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ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКА
Скануйте QR-код, щоб завантажити актуальну версію програмне за-
безпечення додатка.
Або завантажте «Smart Life-smart home» з APP Store або Google Play.
Актуальна версія програмного забезпечення додатка включає конди-
ціонер, осушувач повітря та портативний кондиціонер.

Для Android Для lOS

Умови експлуатації
Дякуємо, що вибрали наш кондиціонер.
Цей посібник стосується кондиціонерів, які мають функцію Wi-Fi.
Будь ласка, уважно прочитайте посібник перед використанням виробу 
та зберігайте його належним чином для подальшого прочитання.
Не вимикайте модуль Wi-Fi самостійно.
Можливі відхилення фактичних елементів технічного оновлення від ін-
формації в посібнику. Висловлюємо свої вибачення. Будь ласка, звер-
ніться до фактичного виробу.

Посилання
Ідентифікатор ФКЗ: 2AJCLTWAC-TYWFS
Цей пристрій відповідає умовам Частини 15 Правил ФКЗ. Експлуатація 
можлива за наступних двох умов:
(1) цей пристрій не викликає шкідливих завад;
(2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані завади, включа-

ючи завади, які можуть спричинити збій в роботі.
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 ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКА
При завантаженні програмного забезпечення ДОДАТКА можливо 
встановити його на свій смартфон. 
Після встановлення на головному екрані телефону з’явиться піктогра-
ма «Smart Life».

Smart Life 
Джерело встановлення:

Веб-переглядач

Smart Life

Мені відомо про ризик, продовжити 
встановлення

Скасувати Офіційна версія

АКТИВАЦІЯ QR-КОДУ
1. При першому вході в додаток буде ві-

дображено екран активації, де можна 
вибрати активацію за допомогою ска-
нування QR-коду (натисніть кнопку 
«Сканувати» та скануйте QR-код акти-
вації внизу сторінки) або за допомо-
гою введення слів «код активації» (на 
сторінці нижче) і натискання кнопки 
«активувати».

Сканувати

Скануйте QR-код активації 
з інструкцій чи пристрою

Введіть код активації
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2.  QR-код активації програми:

3. Кодове СЛОВО активації програми: ERGO

РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ 
КОРИСТУВАЧА

При першому використанні Додатка необхідно зареєструвати обліко-
вий запис.
Натисніть кнопку «Зареєструватися», щоб перейти до екрану реєстра-
ції. Ви можете зареєструватися за допомогою електронної пошти або 
«Зареєструватися за допомогою номера мобільного телефону».

Зареєструватися

Електронна пошта США

Номер мобільного телефону

або «Зареєструватися за допомогою 
номера мобільного телефону»

Увійти

Далі

Далі

ЗареєструватисяНазад ЗареєструватисяНазад
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ВХІД В ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА
1. Зареєструйте обліковий запис, введіть зареєстрований адрес елек-

тронної пошти або номер телефону та пароль, після чого натисніть
кнопку «Увійти».

2. Щоб увійти за допомогою номеру телефону, натисніть кнопку «Увій-
ти за допомогою SMS», щоб перейти на наступну сторінку, введіть
номер телефону та натисніть кнопку «отримати», щоб отримати код
підтвердження, потім введіть його і натисніть кнопку «Увійти».

3. Ви також можете скористатися обліковим записом Facebook або
Twitter для входу як наведено нижче.

США США

Номер телефону

Код підтвердженняПароль

Увійти за 
допомогою SMS

Забули пароль?

Номер мобільного телефону/
електронна пошта

Увійти

Увійти за допомогою облікового запису 
соціальних мереж

Увійти Увійти

Отримати

Назад Підтвердити та увійти 
за допомогою SMSСкасувати

ЗАБУЛИ ПАРОЛЬ?
Якщо ви забули пароль, ви можете отримати його, виконавши кроки, 
описані нижче.
1. Натисніть кнопку «Забули пароль?», щоб перейти на наступну сто-

рінку.
2. Введіть зареєстрований номер телефону або адресу електронної

пошти, натисніть кнопку «Далі», щоб перейти на наступну сторінку.
3. Ви отримаєте код підтвердження. Введіть його та встановіть новий

пароль, натисніть кнопку «підтвердити» для завершення.
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Країна США

Код підтвердження

Введіть новий парольПароль

Номер мобільного телефону/
електронна пошта

Номер мобільного телефону/
електронна пошта

Код підтвердження надіслано на ваш 
телефон: +01 xxxxxxxxxxСполучені Штати +1

Увійти за 
допомогою SMS

Забули пароль?

Увійти за допомогою облікового запису 
соціальних мереж

Увійти

Увійти

Далі

відправити 
знову (58)

Підтвердити

Назад Запит пароляНазад Запит пароляНазад

 ДОДАВАННЯ ПРИСТРОЮ
1. Натисніть кнопку «Додати пристрій», щоб перейти на наступну сто-

рінку, виберіть тип виробу.
2. Існує два способи підключення пристрою: «CF» або «AP». 

