RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA MONTAŻU
MODEL:

WTB 09D/ TB 09D
WTB 18D/ TB 18D

WTB 12D/ TB 12D
WTB 24D/ TB 24D

Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser.
Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy
o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji.
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Firma Vidicon Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie wraz z rozwojem
produktu i nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym urządzenia a informacjami zawartymi w dokumencie prosimy o
kontakt z działem technicznym firmy.
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Model : WTB serii 09 - 24 wersja D

Instrukcja instalacji

BEZPIECZEŃSTWO
Czynnik chłodniczy R32
7RXU]ąG]HQLH]DZLHUDfluorowane gazy cieplarniane. Występujący czynnik R32 (difluorometan)
jest jednorodnym czynnikiem i posiada GWP= 675 EqTCO2.
-HVWWRF]\QQLNFKáRGQLF]\NWyU\GRW\FKF]DVE\áXĪ\ZDQ\MDNRVNáDGQLNPLHV]DQLQ\
F]\QQLNDFKáRGQLF]HJR5$-HVWF]\QQLNLHPHNRORJLF]Q\PQRZHMJHQHUDFMLRZ\VRNLP
SR]LRPLHHIHNW\ZQRĞFLHQHUJHW\F]QHM
&]\QQLN5MHVWOHNNRSDOQ\ NODVDEH]SLHF]HĔVWZD$/ LEH]ZRQQ\
:QRUPDOQ\PXĪ\WNRZDQLXQLHVWDQRZL]DJURĪHQLDQDZHWMHĞOLFDOD]DZDUWRĞüF]\QQLND]
XU]ąG]HQLDZ\GRVWDáDE\VLĊGRSRPLHV]F]HQLD6WĊĪHQLHZSRPLHV]F]HQLXSR]RVWDáRE\QD
SR]LRPLHQLĪV]\PRGGROQHMJUDQLF\]DSáRQX,VWRWQHMHVWMHGQDNE\VWRVRZDüVLĊGRSRGDnych
ZWDEHOLPLQLPDOQ\FKSRZLHU]FKQLSRPLHV]F]HQLDZ]DOHĪQRĞFLRGQDSHáQLHQLDLQVWDODcji
FKáRGQLF]HM3DOQRĞüF]\QQLND5MHVWEDUG]RQLVND0RĪH]DSDOLüVLĊW\ONRZZ\QLNX
bH]SRĞUHGQLHJRNRQWDNWX]RJQLHP=DEUDQLDVLHXĪ\ZDQLDRWZDUWHJRRJQLDOXEHOHPHQWyZ
LVNU]ąF\FKSU]\SUDFDFK]ZLą]DQ\FK]QDSHáQLDQLHPRSUyĪQLDQLHPOXESU]HFKRZ\ZDQLH
PXU]ąG]HĔ.OLPDW\]DWRUQLHPRĪHE\üXĪ\ZDQ\ZSRPLHV]F]HQLXZNWyU\PQDUDĪRQ\MHVW
QDG]LDáDQLHRWZDUWHJRĨUyGáDRJQLD QSNRPLQHNSU]HSá\ZRZ\ JD]RZ\ SRGJU]HZDF]
ZRG\JD]RZ\RJU]HZDF]SRZLHWU]DLWS 1LHZROQRSRGJU]HZDüSáRPLHQLHPSDOQLNDUXU
pRáąF]HQLRZ\FK.OLPDW\]DWRUPXVLE\ü]DLQVWDORZDQ\ZSRPLHV]F]HQLXNWyUHMHVWZLĊNV]H
QLĪPLQLPDOQDZ\PDJDQDSRZLHU]FKQLDSRPLHV]F]HQLD0LQLPDOQDSRZLHU]FKQLDMHVt podana
ZWDEHOLSRQLĪHM
MinimDOQDSRZLHU]FKQLDSRPLHV]F]HQLD(m2)
1DSHáQLHQLHXNáDGX NJ
0RGHOĝFLHQQ\

























Test szczelności instalacji chłodniczej jest wymagany po zakończeniu montażu.
W okresie występowania ujemnych temperatur zewnetrznych.
W przypadku braku zasilania przez czas dłuższy niż 2 godziny przed ponownym uruchomieniem sprężarki
należy podać napięcie w trybie Standby (czuwania) przez czas nie krótszy niż 6 godzin. Pozwoli to na
podgrzanie oleju w sprężarce.

Ciśnienie pracy w warunkach nominalnych w zależności od trybu
WTB 12D / TB12D

WTB 09D / TB 09D

WTB 18D / TB18D

WTB 24D / TB24D

f(Hz)

HP(Bar)

LP(Bar)

f(Hz)

HP(Bar)

LP(Bar)

f(Hz)

HP(Bar)

LP(Bar)

f(Hz)

HP(Bar)

LP(Bar)

Tryb Chłodzenie

49

28.4

9.3

61

29.6

9.2

68

29.0

8.5

82

30.2

8.8

Tryb Ogrzewania

51

26.6

7.4

64

27.2

6.9

68

32.8

8.5

73

28.1

7.2

Podane wartości w warunkach nominalnych Ts-temp.suchego termometru, Tm-temp.mokrego termometru:
Tryb Chłodzenia: Wew.Ts 27℃/ Tm 19℃, Zewn. Ts 35℃/ Tm 24℃; Długość rur: 5m.
Tryb Ogrzewania: Wew.Ts 20℃/ Tm 15℃, Zewn. Ts 7℃/ Tm 6℃; Długość rur: 5m
Podane ciśnienia HP (wysokie) i LP (niskie) mogą się zmieniać w zależności od prędkości (częstotliwościHz)
pracy sprężarki i są jeszcze dodatkowo uzależnione od szybkości pracy wentylatora.
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Instrukcja instalacji

Zestawienie i opis symboli wykorzystywanych w niniejszej instrukcji

⃠ - Tego nie wolno robić
! – Zwrócić szczególną uwagę, postępuj zgodnie z instrukcją
- Uziemienie jest wymagane
- Ostrzeżenie: Nie zastosowanie się do zaleceń może spowodować zagrożenie
Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbne uruchomienie, które pozwoli
sprawdzić czy nie występują ewentualne usterki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI !
Przeprowadzenie prac instalacyjnych należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi
Niewłaściwa instalacja może być przyczyną ciężkich obrażeń zdrowotnych, zaprószenia ognia,
porażenia prądem, wycieku wody oraz uszkodzenia urządzenia !

Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji na której zawieszony jest klimatyzator

Uszkodzenie konstrukcji może być przyczyną zniszczenia klimatyzatora i spowodować obrażenia
ciała.

Podczas instalacji należy stosować wyłącznie podane w instrukcji części i akcesoria
Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną ciężkich obrażeń zdrowotnych, zaprószenia ognia,
porażenia prądem, wycieku wody oraz uszkodzeniem urządzenia !

Skontaktuj się z elektrykiem w sprawie uziemienia klimatyzatora
Klimatyzator musi być uziemiony odpowiednim przewodem do odpowiedniego miejsca na obudowie
klimatyzatora. Nigdy nie podłączaj uziemienia do rury gazowej, wodnej i innych miejsc do tego nie
przeznaczonych

Dopilnuj aby łatwopalne gazy i ciecze znajdowały się ponad 1m od klimatyzatora
Nieprzestrzeganie zaleceń może doprowadzić do powstania pożaru

Parametry zasilania elektrycznego muszą odpowiadać tym z tabliczki znamionowej

Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną ciężkich obrażeń zdrowotnych, zaprószenia ognia,
porażenia prądem, oraz uszkodzenia urządzenia

Bezpiecznik lub włącznik zasilania utrzymuj z dala od brudu i kurzu

Przewód zasilający podłączaj dokładnie i prawidłowo w celu uniknięcia porażenia elektrycznego lub
pożaru

!

Nie wyciągaj wtyczki przewodu zasilającego w trakcie pracy urządzenia
Nieprzestrzeganie zalecenia może spowodować pożar

Ustaw odpowiednią temperaturę powietrza
Pamiętaj aby różnica między temperaturą w pomieszczeniu klimatyzowanym a temperaturą
zewnętrzną nie była zbyt wysoka

!
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Instrukcja instalacji

W czasie pracy klimatyzatora nie otwieraj drzwi i okien na dłuższy czas
Obniża to efektywność pracy urządzenia.

!

Nigdy nie blokuj wlotu i wylotu powietrza w klimatyzatorze
Obniża to efektywność pracy urządzenia i może doprowadzić do awarii

Nie stawiaj niczego na klimatyzatorze
Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

!

!

Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie.
Może to być przyczyną zniszczenia klimatyzatora i narazić ludzi na niebezpieczeństwo. Zawsze
wzywaj serwis

Nie kieruj zimnego strumienia powietrza w kierunku ludzi.
Może to mieć bardzo niekorzystny wpływ na ich zdrowie !

Nie ustawiaj nadmuchu w pobliżu źródeł ciepła, szczególnie przy piecykach i
kuchenkach

Niecałkowite spalanie może powodować powstanie tlenku węgla i stanowić zagrożenie dla życia ⃠
UWAGA:

1. Ta instrukcja instalacji zawiera procedury instalacyjne, które zapewnią bezpieczną i prawidłową pracę klimatyzatora.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w instrukcji a stanem faktycznym urządzenia prosimy o kontakt z
importerem urządzeń.
3. Importer urządzeń zastrzega sobie prawo do zmian w instrukcji bez wcześniejszego powiadamiania.
4. Może wystąpić konieczność wprowadzenia specjalnych regulacji w celu dostosowania do lokalnych wymagań.
5. Przed użyciem klimatyzatora, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i zachować ją na wypadek korzystania
z niej w przyszłości.
6. To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez użytkowników, posiadających wiedzę z zakresu jego obsługi. Może być
używane w sklepach, w przemyśle lekkim oraz w gospodarstwach domowych.
7. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub psychicznych, jak również osoby, które nie posiadają doświadczenia i wiedzy chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
8. Należy pilnować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki.

