
Instrukca instalacji i obsługi
aplikacji CHIGO Smart Kit 

Pobrać aplikację o nazwie WiFi AC ze sklepu App Store (Iphone) lub Sklepu (Android) i zainstalować ją na swoim 
urządzeniu. Można również zeskanować kod i pobarać aplikację bezpośrednio ze strony producenta.
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1. Instalacja modułu Smart Kit w klimatyzatorze 

2. Pobieranie i instalacja aplikacji.
Zeskanować kod lub pobrać ze sklepu aplikację WiFi AC i zainstalować ją na swoim urządzeniu.

3. Rejestracja urzytkownika.
Uruchomić aplikację i kliknąć w ikony w kolejności:（Register for WiFi AC → Create account → Login）a następnie 
postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji aby dokończyć proces rejestracji.

Otworzyć panel frontowy. Po prawej 
stronie jest miejsce instalacji. 
Odkręcić śrubkę i wyjąć wtyczkę.
Włożyć moduł Smart Kit do portu USB 
zgodnie z rysunkiem.  
(Uwaga: Umieścić moduł napisem 
do przodu).

O
tw

orzyć panel

Odkręcić tą śrubkę
i wyjąć wtyczkę. 



Kliknać“Register for WiFi AC” 
Wpisać swój adres E-mail, wprowadzić 
własne hasło i je potwierdzić.
Następnie kliknąć "Create account". 
Na podany adres E-mail zostanie 
dostarczona wiadomość z potwierdzeniem 
utworzenia konta użytkownika.

Wprowadzić podany adres E-mail 
i zarejestrowane hasło. 
Następnie kliknąć "Login"



4.  Zarządzanie klimatyzatorem
4.1. Dodawanie klimatyzatora 

Po zalogowaniu, kliknąć w przyciski w kolejności: (AC MANAGEMENT → ADD AC → Create new name of AC →Scan Quick 
Response Code →OK) i postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji aby połączyć konto z klimatyzatorem.

Po połączeniu konta z klimatyzatorem staje się jego głównym użytkownikiem.

Kliknąć“AC MANAGEMENT”. Kliknąć“ADD AC” 

Wprowadzić 
własną nazwę 
klimatyzatora 
i kliknąć "Scan 
Quick Response 
Code". 
Kod znajduje się 
po lewej stronie 
obudowy i na 
okładce instrukcji.
Można również 
wprowadzić 
ręcznie numer 
klimatyzatora.
Następnie kliknąć 
OK aby 
zakończyć.



4.2 Dodawanie kolejnego użytkownika. 
Jeden klimatyzator może mieć tylko jednego głównego użytkownika. Jeśli klimatyzator ma być obsługiwany przez kilka osób należy 

je kolejno dodać klikając funkcję “ADD USER” w zakładne AC MANAGEMENT. Po kliknięciu (ADD USER → wprowadzić 
zarejestrowany adres E-mail → Wybrać klimatyzator  →  OK).  

Kliknąć“ADD USER” 

Uwaga: 
Tylko główny użytkownik 
ma możliwość dodawania 
kolejnych. Aby zmienić 
głównego użytkownika 
należy w zakładce 
AC MANAGEMENT 
wybrać klimatyzator        
a następnie kliknąć 
UNBIND. Wówczas 
kolejna osoba ma 
możliwość stać się 
głównym użytkownikiem  
klimatyzatora.

Wpisać nowe
konto 
użytkownika
(musi być 
zarejestrowane)  
i wybrać 
przydzielony 
klimatyzator. 
Kliknąć OK aby 
zakończyć.  



5. Dodawanie klimatyzatora do sieci WiFi
5.1 Konfiguracja dla systemu Android   
Aby sterować klimatyzatorem poprzez aplikację należy dodać go do istniejącej sieci WiFi. W tym celu przed zalogowaniem do 
aplikacji należy kliknąć kolejno (Help Center → AC Connect network  →  Select AC → Select Network →Next Step) 

Kliknać“AC Connect network” Kliknąć“Help Center” 

Wybrać 
klimatyzator 
do 
podłączenia 
(domyślna 
nazwa to 
icongo_*).
Wybrać 
swoją sieć i 
wprowadzić 
hasło. 
Kliknąć ikonę 
Next Step 
aby 
zakończyć. 



5.2 Konfiguracja dla iPhone 
Aby sterować klimatyzatorem poprzez aplikację należy dodać go do istniejącej sieci WiFi. W tym celu przed zalogowaniem do 
aplikacji należy kliknąć kolejno (Help Center → AC Connect to Network → wyjść z aplikacji i przejść do ustawień sieci wifi → 
przejsć z powrotem do aplikacji → wybrać sieć domową → wprowadzić hasło → wprowadzić hasło) następnie postępować 
zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Nacisnąć“Help Center” Nacisnąć“AC Connect network” 



Wejść w ustawienia sieci WiFi Wrócić do interfejsu aplikacjiWybrać sieć icongo_* 



Wprowadzić hasło do sieci domowej i 
nacisnąć "Connect"

Jeśli ustawienia są nieprawidłowe lub 
zmieniło się hasło na routerze, należy 
zresetować  ustawienia WiFi, 
a następnie skonfigurować ponownie.

Procdura resetowania ustawień: ustawić 
temperaturę na 25C, nacisnąć FAN 
SPEED → nacisnąć SWING → 
nacisnąć AIR FLOW → ustawić 
temperaturę na  27C → nacisnąć FAN 
SPEED → nacisnąć SWING → 
nacisnąć AIR FLOW.
Wszystkie operacje należy wykonać w 10 
sekund.

Uwaga:

Wybrać sieć domową dla klimatyzatora



6. AC Control 
Zaloguj się podając email i hasło, a następnie postępuj według poniższych wskazówek:

Naciśnij“Login” 

UWAGA: Ta aplikacja 
służy do obsługi różnych 
modeli klimatyzatorów 
CHIGO. Twój klimatyzator 
może nie obsługiwać 
niektórych funkcji.

Naciśnij Wybierz klimatyzator z listy




