НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Управление чрез
безжична LAN мрежа
за климатик

Част № 9384296009-04

ВЪВЕДЕНИЕ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да управлявате Вашия климатик от извън стаята или от
далечно разстояние посредством безжична LAN връзка.*1

Можете да сменяте различните функции*2
на климатика.

Режимът на работа ще се показва на
екрана *3 на смартфона или таблета ви
(като смарт устройство).
Приложението FGLair Mobile
(наричано по-долу „мобилно приложение“)
позволява лесен достъп и лесно управление*4.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
*1: Необходимо е да имате климатик с безжичен LAN адаптер, съвместим с
FGLair (наричан по-долу „този продукт“).
*2: Използваемите функции може да се различават при различните модели
климатици. За подробности, моля, направете справка с ръководството за
експлоатация на климатика.
*3: Съдържанието на екрана е предмет на промяна в резултат на
актуализации на мобилното приложение и може да не съвпада с
действителния екран.
*4: Режим за пестене на батерия не се препоръчва, докато използвате това
приложение. Това може да повлияе на връзката между това приложение и
климатика.
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ПОДГОТОВКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Неща за проверка
Подгответе следните неща преди да използвате продукта.
Климатик

Климатик, съвместим с FGLair и разполагащ с
безжичен LAN адаптер

Точка за достъп

Този продукт използва точка за достъп, която поддържа
стандарта IEEE802.11 b/g/n за безжични LAN мрежи.
Настройте връзката с точката за достъп посредством
WPS, за да може да се извършва комуникация чрез
безжична LAN мрежа. Проверете в ръководството за
експлоатация на точката за достъп, която искате да
използвате, дали поддържа IEEE802.11b/g/n или WPS.

Смартфон или
таблет

Поддържана
операционна
система:
• Android OS
• iOS

Документи

Ръководство за настройка на WLAN адаптер
Ръководство за експлоатация на вътрешно тяло

Моля, проверете коя е последната
поддържана версия в Google play
или App store.

Android и Google Play са регистрирани търговски марки на Google Inc.
App store e марка за услуга, собственост на Apple Inc., регистрирана в САЩ и
в други държави.
IOS e търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и
други страни и се използва с разрешение.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

След актуализиране на мобилното приложение, ще получите уведомление
от Google play или App store.
Актуализирайте редовно мобилното приложение за по-силна защита, подобро функциониране и отстраняване на грешки.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

◆За да предотвратите лични наранявания или материални щети,
прочетете внимателно този раздел преди да използвате продукта и
се уверете, че следвате предпазните мерки за безопасност.
◆Неправилната експлоатация поради неспазването на тези
инструкции, може да причини вреда или щети, сериозността на които
е класифицирана, както следва:
Тази маркировка указва процедури, които, ако бъдат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ извършени неправилно, може да доведат до смърт
или сериозни наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ

Тази маркировка указва процедури, които, ако бъдат
извършени неправилно, може да доведат до лични
наранявания на потребителя или материални щети.

Тази маркировка указва
ЗАБРАНЕНО действие.

Тази маркировка указва
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО действие.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

●След като започнете да използвате продукта, вече ще е възможно
да управлявате климатика от места, от които няма пряка видимост
към него. Това означава, че хората в стаята може да бъдат изложени
на нежелани резултати от работата на климатика. Проверете
състоянието на стаята, преди да използвате продукта.
• Проверявайте редовно дали захранващият кабел на климатика е
добре свързан и дали не се е натрупал прах около него.
Това може да доведе до прегряване или пожар.
• Проверявайте предварително за неизправности в действието на
климатика.
• Уверете се, че въздушният поток от климатика няма да доведе до
негативни ефекти.
Възможно е да бъдат съборени предмети, което да причини наранявания,
пожар или щети по имуществото.
• Ако знаете, че има хора в близост до климатика, информирайте ги
предварително, че ще контролирате и спирате климатика от далечно разстояние.
Внезапното включване или спиране на климатика може да изненада
хората в близост до него и да доведе до падане или препъване, ако
някой се е качил на платформа. Освен това внезапните промени в
температурата на стаята могат да доведат до влошаване на физическото
състояние на хората. Не използвайте продукта ако има хора в стаята,
които не могат сами да контролират температурата (Например бебета,
деца, хора с физически увреждания, възрастни хора, или болни хора.).
• Необходимо е да разбирате настройките за запазване на таймера и
другите операции преди да използвате продукта.
Неочакваното включване или спиране на климатика може да доведе до
влошаване на физическото състояние на хората или да има негативен
ефект върху животни или растения.
• Проверявайте често настройките и какво е положението с работата
на климатика, когато използвате продукта от далечно разстояние.
Внезапните промени в температурата на стаята могат да доведат до
влошаване на физическото състояние на хората или да имат негативен
ефект върху животни или растения.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

●Когато използвате климатика от този продукт, индикаторните лампи
на вътрешния модул ще се включат, но те няма да примигват, нито
пък ще има звуков сигнал за получаване от вътрешния модул.

●Ако връзката между продукта и точката за достъп е лоша, това може
да се подобри чрез преместване на точката за достъп или местене на
антената. Подобряването на връзката може да стане и с преместване
на точката за достъп по-близо до продукта или посредством LAN
усилвател-повторител.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗЖИЧНА LAN МРЕЖА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Когато използвате безжична LAN мрежа, има предпазни мерки относно
личните данни, радиовълните и т.н., които трябва да следвате.
За да използвате този продукт правилно, прочетете следните
предпазни мерки и ръководството за експлоатация на безжичното
LAN оборудване, което използвате. Ние няма да носим отговорност
(освен в случаите на призната законова отговорност) за повреди, други
дефекти и щети, получени в резултат на използването на този продукт
неправилно или по време на използването му от вас или от трети лица.

