
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ 
Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистри-
ра климатик

При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID , който започва с „AP-“.
* Идентификаторът SSID е посочен на етикета за безжична LAN мрежа.

Този наръчник обяснява процедурата по регистриране на климатика (сдвояване на 
безжичен LAN адаптер)
Относно метода за инсталиране на W-LAN адаптер, моля, вижте наръчника за експлоатация, 
приложен към безжичния LAN адаптер или климатика.
Моля, вижте в наръчника за използване на мобилното приложение за повече информация как 
да го използвате.

Android е регистрирана търговска марка на Google Inc.
IOS e търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се 
използва с разрешение.

Наименования на части

Регистриране на климатик (сдвояване на безжичен LAN адаптер)
ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Преди да започнете това настройване, изчакайте поне 60 секунди след като климатикът 
бъде включен в електрическата мрежа (чрез прекъсвач или щепсел). 

• Проверете дали смартфонът или таблетът е свързан с безжичния рутер, към който 
свързвате климатика. Настройването няма да работи ако той не е свързан към същия 
безжичен рутер.

• За да контролирате 2 или повече климатика с един и същ смартфон или таблет, извършете 
повторно настройването на избрания режим.

• Съдържанието на екрана е предмет на промяна в резултат на актуализации на мобилното 
приложение и може да не съвпада с действителния екран.

(продължава на следващата страница)
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Процедурата за настройване варира в зависимост от следните точки:
- дистанционното управление на климатика
- версията на операционната система на вашия смартфон или таблет
- режима на връзката (Ръчен режим или Бутонен режим)

За дистанционно управление тип А За дистанционно управление тип B

Версия на опера-
ционната система Режим на връзката Версия на опера-

ционната система Режим на връзката

Операционна сис-
тема Android

Ръчен режим Операционна сис-
тема Android

Ръчен  режим
Бутонен режим Бутонен режим 

iOS 11 или по-нова Ръчен  режим iOS 11 или по-нова Ръчен  режим
Бутонен режим Бутонен режим

iOS 10 или по-ста-
ра

Ръчен  режим iOS 10 или по-ста-
ра

Ръчен  режим
Бутонен режим Бутонен режим 



<За дистанционно управление тип А>

 ■ Ръчен режим (За операционна система Android)

*Легенда за LED индикатора:    Изключен   Включен   Мигащ   Във всякакво състояние
ЗАБЕЛЕЖКИ:  Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му 

ще се върне в първоначалния си вид.

1 Натиснете  на дистанционното управление, 
докато се покаже само часовникът.

2 Стартирайте мобилното приложение.

3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след по-
казването на екрана на мобилното приложение.

(Email Address)

(Password)

Sign In

4 Натиснете бутона [+], за да добавите нов 
климатик.

+

5 Натиснете  на дистанционното управле-
ние за повече от 5 секунди.

 ще бъде показан на дисплея на дистанцион-
ното управление. (Дисплей на 

дистанционното 
управление)

6 Натиснете  .

7 Изберете , като използвате  .

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

8 Натиснете  .

 на вътрешния модул ще мига.

(Продължава на 
следващата страница)

Ръчен режим (Андроид тип А)



<За дистанционно управление тип А>

9 Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на 
екрана на мобилното приложение.

10  Изберете SSID идентификатора (мрежовото 
име) на адаптера за безжичнна LAN мрежа, с 
който се свързвате. AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx

11  Въведете PIN кода, написан на адаптера за 
безжична LAN мрежа.

Password



Connect device

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx

12  Изберете безжична LAN точка за достъп, с 
която се свързвате. 
Въведете паролата на безжичната LAN точ-
ка за достъп и натиснете [Connect device] 
(„Свързване на устройство“).

Home AP

Password

W-LAN Access Points

XYZ AP


ABC123 Connect device

  на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

Button Mode

Manual Mode



<За дистанционно управление тип А>

 ■ Ръчен режим (За iOS 11 или по-нова)

*Легенда за LED индикатора:    Изключен   Включен   Мигащ   Във всякакво състояние
ЗАБЕЛЕЖКИ:  Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му 

ще се върне в първоначалния си вид.

1 Натиснете  на дистанционното управление, 
докато се покаже само часовникът.

2 Стартирайте мобилното приложение.

3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след по-
казването на екрана на мобилното приложение.

(Email Address)

(Password)

Sign In

4 Натиснете бутона [+], за да добавите нов 
климатик.

