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concepte  cheie.  1.1

SMART  0.2  ECOCOMFORT

informatii  generale.  1

temperatură  Percepută  de  

confortul  mediului  Afiș ează  senzaț ia  de  căldură  
actuală  evaluarea  actuală  considerată  ș i  dvs.  
prin  percepuț i .parametri  temperatură  ș i  umiditate  
temperatură  Percepută  Vezi

Aplicaț ie  de  pe  control  Remote

5

,  inteligenț ă  artificială  pârghie  Prin  setul  
dvs.  pe  baza  poate  viteze  diferite .dispozitivul  să  
respecte  cu  poziț ie  pe  bazat,  activat  este  funcț ia  

Când  î nregistrarea  va  sistemul,  setările  făcute  vă  
părăsiț i  dvs.  ș i  membrii  familiei  dvs.  când  reglarea  
va  ș i,  abordarea  acasă  ș i  prezenț a  reală  a  
dispozitivului  de  funcț ionare .oamenii  de  
Geolocalizare  Vezi

Rapoarte  Vezi

:din  sistem  alcătuit”  SMART  0.2  ECOCOMFORT  ''The

se  poate  utiliza  conectivitate  la  sistem-multi  prin  
local,  atât  unitatea  de  control  la  distanț ă,  cât  ș i  
Bluetooth .[(n/g/b  11.802  (GHz  4,2  [Fi-Wi  prin  

dispozitiv)  de  Utilizare  Vezi

gestionat  ș i  configurat  poate  fi  dispozitivul  prin  
tablete  ș i  smartphone-uri  din .APP+  Intelliclima

dvs.  de  tendinț ă  consumul  vă  arată  Acesta  prin  citirea  
parametrilor  ș i  sistemul ,temperatura  cameră:  
dispozitivul  pornirea  senzorilor  viteză  ș i  calitate  Aer  
ș i  umiditate  Î ncăpere .folosit

ciclu  de  timp  evacuare/alimentare  se  reglează-
Auto .temperaturi  aer  Int/Ext  la  î n  funcț ie  de  VOC  
ș i  %  RH  pe  baza,  Pe  lângă  viteze  setate,  modulează,  
senzori .camere  calitatea  aerului  se  î mbunătăț eș te

vizualiza  rapoarte  Senzor

.ciclu  de  alimentare  cu  aer  î n  timpul  î ncălzirii  prin  retur  ș i  î ncăpere  din  extras .impurităț i  orice  
capcane  care  filtrează  grosier  ISO  ș i  trece  camera  î n  aerul  eliberat  The

;perimetrul  pereț ilor  pe  instalaț i  să  fie  la  unităț i  ventilator  recuperare  eficienț ă  termică-î naltă,  descentralizată  mai  multe  sau  una-

curgerea  aerului  prin  căldura  degajată  se  acumulează  care  unităț i  î n  schimbătorul  de  căldură  amplasat  ceramică  regenerativă  a  din  constă  unitate  fiecare–

geolocalizare  partajată  Dynamic

Senzor  Smart  Auto

senzor  procesarea  prin,  care  microprocesor  a  prin  motor  controlat  DC  brushless  consum  redus  a  cu  echipat  este  ventilator  unitate  Fiecare  adoptă,  App+  Intelliclima  
prin  dat  solicită  ș i)  VOC  ș i  luminozitate,  umiditate,  temperatură  (unitatea  pe  informaț ii .utilizator  pentru  confortul  cel  mai  bun  ș i  calitatea  aerului  asigura  modurile  
ventilator  adecvate  cele  mai .adăugate  pot  unităț i)  slave” (satelit  „mai  multe  care  la,  controler)  master” (principal  „este  configuraț ia  minim  instalabil  Gestionarea  ș i  

configurarea  pentru  utilizat  este  care,  App+  Intelliclima  cel  cu  integrează  sistem  conectivitate  multi  SMART  0.2  ECOCOMFORT  „integrat”  un  din  termostate  programabile  

smart  Cosmi  Fantini  de  asemenea,  dar,  sistem  ventilator  modurile  de  funcț ionare  diferite  singurul  nu .perspectivă  home  smart
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SCLAV

SCLAV

SCLAV

SCLAV

MAESTRU

SCLAV

SCLAV

SCLAV

MAESTRU

sclav  ș i  stăpân.  1.1.1

SMART  0.2  ECOCOMFORT

NIVEL  1  SLAVE  N

*SLAVE  N*  SMARTPHONE  N

6

Bluetooth  scazut  prin  altul,  fiecare  cu  unitati  comunicante  Slave  mai  multe  si  Master  a  de  compus  poate  sistemul  Smart  0.2  Ecocomfort  
The .Energy  in  10m  about  (altul  si  dispozitivul  unul  intre  Bluetooth  la  distanta  maxima  necesara  mentinerea  configurata  poate  fi  
sistemul .(mediul  deschis  un .unitate  Slavă  o  altă  comunicare  directă  cu  configurată  poate  stăpâni  de  la  gama  de  unităț i  slave .smartphone-uri,  
inclusiv  dispozitive  de  la  10  până  la  î mperechere,  poate  Smart  0.2  Ecocomfort  Fiecare* ,  î nmânează  alte  pornire,  dacă;  instrucț iuni  APP  
urmaț i,  Master  a  este  dacă.  unitate  Slave  a  sau  Master  a  este  dacă  se  specifică,  dispozitivul  a  instalarea  Când  direct  controlerul  Master  the  to  

respect  with)  discordant/concordant  (direcț ia  de  rotaț ie  dispozitivul  care  la  specifica,  unitatea  Slave  a  este .comunicarea  pentru  depinde

NIVELUL  2  SLAVE  N

NOR

Î napoi
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Avertizări.  2.1.1

Reguli.  3.1.1

SMART  0.2  ECOCOMFORT

de  schimb  adecvată  ș i  există  sigura  face,  ventilată  fie  î n  î ncăperea  instalată  este)  combustibili  alț i  sau  (gaz  pe  aparatul  î n  funcț iune  un  Dacă

comutator  pol-toata  deschiderea,  alimentarea  la  retea  de  la  unitate  deconectarea,  curatarea  sau  intretinerea  orice  executare  Inainte•

perete  a  pe  numai  instalat  fi  poate  unitate  The–

one-to-one  a  on  echivalent  este  acel  echipament  nou  achiziț ionat  atunci  când  dealer-ul  pentru  a-l  aduce  sau  centrează  colectarea

utilizatorului  subiectul  va  produce  eliminarea  ilegală.  echipamentele  up  fac  acele  materiale  pe  care  reciclarea  favorizează  ș i

.picioarele  goale  sau  umede  sau,  mâinile  umede  cu  aparatul  atingerea  NU  FACE• .

