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КЛИМАТИК СПЛИТ
ТИП

WI-FI ФУНКЦИЯ
РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА
БГ

Това описание е приложимо за климатици с Wi-Fi функция. Преди да
използвате изделието, прочетете внимателно ръководството и го запазете за
бъдещи справки.
Забележка: само за климатици от сплит тип
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА WI-FI МОДУЛ И
НАСОКИ ЗА РАБОТА
1. Минимални спецификации на смартфона:
Версия на Android 5.0 или понова версия, версия на IOS
9.0 или по-нова
2. Основни параметри за Wi-Fi модула
Параметри

Детайли

Мрежова честота

2.400 - 2.4835 GHz

Стандарти на WLAN

IEEE 802.11 b/g/n
(канали 1-14, канали 1-13 за Европейски съюз/Австралия, канали
1-11 за САЩ/Канада)

Поддържан пакет
протоколи (Protocol
stack)

IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS

Поддържана сигурност

WEP/WPA/WPA2/AES128

Моддържан тип мрежа

STA/AP/STA+AP

Максимална RF
мощност

18.5 dbm

Честота на блутут

2.402 - 2.480 GHz

RF мощност на блутут

9 dbm

3. Ръководство за операциите Използвайте инструкции, дадени по-долу, за справка.
Преинсталиране на
приложение
(регистрирано преди)

Стъпки на
операциите

Елементи на операциите

Нов профил

Стъпка 1.

Изтегляне и инсталиране
на приложение

ДА

Да

Стъпка 2.

Активирне на
приложението

Да

Да

Стъпка 3.

Регистриране на профил

Да

НЕ

Стъпка 4.

Вход (вписване)

Да

Да

Стъпка 5.

Добавяне на управлявано
устройство

Да

Регистрираното устройство ще
остане

Забележка: Ако сте регистрирали профила и сте добавили устройство преди това, след като
отново преинсталирате приложението и се впишете, добавеното устройство ще остане.
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ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
За Android

За iOS

Tesla Smart

За Android смартфони
Метод 1: Сканирайте QR кода със скенера на браузъра, изтеглете и инсталирайте приложението.
Метод 2: Отворете Google Play Store на Вашия смартфон и потърсете „Tesla Smart“, изтеглете и
инсталирайте приложението.

За IOS смартфони
Метод 1: Сканирайте QR кода и следвайте съветите, за да влезете в „AppStore“, изтеглете и
инсталирайте приложението.
Метод 2: Отворете “AppStore” на Apple на Вашия смартфон и потърсете „Tesla Smart Things“ (Умните
неща на Tesla), изтеглете и инсталирайте приложението.
Забележка: Моля, активирайте разрешенията Storage/Location/Camera
(съхранение/местоположение/камера) за това приложение по време на
инсталацията. В противен случай при работа ще възникнат някои проблеми.

РЕГИСТРИРАНЕ
1. Ако нямате създаден профил, моля, докоснете бутона “Register“ (Регистриране).
2. Прочетете Политиката за поверителност (Privacy Policy) и докоснете „Agree” (Приемам).
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ВПИСВАНЕ
1. Докоснете “Sign in with an existing account” (Вписване със съществуващ профил).
2. Въведете вашето потребителско име и парола за регистрирания профил.
3. Докоснете бутона “Sign in” (вписване).
Избрана държава

Регистриране
Търсене

A
***********

Афганистан
Албания
Получаване на код за
потвърждение

Алжир

Приемам
Потребителското
споразумение и
политиката за
поверителност

Ангола
Аржентина
Армения
Австралия

РЕГИСТРИРАНЕ
1. Въведете кода за потвърждение, който сте получили в електронната си поща.
2. Задайте парола, съдържаща 6-20 знака, включително букви и цифри.
3.

Докоснете Done (Готово).
Задаване
на парола
Въведете
кода за
потвържде
ние

Парола, съдържаща 6-20
знака, включително
букви и цифри.

Готово

Кодът за потвърждение е
изпратен на Вашата
електронна поща:
*****@*****, повторно
изпращане (след 55
секунди)

4

БГ

ВПИСВАНЕ
1. Докоснете “Log in with an existing account” (Вписване със съществуващ профил).
2. Въведете вашето потребителско име и парола за регистрирания профил.
3. Докоснете бутона “Log in” (вписване).

въведете Вашият профил тук
въведете паролата

Вписване
Забравена парола

Регистриране
Вписването означава, че сте съгласни с
потребителското споразумение и политиката за
поверителност

Вписване със съществуващ
профил.
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Забравена парола
Ако сте забравили паролата си или искате да я зададете отново, моля, изпълнете следните стъпки:
1. Докоснете “Forgot password” (забравена парола)
2. Въведете потребителското име за Вашия профил (електронна поща) и докоснете бутона “Obtain
verification code” (Получаване на код за потвърждение).
3. Въведете кода за потвърждение, който сте получили в електронната си поща.
4. Задайте новата парола и докоснете бутона “Done” (Готово).

