
WIM_AC21812_TNB_Ver001

Slovensko

English

Italiano

SERIJA / SERIES/ SERIE:

Aplikacija: Ac Freedom

Español

Navodila za uporabo Wi-Fi 
Wi-Fi User’s manual
Manuale utente Wi-Fi
Manual de usuario de Wi-Fi



UVOD 

ZDRUŽLJIVOST/POVEZLJIVOST Z OMREŽJEM Wi-Fi
Stenska klimatska naprava TOYOTOMI NOBORU eco Split ima vgrajeno povezljivost z omrežjem Wi-Fi. Z aplikacijo 
  AC Freedom (na voljo v storitvi Apple App Store ali Google Play) je mogoče tovrstne naprave upravljati na daljavo  
s pametnimi telefoni ali tabličnimi računalniki.

Za upravljanje klimatskih naprav se uporablja usmerjevalnik Wi-Fi (seznanjen z napravo prek aplikacije AC Freedom). 

MINIMALNE ZAHTEVE

• Stenska klimatska naprava TOYOTOMI NOBORU eco Split
• Usmerjevalnik Wi-Fi, frekvenčno območje 2,4 G, ki podpira način 802.11b/g/n, s pokritostjo lokacije naprave (naprav)
• Za oddaljeno delovanje v oblaku usmerjevalnik Wi-Fi/modem z aktivno internetno povezavo
• Pametni telefon/tablični računalnik (Android 4.1+ ali Apple iOS 6.0+) z nameščeno aplikacijo AC Freedom

Koda QR za Android
ali poiščite AC Freedom v storitvi Google Play 

Koda QR za iOS
ali poiščite AC Freedom v trgovini Apple App Store 

1. Notranja enota klimatske naprave (klimatska naprava TOYOTOMI NOBORU eco)

2. Pametni telefon ali tablični računalnik (z uporabo omrežja Wi-Fi)

3. Usmerjevalnik Wi-Fi

4. Internetna povezava

5. Internetni oblak

6. Pametni telefon ali tablični računalnik (z uporabo internetnega oblaka) 

V dosegu usmerjevalnika Wi-Fi 

Izven dosega usmerjevalnika Wi-Fi 

1 

2 3 4 

5

6 

Klimatske naprave MORAJO biti nameščene na lokaciji v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi.
Če je nadzorna mobilna naprava zunaj dosega usmerjevalnika Wi-Fi, kar pomeni, da deluje 
na daljavo, bo usmerjevalnik Wi-Fi za komunikacijo z njo potreboval internetno povezavo. 
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INTERNET 



Drugo 

•Programska oprema vsebuje navodila za uporabo programske opreme in druge informacije za
uporabnike.

•Ker se uporabniški vmesnik in funkcije programske opreme nenehno nadgrajujejo, boste o
novostih sproti obveščeni.

•Ker se lahko uporabniški vmesnik nenehno nadgrajuje, so fotografije v tem priročniku
samo simbolne. Glejte dejanski uporabniški vmesnik.

Dodatek A: <<Preverjanje elementov konfiguracije ni uspelo>> 
.
•Preverite, ali je mobilno telefonsko omrežje v trenutnem okolju usmerjevalnika Wi-Fi: zaprite podatkovno
povezavo 3G/4G mobilnega telefona, da ga povežete s funkcijo seznanjanja usmerjevalnika Wi-Fi.

•Preverite, ali se je modul uspešno ponastavil: pritisnite gumba COOL in »+« na daljinskem
upravljalniku za ponastavitev; 8-kratni »pisk« potrdi, da je bila ponastavitev uspešna.

•Preverite ime usmerjevalnika Wi-Fi. Priporočljivo je, da ime ne vsebuje presledkov in drugih
nealfanumeričnih znakov.

•Preverite geslo usmerjevalnika Wi-Fi, ki ne sme biti daljše od 32 bitov. Priporočljivo je, da poleg črk
in številk ne vsebuje presledkov in posebnih simbolov.