Ви можете вибрати за допомогою іншої кнопки.

Пристрої

Список пристроїв порожній

Контрольний індикатор 
в іншому стані

Натисніть кнопку «ДИСПЛЕЙ» на пульті 
дистанційного керування 6 разів протягом 
6 секунд, поки на екрані не з’явиться «CF»

Віконний кондиціонер

Спліт-система

Осушувач повітря

Портативний кондиціонер

Пристрій ПрофільДодати пристрій Пристрій ПрофільДодати пристрій

Додати пристрій
Наступний крок

Виберіть тип пристроюСкасувати Додати пристрійСкасувати Режим AP
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 ДОДАВАННЯ ПРИСТРОЮ (РЕЖИМ CF)
Для режиму CF
1. Система за замовчуванням знаходиться у режимі CF. Натисніть кно-

пку «Наступний крок», щоб продовжити.
2. Виберіть домашній маршрутизатор і введіть пароль маршрутизато-

ра, після чого натисніть «Далі», щоб продовжити.
Примітка: Натисніть «Дисплей» 6 разів, щоб очистити всю зареєстро-
вану інформацію та повернутися до початкового стану.

Контрольний індикатор 
в іншому стані

Натисніть кнопку «ДИСПЛЕЙ» на пульті 
дистанційного керування 6 разів протягом 
6 секунд, поки на екрані не з’явиться «CF»

Цей додаток підтримує лише Wi-Fi канали 2,5 ГГц

Наступний крок

Далі

Додати пристрійСкасувати Введіть пароль Wi-Fi НазадРежим AP

3. Програмне забезпечення ДОДАТКА автоматично виконає підклю-
чення пристрою. Екран пристрою може відображати «PP» або «SR», 
що означає пошук сигналу.

4. Після успішного підключення відобразиться вікно, наведене нижче.
5. Ви можете «Перейменувати» пристрій або поділитися з родиною 

або натиснути «Готово», щоб почати керувати пристроєм.
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Пристрій підключається 
Переконайтесь, що телефон і пристрій 
знаходяться максимально близько до 

маршрутизатора.

Додано пристроїв: 1

Назва смарт-пристрою Перейменувати

o Пошук пристрою 
o Реєстрація пристрою в хмарі
o Ініціалізація вашого пристрою

Спроба підключення пристроюНазад Спроба підключення пристрою

Готово

Поділитися з родиною

Назад

 ДОДАВАННЯ ПРИСТРОЮ (РЕЖИМ AP)
Для режиму AP
1. Натисніть кнопку «Режим AP», щоб перейти до сторінки «AP». На-

тисніть кнопку «Наступний крок», щоб продовжити.
2. Виберіть домашній маршрутизатор і введіть пароль маршрутизато-

ра, після чого натисніть «Далі», щоб продовжити.
Примітка: Натисніть «Дисплей» 6 разів, щоб очистити всю зареєстро-
вану інформацію та повернутися до початкового стану.

Додати пристрійСкасувати Режим AP

Контрольний індикатор 
в іншому стані

Натисніть кнопку «ДИСПЛЕЙ» на пульті 
дистанційного керування 6 разів протягом 
6 секунд, поки на екрані не з’явиться «CF»

Наступний крок

Додати пристрій

LCD екран в іншому стані

Натисніть «ДИСПЛЕЙ» на пульті 
дистанційного керування 6 разів протягом 
6 секунд, поки на екрані не з’явиться «AP»

Наступний крок

Цей додаток підтримує лише Wi-Fi канали 2,5 ГГц

Далі

Введіть пароль Wi-Fi Назад
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3. Виберіть пристрій за іменем «Smart Life-XXX» у налаштуваннях 
WLAN, а потім поверніться до екрану ДОДАТКА. Додаток автоматич-
но виконає підключення. Екран пристрою може відображати «PP» 
або «SR», що означає пошук сигналу.

Пристрій підключається 
Переконайтесь, що телефон і пристрій 
знаходяться максимально близько до 

маршрутизатора.

o Пошук пристрою 
o Реєстрація пристрою в хмарі
o Ініціалізація вашого пристрою

Спроба підключення пристрою

Відкрийте «налаштування-WLAN» та 
підключіться до мережі Wi-Fi 

Не підключається? Див. довідку

Увімкнути або вимкнути

Доступні мережі

Сканувати WLAN Direct Меню
Підключитися зараз

Назад Спроба підключення пристроюНазад

4. Після успішного підключення відобразиться вікно, наведене нижче.
5. Якщо підключення не вдалося, ДОДАТОК відобразить повідомлення 

про це, після чого натисніть «Повторити», щоб спробувати ще раз.

