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1. 9$�
���	�
1.1 �#��%��"�����"��
3UHG�LQštaláciou alebo pripojením  ariadenia Smart si po orne prečíta-
jte tento návod. Túto príručku si uložte pre budúce použitie.

1.2 P����"�������������
TýPWR�preKODVXjHPH��žH�WáWR�Smart�VúSUDYD�jH�Y�VúODGH�VR� áNODGQýPL�
SRžLDGDYNDPL�D�ďalš mi pr slušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / 
EÚ. 

1.3 $�������"��
Model: EU-OSK103
 tandard��,(((��������E�J�Q
7yp antény��3ULQW.�3&%�$QWéna )rekvencia
��:/$1�����a�������0+] Prevádzková 
teplota� ��&a���&����)a����) 3revádzková 
vlhkosť�����a��� Napájanie��'&��9�
���P$
0D[LP� prenosový výkon������G%P�0D[

1.4 PR��������	��
����
Aplikovateľný syst-m: iOS, Android.
�'o oručenie��L26�����alebo novší��$QGURLG�����alebo novší��
� UGUžujte a likáciu APP aktuálnu s najnovšou verziou�
� =�G{vodu výnimočnej situácie sa môže vyskytnúť následovn-: Nie 
všetky syst-my Android a iOS sú kom atibiln- s a likáciou APP. Z dôvo-
du nekom atibility nebudeme zod ovední za žiadne  robl-my.



SKCod. 3QE46170  -  Rev. 00 - 11/2019

APP WIFI

2

:IFI PRIPOJENIE
Odporúča sa šifrovanie :3$�36.�:3$��36.�

Upozornenia:
• 9�QLHNWRUých situáciách môže b.ť proces ovládania klimatizačného 
zariadenia prostredníctvom aplikácie časovo obmedzený. V takýchto 
situáciách  e možné, že na disple i aplikácie a klimatizačného zari-
adenia sa zobrazu ú odlišné úda e. V takom prípade skúste operáciu 
zopakovať alebo skúste reštartovať aplikáciu a potom operáciu 
v.kona te znova. Ak ch.ba časového limitu pretrváva, skúste aplikáciu 
znova nainštalovať
• Fotoaparát smart telefónu musí mať 5 miliónov pi-elov alebo viac, 
ab. sa zabezpečilo správne skenovanie QR kódu.
• V niektorých situáciách sa môžu v.sk.tnúť ch.b. časového limitu. V 
takom prípade skúste operáciu zopakovať. Ak ch.ba časového limitu 
pretrváva, znova v.kona te konfiguráciu siete.
• S.stém APP sa môže aktualizovať bez predchádza úceho upozorne-
nia kvôli v.lepšeniu funkcie produktu. 
• Ďalšie informácie ná dete na ,ebových stránkach.
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2. APLIKÁCIA
2.1 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA
UPOZORNENIE: Nasledujúci QR kód je k dispoz:cii iba .a stiah.utie

APP Je úpl.e odliš.ý s QR kódom .a bale.:.

3re ,tiah(.tie aplikácie:•
1a,ke(.jte QR kód (a )br. 1.

• P).žite (á,led)v(ý li(k

85/��KWWSV���ZZZ�IHUUROL�FRP�LQW�DLUFRQGLWLRQHUDSS

Aleb) ,tiah(ite aplikáci. ce2 )bch)d p)d (á2v)m NetH)me Pl.,

Obr. 1  
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2.2 INŠTALÁCIA WIFI MODULU
1. 2GVWUiňte )chra((ý kr1t i(telige(t(ej ,:prav1 (wi i m)d.l)
2. 2Wv)rte pred(ý pa(el a d) (eh) vl)žte i(telige(t(: ,:prav. 

(wi i m)d.l) (a .rče(é mie,t) (p)dľa Obr.2).
3. 3ULSRjte QR kód, kt)rý je d)dáva(ý , i(telige(t(). ,:prav). (wi i

m)d.l), k b)č(ém. pa(el. 2ariade(ia.