ZAKRES TEMPERATURY ROBOCZEJ
0

Tryb Chłodzenia ( C)
Temperatura wewnętrzna
Temperatura zewnętrzna

0

Tryb Grzania ( C)

17 ~ 32

0 ~ 30

-15 ~ 53

-20 ~ 30
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WYKAZ ELEMENTÓW KLIMATYZATORA
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RYSUNEK INSTALACJI
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NARZĘDZIA POTRZEBNE DO
INSTALACJI

7. Należy wybrać takie miejsce, w którym
emitowany hałas i powietrze wypływające
z jednostki zewnętrznej nie będzie
wpływać na otoczenie
8. Miejsce powinno być w stanie utrzymać
wagę jednostki zewnętrznej

1. ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW
2. WIERTARKA UDAROWA
3. KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
4. OBCINAK DO RUR
5. NÓŻ
6. GIĘTARKA
7. DETEKTOR WYCIEKU CZYNNIKA
8. KLUCZE NASTAWNE
9. POMPA PRÓŻNIOWA
10. MANOMETRY SERWISOWE
11. PRZYRZĄDY POMIAROWE(
TERMOMETR, MIERNIK UNIWERSALNY itp.)
12. KIELICHARKA
13. METRÓWKA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
1. Zgodnie z lokalnymi przepisami
bezpieczeństwa, należy używać
zatwierdzonego obwodu zasilania.
2. Należy przestrzegać zasad
bezpieczeństwa dotyczących podłączenia
elektrycznego.
3. Należy upewnić się, że zasilanie jest
zgodne z wymaganiami klimatyzatora.
Nieprawidłowe podłączenie przewodów
elektrycznych, niestabilne zasilanie mogą
doprowadzić do porażenia prądem, ryzyka
wystąpienia pożaru lub awarii.
4. Należy prawidłowo podłączyć przewód pod
napięciem, przewód obojętny oraz
przewód uziemiający z gniazdka zasilania.
5. Przed rozpoczęciem prac elektrycznych
należy odciąć zasilanie w miejscu montażu
klimatyzatora.
6. Nie należy podłączać urządzenia do
zasilania w trakcie wykonywania prac
montażowych
7. Klimatyzator należy instalować zgodnie z
obowiązującymi krajowymi przepisami
8. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
aby uniknąć zagrożeń należy zlecić jego
wymianę wykwalifikowanemu
pracownikowi serwisu.

WYBÓR LOKALIZACJI
Jednostka wewnętrzna

1. W miejscu gdzie nie ma przeszkód dla
swobodnego wylotu powietrza w każdą
stronę pomieszczenia.
2. Tak, aby instalacja chłodnicza i otwór w
ścianie mogły być ukryte
3. Utrzymuj odpowiednią odległość między
urządzeniem a sufitem oraz ścianami
zgodnie z wcześniejszym schematem tak
aby można było łatwo wyjąć filtr powietrza.
4. Klimatyzator i pilot zdalnego sterowania
powinny znajdować się w odległości
przynajmniej 1 m od telewizora radia etc.
5. Z dala od lamp fluorescencyjnych
6. Nie kładź niczego przy wlocie do
urządzenia, aby umożliwić swobodny
dopływ powietrza.
7. Na podłożu, które może przenieść ciężar
urządzenia nie powodując tym samym
zwiększenia głośności i wibracji

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
UZIEMIENIA
1. Klimatyzator jest urządzeniem
elektrycznym klasy pierwszej, wymaga
prawidłowego uziemienia które powinna
wykonać osoba posiadająca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.
2. Należy upewnić się, że urządzenie zostało
uziemione w prawidłowy sposób.
Nieprzestrzeganie zalecenia może
doprowadzić do porażenia prądem.
3. Żółto – zielony przewód klimatyzatora jest
przewodem uziemiającym, którego nie
należy stosować do innych celów.
4. Rezystancja uziemienia powinna być
zgodna z krajowymi przepisami w zakresie
bezpieczeństwa elektrycznego.

Jednostka zewnętrzna

1. W miejscu dobrze wentylowanym; unikaj
instalacji w pobliżu możliwego wycieku
gazów łatwopalnych.
2. Utrzymuj odpowiednią odległość od ściany
3. Nie instaluj w pobliżu zatłuszczonych i
brudnych miejsc, ujścia gazów
wulkanizacyjnych i zasolonych brzegów
morskich
4. Mocuj urządzenie do podłoża, aby uniknąć
dodatkowych wibracji
5. W miejscu, gdzie wylot powietrza nie
będzie niczym zablokowany
6. Należy wybrać miejsce niedostępne dla
dzieci
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WYMIARY URZĄDZENIA SZKIC
WTB 09-24D

TB 09-24D

Wszystkie wymiary w mm
Model
09
12
18
24

Jednostka wewnętrzna WTB / Jednostka zewnętrzna TB
A
698
777
910
1010

B
190
205
206
220

C
255
250
294
315

10

D
712
712
794
845

E
498
498
602
693

F
234
234
288
336

G
415
415
516
586

H
291
291
349
374.9

I
225
225
314
347.5

J
48.5
48.5
53.9
58.6

K
52
52
52
63
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INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJA PŁYTY MONTAŻOWEJ

Sprawdź czy płyta jest poprawnie zamocowana.
Następnie wykonaj przepust dla instalacji chłodniczej.

Kształt płyty montażowej
dla modeli:

WTB 09D

698

255

•

777

WTB 12D
250

•

910

WTB 18D
292

•
•

Wybierz miejsce instalacji dla płyty montażowej zgodnie
z lokalizacją jednostki wewnętrznej i kierunkiem instalacji
Trzymaj płytę poziomo wykorzystując poziomicę
Wywierć otwory w ścianie o głębokości 32 mm
do zamocowania płyty montażowej
Włóż plastikowe kołki rozporowe do wywierconych otworów
i zamocuj płytę do ściany przypomocy śrub

1010

WTB 24D
315

•
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PRZEPUST DLA INSTALACJI CHŁODNICZEJ I SKROPLINOWEJ
•
•
•

Ustal miejsce otworu dla instalacji chłodniczej w zależności od lokalizacji płyty montażowej
Wywierć otwór w ścianie. Otwór powinien delikatnie pochylać się ku dołowi w kierunku
zewnętrznym
Zamocuj osłonę w otworze, aby otwór był zwarty i czysty

PROWADZENIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ
Rurociągi czynnika chłodniczego dzięki otworom wyciętym w obudowie urządzenia mogą być
doprowadzone na wiele sposobów ( z lewej, z prawej strony oraz od dołu). Nagnij ostrożnie rury do
wymaganej pozycji w celu dopasowania jej do otworu. Przytrzymaj z boku i od dołu spód przewodu
chłodniczego, a następnie ustaw go w pożądanym kierunku. Przewód spustowy skraplającej się wody
może być przymocowany do rur taśmą.

ODPROWADZENIE SKROPLIN
•
•

Przewód skroplin z jednostki wewnętrznej musi być prowadzony ze spadkiem
Unikaj sytuacji, które mogą doprowadzić do wycieku wody

12

Instrukcja instalacji

Model : WTB serii 09 - 24 wersja D

PROWADZENIE PRZEWODÓW
•
•

Rury, kable i wąż odpływu skroplin ułóż równo w wiązkę i zwiąż taśmą
Woda wykraplająca się z tyłu chłodnicy gromadzi się w tacy ociekowej, następnie odprowadzana
jest rurami z pomieszczenia, nie należy wkładać innych elementów do tej przestrzeni.

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
•
•
•
•

Przełóż rury przez otwór w ścianie
Załóż j. wewnętrzną na hak płyty montażowej. Sprawdź czy jest dobrze powieszona.
Rurociąg może lekko podnieść jednostkę wewnętrzną. Należy wtedy umieścić między ścianą a
chłodnicą podkładki amortyzujące.
Przyłóż dolną część jednostki do ściany. Poruszaj na boki oraz w górę i w dół aby sprawdzić, czy
jest dobrze zaczepiona.
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UWAGA:
•
•
•
•
•
•

Najpierw zamontuj jednostkę wewnętrzną, potem zewnętrzną
Nie zostawiaj swobodnie opadającego węża odpływu skroplin
Zaizoluj termicznie przewody chłodnicze
Upewnij się, że wąż odpływu skroplin ulokowany jest u dołu wiązki. Jeżeli wąż będzie na górze
wiązki może się zsunąć i zalać wnętrze jednostki.
Nigdy nie krzyżować i skręcać kabli zasilających z innymi przewodami.
Wąż odpływu skroplin powinien swobodnie opadać.

INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
•
•
•
•
•
•
•

Zamocuj agregat na sztywnych wspornikach, aby zapobiec wibracjom.
Zadbaj aby wylot powietrza nie był blokowany
Gdy agregat jest zamontowany w nieosłoniętym od wiatru miejscu upewnij się, że wentylator
będzie działał prawidłowo.
Instaluj jednostkę tak, by nie była narażona na zbyt duże podmuchy wiatru
Dobierz wsporniki o odpowiedniej wytrzymałości. Ściana, na której zamontujesz wsporniki
powinna być z cegły, betonu itp., materiału budowlanego lub wzmocniona.
Połączenie pomiędzy wspornikiem a ścianą oraz wspornikiem i agregatem powinno być mocne,
nieruchome i wytrzymałe.
Upewnij się, że nie ma przeszkód dla
wlotu/wylotu powietrza.

B

A

Wymiary w zależności od modelu:
Model
A [mm]
B [mm]

09 12 18
24
415 415 516 586
225 225 314 348

INSTALACJA ZŁĄCZKI ODPŁYWU SKROPLIN
Dopasuj uszczelkę do złączki odpływu. Następnie włóż złączkę
0
odpływu skroplin do otworu w tacy ociekowej, przekręcając ją o 90 C,
by ją pewnie zamontować. Podłącz wąż odpływu skroplin do złączki,
by odprowadzać wodę z jednostki zewnętrznej pracującej w trybie
grzania
(UWAGA: dla ujemnych temperatur zaleca się stosowanie przewodu
grzewczego w odpływie jako zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe).
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INSTALACJA CHŁODNICZA
DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ RUR CHŁODNICZYCH
Jeżeli rura jest zbyt długa, zarówno wydajność, jak i niezawodność urządzenia spada. Nadmierna
liczba zgięć rury zwiększa opór przepływu w układzie czynnika chłodniczego, co obciążając wydajność
urządzenia, może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki. Zawsze wybieraj najkrótszą drogę
przepływu oraz przestrzegaj zaleceń przedstawionych poniżej

MODEL

09

12

18

24

(L)wm

25

25

25

25

Maksymalna wysokość ( H ) w m

10

10

10

10

Średnica rury cieczowej mm / cale

6,35 / 1/4’’

6,35 / 1/4’’

6,35 / 1/4’’

6,35 / 1/4’’

Średnica rury gazowej mm / cale

9,52 / 3,8’’

9,52 / 3,8’’

12,70 / 1/2’’

15,88 / 5/8’’

Maksymalna długość

Napełnienie jednostki [kg] / (Eq TCO2) 0,53 / (0,358)
Dodatkowe napełnienie L>5m [g/m]

