
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Bezprzewodowy interfejs do pompy ciepła powietrze-woda

Toshiba Home AC Control
Należy przejść do sklepu z aplikacjami na urządzeniu 
w celu pobrania i zainstalowania aplikacji Toshiba 
Home AC Control.

Wsparcie dla aplikacji Toshiba Home AC Control

iOS wersja 9.0 lub nowsza.

Android: wersja 5.0 lub nowsza.
Aplikacja
Słowo kluczowe: Toshiba 
Home AC Control

O aplikacji Toshiba Home AC Control
1. Aplikacja Toshiba Home AC Control umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora ze smartfona lub tabletu (urządzeń 

mobilnych) poprzez połączenie internetowe.
2. Gdy oprogramowanie jest dostępne w chmurze lub na urządzeniu mobilnym, możliwe jest konfigurowanie i 

monitorowanie pracy systemu.
3. Sterowanie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, 1 interfejs bezprzewodowy może być używany przez 

maksymalnie 5 użytkowników (korzystających z 1 rejestracji e-mailowej).
4. Układ sterowania wieloma systemami, 1 użytkownik może sterować 10 systemami.

Uwaga:
1. Interfejs bezprzewodowy może być zarejestrowany tylko z 1 adresem e-mail; w razie rejestracji nowego 

adresu e-mail aktualny adres e-mail straci ważność.
2. 1 adres e-mail może być użyty do rejestracji 5 urządzeń mobilnych do sterowania jednym systemem.
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Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego.
1. Otwórz pokrywę interfejsu bezprzewodowego i zrób otwór do poprowadzenia przewodu.

Wykonaj otwór za pomocą 
narzędzia, uważaj, aby nie 
pozostawić ostrych krawędzi, gdyż 
mogłoby to uszkodzić przewód.Otwórz pokrywę

Miejsce wyjścia przewodu

2. Przymocuj na ścianie nośnej lub działowej za miejscem mocowania, podłącz przewód pomiędzy interfejsem 
bezprzewodowym i jednostką Hydro.

Jednostka Hydro

2-żyłowy kabel ekranowany – o przekroju co 
najmniej 0,5 mm2.
Maksymalna długość kabla – 50 m

Niepolarny

Położenie mocowania śruby

Kostka zaciskowa CN01Kostka zaciskowa TB04 do podłączenia 
pilota zdalnego sterowania lub interfejsu 

bezprzewodowego adaptera do jednostki Hydro.

Jednostka Hydro

Interfejs bezprzewodowy

Interfejs 
bezprzewodowy

3. Zamknij pokrywę interfejsu bezprzewodowego
Jednostka Hydro

Interfejs 
bezprzewodowy

Uwaga:
1. Przed zainstalowaniem tego produktu upewnij się, 

że nie jest podłączony do zasilania elektrycznego.
2. Interfejsu bezprzewodowego nie wolno instalować 

w miejscach opisanych poniżej
- Gdzie występuje bezpośrednie nasłonecznienie lub 

w obszarach narażonych na nawiew powietrza z 
zewnątrz

- Gdzie występuje słaba wentylacja (w pobliżu okien 
lub innych otworów)

- Przy zewnętrznych źródłach ciepła (nad grzejnikami itp.)
- Obszarach mroźnych lub chłodzonych
- Nie montować w pobliżu urządzeń, które mogą 

wytwarzać szum elektryczny, takich jak windy, drzwi 
automatyczne itd.

3. Nie modyfikować żadnych elementów elektrycznych 
— grozi to awarią, porażeniem prądem 
elektrycznym lub pożarem.

4. Miejsce montażu powinno być w zasięgu sygnału 
Wi-Fi z routera.

5. Ten Interfejs bezprzewodowy jest zgodny z 
routerami w paśmie 2,4GHz IEEE802.11 b/g/n.

6. Poziom montażu powinien znajdować się co 
najmniej 100 mm nad podłogą.

7. Temperatura robocza nie może przekraczać 55°C.



Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego.
Otwórz aplikację i przeprowadzić procedurę rejestracji użytkownika.

1 Karta rejestracji 2 Wpisz adres e-mail 3 Wybierz kraj 4 Wpisz nazwę użytkownika

@

5 Wprowadź hasło o długości 
6–10 znaków, zawierające 
litery i cyfry

8 Na podany adres e-mail 
zostanie wysłana wiadomość 
zawierająca link, który należy 
kliknąć w celu potwierdzenia

6 Sprawdź warunki 
użytkowania 7 Potwierdź informacje

Zalogować się w aplikacji Toshiba Home AC Control.

1 Podłącz interfejs bezprzewodowy do systemu i 
włącz zasilanie.

Dioda LED Operation = WŁ. zielona

Dioda LED Wi-Fi = WŁ. żółta
Dioda Link = Wył.