Obr. 2 - 

8POZORNENIE
7RWR�UR]KUDQLH�MH�NRPSDWLELOQp�LED�V�wi i m)d.l)m d)dáva(ým výr)bc)m.

2.3 8ŽÍVATEĽSKÁ REGISTRÁCIA
Poz.��XPRž(ite aplikácii prí,t.p k všetkým p)žad)va(ým ,l.žbám 
(p)l)ha, kamera ...), ab1 aplikácia  .(g)vala ,práv(e.

9�SUíSDGH�SUYpKR�SRXžLWLD�DSlLNáFLH�VD�mXVí�SRXžíYDWHľ zaregistrovať.
Skontrolujte,  i je zariadenie pripojené k WiFi routeru a  i je  WiFi router
pripojený k internetu.
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2WYRUWH�DSOLNiFLX�Ä1HW+RPH�3OXV³��]YRľ-  „R gi,-r5cia“ („)br. 3 -“), p)-)m 
zadaj-  ,v)j.  -mail)vú adr ,. a vyb r-  h ,l). Pr čí-aj-  ,i a prijmi-  
zml.v(6 p)dmi (ky a p)-)m klik(i-  (a „R gi,-r)vať“ („)br. 4 -“). J  -i ž 
m)ž(6 pr p)jiť ,a , úč-ami -r -ích ,-r5(.

Obr. 3  Obr. 4  
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SNRQWUROXMWH�VL�H-PDLO D�SULHči(ky ,) ,pam)m („)br. 5 -“). Klik(i-  (al b) 
,k)pír.j-  d) ,v)jh) pr hliadača) ak-ivač(ý )dkaz, k-)rý d),-a( -   -
mail)m, aby ,-  p)-vrdili ,v)j.  -mail)vú adr ,. a ak-iv)vali ,v)j úč - 
(„)br. 6 -“). Ak ( d),-a( -  žiad(   -maily, ,kú,-  ,a z()va zar gi,-r)vať 
a ,k)(-r)l.j-  ,pr5v(),ť zada( j  -mail)v j adr ,y.

Pozn��DNWLYDč(ý )dkaz m5 ča,)v) )bm dz (ú pla-(),ť. Ak pla-(),ť 
)dkaz. vyprší al b) j  ( pla-(5, )b()v-  h ,l).

Obr. 5  Obr. 6  
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3R�GRNRQč (í pr)c ,. ak-iv5ci  )-v)r-  aplik5ci., zadaj-  ,v)j.  -mail)vú 
adr ,. a h ,l) a klik(i-  (a „Prihl5,iť ,a“ („)br. 7 -“). V -)m-) )kamih. ,-  
)v r (ý („)br. 8 -“).

Obr. 7  Obr. 8  
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2.4 .ONFIGURÁCIA SIETE PRIPOJENIA
Upozornenia

•  -  JH� SRWUHEQp� ]DEXGQ~ť na ak-koľvek in- zariadenie v sieti a 
ubez ečiť sa, že zariadenie s Androidom alebo iOS sa  ri ,ja iba 
k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete konfigurovať.

-  Skontrolujte, či funkcia bezdrôtov-ho  ri ojenia zariadenia 
Android alebo iOS funguje dobre a či sa d, automaticky  ri ojiť k  
bezdrôtovej sieti.

Pripomienka:
8ž.vateľ mus. dokončiť všetky kroky ��������ú�  o za nut. klimatiz,-
cie, inak ho mus.te znova za núť.