Предпазни мерки по отношение на радиовълните
●Не използвайте продукта на следните места. Използването на този
продукт на подобни места може да доведе да нестабилна връзка или
невъзможност за свързване.
• В близост до оборудване за безжична комуникация, което използва
същата честотна лента (2,4 GHz) като продукта.
• Места, където има магнитни полета, излъчвани от уреди като
микровълнови фурни, или има статично електричество или радиовълнова
интерференция. (Радиовълните може да не могат да достигнат целта си в
зависимост от околната среда).
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗЖИЧНА LAN МРЕЖА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Предпазни мерки по отношение на личната информация (свързани със сигурността)
●Когато използвате безжично LAN оборудване, има вероятност от
прихващане поради използването на радиовълни, независимо дали
използвате криптиране или не.
Безжичната
LAN мрежа използва радиовълни за обмяната на информация
●
между продукта и точката за достъп. Това означава, че е възможно да
се свърже свободно с LAN мрежа, ако е в обхвата на радиовълните. От
друга страна, ако радиовълните са в определен диапазон, те ще достигат
до всички места, намиращи се зад прегради (например стени). Затова
е възможно вашите комуникации да бъдат прихванати и прочетени или
някой да влезе в тях в нарушение на закона.
При
първоначалното настройване на вашата безжична връзка не
●
се свързвайте с оборудване и мрежи, които нямате разрешение да
ползвате.
Нулирайте
настройките на продукта когато го дадете за рециклиране
●
или го прехвърлите на трето лице.

Други
●Използвайте продукта като нормално оборудване за LAN мрежа.
• Не използвайте продукта в болници и/или места, където има медицинско
оборудване.
• Не използвайте продукта когато пътувате със самолет.
• Не използвайте продукта в близост до електронно оборудване, което
служи за прецизен контрол или обработва слаби сигнали.

Примери за такова електронно оборудване, за което трябва да
внимавате:
Слухови апарати, пейсмейкъри, противопожарни аларми,
автоматични врати и друг вид оборудване с автоматичен контрол.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗЖИЧНА LAN МРЕЖА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

●Това не гарантира безжична свързаност и работа с всички точки
за достъп и при всички възможни условия в жилищни зони.
Радиовълните може да не успеят да достигнат целта си или да бъдат
препречени в следните ситуации:
• При използване в сгради, направени от бетон, стоманобетон или метал.
• При монтиране в близост до прегради.
• При радиовълнова интерференция от друго оборудване за безжична
комуникация, което използва същата честота.
• Места, където има магнитни полета, излъчвани от уреди като
микровълнови фурни, или има статично електричество или радиовълнова
интерференция.

●Настройте този продукт и инсталирайте мобилното приложение само
след като сте прочели ръководството за експлоатация на точката за
достъп.
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ВАЖНИ СЪВЕТИ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Относно ръководството
Това ръководство обяснява как се използва мобилното приложение за
управление на този продукт.

Интернет достъп
За да използвате мобилното приложение, е необходим интернет
достъп.
Уверете се, че връзката към безжичната LAN мрежа е силна и няма да
се разпадне по време на настройването.

●Настройките на климатика от мобилното приложение няма да бъдат
отразени в безжичното дистанционно управление.
● Няма да можете да въвеждате инструкции за работа или да
извършвате наблюдение посредством мобилното приложение когато
климатикът е изключен от електрическата мрежа (с прекъсвач или от
щепсела).
●Температурата в стаята ще бъде показана в мобилното приложение
по време на работа. Но температурата може да не е точна, като това
зависи от ситуацията в стаята или от работния статут на климатика.
Използвайте я само за справка.
● Ако има разлики между настройките, направени чрез мобилното
приложение, и тези, направени чрез дистанционното управление, покъсно извършената операция ще има приоритет.
* 	Ако таймерите бъдат настроени чрез мобилното приложение и чрез
безжичното или кабелно дистанционно управление, и двете настройки на
таймера ще бъдат активни.
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ВАЖНИ СЪВЕТИ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Наименования на части (от страна на климатика)
За WLAN адаптер със SSID, започващо с “AP-”.

WLAN етикет
(върху безжичния LAN адаптер)
MAC:
SSID:AP--/
PIN:
Позицията на безжичния LAN адаптер
варира в зависимост от модела.

Индикаторна лампичка на
безжична LAN мрежа
Индикаторни лампички
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ВАЖНИ СЪВЕТИ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

За WLAN адаптер със SSID, започващо с “AC-UTY-”.
Индикатор за безжична LAN
мрежа и бутон на предния панел
(за вградени продукти)

Индикатор за безжична LAN
мрежа и бутон на безжичен
LAN адаптер
(за опция)

LED
индикатор 1
(зелено)

LED
индикатор 2
(оранжев)
Бутон за
настройка

WLAN етикет
MAC:
SSID: AC-UTY-/
PIN: 
За някои модели няма PIN код. Моля,
проверете WLAN етикета.

Режим Sleep (сън)**
*Легенда за LED индикатора:

Изкл

Вкл

Примигващ

Когато безжичният LAN адаптер не се ползва
●Безжичният LAN адаптер преминава в режим Sleep, когато
настройването на безжичната LAN мрежа не е завършено
до един час след включването на климатика към
електрозахранването (с щепсел или прекъсвач).
●Безжичният LAN адаптер не може да бъде използван в режима
Sleep. Безжичният LAN адаптер няма да функционира и двете
индикаторни лампички ще са изключени.
За да използвате безжичния LAN адаптер
●Натиснете бутона за настройка върху безжичния LAN
адаптер. Уверете се, че индикаторните лампички се
включват.
**Само за продукти с режим Sleep. Проверете в наръчника за
настройките дали това се отнася за Вашия WLAN адаптер.
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LED индикатор 1:
Включен
LED индикатор 2:
2 сек/включен
2 сек/изкл

ПОТРЕБИТЕЛСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Избиране на световен регион
При стартиране на мобилното
приложение за първи път,
изберете региона на монтаж от
списъка на следния екран.
За да настроите, натиснете [OK].
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Ако не зададете региона
правилно, може да не успеете
да регистрирате климатика.