(.etc,  soare,  ploaie  (agenț i  atmosferici  pentru  a  uni  expunerea  NU  FAC•)

.sunt  transportate  gazul  aparatului  a  de  fum  unde  conducta  aceeasi  in  extractor  de  ventilator  o  instalare  nu  Do–

stocate

.deschideț i  capacul  cu  aparatul  NU  faceț i•

eliminare  Deș euri

,sănătate  asupra  mediului  ș i  asupra  efectelor  negative  posibile  prevenirea  contribuie  î n  mod  compatibil  cu  mediul

trebuie  care,  manual  acest  lucru  î n  instrucț iunile  de  î ntreț inere  ș i  utilizarea  ș i,  avertismente  de  siguranț ă,  instrucț iunile  de  instalare,  citiț i  cu  atenț ie

.line  pe  instalat

.(1997/22.  nr.Dec.Leg  din  următorul  ș i  articol  50” (1997/22.  Dec.Leg  la  aplicarea  sancț iunilor  administrative

7

.grila  de  admisie  obstrucț ionează  nu  Do–

.de� euri  altele  de  la  eliminate  separat

scutirea  trebuie  ș i  permisă  nu  sunt  utilizări  diferite;  recuperarea  căldurii  cu  spaț iile  rezidenț iale  ventilaț i  la  destinată  este  unitatea  – .instalarea  incorectă  precum  
ș i,  utilizarea  necorespunzătoare  din  consecinț ele  care  rezultă  la  pentru  responsabilităț ile  oricare  de  la  producător

.instalarea  după  accesarea  fie  nu  poate  piese  unitatea  mobilă  care  asigură,  legislaț ia  prevenirea  accidentelor  curente  cu  respectarea  In–

.consultare  viitoare  orice  pentru  î ngrijire  cu

.Directivele  europene  UE/35/2014  ș i  EU/30/2014  cu  respectă  unitatea  The–

comutator  pol-toate  o  interpoziț ie  ș i  standarde  de  curent  cu  conformitate  î n,  tehnicieni  calificaț i  de  instalat  fie  numai  ar  trebui  unitatea  The– .mm  3  decât  mai  mare  
sau  la  egală  distanț ă  deschidere  contact  cu

trebuie  să  fie  produsul,  funcț ionarea  vieț ii  sale  de  la  sfârș itul  la  care  indică  echipamentul  simbolul  pe  coș ul  de  gunoi  î ncruciș at

:  î n  special  î n.  reguli  fundamentale  unele  de  respectarea  implică  aparatul  electric  orice  utilizare  The–

.ventilatorul  unitatii  functioneaza  corespunzator  si  arderii  acestuia  perfect  asigura  la  aer

deș euri  electrotehnice  ș i  electronice  adecvate  vieț ii  sale  din  finalul  la  echipamentul  care  trebuie  să  aducă  utilizatorul,  cum  ar  fi

un  in  de  eliminate  si  tratate,  reciclate  ulterior  fie  la  acesta  pentru  echipamentul  de  colectare  separata  adecvat.  raport

.se  foloseș te  să  nu  se  î ndoiască  î n  dacă;  intact  este  produsul  asigurat,  ambalarea  scoaterea  După–
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date  dimensionale.  1.1.2

pachet  de  conț inut.  1.2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Instalare.  2

F

Capac.  7

grila  exterior  Rabatabil.  1

C

C

F

3

A

4

Filtru.  3

D

A

tub  Telescopic.  2

B

B

unitate  electronică.  5

A

F

unitate  cu  capac  Electronic.  6

Cartu� .  4

6

5

1

E

D

7

8

E

2

Î napoi

recuperarea  unităț ii  cu  ventilator

grila  Exterior

cm  53  ÷  28 cm  4,5

cm  19

cm  16cm  23 cm  2
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B C

A

A D

B

9

instalarea  tipului.  2.2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

A A

B

D

C

A

α

dispozitive  mai  multe  de  Instalare.  2.2.2

B

α

găurit  Wall.  1.2.2

Î napoi
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mm  5

4

3

6

1

2

5

unitate  de  fixare  a  orificiilor  Electronic.  3.2.2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

(*)

Ø

10

.ș ablon  furnizat  Găurire*
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cm  53  <cm  28>

(*)

.instrucț iunile  furnizate  urmează,  grila  suportul  la*

(*)  A

A

11

.perimetrul  peretelui  de  grosime  la  conform  Reglaț i*

SMART  0.2  ECOCOMFORT

10

8

9

12

11

A

7
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4  x

13

4  x

14A

15

16

14B

SMART  0.2  ECOCOMFORT

.(Clasa  a  II-a  (reguli  de  izolare  dublu  faț ă  de  unitatea  conformă  The–

A  face:  alimentarea  nuAten� ie

pentru:  cablurile  de  alimentare,  orificiul  existent  14A  orificiul  14B  se  scoate  după  ce  a  folosit  intrarea .knockout  sau  poate

dovada  lacrima*

Notă

12

ECOCOMFORT  0.2  fără  montat  mai  î ntâi  având  unitatea  electronică .capac  la

.cablu  de  pământ  o  cere  nu  o  face

(*)
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3  x  3  x

18

19

17

SMART  0.2  ECOCOMFORT

13
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.(confort  acustic  pentru  criteriile  de  mediu  minim  cu  conformitatea  î n  (kit  cod  AP19881  cu  exterior  de  reducere  a  zgomotului  (*))

diagramă  Conexiune.  3.2

date  tehnice.  4.2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

;(cod  AP1612  (grilă  rezistentă  la  vânt  ș i-  Ploaie-

;(AP1984  (2017:16890  ISO  EN  UNI  î n  conformitate  cu  Filtre  grosiere  din  clasa  ISO)

Gland  proof-rupere  adecvat  prin  ea  rulând  prin  stânga  jos  la  terminalul  la  cablu  230V  Conectare

14

;(AP1985  (izolatie  condens-anti  si  termica,  fonica  pentru  Panou-

.(cod  AP19881  (kit  reducere  zgomot  exterior–

Temperatura  de  

Operare

5,48

h/m³  Viteza

5,2

5,20

3,6

mediu  V2

ND

Intrare  W

somn  V

5,18

Hz  50~  V  230

5,32

Voltaj

35

Î napoi

m  3)  A(dB  m  5,1)  A(dB  (*)  D2mnTw

8

5,12V1  scăzut

4

5,26

;C)  °50)  –  (+  20(-)

putere  max

V3  ridicat

2

alimentare  cu  energie

5,20

5,26
dB  40

ND

piese  de  schimb  ș i  accesorii.  1.4.2
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2 3