Додано пристроїв: 1

Назва смарт-пристрою

Помилка підключення, див. довідку 
та спробуйте знову

Перейменувати

Спроба підключення пристрою

Готово

Поділитися з родиною

Назад Помилка підключенняНазад

Довідка

Повторити



11

 ВИДАЛЕННЯ ПРИСТРОЮ АБО ЗМІНА ІМЕНІ 
ПРИСТРОЮ

Поверніться на сторінку «Список пристроїв».
Пересуньте ім’я пристрою вліво, після чого його можна видалити або 
змінити ім’я пристрою.

Пристрої

Редагу-
вати

Кондиціонер
Несправність датчика в приміщенні

Пристрій ПрофільДодати пристрій Пристрій ПрофільДодати пристрій Пристрій ПрофільДодати пристрій

Кондиціонер
Несправність датчика в приміщенні

Ви впевнені, що хочете 
видалити цей пристрій?

Зміна назви пристрою

ПідтвердитиСкасувати ПідтвердитиСкасувати

Кондиціонер
Несправність датчика в приміщенні

Кондиціонер
Вида-
лити

Пристрої

Редагу-
ватиКондиціонер

Вида-
лити

Пристрої

Редагу-
ватиКондиціонер

Вида-
лити

 КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ
1. Натисніть на ім’я кондиціонера, щоб перейти до екрану керування. 

Увімкнення/вимкнення 
Регулювання встановленої температури.

Увімкнення/вимкнення

Відображення встановленої 
температури.

Збільшення встановленої 
температури.

Встановлена 
температура

Зменшення 
встановленої 
температури.

КондиціонерНазад

Режим Вентиляція Функція Таймер
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*Фактичні елементи оновлення Додатка можуть відрізнятися від інфор-
мації в посібнику без попереднього повідомлення. Висловлюємо свої 
вибачення.

2. Зміна режимів роботи. Режими «Прохолода», «Тепло», «Сушіння», 
«Вентиляція», «Відчуття». Натисніть кнопку «Режим» і виберіть бажа-
ний режим роботи. Режим тепла не працює для пристроїв, що пра-
цюють тільки на охолодження.
У режимі Сушіння протягом перших 3 хвилин індикатор темпера-
тури ДОДАТКА може дещо відрізнятися від інформації на дисплеї 
через швидку зміну температури пристрою.

Встановлена 
температура

КондиціонерНазад

Режим

Відчуття Прохолода

Режим

Сушіння Вентиляція

Тепло

Вентиляція Функція Таймер
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3. Натисніть кнопку «Вентиляція» та виберіть швидкість вентиляції. 
Низька, Середня, Висока, Авто.

Встановлена 
температура

КондиціонерНазад

Режим Вентиляція Функція Таймер

Вентиляція

Висока Середня Низька Авто

4. Інші функції керування можна вибрати кнопкою «Функція». Сон, Тур-
бо, ЕКО, ВГОРУ-ВНИЗ, ВЛІВО-ВПРАВО.
У режимі Сну швидкість вентилятора буде зафіксована на низькій 
швидкості.

Сон Турбо

ВГОРУ-ВНИЗ ВЛІВО-ВПРАВО

ЕКО

Встановлена 
температура

КондиціонерНазад

Функція

Режим Вентиляція Функція Таймер
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5. Налаштування функції Таймера. Натисніть кнопку «Таймер». ДОДА-
ТОК перейде до екрану налаштування таймера. На ньому буде ві-
дображено встановлений раніше планувальник завдань. Натисніть 
і утримуйте, щоб відредагувати або створити новий планувальник 
за допомогою кнопки «Додати таймер».

Встановлена 
температура

КондиціонерНазад Додати таймер

Додати таймер

Точність таймера -/+ 30 секунд

14:28
Нд, Пн, Вт, Ср, Чт 
Таймер: УВІМКНЕНО Авто Авто

14:28
Ср
Таймер     ВИМКНЕНО

Назад

Режим Вентиляція Функція Таймер

6. Натисніть кнопку «УВІМКНУТИ» або «ВИМКНУТИ», щоб УВІМКНУТИ 
або ВИМКНУТИ Таймер. 
Можна встановити години, хвилини, режим роботи, керувати швид-
кістю вентилятора та температурою, а також встановити щотижне-
вий таймер. 
Закінчивши налаштування, натисніть кнопку «Скасувати» або «Збе-
регти».

Скасувати

Таймер вимкнено

Зберегти таймерСкасувати таймер

Налаштування 
годин

Налаштування 
режиму

Налаштування 
швидкості вентилятора

Налаштування 
температури

Налаштування 
хвилин

Налаштування по 
днях

Увімкнення/
вимкнення таймера

Виберіть дні використання Smart Mode

Таймер увімкнено

Таймер вимкнено

Таймер увімкнено

Режим Прохолода

Авто

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

Вентиляція

Функція

Встановлена температура

ЗберегтиДодати таймер Скасувати ЗберегтиДодати таймер
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7. Додаткові налаштування. В верхньому правому куті можна знай-
ти додаткові налаштування функцій, такі як зміна назви пристрою, 
спільний доступ до пристрою, інформація про пристрій, зворотній 
зв’язок, перевірка наявності оновлення прошивки, видалення при-
строю, відновлення заводських налаштувань.

