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DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE a WiFi modul s aplikáciou

             www.ferroli.sk



NIE STE SI ISTÝ, ČO ROBÍ FUNKCIA?
Pozrite si časti Ako používať základné funkcie a Ako používať pokročilé funkcie v tejto 
príručke, kde nájdete podrobný popis používania vašej klimatizácie.

POZN.

Dizajn tlačidiel na vašej jednotke sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
Ak vnútorná jednotka nemá konkrétnu funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na 
diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
Ak existujú veľké rozdiely medzi „Príručkou diaľkového ovládača“ a „NÁVOD NA 
POUŽÍVANIE“ v popise funkcie, prednosť má popis „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“.
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Špecifikácie diaľkového ovládača

Sprievodca rýchlym spustením

8m

3.0V( batérie R03/LR03×2)

Vložte batérie

Stlačte tlačidlo zapnutia            Namierte ovládač na jednotku

Vyberte režim Výber teploty

Výber rýchlosti ventilátora

1

6

2

5 4

My Mode F

Swing

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

3
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

-5°C~60°C(23°F~140°F)

Napájanie

Rozsah signálu

Prevádzka ovládača



TIPY NA POUŽÍVANIE DIAĽK. OVLÁDANIA

POZN. PRE POUŽ. DIAĽK. OVLÁDANIA

Diaľkové ovládanie sa musí používať do 8 
metrov od jednotky.
Po prijatí signálu z diaľkového ovládača jed-
notka pípne.
Záclony, iné materiály a priame slnečné 
svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného 
signálu. Ak diaľkový ovládač nebudete použí-
vať dlhšie ako 2 mesiace, vyberte batérie.

Vkladanie a výmena batérií
Vaša klimatizačná jednotka sa môže dodávať s 
dvomi batériami (niektoré jednotky). Pred 
použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.
1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača 
smerom nadol, čím odkryjete priehradku na 
batérie.
2. Vložte batérie a dávajte pozor, aby sa (+) a 
(-) konce batérií zhodovali so symbolmi vo 
vnútri priehradky na batérie.
3. Zasuňte kryt batérie späť na miesto.

POZN.

Pre optimálny výkon produktu: Nekombinujte 
staré a nové batérie, príp. batérie rôznych 
typov. Nenechávajte batérie v diaľkovom 
ovládači ak zariadenie neplánujete používať 
dlhšie ako 2 mesiace.

Betérie

Batérie nelikvidujte ako netriedený komunálny 
odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií 
nájdete v miestnych zákonoch.

Zariadenie musí byť v súlade s miestnymi 
národnými predpismi.

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vy-
hovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa 
časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, 
aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým 
rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto 
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať 
rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 
používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť 
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje 
však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii 
nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje 
škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, 
čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, 
používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť 
rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich 
opatrení:
  - Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
  - Zvýšte vzdialenosť medzi zariadeniami
   a prijímačom.
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Manipulácia s diaľkovým ovládačom



Predtým, ako začnete používať svoju novú klimatizáciu, nezabudnite sa oboznámiť s jej diaľkovým ovlá-
daním. Nasleduje krátky úvod k samotnému diaľkovému ovládaču. Pokyny na obsluhu vašej klimatizácie 
nájdete v časti Používanie základných funkcií tohto návodu.

ON/OFF 

SET

Zapnúť / vypnúť jednotku
MODE

OK

TIMER

CLEAN

LED

Turbo

Prechádza cez prevádzkové režimy
nasledovne: AUTO - CHLAD.-
ODLVHČOVANIE - VYKUROVANIE -
VENTILÁCIA

SWING

TEPLOTA

Tlačidlo potvrdenia

Spúšťa a zastavuje horizon-
tálny pohyb lamiel. Podržaním 
na 2 sekundy spustíte funkciu 
automatického otáčania 
vertikálnej žalúzie.

Nastavenie časovača zap./vyp.

Prechádza cez prevádzkové 
funkcie nasledovne:
Fresh(     )     Follow Me(     )   

AP mode(      )      Fresh...           