+

5 Натиснете  на дистанционното управле-
ние за повече от 5 секунди.

 ще бъде показан на дисплея на дистанцион-
ното управление. (Дисплей на 

дистанционното 
управление)

6 Натиснете  .

7 Изберете , като използвате  .

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

8 Натиснете  .

 на вътрешното тяло ще мига.

(Продължава на 
следващата страница)

Ръчен режим (iOS11 или по-нов тип A)



<За дистанционно управление тип А>

9 Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на 
екрана на мобилното приложение.

10  Изберете [Continue] („Продължи“)

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx



11  Въведете идентификатора SSID и PIN кода, 
упоменати на етикета за безжична LAN мрежа.

•	 Идентификатор	SSID
Въведете	„AP-XXXX“	с	главни	букви.
Изпишете	следните	12	знака	с	малки	букви.	

A P - X X X X - x x x x x x x x x x x x
С главни букви С малки букви

(12 знака)

•	 PIN
PIN	кодът	не	е	наличен	за	някои	модели.

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx



12  Изберете безжична LAN точка за достъп, с 
която се свързвате. 
Въведете паролата на безжичната LAN точ-
ка за достъп и натиснете [Connect ] („Свър-
жи“).

Home AP

Password

W-LAN Access Points

XYZ AP


ABC123 Connect

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено. Registration is 
now complete

Button Mode

Manual Mode

ConnectContinue

Connect



<За дистанционно управление тип А>

 ■ Ръчен режим (За iOS 10 или по-стара)

*Легенда за LED индикатора:    Изключен   Включен   Мигащ   Във всякакво състояние
ЗАБЕЛЕЖКИ:  Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му 

ще се върне в първоначалния си вид.

1 Натиснете  на дистанционното управление, 
докато се покаже само часовникът.

2 Стартирайте мобилното приложение.

3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след по-
казването на екрана на мобилното приложение.

(Email Address)

(Password)

Sign In

4 Натиснете бутона [+], за да добавите нов 
климатик.

+

5 Натиснете  на дистанционното управле-
ние за повече от 5 секунди.

 ще бъде показан на дисплея на дистанцион-
ното управление. (Дисплей на 

дистанционното 
управление)

6 Натиснете  .

7 Изберете , като използвате  .

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

8 Натиснете  .

 на вътрешното тяло ще мига.

(Продължава на 
следващата страница)

Ръчен режим (iOS10 или по-стар тип A)



<За дистанционно управление тип А>

9 Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на 
екрана на мобилното приложение.

10  Отворете [Setting] („Настройка“)-> [Wi-fi], 
като следвате инструкциите в мобилното 
приложение. 
Изберете SSID идентификатора (мрежовото 
име) на климатика, с който се свързвате.

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx

11  Въведете PIN кода, написан на адаптера за 
безжична LAN мрежа.

Password



Connect device

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx

12  Изберете безжична LAN точка за достъп, с 
която се свързвате. 
Въведете паролата на безжичната LAN точ-
ка за достъп и натиснете [Connect ] („Свър-
жи“).

Home AP

Password

W-LAN Access Points

XYZ AP


ABC123 Connect

  на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено. Registration is 
now complete

Button Mode

Manual Mode



<За дистанционно управление тип А>

 ■ Бутонен режим (За операционна система Android, iOS)

*Легенда за LED индикатора:    Изключен   Включен   Мигащ  Във всякакво състояние
ЗАБЕЛЕЖКИ:  Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му 

ще се върне в първоначалния си вид.

1 Натиснете  на дистанционното управление, 
докато се покаже само часовникът.

2 Стартирайте мобилното приложение.

3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след по-
казването на екрана на мобилното приложение.

(Email Address)

(Password)

Sign In

4 Натиснете бутона [+], за да добавите нов 
климатик.

(Android)

+

(iOS)

5 Изберете [Button Mode] („Бутонен режим“) на 
екрана на мобилното приложение.

6 Натиснете бутона WPS на безжичния рутер 
към който се свързвате.
Вижте	в	наръчника	за	експлоатация	на	безжичния	рутер	
къде	се	намира	този	бутон	и	как	да	го	натиснете.

Безжичен рутер

7 Натиснете  на дистанционното управле-
ние за повече от 5 секунди.

