
Instrukcja instalacji oraz
obsługi modułu WiFi

MODELE: PASSION / VISION

 

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki inventor.
Aby zapewnić poprawną pracę urządzenia, prosimy
o zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz zachowanie
jej aby można było powrócić do niej w razie potrzeby.
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SYSTEM OPERACYJNY
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Standard: IEEE 802.11b/g/n
Typ anteny: External Omnidirectional Antenna
Częstotliwość pracy WiFi: 2.4 Ghz
Maxymalna moc nadawania: 15dBm
Wymiary: 76 x 28 x 13 mm
Temperatura pracy: 0°C ~ 55°C / 32°F ~ 12°F
Wilgotność powietrza: 10% ~ 85%
Zasilanie: DC 5V/300mA

Wymagany system w telefonie: iOS lub Android.

Specyfikacja.................................................................................. (1)

Deklarujemy, że urządzenie którego dotyczy ten dokument zostało
wyprodukowane według wszystkich wytycznych dyrektywy 1999/5/EC.
Aby otrzymać skan deklaracji zgodności prosimy o kontakt ze
sprzedawcą.
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PORADY TECHNICZNE4
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Wsuń  

 

 1. Obsługa urządzenia poprzez router WiFi
W tym trybie wymagany jest router WiFi, telefon łączy się 
z urządzeniem poprzez sieć Internet z wykorzystaniem routera.
1) Smart Phone
2) Klimatyzator
3) Router WiFi

1. Jak podłączyć SmartKit 

1) Zdejmij z modułu SmartKit pokrywę ochronną 

2) Unieś panel przedni i wsuń Smart Kit w odpowiednie wejście
w panelu.

3) Przyklej kod QR do boku obudowy aby potem z łatwością móc
zeskanować go przy pomocy telefonu oraz aby zapobiec zagubieniu.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wejdź do ustawień połączeń
WiFi.

Połącz się z siecią „NetHome...”
oraz wprowadź standardowe hasło
„12345678” 

1. TRYB LOKALNY (Kiedy zamierzasz sterować
urządzeniem będąc w domu)  

Dla urządzeń z iOS (iPad, iPhone etc.)

(Uwaga: Wykonaj wszystkie poniższe kroki potrzebne do połączenia
urządzeń w ciągu siedmiu minut or rozpoczęcia)
1) Zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych (strona 4) 

1. Instalacja aplikacji
1) Użytkownicy iOS: zeskanuj kod QR lub wejdź do
APPSTORE, pobierz i zainstaluj aplikację „Invmate”.
2) Użytkownicy Android: zeskanuj kod QR lub wejdź do
GOOGLE PLAY, pobierz i zainstaluj aplikację „Invmate”.
2) Jak zresetować WiFi do ustawień fabrycznych
Kiedy korzystasz z funkcji WiFi po raz pierwszy, konieczna
jest zmiana stanu urządzenia na tryb WiFi. Na tę procedurę
składają się poniższe kroki:
a) Odłącz dopływ prądu do urządzenia na 10 sekund.
b) Podłącz zasilanie, po czym wciśnij 7 razy przycisk „LED” na
pilocie bezprzewodowym do momentu pojawienia się kodu „AP”
na wyświetlaczu. 

3) Kiedy pojawi się kod „AP” oznacza to, że urządzenie przeszło w tryb
WiFi.

Uwaga: Podczas tej operacji (lub przez okres 3 minut), urządzenie
nie będzie reagować na polecenia wysyłane przez pilota.

Instrukcja podłączenia do sieci WiFi (iOS i Android)
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Dla urządzeń z systemem Android

1 2Wybierz „NetHome...” Podaj standardowe
hasło „12345678”

3 Otwórz aplikację po
czym wybierz „Network”

3 Otwórz aplikację i wybierz
przycisk „Network”

4 Wybierz swoją sieć
domową.

4 Wybierz swoją sieć domową

5 Podaj hasło swojej sieci
domowej po czym wciśnij
przycisk „OK”.

Podaj hasło swojej sieci
domowej po czym
wciśnij „OK”.

Jeżeli powyższe kroki zostały wykonane
poprawnie, powinien ukazać się
następujący komunikat.
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Wyraź zgodę.3

Wybierz „User” Wybierz „Registration”

Podaj wszystkie wymagane
informacje i wciśnij „OK” aby
zakończyć proces rejestracji.

Nazwa użytkownika: Musi 
zawierać 2-20 znaków, wielkość
liter ma znaczenie, nie może
zawierać spacji.

Hasło: Musi zawierać 6-16
znaków, wielkość liter ma 
znaczenie, nie może zawierać
spacji.

2. TRYB ZDALNEGO STEROWANIA (Sterowanie 
urządzeniem znajdując się poza domem)

Rejestracja użytkownika pozwalająca na kontrolę przez Internet.
Rejestracja wymagana jest tylko od użytkowników chcących sterować
urządzeniem przez sieć Internet.

Upewnij się, że urządzenie mobilne oraz klimatyzator są podłączone do
sieci Internet podczas trwania procesu rejestracji.
Uruchom aplikację „Invmate” i postępuj według poniższych instrukcji:
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Podaj swój login oraz hasło
po czym wciśnij „Remote”
(Możesz skorzystać z opcji
„Remember me” aby
urządzenie zapamiętało
wpisane dane).

Wciśnij „Bind”. Wciśnij „Scan QR Code” 

Zeskanuj kod QR
z nalepki dostarczonej
razem z urządzeniem.
(Naklej nalepkę na
urządzenie aby uniknąć
zgubienia).

Wciśnij „OK” aby
zakończyć proces.



 

12 13

OBSŁUGA APLIKACJI
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Wciśnij „Remote”. Wybierz urządzenie które chcesz
kontrolować.

