
 

 

Sensibo Sky Installation Manual 
 
Κάντε το κλιματιστικό σας έξυπνο. 
 

 

 

 

 

 

 



Ας αρχίσουμε 
Εγκατάσταση του Sensibo Sky με λίγα απλά βήματα. 

 

 

Εγκατάσταση Sensibo Sky 

 
Ο Οδηγός εγκατάστασης εφαρμογής Sensibo θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία 

εγκατάστασης. 

 
Αρχικά, κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Sensibo στην κινητή συσκευή σας: 
● Για συσκευές iOS, αναζητήστε το «Sensibo» στο App Store 

● Για συσκευές Android, αναζητήστε το "Sensibo" στο Google Play store 

 



1. Εκκινήστε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ. 

* Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, απλώς κάντε κλικ στο ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ. 



1. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. 



2. Έχετε εγγραφεί, τώρα ας προσθέσουμε μια συσκευή.  

 



3.a Εάν έχετε ήδη άλλη συσκευή Sensibo, επιλέξτε "Προσθήκη νέας συσκευής". 



2. Επιλέξτε "Sensibo Sky". 



1. Συνδέστε το Sensibo Sky στην τροφοδοσία. Το Sensibo Sky αναβοσβήνει μία φορά κάθε 

λίγα δευτερόλεπτα. 



3. Βρείτε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Sensibo. 



1. 1. Σαρώστε τον κωδικό QR ή εισαγάγετε τον χειροκίνητα. 

 



4. Επιλέξτε τη μονάδα Τοποθεσία, Όνομα δωματίου και Θερμοκρασία. 



2. Αποκτήστε το τηλεχειριστήριο AC. 



5. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο AC με το Sensibo. 

 

Μόλις συγχρονιστεί το τηλεχειριστήριό σας, μπορείτε να ελέγξετε το 

κλιματιστικό σας με το Sensibo!



Συμβατότητα 

 
Το Sensibo μπορεί να εγκατασταθεί για τον έλεγχο οποιουδήποτε κλιματιστικού που 

συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο. Αυτά περιλαμβάνουν κλιματιστικά split (επιτοίχια), κεντρικά 

κλιματιστικά με τηλεχειριστήριο, κλιματιστικά παραθύρων, κλιματιστικά δωματίου, κασέτες και 

άλλα. 

Εφόσον το κλιματιστικό μπορεί να ελεγχθεί με τηλεχειριστήριο, το Sensibo μπορεί να 

εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μαζί του. 

 
Το Sensibo χρειάζεται επίσης πρόσβαση WiFi για να λειτουργήσει. 

 

 
Πιστοποίηση 

 

 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται 

στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλέσει 

επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που 

λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη 

λειτουργία. 

 

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο για τη συμμόρφωση 

μέρος θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον 

εξοπλισμό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα 

όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. 

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς 

παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. 

 

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 

και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 

επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα 

υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

 

Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή 

τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον 

εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

 

- Επαναπροσανατολίστε ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης. 

 

- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 

 

- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι 

συνδεδεμένος ο δέκτης. 

 

- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για 

βοήθεια. 