Вход (вписване)
Забравена парола

********

Адрес на електронна поща
Парола

Вписване
Забравена парола

<-

Въведете кода за
потвърждение

*******
***********
Получаване на код за
потвърждение

Вписването означава, че сте съгласни с
потребителското споразумение и
политиката за поверителност

******
Кодът за потвърждение е изпратен на
Вашата електронна поща:
**************, повторно изпращане
(след 55 секунди)

Задаване на парола

******

Парола, съдържаща 6-20 знака,
включително букви и цифри.

Готово
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ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВА
Режим AP
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Включете електрозахранването на вътрешното тяло
Докоснете “+” в горния десен ъгъл на началния екран
Изберете “Large Home Appliances” (Големи домашни устройства)
Докоснете логото “Air conditioner (Wi-Fi)” (Климатик (Wi-Fi))
Следвайте съветите на екрана, за да нулирате Wi-Fi модула.
Модемът се нулира чрез натискане на бутона „HEALTH” (ЗДРАВЕ) 8 пъти на дистанционното, в
рамките на 10 секунди. Звуков сигнал ще извести, че модемът е бил нулиран успешно
Проверете “Confirm the device is reset” (Потвърдете, че устройството е нулирано) и докоснете
“Next” (Напред).
В горния десен ъгъл променете метода на свързване на „режим АР“ и докоснете “Next” (Напред).
Въведете паролата за Wi-Fi, към който е свързан Вашият смартфон, след което докоснете “Next”
(Напред).
Следвайте инструкциите и се свържете с хотспот-а на климатика „SmartLifeXXXX“
Можете да видите процента на процеса на свързване в реално време.

<
Електрически
устройства

Ръчно добавяне/Автоматично сканиране
Климатик

Осветление
Сензори

Въздух
Кондиционер
(BLE+Wi-Fi)

Въздух
Кондиционер
(Wi-Fi)

Големи домашни
устройства
Въздух
Малки домашни Кондиционер
устройства
(NB-loT)
Кухня
уреди

W
Въздух
Кондиционер
(Zigbee)

Въздух
Кондиционер
(Wi-Fi)

Отказ
EZ режим

Първо рестартирайте
устройството
Включете устройството и се уверете,
че индикаторът мига бързо.
Забележка: моля, завършете
разпространението в мрежата в
рамките на 3 минути след нулирането
на устройството.

Ако Вашият Wi-Fi е
5GHz, моля, задайте го
на 2,4GHz. Обичаен
метод за настройка на
маршрутизатора
(рутера)

Отказ
EZ режим

ПървоРежим
рестартирайте
EZ
по подразбиране
устройството
 Режим AP
Включете устройството и се уверете,
че индикаторът мига бързо.
Забележка: моля, завършете
разпространението в мрежата в
рамките на 3 минути след нулирането
на устройството.

Преносим
климатик (Wi-Fi)
Извършете мрежово сдвояване, както е
посочва подканата.

Хладилник
Хладилник
(Wi-Fi)
Упражнения и
Хладилник
здраве
(BLE+Wi-Fi)
Сигурност и
видеонаблюдение
Gateway
Управление
Нагревател за
вода (BLE+Wi-Fi)
Енергия
Обслужване на
пътниците

Отказ
Изберете 2,4 GHz Wi-Fi
мрежа и въведете парола.

Хладилник
(BLE)
Нагревател за
вода
Нагревател за
вода (Wi-Fi)

Газов нагревател
за вода (Wi-Fi)

Потвърдете, че индикаторът мига
бързо.

Напред
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Извършете мрежово сдвояване, както е
посочва подканата.

Напред

Потвърдете, че индикаторът мига
бързо.

Напред
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Отказ
1. Свържете мобилния си
телефон с хотспот-а на
устройството

Отказ

Отказ

Готово
Добавено е успешно

 SmartLIte-XXXX

Добавяне на устройство...
Уверете се, че устройството е
включено.

Добавяне на
устройство...
Уверете се, че Wi-Fi сигналът е
добър.

2. Върнете се в това
приложение и продължете да
добавяте устройства

Сканиране за
устройства
Регистриране в Cloud (облака)
Инициализиране на устройството

Отидете на свързване

Сканиране за устройства
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Tesla AC

Устройството е добавено успешно
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УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИКА
След добавяне на устройството автоматично ще се появи екранът за управление на устройството.
Екранът за управление на устройството може да бъде извикан ръчно, като докоснете името на
устройството на началния екран.
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www.tesla.info