3. P28��
�����	
�����	��	�����
�����������
�����

1. 8LVWLWH�VD,�žH�YDšH�zDULDGHQLH�je� UL RjHQ-�N�VLHWL�:L-)L,�NWRUú
FKFHWH� RXžLť��OGVWU,ň e uložené WiFi sie e iné ako  ie, k oré 
chce e nakonfigurovať.
2. Odpoj e vnú ornú jedno ku od elek riky�
3. 1apoj e vnú ornú jedno ku naspäť��3omocou dia,kového 
ovládača s lač e  lačidlo "LED��EXWWRQ���krá �v priebehu 10 sekúnd.
4. 'is lej vnútornej jednotky zobrazí s r,vu��AP". To znamen,, 
že bezdrôtový modul klimatiz,cie je v režime  ri ,jania “Access 
Point”.�1LHktoré ty y klimatizačných zariadení ne otrebujú tento 
 ostu  na vstu  do režimu „AP“.
5. Vyberte "+ Add Device" ( ridať zariadenie) a  otom "Split-
type AC��(s litový ty  klimatiz,cie) ��Obr�������DQG��Obr� 10 -")
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Obr. 9  Obr. 10  
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6. 3RVWXSXMWH� SRGľa p)k1()v a ,p.,-i-  b zdrô-)vý m)d.l v r žim  
prí,-.p)véh) b)d. („)br. 11 -“ a „)br. 12 -“). Ak j  j d()-ka .ž v 
r žim  AP, klik(i-  (a -lačidl) Ďal j.

Obr. 11  Obr. 12  
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7. 3ULSRMWH�VD�N�VLHWL�:L)L�JHQHURYDQHM�EH]GU{WRYým m)d.l)m („)br.
13 - “). J  m)ž(é ,a ,p)jiť dv)ma rôz(1mi ,pô,)bmi:

• 2,k d()va(ím QR kód.���2br��������
• $l b) ma(.ál(1m zada(ím údaj)v��.lik(i-  (a��*R�WR�:L�)L�VHWWLQJV"

(Na,-av (i  0ifi ,i - ) v1hľadaj- ��net_ac_XXXX��,i ť�D prip)j-  ,a 
, h ,l)m�"12345678����2br��������

fig. 13 - fig. 14 - 
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8.�VUiť e sa do aplikácie a vyber e domácu sieť WiFi, ku k orej 
chce e pripojiť klima izáciu („obr. 16 -(), po om klikni e na �6WDUW�
FRQILJXUDWLRQ� - „Spus iť konkonfiguráciu (.

Obr. 15  Obr. 16  

Pozn�� 3o pripojen) k sie i „ne _ac_XXXX“ môže va,e zariadenie upo-
zorni-, že pripojenie na in erne  nie je k dispoz)cii. Vyber e zos a- pripo-
jený napriek  omu k sie i Wi-Fi. (Remain connec ed).
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9. $SOLNiFLD�VSiMD�EH]GU{WRYý mod)l s vybrano) dom1co) sieťo) WiFi 
(„obr. 17 -8). Je mo7né ,voliť preddefinovaný alebo prispôsobený n1,ov 
na iden(ifi 1ci)  lima(i,1cie („obr. 18 -8), po(om b)de  lima(i,1cia   
dispo,3cii v ,o,name pripojených sys(émov („obr. 19 -8).

Obr. 17  Obr. 18  
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Ob-. 19  



SK Cod. 3QE46170  -  Rev. 00 - 11/2019

APP WIFI

16

4. P28����	�������	�������������	���Ú���
��������
1. 8LVWLWH�VD��že 1aše za-ia enie 0ž bo(o ,-i,ojené k .ieti Wi-Fi

O .t-áňte 0(ožené WiFi .iete iné ako tie, kto-é chcete nakonfig-
0-o1ať.