Ако нямате профил, натиснете
[Create Account]. (Вижте
страница 14.)
Ако имате профил, натиснете
[Sign in]. (Вижте страница 15)
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ПОТРЕБИТЕЛСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Създаване на профил
Въведете своя имейл адрес,
парола и други данни, както е
показано, след това сложете
отметка, ако приемате Общите
условия. (Нужно е одобрение,
за да се използва това мобилно
приложение)

Съобщение за потвърждение
ще бъде изпратено на имейл
адреса, който сте регистрирали.

Превъртане
на екрана

За да завършите създаването
на профила, отворете линка в
съобщението за потвърждение.
* Ако не получавате съобщение
за потвърждение, натиснете
[Resend e-mail] на екрана
[Sign in], за да изпратите
отново съобщението. (Вижте
следващата страница.)
Натиснете тук, за да приемете.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

•Можете да регистрирате само един имейл адрес и парола за един
безжичен LAN адаптер. Използвайте същите имейл адрес и парола за
други потребители, които ще работят през същия безжичен LAN адаптер.
•Моля, използвайте имейл адрес, в който можете да влезете чрез смарт устройство.
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ПОТРЕБИТЕЛСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Влизане

Влезте с имейла адреса
и паролата, които сте
регистрирали.

Ако сте забравили паролата си,
натиснете тук.
Въведете своя имейл адрес в
следния екран и ще получите имейл
за възстановяване на паролата.
Ако не получавате съобщението за
потвърждение в създадения акаунт,
натиснете тук.
Въведете своя имейл адрес в
следния екран и ще получите
съобщение за потвърждение.

Bg-15

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИМАТИКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Добавяне на нови климатици
Добавете нов климатик към
мобилното си приложение, като
натиснете [+].
Регистрирайте новия климатик,
като следвате инструкцията в
мобилното приложение.
Когато регистрацията бъде
завършена, съобщението ще се
появи на екрана.
No registered devices
To add a device and get started,
touch the above “+” icon.

Settings completed.
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Екран "Списък на климатици"
<Име на група>
Плъзнете наляво или надясно, за
да смените групата.
Home

AC-UTY-00aefab31ff9

AC-UTY-00bbxxxxxxxx

Натиснете, за да добавите нов
климатик.
Натиснете, за да включите/
изключите всеки от климатиците.

<Име на климатик и настоящ
работен режим>
Натиснете, за да управлявате всеки
климатик.
(Вижте стр. 19.)

AC-UTY-00ccyyyyyyyy

<Икона на съобщение>
OFF
AC-UTY-00ddzzzzzzzz

Към екран Timer setting (Вижте
страница 34.)

Към екран с настройки (Вижте
страница 39.)

(Продължава на следващата страница)
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Екран "Списък на климатици" (Продължение)
<Информация за иконите>
Работен режим
Икона

Фонов
цвят

Работен
режим
Cool
Синьо
(Охлаждане)
Зелено Dry
(Изсушаване)
Червено Heat
(Отопление)
Minimum Heat
Червено (Минимално
отопление)
Лилаво Auto
(Автоматичен)
Fan
Сиво
(Вентилатор)
Бяло

Off (Изключен)

Бяло

Offline
(Офлайн)*1)
Updating
(Актуализация
на фърмуера)
A/C Not Working
(Климатикът не
работи)*2)

Updating Бяло
A/C Not Working

Бяло

Икона на съобщение
Икона

Описание

За повече информация за всеки
работен режим, моля, вижте
ръководството за експлоатация
на климатика.

*1) Ако се показва OFFLINE,
мобилното приложение
не е успяло да намери
регистрирания климатик.
	За да получите повече
информация, моля,
вижте „ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ“
(страница 55).
*2)	Когато се покаже „A / C Not
Working“, свържете се с
нашия екип за поддръжка на
следния URL адрес.
www.fujitsu-general.com/
global/contact/index.html

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика
ви, някои икони може да не се
появяват на екрана.

Таймери
Съобщение за грешка
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Индивидуален екран на климатик
Това е основният екран за всеки свързан климатик.
Плъзнете наляво или надясно, за да смените климатика.
Натиснете, за да промените настройките за работа.
• Включ./изключ.
• Работен режим
• Скорост на вентилатора
<Статус на климатика>
• Име на климатика
• Температурата в стаята към момента
Натиснете [
], за да актуализирате
данните за температурата в стаята.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• В следните ситуации ще
бъде показано „--.-“ вместо
температурата в стаята.
-Т
 емпературата в стаята е -10 °C
или по-ниска
- Температурата в стаята е 45 °C
или по-висока
• В зависимост от климатика ви,
температурата в стаята към
момента може да не се появи
на екрана.

<Настройване на температурата>
Натиснете
или
, за да промените
настройката на температурата.
Температурният диапазон варира в
зависимост от климатика.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

По време на режим Fan (Вентилатор),
температурата не се изписва.

(Продължава на следващата страница)
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Индивидуален екран на климатик (Продължение)
Натиснете, за да се върнете на
Екран „Списък на климатици“.
Натиснете, за да добавите
нов климатик.
<Съобщения>
• Съобщение за грешка
• Special state
• Знак за почистване на филтър
За да получите повече
информация, натиснете всяка от
иконите.
Таймери
Когато сте включили таймера за
това приложение, тази иконка ще
се покаже. (За информация относно
работа с Таймер, вижте страница 34.)