Introducere.  1.3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

dispozitivul  de  Utilizare.  3

;cont  ș i  creaț i.  2

;  manual  acest  lucru  ș i  stochează  descărcarea  din  App+  Intelliclima.  1

15

.Aplicaț i  cu  dispozitivul  perechea.  3

:  funcț ionează  după  cum  urmează,  dispozitivul  de  alimentare  ș i  de  instalare

Î napoi
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cont  o  Creare.  2.3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

9

1

termina  la  atingere.  9

8

confirmaț i  la  atingere.  8

3

nume  de  utilizator  a  Enter.  2

16

Aplicaț ia  deschisă  la  atingere.  1

2

.Aplicaț i  cu  dispozitivul  perechea  puteț i  acum,  cont  o  creaț ie,  va  confirma  mesajul  A

parola  Repeat.  4

adresa  de  e-mail  ș i  Enter.  5

6

4

5

(numărul  1  cel  puț in  la  ș i  numai  litere  10  max,  caractere  6  min  (parola  Enter.  3)

7

note  legale  acceptarea  atingerii.  7

prenume  ș i  nume  Enter.  6
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Aplicaț i  cu  dispozitivul  Î mperecherea.  3.3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

funcț iile  de  toate  folosirea  pentru  a  putea  fi  nu  voi,  caz  din  urmă  î n;  modul,  BLE/NFC/GSM  sau  Fi-Wi,  puteț i  să  activaț i  acest  lucru  către

6  puncte  pentru  a  merge  ș i  modul  Fi-Wi  î n  uz  la  atingere.  2

modul  Fi-Wi

1

.(smartphone-uri  unele  cu  conexiune  GPS  activarea  să  aibă  nevoie  de  dvs.  (modul  de  energie  scăzută  Bluetooth  î n  uz  la  atingere.  3

modul  BLE

.detalii  pentru  concepte  Cheie  a  se  vedea,  dispozitiv  Slave  sau  Master  a  ca  aplicaț ie  cu  dispozitivul  î mperecheat  fi  poate  
Cele  23  de  puncte  de  la  evidenț iate  vor  fi  unitatea  Slave  ș i  controler  Master  î ntre  diferenț a  de  configuraț ie  The

4

.(modul  Fi-Wi  numai  pentru  necesar  (parola  ș i  numele  de  utilizator)  Introduceț i.  1

acceptaț i  să  atingeț i.  4

2

5

3

.dispozitiv

17

confirmaț i  la  atingerea  5

Î napoi
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Î napoi

7

10

11

8

dispozitiv  o  adăugare  la  Touch.  10

9

12

politică  de  confidenț ialitate  accept  to  Touch.  12

acasă  pentru  numele  a  Enter.  7

6

.Smart  0.2  Ecocomfort  Select.  11

18

.acasă  nou  a  crea  la  atingere.  6

dispozitiv  o  adăugare  la  Touch.  9

confirmaț i  la  atingere.  8
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configuraț ie  Î n  primul  rând

î n  caz  contrar),  numărul  de  serie  pentru  a  ș ti  dacă  (dispozitivul  selectaț i  să  atingeț i.  14

14

20

configuraț ie  existentă-pre  suprascriere  la  atingere.  20

Notă

19

13

smartphone-ul  dvs.  cu  codul  QR  the  Frame.  16

18

16

cod  QR  citire  la  atingere.  15

17

;17  punct  pentru  a  merge  asociat  nu  a  fost  niciodată  asociat  fie  la  dispozitiv  dacă–

a  doua  a  despre  dispozitivul  butonul  de  pornire  albastru  Apăsaț i.  18

Î ntotdeauna  „activează  nevoia  pentru  tine:  mai

:punctează  acest  La

15

.19  punct  de  plecat,  configurat  anterior  a  fost  dispozitivul,  mâna  alta,  dacă–

.dispozitivul  dvs.  de  poziț ie  pentru  a  accesa  permite  atingere.  13

LED-ul  albastru  pentru  a  aș tepta  ș i  confirma  la  atingere.  17

App

configuratie  existenta-Pre

configuraț ie  existentă-pre  tine  la  atingere.  19

19

(Smartphone  (+intelliclima  î n”  setările  unor  tipuri  de  unele  dintre
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Î napoi

configuratie  existenta-Pre

Master  de  configurare

.26  puncte  a  se  vedea,  unitate  Slave  a  sau  Master  a  ca  dispozitiv  instalarea  pentru  a  decide  dacă  puteț i,  dispozitiv  asociat  î n  al  doilea  rând  De  la

22

25

21

24

.continuaț i  să  atingeț i.  25

economisirea  timpului  vară  pentru  a  actualiza  activarea  automată  la  atingere.  22

(praguri  Senzor/setări  avansate/setări  dispozitiv  vezi  (senzor  prag  Set.  24)

23

20

.ora  ș i  data  Setaț i.  21

.Master  a  aș a  cum  este  configurat  automat  este,  asociat  fie  mai  î ntâi  cu  dispozitivul  dacă

.continuaț i  să  atingeț i.  23
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34

unitate  de  configurare  Slave

27

*parola  Fi-Wi  the  Enter.  32

*Selectare  sclav  sau  master.  26

*(preselectat  deja  este  Smartphone-ul  utilizat  de  reț eaua)]  (n/g/b  11.802  (GHz  4,2  [reț ea  Fi-Wi  Select.  31)

29

*(detalii  pentru  concepte  Vedeț i  cheia  (din  setări,  luarea  î n  cazul  î n  care  stăpâneș te  selectarea,  alegerea  dvs.  

este  Slavă  Dacă.  28  *(praguri  Senzor/setări  avansate/setări  dispozitiv  vezi  (senzor  prag  Set.  29)

*  confirmaț i  pentru  a  atinge  ș i  corectaț i  parola  respectivă.  34

26

*(discordant(

*continuaț i  să  atingeț i.  33

31

Î n:  modul  Fi-Wi .doar

30

29

*continuaț i  să  atingeț i.  30

32

27

Notă*

30

33

21

28
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22

35

Aplicaț i  dispozitivul  dvs.)  Setări  vezi  (gestionaț i  ș i)  dispozitivul  de  Utilizare  vezi  (controlaț i  puteț i  acum

confirmaț i  la  atingere.  39

39

2

36

limba  editarea  la  atingere.  1

limba  a  Selectaț i.  2

1

37

.zona  pentru  a  da  la  dori  să  numeș ti  Enter.  35  (doar  

Master  (acasă  a  Select.  36

38

continuaț i  să  atingeț i.  38

zona  pentru  tapet  Selectaț i.  37

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Schimbarea  interfeț ei  de  limbă.  4.3

Î napoi
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parola  uitata.  5.3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