Zvolený symbol bude 
blikať na ploche displeja, 
pre potvrdenie stlačte 
tlačidlo OK.

Používa sa na spustenie/
zastavenie funkcie 
samočistenia.

Zapína a vypína LED displej 
vnútornej jednotky a bzučiak 
klimatizácie (v závislosti od mod-
elu), ktoré vytvárajú pohodlné a 
tiché prostredie. 

FAN SPEED

TEPLOTA

Umožňuje jednotke dosiahnuť 
prednastavenú teplotu v čo 
najkratšom čase.

   Vyberte rýchlosť ventilátora v
    nasledujúcom poradí: 
   AUTO     LOW   MED    HIGH

POZNÁMKA: Podržaním tohto 
tlačidla na 2 sekundy sa aktivu-
je funkcia Ticho.

SHORTCUT
Používa sa na obnovenie 
aktuálnych nastavení alebo 
obnovenie predchádzajúci-
ch nastavení.

SLEEP
Šetrí energiu počas spánku

Tlačidlá a funkcie
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Zvyšovanie
teploty o 1 °C

Znižovanie 
teploty o 1 °C
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ON/OFF 
Zapnúť / vypnúť jednotku

MODE

OK

TIMER

CLEAN

LED

Turbo

Prechádza cez prevádzkové
režimy nasledovne: AUTO - CHLAD.-
ODLVHČOVANIE - VYKUROVANIE -
VENTILÁCIA

SWING

Tlačidlo potvrdenia

Spúšťa a zastavuje horizon-
tálny pohyb lamiel. Podržaním 
na 2 sekundy spustíte funkciu 
automatického otáčania 
vertikálnej žalúzie.

Nastavenie časovača zap./vyp.

Používa sa na spustenie/
zastavenie funkcie 
samočistenia.

Zapína a vypína LED displej 
vnútornej jednotky a bzučiak 
klimatizácie (v závislosti od mod-
elu), ktoré vytvárajú pohodlné a 
tiché prostredie.

FAN SPEED

Umožňuje jednotke dosiahnuť 
prednastavenú teplotu v čo 
najkratšom čase.

   Vyberte rýchlosť ventilátora v
    nasledujúcom poradí: 
   AUTO     LOW   MED    HIGH

POZNÁMKA: Podržaním tohto 
tlačidla na 2 sekundy sa aktivu-
je funkcia Ticho.

SLEEP
Šetrí energiu počas spánku
   

FRESH
Používa sa na spustenie/
zastavenie funkcie Fresh.

Fresh

Scrolls through operation
functions as follows:
Follow Me(     )     AP mode
(     )   Follow Me(     )...

Zvolený symbol bude blikať 
na ploche displeja, pre 
potvrdenie stlačte tlačidlo 
OK.

SET

TEPLOTA

TEPLOTA

Zvyšovanie
teploty o 1 °C

Znižovanie 
teploty o 1 °C

Prechádza cez prevádzkové 
funkcie nasledovne:
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ECO
Stlačením tohto tlačidla vstúpite 
do energeticky efektívnho režimu

ON/OFF 

SET

Zapnúť / vypnúť jednotku
MODE

OK

TIMER

CLEAN

LED

Turbo

SWING

Tlačidlo potvrdenia

Spúšťa a zastavuje horizon-
tálny pohyb lamiel. Podržaním 
na 2 sekundy spustíte funkciu 
automatického otáčania 
vertikálnej žalúzie.

Nastavenie časovača zap./vyp.

Scrolls through operation
functions as follows:
Fresh(     )     Sleep(    )
Follow Me(     )   
AP mode(      )      Fresh...           
Zvolený symbol bude 
blikať na ploche displeja, 
pre potvrdenie stlačte 
tlačidlo OK.

Používa sa na spustenie/
zastavenie funkcie 
samočistenia.

Zapína a vypína LED displej 
vnútornej jednotky a bzučiak 
klimatizácie (v závislosti od mod-
elu), ktoré vytvárajú pohodlné a 
tiché prostredie. 

FAN SPEED

Umožňuje jednotke dosiahnuť 
prednastavenú teplotu v čo 
najkratšom čase.

