
Wi-Fi használati útmutató

Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót!
Ez a használati útmutató a   wifi funkcióval rendelkező 

klímaberendezések működtetéséhez nyújt segítséget.
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1. Okostelefon rendszerkövetelmények
Android 5.0, vagy magasabb
IOS 9.0, vagy magasabb

2. Vezeték nélküli hálózat és wifi modul rendszerkövetelmények:

2400 - 2483.5MHz
 ISM band

Csatornák száma

Okostelefon és wifi modul rendszerkövetelmények 

Szabvány IEEE 802.11 b IEEE 802.11 g IEEE 802.11 n

Üzemi frekvencia 2400 -2483.5MHz
 ISM band

2400 -2483.5MHz
 ISM band

Megnevezés

Sávszélesség

Moduláció

Érzékenység

DQPSK,DBPSK
CCK,DSSS

BPSK,QPSK,16QAM
64QAM with OFDM

QPSK,BPSK,16QAM
64QAM with OFDM

13 channels 
for wordwide

At most 150MbpsAt most 54Mbps

13 channels 
for wordwide

At most 11Mbps

Biztonság

-76dBm for 11Mbps -65dBm for 54Mbps -64dBm at MCS7
(2.4GHz band/HT20)
-61dBm at MCS7
(2.4GHz band/HT40)

16 2dBm 
for 11Mbps

14 2dBm 
for 54Mbps

12 2dBm at MCS7
(2.4GHz band/HT20)
12 2dBm at MCS7
(2.4GHz band/HT40)

3. Hol található a wifi modul, és a MAC címe

R
ES

ET

MAC 

SN:

Reset gombcsatlakozó vezeték 

MAC 

Standard: WEP/WEPA/WPA2
 algorithm: WEP64/WEP128/TKIP/AES
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Az alkalmazás letöltése és telepítése        

1. Telepítés android rendszerre
1. Lépjen be a Play áruházba

2. Gé

3. Az „TELEPÍTÉS” gomb megnyomásával indítsa
el a telepítést

 

4. Az „ELFOGADOM” gombbal fogadja el a
feltételeket

 .

5.

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.ab.smartDevice

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.ab.smartDevice

Intelligent AC”

A telepítés befejeződése után árja be a böngészőt, majd a telepfonján nyissa meg az applikációt
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Az alkalmazás letöltése és telepítése

2. Telepítés IPhone (IOS) rendszerre
1. Lépjen be az „App Store” oldalra

2
             

3.
             .

4.
  

. 

3. További lehetőségek az alkalmazás telepítésére 
1.

2  
 

3.  
 

4

5 .

6
 

 

App Store

o nload Not at n

F e Name M xport.apk
Saved n nternal Stora e/ o nloads
S e 3.7M

ancel o nload

ancel stall

M xport.apk
o nloaded . Sa .

one pen

Warn

T  app as not nde one H pp compa b y
and sec ty test . stall at yo r o n r k.

!

ancel l vers n

nderstand t e r k stall any ay

Back
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Aktiválás előtti, kezdeti beállítások

1. Nyissa meg az applikációt a telefonján az ikonra való kattintással

Intelligent AC

2. Ha az app kéri, akkor adja meg a hozzáférési engedélyeket ( „Allow” gomb)

Direct access to camera to take photos or 
videos

Intelligent AC requires access to following
permission: Camera. Allow?
Con gure permissions from Phone Manager>
Permissions manager.
        Never ask again a er denying permission 

Deny Allow

 Access photos, media, and files on your device

Intelligent AC requires access to following
permission: Storage. Allow?
Con gure permissions from Phone Manager>
Permissions manager.
        Never ask again a er denying permission 

Deny Allow

Megjegyzés:  Megtagadás (”Deny”) esetén nem tudja használni az applikációt! ".