Натиснете, за да отворите менюто
„Настройване на функции“. (Вижте
страница 28.)
Натиснете, за да се прехвърлите в
следния екран.
: Към екран „Списък на климатици“
: Към екран Timer setting
: Към екран с настройки

Bg-20

НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Operation mode setting (Настройка на работен режим)
Можете да променяте работния
режим по следния начин.
Cool (Охлаждане)
Dry (Изсушаване)
Heat (Отопление)
Minimum Heat (Минимално
отопление)

Натиснете

Auto (Автоматичен)
Fan (Вентилатор)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика ви,
някои функции може да не се
появяват на екрана.

Operation Mode
Cool
Dry

✓

Heat
Minimum Heat
Auto
Fan
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Fan speed setting (Настройка на скорост на вентилатора)
Можете да смените скоростта на
вентилатора по следния начин.
Q: Quiet (Тиха)
L: Low (Ниска)
M: Medium (Средна)
H: High (Висока)
A: Auto (Автоматична)

Натиснете

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика ви,
някои функции може да не се
появяват на екрана.

Fan Speed
Auto

Q

L

M

H

A

Преместете кръгчето, за
да настроите скоростта на
вентилатора.
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Special state

Когато на екрана се появи „
“,
натиснете тази икона, за да
получите повече информация.
Ще се появи прозорец Special state.
Натиснете, за да затворите прозореца.

Special State
New Firmware Update
Prohibition
Defrost
Oil-rcv
Mode-mismatch
Maintainance
Demand

Confirm

В това ръководство са показани
всички възможни състояния с
описателна цел.
На реалния екран се показват само
състоянията, които са налице към
дадения момент.
За подробна информация относно
всяко състояние, вижте на
следващата страница.

Pump-down
Test-op

(Продължава на следващата страница)
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Special state (Продължение)
Ако на екрана се появи „
информация.

“, натиснете иконата, за да получите повече

Икона Описание

Статус
Управление чрез мобилното приложение е забранено от
Забрана
централния контролер.
В режим на отопление външният модул извършва
размразяване.
Размразяване
Вентилаторът на вътрешния модул е спрян през това
време.
Външният модул извършва възстановяване на маслото.
ВъзстановяваВентилаторът на вътрешния модул може да бъде спрян
не на маслото
през това време.
Вътрешният модул е в процес на поддръжка.
Поддръжка
Работата на вътрешния модул е спряна през това време.
Външният модул извършва изпомпване.
Изпомпване
Работата на вътрешния модул е спряна през това време.
Тестова
Вътрешният модул се проверява.
операция
Работата на вътрешния модул е спряна през това време.
В същата система е зададен режим, който не може да
се използва едновременно с главен или друг вътрешен
Несъответствие
модул в процес на работа. В този случай, нулирайте до
на режима
режим, който може да бъде използван едновременно,
като например режим Вентилатор.
Климатикът е в режима „Изисква контрол“. За повече
Изисква
информация, вижте наръчника с инструкции за режима
контрол
„Изисква контрол“.
Нова
Можете да актуализирате фърмуера на климатика.
актуализация
на фърмуера

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика ви, някои функции може да не се появяват на
екрана.
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Съобщение за грешка
ВНИМАНИЕ
Ако се появи съобщение за
грешка, непременно следвайте
инструкциите на екрана.

Когато на екрана се появи „
“,
натиснете тази икона, за да
получите повече информация за
грешката.
Ще се появи прозорец Error.
Error
No. 00.0

Следвайте инструкцията на екрана
и след това натиснете тук, за да
затворите прозореца.

Indoor unit xxxxx error
Please contact your service
representative.
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Clean Filter (Чист филтър)

Когато на екрана се появи
Clean Filter“, натиснете тази
„
икона, за да получите повече
информация.

Ще се появи прозорец „Clean Filter“.

Clean Filter
Clean the filter.
When cleaning is complete, tap the OK
button.

Cancel

OK

Почистете филтъра на климатика,
след това натиснете [OK].
За процедурите по почистване
на филтъра, моля, вижте в
ръководството за експлоатация на
климатика.
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НАЧАЛНО МЕНЮ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Уведомление за актуализация на фърмуера
Когато актуализация на фърмуера на вътрешното тяло е налична, ще се
появи съобщение.

Докоснете [OK], за да зададете
график за актуализиране на
фърмуера или да го актуализирате
ръчно.
За подробности вижте „Данни за
фърмуер“ (страница 52).
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РАБОТА С КЛИМАТИКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да промените работните настройки и да използвате различни
функции от индивидуалния екран на климатика.
Натиснете, за да отворите менюто
„Настройване на функции“.

Можете да настроите всяка
функция, като натиснете бутона за
статус отдясно.
Изключена:
Вляво (бяло)
Включена:
Вдясно (синьо)
Можете да променяте следните
настройки или функции от менюто
„Настройване на функции“.

Превъртане
на екрана

• Посока на въздушния поток
(Вертикално/хоризонтално)
• Мощна работа
• Икономична работа
• Работа на вентилатора в
енергоспестяващ режим
• Работа на датчика за присъствие
на хора
• Функция Outdoor Unit Low Noise
• Таймер за Outdoor Unit Low Noise
• Изсушаване на намотките

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• За повече информация за всяка
функция, моля, вижте ръководството
за експлоатация на климатика.
• В зависимост от климатика ви,
някои функции може да не се
появяват на екрана.
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РАБОТА С КЛИМАТИКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Operation setting (Работна настройка)
Посока на въздушния поток

Натиснете

Методът за настройка варира
според това какъв е вашият
климатик (схема A или схема B).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от вашия климатик,
хоризонталната посока на
въздушния поток не може да
бъде задавана от мобилното
приложение.