Interfejs kontroli urządzenia3

   

1. Aby sterować urządzeniem będąc w domu, wybierz „Local”.
Jeśli chcesz sterować urządzeniem będąc poza domem, wciśnij
„Remote” i podążaj za opisanymi poniżej krokami. 

2. Obsługa interfejsu kontroli urządzenia 
1) Przełącznik on/o�:
Po zalogowaniu się, wybierz urządzenie docelowe na liście
dostępnych urządzeń aby dostać się do interfejsu kontroli, za
pomocą którego możesz włączyć lub wyłączyć klimatyzator,
zmienić tryb pracy, temperaturę pomieszczenia oraz prędkość
wentylatora. 

2) Wybór trybu pracy:
Wybierz żądany tryb pracy (Automatyczny, Chłodzenie, Osuszanie,
Wentylacja) dla wybranego urządzenia, ikona aktualnego trybu
pracy zostanie podświetlona.

Wciśnij “On” aby wysłać komendę startu do urządzenia.

Upewnij się że Twoje urządzenie mobilne oraz klimatyzator
są podłączone do Internetu. 

Wciśnij “O�” aby wysłać komendę wyłączenia do urządzenia.
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Gdy urządzenie jest uruchomione a tryb pracy jest wybrany, aplikacja
mobilna wyśle komendę do urządzenia aby ustawiło zadaną
temperaturę oraz prędkość wentylatora.

3) Ustawianie temperatury: Wciśnij “Set temperature”
oraz rozpocznij wprowadzanie temperatury gdy wskazanie
temperatury jest podświetlone

4) Ustawianie prędkości wentylatora: Wciśnij „Fan Speed”
Rozpocznij ustawianie prędkości wentylatora gdy czcionka jest
podświetlona. Do wyboru są cztery prędkości: Low(niska),
Medium(średnia), High(Wysoka), Automatic(Automatyczna).

 5) Ustawianie temperatury / prędkości wentylatora:
Temperatura:
Wciśnij „+” aby zwiększyć temperaturę o jeden stopień Celsjusza
Wciśnij „-” aby zwiększyć temperaturę o jeden stopień Celsjusza
Maksymalna temperatura: 30 stopni Celsjusza
Minimalna temperatura: 17 stopni Celsjusza
Prędkość wentylatora:
Naciśnij „+” aby zwiększyć prędkość wentylatora
Naciśnij „-” aby zmniejszyć prędkość wentylatora
Są cztery poziomy prędkości: Niski(Low), Średni(Med), Wysoki(High), Auto.

Naciśnij „Refresh” aby odświeżyć informacje wyświetane przez klimatyzator.
Naciśnij „Turbo” aby aktywować tryb Turbo.

w ciągu 24 godzin. Naciśnij przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu
interfejsu aby zamknąć program.

14 15
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3. Więcej ustawień.

6. Dodatkowe ustawienia można znaleźć w zakładce „More settings”:
Edytuj urządzenie, mody�kuj użytkownika, dźwięki klimatyzatora,
dźwięki urządzenia mobilnego, wyświetlanie temperatury, usuń
informacje logowania.

Aby się wylogować, wciśnij „More” oraz wybierz „Logout” w prawym
górnym rogu.
1) Wybierz „Edytuj urządzenie” aby zmienić jego nazwę, usunąć lub
dodać nowe urządzenie znajdujące się w domu.
2) Wybierz „Modify user” aby zmienić nazwę użytkownika lub hasło.
(Uwaga: Ta funkcja może być wykonana wyłącznie w trybie Remote
czyli trybie sterowania przez sieć Internet)
3) Gdy dźwięki klimatyzatora są włączone, mały głośniczek będzie
sygnalizował odebranie poleceń zmiany trybu lub temperatury
przesłane przez pilota bezprzewodowego.
4) Gdy dźwięki urządzenia mobilnego są włączone, telefon będzie 
sygnalizował dźwiękiem poprawne odebranie polecenia zmiany trybu
pracy, zmiany temperatury lub prędkości wentylatora.
5) Wybierz „Temperature” aby zmienić wyświetlanie temperatury
pomiędzy stopniami Fahrenheita lub Celsjusza.
6) wybierz „Delete login information” aby usunąć zapisane na
urządzeniu dane logowania obecnego użytkownika.
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4. Edytuj urządzenie

1 2
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5. Mody�kuj użytkownika 

1 2Wciśnij „Edit Appliance” Wprowadź żądaną nazwę
urządzenia i potwierdź
naciskając „OK”.

Wciśnij „Modify User”.  Wciśnij „Modify Password”.
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5Wpisz aktualne hasło aby
móc nadać nowe hasło
po czym potwierdź drugi
raz wpisując nowe hasło.
Wciśnij „OK” aby dokonać
zmiany hasła.

Wciśnij „Modify Username” Podaj nową nazwę użytkownika
oraz aktualne hasło, po czym
potwierdź przyciskiem „OK”.



     

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
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Zapomniałem hasła / Edytowanie hasła aplikacji

Otwórz aplikację, wybierz
„User”. 

Wybierz „Maintenance”. Wybierz „Terminal”. Wybierz „Reset login password
lub ”Modify terminal password”

Reset login password - zresetuj
hasło logowania do aplikacji.
Modify terminal password - zmień
hasło dostępu do terminala.



5  6

24 25

Uszkodzony router lub brak routera w domu
Ustanów bezpośrednie połączenie pomiędzy klimatyzatorem
oraz smartphonem lub tabletem. Postępuj jak w przypadku
łączenia urządzeń w trybie LOCAL.

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone
z klimatyzatorem.

Wprowadź nową nazwę
użytkownika oraz hasło.

Wprowadź nowe hasło i
potwierdź przyciskiem „OK”
(Standardowe hasło to 
„12345678”)
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