2. O ,ojte 1núto-nú je notk0 k(i)atizácie.
3. Za,nite 1núto-nú je notk0. Po)oco0  iaľko1ého o1(á ača
        .t(ačte t(ači (o „LED“ 7x  o 10 .ekún 
4. Di,.(ej na je notke zob-azí .,-á10�AP". To zna)ená, že )o 0( je   

1 ,-í.t0,o1o) bo e - -eži)��$FFHVV�3RLQW���
5. Vybe-te (,-i ať za-ia enie) "+ Add Device" a�,oto) )o e( .,(it

"Split-type AC����Ob-��������D��Ob-�  21 -")

Ob-. 20  Ob-. 21  
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6. 3UDFXMWH�SRGľD� LQšWUXNFLt�D�SUHMGLWH�GR� UHžLPX�$3� ��2br�� ��� ��� DQG�
�2br����� �����$k je jednotka už   režime AP prejdite ďalej (NEXT).

Obr. 22  Obr. 23  
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7. �3ULSRMWH�VD�N�VLHWL�:L)L�JHQHURYDQHM�EH]GU{WRYý) )odu(o) („o -.
24 - “). Je )ožné .a .,ojiť d1o)a -ôzn2)i .,ô.o )i�

• - O.keno1aní)�45�Nódu����O -��������
• - 0DQXiOQH�zadá1anie údajo1. V tako) ,-í,ade k(iknite na „P-ej.ť na 

na.ta1enia Wi-Fi“, 12hľadajte .ieť „net_ac_XXXX“ a .,ojte .a . he.-
(o) „12345678“ („o -. 26 -“)

O -. 24  O -. 25  
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8. �VUiťte sa d1 a2.i-ácie a vyberte d1mácu sieť WiFi, -u -t1re, chcete 
2ri21,iť -.imatizáciu („1br. 27 -“), 21t1m -.i-0ite 0a „S2ustiť -10(i)-
uráciu“.

Obr. 26  Obr. 27  

Pozn: 3o pripo,e0í - sieti „0et_ac_XXXX“ môže vaše zariade0ie u21z1r0iť, 
že 2ri21,e0ie 0a i0ter0et 0ie ,e - dis21zícii. R1zh1d0ite sa 0a2rie- t1mu 
z1stať 2ri21,e0í - sieti Wi-Fi.
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9. �$SOLNiFLD�VSiMD�EH]GU{WRYý m1du. s vybra01u d1mác1u sieť1u WiFi 
(„1br. 28 -“). Je m1ž0é zv1.iť 2redde(i01va0ý a.eb1 2ris2ôs1be0ý 0áz1v 
0a ide0ti(i-áciu -.imatizácie („1br. 29 -“), 21t1m bude -.imatizácia - 
dis21zícii v z1z0ame 2ri21,e0ých systém1v („1br. 30 -“).

Obr. 28  Obr. 29  
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Obr. 30 - 

Pozn: 
1D�NRQFL�SRVWXSX�NRQILJXUiFLH�VLHWH�DSOLNiFLe sa ]REUD]t�VSUiYX�QD�REUD�
]RYNH��NWRUi�QD]QDču,e, že 12erácia b1.a ús2eš0á.
N1v1 0a-10(i)ur1va0á -.imatizácia môže byť „1((.i0e“. V ta-1m 2rí2ade 
21stu2u,te ta-t1:

•- 9�DSOLNiFLL�2re,dite 0a z1z0am 0a-10(i)ur1va0ých zariade0í a 
vy0úťte si a-tua.izáciu stavu. S-10tr1.u,te, či ,e stav -.imatizácie 
„10.i0e“.

- A.ter0atív0e vy20ite a z01vu za20ite -.imatizáciu. K.imatizácia sa
vráti d1 „10.i0e“ stavu v 2riebehu 0ie-1ľ-ých mi0út.
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5. A	������������
�	���
3UHG�SRXžitím aplik,cie na  vl,danie klimati(,cie ce( internet sa uistite, 
že vaše m biln- (ariadenie aj klimati(,cia sú prip jen- k internetu. P s-
tupujte p dľa nasledujúcich kr k v:

• .liknite na���6LJQ�XS����2br������� (Registr,cia)
• 9yberte (pridajte klimati(,ciu)��2br�������

Obr. 31  Obr. 32  
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8ží7a5eľ 5a- /Cže o7.ádať 45a7 :apn65ia / 79pn65ia -.i/a5i:ácie „ob3. 33 
-“, p3e7ád:-o7ý 3eži/, 5ep.o56, 3ých.o4ť 7en5i.á5o3a a5ď.