Встановлена 
температура

Зміна назви пристрою

Спільний доступ до пристрою

Інформація про пристрій

Зворотній зв'язок

Перевірка наявності оновлення 
прошивки

Видалення пристрою

Відновлення заводських налаштувань

Режим Вентиляція Функція Таймер

віконний кондиціонер
Інше

8. Профіль. Ви можете керувати своїми особистими даними. Вони 
включають наступне:
а. Інформація про обліковий запис.
б. Сканування QR-коду: Розробники могли попередньо переглянути 

інтерфейс керування.
в. Спільний доступ до пристрою: Відображення інформації про 

спільний доступ до пристрою користувача.
г. Повідомлення: Відображає всі повідомлення, які система надси-

лає користувачам.
д. Зворотній зв’язок: Надає користувачам можливість надсилати ко-

ментарі онлайн.
е. Інше: Відображає інформацію про поточну версію Додатка.

Примітка: Перший зареєстрований телефон є основним пристроєм 
керування, а спільний доступ інших телефонів можливий 
лише через основний телефон. Різні облікові записи повинні 
належати одній країні.
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Пристрої

Торкніться, щоб ввести ім’я

Сканувати QR-код

Спільний доступ до пристрою

Повідомлення

Зворотній зв’язок

Відомості про пристрій

ПрофільДодати пристрій

Профіль Налаштування

9. Розблокування графічним ключем. Натисніть «Розблокування гра-
фічним ключем», щоб налаштувати графічний ключ розблокування 
Додатка. Після його включення вам потрібно намалювати графічний 
ключ для розблокування Додатку.

Створити графічний ключ

Створити графічний ключ

Створіть графічний ключ. Інші люди не зможуть 
керувати вашими пристроями навіть за допомогою 

вашого смартфона

Назад Створити графічний ключ

Повторіть введення графічного ключа

Назад
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 ЗАУВАЖЕННЯ
Застереження ФКЗ.
Цей пристрій відповідає умовам Частини 15 Правил ФКЗ. Експлуатація 
можлива за наступних двох умов: (1) Цей пристрій не викликає шкід-
ливих завад, та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані 
завади, включаючи завади, які можуть спричинити збій в роботі.
Будь-які зміни або модифікації, які не були явно затверджені стороною, 
відповідальною за відповідність умовам, можуть позбавити користува-
ча права користуватися обладнанням.
Примітка: Це обладнання було випробувано та було встановлено, що 
воно відповідає обмеженням цифрового пристрою класу B відповідно 
до умов частини 15 Правил ФКЗ. Ці обмеження розроблені для забез-
печення належного захисту від шкідливих завад у житлових приміщен-
нях. Це обладнання створює, використовує та може випромінювати 
радіочастотну енергію, і у випадку недотримання правил встановлен-
ня та використання, що містяться в посібнику, може спричинити шкід-
ливі завади для засобів радіозв’язку. Однак немає гарантії, що конкрет-
ний пристрій не створюватиме завад. Якщо це обладнання спричиняє 
шкідливі завади для прийому радіосигналу чи телевізійного сигналу, 
що можна перевірити вимкненням і увімкненням обладнання, корис-
тувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою 
одного або декількох з наступних заходів:
- Перенаправте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Під’єднайте обладнання в розетку в схемі, що відрізняється від тієї, до 

якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого техніка з теле- 

та радіообладнання. 
Відстань між користувачем та пристроєм має бути не менше 20 см.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Опис Аналіз причини

Не вдається 
налаштувати 
кондиціонер

1. Перевірте адресу Wi-Fi та пароль підключеного телефону;
2. Перевірте кондиціонер у стані налаштування;
3. Перевірте наявність брандмауера чи інших обмежень;
4. Перевірте роботу маршрутизатора;
5. Переконайтесь, що кондиціонер, маршрутизатор та телефон

працюють в межах сигналу;
6. Перевірте екранування маршрутизатора.

Телефон не керує 
кондиціонером

Дисплей програмного забезпечення: Ідентифікація не вдалася.
Це означає, що налаштування кондиціонера були скинуті, 
а мобільний телефон втратив дозвіл на керування.
Потрібно підключити Wi-Fi, щоб знову отримати дозвіл. 
Підключіться до локальної мережі та оновіть його.
Якщо проблему не вирішено, видаліть кондиціонер і зачекайте 
його оновлення.

