
Instrukcja obsługi – moduł Wi-Fi

Jeden moduł komunikacyjny Wi-Fi można połączyć tylko z jedną jednostką komercyjną (LCAC).

1. Konfiguracja modułu ARV Wi-Fi

1.1 Pobieranie aplikacji
Za pomocą urządzenia końcowego należy zeskanować kod, aby pobrać aplikację lub wyszukać

„AC Freedom” w sklepie App Store lub Google Play.

1.2 Instalacja jednostki komercyjnej (LCAC) modułu Wi-Fi
a) Podłączyć przewód komunikacyjny modułu Wi-Fi do interfejsu Wi-Fi głównej płytki drukowanej 
jak pokazano poniżej:

Powietrze 
wywiewane

Wersja komputera 
Interfejs Wi-Fi
Sześciordzeniowy

b) Moduł Wi-Fi należy umieścić w miejscu wywiewania powietrza lub innym na obszarze działania Wi-Fi 
(klienci powinni zakupić router bezprzewodowy)

1.3 Konfiguracja aplikacji
a. Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć 8 razy przycisk „healthy”, jednostka wyemituje dwa sygnały 

dźwiękowe i przejdzie w tryb konfiguracji; innym sposobem na przejście do trybu konfiguracji jest 
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „S1” na panelu modułu Wi-Fi przez 5 sekund, kontrolka modułu 
Wi-Fi (D1) zacznie szybko migać.

b. Połączyć urządzenia końcowe z siecią Wi-Fi, otworzyć aplikację „AC Freedom” i postępować według 
instrukcji poniżej:

Kliknij przycisk 
„Add device” 
(Dodaj urządzenie)

Nazwa sieci Wi-Fi pojawi się 
automatycznie, wpisz hasło, aby 
rozpocząć konfigurację (pierwsza 
konfiguracja zajmuje ok. 1 minutę). 
Wskaźnik modułu Wi-Fi będzie migał z 
przerwami.

Po zakończeniu konfiguracji na dole 
ekranu pojawi się komunikat „Finish” 
(Zakończono), a następnie aplikacja 
automatycznie powróci do interfejsu 
„Device list” (Lista urządzeń) i wyświetli 
skonfigurowany klimatyzator.

Ważne: W przypadku niepowodzenia konfiguracji lub zmiany hasła do routera 
bezprzewodowego, należy zresetować moduł Wi-Fi w celu ponownego połączenia: W celu 
skonfigurowania aplikacji należy podłączyć zasilanie i ponownie wykonać powyższe kroki.

2. Zarządzanie klimatyzatorem

2.1 Zmiana nazwy klimatyzatora i funkcja blokady

Ważne:
Jeśli klimatyzator jest zablokowany, należy go 
odblokować przed połączeniem innego urządzenia 
końcowego.
Jeśli urządzenie końcowe, za pomocą którego 
zablokowano klimatyzator, zostało przypadkowo 
zgubione, najpierw należy zresetować moduł Wi-Fi,
a następnie użyć innego urządzenia końcowego do 
połączenia (czynności resetowania są takie same 
jak w punkcie 1.3 „Konfiguracja aplikacji”).

2.2 Inne instrukcje można znaleźć w aplikacji w zakładce „HELP” (Pomoc).
2.3 Zdalne sterowanie
Należy podłączyć router bezprzewodowy do Internetu, a następnie uruchomić GPRS. 
Funkcje zdalnego i głosowego sterowania klimatyzatorem są dostępne po połączeniu z 
Internetem.

3. Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z prawidłową konfiguracją lub podłączeniem modułu 
Wi-Fi:
a) Należy upewnić się, że przewody Wi-Fi box zostały prawidłowo podłączone.
b) Nacisnąć i przytrzymać przycisk „+” przez 8 sekund na Wi-Fi box w celu ponownej 

konfiguracji. Jeśli problem się utrzymuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

4. Parametry techniczne

■ Temperatura pracy: 0~50°C;
■ Wilgotność środowiska pracy: 20~90% wilg. wzgl.;
■ Wymiary: 78 x 52 x 15. 5
■ Długość przewodu konfiguracyjnego: 1500 mm

Otwór montażowy

Wprowadzenie 
kabla
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