•Preverite, ali je bilo geslo Wi-Fi pravilno nastavljeno med konfiguracijo aplikacije. Geslo lahko prikažete,
da potrdite, da je pravilno.
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Aplikacija  

AC Freedom v storitvi 

Google Play 



1. Vklopite klimatsko napravo, ki jo  
želite seznaniti, nato aktivirajte modul 
Wi-Fi, tako da na daljinskem
upravljalniku pritisnete in pridržite 
gumba COOL in »+« vsaj 3 
sekunde, da se zasliši 8-kratni pisk. 

4. Preden lahko uporabite 
aplikacijo AC Freedom, jo 
morate aktivirati bodisi s kodo 
QR ali z aktivacijsko kodo. 

Metoda kode QR - izberite 
scan (skeniranje) in s 
kamero mobilne naprave 
zajemite spodnjo kodo QR. 

5. Prikaže se 
pozdravna stran 
TOYOTOMI, ki potrjuje 
uspešnost aktivacije. 

Način aktivacijske 
kode - vnesite 
TOYOTOMI v  polje za 
aktivacijsko kodo 
in izberite activate
(Aktiviraj). 

NASTAVITEV OMREŽJA Wi-Fi 
Seznanjanje z mobilno napravo in omrežjem Wi-Fi 

3.Odprite aplikacijo AC 
Freedom, prikaže se naslednja 
uvodna stran/stran za 
nalaganje. 

2. Izberite mobilno napravo, ki jo 
nameravate seznaniti (za najboljše 
rezultate seznanite le eno mobilno 
napravo in eno klimatsko napravo 
naenkrat). Izključite mobilne podatke 
za mobilno napravo, nato pa jo 
povežite z želenim omrežjem Wi-Fi. 
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• Če konfiguracija ni uspešna, preverite, ali je omrežje Wi-Fi

še vedno aktivno. Če omrežje Wi-Fi deluje pravilno, ponovite

korake 1, 6 in 7.

• Če konfiguracija še vedno ne uspe, kontaktirajte TOYOTOMI.

• Ponovite korake od 1 do 7, da seznanite dodatne mobilne

naprave.

Postopek konfiguracije 
lahko traja minuto ali 
več, odvisno od moči 
signala. 

7. Vnesite geslo za omrežje Wi-
Fi v polje Password: (Geslo:) in 
izberite Start the Configuration 
(Zaženi konfiguracijo). 
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• Ko je konfiguracija uspešna, kliknite ime
ustrezne klimatske naprave, da vstopite v
vmesnik za upravljanje klimatske naprave.

Ko je konfiguracija končana, je 
na seznamu naprav prikazana 
nova klimatska naprava. 

6. Ko se odpre seznam naprav, 
izberite Add device (Dodaj 
napravo), od koder nadaljujete 
na stran za konfiguracijo 



UREJEVALNIK NAPRAVE 

Urejevalnik naprave omogoča prilagajanje aplikacije vmesniku klimatske naprave in dostop do njegovih posodobitev. 

• Klimatska naprava, v kateri želite urediti nastavitve, MORA biti povezana z omrežjem Wi-Fi.

• Preden zapustite urejevalnik naprave, shranite vse spremembe, ker boste drugače IZGUBILI vse neshranjene spremembe.

• Zaklepanje omejuje le možnost seznanjanja dodatnih mobilnih naprav s klimatsko napravo.

Za vstop v Device Editor (Urejevalnik 
naprav) na strani s seznamom naprav  
3 sekunde držite pritisnjeno ime 
naprave. 

Če želite spremeniti ikono klimatske naprave 
za določeno mobilno napravo, izberite ikono 
Photo (Fotografija) in sledite navodilom na 
zaslonu, da izberete novo sliko. 

Če želite spremeniti ime klimatske 
naprave za vse mobilne naprave, 
izberite polje Name (Ime) ter vnesite 
novo ime (npr. spalnica, nadstropje itd.). 

Za omejitev dostopa mobilne naprave izberite 

ikono Locking device (Zaklepanje naprave); 

siva/odprto pomeni, da je odklenjena, modra/ 

zaprto pomeni, da je zaklenjena. 