Телефон не 
знаходить 
кондиціонер

Дисплей програмного забезпечення: Кондиціонер не відповідає. 
Перевірте роботу мережі:
1. Налаштування кондиціонера було змінено;
2. Кондиціонер не під’єднаний до мережі живлення;
3. Маршрутизатор не під’єднаний до мережі живлення;
4. Кондиціонер не може підключитися до маршрутизатора;
5. Кондиціонер не може підключитися до мережі через

маршрутизатор (в режимі дистанційного керування);
6. Телефон не може підключитися до маршрутизатора (в режимі

місцевого керування);
7. Телефон не може підключитися до мережі (у режимі

дистанційного керування).
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ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ
Сканируйте QR-код для загрузки актуальной версии программного 
обеспечения приложения.
Либо загрузите «Smart Life-smart home» из APP Store или Google Play.
Актуальная версия программного обеспечения приложения включает 
кондиционер, осушитель воздуха и портативный кондиционер.

Для Android Для lOS

Условия эксплуатации
Благодарим за выбор нашего кондиционера.
Настоящая инструкция касается кондиционеров, имеющих функцию 
Wi-Fi.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использова-
нием изделия и сохраняйте ее надлежащим образом для дальнейшего 
прочтения.
Не выключайте модуль Wi-Fi самостоятельно.
Возможны отклонения фактических элементов технического обновле-
ния от информации в инструкции. Приносим свои извинения. Пожа-
луйста, обратитесь к фактическому изделию.

Ссылки
Идентификатор ФКЗ: 2AJCLTWAC-TYWFS
Настоящее устройство соответствует условиям Части 15 Правил ФКЗ. 
Эксплуатация возможна при следующих двух условиях:
(1) настоящее устройство не вызывает вредных помех;
(2) настоящее устройство должно принимать любые полученные по-

мехи, включая те, которые могут вызвать сбой в работе.
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УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ
При загрузке программного обеспечения ПРИЛОЖЕНИЯ возможно 
установить его на свой смартфон. 
После установки на главном экране телефона появится пиктограмма 
«Smart Life».

Smart Life 
Источник установки:

Веб-просмотрщик

Smart Life

Мне известно о риске, продолжить 
установку

Отменить Официальная 
версия

АКТИВАЦИЯ QR-КОДА
1. При первом входе в приложение будет отображен экран активации,

где можно выбрать активацию с помощью сканирования QR-кода
(нажмите кнопку «Сканировать» и сканируйте QR-код активации
внизу страницы) либо с помощью введения слов «код активации»
(на странице ниже) и нажатия кнопки «активировать».
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2. QR-код активации программы:

3. Кодовое СЛОВО активации программы: ERGO

РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При первом использовании Приложения необходимо зарегистриро-
вать учетную запись.
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы перейти к экрану ре-
гистрации. Вы можете зарегистрироваться с помощью электронной 
почты либо «Зарегистрироваться с помощью номера мобильного те-
лефона».

Зарегистрироваться

Электронная почта США

Номер мобильного телефона

или «Зарегистрироваться с помощью 
номера мобильного телефона»

Войти

Далее

Далее

ЗарегистрироватьсяНазад Зарегистрироваться Назад
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ВХОД В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Зарегистрируйте учетную запись, введите зарегистрированный
адрес электронной почты либо номер телефона и пароль, после
чего нажмите кнопку «Войти».

2. Чтобы войти с помощью номера телефона, нажмите кнопку «Войти
с помощью SMS», чтобы перейти на следующую страницу, введите
номер телефона и нажмите кнопку «получить», чтобы получить код
подтверждения, потом введите его и нажмите кнопку «Войти».

3. Вы также можете воспользоваться учетной записью Facebook или
Twitter для входа, как указано ниже.

США США

Номер телефона

Код подтвержденияПароль

Войти 
с помощью SMS

Забыли пароль?

Номер мобильного телефона/ 
электронная почта

Войти 

Войти с помощью учетной записи 
социальных сетей

Войти Войти 

Получить

Назад Подтвердить и войти 
с помощью SMSОтменить 

ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ?
Если вы забыли пароль, вы можете получить его, выполнив шаги, опи-
санные ниже.
1. Нажмите кнопку «Забыли пароль?», чтобы перейти на следующую

страницу.
2. Введите зарегистрированный номер телефона либо адрес элек-

тронной почты, нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти на следую-
щую страницу.

3. Вы получите код подтверждения. Введите его и установите новый
пароль, нажмите кнопку «подтвердить» для завершения.
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Страна США

Код подтверждения 

Введите новый парольПароль

Номер мобильного телефона/
электронная почта

Номер мобильного телефона/
электронная почта

Код подтверждения направлен на ваш 
телефон: +01 xxxxxxxxxxСоединенные Штаты +1

Войти 
с помощью SMS

Забыли пароль?

