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Rakenduse	alla	laadimine	ja	paigaldamine		

Skaneerige	oma	nutitelefoniga	alljärgnev	QR-kood	ja	laadige	alla	
Wifi	Smart.		

Android:			 	 	 	 iPhone:		

Operation of Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)

Download and install APP

phone homepage will show this icon 

Install the App according to its guidance. When successfully installed, your smart 

Operation Instructions

1

Scan the following QR code with your smart phone and download Wifi Smart.
Android: iPhone:

User registration 
Purpose: To realize long-distance control
Operation instruction: For the first time login, you have to register a new username. If 
you already have a username, skip the registration step and enter email address and 
password on the "Login Page" to log in. If password is forgotton, you can reset the 
password.
Operation steps:
(1) Select  the  sever address  

Functions introduction

(2) Account login: Slide the page "Device". and enter the menu page on the left.  
Tap "Login" to enter the page "Register username". New user must first register 
a username. Tap "Register”.

(2) Account login: Slide the page "Device". and enter the menu page on the left.  

																															

Operation of Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)

Download and install APP

phone homepage will show this icon 

Install the App according to its guidance. When successfully installed, your smart 

Operation Instructions

1

Scan the following QR code with your smart phone and download Wifi Smart.
Android: iPhone:

User registration 
Purpose: To realize long-distance control
Operation instruction: For the first time login, you have to register a new username. If 
you already have a username, skip the registration step and enter email address and 
password on the "Login Page" to log in. If password is forgotton, you can reset the 
password.
Operation steps:
(1) Select  the  sever address  

Functions introduction

(2) Account login: Slide the page "Device". and enter the menu page on the left.  
Tap "Login" to enter the page "Register username". New user must first register 
a username. Tap "Register”.

(2) Account login: Slide the page "Device". and enter the menu page on the left.  

	
	
Paigaldage	rakendus	vastavalt	tegevusjuhistele.	Kui	rakendus	on	

edukalt	paigaldatud,	näitab	teie	nutitelefoni	esileht	ikooni	

Operation of Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)

Download and install APP

phone homepage will show this icon 

Install the App according to its guidance. When successfully installed, your smart 

Operation Instructions

1

Scan the following QR code with your smart phone and download Wifi Smart.
Android: iPhone:

User registration 
Purpose: To realize long-distance control
Operation instruction: For the first time login, you have to register a new username. If 
you already have a username, skip the registration step and enter email address and 
password on the "Login Page" to log in. If password is forgotton, you can reset the 
password.
Operation steps:
(1) Select  the  sever address  

Functions introduction

(2) Account login: Slide the page "Device". and enter the menu page on the left.  
Tap "Login" to enter the page "Register username". New user must first register 
a username. Tap "Register”.

(2) Account login: Slide the page "Device". and enter the menu page on the left.  

	

Funktsioonide	tutvustus		

Kasutaja	registreerimine		

Eesmärk:	kaugjuhtimise	võimaldamine.	

Kasutusjuhend:	esmasel	sisselogimisel	tuleb	teil	registreerida	uus	
kasutajanimi.	Juhul	kui	teil	juba	on		
kasutajanimi	jätke	registreerimise	samm	vahele	ja	sisestage	"Login	
Page"	(sisselogimise	leht)	e-posti	aadress	ja	salasõna.	Kui	olete	
salasõna	unustanud	saate	selle	uuesti	lähtestada. 	

Tarkvara	uuendamine	toimub	ilma	eelneva	hoiatuseta		

Kasutusjuhend	
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Kasutamisprotsess: 	

(1)	Valige	eraldusaadress		

						 	
	
(2)	Kontole	sisselogimine:	vasakult	menüülehe	avamiseks	libistage	
lehte	"Device"	(seade).	"Register	username"	(kasutajanime	
registreerimine)	lehe	avamiseks	puudutage	valikut	"Login"	
(sisselogimine).	Uuel	kasutajal	tuleb	registreerida	kasutajanimi	.		
Puudutage	valikut	"Register"	(registreeri).	