3. Ha megadta az emgedélyt, akkor a következő ablakban állítsa be a régiót, majd nyogtázza a
beállítást!
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Aktiválás, és jogi nyilatkozat

4. Az aktiválás képernyőn választhatja a QR kód beolvasást, vagy a kézi aktiválást.
Olvassa be a QR kódot, vagy kézzel gépelje be az aktiváló kódot: „tclkt”

 Activate QR code and activation code

Megjegyzés aktiválás nélkül az app nem működik!

Input ac

5. Ha kéri az app, akkor adja meg az alábbi engedélyeket, majd fogadja el a használati feltételeket:

Acc ss this ic 's cat n

In ig nt AC r quir s acc ss t  f wing
p rmiss n: Y ur cat n. A w?
C n gur  p rmiss ns f m Ph n  Manag r>
P rmiss ns manag r.
        N r ask again a r nying p rmiss n 

D ny A w

6. Ha kéri az app, akkor a felbukkanó ablakban olvassa el,
és fogadja el a használati feltételeket!

Olvassa be a QR kódot, vagy kézzel 
gépelje be az aktiváló kódot: „tclkt”

tclkt
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Első belépés és regisztráció
1. Az első belépés alkalmával regisztrálni kell a felhasználót! A felhasználói regisztráció során meg kell

adni a telefonszámot, és egy jelszót
2. Ha még nem regisztrált, akkor kattintson a „Register” gombra, ha már van regisztrációja, akkor lépjen

be a „Login” gombra kattintva a telefonszámával és jelszavával
3. Új felhasználóként válassza ki az ország kódot (Magyarország +36) Ehhez kattintson a megjelenő +86

gombra, majg görgessen le a felbukkanó ablakban, és kattintson a +36-ra (Hungary) - re!
     4. Utána írja be a telefonszámát, majd adjon meg egy jelszót (6 - 20 karakter)
5. Utána nyomja meg a „Get verification code” gombot, majd a pillanatok alatt, sms-ben megérkező

kódot gépelje be (erre 59 mp. idő áll rendelkezésre) A visszaigazoló kód szinte pillanatok alatt meg-
   érkezik sms-ben. Ezt gépelje be a felbukkanó ablak megfelelő helyére.
6. Kattintson a „Complete” gomra és ha eddig minden sikeres volt, akkor az app kész a használatra!

Intelligent AC

Login
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Elfelejtett jelszó
1. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor nyomja meg a „Forget Password) gombot
2. Adja meg a telefonszámát, majd adjon meg egy új jelszót

(6 - 20 karakter).
3. Kattintson a „Get verification code” sávra
4. Hamarosan megkapja sms-ben a érvényesítő kódot. Ezt 59 másodpercen belül gépelje be

5. Nyomja meg a „Complete” sávot

Mainland China

No account? Register

Remember Password Forget Password

Enter your phone number

Enter password

Intelligent AC

Login

You mobile phone number will only be used in
account system, and will not reveal your personal

+86

You mobile phone number will only be used in
account system, and will not reveal your personal

<         Retrieve Password

185********

********

Get verif n code

<            Mobile Register

Enter your phone number

Set the password

185********

8179

Complete

38s

<         Retrieve Password

1. Gépelje be a telefonszámát (formátum érzékeny!)
2. Nyomja meg a „Login” sávot

Mainland China

No account? Register

Remember Password Forget Password

185********

******

Intelligent AC

Login

Login
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Eszköz hozzáadása

.
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A klímaberendezés vezérlése - Kezdő képernyő

Megjegyzés: a megjelenés a klíma specifikációjától
függően eltérő lehet, és lehetséges, hogy valamely
funkció(k) nem aktív(ak).

Sample1

25
C oo l

0

 d  we
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A klímaberendezés vezérlése - Üzemmód

1.Kapcsolja be a klímaberendezést ( ) Érintse meg a „Mode” gombot

Sample1

C oo l

A klímaberendezés vezérlése - Ventilátor sebesség

Mód Vent. ford.