Войти с помощью учетной записи 
социальных сетей 

Войти 

Войти 

Далее

отправить 
вновь (58)

Подтвердить

Назад Запрос пароляНазад Запрос пароляНазад

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА
1. Нажмите кнопку «Добавить устройство», чтобы перейти на следую-

щую страницу, выберите тип изделия.
2. Существует два способа подключения устройства: «CF» или «AP».

Вы можете выбрать с помощью другой кнопки.

Устройства

Список устройств пуст 

Контрольный индикатор 
в другом состоянии 

Нажмите кнопку «ДИСПЛЕЙ» на пульте 
дистанционного управления 6 раз 
в течение 6 секунд, пока на экране 

не появится «CF»

Оконный кондиционер

Сплит-система

Осушитель воздуха 

Портативный кондиционер

Устройство ПрофильДобавить устройство Устройство ПрофильДобавить устройство 

Добавить устройство 
Следующий шаг

Выберите тип устройстваОтменить Добавить устройство Отменить Режим AP
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ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА (РЕЖИМ CF)
Для режима CF
1. Система по умолчанию находится в режиме CF. Нажмите кнопку

«Следующий шаг», чтобы продолжить.
2. Выберите домашний маршрутизатор и введите пароль маршрутиза-

тора, после чего нажмите «Далее», чтобы продолжить.
Примечание: Нажмите «Дисплей» 6 раз, чтобы очистить всю зареги-
стрированную информацию и вернуться к исходному состоянию.

Контрольный индикатор 
в другом состоянии 

Нажмите кнопку «ДИСПЛЕЙ» на пульте 
дистанционного управления 6 раз 
в течение 6 секунд, пока на экране 

не появится «CF»

Это приложение поддерживает только Wi-Fi каналы 2,5 ГГц

Следующий шаг

Далее

Добавить устройство Отменить Введите пароль Wi-Fi НазадРежим AP

3. Программное обеспечение ПРИЛОЖЕНИЯ автоматически выполнит
подключение устройства. Экран устройства может отображать «PP»
или «SR», что означает поиск сигнала.

4. После успешного подключения отобразится окно, приведенное
ниже.

5. Вы можете «Переименовать» устройство либо поделиться с семьей
или нажать «Готово», чтобы начать управлять устройством.
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Устройство подключается  
Убедитесь, что телефон и устройство 

находятся максимально близко 
к маршрутизатору.

Добавлено устройств: 1

Название 
смарт-устройства

Переименовать 

o Поиск устройства 
o Регистрация устройства в облаке
o Инициализация вашего устройства

Назад Попытка подключения 
устройства

Попытка подключения 
устройства

Готово

Поделиться с семьей

Назад

 ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА (РЕЖИМ AP)
Для режима AP
1. Нажмите кнопку «Режим AP», чтобы перейти на страницу «AP». На-

жмите кнопку «Следующий шаг», чтобы продолжить.
2. Выберите домашний маршрутизатор и введите пароль маршрутиза-

тора, после чего нажмите «Далее», чтобы продолжить.
Примечание: Нажмите «Дисплей» 6 раз, чтобы очистить всю зареги-
стрированную информацию и вернуться к исходному состоянию.

Добавить устройство Отменить Режим AP

Контрольный индикатор 
в другом состоянии

Нажмите кнопку «ДИСПЛЕЙ» на пульте 
дистанционного управления 6 раз 
в течение 6 секунд, пока на экране 

не появится «CF»

Следующий шаг 

Добавить устройство 

LCD экран в другом состоянии 

Нажмите «ДИСПЛЕЙ» на пульте 
дистанционного управления 6 раз 
в течение 6 секунд, пока на экране 

не появится «AP»

Следующий шаг 

Это приложение поддерживает только Wi-Fi каналы 2,5 ГГц

Далее

Введите пароль Wi-FiНазад
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3. Выберите устройство с именем «Smart Life-XXX» в настройках
WLAN, а потом вернитесь к экрану ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение ав-
томатически выполнит подключение. Экран устройства может ото-
бражать «PP» или «SR», что означает поиск сигнала.

Устройство подключается 
Убедитесь, что телефон и устройство 

находятся максимально близко 
к маршрутизатору.

o Поиск устройства 
o Регистрация устройства в облаке
o Инициализация вашего устройства

Попытка подключения 
устройства

Откройте «настройка WLAN» 
и подключитесь к сети Wi-Fi 

Не подключается? См. справку

Включить или выключить 

Доступные сети 

Сканировать WLAN Direct Меню
Подключиться сейчас 

Назад Попытка подключения 
устройстваНазад

4. После успешного подключения отобразится окно, приведенное
ниже.

5. Если подключение не удалось, ПРИЛОЖЕНИЕ отобразит уведомле-
ние об этом, после чего нажмите «Повторить», чтобы попробовать
снова.