0,55 / (0,372)
20

20

0,92 / (0,621) 1,06 / (0,716)
30

30

Uwaga: Ilość czynnika chłodniczego została wstępnie dodana do jednostki zewnętrznej dla długości rurociągu do 5m

ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW CHŁODNICZYCH
•

•

•
•
•
•

Nie używaj zanieczyszczonych lub uszkodzonych przewodów miedzianych. Nie usuwaj plastiku,
gumowych zaślepek oraz mosiężnych nakrętek z zaworów, oprawek, rurek i wężownic dopóki nie
jesteś gotowy do podłączenia przewodów ssących lub cieczowych do zaworów i instalacji.
W wypadku, gdy wymagane jest lutowanie elementów, upewnij się, że azot przechodzi przez
wężownice i połączenia. Pozwoli to wyeliminować osadzanie się sadzy na ściankach
wewnętrznych przewodów miedzianych.
Obcinaj rury tylko specjalną przecinarką
Usuń gradownikiem opiłki powstałe przy cieciu rur. Trzymaj koniec rurki ku dołowi, aby zapobiec
dostaniu się kawałków metalu do wnętrza rurki.
Nakrętki zamontowane na złączach jednostek wewnętrznych i zewnętrznych należy nasunąć na
rurki miedziane przed wykonaniem kołnierzy
Roztłoczony koniec rurki musi być równy, nie spękany ani zarysowany
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Model : WTB serii 09 - 24 wersja D

PODŁĄCZENIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ DO JEDNOSTEK
•
•
•
•

Wyrównać środek rur i dokręcić ręcznie nakrętkę rozszerzającą
Dokręcić nakrętkę rozszerzającą za pomocą klucza dynamometrycznego do momentu kliknięcia
W czasie dokręcenia nakrętki rozszerzającej za pomocą klucza dynamometrycznego, należy
sprawdzić, czy kierunek dokręcania jest zgodny ze strzałką na kluczu (rys 5)
Odpowiednie wartości sił zostały zawarte w poniższej tabeli

rys.5
UWAGA: Nadmierna siła może doprowadzić do uszkodzenia nakrętek

WYKONANIE PRÓŻNI
Powietrze, które zawiera wilgoć pochodzącą z układu chłodniczego może spowodować złe działanie
sprężarki. Po podłączeniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, usunąć powietrze i wilgoć z układu
chłodniczego przy użyciu pompy próżniowej, jak przedstawiono na poniższym rysunku.
1. Zdejmij osłony króćca zaworu cieczowego oraz gazowego, odkręcić nakrętkę otworu ładowania
czynnika chłodniczego (króciec serwisowy).
2. Podłącz środkowe wyjście kolektora manometrów z pompą próżniową
3. Podłącz wyjście kolektora ciśnienia do króćca serwisowego zaworu trójdrogowego
4. Uruchom pompę próżniową na około 30 min, czas próżnowania zależy od wydajności pompy
5. Zakończ próżnowanie gdy wskazówka kolektora manometrów wskaże -0,1Mpa
6. W wypadku, gdy wskazówka kolektora manometrów nie przesuwa się do pozycji -0,1Mpa należy
sprawdzić, czy nie występuje wyciek gazu w rejonie połączeń kielichowych jednostki zewnętrznej
lub wewnętrznej i usunąć wyciek przed przystąpieniem do dalszych kroków.
7. Zamknij zawór kolektora i wyłącz pompę próżniową
8. Na jednostce zewnętrznej otwórz zawór ssawny(gazowy trójdrogowy)
i cieczowy( dwudrogowy), w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, za pomocą klucza
nimbusowego 4mm.

16

Model : WTB serii 09 - 24 wersja D

Instrukcja instalacji

DODATKOWE NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM
NAPEŁNIANIE DODATKOWE
Jednostka zewnętrzna została fabrycznie napełniona czynnikiem chłodniczym. Jeżeli długość rur jest
mniejsza niż 5m to dodatkowe napełnianie po próżnowaniu nie jest konieczne. Jeśli długość rur
przekracza 5m należy skorzystać z zaworu napełniania dodatkowego jak wskazano w tabeli.
MODEL

09

Napełnienie jednostki [kg]/ (Eq TCO2)

0,53 / (0,358)

Dodatkowe doładowanie [g/m]

20

12
0,55 / (0,372)
20

18

24

0,92 / (0,621)

1,06 / (0,716)

30

30

Napełnienie jednostki [kg] / (Eq TCO2)
Dodatkowa ilość doładowania czynnikiem chłodniczym w (g) na 1 metr długości
Minimalna długość instalacji 3m , w przypadku mniejszej odległości należy wykonać pętlę
przy jednostce zewnętrznej o długości będącej równoważnikiem 3m
CZYNNOŚCI NAPEŁNIANIA DODATKOWEGO
Operacja ta musi być wykonana za pomocą butli z czynnikiem oraz precyzyjnej wagi. Dodatkowa ilość
jest wprowadzana do jednostki zewnętrznej poprzez króciec serwisowy zaworu ssawnego.
1. Usuń osłonę zaworu serwisowego
2. Podłącz zawór niskiego ciśnienia kolektora manometrów urządzenia do króćca serwisowego a
środkowy kruciec do butli. Usuń powietrze z węża serwisowego napełniając go czynnikiem
chłodniczym.
3. Uruchom klimatyzator
4. Otwórz butlę z czynnikiem chłodniczym oraz zawór niskiego ciśnienia kolektora.
5. Gdy określona ilość czynnika chłodniczego zostanie przepompowana do jednostki, zamknij zawór
niskiego ciśnienia oraz zawór butli.
6. Odłącz przewód od króćca serwisowego.
7. Załóż osłonę zaworu serwisowego.
8. Zawsze uzupełniaj ciekłym czynnikiem (ze względu na zachowanie składu mieszanki) dozując go
bardzo powoli.
9. Po zakończeniu napełniania wypełnić tabliczkę z ilością czynnika i przykleić w okolicy zaworów serwisowych

Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane

VESSER

WWW.VESSER.COM.PL

Producent/Importer: Vidicon Sp.z o.o.

50-265 Wrocław ul.Bema 7-9

Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PODŁCZANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH DO JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
1. Podnieś panel, odkręć śrubę mocującą,
następnie zdejmij pokrywę

2. Przeprowadzić przewód zasilający przez otwór znajdujący się w z tyłu obudowy urządzenia do
przedniej części.

3. Podłączyć przewody do zacisków według oznaczeń

4. Zamontuj pokrywę ochronną, przykręć śrubę i zamknij panel.

ROZRUCH PRÓBNY
1. Podłącz do prądu, sprawdź czy przyciski funkcyjne na pilocie zdalnego sterowania działają prawidłowo.
2. Sprawdź czy ustawienia temperatury pomieszczenia i timera działają prawidłowo.
3. Sprawdź czy odpływ skroplin jest drożny.
4. Sprawdź czy podczas działania urządzenia nie występuje za duży hałas lub wibracje. Sprawdź czy
nie ma wycieku czynnika chłodniczego.
UWAGA:
Jeśli nie ma wtyczki zasilania w urządzeniu, przewód zasilający powinien być podłączony do
zabezpieczenia, którego pojemność prądowa powinna być zgodna z tabelą powyżej a minimalna
odległość między rozseparowanymi stykami nie powinna być mniejsza niż 3 mm.
W razie awarii, proszę odłączyć zasilanie i skontaktować się z producentem lub serwisem.
Przewód zasilania musi być podłączony zgodnie z przepisami.
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa przewód powinien być
wymieniony u producenta, serwisanta lub innej osoby uprawnionej.
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PODŁCZANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
1. Zdejmij pokrywę części elektrycznej jednostki zewnętrznej.
2. Podłącz przewody do zacisków jednostki zewnętrznej zgodnie z odpowiednimi numerami na
zaciskach.
3. Zabezpiecz przed wpływem wody, zrób pętlę wiązki przewodów przyłączeniowych i wprowadź je
od dołu.
4. Zabezpiecz niewykorzystane przewody taśmą izolacyjną tak, aby nie dotykały do żadnych części
elektrycznych i nie były narażone na mechaniczne uszkodzenie

MODEL

Zasilanie do jednostki wewnętrznej
Przekrój przewodu zasilającego
Przekrój przewodu miedzy jednostkami
Zabezpieczenie typu C

09
Ph/V/Hz

Przekrój przewodu zasilającego
Przekrój przewodu miedzy jednostkami
Zabezpieczenie typu C

18

24

1 Ph / 230V / 50hz

mm

2

3 x 1,5

3 x 1,5

3 x 1,5

3 x 2,5

mm

2

4x1,5

4x1,5

4 x 1,5

4 x 2,5

10

16

16

25

09

12

18

24

A

MODEL

Zasilanie do jednostki zewnętrznej

12

Ph/V/Hz

1 Ph / 230V / 50hz

mm

2

3 x 1,0

3 x 1,0

3 x 1,5

3 x 2,5

mm

2

4x1,0

4x1,0

4 x 1,0

4 x 1,0

10

16

16

25

A
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OBJAWY

-HGQRVWNDQLHSUDFXMH

1LHSU]\MHPQ\]DSDFK
2GJáRVSá\QąFHMZRG\
3RZVWDZDQLHSDU\QD
Z\ORFLH]MHGQZHZQ
-HGQRVWNDQDGPLHUQLH
KDáDVXMH
0DáRZ\GDMQ\SU]HSá\Z
SRZLHWU]DJU]DQLHOXE
FKáRG]HQLH

