
Smart Kit 

Selectați un utilizator, faceți clic 
pe "Ștergeți", puteți șterge 
acest utilizator; faceți clic pe 
"Alocați", puteți atribui mai 
multi utilizatori acestui AC. 

Register now 

 
 
 

 

  Manual de Utilizare 
pentru aplicația (APP) 
WiFi Aer Condiţionat 

Scanați codul QR cu telefonul mobil 
pentru descărcarea și instalarea 
aplicației WiFi Aer Condiţionat 

Faceți clic pe "Înregistrare-Register" 

Deschideți panoul 
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Scoateți fișa de alimentare a aparatului, deschideți 
panoul frontal pentru a localiza portul de instalare 
situat în partea dreaptă a aparatului, slăbiți acest 
șurub și introduceți Smart Kit așa cum este indicat în 
imagine. (Notă: vă rugam montați cu partea înscrisă 
"Smart Kit" în față. 
* Date tehnice Smart Kit: 
Standard: IEEE 802.11 b / g / n 
Tip antenă: Antenă internă  PCB 
Frecvență WiFi: 2.4G 
Putere maximă transmisă: 16 dBm Max 
Temperatura de funcționare: -5 ℃ ~ 45 ℃ 
Umiditate mediu funcționare: 10% ~ 85% 
Tensiune de alimentare: DC 5V / 200mA 

2. Descărcarea și instalarea APP 
Scanați codul QR de pe capacul frontal cu telefonul mobil pentru a descărca și 
instala aplicatia APP de  WiFi a aparatului de aer condiționat . 
3. Înregistrarea utilizatorului și autentificarea 
Rulați aplicatia APP și faceți clic pe următoarele pictograme indicate 
(Înregistrare-Register, Înregistrați-vă acum –Register now,Conectare-Login) și 
urmați instrucțiunile aplicației APP pentru a finaliza  înregistrarea completă și 
autentificarea. 

Introduceți corect adresa dvs. reală de e-mail ca și cont de 
utilizator înregistrat (astfel încât să puteți să recuperați 
informaţiile şi parola mai târziu) și setați parola. Apoi faceți clic 
pe "Înregistrare acum - Register now". Urmați instrucțiunile 
pentru a vă activa contul de utilizator din e-mail dvs. 

Introduceți corect adresa dvs. de e-mail și 
parola pe care ați înregistrat-o ca și contul dvs. 
Apoi faceți clic pe "Conectare-Login". 
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4. Administrare Aer Condiţonat (AC Management) 
4.1. Împerechere Aer Condiţonat (AC Bind) 
După conectare, dați clic pe următoarele pictograme indicate (Manage -> AC Info -> AC Bind -> Creați un nume nou pentru AC (Aer 
Condiţionat) ->  Scanaţi codul QR / codul de bare -> Selectati OK) și urmați instrucțiunile APP pentru a lega și a se face legătura între contul și 
aparatul de aer condiționat. După ce contul este legat de un AC, acesta va fi utilizatorul principal al AC. 

1.Instalarea Smart Kit-ului 
(Acest kit inteligent nu este compatibil cu alte echipamente.) 

Selectaţi “Manage”  Selectaţi “AC info”            Selectaţi “AC Bind” 

Creați un nume nou pentru  AC dvs. 
,faceți clic pe "Scanare cod 
QR",scanaţi codul QR situate în 
partea stângă a cutiei ca să obțineți 
automat codul de înregistrare. 
Apoi faceți clic pe "OK" pentru a 
termina . 
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4.2. Definirea Utilizatorului-Assign User 
Un aer condiționat AC ar trebui să aibă doar un singur utilizator principal. Dacă aerul condiționat va fi utilizat de mai mulți utilizatori, vă rugăm să 
adăugați alţi utilizatori prin "Assign" în pagina Administrare cont "Manage" făcând clic pe următoarele pictograme indicate (Manage -> “Assign” -> 
Adăugare introducere utilizator nou “Add”(nume care a fost înregistrat) -> Selectați aparatul de aer condiționat pe care doriți să-l acordați acestui 
utilizator ->  OK) 

Notă: Numai utilizatorul principal are permisiunea de a asocia utilizatorii. 
Dacă nu reușiti conectarea cu aparatul dvs. ar trebui să schimbați utilizatorul în utilizator principal pentru a obține permisiunea. Dvs. va fi necesar să 
dezactivați actualul utilizator principal și aparatul de aer condiționat din "Info  AC" înainte de a împerechea “AC Bind” noul utilizator principal 
conform procedurii descrise mai sus. 
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5. Conectare rețea AC -Network AC 
5.1. Conectare reţea telefoane Android 
Înainte de a utiliza  telecomanda, vă rugăm să vă conectați la aparatul de aer condiționat  AC prin WiFi. Faceți clic pe următoarele 
pictograme indicate: Connect -> Selectați AC -> Selectați rețeaua-Network -> Introduceți parola WiFi -> faceți clic pe conectare -> Connect. 