Добавлено устройств: 1

Название 
смарт-устройства

Ошибка подключения, 
см. справку и попробуйте снова

Переименовать 

Попытка подключения 
устройства 

Готово

Поделиться с семьей

Назад Ошибка подключенияНазад

Справка

Повторить
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УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЛИБО 
ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ УСТРОЙСТВА

Вернитесь на страницу «Список устройств».
Передвиньте имя устройства влево, после чего его можно удалить или 
изменить имя устройства.

Устройства 

Редакти-
ровать 

Кондиционер
Неисправность датчика в помещении 

Устройство ПрофильДобавить устройство Устройство ПрофильДобавить устройство Устройство ПрофильДобавить устройство 

Кондиционер
Неисправность датчика в помещении 

Вы уверены, что хотите 
удалить это устройство?

Изменение названия устройства

ПодтвердитьОтменить ПодтвердитьОтменить 

Кондиционер
Неисправность датчика в помещении 

Кондиционер Удалить 
Редакти-
ровать Удалить 

Редакти-
ровать Удалить 

Устройства 

Кондиционер

Устройства 

Кондиционер

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
1. Нажмите на имя кондиционера, чтобы перейти к экрану управления.

Включение/выключение
Регулирование установленной температуры.

Включение/выключение 

Отображение установленной 
температуры.

Увеличение установленной 
температуры.

Установленная 
температура

Уменьшение 
установленной 
температуры.

КондиционерНазад

Режим Вентиляция Функция Таймер
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*Фактические элементы обновления Приложения могут отличаться от
информации в инструкции без предварительного уведомления. При-
носим свои извинения.

2. Изменение режимов работы. Режимы «Прохлада», «Тепло», «Осу-
шение», «Вентиляция», «Ощущения». Нажмите кнопку «Режим» и
выберите желаемый режим работы. Режим тепла не работает для
устройств, работающих только на охлаждение.
В режиме Осушение в течение первых 3 минут индикатор темпера-
туры ПРИЛОЖЕНИЯ может несколько отличаться от информации на
дисплее вследствие быстрого изменения температуры устройства.

Установленная 
температура

КондиционерНазад

Режим

Ощущения Прохлада

Режим

Осушение Вентиляция

Тепло

Вентиляция Функция Таймер
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3. Нажмите кнопку «Вентиляция» и выберите скорость вентиляции.
Низкая, Средняя, Высокая, Авто.

Установленная 
температура

КондиционерНазад

Режим Вентиляция Функция Таймер

Вентиляция

Высокая Средняя Низкая Авто

4. Другие функции управления можно выбрать кнопкой «Функция».
Сон, Турбо, ЭКО, ВВЕРХ-ВНИЗ, ВЛЕВО-ВПРАВО.
В режиме Сна скорость вентилятора будет зафиксирована на низ-
кой скорости.

Сон Турбо

ВВЕРХ-ВНИЗ ВЛЕВО-ВПРАВО

ЭКО

Установленная 
температура

КондиционерНазад

Функция

Режим Вентиляция Функция Таймер
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5. Настройка функции Таймера. Нажмите кнопку «Таймер». ПРИЛОЖЕ-
НИЕ перейдет к экрану настройки таймера. На нем будет отобра-
жен установленный ранее планировщик заданий. Нажмите и удер-
живайте, чтобы отредактировать или создать новый планировщик 
с помощью кнопки «Добавить таймер».

Установленная 
температура

КондиционерНазад Добавить таймер

Добавить таймер

Точность таймера -/+ 30 секунд

14:28
Вс., Пн., Вт., Ср., Чт. 
Таймер: ВКЛЮЧЕНО Авто Авто

14:28
Ср.
Таймер     ВЫКЛЮЧЕНО

Назад

Режим Вентиляция Функция Таймер

6. Нажмите кнопку «ВКЛЮЧИТЬ» или «ВЫКЛЮЧИТЬ», чтобы ВКЛЮ-
ЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ Таймер. 
Можно установить часы, минуты, режим работы, управлять скоро-
стью вентилятора и температурой, а также установить еженедель-
ный таймер. 
Завершив настройку, нажмите кнопку «Отменить» или «Сохранить».

Отменить

Таймер выключен

Сохранить таймерОтменить таймер

Настройка часов 

Настройка  
режима

Настройка скорости  
вентилятора

Настройка 
температуры

Настройка минут

Настройка по дням

Включение/
выключение 
таймера

Выберите дни использования Smart Mode

Таймер включен

Таймер выключен

Таймер включен

Режим Прохлада

Авто

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Вентиляция

Функция

Установленная температура

СохранитьДобавить таймер Отменить СохранитьДобавить таймер
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7. Дополнительные настройки. В верхнем правом углу можно найти 
дополнительные настройки функций – изменение названия устрой-
ства, общий доступ к устройству, информация об устройстве, об-
ратная связь, проверка наличия обновления прошивки, удаление 
устройства, возобновление заводских настроек.

