SCANEAZĂ
codul QR

Conectare
Wi-fi
Controlați Aerul
condiționat din casă
dumneavoastră chiar
și atunci când sunteți
plecat, chiar de pe
smartphone. Astfel
ambianța va fi
perfectă când vă veți
întoarce acasă. Puteți
seta temperatura de
oriunde, pentru
oricine.

Ion Guard
Generatorul de Ioni
desparte moleculele de
aer în pozitive și
negative, energia
regenerată descărcată
oxidând și sterilizând
praful și bacteriile, astfel
încât aerul din cameră
să fie mereu proaspăt și
curat.

Auto-curățare
Motorul aparatului
continuă să
funcționeze câteva
minute după
închidere, pentru a
elimina apa din
conducta de
evaporare. Astfel, vă
veți bucura de aer
curat de fiecare
dată când porniți
aparatul.

ZoneFollow
Când este activată
această funcție,
aparatul va măsura
temperatura din
jurul telecomenzii,
astfel încât să va
bucurați de
temperatura dorită
indiferent de locul în
care va aflați.

Introducere în aplicația
Wi-fi AirConnect

Ghid de
conectare Wi-fi
1

Wi-fi: selectați
numele rețelei
wireless
Parola: introduceți
parola setată
pentru rețea

3

Puteți alege numele
echipamentului pe care
doriți să-l conectați.
* dacă niciun echipament
nu apare în listă în
aproximativ 10 secunde
în sistemul de operare IOS,
verificați informațiile din
manual.

Scanați codul de bare al
aparatului; acesta poate fi
găsit pe suprafața
exterioară a aparatului
sau în manualul „modul
wi-fi”. Apăsați pe butonul
„Pasul următor / Next
Step”.

Intrați în cont, apoi apăsați „Adaugă
echipament / Add Equipment”
pentru a conecta aplicația și aerul
condiționat.

Introducere în
Setările aplicației
Wi-fi

Auto mode: Aerul condiționat va selecta
automat modul Răcire,
Încălzire, Ventilator sau Dezumidificare în
funcție de temperatura setată.

Heat mode: Aparatul va emite aer
cald în funcție de temperatura
setată.

Cool mode: Aparatul va emite aer
rece în funcție de temperatura
setată.
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Introducere în
interfața aplicației
Wi-fi

Fan mode / Modul Ventilator:
Aparatul va folosi doar ventilatorul.

Dry mode / Dezumidificare: Aparatul
va controla automat umiditatea din
casă, menținând
un nivel confortabil.

5
După ce sistemul
parcurge cele trei
proceduri, apăsați pe
butonul „Pasul următor
/ Next Step”.

6
Echipamentul a fost
instalat cu succes.
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Sleep mode: selectarea unuia
dintre cele 4 moduri pentru
funcția „Sleep” (funcționare pe
timp de noapte). Acestea sunt
optimizate pentru fiecare tip
de persoane (Adulți, Tineri,
Copii și Persoane în vârstă)
deoarece organismul
fiecăruia funcționează diferit
pe timpul nopții.
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0C / 0F: de aici puteți selecta
modul de măsurare a
temperaturii: în grade Celsius
sau Fahrenheit.
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Răcire sau încălzire
rapidă: Aparatul va începe
să funcționeze la cea mai
mare viteză a ventilatorului atunci când este
pornit.

1 Reglarea fluxului de aer pe
direcție verticală: Selectați
funcția de reglare a
fluxului de aer; aparatul va
porni / va opri mișcarea
paletelor de direcționare a
aerului pe direcția sus-jos.

2 ON timer: reglarea pe o
perioadă de maximum 24
de ore a timpului la care
aparatul va porni automat.

3 OFF timer: reglarea pe
o perioadă de
maximum 24 de ore
a timpului la care aparatul
se va opri automat.

