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A Smart Control alkalmazás használata (Smart Phone, Tablet PC)

Az alkalmazás letöltése és telepítése

  Használati útmutató

Beállítások

android IOS

Android:
 http://smart.ewpe.com.cn:8010/WiFiSmart/android/WiFiSmart.apk
vagy
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifi.smarthome

IOS:
 https://itunes.apple.com/us/app/wifi-smart/id1044543890?mt=8
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Megjegyzés: 

A „Short-distance” és „long-distance vezérlés beállítása routerhez csatlakozva

A „short-distance” menüből lépjen vissza a „Device” menübe,
majd nyomja meg a jobb felső sarokban a „+” ikont.
Válassza az „Add device” menüt, majd utána a „Manual
configuration” menüpontot.

Válassza ki a hálózatát és gépelje be a jelszót, majd válassza ki a szervert, majd:„Add device”
A folyamat alatt a kijelzőn „configuring” felirat látható. Ha a csatlakozás sikeres, akkor azt a
beltéri egység hanggal is jelzi.
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Az „AP” (alkalmazás) beállítása

Lépjen a „Device” nyitó oldalra és jobb felül érintse meg a „+” ikont!

Lépjen be az „Add device (eszköz hozzáadás) menübe, majd válassza a
”Manual confoguration” (kézi beállítás) menüt, majd érintse meg a „Next” 
(tovább) feliratot.

Válassza ki a klímaberendezés wifi hálózatát (a példában a0b40629). Az alkalmazás
kijelzi a jelszót (a példában 12345678).
Érintse meg a „Next” feliratot, majd a következő ablakban válassza ki az otthoni
routert és gépelje be a hozzá tartozó jelszót.
Válassza ki a használni kívánt szervert, majd érintse meg a „Next” feliratot.

Ha a beállítás sikeres volt, akkor egy felugró ablakban „Configure Succesful”
(a beállítás sikeres) üzenet jelenik meg.

A beállítások elvégzése után a klímaberendezés wifi hotspot eltűnik és ettől kezdve 
a klímaberendezés az otthoni wifi routeren keresztül vezérelhető.



www.fri
ote

ch
.hu
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Felhasználó regisztrálása
Cél: a „long-distance” (távoli) vezérlés biztosítása
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Az eszköz nevének beállítása

menübe.

A „Name” menüpontban átnevezheti a készüléket.

A „Temp unit” menüben be tudja állítani az
önnek megfelelő mértékegységet a hőmér-
séklet kijelzéshez.

A „Firmware updated” menüben lehetőség van
az eszköz programjának frissítésére.
A menübe belépve látható az aktuális
verzió, és a rendszer kijelzi, ha van újabb
változat.
Ha elérhető frissítés, akkor érintse meg
a verzió számot (a példában 1.8) és a rendszer
automatikusan elvégzi a frissítést.
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 A Smart Control alkalmazás használata (Smart Phone, Tablet PC)

Érintse meg a vezérelni kívánt eszköz nevét (a példában „babyroom”), majd 
a         gombbal kapcsolja be a készüléket. 

A              vagy váltja az

üzemmódot.    A gombbal beléphet a ventilátor fordulat állításba.

 vice”)
Általános funkciók

A             gombot megérintve, majd az ujját a kör mentén húzva tudja beállítani a 
ventilátor kívánt fordulatszámát.

    jel megérintésével
lehet belépni.
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Csoportos vezérlés programozása:
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Ha kész, akkor mentse el a beállítást. 

Ezután ha a nyitó oldalon megérinti a helyszínhez rendelt képet, vagy a helyszín 
nevét, akkor az alkalmazás elküldi az utasítást és a listába tartozó eszközök
végrehajtják a hozzájuk rendelt programot.

