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Manual pentru utilizatorii WI-FI 
 

1. Mediul smart phone si WI-FI 
1) Specificatiile minime ale smart phone-ului 
Versiunea Android 2.1 sau mai mare  
Versiunea IOS 5.0 sau mai mare  
2) Cerintele retelei wireless ale modulului WI-FI 

 
3) Localizarea modulului WI-FI si a adresei MAC 
Deschideti panoul frontal, modulul WI-FI este langa ca[acul cutiei electrice sau pe panou. 
Adresa MAC este codul de identificare (ID) al modulului WI-FI. Acesta este foarte important 
pentru service, de aceea nu trebuie indepartata sau distrusa eticheta. 
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2. Mediul smart phone si WI-FI 
Instalati aplicatia pentru smart phone Android. 
Pasul 1. Tastati icoana Play Store de pe smart phone.  
 

 
Pasul 2 Scrieti tfiac in fereastra de cautare a aplicatiei. 
Pasul 3. Tastati butonul INSTALL de pe  ecranul TFIAC. 

 
Pasul 4. Tastati butonul ACCEPT de pe ecranul acccess.  
Pasul 5. Dupa terminarea instalarii un buton OPEN va fi afisat pe ecran. Daca sunteti pregatit 
tastati butonul OPEN pentru pornirea aplicatiei. 
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3. Descarcarea si instalarea aplicatiei 
1) Instalati aplicatia pentru iPhone (sisteme IOS) 
Pasul 1. Tastati icoana"APP Store" de pe i Phone.  
 

 
Pasul 2. Tastati "tfiac" in fereastra de cautare si cautati aplicatia.  

Pasul 3. Tastati butonul  pentru a descarca si instala aplicatia. 
Pasul 4. Dupa terminarea instalarii va fi afisat un buton "OPEN" pe ecran. Daca sunteti 
pregatit tastati "OPEN" pentru pornirea aplicatiei. 

 
2) Alt mod pentru descarcarea si instalarea aplicatiei (pentru iPhone) 
Pasul 1. Scanati urmatorul cod QR. 
Pasul 2. Tastati Download pe ecran (pentru iPhone) intrati in APP Store si urmati pct. 2 al 
acestui topic pentru terminarea instalarii.  

 
Pasul 3. Dupa descarcarea aplicatiei, tastati butonul de instalare de pe ecran sau gasiti 
OEMExport.apk. in lista descarcarilor si deschideti-o. 
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Pasul 4. Selectati "I understand the risk, install anyway". 
Pasul 5. Tastati "Instal anyway" pentru a instala aplicatia.  
Pasul 6. Dupa terminarea instalarii daca sunteti pregatit tastati OPEN pentru pornirea 
aplicatiei. 

 
Nota: Sursa este Broeser-ul UC pentru pasii de mai sus. Puteti alege alte metode. 
 
4. Activati ecranul de intampinare 
Lansati aplicatia tastand icoana TFIAC. 

 
2) La prima utilizare a aplicatiei se va sugera activarea ecranului. La urmatoarea va aparea 
ecranul de intampinare. 
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3) Activati codul QR si codul de activare 

 
Nota: Fara codul QR sau fara codul de activare nu puteti folosi aplicatia. Pa\strati-le in 
siguranta. 
 
5. Conectarea modulului WI-FI la smart phone 
Conectarea se face urmand pasii urmatori: 
Pasul 1. Conectati smart phone-ul la WI-FI, alimentati unitatea interioara (pornirea aerului 
conditionat nu este necesara). Verificati daca pe afisaj apare "CF". (aceasta inseamna ca 
modulul este deconectat de la modulul WI-FI). 
Pasul 2. Tastati butonul "Add Device"de pe ecranul cu "Device list". 
Pasu 3. Pe ecranul Add Device tastati textul WI-FI apoi introduceti parola, selectati "Show" 
dacaa vreti sa vedeti parola. 
Pasul 4. Tastati butonul "Start Config" pentru configurarea procesului.  

 
 
6. Conectarea modulului WI-FI la smart phone 
Pasul 5. In procesul de configurare se afiseaza pe ecran: "The connection process may take 
up to 1 min..." si in acelasi timp "PP", "SA", "AP", pe rand pe afisajul interior.  