Če želite posodobiti vdelano programsko opremo, izberite Firmware Upgrade (Nadgradnja 

vdelane programske opreme). Če sta lokalna in strežniška različica različni, izberite 

Upgrade (Nadgradnja). Po posodobitvi bosta obe različici enaki. Za posodobitev vdelane 

programske opreme MORA usmerjevalnik Wi-Fi imeti vzpostavljeno internetno povezavo. 
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OSNOVNO DELOVANJE 

Prikaz stanja povezave: 

Izberite gumb Add device (Dodaj napravo) za seznanjanje z dodatnimi 
klimatskimi napravami 

Izberite ikono/sliko, da odprete stran za urejanje klimatske naprave 

Ime trenutno izbrane klimatske naprave 

Izberite gumb On (Vklop), da odprete strani za delovanje 
klimatske naprave in  mobilne naprave 

Izberite gumb Clean (Čiščenje) za začetek čiščenja 

Izberite gumb Mildew (Fresh) (Plesen (Svežina)) za zagon 
funkcije Self Clean (Samočiščenje) 

Izberite Display (Zaslon) za vklop ali izklop velikega 
digitalnega zaslona klimatske naprave 

Ko odprete aplikacijo in se prikaže stran s seznamom naprav, izberite želeno klimatsko napravo. 

STRAN S SEZNAMOM NAPRAV 

STRAN NAČINA V PRIPRAVLJENOSTI 

Klimatska naprava je vklopljena, vendar ni aktivirana.  
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Trenutna temperatura v prostoru 

On (Vklop), Off (Izklop) odpre in zapre napravo 

Trenutna temperatura v prostoru 



GUMB CLEAN (ČIŠČENJE) 

Čiščenje traja približno 35 minut, naprava pa se samodejno izklopi po zaključku 

cikla čiščenja. 

MILDEW (FRESH) (Plesen (Svežina))

Hlajenje in razvlaževanje lahko povzroči nabiranje vlage v napravi. S funkcijo »FRESH« (Svežina) se takšna 
vlaga odstrani tako, da ventilator po vsakem izklopu deluje še 3 minute, kar preprečuje neprijetne vonjave 
in ohranja svežino naprave. Izberite Mildew (Plesen) , da omogočite način delovanja Fresh (Svežina). 

GUMB ← (IZHOD/NAZAJ) 

Vklopi ali izklopi digitalni prikaz na notranji enoti. 

DISPLAY (PRIKAZ) 

Zapusti stran klimatske naprave in se vrne na stran s seznamom naprav ali se vrne na prejšnjo stran, če ste bili v 
podmeniju. Izbira gumba ← (izhod/nazaj) ne vpliva na trenutno stanje delovanja klimatske naprave. 

STRAN OSNOVNEGA DELOVANJA 

GUMB OFF (IZKLOP)

Ko je naprava izbrana in izberete ta gumb, se naprava izklopi in preide v stanje pripravljenosti. Prikaže se stran v pripravljenosti. 

Ime trenutno izbrane klimatske naprave 

Nastavitev temperature 

Trenutna temperatura v prostoru

Opozorilo o napaki pri delovanju 

Drsnik za hitrost ventilatorja 

Gumb ← (izhod/nazaj) 

Izberite gumb Mode (Način) za izbiro osnovnega načina delovanja 

Izberite gumb Off (Izklop) za preklop klimatske naprave v stanje pripravljenosti 
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Načina hlajenja in razvlaževanja lahko povzročita plesen v kondenzatorju. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa 
(več kot en mesec), priporočamo, da s funkcijo samočiščenja odstranite prah in vlago iz notranjega kondenzatorja in 
tako preprečite neprijetne vonjave. Izberite CLEAN (ČIŠČENJE), da zaženete funkcijo samočiščenja.  



DRSNIK ZA HITROST VENTILATORJA

Hitrost ventilatorja lahko nastavite ročno ali samodejno. Razpoložljive hitrosti ventilatorja so Mute, Low, Mid, High, Turbo ali Auto (Tiho, 

Nizka, Srednja, Visoka, Turbo ali Samodejno). Izberite »Auto« (Samodejno), če želite, da naprava sama prilagaja hitrost ventilatorja. 

