
Instrukcja obsługi

Moduł 
sterowania Wi-Fi

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przez uruchomieniem urządzenia.
Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi przez cały czas użytkowania urządzenia, aby móc w każdej 

chwili z niej skorzystać.
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Uwagi dodatkowe:

Oprogramowanie sterujące posiada opcję pomocy, dzięki której użytkownicy mogą sprawdzić instrukcje 

obsługi aplikacji i inne informacje dotyczące jej działania.

System klimatyzacyjny został wyposażony w technologię zdalnego sterowania Wi-Fi, dzięki 

modułowi Wi-Fi zainstalowanemu w jednostce wewnętrznej. Klimatyzator musi posiadać stałe 

połączenie z routerem bezprzewodowym z dostępem do sieci Internet. Po zainstalowaniu 

odpowiedniego oprogramowania sterującego i skonfigurowaniu modułu Wi-Fi klimatyzatora, 

urządzenia mobilne, takie jak smartfon i tablet, mogą służyć jako bezprzewodowe sterowniki, 

pod warunkiem dostępu do sieci Internet.

Ze względu na ciągły rozwój oprogramowania - jego interfejsu i funkcji - użytkownicy będą na bieżąco 

informowani o dostępnych aktualizacjach.

Ze względu na zmiany interfejsu oprogramowania wynikające z pojawianiem się uaktualnionych wersji 

aplikacji, ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji są wyłącznie poglądowe. Należy opierać się na 

posiadanej aktualnie wersji interfejsu.

1.

2.

3.
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Pobieranie i instalowanie oprogramowania.

Uruchamianie aplikacji i aktywacja konta.

Darmowa aplikacja AC Freedom jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play (dla systemów Android)  

i w Applestore (dla iOS). Możesz również pobrać aplikację za pomocą poniższych kodów QR.

Dla systemu Android

Dla systemu iOS

Zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym aplikację AC Freedom.

Uruchom aplikację AC Freedom na swoim urządzeniu 
mobilnym.

1.

Zadeklaruj region.2.
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Zeskanuj poniższy kod QR lub wpisz kod 
aktywacyjny (6364d).

Dokonaj rejestracji.

Odbierz SMS-a z kodem, 
wpisz swoje hasło i aktywuj
konto.

3.

4.

4.

W ikonie [Numer kierunkowy]

odszukaj +48 Polska i dopisz numer

telefonu (bez odstępów).

+86
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Konfiguracja urządzeń.

Kliknij ikonę [Add device]

i dodaj urządzenie.

Połącz się z lokalną siecią Wi-Fi.

Zresetuj moduł Wi-Fi 
klimatyzatora.

1.

3.

2.

+ Add device
Aby zresetować moduł Wi-Fi klimatyzatora, 

postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi 

na stronie 6 niniejszego podręcznika.

Konfiguracja może potrwać 1 minutę.

Uwaga: W przypadku pierwszej konfiguracji (lub po zmianie dotychczas używanego routera bezprzewodo-
wego) upewnij się, że urządzenie mobilne jest już podłączone do routera bezprzewodowego, który ma zostać 
sparowany z modułem Wi-Fi klimatyzatora.

Jeśli konfiguracja się nie powiedzie, naciśnij [Config failed check items] aby sprawdzić uwagi dotyczące awarii 
przed ponowną konfiguracją klimatyzatora.
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Resetowanie modułu Wi-Fi klimatyzatora.

W przypadku pierwszej konfiguracji lub po zmianie używanego do tej pory 
bezprzewodowego routera Wi-Fi, moduł Wi-Fi zainstalowany w jednostce 
wewnętrznej klimatyzatora wymaga zresetowania.

Jak zresetować moduł Wi-Fi?

Uwaga: Przedstawione na poniższych rysunkach modele pilotów zdalnego sterowania są jednymi z wielu 

dostępnych modeli sterowników i  służą wyłącznie jako przykład. Proszę opierać się na zakupionym modelu 

sterownika bezprzewodowego. Operacje są takie same dla wszystkich modeli.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie zostało poprawnie podłączone, zresetuj moduł Wi-Fi klimatyzatora 

w ten sam sposów.