   Vyberte rýchlosť ventilátora v
    nasledujúcom poradí: 
   AUTO     LOW   MED    HIGH

POZNÁMKA: Podržaním 
tohto tlačidla na 2 sekundy sa 
aktivuje funkcia Ticho.

SHORTCUT
Používa sa na obnovenie 
aktuálnych nastavení alebo 
obnovenie predchádzajúci-
ch nastavení.

Znižovanie 
teploty o 1 °C

TEPLOTA

TEPLOTA

Zvyšovanie
teploty o 1 °C

Prechádza cez prevádzkové 
funkcie nasledovne:
         

Prechádza cez prevádzkové
režimy nasledovne: AUTO - CHLAD.-
ODLVHČOVANIE - VYKUROVANIE -
VENTILÁCIA



Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládača.
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Ikony na displeji ovládača

POZN:
Všetky ukazovatele zobrazené na obrázku slúžia na účely jasnej prezentácie. Počas aktuálnej 
prevádzky sa však na displeji zobrazujú iba príslušné funkčné znaky.

Indikátor prenosu

Zobrazenie režimu

Časovač aktívny

Indikátor rýchlosti ventilátora

Časovač neak-
tívny
Indikátor tichého 
režimu

ECO (niektoré jednotky):

ZÁMOK

Teplota/Časovač/Rýchlosť 
ventilátora zobrazenie
display

Zobrazenie režimu spánku

Zobrazenie funkcie Follow me

Displej funkcie bezdrôtového ovládania

Displej detekcie slabej batérie (ak bliká)

Zobrazí sa, keď je aktívne 
zamknutie ovládača

Rozsvieti sa, keď diaľkové 
ovládanie vyšle signál do 
vnútornej jednotky Displej zobrazí ak-

tuálny režim:

Zobrazí sa ECO, keď 
je funkcia aktívna

LOW

MED

HIGH

AUTO

Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora:

Túto rýchlosť ventilátora nie je možné 
nastaviť v režime AUTO alebo DRY
(Odvhlčovanie).

Funkcia Fresh (niektoré jednotky)
(Žiadne zobrazenia, keď je aktivovaná funkcia Fresh)

Zobrazuje predvolenú nas-
tavenú teplotu alebo nastavenie 
rýchlosti ventilátora alebo 
časovača pri používaní funkcií 
TIMER ON/OFF.

Časovač rozsah:

0 - 24 h

Pri prevádzke v režime FAN 

(ventilácia) je tento displej 

prázdny.
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Použitie základných funckií

POZOR! Pred uvedením do prevádzky 
sa uistite, že je jednotka zapojená a či 
je k dispozícii napájanie.

AUTO režim

V režime AUTO jednotka automaticky zvolí 
režim COOL, FAN alebo HEAT na základe nas-
tavenej teploty.

1. Stlačte tlačidlo MODE pre výber AUTO. 
2. Nastavte vašu požadovanú teplotu TEMP 

 /   TEMP   tlačidlami.

3. Stlačte ON/OFF pre zapnutie jednotky.

POZN.: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA nie je možné
nastaviť v režime AUTO.

COOL - Chladenie

Základná prevádzka

1. Vyberte režim COOL
2. Nastavte požadovanú teplotu
3. Stlačte tlačidlo FAN pre výber rýchlosti 
ventilátora: AUTO, LOW, MED alebo HIGH.
4. Stlačte ON/OFF pre zapnutie jednotky

1

3

2

1

3

2

4

Nastavenie teploty
Rozsah prevádzkovej teploty pre jednotky je 
17-30 °C (62-86 °F)/20-28 °C. Nastavenú 
teplotu môžete zvyšovať alebo znižovať v 
krokoch po 1°C (1°F).
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1

3

2

4

1

3

2

1

3

2

DRY - Odvlhčovanie

 POZN.: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA nie je 
možné zmeniť v režime DRY.

HEAT - Vykurovanie

POZ.: Keď vonkajšia teplota klesne, výkon 
funkcie HEAT vašej jednotky môže byť ov-
plyvnený. V takýchto prípadoch odporúčame 
používať túto klimatizáciu v spojení s inými 
vykurovacími zariadeniami.