Ob3. 33 - 

P���:
1D�NOLPDWL]Dčno/ :a3iadení nie 4ú - di4po:ícii 7še5-9 (6n-cie ap.i-ácie 
APP. Nap3í-.ad: ECO, T63bo, S8in), ďa.šie in(o3/ácie ná,de5e 7 po6ží-
7a5eľ4-e, p3í36č-e.
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6. ����
����������
�
.�GLVSR]tFLL�V~�špeciá.ne (6n-cie: Ča4o7ač :apn65ý, Ča4o7ač 79pn65ý, 
3eži/ 4pán-6, Kon53o.a, 3eži/ 8 ° C, :dieľanie 4945A/6.
����� D- -.i/a5i:ácia nepodpo36,e ,edn6 : 5ých5o (6n-cií, b6de 4-395á.

6.1 TIMER ON/TIMER OFF
8ží7a5eľ /Cže na45a7iť ča4o7ač na :apínanie a 79pínanie -.i/a5i:ácie 7 
na45a7i5eľných in5e37a.och („ob3. 34 -“ - „ob3. 35 -“). Je 5iež /ožnA :7o.iť 
p3e7ád:-o7ý 3eži/, na45a7enú 5ep.o56 a 3ých.o4ť 7en5i.á5o3a.

Ob3. 34  Ob3. 35  
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6.2 8° C ������
���������	����
8ží7a5eľ /Cže :apnúť 3eži/ p3o5i/3a:o7e, och3an9: -.i/a5i:ácia -.e4ne 
do 3eži/6 79-63o7ania, a- 7nú5o3ná 5ep.o5a -.e4ne pod 8 ° C.

6.3 SLEEP���������
8ží7a5eľ 4i /Cže p3i4pC4obiť 47o, pohod.ný 4páno- na45a7ení/ cieľo7e, 
5ep.o59 „ob3. 36 -“ - „ob3. 37 -“.

Ob3. 36  Ob3. 37  



SK Cod. 3QE46170  -  Rev. 00 - 11/2019

APP WIFI

26

6.4 K�������
3RPRFRX�WHMWR�IXQNFLH�P{že 6ží7a5eľ ,ednod6cho 4-on53o.o7ať 45a7 chod6 
AC. Po do-ončení 5oh5o po456p6 /Cže :ob3a:iť no3/á.ne po.ož-9, ch9b9
a pod3obnA in(o3/ácie („ob3. 38 -“ - „ob3. 39 -“).

Ob3. 38  Ob3. 39  
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6.5 Z���	���������������
Klimatiz.cia môže byť ovl.da ý  iekoľkými používateľmi súčas e zdieľa ím 
systému.Ak chcete zdieľať klimatiz.ciu, postupujte podľa  asledujúceho 
postupu:

1. 9 špeci.l ych fu kci.ch��6SHFLDO�)XQFWLRQV��PHQX��vyberte zdieľa ie 
systému��6\VWHP�6KDULQJ�
2. =obrazí sa QR kód���2br��������
3. , štalujte a  astavte��1HW+RPH�3OXV��$SS�Qa vašom zariade í��

otvorte aplik.ciu a vyberte pridať zdieľa é zariade ie "Add shared 
device". 2ske ujte QR kód, potom sa klimatiz.cia prid. do zoz amu 
zdieľa ých zariade í a používateľ ich môže použiť.