						 	

(3)	Sisestage	oma	e-posti	aadress.	Oodake	verifitseerimiskoodi.	
Sisestage	kood	ja	puudutage	sisselogimiseks	valikut	"OK".		

 

	(4)	Juhul,	kui	olete	salasõna	unustanud,	saate	selle	oma	e-posti	
aadressiga	lähtestada.	"Forgot	password"	(salasõna	unustatud)	lehe	
avamiseks	puudutage	valikut	"Forgot	password"	(salasõna	
unustatud).	Sisestage	oma	registreeritud	konto	e-posti	aadress.	E-
posti	verifitseerimiskoodi	saamiseks	puudutage	valikut	"Get	
verification	code"	(saada	verifitseerimiskood).	Sisestage	kood	ja	
puudutage	sisselogimiseks	valikut	"OK".		
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Konfiguratsioon		

Wifiga	juhtimiseks	ning	õhukonditsioneeri	ja	nutiseadme	
ühendamiseks	lõpetage	alljärgnev	konfiguratsioon	enne	rakenduse	
kasutamise	alustamist.		

1.	Wifi	tööpunkti	abil	õhukonditsioneeri	lähiohje	seadistaminei.		

1.	etapp:	õhukonditsioneeri	wifi	on	tehase	poolt	seatud	AP	
töörežiimi.	Õhukonditsioneeri	wifi	tööpunkti	saate	otsida	läbi	oma	
nutitelefoni.		Wifi	tööpunkti	nimi	on	õhukonditsioneeri	mac-
aadressi	8	viimast	numbrit.	Salasõna	on	12345678.		

			 			 		
	

2.	etapp:	avage	rakendus	ja	näete	ekraanil	just	ühendatud	
õhukonditsioneeri.	Lähiohje	juhtimise	avamiseks	puudutage	
õhukonditsioneeri	ja	allpool	näidatud	viisil	aktiviseerige	lähiohje.	
Täpsemad	juhtfunktsioonid	on	kirjeldatud	jaotises	Funktsioonide	
tutvustus.		

       

PANGE	TÄHELE!	ühte	õhukonditsioneeri	saab	üheaegselt	juhtida	
maksimaalselt	4	mobiiltelefoniga.		

2.	Ruuteriga	ühendatud	õhukonditsioneeri	lähi-	ja	kaugohje	
seadistamine.		

1.	etapp:		pöörduge	aktiivses	lähiohjes	avalehele	"Device"	(seade).	

Puudutage	"Device"	(seade)	lehe	üleval	paremas	nurgas	 .	
Lehe	"Add	device"	(lisa	seade)	avamiseks	puudutage	valikut	"Add	
device"	(lisa	seade).	"Manual	configuration"	(manuaalne	
konfiguratsioon)	avamiseks	puudutage	valikut	"Manual	
configuration"	(manuaalne	konfiguratsioon)		

2.	etapp:	valige	õige	võrgu	nimetus,	sisestage	salasõna,	valige	server	
(Siin	asuvad	serveri	seadistused	peavad	olema	samad,	mis	allpool	
olevas	jaotises	"Settings"	(seaded)).	Vastasel	juhul	kaugjuhtimine	ei	
tööta),	seejärel	puudutage	konfigureerimiseks	valikut	"Add	device"	
(lisa	seade).	

Rakenduse	kasutajaliidesel	kuvatakse	nüüd	"collocating"	
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(koondamine).	Koondamise	õnnestumisel	teeb	konditsioneeri	
siseruumi	moodul	märguandeheli.		

	 		 		 	

	

Personaalsed	seaded		

Eesmärk:	nime	(seadme	nimi,	eelseadistatud	nimi,	jne)	ja	pildi	
(seadme	pilt)	määramine	kasutaja	lihtsaks	tuvastamiseks. 	

(1) Seadme	nime	määramine. 	