FAN - Ventilácia

POZN.: V režime FAN nemôžete nastaviť 
teplotu. V dôsledku toho sa na obrazovke LCD 
diaľkového ovládača nezobrazí teplota.

1. Vyberte režim FAN
2. Stlačte tlačidlo FAN pre výber rýchlosti 
ventilátora: AUTO, LOW, MED alebo HIGH.
4. Stlačte ON/OFF pre zapnutie jednotky

1. Vyberte režim DRY
2. Nastavte požadovanú teplotu
3. Stlačte ON/OFF pre zapnutie jednotky

1. Vyberte režim FAN
2. Nastavte požadovanú teplotu
3. Stlačte tlačidlo FAN pre výber rýchlosti 
ventilátora: AUTO, LOW, MED alebo HIGH.
4. Stlačte ON/OFF pre zapnutie jednotky
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Setting the TIMER

TIMER ON setting

TIMER OFF setting

TIMER ON & OFF setting(example)

TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

Press TIMER button to initiate
the ON time sequence.

Press Temp. up or down button for
for multiple times to set the desired 
time to turn on the unit.  

Press Temp. up or down button for
for multiple times to set the desired 
time to turn off the unit.  

NOTE:
1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each 
    press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, 
    press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.
    

Point remote to unit and wait 1sec, 
the TIMER ON will be activated.

Press TIMER button to initiate 
the OFF time sequence. Point remote to unit and wait 1sec, 

the TIMER OFF will be activated.

Current
time 1PM

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

Timer starts 
Unit turns

 

ON
Unit turns

 

OFF

2.5 hours later
5 hours later

3:30PM

Example: If current timer is 1:00PM,
to set the timer as above steps, the
unit will turn on 2.5h later (3:30PM)
and turn off at 6:00PM. 
  

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

x5

xn xn

x10

xn

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

TIMER 

TIMER 

TIMER 
TIMER 
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Ako používať pokročilé funkcie

Swing - rotácia lamiel

LED - DISPLEJ

Zatlačte tlačidlo Swing

Horizontálna lamela sa po stlačení tlačidla 
Swing automaticky vychýli nahor a nadol. 
Opätovným stlačením zastavíte.

Nie je dostupné. Je možné nastaviť vertikálne 
lamely manuálne.

2s

Podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 5 

sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu 

izbovú teplotu. Opätovným stlačením na viac ako 

5 sekúnd sa vrátite späť na zobrazenie nas-

tavenej teploty.

Stlačením tohto tlačidla zapnete a 

vypnete displej na vnútornej jednotke.

5s

Zatlačte tlačidlo LED Stlačte toto tlačidlo na viac 
ako 5 sekúnd (niektoré jed-
notky)

Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu stíšenia jednotky (niektoré jednotky), 

podržte stlačené tlačidlo ventilátora dlhšie ako 2 sekundy.

Kvôli nízkej frekvencii prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnému 

chladiacemu a vykurovaciemu výkonu. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode, Sleep, 

Turbo alebo Clean počas prevádzky zrušíte funkciu stíšenia.

Silence - Tichá funkcia

Swing

LED LED

Swing

2s
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ECO funkcia

FP funkcia

LOCK - uzamknutie

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo ECO, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 
24 C°/75 °F, rýchlosť ventilátora na Auto, aby sa šetrila energia (iba keď je nastavená teplota 
nižšia ako 24 C°/75 F°). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24 C°/75 F°, stlačte tlačidlo ECO, 
rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:
Stlačením tlačidla ECO alebo úpravou režimu alebo úpravou nastavenej teploty na menej 
ako 24 C°/75 F° zastavíte prevádzku ECO.
Pri prevádzke ECO by mala byť nastavená teplota 24 C°/75 F° alebo viac, môže to mať za 
následok nedostatočné chladenie. Ak sa cítite nepohodlne, stačí znova stlačiť tlačidlo ECO, 
aby ste to zastavili.

Clean

Stlačením tlačidla ECO vstúpite do energeticky úsporného 

režimu. Poznámka: Táto funkcia je dostupná len v režime 

COOL.