Obr. 40  
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7. UPOZORNENIE
,&:�249���MZNA�9
)&&�,D:�2A62HMZNA�9
7RWR�]DULDGHQLH�MH�Y�]KRGH�V�3D�UW�����SUDYLGLHO�)&&
D�,QGXVWU\�&DQDGD�EH]�OLFHQFLt�566�
3UHYiG]ND�SRGOLHKD�QDVOHGXM~FLP�GYRP�SRGPLHQNDP
�.�7RWR�]DULDGHQLH�QHVPLH�VS{VRERYDť 69šen.e; 
2.  4t4 za6.aden.e 297í a0ce5t4:ať a0é04ľ:e0 69šen.e :6Dtane 69šen.a
2ôže 549ží:ať než.ad9ce 4:1Ddan.e za6.aden.a.
ZDULDGHQLH�SUHYDdz09/te .ba : 7ú1ade 7 d4daný2. 540yn2.. Z2eny a1eb4 
ú56a:y t4-t4 za6.aden.a, 0t46é n.e 7ú :ý714:ne 7c-:D1ené 7t6an49 z4d-
54:edn49 za d4d6ž.a:an.e 56ed5.74:, 2ôž9 :.e7ť 0 z69šen.9 456D:nen.a 
549ží:ateľa na 56e:Ddz04:an.e za6.aden.a.

 4t4 za6.aden.e :y-4:9/e 1.2.tný2 -4dn4tD2 :y7ta:en.a ž.a6en.9 FCC 
7tan4:ený2 56e ne04nt6414:ané 5647t6ed.e. Aby 7a 56ed.š14 24žn47t. 
56e064čen.a 1.2.t4: :y7ta:en.a :y7404f6e0:enčné29 ž.a6en.9 FCC, ľ9d70D 
b1íz047ť 0 anténe by 54ča7 n462D1ne/ 56e:Ddz0y ne2a1a byť 2enš.a a04 
20 c2.

POZN��7oto za6.aden.e b414 te7t4:ané a b414 z.7tené, že :y-4:9/e 4b2edzen.a2 
56e d.,.tD1ne za6.aden.e t6.edy B 54dľa ča7t. 15 56a:.d.e1 FCC.  .et4 1.2.ty 7ú 
na:6-n9té ta0, aby 5470yt4:a1. 56.2e6anú 4c-6an9 56ed š04d1.:ý2 69šení2 56. 
.nšta1Dc.. : d42Dcn47t..  4t4 za6.aden.e :yt:D6a, 549ží:a a 2ôže :yža64:ať 
:y7404f6e0:enčnú ene6,.9, a a0 n.e /e na.nšta14:ané a 549ží:ané : 7ú1ade 7 540yn-
2., 2ôže 75ô74b.ť š04d1.:é 69šen.e 6Dd.4:e/ 0429n.0Dc.e. Neex.7t9/e :ša0 ž.adna 
zD690a, že 0 69šen.9 nedô/de 56. 04n06étne/ .nšta1Dc... A0 t4t4 za6.aden.e 75ô74bí 
š04d1.:é 69šen.e 64z-1a74:é-4 a1eb4 te1e:ízne-4 56í/29, 0t46é 7a dD z.7t.ť :y5n9tí2 
a za5n9tí2 za6.aden.a, 4d546úča 7a, aby 7a 549ží:ateľ 540ú7.1 na56a:.ť 69šen.e 
/edný2 a1eb4 :.ace6ý2. z na71ed9/úc.c- 45at6ení:

• Na72e69/te a1eb4 56e2.e7tn.te 56./í2ac.9 antén9.
• Z:äčš.te :zd.a1en47ť 2edz. za6.adení2 a 56./í2ač42.
• 3ULSR/te za6.aden.e d4 zD79:0y : .n42 4b:4de, a04 /e 4b:4d, 09 0t46é29 /e 

56.54/ený 56./í2ač.
• &RQVXOW�WKH�GHDOHU�RU�DQ�H[SHULHQFHG�UDGLR�79�WHFKQLFLDQ�IRU�KHOS�




