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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

WIFI ADAPTER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. 
Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! 
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FIGYELEM! 
 

 A berendezést csak a mellékelt leírás szerint működtesse!  
 Bárminemű engedély nélküli módosítás, beavatkozás  akadályozhatja a 

berendezés megfelelő működését. 
 A Wifi adapter csak az IOS  vagy ANDROID operációs rendszerekkel működő 

okos telefonokkal alkalmazható :  
 Nyilatkozat: Előfordulhat, hogy a termék nem használható minden IOS / 

Android rendszerrel. Az alkalmazás speciális körülményeire való tekintettel, a 
gyártó a termék kompatibilitásával kapcsolatban semmiféle felelősséget nem 
vállal. 

 A vezeték nélküli WIFI hálózati kialakítások különbözőségei miatt előfordulhat, 
hogy a Wifi adaptor elveszti a kapcsolatot a WIFI routerrel, ebben az esetben 
a szükségessé válhat a helyi hálózat újrakonfigurálása. 

 
 

1. A Wifi adapter beépítése 

 

 Nyissa fel az előlapot. A csatlakozó aljzatot a beltéri egység jobb oldalán 
találja. 

 Csavarja ki a rögzítő csavart, és távolítsa el a záródugót. 
 Ezután csatlakoztassa a Wifi adaptert (Ügyeljen arra, hogy „Smart Kit” felirat 

Ön felé nézzen)!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyissa fel az előlapot. 

 
Csavarja ki a 
rögzítő csavart 

Távolítsa el a záródugót  

Csatlakoztassa a Wifi adaptert 

 
Ügyeljen arra, hogy „Smart 
Kit” felirat Ön felé nézzen) 
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1. Az alkalmazás letöltése és telepítése 

ANDROID rendszer esetén:  
Olvassa le az első oldalon található QR kódot 
mobiltelefonjával, és telepítse az alkalmazást! A 
telepítést minden esetben a „saját mappák” 
„letöltések” mappából indítsa.  

IOS rendszer esetén:  
Töltse le az „WIFI AC” alkalmazást az APP Store-
ból, és telepítse az alkalmazást! 
 

2. Felhasználó regisztráció és belépés 

Indítsa el az alkalmazást, majd válassza az alább megjelölt menüpontokat 

(Register –> Sign up now –> Login) , és kövesse az alkalmazás instrukcióit a 

regisztráció befejezéséhez, valamint a bejelentkezéshez 

 

 

 

  

Írja be a regisztrációnál 

megadott E-mail címet és 

jelszót, majd nyomja meg a 

„Login” (Bejelentkezés) 

gombot. 

Válassza a „Register” 

menüpontot 
Adja meg E-mail címét a 

felhasználói fiók 

létrehozásához, és állítsa be 

a bejelentkezéshez 

szükséges jelszót, majd 

nyomja meg a „Sign up now” 

gombot! 
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3. A felhasználói fiók kezelése 
 
3.1 Berendezés hozzáadása  

 
Bejelentkezés után nyomja meg az „MANAGE” gombot majd az „AC Info” 
gombot és az AC Binding gombot. 
Adja meg a berendezés nevét (tetszőleges), majd a „Scan QR Code” gomb 
megnyomása után mobiltelefonjával olvassa le a QR kódot a klímaberendezés 
előlapja alatt a jobb oldalon. 
 Ezután nyomja meg az „OK” gombot a befejezéshez!   
 A hozzárendelés után az Ön fiókja lesz a berendezéshez rendelet „Master” 
(elsődleges) felhasználó.  

 
 
 

  

Nyomja meg az 

„Manage” gombot 

Nyomja meg az „AC info” 

gombot 

 

Nyomja meg az „AC 

Binding” gombot 

Adja meg a berendezés 

nevét (tetszőleges), majd 

a „Scan QR Code” gomb 

megnyomása után 

mobiltelefonjával olvassa 

le a QR kódot a 

klímaberendezés előlapja 

alatt a jobb oldalon. 

Ezután nyomja meg az 

„OK”  
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4. Felhasználó hozzáadása 

Egy berendezésnek csak egy „Master” (elsődleges) felhasználója lehet. 

Amennyiben egy berendezéshez több felhasználót szeretne hozzárendelni, 

azt az „ASSIGN USER” menüpont alatt teheti meg. 

Nyomja meg a „MANAGE” majd az „ASSIGN USER” gombot, majd válassza a 

„+ ADD”  menüpontot. A megjelenő lapon írja be az új felhasználói fiókot 

(melyet előzőleg regisztrált) – válassza ki a kapcsolni kívánt berendezést és 

nyomja meg az OK gombot, majd kövesse az alkalmazás instrukcióit a 

befejezéshez! 

Csak a „Master” (Elsődleges) felhasználó adhat hozzá további fiókokat.  