.OLPDW\]DWRUQLHUHDJXMH
QDSROHFHQLD
:\ĞZLHWODF]MHVWZ\áąF]RQ\

3U]\SDGNLZNWyU\FK
QDW\FKPLDVWZ\áąF]
NOLPDW\]DWRULRGáąF]
]DVLODQLH
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02ĩ/,:(35=<&=<1<
$ZDULD]DVLODQLDZ\FLąJQLĊWDZW\F]ND
8V]NRG]RQ\VLOQLNZHQW\ODWRUDMHGQZHZQOXE]HZQ
8V]NRG]RQ\Z\áąF]QLNWHUPRPDJQHW\F]Q\VSUĊĪDUNL
=DG]LDáDáR]DEH]SLHF]HQLHRFKURQQHOXEEH]SLHF]QLNL
2EOX]RZDQHSRáąF]HQLHNDEOLOXEZ\FLDJQLHWDZW\F]ND
8U]ąG]HQLHSU]HVWDáRSUDFRZDüDE\FKURQLüXU]ąG]HQLHSU]HGDZDULą
'RV]áRGRSU]HNURF]HQLDGRSXV]F]DOQHJRQDSLĊFLD]DVLODQLD JyUQHJRGROQHJR
$NW\ZQDIXQNFMD7,0(5Z\áąF]\áDXU]ąG]HQLH
8V]NRG]HQLHSá\W\JáyZQHM HOHNWURQLNL 
%UXGQ\]DSFKDQ\ILOWU
3U]HSá\Z]ZURWQ\FLHF]\ZRELHJXF]\QQLNDFKáRGQLF]HJR
3RMDZLDVLHSDUDJG\SRZLHWU]HZSRPVFKáDG]DVLĊ, JG\ZáąF]RQ\MHVWWU\E
COOLING OXEDEHUMIDIFYING/DRY
+DáDVVSRZRGRZDQ\MHVWUR]V]HU]DQLHPLNXUF]HQLHPVLĊPDWHULDáX]NWyUHJR
Z\NRQDQ\MHVWSDQHO3RZRGXMąJR]PLDQ\WHPSLQLHR]QDF]DSUREOHPX
1LHZáDĞFLZHXVWDZLHQLHWHPS]DGDQHM
=DEORNRZDQHZORW\Z\ORW\SRZLHWU]D]NOLPDW\]DWRUD
=DSFKDQ\ILOWU
3UHGNRĞüZHQW\ODWRUDXVWDZLRQDQDPLQLPXP
,QQHĨUyGáDFLHSáDZSRPLHV]F]HQLX
%UDNF]\QQLNDFKáRGQLF]HJRZV\VWHPLH
2SHUXMHP\SLORWHP]H]E\WGXĪHMRGOHJáRĞFLRGMHGQRVWNL
:\F]HUSDQHEDWHULHZSLORFLH
3U]HV]NRGDQDGURG]HSU]HV\áDQHJRV\JQDáX]SLORWDGRMHGQRVWNLZHZQ
ANW\ZQD IXQNFMDLIGHT 
$ZDULD]DVLODQLD
1LHSRNRMąFHRGJáRV\SRGF]DVSUDF\NOLPDW\]DWRUD
$ZDULDSá\W\JáyZQHMHOHNWURQLNLNOLPDW\]DWRUD
8V]NRG]RQHEH]SLHF]QLNLOXESU]HáąF]QLNL
=DODQLHZRGąOXEREFHSU]HGPLRW\GRVWDá\VLĊGRXU]ąG]HQLD
3U]HJU]DQHNDEOHOXEZW\F]NL
6LOQ\]DSDFKSRFKRG]ąF\]XU]ąG]HQLD

%àĉ'<6<*1$/,=2:$1(1$:<ĝ:,(7/$&=8
:SU]\SDGNXDZDULLQDZ\ĞZLHWODF]XMHGQZHZQPRĪHSRND]DüVLĊMHGHQ]SRQLĪV]\FKNRGyZEáĊGyZ
.2' 2SLVEáĊGX
.2' 2SLVEáĊGX
$ZDULDF]XMQLNDWHPS tłoczenia jedn.zewn.
$ZDULDF]XMQLNDWHPSpowietrzaZHZQ

$ZDULDF]XMQLNDWHPSZ\PLHQQLND wewn.
$ZDULDF]XMQLNDWHmSZ\PLHQQLND zewn.
8E\WHNOXEEUDNF]\QQLND
$ZDULDVLOQLNDZHQW\ODWRUDMHGQZHZQ
$ZDULDF]XMQLNDWHPS powietrza]HZQ.
20

Awaria IPMPRGXáX inwetera jHGQ]HZQ
=DEH]SLHF]HQLHSUąGRZHMHGQ]HZQ
$ZDULDSł\W\JáyZQHMPCB EEPROM MHGQ]HZQ
$ZDULDVLOQLNDZHQW\ODWRUDMHGQ]HZQ
$ZDULDF]XMQLNDWHPSQLVNLHJRFLĞĔ VXFWLRQ
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Konfiguracja modułu WiFi
1. Zasada pracy sterownia zdalnego

Internet

►

Cloud

▲

▲

lokalne Wi-Fi

▲

klimatyzator

►
◄

bile

Mo

p

Ap

Lokalny router WiFi
▲
▲

Sieć domowa
Wi-Fi

APP

Wymagania dla prawidłowej pracy aplikacji w zależności od systemu:

iOS system
Wersje iOS7.0
i wyższe

Android system
Wersje Android 4.4
i wyższe

Podstawową alikacją do obsługi jest SmartLifeSmartHome

Istnieje jednak możliwość sterowania inną aplikacją : Intelegence
AC. Nie umożliwia ona jednak dostępu do wszystkich funkcji
urządzenia.
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^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐjĂƚĞĐŚŶŝĐǌŶĂŵŽĚƵųƵtŝ&ŝŝƐƉŽƐſďƉŽƐƚĞƉŽǁĂŶŝĂ
1. tzD'E/D/E/D>E:
ŶĚƌŽŝĚǁĞƌƐũĂϱ͘ϬůƵďǁǇǏƐǌĂ/K^ǁĞƌƐũĂϵ͘ϬůƵďǁǇǏƐǌĂ
2. ^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũĂƚĞĐŚŶiĐǌŶĂŵŽĚƵųƵ Wi-Fi

Dane techniczne

ParameterǇ
ǌħƐƚŽƚůŝǁŽƑđƐŝĞĐi

2.400 - 2.4835GHz

StandardƐŝĞĐŝ WLAN

IEEE 802.11 b/g/n
(channels 1-14,channels 1-13 for EU/AU,channels 1-11 for US/CA)

ŬĐĞƉƚŽǁĂŶĞƉƌŽƚŽŬŽųǇ

IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS

ĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ

WEP/WPA/WPA2/AES128

KďƐųƵŐŝǁĂŶǇƌŽĚǌĂũƐŝĞĐŝ

STA/AP/STA+AP
18.5 dbm

Max.DŽĐ RF
ǌħƐƚŽƚůŝǁŽƑđBluetooth

2.402 - 2.480GHz

DŽĐZ&Bluetooth

9 dbm

3. <ŽůĞũŶŽƑđƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ. WƌŽƐŝŵǇƉŽƐƚħƉŽǁĂđǁŐŬŽůĞũŶŽƑĐŝŽƉŝƐĂŶĞũǁƚĂďĞůŝ

ƚĂƉ

ǌŝĂųĂŶŝĞ

EŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬ

ReŝnstalĂĐũĂĂƉůŝŬĂĐũŝ
ŝƐƚŶŝĞũČĐǇƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬ

<ƌŽŬ1

WŽďŝĞƌǌŝǌĂŝŶƐƚĂůƵũ
ĂƉůŝŬĂĐũħ

d<

<ƌŽŬ2

ŬƚǇǁƵũĂƉůŝŬĂĐũħ

d<

d<

<ƌŽŬ3

ĂƌĞũĞƐƚƌƵũŬŽŶƚŽ

d<

N/

<ƌŽŬ4

LogŽǁĂŶŝĞ

YES

d<

<ƌŽŬ5

ŽĚĂǁĂŶŝĞŶŽǁĞŐŽ

d<

ƵƌǌąĚǌĞŶŝĂ

tĐǌĞƑŶŝĞũǌĂƌĞũĞƐƚƌŽǁĂŶĞ
ƵƌǌČĚzĞŶŝĞƉŽǌŽƐƚĂũĞ

hǁĂŐĂ͗ :ĞƑůŝǁĐǌĞƑŶŝĞũǌĂƌĞũĞƐƚƌŽǁĂųĞƑŬŽŶƚŽŝĚŽĚĂųĞƑƵƌǌČĚǌĞŶŝĞ͕ƚŽƉŽƉŽŶŽǁŶǇŵǌĂŝŶƐƚĂůŽǁĂŶŝƵĂƉůŝŬĂĐũŝ
ŝǌĂůŽŐŽǁĂŶŝƵ ƐŝħĚŽĚĂŶĞƵƌǌČĚǌĞŶŝĞƉŽǌŽƐƚĂŶŝeĚŽƐƚħƉŶĞ͘
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WŽďƌĂŶŝĞŝŝŶƐƚĂůĂĐũĂĂƉůŝŬĂĐũŝ^ŵĂƌƚ>ŝĨĞͲ^ŵĂƌƚ,ŽŵĞ

SmartLife-SmartHome
ůĂƚĞůĞĨŽŶƵǌƐǇƐƚĞŵĞŵŶĚƌŽŝĚ
^ƉŽƐſďϭ͗ĞƐŬĂŶƵũŬŽĚYZǌĂƉŽŵŽĐČƐŬĂŶĞƌĂƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ͕ƉŽďŝĞƌǌŝǌĂŝŶƐƚĂůƵũĂƉůŝŬĂĐũħ͘
^ƉŽƐſďϮ͗Kƚǁſƌǌ'ŽŽŐůĞWůĂǇ^ƚŽƌĞŶĂƐŵĂƌƚĨŽŶŝĞ͕ǁǇƐǌƵŬĂũŝǌĂŝŶƐƚĂůƵũĂƉůŝŬĂĐũħͣ^ŵĂƌƚ
>ŝĨĞ͘͟

ůĂƚĞůĞĨŽŶƵǌƐǇƐƚĞŵĞŵ IOS
ϭ͘ ĞƐŬĂŶƵũŬŽĚYZŝƉŽƐƚħƉƵũǌŐŽĚŶŝĞǌĞǁƐŬĂǌſǁŬĂŵŝ͕ĂďǇǁƉƉ^ƚŽƌĞƉŽďƌĂđ
ŝǌĂŝŶƐƚĂůŽǁĂđĂƉůŝŬĂĐũħ͘
Ϯ͘ WŽďŝĞƌǌĂƉůŝŬĂĐũħ^ŵĂƌƚ>ŝĨĞͲ^ŵĂƌƚ,ŽŵĞǌĞƐŬůĞƉƵƉƉ^ƚŽƌĞŝǌĂŝŶƐƚĂůƵũ͘

hǁĂŐĂ͗
WŽĚĐǌĂƐŝŶƐƚĂůĂĐũŝǌĞǌǁſůĂƉůŝŬĂĐũŝŶĂŶŝĞǌďħĚŶĞƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂǁƚǇŵ
ĚŽƉƌǌĞĐŚŽǁǇǁĂŶŝĂͬĚŽƐƚħƉƵĚŽŬĂŵĞƌǇͬůŽŬĂůŝǌĂĐũŝ͘t
ƉƌǌĞĐŝǁŶǇŵƌĂǌŝĞŵŽŐČǁǇƐƚħƉŽǁĂđŶŝĞŬŝĞĚǇƉƌŽďůĞŵǇƉŽĚĐǌĂƐ
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂĂƉůŝŬĂĐũŝ
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ŬƚǇǁĂĐũĂĂƉůŝŬĂĐũŝ
ŬƚǇǁĂĐũĂũĞƐƚǁǇŵĂŐĂŶĂƉƌǌǇƉŝĞƌǁƐǌĞũŝŶƐƚĂůĂĐũŝĂůŝŬĂĐũŝ
1. hƌƵĐŚŽmĂƉůŝŬĂĐũĞ "Smart Life" ŶĂƚĞůĞĨŽŶŝĞ͘

