Instrucțiuni pentru
conectarea recuperatorului
la aplicația mobilă
„Klimatronik” pentru Android

Android

Pentru a beneficia de toate avantajele
utilizării recuperatoarelor Klimatronik,
descărcați aplicația mobilă pe
smartphone.

1. Accesați pagina aplicației „Klimatronik” de pe
Google Play, apăsând pe butonul de mai jos:

2. Descărcați și instalați aplicația pe dispozitivul
dvs. mobil.
3. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de
mai jos pentru a conecta recuperatorul la Wi-Fi și
pentru a-l adăuga în aplicație.

Instrucțiuni de conectare

1. Apăsați pe butonul „Add new

2. Îndreptați telecomanda spre

device”.

recuperator și țineți apăsat butonul „ON/OFF”
până când simbolul Wi-Fi intermitent apare
pe ecran. Apăsați pe „Next”.

3. Apăsați din nou pe „Next”. Va

4. În lista de rețele Wi-Fi, selectați

exista o tranziție la setările Wi-Fi ale
telefonului dvs.

rețeaua „Klimatronik”. Reveniți la
aplicație și așteptați următorul pas.

Instrucțiuni de conectare

5. Din listă, selectați rețeaua dvs. de

Wi-Fi de acasă și introduceți parola
pentru aceasta în caseta de dialog care
apare. Așteptați pasul următor.

7. Dacă dispozitivul a fost conectat

corect, veți vedea o imagine cu
recuperatorul, valori de temperatură și
alți indicatori în timp real.

6. Denumiți recuperatorul adăugat

(de exemplu, după locația sa) și
apăsați pe butonul „Done”.

8. Pentru a vedea lista recuperatoarelor

adăugate sau pentru a adăuga unul nou,
apăsați pe iconița de meniu de pe ecranul
de start și accesați „My Devices”.

Cum să adăugați rapid în aplicația
„Klimatronik” un recuperator deja
conectat la Wi-Fi
Așadar, recuperatorul a fost conectat la Wi-Fi cu succes. În
viitor, poate doriți să îl adăugați din nou în aplicație (de
exemplu, pe alt telefon).
Acest lucru se face repede și ușor.
În primul rând, asigurați-vă că simbolul Wi-Fi este aprins
constant pe ecranul recuperatorului.

←
În al doilea rând, recuperatorul și dispozitivul mobil cu care
doriți să vă conectați la acesta trebuie să fie în aceeași
rețea Wi-Fi.
Acum urmați instrucțiunile de mai jos.

Instrucțiuni pentru adăugarea unui dispozitiv conectat

1. Deschideți aplicația. Apăsați pe iconița
meniului din pagina de start. Accesați
pagina „My Device”. În secțiunea
„Available devices”, selectați
recuperatorul dorit.

3. Denumiți recuperatorul și apăsați „OK“.

2. Pe pagina cu informații despre
recuperator apăsați pe butonul
„Add device”.

4. Gata! Recuperatorul va apărea pe pagina
„My Devices” din secțiunea „Added
Devices”. Reveniți la pagina de start
pentru a controla dispozitivul.