Dioda Zasilanie = WŁ. zielona

* Uwaga
1. W razie wymiany routera Wi-Fi lub zmiany e -mail użytego do 

rejestracji konieczne będzie powtórzenie procedury dodawania 
interfejsu bezprzewodowego
(należy nacisnąć przycisk SETUP 1 raz w celu aktywacji trybu 
punktu dostępowego).

2. W przypadku zmiany interfejsu bezprzewodowego w 
celu stosowania z innym klimatyzatorem konieczne jest 
zresetowanie do wartości fabrycznych (nacisnąć i przytrzymać 
przycisk SETUP przez 5 s) i ponowne dodanie interfejsu 
bezprzewodowego.

2 Otwórz aplikację i wybierz 
logowanie

3 Wprowadź nazwę 
użytkownika i hasło

4 Logowanie zakończone 
powodzeniem



Dodawanie interfejsu bezprzewodowego do sterowania przez aplikację Toshiba Home AC Control.

Adapter bezprzewodowy 
typu C

Automatyczne logowanie 
adaptera bezprzewodowego.

1 Wybierz „Add AC (Adapter)” z obu ekranów powyżej.
2 Wybierz sposób podłączenia (adaptera) 

klimatyzatora.

Dodawanie interfejsu bezprzewodowego do sterowania przez aplikację Toshiba Home AC Control.

35 °C

48 °C

45 °C

3 Podłącz (adapter) klimatyzator 4 Podłącz do domowego routera Wi-Fi

5 Dodawanie klimatyzatora 
dobiegło końca

Tryb WPS

Wprowadzanie ręczne

Dioda LED Operation = WŁ. zielona

Połączenie zakończone powodzeniem

Nazwa routera Wi-Fi

Hasło routera Wi-Fi

Dioda LED Wi-Fi = Wył.
Dioda Link = Wył.

Dioda Zasilanie = WŁ. zielona



Informacje o aplikacji.
1. Opis ekranu głównego.

User XXX

35 °C

48 °C

45 °C

Menu

Harmonogram tygodniowy

Ustawienie

Dodaj ESTIA

Ustawianie temperatury wody 
wychodzącej dla każdej STREFY 
ogrzewania przestrzeni

„All ESTIA” włączone/
wyłączone

Jednostka ESTIA 
włączona/wyłączona

Ogrzewanie przestrzeni 
STREFY Wł./Wył.

Ciepła woda użytkowa 
Wł./Wył.

Urządzenie jest w 
trybie offline

Zawiadomienie Opis kodu 
BŁĘDU (okienko wyskakujące)

Bieżący pracy każdej STREFY

Ustawianie temperatury 
ciepłej wody użytkowej

Bieżące działanie ciepłej 
wody użytkowej

Podmenu każdego ESTIA
 Ustawienie pracy
 Informacje o czujniku
 Zmień nazwę
 Usuń ESTIA

Podmenu ALL ESTIA 
(WSZYSTKIE ESTIA)
 Ustawienie pracy
 Informacje o czujniku
 Usuń ESTIA



Podmenu

55 °C

55 °C

-7 °C

30 °C

45 °C

Przejdź do trybu pracy ALL ESTIA

ESTIA Family House (Dom rodzinny)



2. Ustawianie trybu i warunków.

45 °C

35 °C

48 °C

Przejdź do trybu pracy ALL ESTIA

Przejdź do trybu pracy „Each ESTIA”

Wybierz ZONE1 / ZONE2 / DHW, 
każda operacja trybu ustawień 
otwiera się bezpośrednio.



3. Wybieranie funkcji aplikacji Toshiba HOME ESTIA.

Wskaźnik stanu 
Sprężarka / Elektryczna nagrzewnica 
pomocnicza / Pompy wodne / Bojler

Świeci w trybie pracy, dla 
którego ma zostać zmieniona 
temperatura wody wychodzącej.

Wybór trybu / Wł.-Wył.

TRYB AUTOMATYCZNY Wł./Wył.
(w przypadku pracy z automatyczną 
krzywą: funkcja automatycznego 
ustawiania temperatury wody 
wychodzącej wg temperatur 
zewnętrznych w celu uzyskania 
najlepszych oszczędności energii)

Ustawiona temperatura wody 
wychodzącej

Funkcja specjalna

Temperatura wody za 
nagrzewnicą pomocniczą

Temperatury wody przed 
nagrzewnicą pomocniczą 
(dwa czujniki)

1 zależy od ustawienia ESTIA



Wybór trybu pracy i funkcja merytoryczna

Strefa 1, Strefa 2

Chłodzenie Ogrzewanie

Ustawiona temperatura ciepłej 
wody użytkowej

Ustawienia ciepłej wody użytkowej



Kontrolka LED adaptera bezprzewodowego oraz sterowanie włączeniem/wyłączeniem 
klimatyzatora

Wybór włączenia/wyłączenia



Ustawianie harmonogramu tygodniowego.