SmartLife-SmartHome
2. ^ƉŽƐŽďϭ:EĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ "Scan" ŝużyjYZŬŽĚuƉŽŬĂǌĂŶĞŐŽponiżej͘
^ƉŽƐŽďϮ͗EĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ "or Enter Activation Code" ƵĚŽųƵĞŬƌĂŶƵŝǁƉƌŽǁĂĚǍŬŽĚ
ĂŬƚǇǁĂĐǇũŶǇƌħĐǌŶŝĞ͘ŶĂƚħƉŶŝĞŶĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬΗKE&/ZDΗ͘
<ŽĚQR ŝŬŽĚĂŬƚǇǁĂĐǇũŶǇ

Scan the activation QR code
from instructions or device

Scan

hǁĂŐĂ͗ĞǌǁǇŬŽŶĂŶŝĂĂŬƚǇǁĂĐũŝŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌ
ĂƉůŝŬĂĐũŝďĞĚǌŝĞŶŝĞŵŽǏůŝǁĞ͘

or Enter Activation Code

or Enter Activation Code
******
CANCEL CONFIRM
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RĞũĞƐƚƌĂĐũĂ
1.:ĞƑůŝŶŝĞƉŽƐŝĂĚĂƐǌŬŽŶƚĂǁǇďŝĞƌǌƉƌǌǇĐŝƐŬ "Register".
2.WƌǌĞĐǌǇƚĂũƉŽůŝƚǇŬħƉƌǇǁĂƚŶŽƑĐŝ;WƌŝǀĂĐǇWŽůŝĐǇͿŝǁǇƌĂǍǌŽĚħŶĂĐŝƐŬĂČĐƉƌǌǇĐŝƐŬͣŐƌĞĞ͟

Notice
We understand the importance of
privacy. In order to more fully present
our collection and use of your personal
information, we have revised our privacy
policy and user agreement in detail in
accordance with the latest laws and
regulations. When you click [Agree, you
have fully read, understood and accepted
all of the updated Privacy Policy and User
Agreement. Please take some time to
become familiar with our privacy policy,
and if you have any questions, please feel
free to contact us.

Register
Log in with Existing Account

Privacy Policy and User Agreement
Disagree

Agree

3.EĂĐŝƑŶŝũ"х" ĂďǇǁǇďƌĂđŬƌĂũ.
4.WŽĚĂũƐǁóũ e-mail addressůƵďŶƵŵĞƌƚĞůĞĨŽŶƵ
5.EĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ"Obtain verification code"͕ĂďǇƵǌǇƐŬĂđŬŽĚǁĞƌǇĨŝŬĂĐǇũŶǇ͘
tǇďŝĞƌǌŬƌĂũǌƉƌǌĞǁŝũĂŶĞũůŝƐƚǇ͘

<

<
Resister

Country Choosed
Search

>
***********

X

ǁƉŝƐǌĂĚƌĞƐ e-mailůƵďŶƵŵĞƌƚĞůĞĨŽŶƵ

A
Afghanistan

Obtain verification code

Albania
Algeria

I Agree User agreement and Privacy Policy

Angola
Argentina
Armenia
Australia
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6.tƉƌŽǁĂĚǍŬŽĚŽƚƌǌǇŵĂŶǇǁ e-mailůƵď^D^ͲĞŵ
7.hƐƚĂǁǁųĂƐŶĞŚĂƐųŽǌųŽǏŽŶĞǌ 6-20 ůŝƚĞƌŝĐǇĨƌ͘
8.EĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ "Done"͕ĂďǇǌĂƚǁŝĞƌĚǌŝđ

<

<
Enter verification
code
* * * * * *

Set Password
******
6-20 characters for password, including character, numbers
mbeers
rs

Verification code is sent to your email:
*****@****,Resend(55s)

Done

>ŽŐŽǁĂŶŝĞ
1.EĂĐŝƑŶŝũ ƉƌǌǇĐŝƐŬ"Log in with existing account".
2.tƉƌŽǁĂĚǍƐǁſũůŽŐŝŶŝŚĂƐųŽ
3.EĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ"Log in" 

<
Login
*******

>

ǁƉƌŽǁĂĚǍƐǁſũůŽŐŝŶ

***********

ǁƉƌŽǁĂĚǍƐǁŽũĞŚĂƐųŽ

******

Log in

Register

Forgot password

Log in with Existing Account

Login means that you agree with User Agreement and
Privacy Policy
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>ŽŐŽǁĂŶŝĞ
WƌǌǇƉŝĞƌǁƐǌǇŵƵǏǇĐŝƵĂƉůŝŬĂĐũŝŶĂůĞǏǇƐƚǁŽƌǌǇđZŽĚǌŝŶħ
;ĚůĂƐŝĞďŝeŝŽƐſďǁƐƉſųŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǇĐŚͿ:
4.EĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ "Create family".
5.EĂǌǁŝjƐǁŽũČŐƌƵƉħͬƌŽĚǌŝŶħ.
6.hƐƚĂǁůŽŬĂůŝǌĂĐũħ.
7.tǇďŝĞƌǌĚŽŵǇƑůŶĞƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞ
ůƵďĚŽĚĂũŶŽǁĞ͘
8.EĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ "Done" ŝ
"Completed"͕ĂďǇǌĂŬŽŷĐǌǇđ.

Turn on your smart life
Create family

Log out

ZŽĚǌŝŶĂƉŽŵǇƑůŶŝĞƵƚǁŽƌǌŽŶĂ

<

KďĞũƌǌǇũ
Add family
My home

Family Name
Family Location

Set location

Smart devices in rooms:

Living Room
ǁǇďŝĞƌǌƌĞŬŽŵĞŶĚŽǁĂŶĞƚǇƉǇ
ƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷůƵďƵƚǁſƌǌǁųĂƐŶĞŝ
ŶĂĐŝƑŶŝũΗŽŶĞΗ͕ĂďǇǌĂŬŽŷĐǌǇđ

<

Master Bedroom
Second Bedroom

Done

Add Room

Dining Room

Room Name

*******

Kitchen

Recommended
Living Room

Study Room
Master Bedroom

Add Room
Second Bedroom

Dining Room
You can change the room settings anytime

Kitchen

Study Room

Porch

Balcony

Kids Room

Closet

ĂŬŽŷĐǌ

Done

>
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

CONFIRM

CANCEL

Allow Smart Life to access this device's
location?
ALLOW ONLY WHILE IN USE
ALLOW ALL THE TIME
DENY

#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

hǁĂŐĂ:
ƉůŝŬĂĐũĂŵŽǏĞŽƚǁŽƌǌǇđŵĂƉǇǁ
ƚĞůĞĨŽŶŝĞďǇƵƐƚĂůŝđůŽŬĂůŝǌĂĐũħ͕ǁ
ŬƚſƌĞũƐŝħǌŶĂũĚƵũĞƐǌ͘
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ĂƉŽmŶŝĂŶĞŚĂƐųŽ
tƉƌǌǇƉĂĚŬƵǌĂƉŽŵŶŝĞŶŝĂŚĂƐųĂ͕ŵŽǏŶĂũĞǌƌĞƐĞƚŽǁĂđƉŽƐƚħƉƵũČĐũĂŬpoŶŝǏĞũ͗

1.EĂĐŝƑŶŝũ "Forgot password".

2.WŽĚĂũůŽŐŝŶŬŽŶƚĂ(e-mailůƵďŶƌƚĞůĞĨŽŶƵͿŝŶĂĐŝƑŶŝũ
ƉƌǌǇĐŝƐŬ"Obtain verification code".
3.tƉŝƐǌŽƚƌǌǇŵĂŶǇĞͲŵĂŝůĞŵůƵď^D^ͲĞŵŬŽĚǁĞƌǇĨŝŬĂĐǇũŶǇ
4.hƐƚĂǁŶŽǁĞŚĂƐųŽŝŶĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ "Done".

<

<

Forgot password

Login
*******

>

******

>

***********

Email address

X

Password

Obtain verification code
Log in
Forgot password

Login means that you agree with User Agreement and
Privacy Policy

<
<

Set Password
Enter verification
code

******
6-20 characters for password, including character, numbers

* * * * * *
Done

Verification code is sent to your email:
***********,Resend(55s)
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ŽĚĂǁĂŶŝĞŶŽǁĞŐŽƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ
/ƐƚŶŝĞũČϯŵĞƚŽĚǇŶĂĚŽĚĂŶŝĞƵƌǌĂĚǌĞŶŝĂĚŽĂpůŝŬĂĐũŝ.

<

Work office

Welcome Home

1.WŽĚĂũŶĂƉŝęĐŝĞĚŽũĞĚŶŽƐƚŬŝ, ŶŝĞŵĂŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑĐŝƵƌƵĐŚĂŵŝĂŶŝĂŐŽ͘
2.EĂĐŝƐŶČđ "н" ǁŐſƌŶǇŵƉƌĂǁǇŵƌŽŐƵĞŬƌĂŶƵ "Home"
ůƵďŶĂĐŝƑŶŝũ "Add device" ďħĚČĐnaĞŬƌĂŶŝĞƉŽŬŽũƵďĞǌƵƌǌČĚǌĞŷ.
3.EĂĐŝśŶŝũŝŬŽŶħ "Air conditioner(BT+Wi-Fi)"͘
4.ƌĞƐĞƚƵũŵŽĚƵųtŝ&ŝǁŐ.ƐƉŽƐŽďƵƉŽĚĂŶĞŐŽǁĂƉůŝŬĂĐũŝ͕ĂŶĂƐƚħƉŶŝĞ
ǌĂǌŶĂĐǌ "Confirm the device is reset" ŝŶĂĐŝƑŶŝũƉƌǌǇĐŝƐŬ"Next".
5.tƉŝƐǌŚĂƐųŽĚŽůŽŬĂůŶĞũƐŝĞĐŝtŝ&ŝ͕ĚŽŬƚſƌĞũũĞƐƚĞƑƚĞǏƉŽĚųČĐǌŽŶǇ
ƚĞůĞĨŽŶĞŵŝŶĂĐŝƑŶŝũ "Next".
6.ZŽǌƉŽĐǌŶŝĞƐŝħƉƌŽĐĞƐĚŽĚĂǁĂŶŝĂƵƌǌąĚǌĞŶŝĂŵŝĞƌǌŽŶǇǁƉƌŽĐĞŶƚĂĐŚ͕
ǁĐǌĂƐŝĞŬƚſƌĞŐŽƉŽũĂǁŝĂđƐŝħďħĚČŶĂǁǇƑǁŝĞƚůĂĐǌƵƐŬƌſƚǇ͗
ΗWWΗͲŽǌŶaĐǌĂƐǌƵŬĂŶŝĞƌŽƵƚĞƌĂ
Η^ΗͲŽǌŶaĐǌĂƉŽĚųČĐǌŽŶǇĚŽƌŽƵƚĞƌĂ
ΗWΗͲŽǌŶĂĐǌĂƉŽĚųČĐǌŽŶǇĚŽƐĞƌǁĞƌĂ

<

Add Manually

Auto Scan

AP Mode

Cancel

Fresh Air
Purifier

Security
Camera

Window Type
Air Conditioner

Split Air
Conditioner

Portable Air
Conditioner

All Devices

Living Room

...