Faceți clic pe Conectare 

Selectați un aparat de 
aer condiționat pentru 
a fi conectat la rețea 
(numele AC implicit 
este icongo_ *). 
Selectați o rețea, 
introduceţi parola. 
Faceți clic pe "Conn" 
pentru a term. setările. 

Notă: Dacă telefonul dvs. are 
instalat Android 6.0 sau 
versiune superioară înainte de 
conectarea aparatului de aer 
condiţionat AC este necesar să  
porniţi Funcția de Localizare și 
să opriți Funcţia Rețea 
inteligentă “Smart Networking” 
(unele ediții având denumire de 
"WLAN +"). 

Scoateți fișa de alimentare 
a aparatului. Slăbiți acest 
șurub și introduceți kit-ul 
opțional "Smart WiFi” 



Puteți controla, modifica sau 
șterge grupul existent 

 

Faceți clic pe Conectare 

5.2 Conectare reţea telefoane IOS - Iphone 
Înainte de a utiliza telecomanda, vă rugăm să conectați aparatul de aer condiționat la WiFi local (acasă). Faceți clic pe următoarele  
pictograme indicate: Connect -> Ieşiţi din aplicaţia aerului condiţionat și intraţi în interfaţa telefonului mobil WiFi pentru a selecta AC 
Network -> Intrați în aplicaţia aerului condiționat -> Selectați Home Network -> Introduceți parola WiFi -> Selectați Connect. Urmați 
instrucțiunile aplicației pentru a finaliza conectarea reţelei de aer condiționat. 

Selectați "setare-setting" pentru a 
intra în interfața de setare WiFi. 

Selectați rețeaua AC: icongo_ * 
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Modul de resetare este după cum urmează: 
Setați temperatura 25 °C pe telecomandă -> Apasați butonul de trepte viteză ventilator FAN SPEED -> Apăsați butonul cu funcția de 
oscilare SWING -> Apasați butonul flux aer AIR FLOW -> apoi setați temperatura la 27.C -> apăsați butonul FAN SPEED -> apăsați 
butonul SWING -> apăsați butonul AIR FLOW. Aceşti pași necesită a fi repetate dacă nu sunt finalizate în 10s. 

Faceți clic pe această pictogramă 
pentru a reveni la interfața APP 

Selectați rețeaua de domiciliu 
(pentru aparatul de aer condiționat) 

Introduceți parola WiFi și faceți clic pe 
"Connect" pentru a termina conexiunea 

  Notă: 
Dacă setarea este incorectă 
sau parola routerului  a fost 
schimbată, trebuie să resetați  
aerul condiționat AC prin 
următoarea procedură de 
resetare și apoi setați din nou 
rețeaua AC. 
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6.1 Controlul aerului condiționat AC 
Faceți clic pe "Control", aplicația telefonului mobil va intra în interfața de control AC. Puteți selecta un aparat de aer 
condiționat AC pentru a-l controla în această interfață. Faceți clic pe următoarele pictograme indicate: 
 Control ->          -> Selectați un aparat de aer condiționat din lista AC -> Reveniți la “Control” 

Selectați  aerul 
condiționat din 
lista “AC LIST” 

Faceți clic pe “Control” Click Selectaţi AC 
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6.2 Controlul unitaților de aer condiționat AC 
Faceți clic pe pictograma            din imaginea următoare, aplicația telefonului mobil va intra în interfața de control AC. Faceți clic pe "Grup 
Control", în această pagină, puteți crea un grup cu toate aerele condiționate din casă, apoi puteți controla toate aparatele de aer 
condiționat cu un singur buton. Faceți clic pe următoarele pictograme indicate pentru a efectua grupul:  
Faceți clic pe           -> Group Control -> New Group -> Select AC pentru a realiza grupul  -> Selectați creeare  grup “Create” pentru a finaliza 
grupul. 

Clic pe Clic pe “Group Control” Clic “New Group” Clic Create 
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7. Funcții avansate 
Faceți clic pe pictograma "AF" din imaginea următoare, funcțiile avansate pe care le are aparatul de aer condiționat vor fi afișate într-o listă 
de grupuri. Puteți să activați funcția de care aveți nevoie în lista de grupuri.  (Notă: Acest manual de utilizare este o versiune generică. 
Aplicația telefonului mobil va afișa numai funcțiile avansate ale aparatului dvs. de aer condiționat.) 

NOTĂ: 
Această aplicație este o versiune generică. 
Poate aerul condiționat pe care l-ați 
achiziționat nu are toate funcțiile pe care 
aplicația mobilă le poate controla. 
Pictogramele de culoare gri indică faptul că 
aerul condiționat nu are funcția respectivă. 
Vă rugăm consultați manualul aerului 
condiționat pe care l-ați achiziționat. 


