
Smart Kit 

Válasszon ki egy felhasználót, 
kattintson a "Törlés" gombra, 
törölje ezt a felhasználót; 
kattintson az "Assign" 
(hozzárendelés) gombra, és 
több felhasználó 
hozzárendelhető ehhez az AC-
hez. 

Register now 

 
 
 

 

  Felhasználói Kézikönyv 
a WiFi légkondicionáló 

aplikációnak 
Szkennelje be eszt a QR-kódot 

mobiltelefonjával, hogy letölthesse és 
telepítse a WiFi légkondicionáló 

aplikációt 

Kattintson a "Regisztráció-Register " gombra 

N
yissa ki a panelt 
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Távolítsa el a készülék hálózati csatlakozóját, nyissa 
ki az elülső panelt a készülék jobb oldalán található 
telepítési port, lazítsa meg a csavart, és helyezze be 
az intelligens készletet az ábrán látható módon. 
(Megjegyzés: kérjük, csatlakoztassa a modult a 
"Smart Kit" szöveggel elől!) 
* Smart Kit műszaki adatok: 
Standard: IEEE 802.11 b / g / n 
Antenna típusa: Belső PCB antenna 
WiFi frekvencia: 2.4G 
Maximális átvitt teljesítmény: 16 dBm Max 
Üzemi hőmérséklet: -5 ℃ ~ 45 ℃ 
Átlagos üzemi páratartalom: 10% ~ 85% 
Tápfeszültség: DC 5V / 200mA 

2. Töltse le és telepítse az APP-t 
Szkennelje az előlapon található QR kódot a mobil telefonjával, töltse le és 
telepítse a légkondicionáló WiFi APP alkalmazását. 
3. Felhasználói regisztráció és hitelesítés 
Futtassa az APP alkalmazást, és kattintson az alábbi ikonokra (Regisztráció- 
Register, Regisztráljon most - Register now, Bejelentkezés- Login), és kövesse 
az APP alkalmazás utasításait a teljes regisztráció és hitelesítés befejezéséhez. 

Kérjük, adja meg valódi e-mail címét regisztrált felhasználói 
fiókként (így később visszaszerezheti információit és jelszavát), 
és adja meg a jelszavát. Ezután kattintson a "Regisztráljon 
most - Register now" gombra. A felhasználói fiók aktiválásához 
kövesse az utasításokat. 

Helyesen adja meg e-mail címét és jelszavát, 
amelyet fiókjába regisztráltál. Ezután kattintson 
a "Bejelentkezés - Login" gombra. 
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4. Légkondicionáló adminisztráló (AC Management) 
4.1. Légkondicionáló párosítás (AC Bind) 
Bejelentkezés után kattintson az alábbi ikonokra (Manage -> AC Info -> AC Bind -> Új név létrehozása az AC-hez (légkondicionálás) ->  QR-kód 
/ vonalkód beolvasása -> Válassza ki OK) és kövesse az APP utasításait, hogy kapcsolja és összekapcsolja fiókját a légkondicionálóval. Ha a 
fiók egy AC-hez kapcsolódik, az az elsődleges AC-felhasználó lesz. 

1. A Smart Kit telepítése 
(Ez az intelligens kit nem kompatibilis más felszerelésekel.) 

Válassza a “Manage”  Válassza az “AC info”            Válassza az “AC Bind” 

Hozzon létre egy új nevet az AC-nek, 
kattintson a "QR-kód beolvasása" 
gombra, majd a doboz bal oldalán 
található QR-kódot beolvassa, hogy 
a regisztrációs kódot automatikusan 
megkapja. Ezután kattintson az 
"OK" gombra a befejezéshez. 
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4.2. Felhasználói definíció -Assign User 
Az AC légkondicionálónak csak egy fő felhasználóval kell rendelkeznie. Ha a klímaberendezést több felhasználó fogja használni, kérjük, adjon hozzá más 
felhasználókat az "Assign" a Fiókkezelés "Manage" oldalon az alábbi ikonokra kattintva (Manage -> “Assign” -> Új felhasználó hozzáadása “Add”( a 
regisztrált nevet) -> Válassza ki azt a légkondicionálót, amelyet a felhasználónak meg szeretne adni ->  OK) 

Megjegyzés: Csak az elsődleges felhasználó jogosult társítani a felhasználókat. 
Ha nem tud csatlakozni a készülékhez, meg kell változtatnia a felhasználót az elsődleges felhasználóra, hogy engedélyt kapjon. Mielőtt az "AC Bind" 
párosítása megtörténne a fent leírt eljárások szerint, le kell tiltania az aktuális főfelhasználót és a légkondicionálót az "Info AC" -ben. 
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5. AC hálózati kapcsolat -Network AC 
5.1. Android telefonhálózat csatlakoztassa 
Mielőtt a távirányítót használná, csatlakoztassa az AC légkondicionálót WiFi-n keresztül. Kattintson az alábbi ikonokra: Connect -> Válassza ki 
az AC -> Válassza ki a hálózatot -Network -> Írja be a WiFi jelszót -> kattintson a csatlakozásra -> Connect. 