No devices
Add Device

Home

Me

Select 2.4 Ghz
Wi-Fi Network and
enter password

Method1:When there is a DISPLAY key on the
remote control, press the DISPLAY key 6 times
in the time of 8 seconds; when there is no
DISPLAY key on the remote control, press the
ECO key 6 times in the time of 8 seconds until
the device beeps twice and the LCD screen
show CF .

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to
bo 2.4GHz.Common router setting
method

Method2:Press the General key 9 times in the
time of 8 seconds until the device beeps twice
and the LCD screen show CF .

2.4GHz

Swimming
Pool H/P

Dehumidifier

Master

Cancel

Reset the device first.
Air Conditioner
(BT+Wi-Fi)

Set your home location for more
information

<

DĞƚŽĚĂ1-dƌǇďCF

5GHz

*******

ǁƉŝƐǌŚĂƐųŽ

Password

Resetting Devices <

Next

Confirm the device is reset.

Next

<

Cancel

Adding device...

Add Device

Device added
successfully

Ensure that the device is
powered on.

ŵŝĞŷŶĂǌǁħ
Sample1

ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ

Living Ro....

Master Be...

Second B...

Dining R...

Kitchen
Kitch

Study Ro...

2%

Scan
devices.

Register on
Cloud.

Initialize the
devices.

Done
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DĞƚŽĚĂϮͲdƌǇďAP

<

Add Manually

Auto Scan

AP Mode

Cancel

CF Mode

Reset the device first.
Air Conditioner
(BT+Wi-Fi)

Security
Camera

Fresh Air
Purifier

Split Air
Conditioner

Window Type
Air Conditioner

Portable Air
Conditioner

Default

AP Mode

Cancel

<

Work office

Welcome Home
Set your home location for more
information

All Devices

Method1:When there is a DISPLAY key on the
remote control, press the DISPLAY key 6 times
in the time of 8 seconds; when there is no
DISPLAY key on the remote control, press the
ECO key 6 times in the time of 8 seconds until
the device beeps twice and the LCD screen
show AP .

Method2:Press the General key 9 times in the
time of 8 seconds until the device beeps twice
and the LCD screen show AP .

Method2:Press the General key 9 times in the
time of 8 seconds until the device beeps twice
and the LCD screen show AP .

Living Room

...

Add Device

Home

Me

Cancel

Select 2.4 Ghz
Wi-Fi Network and
enter password
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to
bo 2.4GHz.Common router setting
method

2.4GHz

Swimming
Pool H/P

Dehumidifier

Master

No devices

Reset the device first.

Method1:When there is a DI
key on the
ASPLAY
P Mode
remote control, press the DISPLAY key 6 times
in the time of 8 seconds; when there is no
oth
DISPLAY key on the remoteBlueto
control, pre
ss the
ECO key 6 times in the time of 8 seconds until
the device beeps twice and the LCD screen
show AP .

<

1.WŽĚĂũŶĂƉŝęĐŝĞĚŽũĞĚŶŽƐƚŬŝ, ŶŝĞŵĂŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑĐŝƵƌƵĐŚĂŵŝĂŶŝĂŐŽ͘
2.EĂĐŝƐŶČđ "н" ǁŐſƌŶǇŵƉƌĂǁǇŵƌŽŐƵĞŬƌĂŶƵ "Home"
ůƵďŶĂĐŝƑŶŝũ "Add device" ďħĚČĐĞŬƌĂŶŝĞƉŽŬŽũƵďĞǌƵƌǌČĚǌĞŷ.
3.EĂĐŝśŶŝũŝŬŽŶħ "Air conditioner(BT+Wi-Fi)"͘
4.EĂĐŝƑŶŝũ ǁŐſƌŶǇŵƉƌĂǁǇŵƌŽŐƵŝǁǇďŝĞƌǌ"AP Mode"
ƌĞƐĞƚƵũŵŽĚƵųtŝ&ŝǁŐƉŽĚĂŶĞŐŽƐƉŽƐŽďƵǁĂƉůŝŬĂĐũŝ͕
ĂŶĂƐƚħƉŶŝĞǌĂǌŶĂĐǌ "Confirm the device is reset" ŝŶĂĐŝƑŶŝũ "Next".
5. tƉŝƐǌŚĂƐųŽĚŽůŽŬĂůŶĞũƐŝĞĐŝtŝ&ŝ͕ĚŽŬƚſƌĞũũĞƐƚĞƑƚĞǏƉŽĚųČĐǌŽŶǇ
ƚĞůĞĨŽŶĞŵŝŶĂĐŝƑŶŝũ "Next".
6.WƌǌĞĐǌǇƚĂũŬŽŵƵŶŝŬĂƚŝŶĂĐŝƑŶŝũ "Connect now".
7. NaĞŬƌĂŶŝĞƵƐƚĂǁŝĞŷƐŝĞĐŝ, ǁǇďŝĞƌǌ "SmartLife-****"ŝŶĂĐŝƑŶŝũ"<Η͘
8. ZŽǌƉŽĐǌŶŝĞƐŝħƉƌŽĐĞƐĚŽĚĂǁĂŶŝĂƵƌǌąĚǌĞŶŝĂŵŝĞƌǌŽŶǇǁƉƌŽĐĞŶƚĂĐŚ͕
ǁĐǌĂƐŝĞŬƚſƌĞŐŽƉŽũĂǁŝĂđƐŝħďħĚČŶĂǁǇƑǁŝĞƚůĂĐǌƵƐŬƌſƚǇ͗
ΗWWΗͲŽǌŶaĐǌĂƐǌƵŬĂŶŝĞƌŽƵƚĞƌĂ
Η^ΗͲŽǌŶaĐǌĂƉŽĚųČĐǌŽŶǇĚŽƌŽƵƚĞƌĂ
ΗWΗͲŽǌŶĂĐǌĂƉŽĚųČĐǌŽŶǇĚŽƐĞƌǁĞƌĂ

5GHz

*******
Resetting Devices <

Resetting Devices <

Confirm the device is reset.

<

ǁƉŝƐǌŚĂƐųŽ

Next

Next

Next

<

Password

Confirm the device is reset.

<

Cancel

Add Device

WLAN
LAN
Connect phone to device s
wifi hotspot

Adding device...

AVAILABLE NETWORKS

Ensure that the device is powered on.

WIFI1
1.Please connect your phone to the hotspot
shown below

Device added
successfully

SmartLife-****
SmartLife-XXXX

EĂǌǁŝũ
ƵƌǌČĚǌĞŶŝĞ

Sample1

12:30

< Wi-Fi

office wifi

Home
5G

Living Ro.
o....
o.
o...

Master Be...

Second B...

Dining
g R...
...
.

Kitchen
Kitc

Study Ro...

2%

Guest
4G

2.Return to this app and continue adding
devices

Scan
devices.

Register on
Cloud.

Initialize the
devices.

Done
Connect now
Confirm hot spot connecton,ne
nexxt
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tǇďŝĞƌǌ
ƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞ
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DĞƚŽĚĂ3-dƌǇďBluetooth;ƚǇůŬŽĚůĂŵŽĚƵųſǁdͿ

<

Work office

1.WŽĚĂũŶĂƉŝęĐŝĞĚŽũĞĚŶŽƐƚŬŝ, ŶŝĞŵĂŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑĐŝƵƌƵĐŚĂŵŝĂŶŝĂŐŽ͘
2.EĂĐŝƐŶČđ "н" ǁŐſƌŶǇŵƉƌĂǁǇŵƌŽŐƵĞŬƌĂŶƵ "Home"
ůƵďŶĂĐŝƑŶŝũ "Add device" ďħĚČĐwĞŬƌĂŶŝĞƉŽŬŽũƵďĞǌƵƌǌČĚǌĞŷ.

Welcome Home
Set your home location for more
information

All Devices

3.tǇďŝĞƌǌŝŬŽŶħƵƌǌČĚǌĞŶŝĂǌŽƉŝƐĞŵ"Air conditioner(BT+Wi-Fi)" logo.
4.tųČĐǌůƵĞƚŽŽƚŚǁƚĞůĞĨŽŶŝĞŝƐƉƌĂǁĚǍĐǌǇũĞƐƚǁŝĚŽĐǌŶĞ
5.EĂĐŝƑŶŝũ ǁŐſƌŶǇŵƌŽŐƵĂƉůŝŬĂĐũŝŝǁǇďŝĞƌǌ "Bluetooth"
ƌĞƐĞƚƵũŵŽĚƵųtŝ&ŝǁŐƉŽĚĂŶĞŐŽƐƉŽƐŽďƵǁĂƉůŝŬĂĐũŝ͕
ǌĂǌŶĂĐǌ "Confirm the blue tooth is reset" ŝŶĂĐŝƑŶŝũ"Next".
6.tǇďŝĞƌǌǌŶĂůĞǌŝŽŶǇdŝŶĂĐŝƑŶŝũ " +"
7.tƉŝƐǌŚĂƐųŽĚŽƐŝĞĐŝ Wi-Fi͕ĚŽŬƚſƌĞũũĞƐƚƉŽĚųČĐǌŽŶǇƚǁſũƚĞůĞĨŽŶ
ŝŶĂĐŝƑŶŝũ "Next".
8.ZŽǌƉŽĐǌŶŝĞƐŝħƉƌŽĐĞƐĚŽĚĂǁĂŶŝĂƵƌǌąĚǌĞŶŝĂŵŝĞƌǌŽŶǇǁƉƌŽĐĞŶƚĂĐŚ
͕ ǁĐǌĂƐŝĞŬƚſƌĞŐŽƉŽũĂǁŝĂđƐŝħďħĚČŶĂǁǇƑǁŝĞƚůĂĐǌƵƐŬƌſƚǇ͗
ΗWWΗͲŽǌŶaĐǌĂƐǌƵŬĂŶŝĞƌŽƵƚĞƌĂ
Η^ΗͲŽǌŶaĐǌĂƉŽĚųČĐǌŽŶǇĚŽƌŽƵƚĞƌĂ
ΗWΗͲŽǌŶĂĐǌĂƉŽĚųČĐǌŽŶǇĚŽƐĞƌǁĞƌĂ
<

Add Manually

Auto Scan

Fresh Air
Purifier

Split Air
Conditioner

Security
Camera

Window Type
Air Conditioner

Portable Air
Conditioner

Home

CF Mode

Reset the device first.
WLAN

tooth
th
th
Bluetooth

Auto-rotate Huawei Share

Location

Dehumidifier

...