23

continuaț i  să  atingeț i.  4

parola  temporară  a  cu  e-mail  ș i  primiț i,  confirmaț i  la  Atingeț i.  3

2

e-mail  prin  parola  primită  temporar  utilizarea  î n  jurnal.  5

posibilă  de  î ndată  ce  parola  temporară  schimbarea  Vă  rugăm.  unul  curent  î nlocuirea  la  parola  temporar  nou  a  creează  funcț ia  Aceasta .unul  personal  
a  cu  ea  î nlocui  ș i

5

Notă

1

poate  parola  temporar:  fi  sub  schimbat

3

editare  cont/Setări  generale

4

contează-ț i  adresa  de  e-mail  ș i  Enter.  2

procedura  de  pornire  la  atingere.  1

Î napoi
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pagina  Acasă.  6.3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Setările  aplicaț iei  generale

;mod  selectări  automate

:parametrul  de  afiș are

;afisajele  masurate  ale  umiditatii

D

viteza  Active

:funcț ii  din  bara  de  instrumente

H  nume  Camera

Niciun  dispozitiv  î ntre  conexiunea  Bluetooth  ș i  smartphone

funcț ia  activă

numele  Acasă

K

B

G

Ciclu  de  funcț ionare

.dispozitiv  oprit  î ntrerupătoarele

viteza  Active

eu

D

;mod  selectări  manuale

.(VOC  (aer  de  calitate  a  detectat  afiș ajele

E

C

G

E

eu

;afisajele  masurate  ale  temperaturii

24

B

C

A

J

F

H

K

A

H

setări  Dispozitiv

;modul  noapte  selectează

J

F

Î napoi
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confirmaț i  la  atingere.  3

2

(3  VEL  -2  VEL  -1  VEL  (ordonaț i  crescător  î n  viteză,  selectaț i  pentru  a  glisa  ș i  atingeț i.  2

modul  a  Selectaț i.  1

.modul  acesta  î n  set  direct  poate  fi  modul  de  funcț ionare  ș i  viteză

1

modul  a  Selectaț i.  1

3

.(setări  programe/Dispozitiv  vezi  (modul  acesta  î n  profilurile  programate  la  parametrii  reglajul  dispozitivului)

25

1

Aplicaț ie  plus  Intelliclima  cu  funcț ii.  7.3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

modul  Automat.  1.7.3

modul  Manual.  2.7.3

Î napoi

programaț i  zilnic  o  jumătate  de  oră  î n  funcț ie  de  parametrii  Off  ș i  Sleep,  Vitezaț i  seturile  care  profilul  activ,  urmaț i  va  dispozitivul  Acum

200  până  la  35  de  la  variază,  care  î n  interiorul  de  la  aerul  evacuat  ș i  î n  exteriorul  de  la  aerul  de  alimentare  î ntre  cicluri  alternând  ș i  programul  următor  
Secunde
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ciclu  sec  45  a  cu  evacuare  ș i  alimentare  Alternant

5

4

activ  rămâne  î n  modul  acesta:  timp  de  60  de  minute  apoi,  se  va  reveni  la  modul  automat

*î n  interiorul  aerului  de  evacuare

Notă*

*  î n  afara  aerului  de  alimentare

mod  a  selecta  la  atingere.  5

ciclu  de  operare  a  modificării  la  atingere.  4

senzori  pe  praguri  stabilite  funcț ia  de  pornire  cu  evacuare  ș i  alimentare  Alternant

26
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modul  Sleep.  3.7.3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

27

*  î n  afara  aerului  de  alimentare

mod  a  selecta  la  atingere.  3

.noapte  la  uzate  fie,  prin  urmare,  poate  si  minim  a  la  zgomot  reduce  viteza  Aceasta

ciclu  sec  45  a  cu  evacuare  ș i  alimentare  Alternant

.modul  acesta  î n  set  poate  fi)  1  VEL  decât  mai  mic  (viteza  minimă  A

*î n  interiorul  aerului  de  evacuare

Notă*

3

activ  rămâne  î n  modul  acesta:  timp  de  60  de  minute  apoi,  se  va  reveni  la  modul  automat

2

senzori  pe  praguri  stabilite  funcț ia  de  pornire  cu  evacuare  ș i  alimentare  Alternant

1

ciclu  de  operare  a  modificării  la  atingere.  2

mod  a  selecta  la  atingere.  1

Î napoi
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modul  oprit.  4.7.3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

1

programul  următor  până  la  oprire  rămâne  dispozitivul  Acum

modul  a  Selectaț i.  1

modul  acesta  este  oprit  este  dispozitivul

28

Î napoi
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Setări.  4
Î napoi

home  a  elimină  ș i  denumeș te  acasă  a  Editează

Setări  Aplicaț ia  generală

29

Setări  pe  IHome

ș i,  interfaț a  de  limbă  ș i  contul  ca  atare  editări  de  parametri,  ventilatoare  ș i  case  
Adaugă .informaț ii  diverse  afiș aje .Aplicaț i  ieș irea  la  utilizat  De  asemenea

setări  Dispozitiv

.î n  ansamblu  Aplicaț ia  ș i  dispozitivul  ambii  parametri  editaț i  diferiț i  pentru  a  fi  utilizaț i  pot  App+  Intelliclima  The

astfel  de  informaț ii  afiș ează  diverse,  cele  existente-pre  editări  sau  programe  noi  Creaț i  
efectuează  ș i  dispozitivul  gestionează,  editează  tapet  ș i  nume  zone,  etc.  raportează  ca .settings  
avansate
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Setări  Aplicaț ia  generală.  1.4

SMART  0.2  ECOCOMFORT

notificări  push  de  primire  Activează

termostat  programabil  a  Adaugă  (detalii  
pentru  instrucț iunile  manuale  termostat  programabil  vezi(

autentificarea  contului  dvs.  de  detalii  unele  Editări

2

note  legale  unele  Displays

interfaț a  de  limbă  Schimbările

1

adresa  mac  dispozitivul  găseș te  ș i  informaț ii  unele  Afiș ează

acasă  nou  o  Adăugarea

datele  personale  ale  Eliminarii

setări  generale  deschise  la  atingere.  1

politica  de  confidenț ialitate  a  ecranelor

funcț ia  dorită  Touch.  2

acasă  la  VMC  nou  a  Adaugă

30

cont  de  jurnalele  de  afară

Î napoi
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acasă  Adăugând.  1.1.4

Vmc  Add.  2.1.4

SMART  0.2  ECOCOMFORT

pagina  Acasă  pe

confirmaț i  la  atingere.  2

Se  afiș ează  o  casă  nouă

31

1

Setări  Acasă  î n  ș terge  sau  redenumite  pot  acasă  A

.Smartphone  acelaș i  pe  case  mai  multe  reuș esc  să  vă  permite  Acest  lucru.  secț iunea  aceasta  este  adăugată  poate  acasă  noua  A

