norėdami naudoti ventiliatoriaus režimą,

režimo nustatymus: vėsinimą, šildymą,

spustelėkite mygtuką „Ventiliatorius“ ir

sausinimą, vėdinimą, automatinį.

pasirinkite norimą greitį: „Turbo“,

Spustelėkite mygtuką „Mode“ ir pasirinkite

„didelis“, „vidutinis“, „mažas“, „be garso“,

režimą, kurį norite pakeisti.

„automatinis“.

Fan
100%

9:41 AM

Cool

Air Conditioner

Cool

Cool

26 C

26 C

Dry

S TANDARD

Auto

ON

100%

Air Conditioner

Heat

HIGH

9:41 AM

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

Valdykite savo oro kondicionierių

4. Miego režimui spustelėkite mygtuką „Miego

5. Norėdami tiksliai nustatyti oro srauto

režimas“, galite pasirinkti standartinį, senyvo

funkciją, galite pasirinkti norimą oro srauto

amžiaus arba vaiko režimą.

kryptį, sureguliuodami ventiliacijos apšvietimo
kampą (galima ne visiems modeliams).

Tiklus oro srautas

Miego režimas

9:41 AM

100%

9:41 AM

100%

Precise Air Flow

Air Conditioner

Cool

26 C

Up-Down
Swing

Upwards Swing Downwards
Swing

Top Fix

Upper Fix

Middle Fix

Lower Fix

Bottom Fix

Left Swing

Middle Swing

Right Swing

Swing

Left Fix

Middle Fix
Fix

HIGH

S TANDARD

LEF T-RIGHT
The aged-FLOW

TIMER

Child
Right Fix

ON

MODE

TURBO

ECO
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Valdykite savo oro kondicionierių

6. Nustatykite rezervavimo funkciją: spustelėkite mygtuką „Reservation“,
programėlė pateks į rezervacijos nustatymo ekraną. Galite nustatyti: valandas,
minutes, veikimo režimą, veikimo ventiliatoriaus greitį, veikimo temperatūrą.
Taip pat galite nustatyti savaitinį laikmatį. Baigę nustatyti laikmatį, spustelėkite
mygtuką atšaukti arba patvirtinti.

Rezervacija
9:41 AM

9:41 AM

ON/OFF

Auto fan speed

Repeat

19 00 Only once

Sunday Monday

You can preset your air conditioner with reservation function.

Dry

26°C

Auto
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24

38

00

39

01

40

02

41

03

42

Valdykite savo oro kondicionierių

7. Norėdami nustatyti laikmačio funkciją: spustelėkite mygtuką „Timer“. Programa
pateks į laikmačio nustatymo ekraną. Joje bus rodomi anksčiau suplanuoti laikai.
Norėdami paspausti mygtuką „+Add“, galite redaguoti laikmatį arba sukurti naują
laikmatį.
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Valdykite savo oro kondicionierių

9:41 AM

ON

09 00

OFF

10 30

Add
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Valdykite savo oro kondicionierių

8. Elektros energijos sąnaudų statistika (galima ne visiems modeliams):
naudodamiesi šia funkcija galite patikrinti kondicionieriaus elektros energijos
suvartojimą.

Elektros energijos sąnaudos
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9. Savidiagnostikos funkcija: oro kondicionierius atliks automatinę diagnostiką ir
nurodys klaidos kodą bei problemos sprendimą, jei veiks netinkamai

Norėdami valdyti oro kondicionierių, naudokite „Google Home“

Išmaniuosius prietaisus, užregistruotus „TCL Home“ programėlėje, gali valdyti
„Google Home“ įrankis
1. Atidarykite „Google Home“ programėlę
2. Viršutiniame kairiajame kampe paspauskite mygtuką „+“
3. Paspauskite „Set up Device“
4. Pasirinkite „Works with Google“
5. Ieškokite „TCL Home“
6. Įveskite „TCL Home“ paskyrą ir slaptažodį, tada kondicionierių galima valdyti su
„Google Home“.

Valdymas balsu per „Android Smart TV“
Suteikę „TCL Home App“ paskyros leidimą „Google Home App“ ir prisijungę prie
„Google“ paskyros „Android Smart TV“, galite valdyti kondicionierių balsu.
Pateikiamas „TCL Smart TV“ pavyzdys:
1. Paspauskite

ant televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, kad būtų rodomas

pagrindinis puslapis, paspauskite

, kad pasirinktumėte „ (settings)“ >

„Accounts & Sign in“, tada paspauskite „OK“, kad įeitumėte į meniu.
2. Pasirinkite „Add account“ > „GOOGLE“ > „Sign in“, paspauskite „OK“ kad įeitumėte į meniu.
3. Įveskite „Google“ paskyrą ir slaptažodį, tada galėsite valdyti išmanųjį oro kondicionierių per
televizorių balsu.
Valdymo balsu komandos ir funkcijos, tokios kaip šios:
Funkcija