Peale	kiiret	konfiguratsiooni	kuvatakse	muudetav	nutiseadmete	
nimekiri.	Õhukonditsioneeri	vaikimisi	nimi	on	mac-aadressi	viimased	
8	numbrit.		

	

1.	etapp:	puudutage	ja	hoidke	valikut	"a0b417ac"	"Edit	device",	et	
avada	leht		(muuda	seadet).	Puudutage	valikut	"Image"	(pilt)	pildi	
lähtekoha	valimiseks.	Valige	"Default	images"	(vaikimisi	pildid)	või	
"Take	photo"	(pildista)	või	"Choose	from	photos"	(vali	
olemasolevate	fotode	hulgast)	ja	salvestage	valitud	pilt.		

	 	 	 	

2.	etapp:	seadme	nime	muutmiseks	puudutage	valikut	"Name",	
salvestage	see	ja	seejärel	kuvatakse	uus	seadme	nimi.	Seadme	
lukustamiseks	puuduta	valikut	"Lock	device"	(lukusta	seade)	–	nüüd	
ei	saa	teised	nutiseadmed	seadet	enam	leida.	Temperatuurimooduli	
muutmiseks	puudutage	valikut	"Temp	unit"	(temperatuurimoodul).	
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3.	etapp:	seadme	püsivara	uuendamiseks	puudutage	valikut	
"Firmware	updated"	(püsivara	uuendamine).	Puudutage		seadme	
automaatse	uuendamise	lubamiseks	"1.8".		

	
	

	(2)	Seadke	eelseadistatud	nimi 	

1.	etapp:	puudutage	avalehel	"Device"	(seade)	üleval	paremas	

nurgas	ikooni		 .	Puudutage	valikut	"Add	preset"	(lisa	
eelseadistatud	nimi)	ja	avage	leht	"Preset	edit"	(eelseadistatud	nime	
muutmine).	

	

2.	etapp:	valige	aeg.	Puudutage	valikut	"Name"	(nimi).		Nagu	pildilt	
võib	näha	on	selle	nimi	"baby	room"	(lastetuba).	Taimeri	tüübi	
seadmiseks	valige	"On"	(sees).		Seejärel	valige	korduvad	päevad.	
Salvestage	eelseadistatud	nime	seaded.	

	

(3)	Määrake	seadme	pilt 	

Vaadake	jaotise	2	(1)	etappi	1	 	

Juhtimisfunktsioonid 	

(1)	Lihtsamad	juhtimisfunktsioonid:	nutiseadme	töötamise	üldine	
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juhtimine	(sisse/välja	lülitamine,	temperatuur,	ventilaatori	kiirus,	
režiim	jne)	ja	täpsemate	funktsioonide	seadistamine	(õhuvahetus,	
kuivatamine,	tervis,	valgus,	uni,	energiasäästu	ülemine	piir). 	

1.	etapp:	üldine	juhtimine.	Minge	kõigepealt	avalehele	"Device"	
(seade).	Kasutage	näitena	seadistust	"baby	room"	(lastetuba). 		

	
	
Puudutage	valikut	"babyroom"	(lastetuba)	ja	liikuge	edasi	
õhukonditsioneeri	juhtimise	lehele.		Juhtimislüliti	sisselülitamiseks	
puudutage	ikooni	Tap "babyroom" and enter the page of air conditioner control. Tap         to turn 

on the control switch.

Tap          or         to increase or decrease temperature. Tap                to change

working mode. Tap            to enter the page of fan speed adjustment.

Operation of Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)

7

.		

						 	

Temperatuuri	tõstmiseks	või	alandamiseks	puudutage	vastavalt	

ikoone		 või	 	.	Puudutage	ikooni 		töörežiimi	

muutmiseks.	Puudutage	ikooni	 	ventilaatorikiiruse	
reguleerimise	lehe	avamiseks.		

	

Ventilaatorikiiruse	muutmiseks	puudutage	

(2) Advanced control functions: Set scene; Preset; Link: Infrared control (only 
applicable to smart phone with infrared emitter)
Set scene: Preset the operation of several smart devices by one tap.  

