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Pokyny pro ovládání pomocí smartphonu nebo 
tabletu 

Stažení a instalace aplikace 

Pomocí smartphonu načtěte odpovídající QR kód a stáhněte si WiFi Smart. 

Android: 

 

iPhone: 

 

 

Nainstalujte aplikaci podle jejích pokynů. Po úspěšné instalaci se na domovské 
stránce smartphonu objeví ikona aplikace. 
 

Android: 
http://smart.ewpe.com.cn:8010/WiFiSmart/android/WiFiSmart.apk 
iPhone: 
https://itunes.apple.com/app/wifi-smart/id1044543890?l=en&mt=8 
 

Konfigurace 

Před použitím aplikace pro ovládání klimatizace dokončete následující 
konfiguraci, abyste zprovoznili Wi-Fi ovládání a spojení mezi klimatizačním 
zařízením a smartphonem. 

1. Nastavení ovládání na malou vzdálenost pro klimatizační zařízení, 
které funguje jako Wi-Fi hotspot (veřejný přístupový bod). 

Krok 1: Wi-Fi systém klimatizačního zařízení je výrobcem nastaven do režimu 
AP (přístupový bod). Wi-Fi hotspot klimatizačního zařízení můžete vyhledat 
pomocí smartphonu a připojit se k němu. Název bezdrátové sítě Wi-Fi hotspotu 
tvoří posledních 8 číslic MAC adresy klimatizačního zařízení. Heslo (Password) 
je 12345678. 









































ZP TNÝ ODB R ELEKTROODPADU 

 Uvedený symbol na výrobku nebo v pr vodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 
elektronické výrobky nesmí být likvidovány spole n  s komunálním odpadem. Za ú elem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na ur ených sb rných místech, kde budou p ijata zdarma. Správnou 
likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopad  na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky 
nesprávné likvidace odpad . Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího 

sb rného místa. 

INFORMACE O CHLADICÍM PROST EDKU

Toto za ízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a likvidace musí být 
provedena kvalifikovaným personálem. 
Typ chladicího prost edku: R410A 
Složení chladicího prost edku R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
Množství chladicího prost edku: viz p ístrojový štítek. 
Hodnota GWP: 2088 
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování) 

V p ípad  problém  s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní 
st edisko.  
Tís ové volání - telefonní íslo: 112 

VÝROBCE

Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London W1F 7LD, UK, www.sinclair-eu.com 
Za ízení bylo vyrobeno v ín  (Made in China). 

ZÁSTUPCE, SERVISNÍ PODPORA 

Centrála NEPA spol. s r.o. 
Purky ova 45, 612 00 Brno 

Tel.: +420 541 590 140 
Tel. servis: +420 541 590 150     
Fax: +420 541 590 124   
Fax. servis: +420 541 590 153   
Bezplatná infolinka: +420 800 100 285  

www.nepa.cz 
Obchod: obchod@nepa.cz 
Servis: servis@nepa.cz 
Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz 




