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Deklaracja Zgodności 

Firma Inventor oświadcza iż urządzenie jest zgodne z 
wymaganiami przedstawionymi w dyrektywie Komisji 
Europejskiej o numerze 1999/5/EC. O dokument 
potwierdzający należy pytać sprzedawcę. 

Specyfikacja 

Model: OSK102 
Standard: IEEE 802.11b/g/n 
Typ Anteny: Antena Dookólna 
Częstotliwość WiFi: 2.4 GHz 
Maksymalna Moc Transmisji: 15dBm 
Wymiary: 55 x 24 x 8 mm 
Temperatury pracy: 0°C - 45°C 
Zalecana wilgotność powietrza: 10% - 85% 
Zasilanie: DC 5V / 300mA 

 

 



 

Zalecenia 

• Zalecamy korzystanie z urządzenia posiadającego 
system iOS 7.0 lub późniejszy albo Android 4.0 lub 
późniejszy. Niestety nie wszystkie wersje 
systemów są kompatybilne z aplikacją, ze względu 
na zbyt szybkie zmiany w oprogramowaniu, 
producent aplikacji nie ponosi odpowiedzialności 
jeżeli po aktualizacji aplikacja przestanie działać. 

• Moduł WiFi jest kompatybilny z szyfrowaniem 
WPA-PSK/WPA2-PSK, może pracować też bez 
szyfrowania ale polecane jest korzystanie z funkcji 
szyfrowania. 

• Aparat w telefonie musi mieć więcej niż 5 milionów 
pixeli aby poprawnie zeskanować kod QR 

Zasada działania 

1. Sterowanie w trybie lokalnym. 
W niedalekiej odległości 7-10m od urządzenia 
musi znajdować się router. Wymagany jest telefon 
z odpowiednim systemem i zainstalowaną 
aplikacją „INVmate II”. Schemat poglądowy 
1. Smartfon 
2. Urządzenia z modułami wi-fi 
3. Router 

 



2. Proces instalacji modułu w urządzeniu 
a. Zdejmij osłonę złącza USB 

 
b. Unieś panel i umieść moduł w odpowiednim 

porcie USB 
c. Przyklej załączoną nalepkę z kodem 

adresowym modułu na boku urządzenia tak aby 
mogła być łatwo zeskanowana za pomocą 
telefonu. 

 

Instrukcja Instalacji 

1. Zainstaluj Aplikację 
a. Użytkownicy iPhone: zeskanuj kod QR lub udaj 

się do AppStore i wyszukaj aplikację „INVmate 
II” 

b. Użytkownicy Android: zeskanuj kod QR lub udaj 
się do google play i wyszukaj aplikację „INVmate 
II” 

2. Ustaw Klimatyzator w trybie „AP” 
a. Odłącz zasilanie od urządzenia 
b. Podłącz zasilanie ponownie, po czym w ciągu 3 

minut wciśnij przycisk „LED” na pilocie 
c. Gdy urządzenie wyświetli kod „AP” oznacza to, 

że klimatyzator przeszedł w tryb konfiguracji 
połączenia sieciowego 



Jeśli urządzenie będące w trybie konfiguracji połączenia 
sieciowego nie otrzyma żadnego polecenia przez 8 minut, 
samoczynnie opuści tryb „AP” i powróci do normalnej 
pracy. 

W trybie konfiguracji połączenia sieciowego, urządzenie 
nie będzie reagować na polecenia przesyłane pilotem 
bezprzewodowym. 

3. Rejestracja użytkownika oraz konfiguracja sieci 

Upewnij się że Twoje urządzenie mobilne jest podłączone 
do routera WiFi. Sprawdź czy router jest połączony z siecią 
Internet w momencie przeprowadzania rejestracji oraz 
konfiguracji sieci. 

 

1. Wciśnij „Create Account” (Załóż konto) 
2. Wpisz swój aktualny adres email, oraz hasło z 

którego chcesz korzystać po czym wciśnij 
„Registration” (Rejestracja) 
Uwagi: 

• Zaloguj się na swoje konto pocztowe i kliknij link 
aktywujący konto, potwierdzenie adresu email jest 
wymagane w przypadku zagubienia hasła. 

• Konieczne jest wykasowanie z pamięci telefonu 
wszelkich zapamiętanych sieci WiFi, aby zapobiec 



sytuacji gdzie urządzenie automatycznie połączy 
się z inną siecią niż ta, którą chcesz 
skonfigurować. 