<Схема А>

Преместете кръгчето, за да
настроите посоката на въздушния
поток.
Натиснете, за да стартирате/спрете
въртенето на жалузите.

(Продължава на следващата страница)
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РАБОТА С КЛИМАТИКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Operation setting (Работна настройка)
<Схема B>

Посока на въздушния поток

Back

Airflow Direction

Vertical

Swing

Adjust

Всяко натискане тук ще изменя
посоката на въздушния поток.

Swing

Horizontal

-

Натиснете, за да стартирате/спрете
въртенето на жалузите.

Adjust
Swing
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РАБОТА С КЛИМАТИКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Operation setting (Работна настройка)
Мощна работа

Натиснете, за да стартирате/спрете
Мощната работа.
Мощната работа ще бъде
изключена автоматично, когато
температурата в стаята достигне
зададената температура.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика ви,
някои функции може да не се
появяват на екрана.
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РАБОТА С КЛИМАТИКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Economy setting (Икономична настройка)

Натиснете, за да стартирате/спрете
всяка от функциите.
Икономична работа
Работа на вентилатора в
енергоспестяващ режим
Работа на датчика за
присъствие на хора

За повече информация за всяка
от функциите, моля, вижте
ръководството за експлоатация на
климатика.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика ви,
някои функции може да не се
появяват на екрана.
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РАБОТА С КЛИМАТИКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Maintenance setting (Настройка за поддръжка)
Функция Outdoor Unit Low
Noise
Натиснете, за да стартирате/
изключите функцията Outdoor Unit
Low Noise
Натиснете, за да активирате/
дезактивирате таймера на
функцията Outdoor Unit Low Noise.
Натиснете, за да зададете началния
час (Start Time) или крайния час
(End Time) на таймера Outdoor Unit
Low Noise.

Изсушаване на намотките
Натиснете, за да стартирате/спрете
изсушаването на намотките.
За повече информация за всяка от
функциите, моля, вижте ръководството
за експлоатация на климатика.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика ви,
някои функции може да не се
появяват на екрана.
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РАБОТА С ТАЙМЕР

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да зададете до 2 програми за седмичния таймер за всеки
климатик.
В 1 програма за седмичния таймер може да зададете график на работа
с до 14 настройки.
ЗАБЕЛЕЖКИ:

Преди да използвате таймера се уверете, че часовата зона е правилно
зададена. Таймерът, зададен от мобилното приложение, действа съгласно
тази зададена часова зона. (Вижте страница 50.)

Натиснете, за да настроите
Седмичния таймер.
Ще се появи Екран "Списък на
климатици" (за таймер).
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РАБОТА С ТАЙМЕР

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Процедура на настройка на таймера
<Екран "Списък на климатици" (за таймер)>
タイマー設定

No Group
グループ１

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
グループ２

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX

Изберете климатика, за който
желаете да настроите Седмичния
таймер.
Натиснете, за да бъдат скрити/
показани климатиците,
регистрирани в групата.

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX

ЗАБЕЛЕЖКИ:

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
グループ �

Ако е регистриран само един
климатик, този екран няма да
бъде показан и ще се появи
Екран за показване на таймера
(вижте страница 36).

(Продължава на следващата страница)
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РАБОТА С ТАЙМЕР

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Процедура на настройка на таймера (Продължение)
<Екран за показване на таймера>
Ще бъде показана настоящата настройка на таймера за избрания
климатик.
Натиснете, за да се върнете на Екран
"Списък на климатици" (за таймер).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Не можете да активирате едновременно
Седмичен таймер 1 и Седмичен таймер
2 за един и същи климатик.

Натиснете, за да активирате/
дезактивирате Седмичния таймер.
Статус на настройката на таймера
(Лилаво): Auto (Автоматичен)
(Синьо): Cool (Охлаждане)
(Зелено): Dry (Изсушаване)
(Сиво): Fan (Вентилатор)
(Червено): Heat (Отопление)
(Бяло): Изключен таймер
При режимите Auto (Автоматичен),
Cool (Охлаждане), Dry (Изсушаване)
или Heat (Отопление) зададената
температура е показана в кръга.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В този екран се показват само дните,
за които е настроен таймерът.

Натиснете, за да редактирате
настройките на Седмичния таймер.
Натиснете, за да скриете/
покажете подробна информация за
настройките на Седмичния таймер.
(Продължава на следващата страница)
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РАБОТА С ТАЙМЕР

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Процедура на настройка на таймера (Продължение)
<Екран за избор на таймер>
Натиснете, за да се върнете на
Екрана с дисплея на таймера.
Weekly Timer 1

Back
05:00

ON
M

08:30

T

T

F

W

T

W

T

F

W

S

S

S

Натиснете, за да редактирате всяка
настройка на таймера.

26.0°C
T

F

T

S
-

Dry

OFF
M

W

26.0°C

-

ON
M

24:00

T

OFF
M

15:00

Cool

S

S

S

S

T

Add

F

Натиснете, за да добавите нова
настройка на таймера.

(Продължава на следващата страница)
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РАБОТА С ТАЙМЕР

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Процедура на настройка на таймера (Продължение)
<Екран за редактиране на таймер>
Натиснете, за да се върнете на
Екрана за избор на таймер.
Operation
Time

05:00

Power

ON

Operation Mode

Cool

Set Temp.
Day

26.0°C
M

T

W

OK

Delete

T

F

S

S

Натиснете, за да зададете часа.
Натиснете, за да изберете Таймер за
включване или Таймер за изключване.
Натиснете, за да изберете работния
режим.
Натиснете, за да зададете
температурата.
Натиснете, за да изберете деня, в
който да приложите таймера.
Натиснете, за да приключите
редактирането.
Натиснете, за да изтриете
настройката на таймера.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от вашия климатик
и настройката на таймера, някои
елементи от настройките може
да не бъдат показани.
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Натиснете тук, за да отидете на
екрана за настройване.