1

nume  acasă  a  Enter.  1

2

A

secț iunea  aceasta  î n  acasă  a  pentru  a  adăuga  dispozitivul  nou  A

2

A

(15  puncte  cu  dispozitivul  o  asociere  vezi  (procedura  de  asociere  a  î nceputului  cu  Touch.  2

dispozitiv  o  adăugare  la  Touch.  1

Î napoi
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cont  o  Editare.  3.1.4

SMART  0.2  ECOCOMFORT

C

3

1

1

Vizualizaț i

confirmaț i  la  atingere.  3

B

confirmaț i  la  atingere.  4

modul  BLENotă

3

(se  cere  numărul  unu  cel  puț in  la,  numai  cifre  ș i  litere,  caractere  8  maxim  6  minim  (parolă  nouă,  Enter.  1)

din  nou  Intră.  2

B

Editaț i  adresa  de  e-mail  de  comunicare  ș i

4

A

2

parola  Schimbarea  dvs

Editarea  datelor

32

Schimbarea  parolei

nume  utilizator

nu  poate  funcț iona  asta:  fi  folosit  î n

A

parola  nouă  Repetaț i.  2

numele  contului  sau  adresa  de  e-mail  Editare.  3

.secț iunea  aceasta  î n  editată  poate  fi  autentificarea  contului  dvs.  de  detalii  Unele

C

utilizator  de  date

parola  Introduceț i.  1

2

Î napoi
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Notă

(+Intelliclima  trebuie  să  activeze  notificarea  de  primire  în  setările  unor  tipuri

3

Aplicația  dvs.:  mai

2

nu  poate  funcționa  acest  lucru:  poate  fi  utilizat  în  modul  BLE

Notă

secțiunea  aceasta  în  interfața  de  limbă  poate  fi  schimbată

1

notificări  dezactivează/activează  pentru  atingere.  1

1

confirmați  la  atingere.  2

limba  dorită  a  Selectați.  1

33

autentificare  Repetă.  3

(Smartphone

(notificările  împing  dispozitivele  de  gestionare  numai  pentru  (secțiunea  aceasta  este  activată  poate  fi  modificată  push  de  primire)

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Limba.  5.1.4

notificări  Push.  4.1.4

Înapoi
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A B

C

C

(conexiune  necesară  Fi-Wi  (adresați  dispozitivul  mac  la  citire  la  atingere.  1

2

Vedere D

afișată  este  adresa  mac.  2

1

confirmați  pentru  Atingeți.  2

34

A Versiune  firmware  Vizualizare

datele  personale  și  contul  dvs.  ștergeți  puteți  secțiunea  acest  În

2

B Vizualizare  număr  de  serie

secțiunea  aceasta  în  adresă  găsită  mac  și  afișată  fi  poate  dispozitiv  de  informații  Unele

1

datele  personale  și  contul  dvs.  ștergeți  pentru  Atingeți.  1

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Cont  de  anulare.  7.1.4

Informație.  6.1.4

Înapoi
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2

3

6

1

4

acasă  eliminați  la  atingere.  5

la:Notă acasă  toate,  dispozitivele  pe  care  le  are  trebuie  să  conțină  mai  întâi  șterse  au  fost  eliminate  a

Setări  de  pornire  deschisă  la  atingere.  1

editarea  numelui  la  atingere.  2

confirmați  la  atingere.  6

nume  nou  Enter.  3

Aten� ie prin:  îndepărtarea

confirmați  la  atingere.  4

5

secțiunea  aceasta  în  șterge  acasă  a  sau  editat  poate  fi  acasă  a  de  nume  The

acasă  toate,  datele  cu  asociate  se  vor  pierde  a

35

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Setări  Acasă.  2.4

Înapoi
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setări  dispozitivul  deschis  la  atingere.  1

1

zona  pentru  tapet  a  Seturi

2

acasă  un  altul  pentru  a  dispozitiv  Moves

funcția  dorită  Touch.  2

la  conectat  este  dispozitivul  la  care  rețea  Fi-Wi  se  modifică

și,  utilizatorii  afișează,  transferuri  de  proprietate,  alți  utilizatori  cu  dispozitiv  de  gestionare,  dispozitivul  Partajează  de  la  
aceștia

actualizări  de  firmware  și  dispozitiv  de  date  unele  afișaje

conform  zile  saptamana  toate  pentru  viteza  setati  la  programe  noi  creeaza  si  programe  de  baza  Runs  benzi  timp  pentru

.dispozitivul  în  datele  înregistrate  Viteza  și  VOC,  umiditatea  relativă,  temperatura  Afișează

cu  împerecheat  este  acasă  de  la  dispozitivul  Deconectați

Filtrul,  temperatura  percepută,  geolocalizarea  ca  atare  a  avansat  și  în  setări  unele  Editări

36

Senzor  și  configurație  Avansat,  oră  și  zi,  răcire  gratuită,  sezon,  praguri  de  gestionare

zona  pentru  numele  a  Definește

nume  zonă  o  editare,  etc.  raportează  ca  atare  informații  diverse  afișare,  cele  existente-preeditare  sau  programe  noi  creați,  puteți,  secțiunea  aceasta  În .settings  advanced  perform  
and  device  a  manage,  wallpaper  and

SMART  0.2  ECOCOMFORT

setări  Dispozitiv.  3.4

Înapoi
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trimite

D

Vitezăzile  programate

Dormi

Programul  P0

fabrica  de  profile  la

(Programul  Sun-Sat  Basic

F

30:17  30:07

.dispozitivul  către  ei  trimite,  programează  setarea  După

programați  dispozitivul  la  a

.profilele  programate  la  parametrii  ajustați  în  funcție  de  vor  fi,  modul  Auto  în  dispozitiv  setarea  De

30:22

banda  Timp

Dormi

C

Zi  neprogramată

Zi  programată

A

37

vineri  -  luni

1  VEL

H

G

(PO

.benzi  de  timp  pentru  a  corespunde,  zile  săptămâna  toate  pentru  set  fi  poate  modul  de  operare  unde  profilurile  2  practic  sunt  acolo

Viteză

00:24

2  VEL

G

Duminica  sambata

F

30:09

H

E

B

zile  programate

.program  specific  o  creare  de  către  sau,  cele  de  bază  printre  altele  pentru  a  programa  o  de  la  acesta  mutarea  de  profil  zilnic  editarea  se  poate