 
3. Wciśnij „+ Add Device” (Dodaj Urządzenie) 
4. Zeskanuj aparatem telefonu kod QR 

 
5. Wybierz swoją sieć WiFi, w powyższym przypadku 

sieć nazywa się „My Home” 
6. Wpisz hasło do swojej sieci WiFi i wciśnij przycisk 

OK 
7. Konfiguracja zakończyła się sukcesem, na liście 

urządzeń pojawiło się urządzenie „Vision”. 
 
 



Konfiguracja połączenia sieci w urządzeniu z 
systemem iOS 

 
3. Wciśnij „+ Add Device” (Dodaj Urządzenie) 
4. Zeskanuj aparatem telefonu kod QR 

 
5. Przeczytaj powyższą instrukcję i wciśnij przycisk 

„Home” aby powrócić do interfejsu systemu iOS 
6. Przejdź do ustawień, po czym wybierz menu 

„WLAN/WIFI” 



 
7. Połącz się z modułem WiFi w urządzeniu, jego 

nazwa będzie zbliżona do „net_ac_XXXX” 
8. Wpisz standardowe hasło 12345678 i wciśnij 

przycisk „Join” 
9. Po powrocie do aplikacji poprosi ona o połączenie 

z siecią WiFi 

 
10. Wybierz swoją sieć domową, na przykład „My 

Home” jak na obrazku. 
11. Wpisz hasło do swojego Wi-Fi i wciśnij OK 
12. Konfiguracja została zakończona sukcesem o 

czym świadczy widoczny model urządzenia po 
zalogowaniu do aplikacji. 



 

Uwagi: Podczas kończenia konfiguracji sieci, aplikacja 
wyświetli komunikat „Success”, ale pomimo tego 
urządzenie może nadal widnieć jako nieaktywne „Offline”, 
należy w takiej sytuacji odłączyć urządzenie od zasilania 
po czym ponownie podłączyć i wykonać na telefonie 
przeciągnięcie w dół w celu odświeżenia aplikacji. 

Jak korzystać z aplikacji 

Upewnij się że Twoje urządzenie (smartfon/tablet) oraz 
klimatyzator są połączone z internetem aby można było 
kontrolować klimatyzator za pomocą aplikacji 

 



1. Wpisz swój login oraz hasło, następnie wciśnij 
„Sign in” 

 

2. Wybierz żądany klimatyzator aby przejść do panelu 
sterowania dla tego urządzenia 

 

3. Dzięki panelowi sterowania, użytkownik ma 
podgląd parametrów pracy urządzenia, tryb, 
prędkość wentylatorów, temperatura etc. 

Uwagi: Nie wszystkie funkcje dostępne w aplikacji mogą 
być obsługiwane przez dany klimatyzator. Na przykład: 
ECO, Turbo, ruch żaluzji prawo/lewo, ruch żaluzji góra/dół. 
Informacje o obsługiwanych funkcjach można znaleźć w 
katalogu. 



 

 

Funkcje Specjalne 

Timer On, Timer Off, Ogrzewanie 8 °C, Funkcja Sen, 
Energy, Check 

Uwagi: Jeżeli funkcja nie jest obsługiwana przez 
klimatyzator, będzie ona ukryta przez aplikację. 

Timer On/Timer Off 

Użytkownik ma możliwość ustawienia określonych godzin 
o których klimatyzator ma się uruchomić lub wyłączyć w 
określone dni tygodnia. Możliwe jest też włączenie funkcji 
powtarzania, dzięki czemu urządzenie będzie uruchamiać 
się każdego tygodnia o wyznaczonych godzinach. 

 

 

Ogrzewanie 8 °C 

Użytkownik może przełączyć urządzenie w tryb 
dogrzewania za pomocą jednego przycisku. Funkcja 
przydaje się w sytuacjach gdzie pomieszczenie jest 



opustoszałe zimą, a trzeba je ogrzać aby zapobiec 
uszkodzeniom spowodowanym bardzo niską temperaturą. 

 

Funkcja Sen 

Użytkownik może dostosować dowolnie temperaturę dla 
każdej godziny swojego snu. 

 

Autodiagnoza 

Użytkownik może sprawdzić stan urządzenia poprzez 
aplikację która wyświetli parametry czujników które są w 
normie oraz te które nie są w normie. Te informacje 
znacząco ułatwią diagnozę serwisantowi. 



 

Zużycie energii 

Za pomocą aplikacji użytkownik może sprawdzić zużycie 
energii przez urządzenie i poznać w jakich warunkach i 
kiedy w miesiącu urządzenie zużyło najwięcej energii. 

 


