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הוראות הפעלה, 
התקנה ושימוש 
WIFI באפליקציית
למזגני תדיראן
 EXPERT 
SUPREME-ו

EWPE SMART
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סידרת מזגני תדיראן EXPERT ו- SUPREME מסופקת עם יכולת מובנית 

לחיבור המזגן למערכת שליטה דרך אפליקציה 

המיועדת להתקנה בטלפונים חכמים. 

דגשים להתקנה

הצטייד בשלט רחוק של המזגן,. 	

            ודא כי הסוללות תקינות והשלט פועל כראוי.

התחבר לרשת ה WIFI הביתית, רשת ה-WIFI הביתית                              . 	

            חייבת להיות בעלת הגנה של סיסמה.

	 ..5GHZ ולא  	4.GHZ בתדר WIFI -וודא כי רשת ה

הורד את האפליקציה מחנות האפליקציות כמתואר בתמונה.. 4

נוהל התקנה

ANDROID
APPLE
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4. התקן את האפליקציה 

5. עם סיום ההתקנה יופיע העמוד הבא 

במידה וטרם נרשמת, בחר ״הירשם״
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6. מלא את פרטיך בעמוד הרישום, 
   בחר שם ייחודי באנגלית ובשדה  

   ״אזור״ בחר ״אירופה״   
   הסיסמא חייבת להכיל מינימום 6       

   תווים, אות גדולה, אות קטנה באנגלית 
   ומספרים, הקפד לזכור את הסיסמא 

   או לשמור אותה במקום נגיש עבורך!  

7. עם סיום הרישום יופיע מסך הבית 
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8. כעת האפליקציה מוכנה לחיפוש מזגנים 
.WIFI -ברשת ה    

    בחר בסימן ה + מימין לכותרת 
   ״הבית שלי״ להמשך במסך בחירת 

    סוג המוצר בחר ״מזגן תדיראן״

9. בשלב הבא תעבור למסך בו יש לאפס 
WIFI-את המזגן לפני סריקתו ברשת ה   

	.9 כאשר המזגן במצב OFF לחץ 
 MODE+WIFI בו זמנית על לחצנים

בשלט רחוק 

	.9 לאחר שתי שניות המזגן ישמיע 
צפצוף, הפסק את הלחיצה בשלט.

	.9 נתק את המזגן מהחשמל למשך 
	 שניות, חבר חזרה ולחץ בטלפון 

על כפתור הבא.
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0	. זיהוי מודל המזגן -

 - ANDROID עבור משתמשי 	0.	
במסך הבא המתן להופעת מספר המזגן 

בשדה המסומן, המספר אקראי.
עם הופעת המספר בחר הבא.

 – IPHONE עבור משתמשי 	0.	
יש לעבור לרשימת הרשתות ולזהות 
את הרכיב של המזגן ולהתחבר אליו, 

סיסמת ההתחברות 45678			    
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		. במסך הבא יוצג שם הרשת הביתית 
    שהאפליקציה מצאה, הזן את סיסמת 

    הרשת ובחר ״חפש מזגן״

		. האפליקציה תחל בסריקה, המתן
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13. ברגע שהמזגן יזוהה, האפליקציה 
     תעבור למסך הבא והמזגן יוצג 

     בשם אקראי

לחץ על המזגן לפתיחת המסך 
הפרטני של המזגן, הקש על סימן 

העיפרון והכנס שם חדש. למזגן במסך 
זה ניתן גם למחוק את המזגן

SAVE לסיום לחץ 
 המזגן יופיע עם שמו החדש
בזאת הסתיים שלב הזיהוי 

וההגדרה של המזגן, 
ניתן לעבור למזגן הבא.
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בכדי לשנות משטר עבודה 
)קירור / חימום / אוורור / ייבוש(,

טמפרטורה רצויה ומהירות
מפוח, גלול לצדדים.

צבע הרקע ישתנה בהתאם למוד העבודה
לדוגמא:

קירור / ייבוש = כחול
חימום = כתום

לבחירת ״פונקציה״ נוספות בחר ״פונקציה״

הוראות 
לתפעול שוטף

תאורה - כיבוי / הדלקה של תצוגת המזגן 
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בחלון ״פונקציה״ בחר ״טיימר״

להוספת טיימר בחר הוסף

בחר בשעת הפעולה, 
סוג הפעלה )הפסק/הפעל( 

ובימי הפעולה ולסיום שמירה

כיוון זמני 
הפעלה / הפסקה
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במסך הבית לחץ על סמל האיש,

טיפול בחשבון 
המשתמש ויצירת 

קבוצות מזגנים:

במסך הבא ניתן לתת לעצמך שם ותמונה,
לחץ על סמל האיש.
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ניתן למחוק את החשבון, לשנות 
סיסמה, לשנות שם, לבחור תמונה 

או לצאת מהאפליקציה.

ניתן להפעיל את התרחישים מהמסך הזה 
ע״י לחיצה על ״בצע״ וגם מהמסך הראשי.

בלחיצה על ״שליטה קבוצתית״ ניתן 
להגדיר קבוצות מזגנים תחת כותרת 

משותפת כאשר בכל תרחיש, כל 
מזגן יכול להתכוונן לפרמטרים שונים. 

לדוגמה: כאשר לוחצים על תרחיש 
קבוצתי של לילה - חורף, כל המזגנים 

בקומת המגורים יכבו וכל המזגנים 
בקומת חדרי השינה יופעלו בחימום 
מכוונים ל-		 מעלות. תרחיש מחוץ 

לבית - יכבו כל המזגנים וכו׳.
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4	. אופן הזמנת בני משפחה 
    לשימוש במזגנים:

    על מנת שבני משפחה יוכלו להשתמש 
    במקביל באפליקציה על כל בן     

    משפחה לפתוח לעצמו חשבון נפרד     
    כמתואר בסעיפים 6-4.

    בעל החשבון הראשי צריך לשלוח 
    הזמנה לכל בן משפחה באופן הבא:

    הכנס לתפריט הראשי ובחר "ניהול     
    הבית" ובמסך הבא לחוץ על שם 

    המשפחה שלו.
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6	. בן המשפחה יקבל הודעה באפליקציה 
    אצלו בחשבון ואז עליו לבחור בכותרת את 

    שם המשפחה של המזמין 
  

5	. בשלב הבא יש להקיש על סימן 
    ה + ובמסך הבא להקליד את שם 

    או כתובת הדואר של בן המשפחה 
    כפי שנרשם ואז ללחוץ על כפתור 

    הזמנת אנשים    
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