"PP" inseamna cautare ruter;     
"SA" inseamna conectat la ruter; 
:AP" inseamna conectat la server. 
Pasul 6. Dupa 1-3 minute revine automat la ecranul "Device List" si se afiseaza 
"Configuration success", si se va afisa lista dispozitivelor.  
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7. Comunicarea dintre modulul WI-FI si smart phone 
1. Modul de comunicare offline, local si la distanta 
"local"  Smart phone-ul si modulul WI-FI sunt in aceeasi retea casnica WI-FI. Se poate 
controla aerul   conditionat prin WI-FI fara internet 
"la distanta" phone-ul si modulul WI-FI nu sunt in aceeasi retea casnica WI-F. Se poate 
controla aerul   conditionat prin internet. 
"offline"  Aerul conditionat nu este conectat la retea. 
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8. Conectarea multipla 
1) Un dispozitiv poate fi controlat de mai multe smart phone. 
Un dispozitiv (un aer conditionat) poate fi conectat la diferite smart phone. In aceeasi retea 
casnica o data ce dispozitivul este conectat la un smart phone dispozitivul va fi vazut in 
Device List direct fara Add Device. Daca cineva a blocat dispozitivul, acesta nu mai poate fi 
vazut. 
2) Un smart phone controleaza mai multe aere conditionate 
Un smart phone poate controla diferite aparate de aer conditionat. Trebuie urmati pasii pentru 
adaugarea mai multor aparate de aer conditionat. 
3) Blocarea sau deblocarea aparatului 

Tastati  sau  pentru a comuta blocarea sau deblocarea dispozitivului. Daca dispozitivul 
este blocat de cineva, un nou utilizator al aplicatiei din aceeasi retea casnica nu il mai poate 
vedea, dar daca utilizatorul se conectase la dispozitiv inainte, nu mai este afectat de aceasta 
blocare. 

 
9. Denumirea dispozitivului in aplicatie 
1) Denumirea originala a dispozitivului in aplicatie 
Denumirea originala a unui aparat de aer conditionat in lista dispozitivelor este "TAC_" si 
ultimele 6 numere ale adresei MAC a modulului WI-FI. De exemplu adresa MAC este 
B4:43:0D:E3:ED:03, iar numele dispozitivului va fi TAC_E3ED03.  
2) Schimbarea numelui dispozitivului in aplicatie 
Mentineti apasat lista bara a unui dispozitiv. In cateva secunde apare butonul "Save", tastati 
numele dispozitivului si schimbati-l apoi tastati butonul "Save". Dupa cateva secunde apare 
"update successful" ceea ce inseamna ca denumirea a fost schimbata. Se poate tasta orice loc 
gol de pe bara pentru a anula inainte de salvare. Vezi figura de mai jos.  
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10. Stergerea dispozitivului din lista dispozitivelor 
1) Stergerea dispozitivului 
Deplasati bara lista de la dreapta la stanga pana ce apare butonul "Delete", apoi tastati-l 
pentru a sterge dispozitivul. Tastati orice alt loc gol de pe bara pentru a anula stergerea.  
2) Aparitia dispozitivului sters 
In reteaua casnica aplicatia va cauta in mod constant toate dispozitivele conectate la ruter si 
va afisa cautarea in lista dispozitivelor. Stergeti lista de cispozitive dar nu deconectati 
dispozitivul de la ruter ca sa apara din nou. 

 
11. Controlul aparatului de aer conditionat. Ecranul principal de control 
Tastati bara devuce list de pe ecranul Device List pentru a introduce ecranul principal de 
control. 
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Nota: Butoanele functiilor sunt pe doua randuri, la partea de jos a ecranului. Daca icoanele si 
cuvintele butoanelor devin stralucitoare (albe) inseamna ca sunt active, in caz contrar (negre) 
ele nu sunt active. 
 
12. Modul de control al aparatului de aer conditionat 
1) Tastati butonul "Mode" pentru a introduce ecranul mod. 

 
2) Exista 5 moduri pe ecranul mod. Tastati fiecare buton pentru a controla aerul conditionat 
sa lucreze in modul corespunzator. Cititi in manualul de utilizare detaliile fiecarui mod pentru 
a controla mai usor functionarea corespunzatoare fiecarui mod. 
3) Tastati butonul de revenire pentru a reveni la ecranul principal de control fara schimbari. 