On the page "Device", tap the image of "Device" to enter the page "Edit scene". 

Operation of Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)

8

Tap              and go around the circle to adjust fan speed. 

Step 2: Advanced settings  Tap               to  enter advanced settings. You may 
select "Air", "Dry", "Health", "Light", "Sleep" or "Energy saving".

Tap "Add scene" and edit the scene name, for example, "Back home". Add execution 
devices.

Tap           to add commands. On the page "Select execution device", select the air 
conditioner named "babyroom". Then select "ON" or "OFF".

	ja	libistage	sõrme	
mööda	ringi.			

						 	

2.	etapp:	täpsemad	seadistused.	Täpsemate	seadistuste	avamiseks	
puudutage	ikooni	 .	Teil	on	võimalik	valida	seadistusi	"Air"	
(õhk),	"Dry"	(kuivatamine),	"Health"	(tervis),	"Light"	(valgus),	
"Sleep"	(uni)	või	"Energy	saving"		(energiasääst).	
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(2)	Täpsemad	juhtfunktsioonid:	stseeni	määramine,	
eelseadistamine,	ühendus:	infrapunajuhtimine	(kehtib	ainult	
nutitelefonide	puhul,	millel	on	infrapunasaatja). 	
	
Stseeni	määramine:	Mitme	nutiseadme	töötamise	eelseadistamine	
ühe	puudutusega. 	Lehele	"Edit	scene"	(stseeni	redigeerimine)	
sisenemiseks	puudutage	lehel	"Device"	(seade)	seadme	pilti.	

	

Puudutage	valikut	"Add	scene"	(lisa	stseen)	ja	muutke	stseeni	nime,	
näiteks	andes	talle	uue	nime	"Back	home"	(tagasi	kodus).	Lisage	
tööseadmed.			

Käskluste	lisamiseks	puudutage	ikooni	 .	Lehel	"Select	execution	
device"	(lisage	tööseade)	valige	õhukonditsioneer	nimega	
"babyroom"	(lastetuba).	Seejärel	valige	"ON"	(sees)	või	"OFF"	
(väljas).		

						 	
	

Eeltoodud	juhiseid	korrates	valige	järgmine	tööseade.	Intervalli	

seadistamiseks	puudutage	ikooni	 	

						 	

Puudutage	valikut	"Save"	(salvesta).	Käskluse	saatmiseks	puudutage	
lehel	"Device"	(seade)	kuvatud	stseeni	pilti.	Seejärel	algab	stseeni	
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"Back	home"	(tagasi	koju)	teostamine.		Teil	on	võimalus	vaadata	
stseeni	teostamist.			

						 	

(3)	Eelseadistamine	sisaldab	ühe	seadme	eelseadistust	või	mitme	
seadme	eelseadistust Ühe	seadme	eelseadistus:	sellega	on	võimalik	
konkreetset	seadet	konkreetsel	ajal	sisse-välja	lülitada.		

Kasutage	näitena	lehel	"Device"	(seade)	konditsioneeri	"babyroom"	
(lastetuba)		

Lehe	"babyroom"	(lastetuba)	allosas	puudutage	 .	Teile	avaneb	
lehekülg	"Preset	edit"(eelseadistuse	muutmine).		

						 	

Libistage	aja	muutmiseks	üles	ja	alla.	Kui	on	vaja	aega	sünkroonida,	
puudutage	"synchronize"	(sünkrooni).	Kui	aken	"Hint"	(nõuanne)	ei	
ole	ilmunud,	jätke	see	toiming	vahele.		

						 	

Eelseadistatud	nime	muutmiseks	puudutage	"Name"	
(nimi). Eelseadistatud	seadet	ei	ole	võimalik	valida	ja	selle	
vaikeväärtuseks	on	"baby	room"	(lastetuba).	Valige	taimeri	tüübi	
seadeks	"On"	(sees).	Eelseadistuse	lõpuleviimiseks	valige	korduvad	
päevad.		
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Mitme	seadme	eelseadistamine:	Võimaldab	eelseadistada	mitut	
seadet	käskluse	ettenähtud	ajal	teostamiseks. 	