A késleltetés beállítása:

Az alkalmazásban kétféle előprogramozás készíthető.
A „single” verzióban egy adott készülék ki-/bekapcsolása időzíthető 
(lásd: időzítés programozás fejezet).
A „multi” típusú előprogramban több készülék rendelhető össze úgy, hogy egy 
időpontban hajtsanak végre egy bizonyos utasítást. A programozás azonos a
„single” verzióéval, csak itt több gépet csoportba foglalunk.
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Link (összerendelés)(ez a funkció nem minden típus esetén alkalmazható).

 
 

 
 

 
 

Érintse meg a „Temp” gombot és utána görgetéssel állítsa be a kívánt hőmérséklet 
értéket. Ezután jelölje ki, hogy ez  „Upper limit” (felső határ), vagy „Lower limit”
(alsó határ).
Lépjen át a „Mode” menübe és állítsa be a vezérgép státuszát (be-/kikapcsolt).
Mentse el a beállítást, és lépjen át a „Time parameter”  menübe. A „Set time”
oldalon a                  csúszkát jobbra tolva aktiválhatja az idő paramétert.
Ezután érintse meg az”Execution time”-ot, majd a „Start” és „Stop” almenükben 
állítsa be kívánt be-/kikapcsolási időt, ill válassza ki a napokat, amire érvényes
ez a beállítás.
Ezután a jobb felső sarokban található „OK” gombbal mentse el a beállítást.
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Az „Add  linkage” oldalon lépjen be az „Execute command” menübe és válassza a 
„Select device” (eszköz kiválasztása) almenüt.
Érintse meg a kiválasztott eszköz nevét, majd állítsa be „ON” (be), vagy „OFF” (ki) 
állásba.
Ezután mentse el a beállítást
A mentés után a lépések ismétlésével állítsa be a kapcsolatot a többi helyszínre is.

Infra távirányító funkció: csak olyan okostelefonnal érhető el, amely rendelkezik 
infraszemmel. Ebben a módban a telefon közvetlenül infra távirányítóként 
üzemel.
Érintse meg a  „Device” oldalon a jobb felső sarokban a „+” jelet, majd válassza
az „Infrared” menüt és lépjen be a „Remote controller” almenübe.
A                 jelet megérintve és felfele csúsztatva lépjen be az oldal bővített
menüjébe.

A gombbal kapcsolja be a készüléket, majd a             gombbal válassza ki
a megfelelő üzemmódot.

A gombbal állítsa be a kívánt ventilátor fordulatot és a legyező szögét.
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A "Sleep" (alvás) menüben személyreszabott beállítás is lehetséges. Ehhez lépjen a

Share (megosztás): a beállításokra és a készülékre vonatkozó információk gyors 

Az adatok importálásához érintse meg a "Local import" gombot és várja meg

Adatok exportálása másik okos telefonra. 

elindítva a beállítások átmásolhatóak egy másik okos telefonra (az alkalmazás verzió

h  

Az importáló telefonon érintse meg a model nevét és várja meg, míg az adatok

Megosztott
telefon

Importáló
telefon



www.fri
ote

ch
.hu

 A Smart Control alkalmazás használata (Smart Phone, Tablet PC)

Backup (mentés): ezzel a funkcióval biztonsági mentést lehet készíteni a beállításokról

A biztonsági mentés indításához érintse meg a „Backup” gombot, majd a „Backup to cloud” 

A biztonsági mentés visszatöltése

Lépjen be a „Backup list on the cloud” menübe. 
Itt megtalálja az eddigi mentések listáját.
A listából érintse meg, amelyet vissza akar 
tölteni a telefonjára, majd várja meg
amíg az letöltődik.

Egyéb funkciók

Lehetőség van bizonyos eseményekhez,
mint pl. elérhető firmaware frissítés, stb.
figylmeztetés (rezgés, szöveges üzenet)
társításához.

A „Feedback” funkción keresztül üzenetet,
visszajelzést, javaslatot lehet küldeni a
fejlesztőknek és a program üzemeltető-
inek.
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