(Programul  vineri-luni  Basic

Dormi

A

D

Copii  de  program

30:9  00:00

Programul  P1

B

30:22  30:17

Resetări  de  programe

program  nou  Creates

30:22

.band  timp  și  mod  editarea  direct  prin  profil  zilnic  edita/creați  puteți,  plus  În

banda  Timp

C

00:24  30:22

(P1

E

Dormi30:7  00:00

2  VEL

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Programe.  1.3.4

Înapoi
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(Programul  PO  al  parametrilor  cu  setați,  de  asemenea,  are  acum  sâmbătă

1 2

(

A

Programul  PO  până  sâmbătă  se  adaugă  la  Touch.  1

38

(Programul  P1  nu  mai  apare),

confirmați  la  atingere.  2

(vezi  tabelul  (programul  P0  ca  parametri  la  fel  ca  cu)  P1  de  bază  (profil  sâmbătă  setul:  Exemplu

BA

A

SMART  0.2  ECOCOMFORT

programați  altul  pentru  a  profila  zilnic  o  Mutare.  1.1.3.4

Înapoi
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3

4

2

1

Programul  P2  nou  pentru  miercuri  se  adaugă  la  Touch.  4

program  new  a  create  to  Touch.  1

programați  salvarea  la  atingere.  7

crearea  profilului  zilnic  la  atingere.  5  

(editarea  zilnică  a  profilului/Crearea  vezi  (Creare  zilnică  a  profilului.  6

39

nume  Enter.  2

confirmați  la  atingere.  3

7

65

Miercuri  pentru  P1  și  P0  decât  alți  parametri  setați  pentru  a  programa  o  nouă  creare:  Exemplu

SMART  0.2  ECOCOMFORT

program  nou  a  Crearea.  2.1.3.4

Înapoi
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00:16  30:11

B

00:24  00:16

editarea  profilului  la  atingere.  1

fi  setat  jumătate  de  oră  poate  fiecare

A

:parametri  care  urmează  cu  profil  zilnic  o  editare/creare:  Exemplu

Notă

Transfer  de  zonă

1

Dormi

selector  Viteză

Viteză

B

a  de  la  viteză  împiedică  a  fi  setat  accidental  zona

selector  Timp  care

2  VEL

00:24  -  00:00  de  la  viteza  de  repaus  la  setat  este,  creat  este  profilul  de  bază  nou  a  Când

program  Salvare

Dormi

am  30:11  pentru  a  trece  la  zona  albastră  prin  derulare.  2

C

la:  selectați  degetul  slide-ul  dvs.,  timpul  doar  în  albastru

banda  Timp

D

D

C

A

40

30:11  00:00

2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

profil  zilnic  o  editare/Creare.  3.1.3.4

Înapoi
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5

6

8

confirmați  la  atingere.  8

00:16  până  la  2  VEL  setat  la  Trageți.  5

7

salvați  la  atingere.  7

30:11  la  2  SPEED  setată  la  Trageți.  4

00:24  până  la  30:16  de  la  setată  este  viteza  Sleep  dacă  bifați  la  Derulare.  6

41

4
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doar  tu  poți:

programați  eliminarea  la  atingere.  1

confirmați  la  atingere.  2

confirmați  la  atingere.  2

1

programați  duplicatul  la  atingere.  1

Notă

2

2

1

.programe  personal  dvs.  de  la  program  o  eliminare  pentru  a  funcționa  această  Utilizare

dacă  conține  zile,  nu  eliminați  niciun  program

.alocate  fie  nu  vor  zile,  duplicate  fie  vor  programa  singurul  timp;  program  existent-pre  un  duplicat  pentru  a  funcționa  acest  Utilizare

42

SMART  0.2  ECOCOMFORT

programa  o  Duplicare.  4.1.3.4

programa  o  Eliminare.  5.1.3.4
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32

dispozitivul  pentru  a  programa  o  trimitere  către  Touch.  1

configurați  salvarea  la  atingere.  2

.dispozitivul  la  datele  pe  care  le  trimite  la  nevoie,  programe  de  editare  sau  creare  După

confirmați  la  atingere.  3

1

SMART  0.2  ECOCOMFORT

dispozitivul  pentru  a  programa  o  Trimitere.  6.1.3.4
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1

Timp  de  referință

de  bază  lunar  sau  săptămânal,  zilnic  a  on  afișate  pot  fi  date  Said

A

(valori  Temperatură

B

-  Ora  °y (gradeC  x

C

(valoriVocD

D

B

(valorile  VitezaE

E

-  Timp  (procent  de  umiditate  xy

(timp  -  mod  de  funcționare  y

C

formați  grafic  în  date  vizualizarea  la  atingere.  1

X

44

A

.dispozitivul  în  datele  înregistrate  Viteză  și  VOC,  umiditate  relativă,  temperatură  puteți  afișa,  secțiunea  aceasta  În

(valori  umiditatea  relativă  

(calitatea-  Timpul  xy

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Rapoarte.  2.3.4

Înapoi
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1

;sezon-

.senzor  de  praguri–

;configurare  avansată–

;filtru  de  management–

;temperatura  percepută–

45

;ora  și  ziua–

;geolocalizare–

setarea  unei  selectări  la  atingere.  1

;răcire  fără  –

:secțiunea  aceasta  într-un  mod  avansat  și  în  setările  de  can  editate  Unele

SMART  0.2  ECOCOMFORT

setări  Avansate.  3.3.4
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Notă

și  lăsați  dvs.  și  membrii  familiei  dvs.  când  înregistrarea  va  sistemul),  5  puncte  vsee  (setările  făcute  pe  baza,  activate  este  funcția

Notă

.oamenii  de  prezenta  reala  la  dispozitivul  de  functionare  reglarea  vointa  si,  abordare  acasa

nu  poate  funcționa  acest  lucru:  poate  fi  utilizat  în  modul  BLE

.proprietar  utilizator

maxim  4  dispozitive  Master  pot  fi  geolocate  în  unități  slave.  acasă  fiecare  va .urma  în  consecință  o:Notă

A

(dezactivați/activați  dacă:  dispozitivul  dvs.  puteți,  doar  acțiune  partajată

funcția  dezactivează/activează

B setările  ecranului  Se  deschide

etc  va.  ia  valorile  setate  din

B

localizarea  geografică  setată  la  atingere.  2

46

the)  astfel  de  parametri.  funcția  de  geolocalizare

1

2

3  puncte  Vezi de  ca  gama

Când.  dispozitivul  să  respecte  cu  poziționarea  dvs.  pe  baza,  secțiunea  aceasta  în  set  fie  poate  viteze  diferite,  inteligența  artificială  pârghie  Prin

funcția  de  a  gestiona  atingerea.  1

A

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Geolocalizare.  1.3.3.4
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6

;(acțiunea  intervalului  de  ieșire  după  setată  va  fi  acea  viteză  (acțiunea  de  rază  de  ieșire  când