 

 

 

 

  

Nyomja meg „Assing 

User” gombot 
Válassza a „+ ADD”  

menüpontot. 
A megjelenő lapon 

írja be az új 

felhasználói fiókot 

(melyet előzőleg 

regisztrált) – válassza 

ki a kapcsolni kívánt 

berendezést és 

nyomja meg az OK 

gombot 

Nyomja meg 

„Manage” gombot 
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5. A berendezés összekapcsolása a saját WIFI hálózattal 

5.1 ANDROID rendszerű okos telefon esetén 
Az alkalmazás használata előtt a légkondicionálót csatlakoztatni kell az otthoni 
WIFI hálózatra. 
Ehhez helyezze áram alá a klímaberendezést. 
Az okos telefonján  lépjen ki  a felhasználói fiókjából. 
Ezután válassza „Connect” menüpontot. 
A „Select AC” pont alatt válassza ki a csatlakoztatni kívánt berendezést 
(alapértelmezett név: icongo_*) 
A „Select Network” pont alatt válassza ki a csatlakoztatni kívánt WIFI hálózatot 
majd adja meg a belépéshez szükséges jelszót. 
Nyomja meg a „Conn” gombot és várjon a csatlakozás befejezéséig. 
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5.2 IOS rendszerű okos telefon esetén (iPhone) 
Az alkalmazás használata előtt a légkondicionálót csatlakoztatni kell az otthoni 
WIFI hálózatra. 

Ehhez helyezze áram alá a klímaberendezést. 
Az okostelefonján  lépjen ki  a felhasználói fiókjából válassza a  „Connect” 
menüpontot. 
Ezután lépjen ki az alkalmazás felületéből és a telefon WIFI hálózati 
beállításainál és válassza az „icongo_*” hálózatot. 
Lépjen vissza az alkalmazás felületére, majd válassza ki az otthoni WIFI 
hálózatot és adja meg a csatlakozáshoz szükséges jelszót. 
Végül kattintson a „Connect” gombra az összekapcsolás befejezéséhez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  
 

Kattintson a  „Connect”
gombra 

Telefonján nyissa meg a 
WIFI hálózati beállításokat 

Válassza az „icongo_* 
hálózatot 

Lépjen vissza az alkalmazásba (a 
megjelölt ikon megnyomásával) 

Válassza ki az otthoni hálózatot 
amihez csatlakoztatni kívánja a 
légkondicionálót 

Adja meg a csatlakozáshoz 
szükséges jelszót, és nyomja 
meg a „connect” gombot. 
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5.3 A  konfigurálás törlése (csak újra beállítás esetén) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ha a router jelszó megváltozott, illetve helytelen beállítás 

esetén, a berendezés hálózati beállítását a gyári 

alapbeállítások visszaállítása után az előbb leírt módon 

újra kell konfigurálni! 

A gyári alapbeállítások visszaállítása a következőképpen 
történik:  

 Állítsa a klímaberendezést hűtés üzemmódba  
 a hőmérsékletet 25 fokra 

 nyomja meg a  gombot 

 nyomja meg a  gombot  

 nyomja meg a  gombot 
 állítsa a hőmérsékletet 27 fokra 

 nyomja meg a  gombot 

 nyomja meg a  gombot  

 nyomja meg a  gombot 
 

Ezt a folyamatot 10 mp-en belül kell elvégezni! Sikeres 

visszaállítás (reset) esetén a berendezés kettőt sípol. 

Figyelem: 
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6. A klímaberendezés vezérlése interneten keresztül.  

nyomja meg a „Control” gombot mobil alkalmazásában. Ekkor a 

klímaberendezés vezérlőfelületét látja. A  gomb megnyomása után 

választhatja ki a vezérelni kívánt készüléket a listából.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A berendezés első használatbavételekor meg kell adnia a felszerelés helyét.  

A „Select Country” pontnál válassza az „East Europe”, majd  a „Select Province” 

pontnál válassza „Budapest (Hungary)” helyeket , és adjon meg egy tetszőleges 

címet. ) 

  

Nyomja meg a 

„Control” gombot 
Nyomja meg a  

gombot 

Válassza ki a listából a 

vezérelni kívánt készüléket 
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7. Csoportos vezérlés interneten keresztül 

Nyomja meg a  gombot a vezérlőfelületen, ekkor a készülékek listáját 

látja. Nyomja meg a „Group Control” gombot. Ezen a felületen létrehozhat 

olyan csoportot, amely a lakás összes készülékét tartalmazza, így azokat 

egyszerűen, egyszerre állíthatja be. 

Ehhez nyomja meg a „New Group” gombot, adja meg a csoport nevét, majd 

válassza ki a csoportosítani kívánt készülékeket. 

A befejezéshez nyomja meg a „ Create” gombot. 

 

 

  

Kattintson a „New 

Group” gombra. 

(Később ezen a 

felületen végezheti a 

csoport közös 

vezérlését. 

A megfelelő 

csoportot 

kiválasztva, az 

„Anynet” gombra 

kattintás után 

vezérelheti a 

csoportot.) 

Válassza ki a 

csoportosítani 

kívánt 

készülékeket, 

majd kattintson a 

„Creat” gombra 
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8. Haladó funkciók 

Nyomja meg az „AF” gombot a kezelőfelületen. Készüléke haladó funkciói 

vállnak ekkor láthatóvá, amennyiben készüléke rendelkezik ezekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figyelem: 

Figyelem:ez az alkalmazás egy általános verzió! Előfordulhat, 

hogy az Ön által vásárolt berendezés nem támogatja az összes 

funkciót amit az alkalmazás felkínál. 

A szürkén megjelenő gombok funkciói nem érhetők el az adott 

üzemmódban, vagy az adott berendezésen. 
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