ECO prevádzka:

5s5s

Turbo

Jednotka bude pracovať pri vysokej rýchlosti 

ventilátora (keď je kompresor zapnutý) s teplotou 

automaticky nastavenou na 8 C°/46 F°.

2

+ Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte 
súčasne tlačidlo Clean a Turbo na viac ako 5 sekúnd.
Všetky tlačidlá nereagujú, okrem opätovného stlačenia 
týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy na deaktiváciu 
uzamknutia.

Stlačte tlačidlo ECO (niektoré jednotky)

Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime HEAT a nastavení teploty
17 C°/62 °F alebo 20 C°/68 °F na aktiváciu funkcie FP.
Stlačte On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. tlačidlo počas prevádzky túto funkciu zruší.
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SHORTCUT funkcia

Stlačte tlačidlo SHORTCUT (niektoré jednotky)

Stlačte toto tlačidlo, keď je diaľkový ovládač zapnutý, systém sa au-
tomaticky vráti k predchádzajúcim nastaveniam vrátane prevádzkového 
režimu, nastavenej teploty, úrovne rýchlosti ventilátora a funkcie spánku 
(ak je aktivovaná). Ak stlačíte viac ako 2 sekundy, systém automaticky 
obnoví aktuálne prevádzkové nastavenia vrátane prevádzkového režimu, 
nastavenej teploty, úrovne rýchlosti ventilátora a funkcie spánku (ak je 
aktivovaná).

Clean - čistenie

Stlačte tlačidlo CLEAN

Vzduchom prenášané baktérie môžu rásť vo vlhkosti, ktorá kondenzuje okolo 
výmenníka v jednotke. Pri pravidelnom používaní sa väčšina tejto vlhkosti z jednotky 
odparí. Stlačením tlačidla CLEAN sa vaša jednotka automaticky vyčistí. Po vyčistení 
sa jednotka automaticky vypne. Stlačením tlačidla CLEAN uprostred cyklu sa operá-
cia zruší a jednotka sa vypne. CLEAN môžete používať tak často, ako chcete.
Poznámka: Túto funkciu môžete aktivovať iba v režime COOL alebo DRY.

Clean

TURBO funkcia

Stlačte tlačidlo TURBO

Turbo
Keď zvolíte funkciu Turbo v režime COOL, jednotka bude fúkať studený 
vzduch s nastavením najsilnejšej ventilácie, aby sa rýchlo spustil proces 
chladenia. Keď vyberiete funkciu Turbo v režime HEAT, pre jednotky s 
elektrickými vykurovacími prvkami sa aktivuje elektrický HEATER a 
spustí proces ohrievania.
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FRESH funkcia (     ) (niektroré jednotky) :

Sleep funkcia (     ) :

SET - nastavenie

orSET SET OK

Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom stlačením tlačidla SET alebo 
tlačidla TEMP (šípka hore) alebo TEMP (šípka dole) vyberte požadovanú funkciu. Zvolený 
symbol bude blikať na ploche displeja, pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete zrušiť zvolenú funkciu, vykonajte rovnaký postup ako vyššie.

Funkcia SLEEP sa používa na zníženie 
spotreby energie počas spánku (a nepotre-
bujete rovnaké nastavenia teploty, aby ste 
zostali v pohodlí). Túto funkciu je možné 
aktivovať iba pomocou diaľkového ovládača.

Pozn.: Funkcia SLEEP nie je dostupná v 
režime FAN alebo DRY.

,

,,
,,

Keď sa spustí funkcia FRESH, generátor 
iónov sa zapne a pomôže vyčistiť vzduch v 
miestnosti.

Follow me funkcia (        ):
Funkcia FOLLOW ME umožňuje di-
aľkovému ovládaču merať teplotu na jeho 
aktuálnom mieste a odosielať tento signál 
do klimatizácia každé 3 minúty.
Keď používate režimy AUTO, COOL alebo 
HEAT, meranie okolitej teploty z diaľkového 
ovládača (namiesto z interiéru
samotná jednotka) umožní klimatizácii op-
timalizovať teplotu okolo vás a zabezpečiť 
maximálny komfort. 