Vaadake	juhiseid,	kuidas	ühe	seadme	puhul	määrata	eelseadistatud	
aega,	nime,	taimeri	tüüpi	ja	korduvaid	päevi.	Ühe	või	mitme	seadme	
valimiseks	"Preset	device"	(eelseadistatud	seade).	Seejärel	liikuge	
tagasi	lehele	"Device"	(seade).	

	

(4)	Ühendamine	(see	funktsioon	on	olemas	ainult	osadel	mudelitel).	

Valige	põhiseade.	Kui	keskkond	vastab	põhiseadmes	määratud	

parameetritele	täidavad	alamseadmed	käsklused	seadmete	
ühendamiseks.		

1.	etapp:	seadistage	põhiseadme	parameetrid	(valige	põhiseade,	
valige	keskkonnaparameetrid,	valige	põhiseadme	olek).		

Puudutage	lehel	"Device"	(seade)	üleval	paremal	nurgas	ikooni	

Valige	"Link"	(ühenda)	ja	avage	leht	"Add	linkage"	
(lisaühendus).	Lehele	"Select	device"	(vali	seade)	sisenemiseks	
puudutage	valikut	"Device	parameter"	(seadme	parameeter).	
Kasutage	näitena	valikut	"baby	room"	(lastetuba).	Puudutage	valikut	
"baby	room"	(lastetuba).		

       
 
Avage	leht	"Select	environment	parameters"	(keskkonna	
parameetrite	valimine).	



	
Nutijuhtimise	kasutamine	(nutitelefon,	tahvelarvuti)		

	 11	

	
	

Lehele	"Select	temperature	parameter"	(temperatuuriparameetri	
valimine)	sisenemiseks	puudutage	valikut	"Temperature"	
(temperatuur).	Libistage	temperatuuri	muutmiseks	üles	või	alla.	
Puudutage	valikut	"Upper	limit"	(ülemine	piirväärtus)	või	"Lower	
limit"	(alumine	piirväärtus). Põhiseadme	oleku	valimiseks	
puudutage	valikut	"Mode"	(režiim)	ja	"On/Off"	(sisse/välja).	Seejärel	
puudutage	valikut	"Save"	(salvesta).		

						 	

2.	etapp:	seadistage	ühenduse	ajaparameeter.	Lehele	"Set	time"	
(aja	määramine)	sisenemiseks	puudutage	valikut	"Time	parameter"	
(aja	parameeter).	Seadistusaja	sisselülitamiseks	libistage	nuppu	

paremale.		

						 	

Puudutage	valikut	"Execution	time"	(teostamise	aeg).	Seejärel	
puudutage	valikuid	"Start"	ja	"Stop",	et	määrata	vastavalt	algusaeg	
ja	lõpuaeg.	Seadistuse	salvestamiseks	puudutage	üleval	paremal	
nurgas	valikut	"OK".		

	

						 	
	

Korduvate	päevade	valimiseks	puudutage	kirje	"Repeat"	(kordus)	all	
asuvaid	päevi.		Seejärel	puudutage	valikut	"Save"	(salvesta).		
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3.	etapp:	valige	"Execute	command"	(täida	käsklus).	Puudutage	
"Execute	command"	(täida	käsklus)	ja	minge	lehele	"Select	device"	
(vali	seade)	

	

Puudutage	selle	seadme	nime,	mida	te	soovite	juhtida.	Puudutage	
"ON"	(sees)	või	"OFF"	(väljas)	ja	puudutage	seejärel	ühenduse	
lõpuleviimiseks	valikut	"Save"	(salvesta).		

						 	
	
	
Puudutage	valikut	"Save"	Salvestage	ja	korrake	seejärel	mitme	
mitmete	stseenide	ühenduste	loomiseks	eelkirjeldatud	samme.		