Jeśli pilot zdalnego sterowania posiada przycisk „HEALTH”, resetowanie modułu Wi-Fi klimatyzatora 

przebiega zgodnie metodą 1.

1.

2. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie posiada przycisku „HEALTH”, aby zresetować moduł Wi-Fi postępuj 

zgodnie z metodą 2.

Metoda 1: 
Kiedy klimatyzator jest 

włączony, naciśnij 8 
razy przycisk „HEALTH”. 
Usłyszysz dwukrotny 
sygnał dźwiękowy - moduł 
Wi-Fi został zresetowany 
pomyślnie.

Metoda 2: 
Kiedy klimatyzator jest włą-
czony, naciśnij jednocześnie 
przyciski „COOL” i „+” i przytrzy-
maj przez 3 sekundy. Usłyszysz 
ośmiokrotny sygnał dźwiękowy 
i po 2-sekudowej przerwie 
ponownie dwukrotny sygnał 
dźwiękowy. Moduł Wi-Fi został 
zresetowany pomyślnie.

Naciśnij jednocześnie 
przycisk „COOL” i „+” 
i przytrzymaj przez 
3 sekundy.

Naciśnij przycisk 
„HEALTH” 8 razy.
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Zarządzanie urządzeniami.

Modyfikowanie i blokowanie urządzeń.

Usuwanie urządzeń.

1.

2.

W zakładce aplikacji [Device List] naciśnij (dla systemu iOS) lub naciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż pół 

sekundy (dla systemu Android) ikonę odpowiadającą istniejącemu urządzeniu, aby aktywować zakładkę 

[Modify the name]. 

Dla systemu Android: 

Aby usunąć urządzenie z aplikacji, kliknij przycisk [Delete Device] 

znajdujący się na dole zakładki [Modify the name]. 

Dla systemu iOS: 

Aby usunąć urządzenie z aplikacji, przesuń w lewo nazwę wybra-

nego urządzenia z zakładce [Device List] i kliknij [Delete].

W zakładce [Modify the name] możesz zmienić nazwę urządzenia, jego zdjęcie (miniaturę), tak aby móc 

rozróżniać klimatyzatory podłączone do aplikacji. 

Aby zablokować urządzenie, kliknij ikonę [Locking Device]. Zablokowane urządzenie stanie się niewi-

doczne dla innych użytkowników aplikacji. 

Po zmianie nazwy urządzenia, zdjęcia i zablokowaniu/odblokowaniu urządzenia, naciśnij przycisk [Save] 

aby aktywować ustawienia.
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Producent (Manufacturer):

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.
No.1166 Noth MingGuang Road, JiangShan Town, Ningbo, Zhejiang, P.R.China 

www.cnaux.com

Wyłączny importer:

WIENKRA Sp. z o.o.

Postępowanie w przypadku niepowodzenia konfiguracji.
[Config failed check items]

Sprawdź ikonę Wi-Fi na wyświetlaczu na panelu jednostki wewnętrznej. Jeśli ikona się nie wyświetla, skon-

taktuj się z Działem Serwisu.

Upewnij się, że urządzenie mobilne (smartfon/tablet) jest podłączone do sieci bezprzewodowej przez router 

Wi-Fi - wyłącz transfer danych 3G/4G, aby połączyć się z siecią Wi-Fi routera. 

Sprawdź, czy moduł Wi-Fi został pomyślnie zresetowany. Szczegóły w dziale „Resetowanie modułu Wi-Fi 

klimatyzatora” na stronie 6 niniejszej instrukcji.

Sprawdź nazwę Wi-Fi routera. Zaleca się, aby nazwa nie zawierała spacji ani znaków niealfanumerycznych. 

Sprawdź hasło Wi-Fi routera. Niedozwolone jest więcej niż 32 znaki. Zaleca się, aby hasło nie zawierało 

spacji i znaków niealfanumerycznych. 

Sprawdź, czy podczas konfiguracji aplikacji zostało podane poprawne hasło Wi-Fi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Biura handlowe:

www.wienkra.pl

31-539 Kraków, ul. Kotlarska 34

+48 12 428 55 00, fax 12 422 55 02

wienkra@wienkra.pl

02-593 Warszawa, ul. Chodkiewicza 3

+48 509 358 300

wienkra-waw@wienkra.pl


