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1. Töltse le az alkalmazást

Keresse meg és töltse le az „Intelligent Air”-t alkalmazást, az alkalmazás letöltő 
programból, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.
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2. Regisztráció/Bejelentkezés

Regisztráció
1. Amennyiben nincsen fiókja, 

regisztráljon: kattintson a 
„Regisztráció” elemet az
Intelligent Air adatvédelmi
szabályzatának megnyitásához. 
A folytatáshoz válassza az
„Elfogadom” lehetőséget.
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2. Regisztráció/Bejelentkezés

2. A rendszer
automatikusan
azonosítja azt az
országot/régiót, 
amelyben tartózkodik, 
vagy manuálisan is 
kiválaszthatja a régiót. 
Adja meg 
telefonszámát vagy e-
mail címét, majd
kattintson a 
„Hitelesítési kód
lekérése” gombra, 
ahogy az ábra mutatja.
3. Írja be a kapott
hitelesítési kódot. 
Ezután adja meg a 
jelszót, és kattintson a 
„Befejezve” gombra a 
regisztráció
befejezéséhez.
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3.1. Családkezelés

1. Ha bejelentkezett, kattintson az „Én” elemre az „Otthonkezelés” menüpont kiválasztásához, majd koppintson az
„Otthon hozzáadása” elemre, az alábbiak szerint.

2. Az otthoni név szükség szerint kézzel is beírható. Kattintson a „hely beállítása” gombra a google térkép megnyitásához, 
majd érintse meg az OK gombot, miközben megerősíti a helyes címet.

3. Kattintson a „Szoba hozzáadása” gombra egy szoba hozzáadásához.
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3.2. Tagok kezelése

Család hozzáadásához és családok kezeléséhez kattintson a bal felső sarokban lévő legördülő nyílra.
Egy fiók egyszerre több családot is kezelhet. A felhasználó családjának kiválasztásával üzemeltethet egy eszközt egy
családban.
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3.2. Tagok kezelése

A család nevére kattintva, a családbeállítások oldalra léphet, az ábrán látható módon.

A meghívó elküldése után a „Várakozás
csatlakozásra” üzenet jelenik meg a 
megerősítés előtt.

A rendszergazdák ide kattintva meghívhatnak
más családtagokat a családba.

Szobák hozzáadása/törlése a családban, 
valamint a család összes szobabeállításának
kezelése.

Az adminisztrátorok rendelkeznek a 
legmagasabb szintű hozzáféréssel, amely 
lehetővé teszi számukra, hogy kezeljék az 
eszközökhöz való hozzáférést vagy a többi 
családtagnak biztosított hozzáférést.
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3.2. Tagok kezelése

A meghívott tag felugró emlékeztetőt kap az
alkalmazásban, és választhat, hogy elfogadja vagy
elutasítja a meghívást.

A meghívott tag emlékeztetőt kap az üzenetközpontban.
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3.3. Eszközök hozzáadása

Kattintson az „Eszköz hozzáadása” vagy a „+” gombra az alkalmazás kezdőlapjának jobb felső sarkában, hogy
belépjen az „Eszköz hozzáadása” oldalra.
Eszköz hozzáadásának két módja van: Kézi hozzáadás és Automatikus keresés. Ezután kövesse az utasításokat
lépésről lépésre.
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3.4. Vezérlőeszközök – Gyakori jellemzők

- Hőmérséklet beállítások
- Mód
- Ventilátor sebesség
- Menetrend
- Auto Swing
- Alvási görbe
- Turbó
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3.5. Intelligens funkciók – Automatizálás

Kattintson az „Add tap-to-run” vagy a „+” gombra a jobb felső sarokban az intelligens konfigurációs oldal 
eléréséhez.
Több feltétel vagy művelet hozzáadásához kattintson a „+” gombra az alábbiak szerint.
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3.5. Intelligens funkciók – Automatizálás

Feltétel hozzáadása:
Például a hőmérséklet hozzáadásához feltételként válassza ki a hőmérsékletet az alábbiak szerint, majd kattintson
a „Tovább” gombra a feltétel hozzáadásához.
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3.5. Intelligens funkciók – Automatizálás

Feladat hozzáadása:
Kattintson a „Feladat hozzáadása” vagy a „+” gombra a jobb felső sarokban a menü megnyitásához az alábbi képen
látható módon.
Négyféle feladat létezik: indítás Koppintással futtatáshoz, Automatizálás engedélyezése vagy letiltása, Értesítés küldése, 
Késleltetés.  



13

3.5. Intelligens funkciók – Automatizálás

Érvényes érvényességi időszak: Beállíthat egy érvényes időtartamot az automatizáláshoz.
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3.5. Intelligens funkciók – Automatizálás

Érvényes érvényességi időszak: Beállíthat egy érvényes időtartamot az automatizáláshoz.

Az automatizálás feltételei és műveletei a bal 
oldalon látható módon beállíthatók. A 
rendszer elsősorban 3 típusú automatizálást 
támogat:
1. Készülékek közötti szinkronizálás: például 
az aromadiffúzor és a légtisztító automatikus 
bekapcsolása a klímaberendezés 
bekapcsolásakor.
2. Külső környezet és eszköz szinkronizálása: 
például a klímaberendezés automatikus 

bekapcsolása, ha a hőm. 0 °C alá esik
3. Időzített műveletek: például minden reggel 
8:00-kor automatikusan lehúzzák a függönyöket.




