Ghid de conectare
Wi Fi

Wi Fi

SCANEAZĂ
codul QR

Control Wi-Fi
Pentru ca vrei temperatura optima
atunci cand ajungi acasa si vrei sa te
relaxezi, poti controla aparatul de aer
conditionat de oriunde ai fi prin Wi Fi,
setand temperatura ambientala.
Te poti bucura de confortul cu care esti
obisnuit de indata ce ajungi acasa.
Ramai conectat prin sistemul de
control, direct din aplicatia mobila
NetHome Plus.

Gold Guard

Self-Clean

Pentru o rezistenta crescuta la coroziune
si pentru imbunatatirea transferului
termic, schimbatoarele de caldura de la
ambele unitati, exterioara si interioara,
sunt acoperite cu un strat protector Gold
Guard.
Acesta
protejeaza schimbatorul de
caldura atat impotriva intemperiilor cat
si aerului sarat de mare sau alte
elemente corozive.

Te vei bucura de un aer curat in casa
datorita functiei Self Clean. Aceasta
functie impiedica formarea bacteriilor si
a mucegaiului.
Atunci cand aparatul este oprit din
modul de functionare "racire" sau "incalzire" acesta va continua sa functioneze
la o putere foarte mica, astfel incat apa
de condens sa se evapore si inacest
mod se previne formarea mucegaiului.

ZoneFollow

ShortCut

Functia Zone Follow prin senzorul din
telecomanda aerului conditionat va
detecta temperatura din jurul tau, astfel
aparatul de aer conditionat iti asigura
confortul si temperatura de care ai
nevoie, exact in zona din camera in care
te afli.

Aceasta functie va permite sa salvati
setarile dorite, modul de lucru,
temperatura, viteza ventilatorului si
alte functiuni. De fiecare data cand
apasati butonul “Short Cut", aparatul va
functiona in felul in care a fost
inregistrata.
Nu va trebui sa resetati parametrii de
functionare dupa ce au fost modificati
de catre alte persoane, astfel va
bucurati de mai mult confort in utilizare.

Aparate de Aer Condiţionat
cu Wi-Fi

Pasi pentru
conectarea prin WI-FI
1

Descărcaţi aplicaţia NETHOME PLUS*
disponibilă pentru Android 3.1 sau iOS 6.1
(versiuni ulterioare).
*Cerinţe minime telefon mobil / tabletă și router:
20MB spaţiu de stocare disponibil
Semnal 2,4 GHz
Routerele Wireless care oferă semnal 5GHz nu sunt
suportate. Verificaţi intensitatea semnalului, este
necesară cel puţin o liniuţă.

2

Deschideţi aplicaţia NETHOME PLUS și
creaţi un cont, folosind o adresă de e-mail
activă. Pe aceasta adresă veţi primi un e-mail
de confirmare, iar aplicaţia va deveni
funcţională. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru instalare.

3

Crearea conexiunii dintre AC cu Wi-Fi și
router, prin intermediul APP se face
apăsând butonul ADD DEVICE, iar din listă
selectaţi SPLIT-TYPE AC.

v. 3.1

v. 6.1

4
Se apasă de 7 ori butonul LED
aflat pe telecomanda care
însoţește aparatul, până când
aparatul va intra în modul AP,
aparatul afișând intermitent
mesajul AP pe display-ul
unităţii interioare.

5
Scanaţi codul QR al modului
Wi-Fi care este în modul AP,
aparatul de aer afișează
intermitent mesajul AP, din
3 în 3 secunde.

6
Conectaţi-vă, cu ajutorul
meniului de setări Wi-Fi al
telefonului, la hotspot-ul
nou creat: “net_ac_xxxx”.
Parola este “12345678”.
Înainte de conectarea la
hotspot-ul nou creat,
dezactivaţi conexiunea
Date Mobile de pe telefon.

7
Aplicaţia NETHOME PLUS va
solicita conectarea la reţeaua
Wi-Fi. Permiteţi accesul, folosind
userul și parola dvs. După ce
mesajul care confirmă adăugarea
cu succes al noului dispozitiv,
acesta va putea fi controlat
inclusiv de la distanţă, folosind
reţeaua de date 3G sau 4G.