 ще бъде показан на дисплея на дистанцион-
ното управление. (Дисплей на 

дистанционното 
управление)

8 Натиснете  .

(Продължава на 
следващата страница)

+

Button Mode

Manual Mode

Бутонен режим (За дистанционно управление тип A)



<За дистанционно управление тип А>

9 Изберете , като използвате  .

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

10  Натиснете  .

 на вътрешното тяло ще мига.

Когато адаптерът за безжична LAN мрежа 
намери свързваща безжична LAN точка за дос-
тъп, мигането ще стане бавно.

ЗАБЕЛЕЖКИ:  Преди	да	продължите	към	следва-
щата	стъпка	се	уверете,	че	сте	
проверили,	че	мигането	се	е	проме-
нило.

(Включен/изключен = 
1 секунда/1 секунда)

(Включен/изключен =  
2 секунди/0,5 секунди)

11  Натиснете [Register] (Регистрирай) на екрана 
на мобилното приложение, за да се стартира 
връзката с безжичния рутер.

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

 Registration is  
now complete

Register



<За дистанционно управление тип B>

 ■ Ръчен режим (За операционна система Android)

*Легенда за LED индикатора:    Изключен   Включен   Мигащ   Във всякакво състояние
ЗАБЕЛЕЖКИ:  Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му 

ще се върне в първоначалния си вид.

1 Натиснете  на дистанционното управле-
ние, докато индикаторите му се изключат.

2 Стартирайте мобилното приложение.

3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след по-
казването на екрана на мобилното приложение.

(Email Address)

(Password)

Sign In

4 Натиснете бутона [+], за да добавите нов 
климатик.

+

5 Натиснете  на дистанционното управле-
ние за повече от 5 секунди.

 ще бъде показан на дисплея на дистанцион-
ното управление.

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

6 Натиснете  .

7 Изберете , като използвате  .

(Дисплей на 
дистанционното 

управление)

8 Натиснете  .

  на вътрешното тяло ще мига.

(Продължава на 
следващата страница)

Ръчен режим (Андроид тип B)



<За дистанционно управление тип B>

9 Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на 
екрана на мобилното приложение.

10  Изберете SSID идентификатора (мрежовото 
име) на адаптера за безжичнна LAN мрежа, с 
който се свързвате. AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx

11  Въведете PIN кода, написан на адаптера за 
безжична LAN мрежа.

Password



Connect device

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx

12  Изберете безжична LAN точка за достъп, с 
която се свързвате. 
Въведете паролата на безжичната LAN точ-
ка за достъп и натиснете [Connect device] 
(„Свързване на устройство“).

Home AP

Password

W-LAN Access Points

XYZ AP


ABC123 Connect device

  на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

Button Mode

Manual Mode



<За дистанционно управление тип B>

 ■ Ръчен режим (За iOS 11 или по-нова)

*Легенда за LED индикатора:    Изключен   Включен   Мигащ   Във всякакво състояние
ЗАБЕЛЕЖКИ:  Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му 

ще се върне в първоначалния си вид.

1 Натиснете  на дистанционното управле-
ние, докато индикаторите му се изключат.

2 Стартирайте мобилното приложение.

3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след по-
казването на екрана на мобилното приложение.

(Email Address)

(Password)

Sign In

4 Натиснете бутона [+], за да добавите нов 
климатик.

+

5 Натиснете  на дистанционното управле-
ние за повече от 5 секунди.

 ще бъде показан на дисплея на дистанцион-
ното управление.

(Дисплей на дистан-
ционното управле-

ние)

6 Натиснете  .

7 Изберете , като използвате  .

(Дисплей на 
дистанционното 

управление)

8 Натиснете  .

 на вътрешното тяло ще мига.

(Продължава на 
следващата страница)

Ръчен режим (iOS11 или по-нов тип B)



<За дистанционно управление тип B>

9 Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на 
екрана на мобилното приложение.

10  Изберете [Continue] („Продължи“)

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx



11  Въведете идентификатора SSID и PIN кода, 
упоменати на етикета за безжична LAN мрежа.

•	 Идентификатор	SSID
Въведете	„AP-XXXX“	с	главни	букви.
Изпишете	следните	12	знака	с	малки	букви.	

A P - X X X X - x x x x x x x x x x x x
С главни букви С малки букви

(12 знака)

•	 PIN
PIN	кодът	не	е	наличен	за	някои	модели.