Balso komandos

Įjunkite oro kondicionierių

„Turn on the TCL AC“

Išjunkite oro kondicionierių

„Turn off the TCL AC“

Nustatykite temperatūrą

„Set the TCL AC temperature to 26 degree. “

Perjunkite veikimo režimą

„Set the TCL AC to cool/fan/dry/auto mode. “

Nustatykite
ventiliatoriaus greitį

„Set the TCL AC to high/low/medium speed. “
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Norėdami valdyti oro kondicionierių, naudokite „Alexa“

„TCL Home“ programėlėje užregistruotus išmaniuosius prietaisus galima valdyti
„Amazon Alexa“
1. Atidarykite „Amazon Alexa“ programėlę
2. Viršutiniame kairiajame kampe paspauskite mygtuką „menu“
3. Pasirinkite „Skills & Games“
4. Paieškos puslapyje ieškokite „TCL Home“, pasirinkite „TCL HOME“, tada pasirinkite
„ENABLE TO USE“.
5. Įveskite „TCL Home“ paskyrą ir slaptažodį, spustelėkite „Login“, programėlė sėkmingai susieta.
6. Ant aptiktų įrenginių spustelėkite „DISCOVER DEVICES“.
7. Raskite TCL kondicionierių skiltyje „Thermostats“, tada kondicionierių galima valdyti per „Alexa“.
8. Jei turite „Alexa Echo“ ir prisijungiate prie tos pačios „Alexa“ paskyros, galite valdyti TCL
kondicionierių balsu, komandomis ir funkcijomis, panašiomis į „Google“ valdymą balsu.
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Pastaba
1. Techniniam atnaujinimui gali būti faktinių elementų nuokrypis nuo to, kas nurodyta naudotojo
vadove. Mes reiškiame apgailėstavimą. Vadovaukitės savo faktiniu produktu ir programėle.
2. Išmaniojo oro kondicionieriaus programėlė gali būti keičiama be įspėjimo, siekiant pagerinti
kokybę. Ji taip pat gali būti ištrinta, atsižvelgiant į gamybos įmonių aplinkybes.
3. Jei „Wi-Fi“ signalo stiprumas susilpnėjęs, išmanioji programėlė gali būti atjungta.
Įsitikinkite, kad vidinis blokas yra netoli belaidžio maršrutizatoriaus.
4. Belaidžiam maršrutizatoriui turėtų būti įjungta DHCP serverio funkcija.
5. Interneto ryšys gali būti apribotas dėl ugniasienės problemos. Tokiu atveju susisiekite su
interneto paslaugų teikėju.
6. Norėdami užtikrinti išmaniojo telefono sistemos saugumą ir tinklo nustatymus, įsitikinkite,
kad išmaniojo oro kondicionieriaus programėlė yra patikima.

Trikčių šalinimas
Problemos aprašymas Priežasties analizė
Oro kondicionieriaus
nepavyksta sėkmingai
sukonfigūruoti

Mobilus įrenginys
negali valdyti oro
kondicionieriaus

Mobilus įrenginys
neranda oro
kondicionieriaus

1. Patikrinkite, ar mobiliojo ryšio prijungtas „Wi-Fi“ adresas ir slaptažodis yra teisingi;
2. Patikrinkite oro kondicionierių pagal konfigūracijos būseną;
3. Nustatyta ugniasienė arba kiti apribojimai;
4. Patikrinkite, ar maršrutizatorius veikia normaliai;
5. Įsitikinkite, kad oro kondicionierius, maršrutizatorius ir mobilusis telefonas veikia signalo srityje;
6. Patikrinkite maršrutizatoriaus apsaugos programėlę.

Programos ekranas: identifikuoti nepavyko.
Tai reiškia, kad oro kondicionierius buvo nustatytas iš naujo, o
mobilusis telefonas prarado valdymo leidimą.
Norėdami vėl gauti leidimą, turite prisijungti prie „Wi-Fi“.
Prijunkite vietinį tinklą ir atnaujinkite jį.
Juk vis tiek neveikia, ištrinkite oro kondicionierių ir palaukite, kol jis bus atnaujintas.
Programos ekranas: Oro kondicionierius neveikia.
Patikrinkite tinklo veikimą;
1. Oro kondicionierius buvo pertvarkytas;
2. Oro kondicionierius išjungtas;
3. Maršruizatrius išjungtas;
4. Oro kondicionierius negali prisijungti prie maršrutizatoriaus;
5.Oro kondicionierius negali prisijungti prie tinklo per
maršrutizatorių (nuotolinio valdymo režimu);
6. Mobilusis įrenginys negali prisijungti prie maršrutizatoriaus (vietinio valdymo režimu);
7. Mobilusis įrenginys negali prisijungti prie tinklo (nuotolinio valdymo režimu).
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8.