8

4

revenirea  acasă  până  când  este  păstrată  și  acțiunea  intervalului  de  intrare,  atunci  când  este  setată,  va  fi  acea  viteză  (acțiunea  intervalului  de  intrare  pe

5

salvați  la  atingere.  6

.(modul  setat  anterior  pentru  a  reveni  va  unde

poziționați  acasă  găsirea  la  atingere.  7

7

dezactivare/Activare:  iar  vitezele  dispozitivului  vor  fi  mesaje  cu  notificare

47

configurația  sa  ia  unitățile  sclave,  utilizatorul  dorit  să  reușească  să  îți  stăpânească  dispozitivul  Select.  3

acasă  la  ești  dacă  confirmi  la  Touch.  8

(dispozitiv  de  gestionare  a  zonei  Perimetrul  (acțiunea  intervalului  Set.  4

Notă această  acțiune  apropiată  dispozitivul  fii  Tu.  folosit  se  va  cere,  de  asemenea,  să  confirme  poziția  pentru  a  efectua:

9

:condiții  3  în  dispozitivul  de  viteză  a  setului.  5
;(acțiunea  Raza  de  acțiune  la  distanța  stabilită  până  la  ieșirea  acasă  de  la  150  m  aproximativ  de  la  set  va  fi  acea  viteză  (acțiunea  rază  de  acțiune  în

3

.parametrii  setati  nou  pentru  a  functiei  in  functie  de  activarea  atingerii.  9
Notă

Înapoi
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activa  este  funcția  Acum

necesar  dacă  dezactivați  atingerea.  11

Condiții  confidențialitate  confirmați  la  atingere.  10

11

48

10

Înapoi

SMART  0.2  ECOCOMFORT
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.umiditatea  relativă  măsurată  de  către  afectată  este,  de  asemenea,  temperatura  camerei  măsurată,  temperatura  percepută  obținerea  Pentru

2

A

nu  poate  funcționa  acest  lucru:  poate  fi  utilizat  în  modul  BLE

1

A

Notă

2

.temperatura  percepută  la  activarea  la  atingere.  1

(

49

temperatura  percepută  pe  afișaj  va  sistemul  Acum

3

necesar  dacă  dezactivează  atingerea.  2

1

funcția  de  activare  a  atingerii.  1

(de  culoare  galbenă  este  valoarea,  activ  este  temperatura  percepută  când pagina  de  start  pe)

.sectiunea  aceasta  in  temperatura  masurata  a  locului  in  set  fi  poate  temperatura  perceputa  The

continuați  să  atingeți.  2

)  curățat  fie  pentru  a  avea  nevoie  de  filtre  atunci  când  avertizare  un  afișaj  va  sistemul,  funcția  de  activare  După.  3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

temperatura  Percepută.  2.3.3.4

management  Filter.3.3.3.4
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Sezonul.4.3.3.4

SMART  0.2  ECOCOMFORT

.apa  rece  in  ea  scufundarea  prin  filtru  Clean.  cartu� ul  scoate� i,  alimentarea  circuitului  de  alimentare  oprirea  după:  cură� area  filtrului

:vary  va  funcționa  temperatura  Percepută  determină  la  parametrii,  sezonul  această  setare  de  –  iarnă

numără  resetarea  pentru  a  avea  nevoie  de  tine,  curățând  După.  4

termina  la  atingere.  5

sau

.atenție  maximă  folosirea  detergentului  și  a  apei  cu  piesele  murdare  curate,  alimentarea  circuitului  de  alimentare  oprirea  După:  curățarea  pieselor  Plastic

.activat  fi  va  funcționa
răcire  Eliberați  și  variați  va  funcționa  temperatura  Percepută  determina  la  parametrii,  sezon  această  setare  de  –  vară

1

alte  lichideAten� ie

2

faceți:  nu  scufundați  piesele  electrice  în  apă

mod  a  selecta  la  atingere.  1

confirmați  la  atingere.  2

5

:funcțiile  unele  afectează  acest  lucru,  secțiunea  aceasta  în  selectat  fi  poate  sezonul  curent  The

4

50
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1

prag  o  selectare  pentru  Atinge.  1

C  °6

2

setarea  salvării  la  atingere.  2

4

confirmați  la  atingere.  3

secțiunea  aceasta  în  set  poate  fi  ora  și  ziua  curentă

1

praguri  de  răcire  Mediu  
liber

economisirea  timpului  vară  pentru  a  actualiza  activarea  automată  la  atingere.  4

confirmați  la  atingere.  5
51

C  °4

2

scăzut

3
5

C  °2
înalt

.secțiunea  aceasta  în  set  fi  poate  funcționa  răcire  Eliberați  de  declanșarea  pragului  
Întotdeauna,  economisiți  energie  până  la  ore  noaptea  mijlocul  sezonului  și  vara  în  timpul  acasă  dvs.  din  interiorul  răcorului  vă  puteți,  funcționa  această  
Activare  numai  modul  sezon  Vară  în  activ  este  funcția  Aceasta.  aer  filtrat  cu

ora  și  data  setate  la  atingere.  1

ora  și  data  selectați  pentru  a  derula.  2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

ora  si  Ziua.6.3.3.4

răcire  Liberă.5.3.3.4
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:  sunt  valorile  disponibile,  valoarea  compensată  setarea  la  Derulare.  1

1

;C  °1,0  rezoluție,  C  °5  +la  C  °5  -de  la  temperatură  OFFSET  setabil  %  1,0  rezoluție  %,  
5  +la  %  5  -de  la  OFFSET  umiditate  reglabilă

confirmați  la  atingere.  2

52

.secțiunea  aceasta  în  set  poate  fi)  umiditate  și  temperatură  (dispozitivul  prin  citirea  parametrilor  actuali  să  respecte  cu  citirea  offset  O  căldură  sau  fereastră  
a  la  proximitate.  ge  (factori  alți  de  afectați  este  citirea  în  acest  fel  un  astfel  de  poziționat  este  dispozitivul)  if  function  this  Use .(source

2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

configurare  Offset.7.3.3.4
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2

mediu

(ridicat,  mediu,  scăzut,  niciunul  (pragul  de  valoare  este  setat  la  Derulare.  1

scăzut

înalt

confirmați  la  atingere.  3

.secțiunea  aceasta  în  set  poate  fi  senzori  VOC  și  umiditate,  luminozitate  pentru  praguri  sensibilitate  The

înalt

1.0

înalt

1

53

.depă� ite  sunt  pragurile

scăzut

250  ppm

scăzut

3

senzorul  de  praguri  VOC

luminozitate  prag  Senzor

control  avansat  activare  la  atingere.  2

mediu

150,0

350  ppm

a  spus  dacă)  boost  (viteza  maximă  la  schimbul  aerului  forțat  a  declanșa,  modul  automat  în  dispozitivul  de  operare  prin  determinat,  setarea  Acest

praguri  umiditate  relativă  Senzor

125,0

mediu

300  ppm

.depășite  sunt)  VOC  și  umiditate  (limitele  se  stabilesc  dacă  pasul  unu  prin  creștere  este  setată  viteza,  control  avansat  activare  Prin