Me

Cancel

Method1:When there is a DISPLAY key on the
AP Mode
remote control, press the DISPLAY
key 6 times
in the time of 8 seconds; when there is no
DISPLAY key on the remoteBlueto
control, oth
press the
ECO key 6 times in the time of 8 seconds until
the device beeps twice and the LCD screen
show CF .
Method2:Press the General key 9 times in the
time of 8 seconds until the device beeps twice
and the LCD screen show CF .

Master

Add Device

CF Mode
Reset the device
first. Default
Air Conditiioner
(BT+Wi-Fi)

Living Room

No devices

AP Mode

Cancel

<

Instrukcja instalacji

Screenshot

Flashlight
lig
light
ight
ig
igh
ght
gh
ht

Sound

Method1:When there is a DISPLAY key on the
remote control, press the DISPLAY key 6 times
in the time of 8 seconds; when there is no
DISPLAY key on the remote control, press the
ECO key 6 times in the time of 8 seconds until
the device beeps twice and the LCD screen
show CF .

Airplane
mode

Mobile data

Method2:Press the General key 9 times in the
time of 8 seconds until the device beeps twice
and the LCD screen show CF .

Screen
Recorder

Swimming
Pool H/P

Resetting Devices <

Resetting Devices <

Confirm the device is reset.

Confirm the device is reset.

Next

Next

Help

Cancel

Bluetooth Search
The search process may take up to
two minutes. Please do not perform
any operations during this time.

Help

Cancel

Select Device to Add
Air conditioner

<

Cancel

Select 2.4 Ghz
Wi-Fi Network and
enter password
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to
bo 2.4GHz.Common router setting
method

2.4GHz

5GHz

Add Device

Device added
successfully

Living Ro.
o...
o.....

Master Be...

Second B...

Dining R..
....

Kitchen

Study Ro...

*******
Password
Scanning nearby devices...

Next

Next

Next
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EĂǌǁŝũ
ƵƌǌČĚǌĞŶŝĞ

Sample1

Done

tǇďŝĞƌǌ
ƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞ
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tǇŐůČĚƉĂŶĞůƵĂƉůŝŬĂĐũŝ
WŽĚŽĚĂŶŝƵƵƌǌČĚǌĞŶŝĂĞŬƌĂŶŐųſǁŶǇ"my home" ǌĂǁƐǌĞďęĚǌŝĞƌŽǌƉŽĐǌǇŶĂųƉƌĂĐħĂƉůŝŬĂĐũŝ͘
EĂƚǇŵĞŬƌĂŶŝĞǁǇďŝĞƌĂsŝħƵƌǌąĚǌĞŶŝĞ͕ŬƚſƌǇŵĐŚĐĞŵǇƐƚĞƌŽǁĂđǁĚĂŶĞũĐŚǁŝůŝ͘

+

>

my home

Set your home location, get more
information

All Devices

V

Welcome home

Living Room Master Bedroom...

Sample1
p
Turn
rned
ed off
ed

<

Sample2
Already On

Home

Me

Uwaga:
tǇŐůČĚƉĂŶĞůƵƐƚĞƌŽǁaŶŝĂĂƉůŝŬĂĐũČũĂŬŝƵƌǌąĚǌĞŶŝĞŵŵŽǏĞǁǇƐƚħƉŽǁĂđǁƌſǏŶǇĐŚ
ǁĞƌƐũĂĐŚ͕ǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚƌŽĚǌĂũƵŽƉƌŽŐƌĂŵŽǁĂŶŝĂŝŵŽĚĞůƵŵŽĚƵųƵtŝ&ŝ͘EĂũĐǌęsƚƐǌǇŵŝ
ƐČƉŽŶŝǏĞũǌĂŵŝĞƐǌĐǌŽŶĞǁĞƌƐũĞŝŶƚĞƌĨĞũƐƵĂƉůŝŬĂĐũŝ͘
Nazwa KFEOPTULJ
Powrót 

Powrót 

Porady

Dane urządzenia 
8ǌD[
8ZǌD[

Zmniejszanie

Zwiększanie

temperatury

temperatury

/BTUBXB
Uemperatury
tryb pracy

Wskaźnik
GVOLDKJ

prędkość wentylatora
'unkcje

Zmniejszanie
temperatury

Włącz
8yłącz

XZTUǗQVKǌ w zależnościod modelu
klimatyzatora
UBL KBLXQS[ZLBE[JF PCPL:

32

Zwiększanie
Uemperatury
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ĂƌǌČĚǌĂŶŝĞĚŽƐƚħƉĞŵĚŽƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ
hĚoƐƚħƉŶŝĂŶŝĞƵƌǌČĚǌĞŷŝŶnǇŵƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬŽŵ
ϭ͘ EĂĐŝƑŶŝũ͞ĞǀŝĐĞ^ŚĂƌŝŶŐ͟;ͣhĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞƵƌǌČĚǌĞŶŝĂ͟Ϳ͘
Ϯ͘ tǇďŝĞƌǌ͞ĚĚ^ŚĂƌŝŶŐ͟;ͣŽĚĂũƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞ͟Ϳ͘
ϯ͘ tǇďŝĞƌǌƌĞŐŝŽŶŝǁƉƌŽǁĂĚǍŬŽŶƚŽ͕ŬƚſƌĞĐŚĐĞƐǌƵĚŽƐƚħƉŶŝđ͘
ϰ͘ EĂĐŝƑŶŝũ͞ŽŵƉůĞƚĞĚ͟;ͣhŬŽŷĐǌŽŶĞ͟Ϳ͕ƵĚŽƐƚħŶŝŽŶĞŬŽŶƚŽƉŽũĂǁŝƐŝħŶĂƚǁŽũĞũlŝƑĐŝĞƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĂ͘
ϱ͘ ǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ŬƚſƌǇŵƵĚŽƐƚħƉŶŝŽŶŽŬŽŶƚŽƉŽǁŝŶŶŝŽĚśǁŝĞǏǇđůŝƐƚħƵƌǌČĚǌĞŷƉŽƉƌǌĞǌŶĂĐŝƑŶŝħĐŝĞ͕
ƉƌǌǇƚƌǌǇŵĂŶŝĞŝƉƌǌĞƐƵŶŝħĐŝĞǁĚſųĞŬƌĂŶƵŐųſǁŶĞŐŽ͘hĚŽƐƚħƉŶŝŽŶĞƵƌǌČĚǌĞŶŝĞƉŽũĂǁŝƐŝħŶĂůŝƑĐŝĞ͘

<

<

Details of device

Information

<

Details of device

Add Sharing

Completed

It is recommended to set permanent resident as family
member to control the device Family Settings

Modify Device Name
*** >
Device Location
Dining Room >

Region

WŽůĂŶĚ +ϰϴ

>

Check Device Network Check Now >

Account
number

Supported Third-part Control

***********

Others

>

Create Group

>

Device Info

>

Feedback

>

Check for Firmware Update

>

Remove Device

<

Adding sharing

Details of device

+

>

my home

It is recommended to set permanent resident as family
member to control the device Family Settings

Welcome home
Set your home location, get more
information

V

Device Sharing

Sharing List

All Devices
Alias name1
************

3U]\WU]\PDMSU]H]RN
3sHNSRWHPPRĪHV]
XVXQąüNRQWR

Living Room Master Bedroom...

Sample1
Turned off

<

Sample2
Already On

Adding sharing

Home

33

Me

3U]\WU]\PDMLSU]HVXĔZ
GyáDE\RGśZLHĪ\üOLVWĊ
XU]ąG]HĔ
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hƐƚĂǁŝĞŶŝĂŬŽŶƚĂ
WĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĐũĂƵƐƚĂǁŝĞŷ
+

>

my home

Profile

Set your home location, get more
information

All Devices

Living Room

Nick name
Account******

>

Home Management

>

V

Welcome home

Master Bedroom...

Sample1

Message Center

>

Help Center

>

More Services

>

Settings

>

Turned off

<

Sample2
Already On

Home

Me

Home

Me

=PLDQDQD]Z\NRQWD
Profile

Edit name
Account one

Cancel

Profile Picture
Save

>

Nickname

******** >

Account Security

:\EyUVWUHI\F]DVRZHM

>

Time Zone

<

Universal >

Account Security

Phone Number
Location

********
WŽůĂŶĚ

Change Login Password

>

Pattern Unlock

8VWDZiHQLHZ]RUX
KDVáDGRDSOLNDFML

0RĪHV]Z\EUDüZáDVQH
]GMĊFLHOXELNRQĊ

Change Pattern Password

>

Deactivate Account

>

34

=PLDQDORJLQXLKDVáD
:áąF]HQLHOXEZ\áąF]HQLH
]DEH]SLHF]HQLDDSOLNDFMLKDVáHP
JUDILF]Q\mZJZ]RUXMDNRERN

8VXZDQLHNRQWD]FKPXU\
8ZDJD
NDVRZDQHVąZV]\VWNLHGDQH
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ĂƌǌČĚǌĂŶŝĞƌŽĚǌŝŶČͬŐƌƵƉČ
1.EĂĐŝƑŶŝũͣDǇ,ŽŵĞ͟ǁůĞǁǇŵŐſƌŶǇŵƌŽŐƵĞŬƌĂŶƵŝǁǇďŝĞƌǌ͟,ŽŵĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͟
;ͣaƌǌČĚǌĂŶŝĞ ĚŽŵĞŵ͟ͿůƵďǁǇďŝĞƌǌŶĂĚŽůĞĞŬƌĂŶƵͣDĞ͟ĂŶĂƐƚħƉŶŝĞͣ,ŽŵĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘͟
2. tǇďŝĞƌǌƌŽĚǌŝŶħͬŐƌƵƉħŶĂůŝƑĐŝĞŝǁĞũĚǍĚŽũĞũƵƐƚĂǁŝĞŷŶĂĞŬƌĂŶŝĞΗ Family SettingsΗ.