GUMB TEMP (TEMPERATURA)

Ko je funkcija izbrana, s premikanjem temperaturnega kolesca ali gumbov              in           

nastavite želeno temperaturo (v korakih po 0,5 °C).    

OPOZORILO O NAPAKI PRI DELOVANJU

Prikaže se, ko ima naprava napako ali okvaro. 

 GUMB ← (IZHOD/NAZAJ) (enako kot zgoraj)

GUMB MODE (NAČIN)

Odpre zavihek za izbiro osnovnega načina delovanja. 

Izberite osnovni 
način delovanja 
ali tapnite gumb 
← (izhod/nazaj) 
za izhod 

OGREVANJE 

V tem načinu klimatska naprava ogreva prostor v temperaturnem območju od 16 °C do približno 32 °C v korakih po 0,5 °C. 

HLAJENJE 

V tem načinu klimatska naprava ohlaja  prostor v temperaturnem območju od 16 °C do približno 32 °C v korakih po 0,5 °C. 
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VENTILATOR

V tem načinu ventilator skrbi za kroženje zraka v prostoru. 

SAMODEJNO 

V tem načinu naprava samodejno prilagodi hitrost ventilatorja, način ogrevanja ali hlajenja in temperaturo 
glede na trenutno temperaturo v prostoru.

Spodnja tabela opisuje razmerje med temperaturo v prostoru in načini delovanja, ko je vklopljena nastavitev 
Auto. 

Temperatura v prostoru Nastavitev temperature Način delovanja 

≥ 27°C 24°C Način hlajenja 
20°C ~ 27°C 24°C Suhi način 

≤ 20°C 24°C Način ogrevanja 

SUŠENJE (RAZVLAŽEVANJE) 

Ko je v prostoru visoka vlažnost, ta način odstrani odvečno vlago iz prostora in s tem preprečuje nastanek 
plesni ter povečuje udobje bivanja.

Ta način samodejno prilagodi temperaturo v prostoru in hitrost ventilatorja, da ohrani optimalno raven 
vlažnosti.  
 
NAPREDNE NASTAVITVE APLIKACIJE

Glejte Napredna uporaba na naslednji strani. 
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NAPREDNA UPORABA 

NAPREDNE NASTAVITVE APLIKACIJE 

Temperature Ambient 
(Temperatura okolja) prikaže ali 
skrije trenutni prikaz trenutne 
temperature v prostoru. 

Če izberete tri pike zgoraj desno na 
ustreznih straneh, se odpre 
pogovorno okno za napredne 
nastavitve aplikacije. 

Scan QR code (Skenirajte kodo QR),  

kot je opisano v »Nastavitvah omrežja 
Wi-Fi« na strani 4. 

Help (Pomoč), navodila za  
pomoč v aplikaciji. 

Možnost Setting (Nastavitev) omogoča dostop do dodatnega neposrednega dostopa do prej opisanih 
strani klimatske naprave Add Device (Dodaj napravo) in Device List (Seznam naprav). 
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Software Upgrade (Nadgradnja) 
preverja, ali so na voljo posodobitve 
za aplikacijo AC Freedom.Tako usmerjevalnik 
Wi-Fi kot mobilna naprava MORATA imeti 
internetno povezavo za posodobitve aplikacije. 



TURBO 

Ko naprava deluje v načinih AUTO, FAN ali DRY (SAMODEJNO, VENTILATOR, SUŠENJE), funkcija Turbo ni na voljo.

V načinu Turbo je ventilator nastavljen na delovanje pri maksimalni moči. Če med delovanjem v načinu TURBO 
poskusite spremeniti hitrost ventilatorja, se ta način prekliče in vrne napravo v ročni način. 

MUTE (QUIET) (TIHO)

Če med delovanjem v načinu QUIET (TIHO) poskusite spremeniti hitrost ventilatorja, 
se ta način prekliče in vrne napravo v ročni način. 