%65%  60%  55

SMART  0.2  ECOCOMFORT

praguri  Senzor.8.3.3.4
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4

2

5

3

1

6

confirmați  la  atingere.  6

cameră  număr  a  Select.  5

continuați  să  atingeți.  7

sau  nume  personalizat  a  Enter.  1

nume  standard  a  selecta  la  atingere.  2

54

nume  standard  a  Selectați.  3

(opțional  (încăperile  numărului  sunt  setate  la  atingere.  4

7

.sectiunea  aceasta  in  creata  o  personalizata  a  sau  selectata  poate  fi  propusa  celor  din  zona  pentru  numele  A

SMART  0.2  ECOCOMFORT

numele  Camera.  5.3.4
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.Smartphone  a  din  el  import  sau  fotografie  o  fotografie,  disponibile  cei  de  la  el  selectând  după  secțiune  aceasta  în  set  poate  fi  zona  pentru  tapet  A

sau  Aplicația  în  disponibile  cele  din  tapetul  Selectați.  1

1

55

3

foldere  Smartphone-ul  din  fotografia  Încărcare.  3

2

sau  fotografiați  un  Take.  2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Tapet.  6.3.4
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secțiunea  aceasta  în  acasă  un  altul  pentru  a  fi  mutat  poate  dispozitivul

confirmați  la  atingere.  2

pentru  a  trece  la  dispozitivul  de  acasă  Selectați.  1

56

1

continuați  să  atingeți.  3

2

3

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Mișcare  inteligentă  0.2  Ecocomfort.  7.3.4
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:poți,  secțiunea  asta  în

nu  poate  funcționa  asta:  fi  folosit  în

2

modul  BLE

;dispozitivul  rulează  poate  cine  utilizatorii  vizualiza-

ea/sa  pe  pagina  de  pornire  pe  afișată  va  fi  pictograma  galbenă  a  și,  reușește  să  utilizatorii  autorizați  din  lista  să  apară  acum  va  utilizatorul

cu  partajarea  dispozitivului  de  gestionare  pentru  a  dori  ca  utilizatorul  să  numească  Enter.  1

adăugați  la  Touch.  2

.  smartphone

;altul  utilizator  cu  partajare  dispozitiv  de  gestionare–

;altul  utilizator  la  transferul  proprietății–

57

.managementul  din  ele  elimina–

1

Notă

SMART  0.2  ECOCOMFORT

utilizator  alt  Invitare.  1.8.3.4

Partajarea.  8.3.4

Înapoi

Machine Translated by Google



2

alt  utilizator  pentru  a  transfera  proprietatea  către  Touch.  2

confirmați  la  atingere.  3

58

1

A

3

.efect  ia  pentru  a  schimba  aplicația  pentru  a  reporni  pentru  a  avea  nevoie  de  utilizatorul  
(pictograma  galbenă  a  și  oaspetele  a  devenit  are  proprietatea  transferată  cine  utilizator  va  apărea  pagina  Acum  acasă)

utilizatorul  a  gestiona  atingerea.  1

A

SMART  0.2  ECOCOMFORT

proprietate  Transfer.2.8.3.4
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managementul  de  la  ei  eliminați  la  Touch.  2

2

confirmați  la  atingere.  3

59

1

.management  din  eliminat  fost  acum  are  utilizatorul  The

3

Notă

utilizatorul  a  gestiona  atingerea.  1

operațiunea  aceasta:  nu  va  elimina  contul  utilizatorului

SMART  0.2  ECOCOMFORT

management  de  la  utilizator  Eliminare.3.8.3.4
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3

modul  BLENotă nu  poate  funcționa  asta:  fi  folosit  în

2

4

parola  Enter.  3

1

rețea)]  n/g/b  11.802  (GHz  4,2  [Fi-Wi  selectați  pentru  atingere.  1

confirmați  la  atingere.  4

60

.secțiunea  aceasta  în  editată  poate  fi  conectată  este  dispozitivul  la  care  să  rețea  Fi-Wi

rețea  a  Selectați.  2

SMART  0.2  ECOCOMFORT

setarea  Fi-Wi.  9.3.4

01  Fi-Wi

03  Fi-Wi

04  Fi-Wi

05  Fi-Wi

02  Fi-Wi

03  Fi-Wi
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număr  de  serie

versiunea  Firmware

E

Mac

(setările  meniului  într-unul  și  Smartphone-ul  dvs.  de  notificare  pentru  a  ajunge  la  sau

termina  la  atingere.  4

.VMC  repornirea  și  firmaware  actualizarea,  dispozitivul  de  date  unele  vizualizare  puteți  secțiunea  aceasta  În

D

F

C

conectat–  la  a
la:

1

A

[slave/Master  [mod  de  operare

3

C

B

E

firmware  nou  pentru  verificare  la  atingere.  1

4

continuați  să  atingeți.  3

B

adresa  BLE

disponibil  este  firmware-ul  nou  când)

61

Notă

F

Adresa  Mac  WIFI

reporniți  dispozitivul  la  Atingeți.  2

2

D

2

efectuați  actualizarea  firmware-ului  și  VMC-ul  trebuie  să  fie  reporniți ;rețeaua  Fi-Wi  activă  cu– ;BLE  închide  localizat– .dispozitivul  să

procedura  actualizați  startul  la  atingere.  2

A

SMART  0.2  ECOCOMFORT

(actualizare  firmware  (Smart  0.2  Ecocomfort  Managing.  10.3.4
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1

dispozitivul  deconectați  la  Touch.  1

vizualizarea  manuală  pentru  Atingeți.  1

.cu  împerechere  este  acasă  de  la  dispozitivul  dezasamblarea  pentru  a  funcționa  această  Utilizare

confirmați  la  atingere.  2

Aten� ie Dacă:  dispozitivul  este  eliminat  tot,  datele  se  vor  pierde

din  nou  se  împerechea  cu  necesar  este,  dispozitivul  reușind  să  meargă  înapoi  la,  operațiunea  de  la  capăt  la  At

Notă Pentru  a:  dezasambla

62

Deconectați  mai  întâi  masterul,  dispozitivul  unitățile  Slave  este  cu  tipul  asociat  a

2

1

manual  VMC  vizualizarea  vă  permite  caracteristica  Aceasta

SMART  0.2  ECOCOMFORT

Îndepărtarea  dispozitivului.  12.3.4

Manual  online.  11.3.4
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