+

>

My Home

<

My Home
My Office

My Home
My Office

V

Welcome home
Set your home location, get more
information

Home Management
All Devices

>

Add family

Living Room Master Bedroom...

hǁĂŐĂ:
EĂĐŝƑŶŝũ "AdĚĨĂŵŝůǇΗ͕ĂďǇ
ƐƚǁŽƌǌǇđƌŽĚǌŝŶħͬŐƌƵƉħ͘

Profile

Sample1
Turned off

<

Sample2

Nick name
Account******

>

Home Management

>

Already On

Home

Me

Message Center

>

Help Center

>

More Services

>

Settings

>

Me

Home

3.<ŽŶĨŐƵƌĂĐũĂŐƌƵƉǇƌŽĚǌŝŶĂ

<

Family settings

Family Name
Room Management

8VWDZLDQLHORNDOL]DFML
JUXS\URG]LQ\QDPDSLH

My Home >
2 rooms >

Family Location

=PLDQDQD]Z\
=DU]ąG]DQLHSRNRMDPL

>

Family members

Nick name
Account******

'RGDZDQLHF]áRQND
JUXS\URG]LQ\

Home Management

>

:\EyUQD]Z\L
]GMĊFLDF]áRQND
URd]LQ\  JUXS\

Add Menber

8VXZDQLHF]áRQND
]JUXS\URG]LQ\

Remove Family

35

>
>
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hǁĂŐĂ
1. tǌǁŝČǌŬƵǌŵŽǏůŝǁŽƑĐŝČĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũŝĂƉůŝŬĂĐũŝŽƉŝƐĂŶĞǁŶŝŶŝĞũƐǌĞũŝŶƐƚƌƵŬĐũŝƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĞ
ŵŽǏĞƐŝħƌſǏŶŝđŽĚŶĂũŶŽǁƐǌĞũǁĞƌƐũŝ͘WƌŽƐŝŵǇŬŝĞƌŽǁĂđƐŝęǁƐŬĂǌſǁkĂŵŝĂƉůiŬĂĐũŝ͘
2. tƉƌǌǇƉĂĚŬƵǌŵŝĂŶǇƐǇŐŶĂųƵƐŝĞĐŝtŝ&ŝĂƉůŝŬĂĐũĂŵŽǏĞǌŽƐƚĂđƌŽǌųČĐǌŽŶĂ͘EĂůĞǏǇƵƉĞǁŶŝđƐŝħ͕
ǏĞũĞĚŶŽƐƚŬĂǁĞǁŶħƚƌǌŶĂǌŶĂũĚƵũĞƐŝħǁƉŽďůŝǏƵƌŽƵƚĞƌĂďĞǌƉƌǌĞǁŽĚŽǁĞŐŽ͘
3. EĂůĞǏǇǁųČĐǌǇđƐĞƌǁĞƌDHCP ǁƌŽƵtĞƌǌĞtŝ&ŝ
4. tŶŝĞŬƚſƌǇĐŚƉƌǌǇƉĂĚŬĂĐŚĚŽƐƚĂǁĐĂ/ŶƚĞƌŶĞƚƵŵƵƐŝŽĚďůŽŬŽǁĂđĚŽƐƚęƉǁŝƐƚŶŝĞũČĐǇŵĨŝƌeǁĂůůƵ͘
t ƚǇŵĐĞůƵŶĂůĞǏǇǌǁƌſĐŝđƐŝħďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽĚŽŶŝĞŐŽ͘
5. tĐĞůƵƉŽƉƌĂǁǇjakoƑĐŝĂƉůŝŬĂĐũĂŵŽǏĞǌŽƐƚĂđǌŵŝĞŶŝŽŶĂ ďĞǌǁĐǌĞƑŶŝĞũƐǌĞŐŽƉŽǁŝĂĚŽŵŝĞŶŝĂůƵď
ĐĂųŬŽǁŝĐŝĞƵƐƵŶŝħƚĂǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚwymagańproducenta͘
6. ůĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂiŶƐƚĂůƵũĂƉlŝŬĂĐũħďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌǌĂƵĨĂŶĞŐŽǍƌſĚųĂ͘

ZŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĞƉƌŽďůĞŵſǁ
KƉŝƐ

EŝĞŵŽǏŶĂƉŽŵǇƑůŶŝĞ
ƉŽĚųČĐǌǇđ
ŬůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌa
ĚŽ ĂƉůŝŬĂĐũŝ

DŽǏůŝǁĞƉƌǌǇĐǌǇŶǇ
1. ^ƉƌĂǁĚǌŝđƉŽųČĐǌĞŶŝĞƚĞůĞĨŽŶƵǌƐŝĞĐŝČtŝ&ŝŝĐǌǇƉŽĚĂŶĞŚĂƐųŽũĞƐƚƉŽƉƌĂǁŶĞ͖
2. ^ƉƌĂǁĚǌŝđ ŝŶŶĞƵƐƚĂǁiĞŶŝĂƌŽƵƚĞƌĂtŝ&ŝǁƚǇŵ͗
1) CǌǇũĞƐƚĨŝƌĞǁĂůůǁƌŽƵƚĞƌǌĞ
2) CǌǇƵƐƚĂǁŝŽŶŽĨŝůƚƌŽǁĂŶŝĞĂĚƌĞƐſǁMAC
3) Widoczność SSID
4) DHCP serǁer
RĞƐƚĂƌƚƌŽƵƚĞƌĂtŝ&ŝ, ƌĞƐƚĂƌƚŵŽĚƵųƵtŝ&ŝ͕ƉŽĚųČĐǌƚĞůĞĨŽŶĚŽƌŽƵƚĞƌĂtŝ&ŝŝƵƌƵĐŚŽŵ
ŬŽŶĨŝŐƵƌĂĐũħǁƚƌǇďŝĞ&. WƌǌĞĚƌĞƐĞƚĞŵƐƉƌĂǁĚǍ͕ĐǌǇŶŝŬƚŝŶŶǇŶŝĞƵǏǇǁĂƚĞŐŽƐĂŵĞŐŽ

ŬůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌĂǁĂƉůŝŬĂĐũŝ͘

dĞůĞĨŽŶŶŝĞŵŽǏĞ
ƐƚĞƌŽǁĂđ
ƵƌǌČĚǌĞŶŝĞŵ

1. <ŝĞĚǇǌŽƐƚĂŶŝĞǌƌĞƐĞƚŽǁĂŶǇŵŽĚƵųtŝ&ŝĂƉůŝŬĂĐũĂƉŽŬĂǏĞ͕ǏĞƵƌǌąĚzĞŶŝĞũĞƐƚŶŝĞĚŽƐƚħƉŶĞ
EĂůĞǏǇǁſǁĐǌĂƐƵƐƵŶČđƵƌǌČĚǌĞŶŝĞǌƚĞůĞĨŽŶƵŝƉŽǁƚſƌŶŝĞũĞ
ƐŬŽŶĨŝŐƵƌŽǁĂđǁƚƌǇďŝĞ&͘
2. tƉƌǌǇƉĂĚŬƵǌĂŶŝŬƵǌĂƐŝůĂŶŝĂƵƌǌČĚǌĞŶŝĞŽĚųČĐǌǇƐŝħŽĚtŝ&ŝ͘WŽŶŽǁŶŝĞƉŽǁŝŶŶŽƐŝę
ƉŽųČĐǌǇđƉŽŽŬ͘ϯŵŝŶ͘i pŽũĂǁŝćƐŝħǁĂƉůŝŬĂĐũŝũĂŬŽĚŽƐƚęƉŶe. :ĞƑůŝƵƌǌČĚǌĞŶŝĞŶŝĞďħĚǌŝĞ
ĚŽƐƚħƉŶĞ͕ďħĚǌŝĞǁǇŵĂŐĂŶĂƉŽǁƚſƌŶĂŬŽŶĨŝŐƵƌĂĐũĂǁƚƌǇďŝĞ&͘

1. ƉůŝŬĂĐũĂ^ŵĂƌƚ>ŝĨĞǁǇƑǁŝĞƚůĂŶŝĞĚŽƐƚħƉŶŽƑđŬůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌĂ͘ EĂůĞǏǇƐƉƌĂǁĚǌŝđĐǌǇ͗
1)<ůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌďǇųƉŽǁƚſrŶŝĞŬŽŶĨŝŐƵƌŽǁĂŶǇ.

dĞůĞĨŽŶŶŝĞǌŶĂũĚƵũĞ
ŬůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌĂ

2)<ůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌũĞƐƚŽĚųČĐǌŽŶǇŽĚǌĂƐŝůĂŶŝĂ͘
3)RouterũĞƐƚŽĚųČĐǌŽŶǇŽĚǌĂƐŝůĂŶŝĂ͘
4)<ůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌ ŶŝĞŵŽǏĞƵǌǇƐkĂđĚŽƐƚħƉƵĚŽƌŽƵƚĞƌĂ.
5)<ůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌŶŝĞŵŽǏĞƵǌǇƐŬĂđĚŽƐƚħƉƵĚŽŝŶƚĞƌŶĞƚƵƉŽƉƌǌĞǌƌŽƵƚĞƌ;ĨŝƌĞǁĂůůͿ͘
6)dĞůĞĨŽŶ ŶŝĞŵŽǏĞƵǌǇƐkĂđĚŽƐƚħƉƵĚŽƐŝĞĐŝtŝ&ŝ
2.WŽĚŽĚĂŶŝƵƵƌǌČĚǌĞŶŝĂŶĂƐƚħƉƵũĞũĞŐŽƌŽǌųČĐǌĂŶŝĞ .
KĚƑǁŝĞǏůŝƐƚħƵƌǌąĚǌĞŷƉŽƉƌǌĞǌƉƌǌǇƚƌǌǇŵĂŶŝĞŝƉƌǌĞƐƵŶŝĞĐŝĞǁĚſųĞŬƌĂŶƵ͘:ĞƑůŝŶŝĞƉŽũĂǁŝƐŝħ
ŬůŝŵĂƚǇǌĂƚŽƌ͕ŶĂůĞǏǇƉŽŶŽǁŶŝĞŐŽƐŬŽŶĨŝŐƵƌŽǁĂđ͘
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