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Po to, kai prisijungsite prie šio tinklo,
sugrįžkite į Smartlife programėlę.

Prieš pirmą kartą naudodami "Wi-Fi" termostatą, turite
sukonfigūruoti "Wi-Fi" signalą ir nustatymus išmaniuoju
telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. Tai leis palaikyti
 ryšį tarp prijungtų prietaisų.

1. EZ režimas
Kai termostatas išjungtas, paspauskite
ir palaikykite piktogramą, kol termostato
ekrane greitai sumirksės ir pasirodys
 "Wifi" piktograma. Tada veikite
pagal toliau pateiktą paveikslėlį
(2.4 pav. - 2.7 pav.).

2. AP Režimas

2 metodas: įprasto skirstomojo
tinklo gairės (2.1 ir 2.3.1)

1 žingsnis. Atsisiųskite programėlę. (žr. Fig. 1-1）

2 žingsnis. Prijunkite termostatą

Tinklo paskirstymo režimas:

WI-FI PRIJUNGIMAS

Programėlės veikimo sąsajos aprašymas
(šildymo termostatas）

Daugiau nustatymųApie WiFi

Ieškokite "Smartlife" "Apple Store" ar "Google Play" arba
naudodamiesi naršykle nuskaitykite aukščiau pateiktą
QR kodą (1-2 pav.) ir atlikite paskyros registraciją bei diegimą
pagal programėlės nurodymus.

Jei norite užbaigti prisijungimą ir sąranką,
žiūrėkite toliau pateiktą vadovą. 1 būdas:
nuskaitykite QR kodą, kad sukonfigūruotumėte
tinklo gidą. (2.1-2.3 pav.)

Kai termostatas išjungtas, spauskite     ir laikykite piktogramą tol,
kol termostato ekranas lėtai mirksės ir pasirodys piktograma
(jei pasirodo WiFi piktograma, toliau spauskite piktogramą    ,
 kol termostato ekranas lėtai mirksės ir pasirodys piktograma    ),
 tada veikite pagal toliau pateiktą paveikslėlį (2.8 pav. - 2.14 pav.).
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PASLAUGOS
Nuo įsigijimo datos, jūsų termostatui yra taikoma
24 mėnesių garantija. Paslaugos, teikiamos jau
pasibaigus garantiniam terminui, gali būti
apmokestinamos. Norėdami sužinoti daugiau
informacijos, kreipkitės tiesiogiai į mus.
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