<Setting (Екран за настройване)>

Можете да проверите или да
настроите следните елементи от
екрана за настройване.
• Настройка на профил
• Известяване
• Настройки относно околната
среда
• Поддръжка
• Настройване на климатика
• Групова настройка
• LED setting
• Хронология на грешките
• Настройване на часовите зони
• Контакт за сервиз
• Данни за фърмуер

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика ви,
някои елементи може да не
бъдат показани.
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Account Setting (Екран за настройка на профил)
Account Setting

От тук можете да промените
потребителските си данни и парола.

First Name

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Last Name

Регистрираният имейл адрес не
може да бъде променен.
Ако искате да промените имейл
адрес, изтрийте настоящия
профил и създайте профил с
новия имейл адрес.

E-mail Address

Update

Current Password

Натиснете за излизане от
мобилното приложение.

New Password
Confirm Password

Change

Натиснете, за да изтриете вашия
профил.
Когато повече няма да използвате
безжичния LAN адаптер, не
забравяйте да изтриете профила
си, за да защитите личните си
данни.

Sign Out

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Деинсталирането на мобилното
приложение не изтрива личната
ви информация от сървъра на
мобилното приложение.
Моля, изтрийте профила си, като
натиснете върху [Delete account].

Delete Account

Bg-40

НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

App setting (Екран за настройка на приложението)
Notification (Известяване)
Включете на On, ако желаете
известяване чрез имейл.
* Когато възникнат грешки, ще ви
бъде изпратено известие.

X.X.X

Environment setting (Настройки
относно околната среда)
Temperature unit (Температурни
единици): Можете да изберете
единицата за измерване на
температурата да е градуси по
Фаренхайт или Целзий.
Version (Версия): Може да проверите
коя е версията на това мобилно
приложение.
Terms of Use (Условия за
използване): Можете да
потвърдите Общите условия.

WLAN support

Support (Поддръжка)
Error Q&A list: Можете да видите
Error Q&A list на нашия уеб сайт.
WLAN Support: Можете да
видите ръководствата на нашия
уеб сайт.
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатици)
Air conditioner Setting (Настройване на климатика)
От този екран можете да регистрирате нов климатик, да промените
името на климатика и да дерегистрирате климатика.

Back

エアコン設定

「+」をタップしてエアコンを追加

AC-UTY-000000000000
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX

Натиснете, за да регистрирате
нов климатик.
Натиснете, за да редактирате
името на климатика или да
дерегистрирате климатика.
(Вижте следващата страница.)

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатици)
Air conditioner Setting (Настройване на климатика) (продължение)

AC-UTY-123456789012

AC-UTY-123456789012

Unregister

Натиснете, за да редактирате името
на климатика.
1. Редактирайте името, като
използвате не повече от 20
символа. (напр. Име на стаята)
* Първоначалното име ще бъде
SSID на безжичния LAN адаптер.
2. Натиснете [OK], за да приключите
редактирането.
Натиснете, за да дерегистрирате
климатика.
Когато изхвърляте безжичния
LAN адаптер или го прехвърляте
на трети лица, не забравяйте
да дерегистрирате климатика от
мобилното си приложение.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

След като климатикът бъде
дерегистриран, инициализирайте
безжичния LAN адаптер.
Ако SSID започва с „AC-UTY-“,
вижте в наръчника за настройките.
Ако SSID започва с „AP-“, вижте
ръководството за експлоатация
на климатика.
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Group Setting (Групова настройка)
Можете да обедините няколко климатика в група.
Натиснете, за да създадете нова група.
(Вижте страница 45.)
No Group

AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Климатиците, които не са
регистрирани в групи, биват
показвани в „No Group” (без група).
Натиснете, за да преместите
климатика в друга група.
(Вижте страница 46.)
Натиснете, за да редактирате името на
групата или да изтриете групата.
(Вижте страница 47.)
Натиснете, за да бъдат скрити/
показани климатиците,
регистрирани към групата.

(Когато не е зададена група)

No Group
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Group Setting (Групова настройка)
<Създаване на нова група>
Натиснете, за да създадете нова
група.
No Group

Въведете името на групата.
След като въведете името на
групата и изберете климатиците,
натиснете тук, за да завършите
настройването.
No Group

Натиснете, за да изберете
климатика, който да бъде
регистриран към групата.
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

ЗАБЕЛЕЖКИ:

За да създадете нова група,
регистрирайте един или повече
климатици към групата.
В противен случай тази
настройка не може да бъде
завършена.
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Group Setting (Групова настройка)
<Преместване на климатика в друга група>

No Group

Натиснете, за да изберете
климатика, който желаете да
преместите.
След като изберете климатика,
натиснете [Select] на групата, в
която искате да го преместите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Ако нито един климатик не
принадлежи към групата, то
групата ще бъде изтрита.
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Group Setting (Групова настройка)
<Промяна на името на група и изтриване на група>

No Group

AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Натиснете, за да изберете група,
чието име да редактирате или която
да изтриете.

За да редактирате името, натиснете
тук и въведете ново име.
За да изтриете групата, натиснете тук.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

След като групата бъде изтрита,
регистрираните климатици се
преместват в „No Group”.

Delete Group
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
LED setting
Можете да включите или да изключите индикаторната лампичка на
безжичната LAN мрежа.

No Group

Натиснете, за да включите или
изключите индикаторната лампичка
на безжичната LAN мрежа.
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Натиснете, за да бъдат скрити/
показани климатиците,
регистрирани в групата.
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Error History (Хронология на грешките)
Можете да проверите хронологията на грешките на климатика.