Cool

Fan

Dry

Heat

Auto

összes

öszes

összes

összes

Megjegyzés: : 

Megjegyzés:
Szárítás módban a ventilátor nem
állítható!

Ha a klímaberendezést távolról kívánja vezérelni, akkor engedélyezze a telefonján a „Mobil adat” funkciót!

Megjegyzés: az egyes üzemmódokra vonatkozó részletes információkat a klímaberendezés kezelési
utasításában találja meg!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az információkat!
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A klímaberendezés vezérlése - Zsalumozgás

Megjegyzés: Egyes klímaberendezéseknél a gép specifikációja alapján ettől eltérő is lehet a képernyőn
megjelenő információ!

Megjegyzés: a vízszintes (oldalirányú) zsalumozgás csak azon berendezéseknél szabályozható, amelyeknél van ehhez motor is beépítve!
A sípszó azon gépeknél is hallható, amelyeknél nincs ilyen motor, csak  ilyenkor a mozgatás nem üzemel!
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A klímaberendezés vezérlése - ECO mód

 26 .
 25 .

ON/OFF

Sample1

23
C oo l

0

Fan Speed Swing w

o p

Mode

Timero

Megjegyzés: a fő képernyő kinézete, és/vagy az ECO mód vezérlési metódusa a klímaberendezés
specifikációjától függően eltérő is lehet!

 ,

ON/OFF Fan Speed n
 Air w

Moreo p

Mode

Timer

Sample1

26
C oo l

0

Mode ECO enabled

Cool

Fan

Dry

Heat

Auto

Yes

Yes

Megjegyzés: 
Az ECO mód egyes klímaberendezéseknél Turbo és Sleep módban sem aktív!

ECO

Low

13



A klímaberendezés vezérlése - Sleep  (éjszakai üzemmód)

ON/OFF

Sample1

23
C oo l

0

  

Megjegyzés: 
A klímaberendezés specifikációjától függően a fő képernyő kinézete eltérő lehet.

Mode Sleep enabled

Cool

Fan

Dry

Heat

Auto

Megjegyzés: 
Az éjszakai üzemmód némely típusnál nem aktív Turbo módban sem.

Sleep

Low

Sample1

2
C oo l

0
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A klímaberendezés vezérlése - Timer(Off) (kikapcsolás időzítés)
1. Érintse meg a Timer gombot!

Once

Monday

Tuesday

Wednesday 

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Cancel         Repeat       Confirm

ON

Cancel         Switch       Confirm

OFF
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A klímaberendezés vezérlése - Timer(On) (bekapcsolás időzítés)
1. Érintse meg a Timer gombot!

ON/OFF Fan d n
 Air Flow

Moreo

Mode

Timer

Sample1

2
C oo l

0

<                Timer

14           17
15           18

17            20
18            21

16      :    19

Repeat Monday....  >

Switch ON>

Temperature 25 >

Mode                                            Cool>

Fan Speed                                     Mid>

Precision Air Flow    Up-Down Swing>

Once

Monday

Tuesday

Wednesday 

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Cancel         Repeat       Confirm

<           Timer

ON

Cancel         Switch       Confirm

OFF

16:19
  25 .

<           Timer

21:29
 W y

04:30
OFF

21:29
 W y

04:30
OFF
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A klímaberendezés vezérlése - Timer(change /disable /delete)
(időzítés módosítás, tiltás és törlés)

16:19
  25 .

21:29
 W

04:30
OFF

16:19
  25 .

21:29
 W

04:30
OFF

16:19
  25 .