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx



12  Изберете безжична LAN точка за достъп, с 
която се свързвате. 
Въведете паролата на безжичната LAN точ-
ка за достъп и натиснете [Connect ] („Свър-
жи“).

Home AP

Password

W-LAN Access Points

XYZ AP


ABC123 Connect

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено. Registration is 
now complete

Button Mode

Manual Mode

ConnectContinue

Connect



<За дистанционно управление тип B>

 ■ Ръчен режим (За iOS 10 или по-стара)

*Легенда за LED индикатора:    Изключен   Включен   Мигащ   Във всякакво състояние
ЗАБЕЛЕЖКИ:  Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му 

ще се върне в първоначалния си вид.

1 Натиснете  на дистанционното управле-
ние, докато индикаторите му се изключат.

2 Стартирайте мобилното приложение.

3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след по-
казването на екрана на мобилното приложение.

(Email Address)

(Password)

Sign In

4 Натиснете бутона [+], за да добавите нов 
климатик.

+

5 Натиснете  на дистанционното управле-
ние за повече от 5 секунди.

 ще бъде показан на дисплея на дистанцион-
ното управление.

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

6 Натиснете  .

7 Изберете , като използвате  .

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

8 Натиснете  .

 на вътрешното тяло ще мига.

(Продължава на 
следващата страница)

Ръчен режим (iOS10 или по-стар тип B)



<За дистанционно управление тип B>

9 Изберете [Manual Mode] („Ръчен режим“) на 
екрана на мобилното приложение.

10  Отворете [Setting] („Настройка“)-> [Wi-fi], 
като следвате инструкциите в мобилното 
приложение. 
Изберете SSID идентификатора (мрежовото 
име) на климатика, с който се свързвате.

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx

11  Въведете PIN кода, написан на адаптера за 
безжична LAN мрежа.

Password



Connect device

AP-XXXX-xxxxxxxxxxxx

12  Изберете безжична LAN точка за достъп, с 
която се свързвате. 
Въведете паролата на безжичната LAN точ-
ка за достъп и натиснете [Connect ] („Свър-
жи“).

Home AP

Password

W-LAN Access Points

XYZ AP


ABC123 Connect

  на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено. Registration is 
now complete

Button Mode

Manual Mode



<За дистанционно управление тип B>

 ■ Бутонен режим (За операционна система Android, iOS)

*Легенда за LED индикатора:    Изключен   Включен   Мигащ   Във всякакво състояние
ЗАБЕЛЕЖКИ:  Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му 

ще се върне в първоначалния си вид.

1 Натиснете  на дистанционното управле-
ние, докато индикаторите му се изключат.

2 Стартирайте мобилното приложение.

3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след по-
казването на екрана на мобилното приложение.

(Email Address)

(Password)

Sign In

4 Натиснете бутона [+], за да добавите нов 
климатик.

(Android)

+

(iOS)

5 Изберете [Button Mode] („Бутонен режим“) на 
екрана на мобилното приложение.

6 Натиснете бутона WPS на безжичния рутер 
към който се свързвате.
Вижте	в	наръчника	за	експлоатация	на	безжичния	рутер	
къде	се	намира	този	бутон	и	как	да	го	натиснете.

Безжичен рутер

7 Натиснете  на дистанционното управле-
ние за повече от 5 секунди.

 ще бъде показан на дисплея на дистанцион-
ното управление.

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

8 Натиснете  .

(Продължава на 
следващата страница)

+

Button Mode

Manual Mode

Бутонен режим (B)



<За дистанционно управление тип B>

9 Изберете , като използвате  .

(Дисплей на 
дистанционното 
управление)

10  Натиснете  .

 на вътрешното тяло ще мига.

Когато адаптерът за безжична LAN мрежа 
намери свързваща безжична LAN точка за дос-
тъп, мигането ще стане бавно.

ЗАБЕЛЕЖКИ:  Преди	да	продължите	към	следва-
щата	стъпка	се	уверете,	че	сте	
проверили,	че	мигането	се	е	проме-
нило.

(Включен/изключен = 
1 секунда/1 секунда)

(Включен/изключен =  
2 секунди/0,5 секунди)

11  Натиснете [Register] (регистрирай) на екрана 
на мобилното приложение, за да се стартира 
връзката с безжичния рутер.

 на вътрешния модул ще се включи.

Настройването е завършено.

 Registration is  
now complete

Register