No Group

Натиснете, за да изберете
климатика, за да проверите
хронологията на грешките.
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Back

エラー履歴

AC-UTY-XXXXXXXXXXXX
yyyy/mm/dd hh/mm
Code

Последните 10 грешки ще бъдат
показани на екрана. Грешката ще
бъде запазена за 1 месец след
появата ѝ.
Натиснете, за да смените реда на
хронологията на грешките. (от найнови към най-стари/от най-стари
към най-нови).

Content

yyyy/mm/dd hh/mm
Code

Content

yyyy/mm/dd hh/mm
Code

Content

yyyy/mm/dd hh/mm
Code

Content
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Time Zone (Настройване на часовите зони)
Можете да изберете часовата зона на региона, където е монтиран
климатикът.
* Таймерът, зададен от мобилното приложение, действа съгласно тази
часова зона.

No Group

Натиснете, за да изберете
климатика, за който желаете да
зададете часова зона.
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Изберете часовата зона от списъка
и след това натиснете [OK] в
прозореца за потвърждение.
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Service Contact (Контакт за сервиз)
Можете да получите полезна информация като регистрирате информация.

No Group

Натиснете, за да изберете
климатика, за да актуализирате
информацията.
AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

Въведете име, телефонен номер
и имейл адрес за обслужващ
персонал.
След това натиснете [Update].
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НАСТРОЙКА

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Информация за фърмуер
Можете да проверите информацията за фърмуера на WLAN адаптера
и вътрешното тяло. Можете да зададете график за актуализация или
да актуализирате ръчно фърмуера на вътрешното тяло.

Натиснете, за да изберете
климатика, за да проверите данните
за фърмуера.

Данните за фърмуера ще бъдат
показани.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от климатика
информацията за фърмуера на
вътрешното тяло може да не се
показва.
В такъв случай не са налични
актуализации за фърмуера на
вътрешното тяло.

X.X

X.X

Version X.X.X / E072V01P01L18-4
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Към СЪДЪРЖАНИЕ

НАСТРОЙКА

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Информация за фърмуер
<Настройте график за актуализации на фърмуера>
Чрез задаване на графика вътрешното тяло ще се актуализира автоматично в зададеното време.
ЗАБЕЛЕЖКИ:

X.X

X.X

В зависимост от вътрешното
тяло „Firmware Update“ може да
не се показва. В такъв случай
не са налични актуализации за
вътрешното тяло.

Version X.X.X / E072V01P01L18-4

Докоснете, за да редактирате
настройката на автоматичните
актуализации.

Докоснете, за да активирате/
деактивирате автоматичните
актуализации.
Докоснете, за да промените времето
за стартиране на актуализацията на
фърмуера.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• За да зададете автоматично актуализиране, изберете времето, в което
не използвате климатика. По време на актуализацията на фърмуера
климатикът спира работа и не може да се контролира.
• След като стартира актуализацията на фърмуера, не изключвайте
климатика и WLAN адаптера, докато актуализацията не завърши.
• След актуализацията на фърмуера настройките от безжичното дистанционно
управление ще бъдат нулирани. За да изпратите отново настройките,
управлявайте климатика от безжичното дистанционно управление.
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Към СЪДЪРЖАНИЕ

НАСТРОЙКА

Air conditioner Setting (Екран Настройване на климатика)
Информация за фърмуер
<Ръчна актуализация на фърмуера>
Можете да актуализирате фърмуера на вътрешното тяло ръчно.
ЗАБЕЛЕЖКИ:

В зависимост от вътрешното
тяло „Firmware Update“ може да
не се показва. В такъв случай
не са налични актуализации за
вътрешното тяло.

X.X

X.X

Version X.X.X / E072V01P01L18-4

Ако станат достъпни актуализирани
данни, на екрана се появява „New“.
Докоснете, за да видите новата
версия.

X.X
X.X

Докоснете, за да стартирате
актуализацията на фърмуера.
Когато актуализацията бъде
завършена, съобщението ще се появи.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• П
 о време на актуализацията на фърмуера климатикът спира работа и не
може да се контролира (за максимум 30 минути).
• След като стартира актуализацията на фърмуера, не изключвайте
климатика и WLAN адаптера, докато актуализацията не завърши.
• След актуализацията на фърмуера настройките от безжичното дистанционно
управление ще бъдат нулирани. За да изпратите отново настройките,
управлявайте климатика от безжичното дистанционно управление.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Проверете следните неща преди да искате поправка на продукта.
Части/елементи Ситуация
Решения
Действия чрез
мобилното
приложение

Не мога да контролирам Проверете дали е включен
продукта чрез мобилното вътрешният модул.
приложение.
Проверете дали захранването към
точката за достъп е включено.
Уверете се, че смарт устройството ви
не е в самолетен режим.
Проверете дали не се намирате на
място, където е трудно да се направи
връзка посредством радиовълни.
**Проверете дали безжичният LAN
адаптер не е в режим Sleep. За
подробности, погледнете "ВАЖНИ
СЪВЕТИ".
Ако използвате режим за пестене на
батерия на вашето смарт устройство,
изключете вашето смарт устройство
от безжичната LAN мрежа, след
което го включете отново.
По време на актуализацията на
фърмуера на вътрешното тяло
климатикът спира работа. Изчакайте,
докато актуализацията завърши (за
максимум 30 минути).
По време на актуализацията на
фърмуера на WLAN адаптера не
можете да управлявате климатика от
мобилното приложение. Използвайте
дистанционното или изчакайте,
докато актуализацията завърши (за
максимум 5 минути).
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Части/елементи Ситуация
Действия чрез
мобилното
приложение

Посоката на въздушния
поток на мобилното
приложение е различна
от действителната
позиция на климатика.
Седмичният таймер не
работи.