29

04:30
OFF
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Javaslatok menü

ON/OFF Fan Speed Precision
 Air Flow

MoreEco Sleep

Mode

Timer

Sample1

2
C oo l

0

<                More

Delete

Tips

Device name Sample1   >

Device information >

Firmware Version 44021

A kapcsoló jobbra, balra mozgatásával
kapcsolható be- / ki az ötletek
funkció
Érintse meg a berendezés elnevezéséhez, 
átnevezéséhez

Érintse meg, ha meg akarja tekinteni
az eszköz információkat

Érintse meg, ha törölni kívánja az
eszközt

PID

DID

00000xxxxxx

MAC

00000xxxxxx

Device IP

Data cloud

Access cloud

x

x

x

x

Edit name

Cancel te

Írja be az új nevet, majd nyomja meg
az „Activate” gombot

 

 all

News (Hírek) 

Device list News Share Me

 

News

Sample1

< Sample1

It is chilled, suggest to set at above 
26

 10:00

It is chilled, suggest to set at above 
26

 10:52
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A klímaberendezés megosztása

 

Internet

        +

1

2

Sharing device

Sharing members

2   >

e

1

2

   

Scanner

   ,
  5 .

s a sample, dont scan. Scan the sharing
 QR code on your friend phone.
And must use the integrate scanner.

Tap Refresh if QR code is noneffective.

        +

1

2

e

Forbidden
sharing

Sharing is ok

Sharing is ok
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Me

Fiók és segítség

Device list News Share Me

.

        Me

Photograph

Select from the m

Cancel

me

Cancel

Change   

Privacy  

t

<  

Complete

App Version 1.0.1

Backstage Server              47.100.201.108

Copy all

Intelligent AC

<               Help

What  to  e   a 

What is the e for  a 

How to share the 

How to view my 

Why the  e
 when  5G WIFI

A nyugtázáshoz érintse meg a
„Complete” sávot!
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Leírás A hiba oka

A klímaberendezést
nem lehet
konfigurálni

1. Jól adta meg a telefonján a router adatait?

4. A router üzemképes?

 

et permission again. 

Nem vezérelhető
telefonnal a
klímaberendezés

A telefon nem 
találja a
klímaberendezést

Hibaelhárítás 

Megjegyzés

1. A folyamatos műszaki fejlesztések miatt előfordulhatnak eltérések a valóságos eszköz és az ezen
segédletben leírtak között. .

2. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a fejlesztések során az app-ot módosítsa előzetes figyelmeztetés
nélkül.

3. Ha gyenge a wifi jel, akkor az app leszakadhat a routerről, ezért a z eszközt a routerhez a lehető
legközelebb kell elhelyezni .

4. A routeren engedélyezni kell a DHCP szerver funkciót a helyes működéshez..
5. Ha a modem / router tűzfala letiltja az eszköz csatlakozását, akkor kérjen segítséget az

internet szolgáltatójától!
6. Ellenőrizze, hogy az okos telefonja biztonsági és/vagy hálózati beállításai támogatják (átengedik)

az applikációt
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A wifi modul utólagos beszerelése

1. Áramtalanítsuk a készüléket, majd nyissuk fel a beltéri egység előlapját

2. Vegyük le a sorkapocs fedelet (a rögzítő csavar kitekerése után)

3. Óvatosan húzzuk felfelé a vezérlőpanelt, amíg a CN16 (wifi) sorkapocs
elérhetővé válik

4. A wifi modul csatlakozóját dugjuk be a CN16 (wifi) aljzatba

5. a vezérlőpanelt óvatosan toljuk vissza a helyére

6. A wifi modul vezetékét vezessük el a kijelző vezetéke mentén, és rögzítsük

7. Szereljük vissza a sorkapocs fedelet, és tekerjük vissza a rögzítő csavart

8. Rögzítsük a wifi modult a felhajtható előlap erre kiképzett részén (toljuk be a
rögzítő fület, majd tekerjük be a rögzítő csavart)

9. Zárjuk le az előlapot
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Alfasonic Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.
H-1165 Budapest Imre u. 7.
telefon: (+36 1) 296 2720
www.alfasonic.hu,
info@alfasonic.hu