						 	

(5)	Infrapunajuhtimine	(ainult	infrapunasaatjaga	nutitelefonidel).		

Funktsioon:	nutitelefoni	on	võimalik	kasutada	kaugjuhtimispuldina.		

Puudutage	lehel	"Device"	(seade)	üleval	paremal	nurgas	ikooni	

.	Valige	valik	"Infrared"	(infrapuna)	ja	avage	leht	"remote	
controller"	(kaugjuhtimispult).	Täpsemate	funktsioonide	lehe	

avamiseks	puudutage	 	ja	libistage	üles.			
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Seadme	sisselülitamiseks	puudutage	ikooni	 .	Režiimi	valimiseks	

puudutage	ikooni	 .		

Ventilaatori	töökiiruse	ja	liikumisnurga	reguleerimiseks	puudutage	

.	Täpsemate	funktsioonide	seadistamiseks	puudutage	
valikuid	"Health"	(tervis),	"Energy	saving"	(energiasääst),	"Sleep"	
(uni)	jne. Lehele	"DIY	sleep"(une	seadistamine)	sisenemiseks	
puudutage	"Sleep"	(uni).	Vasakule	ja	paremale	noolele	puudutades	
valige	uneaeg.	Üles	ja	alla	nooltele	puudutades	valige	temperatuur	
konkreetsel	uneajal.			

						 	

Menüüfunktsioonid 	
Menüü	funktsioonid	(Share	(jaga),	Set	(määra),	History	(ajalugu),	
Feedback	(tagasiside)).	

(1)	Share	(jaga):	kiire	konfiguratsiooniteabe	ja	seadmeteabe	
jagamine,	sealhulgas	kohalik	eksportimine	ja	kohalik	
importimine. Kohaliku	importimise	jaoks	tuleb	lihtsalt	puudutada	
"Local	import"	(kohalik	importimine)	ja	oodata	andmete	
allalaadimist.		

Kohalik	eksportimine 	

1.	etapp:	kohalike	andmete	eksportimine	mõnda	teise	
nutiseadmesse Sisenege	vasakul	küljel	menüülehele	ja	puudutage	
lehele	"Share"(jaga)	sisenemiseks	valikut	"Share"	(jaga).	Seejärel	
puudutage	"Local	export"	(kohalik	eksportimine).		

	
	

2.	etapp:	teine	nutitelefon,	kuhu	andmed	imporditakse.	Puudutage	
mudeli	nime	ja	oodake	allalaadimist.		
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(2)	Varundamine:	kiire	konfigureerimisteabe	ja	seadmeteabe	
varundamine,	sh	varundamine	pilve	ja	pilves	olev	
varundusloend. Varundamine	pilve. Minge	vasakul	menüülehele	ja	
puudutage	valikut	"Backup"	(varundamine).	

	

Puudutage	"Backup	to	cloud"	(varundamine	pilve)	ja	seejärel	
puudutage	"Yes"	(jah).	Seejärel	oodake	andmete	allalaadimist.		

	
	
Valige	"Backup	list	on	the	cloud"	(varundusloend	pilves).	Ilmuvad	
varunduskanded.	Andmete	allalaadimiseks	ja	kohalikus	seadmes	
andmete	taastamiseks	puudutage	"Record"	(kanne).	

	

(3)	Seadistused 	

Kasutaja	on	võimalik	seadistada	vibratsiooni,	sõnumi	märguandeid,	
serverit,	uuendusi	jne.	Siinasuvad	serveri	seadistused	peavad	olema	
samad,	mis	eelmainitud	jaotises	"Configuration"	(konfiguratsioon)	
olevad	serveriseadistused.		Vastasel	juhul	kaugjuhtimine	ei	toimi.	
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(4)	Tagasiside 	

Kasutaja	võib	anda	tagasisidet	seadme	hooldamise	ja	arendamise	
osas.	Puudutage	"Feedback"	(tagasiside).	Sisestage	soovitused	ja	
esitage.			
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