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Решения

Посоката на въздушния поток може
да е била сменена от различен
източник (дистанционно управление
или други мобилни приложения).
Моля, направете отново настройките.
Настройката на Седмичния таймер
може да не е активирана. Сменете
отново настройката на Седмичния
таймер, така че да е активирана.
Ако сте дерегистрирали климатика от
мобилното приложение, настройките
на Седмичния таймер ще са изтрити.
За да използвате Седмичния
таймер, регистрирайте климатика
от мобилното приложение и отново
настройте Седмичния таймер.
Седмичният таймер не се Седмичният таймер работи на базата
задейства в зададеното на настройките за часова зона.
време.
Задайте часовата зона на региона,
където е монтиран климатикът.
Температурата не е
Уверете се, че термодатчикът на
показана в мобилното
кабелното дистанционно управление
приложение.
е активиран и че зададената
температура е в диапазона, който
може да се задава.
Функцията Автоматично Функцията Автоматично изключване
изключване на датчика не може да се задава от мобилното
за присъствие на хора не приложение. Използвайте кабелното
може да се задава.
или безжичното дистанционно
управление.

**Само за продукти с режим Sleep. Проверете в наръчника за
настройките дали това се отнася за Вашия WLAN адаптер.
Моля, проверете в ръководството за експлоатация на вътрешния модул
за отстраняване на неизправности, свързани с вътрешния модул.
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■Състояние на безжични LAN индикатори
За WLAN адаптер със SSID, започващо с “AP-”.
Състояние на
лампичките

(Бавно)

Причини и решения
Точката за достъп не получава захранване.
⇒ Проверете дали захранването към точката за достъп
е включено.
Възможно е безжичният LAN адаптер да не е правилно
свързан с точката за достъп.
⇒И
 зключете захранването на климатика (чрез прекъсвач
или от щепсела) и после го включете отново.
Фърмуерът на WLAN адаптера или вътрешното тяло се
актуализира.
По време на регистрацията на климатик (сдвояване на
безжичен LAN адаптер)
Вътрешното тяло подготвя актуализацията на фърмуера.
⇒Н
 е можете да използвате климатика. Изчакайте, докато
актуализацията завърши (за максимум 30 минути).

или

(Бавно)

Вътрешното тяло извършва актуализацията на
фърмуера.
⇒ Не можете да използвате климатика. Изчакайте,
докато актуализацията завърши (за максимум 30
минути).
Актуализацията на вътрешното тяло е завършена.
Настройките от безжичното дистанционно управление
се инициализират.
⇒ Управлявайте климатика от безжичното
дистанционно управление, за да изпратите отново
настройките.
Може да възникне неизправност на фърмуера на
вътрешното тяло.
⇒ Консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.
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За WLAN адаптер със SSID, започващо с “AC-UTY-”.
*Легенда за LED индикатора:

Изкл

Вкл

Примигващ

Състояние на лампичките

Причини и решения

Всички лампички са
изключени

Безжичният LAN адаптер не получава
електрическо захранване.
⇒Уверете се, че WLAN адаптерът
получава електрическо захранване и че
прекъсвачът не е изгорял.
**Безжичният LAN адаптер може да е в
режим Sleep.
⇒Натиснете бутона за настройки на безжичния
LAN адаптер и след това проверете дали
светват индикаторните лампички.
Индикаторните лампички са изключени от
настройките на мобилното приложение.
⇒Вижте LED setting (страница 48)., за да
включите индикаторните лампички.

LED 2 е изключен
или премигва бързо
(Повтарящ се
цикъл 0,5 секунди
включен/0,5 секунди
изключен)

Точката за достъп не получава захранване.
⇒Проверете дали захранването към
точката за достъп е включено.

LED индикатор 1
премигва бързо
(Повтарящ се цикъл 0,5
секунди включен/0,5
секунди изключен)

Не може да се комуникира с климатика.
⇒Възможно е да има грешка в климатика.
Моля, свържете се с оторизиран сервизен
персонал.

Възможно е безжичният LAN адаптер да не
е правилно свързан с точката за достъп.
⇒Вижте „WLAN Support“. (Setting (Екран за
настройки) > „Support" (Поддръжка)“)
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Състояние на лампичките

Причини и решения

Всички лампички
премигват бързо 5
пъти
(Повтарящ се
цикъл 0,5 секунди
включен/0,5 секунди
изключен)

WLAN адаптера подготвя актуализацията
на фърмуера.
⇒Не можете да управлявате климатика
от мобилното приложение. Използвайте
дистанционното или изчакайте, докато
актуализацията завърши (за максимум 5
минути).

Всички лампички
премигват бавно
(Повтарящ се цикъл
2 секунди включен/2
секунди изключен)

WLAN адаптера извършва актуализация на
фърмуера.
⇒Не можете да управлявате климатика
от мобилното приложение. Използвайте
дистанционното или изчакайте, докато
актуализацията завърши (за максимум 5
минути).

Всички лампички
премигват бързо 2
пъти
(Повтарящ се
цикъл 0,5 секунди
включен/0,5 секунди
изключен)

Актуализацията на WLAN адаптера е
завършена.

Всички лампички
премигват бързо
(Повтарящ се
цикъл 0,5 секунди
включен/0,5 секунди
изключен)

Има проблем с безжичния LAN адаптер.
⇒Изключете захранването на климатика
(чрез прекъсвач или от щепсела) и
после го включете отново. Вижте
„WLAN support“, за да настроите отново
безжичната LAN мрежа. (Setting (Екран за
настройки) > „Support" (Поддръжка)“)

**Само за продукти с режим Sleep. Проверете в наръчника за
настройките дали това се отнася за Вашия WLAN адаптер.
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