 
13. Controlul aparatului de aer conditionat. Timer 
1. Ecranul principal "Setare Timer" 

 
Tastati butonul Timer pentru a introduce ecranul principal al setarilor Timer. Se poate porni 
si opri aerul conditionat. Tastati butoanele Timer on sau Timer off pentru a comuta lista 
Timer. 
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2) Timer on 

Comutati Timer on pentru a afisa lista Timer on. Tastati  pentru a adauga un nou Timer, 
sau tastati unul din Timer-ele de pe lista pentru a introduce acelasi ecran pentru schimbarea 
setarilor Timer. 

 
3) Timer off 

Comutati Timer off pentru a afisa lista Timer off. Tastati  pentru a adauga un nou Timer, 
sau tastati unul din Timer-ele de pe lista pentru a introduce acelasi ecran pentru schimbarea 
setarilor Timer. Operatia este identica cu cea de la Timer on.  

 
4. Stergere Timer 
1) Pentru smart phone Android 
Apasati o lista Timer si nu slabiti degetul, deplasati de la dreapta la stanga pana la aparitia 
butonului "Delete". Tastati acest buton si se va afisa: "Sure to delete". Tastati "Yes" pentru a 
sterge acest Timer sau tastati "Cancel" pentru a anula operatia. 
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2) Pentru iPhone 
Apasati o lista Timer si nu slabiti degetul, deplasati de la dreapta la stanga pana la aparitia 
butonului "Delete". Tastati acest buton pentru a sterge acest timer direct. 

 
Nota: Se poate deplasa bara lista Timer de la stanga la dreapta pentru a anula operatia si a 
ascunde butoanele "Delete" sau "Del". 
14. Control baleiere (swing) aparat aer conditionat 
1) Tastati butonul Swing pentru a introduce ecranul de setare al curentului de aer. 

 
2) Tastati Vertical -Wind pentru a comuta schimbarea automata a directiei aerului de la stanga 
la dreapta si Horizontal-Wind pentru a comuta schimbarea automata a directiei aerului de sus 
in jos. Lumina verde indica faptul ca este activat, in caz contrar este inchis. 
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3) Tastati butonul Save pentru salvarea modificarilor si apoi inapoi la ecranul de control 
principal. 
4) Puteti tasta butonul inapoi pentru a reveni in ecranul de control principal fara a efectua nici 
o modificare. 
Nota: Pentru unele modele fara control automat al directiei aerului pe verticala daca activati 
Vertical -Wind se va auzi un bip dar nu va avea loc nici o actiune. 
15. Controlul aparatului de aer conditionat. Turatia ventilatorului/Eco/Turbo/Sleep 
1) Exista 4 turatii ale ventilatorului pentru a fi selectate de pe ecranul de control principal. 
Tastati acest buton, iar turatia ventilatorului se va modifica in ordinea indicata mai jos. 
Deoarece unele modele au limitari, unele turatii nu vor aparea in fiecare mod. Verificati 
detaliile in capitolul urmator. 

 
2) Pentru butoanele functiilor Eco/Turbo/Sleep, doar tastati butonul pentru activarea functiei. 
Tastati din nou pentru dezactivarea functiei. Cititi detaliile fiecarei functii in manualul de 
utilizare pentru un control mai agreabil. Deoarece unele modele au limitari, unele turatii nu 
vor aparea in fiecare mod. Verificati detaliile in capitolul urmator.  

 
16. Controlul aparatului de aer conditionat. Limitari mod 
In fiecare mod exista unele functii care nu poot fi folosite. Vezi tabelul de mai jos pentru o 
operare mai buna. "Yes" inseamna ca aceasta functie poate fi folosita in acest mod. Loc gol 
inseamna ca aceasta functie nu este disponibila in acest mod. Daca tastati aceast buton al 
functiei se va afisa: "Not Available" pe ecran.  
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Mod Turatie ventilator Timer Swing Turbo Eco Sleep 
Rece Auto, Low, Med, 

High 
Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Ventilator  Low, Med, High Yes  Yes  Yes    
Uscat Auto Yes  Yes     
Cald Auto, Low, Med, 

High 
Yes  Yes  Yes Yes  Yes  

Auto Auto, Low, Med, 
High 

Yes  Yes     

 

 
 