Kattintson a Csatlakozás gombra 

Válassza ki a hálózathoz 
csatlakoztatni kívánt 
légkondicionálót (az 

alapértelmezett AC neve 
icongo_ *). Válassza ki a 

hálózatot, adja meg a 
jelszót. Kattintson a 

"Conn" gombra a 
beállítások befejezéshez. 

Megjegyzes: Ha a telefonjan 
Android 6.0 vagy ujabb verzio 
van, akor mielott csatkakozna a 
legkonditionalot AC be kell 
kapcsolnia a helyfunkciót, és ki 
kell kapcsolnia az intelligens 
hálózati “Smart Networking” 
funkciót. (Néhány kiadásban a 
neve lehet„WLAN +”). 

Távolítsa el a készülék hálózati 
csatlakozóját. Lazítsa meg ezt 
a csavart, és helyezze be az 
opcionális "Smart WiFi" -t 



Puteți controla, modifica sau 
șterge grupul existent 

 

Kattintson a Csatlakozás gombra 

5.2 IOS telefonhálózat csatlakoztassa - Iphone 
Mielőtt a távirányítót használná, csatlakoztassa az AC légkondicionálót WiFi-n keresztül. Kattintson az alábbi ikonokra: Connect -> Lépjen ki a 
légkondicionáló alkalmazásból, és lépjen be a WiFi mobiltelefon interfészbe az AC Network kiválasztásához -> Indítsa el a légkondicionáló 
alkalmazást -> Válassza ki a Home Network -> Adja meg WiFi jelszavát -> Válassza ki a Connect. A légkondicionáló csatlakozás befejezéséhez 
kövesse az alkalmazás utasításait. 

Válassza ki a "beállítás-setting", 
hogy belépjen a WiFi beállítási 
felületre. 

Válassza ki az AC hálózatot: 
icongo_ * 6 
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A visszaállítási mód a következő: 
Állítsa be a 25°C hőmérsékletet a távvezérlőn -> Nyomja meg a FAN SPEED ventilátor fordulatszám gombot -> Nyomja meg a SWING 
lengés funkciógombot -> Nyomja meg az AIR FLOW légáramlás gombot -> majd állítsa a hőmérsékletet 27°C-ra -> nyomja meg a FAN 
SPEED gombot -> nyomja meg a SWING gombot -> nyomja meg az AIR FLOW gombot. Ezeket a lépéseket meg kell ismételni, ha nem 
fejeződik be 10 másodperc alatt. 

Erre az ikonra kattintva visszatérhet 
az APP felülethez 

Válassza ki az otthoni hálózatot (a 
légkondicionálóhoz) 

Adja meg WiFi jelszavát, majd kattintson 
a "Connect" gombra a kapcsolat 

 

 Megjegyzés: 
Ha a beállítás nem megfelelő, 
vagy az útválasztó jelszavát 
megváltoztatták, a következő 
alaphelyzetbe állítási eljárással 
vissza kell állítania az AC 
légkondicionálót, majd újra be 
kell állítani az AC hálózatot. 
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6.1 Az AC légkondicionáló vezérlés 
Kattintson a "Control" lehetőségre, a mobiltelefonalkalmazás belép az AC vezérlő felületre. Ebben az interfészben 
kiválaszthat egy AC légkondicionálót. Kattintson az alábbi ikonokra: 
 Control ->          -> Válasszon egy légkondicionálót az AC listából -> Visszatérés a “Control”-ba. 

Válassza ki a 
légkondicionálót 
az "AC LIST" 
listából 

Kattintson a “Control”-ra Katt a Válassza ki az AC 
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6.2 AC légkondicionáló berendezések vezérlése 
Kattintson az           ikonra a következő képből a mobiltelefon-alkalmazás belép az AC vezérlő interfészbe. Kattintson a "Grup Control" 
gombra, Ezen az oldalon létrehozhat egy csoportot a ház összes légkondicionálójával, majd az összes klímaberendezést egyetlen 
gombnyomással vezérelheti. A csoport végrehajtásához kattintson az alábbi ikonokra:  
Kattintson a             gombra -> Group Control -> New Group -> Select AC a csoport eléréséhez -> Válasszon létrehozási csoportot “Create” a 
csoport befejezéséhez. 

Kattintson a Katt a“Group Control” Klik a “New Group”-ra Klik a Create 
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7. Speciális funkciók 
Kattintson a következő képen az "AF" ikonra, a légkondicionáló fejlett funkciói a csoportok listájában jelennek meg. A csoportlistában 
aktiválhatja a szükséges funkciót.  (Megjegyzés: Ez a felhasználói kézikönyv egy általános verzió. A mobilalkalmazás csak a légkondicionáló 
fejlett funkcióit jeleníti meg.) 

Megjegyzés: 
Ez az alkalmazás egy általános verzió. 
Talán a megvásárolt klímaberendezés nem 
rendelkezik minden olyan funkcióval, 
amelyet a mobilalkalmazás vezérelhet. A 
szürke ikonok azt jelzik, hogy a 
légkondicionáló nem rendelkezik a 
funkcióval. Kérjük, olvassa el a 
megvásárolt légkondicionáló kézikönyvét. 