Delovanje v načinu ECO (EKONOMIČEN NAČIN) deluje 8 ur, po tem pa se ponovi normalno hlajenje. Če želite 

nato znova zagnati način delovanja ECO, znova izberite način ECO (EKONOMIČEN NAČIN). Upoštevajte, da v 

načinu ECO (EKONOMIČEN NAČIN) hlajenje morda ne bo potekalo tako hitro kot v normalnem načinu hlajenja.  

ECO - EKONOMIČEN NAČIN (SAMO HLAJENJE) 

Na voljo je tudi več naprednih postopkov upravljanja. Če želite odpreti stran za napredno uporabo, povlecite s prstom 
navzgor do strani za osnovno delovanje in izberite želeno funkcijo.
Če želite zapreti stran za napredno uporabo in se vrniti na stran osnovnih funkcij, pritisnite tipko ← (izhod/nazaj). 

Izberite ta način, da dosežete najhitrejše hlajenje poleti in najhitrejše ogrevanje pozimi. 

Izberite ta način za delovanje naprave pri najnižji ravni hrupa. V načinu Mute (Tiho) se v drsni vrstici 
hitrosti ventilatorja prikaže utišanje. 

V tem načinu naprava samodejno nastavi delovanje, da doseže najvišji prihranek energije. 
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Izberite Up/Down (Gor/dol), da 
zaženete ali zaustavite navpično 
gibanje pretoka zraka

Izberite Left/Right (Levo/desno), 
da zaženete ali zaustavite 
vodoravno gibanje pretoka zraka 

Izberite Mode (Način), da 
odprete želeno funkcijo 
klimatske naprave. 

S to možnostjo izberete hitrost ventilatorja. 
Hitrosti ventilatorja, ki so na voljo, so Mute, 
Low , Mid, High,Turbo ali Auto (Tiho, Nizka, 
Srednja, Visoka, Turbo ali Samodejno). 
Izberite »Auto« (Samodejno), če želite, da 
naprava sama prilagaja hitrost 
ventilatorja. 

 



UP/DOWN (GOR/DOL) 
(fiksiranje) 

NE poskušajte ročno nastaviti ročne lopute, ker lahko s tem poškodujete njen 
mehanizem za premikanje. 

LEFT/RIGHT (LEVO/DESNO) 
(fiksiranje)

NE poskušajte ročno prilagoditi navpičnih loput, saj lahko to povzroči poškodbe 
mehanizma za premikanje loput. 

Strani, na katerih je prikazana možnost Save (Shrani), morate pred izhodom shraniti. Če 
zaprete tako stran brez shranjevanja, boste izgubili vse neshranjene spremembe. 

DISPLAY (PRIKAZ) 

Neprekinjeno kroženje: za nastavitev smeri pretoka zraka navpično, ki ustvari enakomerno kroženje zraka, 
izberite gumb Up/Down (Gor/dol). S tem gumbom se sproži neprekinjeno ciklično premikanje vodoravnih loput. 

Neprekinjeno kroženje: za nastavitev smeri pretoka zraka vodoravno, ki ustvari enakomerno kroženje zraka, izberite 
gumb Left/Right (Levo/desno). S tem gumbom se sproži neprekinjeno ciklično premikanje navpičnih loput. 

Vklopi ali izklopi digitalni prikazovalnik na notranji enoti. 

Fiksna smer: izberite gumb Up/Down (Gor/dol), kadar koli želite ustaviti ciklično premikanje loput. 

Fiksna smer: izberite gumb Left/Right (Levo/desno), kadar koli želite ustaviti ciklično premikanje loput. 

TIMER (ON / OFF) (ČASOVNIK (VKLOP/IZKLOP))

Če želite ustvariti, urediti ali izbrisati časovnik za zakasnitev, izberite Timer, da odprete stran s seznamom časovnikov. 

Ustvarjanje novega časovnika:

Če želite dodati nov časovnik, izberite »+« v zgornjem desnem kotu strani 
Timer (Časovnik), da odprete stran Add Timer (Dodaj časovnik).

Po potrebi izberite in uredite naslednje.

Power (Napajanje): nastavi časovnik na  
ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP).  
 
Temperature (Temperatura): nastavi 
temperaturo. 