17. Resetarea modulului WI-FI si versiunea aplicatiei 
 
1) Daca aparatul de aer conditionat nu poate fi controlat normal de smart phone-ul Dvs. sau 
in cazul in care doriti sa schimbati ruterul, sau sa schimbati parola modulului WI-FI (sau in 
oricare alt caz) puteti reseta modulul WI-FI pentru reconfigurare. Inainte de resetarea 
modulului WI-FI asigurati-va ca aparatul de aer conditionat este alimentat. 
Metoda 1: Tastati butonul "DISPLAY" de pe telecomanda  (unele modele nu au acest buton) 
de 6 ori in intervalul de 20 de secunde pana ce se aude un semnal sonor (buzzer) si pe ecran 
se afiseaza CF. 
Metoda 2: Deschideti panoul frontal al unitatii interioare si veti gasi modulul WI-FI. Folositi 
o scula potrivita pentru a apasa butonul "Reset" pana ce lumina modulului WI-FI continua sa 
lumineze intermitent si pe ecran se afiseaza CF 
2) Tastati butonul "About" de pe ecranul Device List pentru a introduce ecranul "About". Se 
va vedea versiunea aplicatiei si "How to reset WI-FI (cum se reseteaza WI-FI). 
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18. Amintire actualizare aplicatie 
 
La introducerea ecranului Device List, daca a aparut o noua versiune a aplicatiei se va afisa 
"Find new app version" (gasiti o noua versiune a aplicatiei. In acest caz tastati "ignore" 
pentru a ignora si mergeti mai departe pentru a utiliza aplicatia. Daca se doreste actualizarea 
aplicatiei tastati butonul "Update". Se va descarca noua versiune a aplicatiei  si pe ecranul de 
instalare se poate instala aplicatia ca pozitia 3 a topicului "Downloding and installing the 
APP". De asemenea se poate merge in APP store oficial pentru actualizarea aplicatiei alegand 
"Downloading and installing the APP". 
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19. Nota 
 
1) Pentru actualizarea tehnica, probabil ca exista o diferenta a reperului real fata de ceea ce 
este specificat in manual. Ne cerem scuze. Trebuie sa va referiti la produsul real si la 
aplicatie. 
2) Aplicatia smart a aparatului de aer conditionat poate fi modificata fara notificare, pentru 
imbunatatirea calitatii si de asemenea poate fi stearsa depinzand de circumstantele firmelor 
producatoare. 
3) Daca semnalul WI-FI este slabit, aplicatia smart poate fi deconectata. Asigurati-va ca 
ruterul este instalat in imediata vecinatate a unitatii interioare. 
4) Functia serverului DHCP trebuie activata pentru ruterul wireless. 
5) Conexiunea la internet poate cadea datorita unei probleme de firewall. In acest caz 
contactati furnizorul de servicii de internet. 
6) Pentru securitatea sistemului smart phone si setarea retelei asigurati-va ca aplicatia provine 
dintr-o sursa de incredere. 
 
20. Posibile defecte si remedierea acestora 
 
Descriere Analiza cauzei 

Aparatul de aer 
conditionat nu poate fi 
configurat 

1. Verificati daca adresa WI -FI de conectare a mobilului si parola 
sunt corecte. 
2. Verificati starea configuratiei aparatului de aer conditionat.  
3. Exista firewall, sau au fost configurate alte restrictii.  
4. Verificati daca ruterul lucreaza normal.  
5. Asigurati-va ca aparatul de aer conditionat, ruterul si mobilul 
lucreaza in zona de semnal. 
6. Verificati daca ruterul protejeaza aplicatia.  

Mobilul nu poate 
controla aparatul de aer 
conditionat 

Afisare software: Identificare nereusita, aceasta inseamna ca 
aparatul de aer conditionat a fost resetat si mobilul si-a pierdut 
permisiunea de control. Este necesara o conectare la reteaua WI-FI 
pentru a primi din nou permisiunea. 
Conectati-va la retea si reimprospatati conexiunea. 
Daca tot nu functioneaza trebuie sters aparatul de aer conditionat si 
asteptata reimprospatarea acestuia. 

Mobilul nu poate gasi 
aparatul de aer 
conditionat 

Afisare software: Aparatul de aer conditionat nu este conectat. 
Verificati daca reteaua functioneaza.  
1. Aparatul de aer conditionat a fost reconfigurat.  
2. Aparatul de aer conditionat nu este alimentat. 
3. Ruterul nu este alimentat. 
4. Aparatul de aer conditionat nu se poate conecta cu ruterul. 
5. Aparatul de aer conditionat nu se poate conecta la retea prin ruter 
(in modul control la distanta). 
6. Mobilul nu se poate conecta la ruter (in modul control local). 
7. Mobilul nu se poate conecta la retea (in modul control la 
distanta). 
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