Wybór dnia, poniedziałek – niedziela
Harmonogram tygodniowy dla 
wszystkich jednostek ESTIA

Harmonogram 
tygodniowy ustawiony dla każdej jednostki

Wybierz program do aktywacji 
poprzez zaznaczenie pola

Harmonogram tygodniowy 
ustawiony i aktywny

Harmonogram tygodniowy 
ustawiony, ale nieaktywny

Harmonogram tygodniowy 
nieustawiony 

Wybór godziny

Anulowanie harmonogramu
tygodniowego.

Wybór trybu



Monitorowanie energii.

ESTIA Family House

All ESTIA

ESTIA Holiday House

Wybór pomieszczenia do monitorowania energii

1 Wybór monitorowania energii 2 Wyświetlacz monitorowania energii

Ustaw kalkulację kosztów i walutę

Wybierz wyświetlacz 
monitorowania energii

Wyeksportuj dane i prześlij 
e-mailem



W razie problemów należy skorzystać z menu pomocy (Help).



Google Assistant
Połączenie konfiguracji konta i dodawanie urządzeń (klimatyzatorów)

1 Kliknij symbol +
2 Wybierz Skonfiguruj urządzenie 

(Set up device)
3 Wybierz opcję Współpracuje z 

Google (Works with Google)

4 Wyszukaj Toshiba Home AC Control 
5 Wpisz nazwę użytkownika 

(Username) i hasło (Password)
6 Powiązanie konta zakończone, 

wyświetl urządzenie

Polecenie Google Assistant

Kategoria polecenia
Język polski

Przykładowa nazwa sterowanego urządzenia to [STREFA 1 lub 2 lub 
CWU]

Regulacja mocy
(WŁ./WYŁ.)

OK Google, włącz [STREFA 1 lub 2 lub CWU].

OK Google, wyłącz [STREFA 1 lub 2 lub CWU].

Ustawianie trybu
(Dostępne tylko dla Strefa 1 i Strefa 2)

OK Google, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na tryb Chłodzenie.

OK Google, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na tryb Ogrzewanie.

Ustawianie temperatury

OK Google, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na 55 stopni.

OK Google, zwiększ temperaturę [STREFA 1 lub 2 lub CWU] o 5 stopni.

OK Google, zmniejsz temperaturę [STREFA 1 lub 2 lub CWU] o 5 stopni.

Zapytanie o stan OK Google, na co jest ustawiona [STREFA 1 lub 2 lub CWU]?



Amazon Alexa
Połączenie konfiguracji konta i dodawanie urządzeń (klimatyzatorów)

1 Wybierz Więcej (More)

5 Wpisz nazwę użytkownika 
(Username) i hasło (Password)

9 Zostaje wyświetlona lista 
urządzeń do konfiguracji

$ Konfiguracja ukończona

6 Powiązanie konta 
zakończone

! Konfiguracja 
urządzenia

% Sprawdź listę urządzeń

7 Wykryj urządzenia

" Wybierz grupę (GROUP) 
urządzenia

8 Wykryte urządzenia

# Wybierz kontynuuj 
(continue) 

2 Wybierz Umiejętności 
i gry (Skills & Games)

3 Wyszukaj 
„Toshiba Home AC Control”

4 Kliknij Włącz, aby używać 
(ENABLE TO USE)



Polecenie Amazon Alexa

Kategoria polecenia
Język polski

Przykładowa nazwa sterowanego urządzenia to [Sypialnia]

Regulacja mocy
(WŁ./WYŁ.)

Alexa, włącz [STREFA 1 lub 2 lub CWU].

Alexa, wyłącz [STREFA 1 lub 2 lub CWU].

Ustawianie trybu
(Dostępne tylko dla Strefa 1 i Strefa 2)

Alexa, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na tryb Chłodzenie. 

Alexa, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na tryb Ogrzewanie.

Ustawianie temperatury

Alexa, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na 55 stopni. 

Alexa, zwiększ temperaturę [STREFA 1 lub 2 lub CWU] o 5 stopni.

Alexa, zmniejsz temperaturę [STREFA 1 lub 2 lub CWU] o 5 stopni.

Zapytanie o stan Alexa, na co jest ustawiona [STREFA 1 lub 2 lub CWU]?

Uwaga:
„ Adapter sieci bezprzewodowej powinien być zainstalowany, 
konserwowany, naprawiany i zdemontowany przez wykwalifi kowanego 
instalatora lub wykwalifi kowanego serwisanta.”

„ W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze sprzedawcą i/lub centrum 
serwisowym.”