Fan Speed (Hitrost ventilatorja): nastavi hitrost 
ventilatorja.  
 
Mode (Način): nastavi način delovanja 
 
OK (V redu): novi časovnik bo dodan na stran s 
seznamom časovnikov. 
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Urejanje časovnika: 

Če želite urejati obstoječi seznam na strani Timer list (Seznam časovnikov), tapnite ime želenega 

vnosa, tako da se odpre stran Edit Timer (Urejanje časovnika), ki deluje enako kot stran Add Timer 

(Dodaj časovnik). Shranjene sezname lahko nato nastavite na ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP). 

Za trajno brisanje zavihka s 
seznami izberite seznam in 
nato Delete (Izbriši). 

HEALTH (IONIZER) (ZDRAVJE (IONIZATOR)) 
Za vklop ali izklop ionizatorja.  

 SLEEP (MIROVANJE) 

S funkcijo mirovanja lahko nastavite različico funkcije, ki uporabniku omogoča ustvarjanje prilagojene krivulje mirovanja na podlagi 

možnosti Time (Čas) (od najmanj 0,5 ure do 12 ur v korakih po 0,5 ure), Temperature (Temperatura) in Fan Speed (Hitrost 

ventilatorja) (na voljo so funkcije Low, Mid in High ali Mute in Turbo (Nizka, Srednja in Visoka ter Tiho in Turbo)) prek interaktivnega grafa. 

Za ogrevanje: omogoča, da se nastavljena temperatura zmanjša in poveča v 
obdobju 10 ur v vnaprej določenih časovnih intervalih, kar zagotavlja večje 
udobje bivanja in prihranek energije (glej graf desno). 

Način mirovanja ni na voljo samo v načinu FAN (VENTILATOR).

Časovnik za zakasnitev izklopa lahko uporabite v kombinaciji z 

načinom SLEEP (MIROVANJE) za samodejni izklop klimatske naprave. 

SLEEP (MIROVANJE) 

Za hlajenje: omogoča, da se nastavljena temperatura zmanjša in poveča 
v obdobju 10 ur v vnaprej določenih časovnih intervalih, kar zagotavlja 
večje udobje bivanja in prihranek energije (glej graf desno). 

Naenkrat lahko shranite samo en program krivulje mirovanja. Pomembno: če se napajanje klimatske 
naprave prekine ali izklopi, se nastavitve za shranjeno krivuljo mirovanja izgubijo in jih je treba 
znova vnesti.
Strani, na katerih je prikazana možnost Save (Shrani), morate pred izhodom shraniti. Če zaprete 
tako stran brez shranjevanja, boste izgubili vse neshranjene spremembe. 
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S pomočjo interaktivnega grafa 
uredite nastavitve ventilatorja in 
temperature za želene točke grafa 
(morda boste morali podrsati v 
desno za dostop do drugih točk) in 
izberite Save (Shrani). 

Odpre se stran Edit sleep curve (Uredi 
krivuljo mirovanja), vnesite Sleep 
Time (Čas mirovanja) in izberite želeni 
čas mirovanja, nato na dnu strani 
izberite Create (Ustvari). 

Izberite Sleep DIY (Ročna 
nastavitev mirovanja), da odprete 
stran s seznamom krivulje mirovanja, 
in na dnu strani izberite Add (Dodaj). 

Izberite Save (Shrani) za dodajanje krivulje 
mirovanja na stran Sleep curve list (Seznam 
krivulje mirovanja). Spremenite krivuljo na 
mirovanja možnost ON (VKLOP) 
ali OFF (IZKLOP), pri čemer upoštevajte,  
da MORATE spremembo shraniti, če jo 
želite uveljaviti. 

Če želite urediti krivuljo mirovanja, 
pritisnite Sleep Time & Mode (Čas 
mirovanja in način) 

S pomočjo interaktivnega grafa 
uredite nastavitve ventilatorja in 
temperature za želene točke grafa in 
izberite OK (V redu). Preden 
zapustite stran seznama krivulje 
mirovanja, izberite Save (Shrani), da 
shranite narejene spremembe. 
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