Ak je funkcia pamäte zastavená, Off
   sa na obrazovke zobrazí na 3 sekundy.
   Keď je funkcia pamäte aktivovaná,
   stlačte tlačidlo ON/OFF, prepnite režim
   alebo výpadok napájania nezruší Follow 
me funkciu.

POZN.: Stlačením a podržaním tlačidla Turbo na 
sedem sekúnd spustíte/zastavíte pamäťovú 
funkciu režimu Follow Me. 
   Ak je aktivovaná funkcia pamäte, On
    sa na obrazovke zobrazí na 3 sek. 
sekundy.

AP funkcia  (        ):
Ak chcete vykonať konfiguráciu bez-
drôtovej siete, vyberte režim AP. Pri 
niektorých jednotkách nefunguje 
stlačením tlačidla SET. Ak chcete vstúpiť 
do režimu AP, nepretržite stláčajte tlačidlo 
LED sedemkrát za 10 sekúnd.

Press the SET button to scroll through operation functions as follows: 
Fresh  (     )    Sleep (     )    Follow Me(    )    AP mode(    )  
[  ]: Ak váš ovládač má tlačidlo Fresh alebo Sleep, nemôžte použiť na nastavenie týchto funkcií 
tlačidlo S

Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať prevádzkovými funkciami nasledovne:



WiFi modul s aplikáciou - Smart kit

1. Špecifikácie produktu

Model:  
EU-OSK105,US-OSK105 
Standard:  IEEE 802. 11b/g/n Antenna Typ:  Printed PCB 
Antenna Frequency Band:  2400-2483.5MHz 
Prevádzková tepl.: 0 °C~45 °C/32 °F~113 °F 
Prevádková vlhkosť:  10%~85%
Elektr. príkon:  DC 5V/ 300mA
Maximum TX Power:  <20dBm

iOS alebo Android.
Udržujte aplikáciu APP aktualizovanú najnovšou verziou.

Smart kit podporuje iba šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK alebo 
žiadne šifrovanie.

Android iOS

2. Aplikácia
Pre stiahnutie aplikácie - 
Android Google Play - “Ferroli Control”
Apple iOS - Apple Store - “Ferroli Control”

Alebo oskenujte QR kód:

3. Inštalácia WIFI modulu

Modul inštalujte podľa obrázku do USB
konektoru vo vnútornej jendotky.

Nálepku s QR kódom nalepte na bočnú 
stranu jednotku.



4. Registrácia užívateľa

Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti - WiFi. 

Vyberte "Create Account" - Vytvoriť účet

   Android    iOS

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom kliknite na “Registrovať“



5. Nastavenie siete

Upozornenia 
• Uistite sa, že bezdrôtová funkcia zariadenia so systémom Android alebo iOS funguje správne a možno ju 
automaticky pripojiť späť k vašej pôvodnej bezdrôtovej sieti.

Používateľ musí dokončiť všetky kroky do 8 minút po zapnutí klimatizácie, inak ju musíte znova vypnúť / zapnúť.

•Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie už bolo pripojené k sieti Wi-Fi, ktorú chcete použiť. 
• Vypnite klimatizáciu 
• Zapnite klimatizáciu, nepretržite stláčajte tlačidlo „LED DISPLAY“ alebo „NERUŠIŤ“ sedemkrát za 10 sekúnd.
• Keď klimatizcáia zobrazuje „AP“, znamená to, že AC Wi-Fi už prešlo do režimu „AP“.

Poznámka
Existujú dva spôsoby dokončenia konfigurácie siete:
• Konfigurácia siete pomocou Bluetooth skenovania
• Konfigurácia siete podľa zvoleného typu zariadenia

Zatlačte + Add Device
(Pridať zariadenie)

Zatlačte “Scan for nearby devices” - 
Skenovať najbližšie zariadenia

5.1 Nastavenie siete Bluetoth skenovaním

Uistite sa, že máte aktívny bluetooth vo vašom zariadení

Počkajte na pripojenie siete          Pripojenie úspešné, je možné 
nakonfigoravať meno 



Môžete si vybrať 8 existujúcich 
mien alebo prispôsobiť 
nový názov.

