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1. Pobieranie i instalacja aplikacji

Zeskanuj kod, aby pobrać i zainstalować aplikację WIFI AC na swoim urządzeniu.

2. Rejestracja użytkownika i logowanie
       Login , następnie postępować zgodnie z instrukcjami, Sign up nowUruchomić aplikację i kliknąć w ikony w kolejności: Register   

aby dokończyć proces rejestracji.

Kliknąć "Register"

Wpisać swój adres 
E-mail, wprowadzić  
własne hasło i 
potwierdzić je.
Następnie kliknąć 
"sign up now". Na 
podany adres E-mail 
zostanie 
dostarczona 
wiadomość z 
potwierdzeniem 
utworzenia konta 
użytkownika.

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



3. Zarządzanie klimatyzatorem
AC Binding

Po zalogowaniu, postępuj według następującej kolejności: ( Manage   AC Binding    Wprowadź nową nazwę dla klimatyzatora   

Zeskanuj kod     OK )  i postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby połączyć konto z klimatyzatorem. 
  AC info

Po połączeniu konta z klimatyzatorem staje się jego głównym użytkownikiem. 

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, nacisnąć OK aby zakończyć. 



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 "Assign user" w zakładce Manage, wykonując po kolei następujące kroki:    

Uwaga: Tylko główny użytkownik może przypisać pozostałych użytkowników. Aby uzyskać zgodę należy zmienić głównego użytkownika.   
W tym celu przed zamianą w zakładce "AC Info" należy usunąć informacje o bieżącym użytkowniku głównym i klimatyzatorze. 

Wybierz użytkownika. Klikając 
"Delete", możesz go usunąć, 
klikając "Assign",możesz 
przypisać więcej klimatyzatorów 
do wybranego użytkownika.

Klikając "check user" , 
możesz sprawdzić czy dany 
użytkownik jest 
zarejestrowany.

Wybierz klimatyzator, który chcesz przypisać do tego użytkownika

 "Manage" "Assign user"   "+ ADD" Wprowadź nazwę użytkownika którą chcesz dodać i która została zarejestrowana

"OK." 



4. Dodawanie klimatyzatora do sieci WIFI

Wybrać 
klimatyzator do 
podłączenia 
(domyślna nazwa 
to icongo_*). 
Wybrać swoją 
sieć i wprowadzić 
hasło. Kliknąć w 
ikonę “Conn" aby 
zakończyć. 

Konfiguracja dla systemu Android
Aby sterować klimatyzatorem poprzez aplikację, należy dodać go do istniejącej sieci WIFI. W celu ustawienia należy kliknąć 

kolejno w ikony:  "connect"  Select AC    Select network   Wprowadź hasło WIFI    "Conn".



Wybierz
“setting”, 
aby przejść
do 
ustawień
sieci WIFI. 

Wybrać
sieć 
icongo_* 

Wybrać sieć
domową dla
klimatyzatora. 

Wprowadzić
hasło do
sieci
domowej 
i nacisnąć
"Connect"

Wrócić do 
interfejsu

aplikacji.

settings

WIFI

WIFI

Back

choose WIFI

 Konfiguracja dla iPhone
Aby sterować klimatyzatorem poprzez aplikację należy dodać go do istniejącej sieci WIFI. W tym celu należy kliknąć kolejno:
"connect"        wyjść z aplikacji i przejść do ustawień sieci WIFI      przejść z  powrotem do aplikacji
wybrać sieć domową       wprowadzić hasło     "connect",  następnie postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



5 .1 AC Control 
Klikając "control", możesz wejść w interfejs kontroli klimatyzatora. Postępuj według następujących wskazówek:

Naciśnij Wybierz klimatyzator z listy      Wróć do kontroli

Wybierz 
klimatyzator 
z listy. 

Jeśli ustawienia są nieprawidłowe lub zmieniło się 
hasło na routerze, należy zresetować ustawienia 
WIFI za pomocą przycisku 5S, następnie 
skonfigurować ponownie jak w  powyższej 
instrukcji. przycisk awaryjny

Uwaga: Nie należy używać 
przycisku awaryjnego w  
niewłaściwym celu.

→ nacisnąć AIR FLOW→ nacisnąć FAN SPEED → nacisnąć SWING 

Wszystkie operacje należy wykonać w 10 sekund.  
→ ustawić temperaturę na  27℃→ nacisnąć FAN SPEED → nacisnąć SWING → nacisnąć AIR FLOW

Jeśli nie możesz znaleźć przycisku resetującego (jak na rysunku powyżej), możesz użyć drugiego sposobu zresetowania:
ustawić temperaturę 25 ℃ 

Naciśnij "Control"



Klikając następujące ikony utworzysz grupę: 

Możesz kontrolować, 
edytować lub usunąć 

istniejącą grupę.

Wybierz klimatyzator , aby 
utworzyć grupę !

5 .2 Kontrola grupy klimatyzatorów
Klikając w  “      ”ic   aplikacja wejdzie w interfejs AC. Dalej klikając “Group Control”,nmożez utworzyć grupę klimatyzatorów. Dzięki 
temu za pomocą jednego przycisku możesz sterować wszystkimi klimatyzatorami.       

"Group control" "New group" Wybierz klimatyzatory, aby utworzyć grupę
kliknij "create" aby zakończyć



6. Zaawansowane funkcje
Klikając na ikonę “AF”czostaną wyświetlone zaawansowane funkce klimatyzatora. Możesz włączyć potrzebną funkcję znajdującą się na 
liście (Uwaga: Instrukcja jest wersją ogólną. Aplikacja wyświetli tylko te funkcje, które są zainstalowane w danym klimatyzatorze).

Uwaga: Aplikacja służy do obsługi 
różnych klimatyzatorów. Zakupione 
urządzenie może nie obsługiwać 
niektórych funkcji. Szare ikony 
wskazują, które funkcje nie są 
obsługiwane przez Twój klimatyzator.