Установленная 
температура

Изменение наименования устройства 

Общий доступ к устройству 

Информация об устройстве 

Обратная связь 

Проверка наличия обновления 
прошивки

Удаление устройства

Возобновление заводских настроек

Режим Вентиляция Функция Таймер

оконный кондиционер
Другое 

8. Профиль. Вы можете управлять своими личными данными. Они 
включают следующее:
а. Информация об учетной записи.
б. Сканирование QR-кода: Разработчики могли предварительно 

просмотреть интерфейс управления.
в. Общий доступ к устройству: Отображение информации об об-

щем доступе к устройству пользователя.
г. Уведомления: Отображает все уведомления, которые система на-

правляет пользователям.
д. Обратная связь: Предоставляет пользователям возможность на-

правлять комментарии онлайн.
е. Другое: Отображает информацию о текущей версии Приложе-

ния.

Примечание: Первый зарегистрированный телефон является основ-
ным устройством управления, а общий доступ других те-
лефонов возможен только через основной телефон. Раз-
ные учетные записи должны относиться к одной стране.
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Устройства

Коснитесь, чтобы ввести имя

Сканировать QR-код

Общий доступ к устройству 

Уведомления 

Обратная связь

Сведения об устройстве

ПрофильДобавить устройство

Профиль Настройки

9. Разблокирование графическим ключом. Нажмите «Разблокирова-
ние графическим ключом» для настройки графического ключа раз-
блокирования Приложения. После его включения вам необходимо 
нарисовать графический ключ для разблокирования Приложения.

Создать графический ключ

Создать графический ключ

Создайте графический ключ. Другие люди не смогут 
управлять вашими устройствами даже с помощью 

вашего смартфона

Назад Создать графический ключ

Повторите введение графического ключа

Назад
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 ЗАМЕЧАНИЯ
Предостережение ФКЗ.
Настоящее устройство соответствует условиям Части 15 Правил ФКЗ. 
Эксплуатация возможна при следующих двух условиях: (1) Настоящее 
устройство не вызывает вредных помех, и (2) настоящее устройство 
должно принимать любые полученные помехи, включая те, которые 
могут стать причиной сбоя в работе.
Любые изменения либо модификации, которые не были явно утверж-
дены стороной, ответственной за соответствие условиям, могут ли-
шить пользователя права пользоваться оборудованием.
Примечание: Это оборудование было испытано и было установлено, 
что оно соответствует ограничениям цифрового устройства класса B 
в соответствии с условиями части 15 Правил ФКЗ. Эти ограничения 
разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех 
в жилых помещениях. Это оборудование создает, использует и может 
излучать радиочастотную энергию, и в случае несоблюдения правил 
установки и использования, содержащихся в инструкции, может вы-
звать вредные помехи для средств радиосвязи. Однако нет гарантии, 
что конкретное устройство не будет создавать помех. Если это обо-
рудование вызывает вредные помехи для приема радиосигнала или 
телевизионного сигнала, что можно проверить отключением и вклю-
чением оборудования, пользователю рекомендуется попробовать ис-
править помехи с помощью одной или нескольких следующих мер:
- Перенаправьте либо переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подсоедините оборудование в розетку в схеме, отличающейся от 

той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру либо опытному технику теле- и ра-

диооборудования.
Расстояние между пользователем и устройством должно составлять 
не менее 20 см.
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 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Описание Анализ причины

Не удается  
настроить  
кондиционер

1. Проверьте адрес Wi-Fi и пароль подключенного телефона
2. Проверьте кондиционер в состоянии настройки
3. Проверьте наличие брандмауэра либо других ограничений
4. Проверьте работу маршрутизатора
5. Убедитесь, что кондиционер, маршрутизатор и телефон 

работают в пределах сигнала
6. Проверьте экранирование маршрутизатора

Телефон не 
управляет 
кондиционером

Дисплей программного обеспечения: Идентификация не 
удалась.
Это означает, что настройки кондиционера были сброшены, 
а мобильный телефон утратил разрешение на управление.
Необходимо подключить Wi-Fi, чтобы вновь получить 
разрешение. Подключитесь к локальной сети и обновите его.
Если проблема не решена, удалите кондиционер и подождите 
его обновления.

Телефон 
не находит 
кондиционер

Дисплей программного обеспечения: Кондиционер не отвечает. 
Проверьте работу сети
1. Настройки кондиционера были изменены
2. Кондиционер не подсоединен к сети питания
3. Маршрутизатор не подсоединен к сети питания
4. Кондиционер не может подключиться к маршрутизатору
5. Кондиционер не может подключиться к сети через 

маршрутизатор (в режиме дистанционного управления)
6. Телефон не может подключиться к маршрутизатору 

(в режиме местного управления)
7. Телефон не может подключиться к сети (в режиме 

дистанционного управления).
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