Konfigurácia siete Bluetooth je 
úspešná, teraz môžete vidieť
zariadenie v zozname.

Konfigurácia siete podľa zvoleného typu zariadenia

Ak konfigurácia siete bluetooth zlyhá,
 vyberte typ zariadenia.

Pre vstup do režimu „AP“ postupujte podľa 
vyššie uvedených krokov.



Vyberte metódu „Naskenovať QR 
kód“.

POZNÁMKA: Tieto kroky sa vzťahujú iba na systém Android. Systém iOS 
tieto dva kroky nepotrebuje.

Vyberte spôsob konfigurácie 
siete.

Keď vyberiete možnosť 
„Manuálny

Setup” (Android). Pripojte sa 
k bezdrôtovej sieti (iOS)

Vložte heslo WiFi siete



POZNÁMKA: 
• Po dokončení konfigurácie siete aplikácia APP zobrazí správu o úspešnom aktivovaní aplikácie
•V dôsledku odlišného prostredia internetu je možné, že stav zariadenia bude stále zobrazovať „offline“. Ak 

nastane táto situácia, je potrebné stiahnuť a obnoviť zoznam zariadení v APP a uistiť sa, že stav zari-
adenia je „online“. Prípadne môže používateľ vypnúť napájanie a znova ho zapnúť, stav zariadenia sa po 
niekoľkých minútach zmení na „online“.

      Konfigurácia siete je 
úspešná

Konfigurácia bola 
úspešná, zariadenie 

môžete vidieť v zozname.

6. Ako používať klimatizáciu

Pred použitím aplikácie na ovládanie klimatizácie cez internet sa uistite, že sú vaše mobilné zariadenie aj 
klimatizácia pripojené k internetu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vyberte klimatizáciuPrihláste sa 



Užívateľ  môže ovládať stav zapnutia/vypnutia klimatizácie, prevádzkový režim, teplotu, 
rýchlosť ventilátora atď.

POZNÁMKA:
Nie všetky funkcie aplikácie APP sú dostupné na klimatizácii. Napríklad: ECO, Turbo, 
funkcia Swing, ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.

7. Špeciálne funkcie
7.1 Časovanie - harmonogram

Týždenne si používateľ môže dohodnúť prevádzku na zapnutie alebo vypnutie AC v konkrétny čas.
Užívateľ si tiež môže zvoliť prevádzku tak, aby udržal klimatizáciu pod plánovanou kontrolou každý 
týždeň.



7.2 Sleep - spánok
Používateľ si môže prispôsobiť svoj vlastný pohodlný spánok nastavením cieľovej teploty.

7.3 Check - kontrola
Pomocou tejto funkcie môže používateľ jednoducho skontrolovať stav chodu AC. Po dokončení tohto 
postupu môže zobraziť normálne položky, abnormálne položky - chyby a podrobné informácie.



7.4 Share Device - Zdieľanie zariadenia v APP
Klimatizáciu môže ovládať viacero používateľov súčasne pomocou 
funkcie Share Device.

Ostatní používatelia sa musia 
najprv prihlásiť do aplikácie a 
potom kliknúť na Pridať zdieľané 
zariadenie svoj vlastný mobil a 
potom ich požiadajte, aby 
naskenovali QR kód.

Teraz môžu ostatní pridať 
zdieľané zariadenie.

8. UPOZORNENIA
FCC ID:2AS2HMZNA21
IC:24951-MZNA21
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a obsahuje licencované vysielače/prijímače, ktoré sú v súlade s licencov-
anými RSS kanálmi Innovation, Science and Economic Development Canada.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 
1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Zariadenie prevádzkujte iba v súlade s dodanými pokynmi. Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené 
stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Aby sa predišlo 
možnosti prekročenia limitov vystavenia rádiovej frekvencii FCC, vzdialenosť človeka od antény nesmie byť počas normálnej 
prevádzky menšia ako 20 cm (8 palcov).

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s 
časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii 
v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované 
a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri 
konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo 
sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo 
viacerými z nasledujúcich opatrení:
• Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
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