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Please scan the QR code to download the latest App software.

The latest App software integrated air conditioner, dehumidifier 

and Portable air conditioner.

Service condition
Thank you for choosing our air conditioner.

This manual apply to the air conditioners which has WiFi function. 

Please read the manual carefully before using the product and keep it 

properly for further review.

For technical update, there is maybe deviation of the actual items from 

what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your 

actual product



Step 4: Continue with the instructions from manual.

Step 3: If there are several WIFI networks in the area where the AC is mounted, 
both devices (AC and smart phone / tablet) must be on the same WIFI network.

Step 2: Close mobile data and open WIFI from smart phone/ tablet.

Open the front panel of the indoor unit, you will soon find the WIFI module. Use a 
suitable tool to press WIFI module "Reset" button, until the light continues flashing 
and show "CF" on the display. Then re-connect the WIFIAC following steps to ac-
tivate WIFI function.

Method 2

Press "display" button on the remote controller (Some models have not this button) 
for 6 times within 20 seconds until the buzzing is heard. Then re-connect the WIFI 
AC following steps to activate WIFI function.

Method 1

If the configurated AC can not be normally controlled by your smart phone,
Or in case you want change smart phone or local router, you can choose the reset 
function for re-configuration.
(Note: Make sure your WIFI AC is power ON and in stand-by condition.)

WIFI reset

Step 1: The WIFI reset:



Activate QR code

1. When you first time enter the App, it will pop-up activation interface, 

    you can select scan activation QR code (click “Scan” button and scan the 

    activation QR code in next page) or input words, click 

    “activate” button to active it.

“activation code” 

2. Air conditioner activation code
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Add the device

1. Click “Add device” button (please confirm the mobile have been 

    connected with WIFI router)

2. Input the router name and password, then choose “Start Config”



3. Air conditioner lock setting. Click “      ” to set the control lock function 

    and press it again to unlock it. Delete air conditioner.

Extended press “device” button to 
rename air conditioner.
Slide left “device” button to delete it.



Air conditioner control

1. Click the air conditioner name to enter the control interface.

Decrease setting 
temperature.

Increase setting  
temperature.

*For App update, there maybe deviation of the actual items from what is 

  on the manual without prior notice. We express our apologies.

Conventional function declaration

Power off button

Timer After setting the timing boot, the setting must be saved

Pass the button

into the “Timer

Setting”



Mode

Swing

Different mode can set different fan speed

Change the fan speed

Set the function need to

corresponding mode.

Powerful Eco



Trouble shooting

Description Analysis of cause

Air conditioner 

can’t be configured 

successfully

1. Check the mobile connected WIFI address and

    password is correct;

2. Check the air conditioner under configuration 

    status;

3. There are any firewall or other restrictions have 

    been set or not;

4. check the router work normally;

5. Make sure air conditioner, router and mobile 

    work within signal scope

6. Check  router shielding App or not  

Software display: Identification failed, 

It means the air conditioner has been reset, and 

the mobile phone  lost control permission. You 

need to connect WIFI to get permission again. 

Please connect the local network and refresh it.

After all still can’t work, please delete  air 

conditioner and wait its refresh.

Mobile can’t control 

air conditioner

Software display: Air conditioner out of line. 

Please check network working

1. The air conditioner has been reconfiguration

2. Air conditioner out of power

3. Router out of power

4. Air conditioner can’t connect to router

5. Air conditioner can’t connect to network through 

    the router(under remote control mode)

6. Mobile can't connect to router(Under local 

    control mode);

7. The mobile phone can’t connect to network 

    (under remote control mode).

Mobile can't find air

conditioner



MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE
APARAT DE CLIMATIZARE DE CAMERĂ TIP SPLIT

Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual, 

înainte de a opera aparatul.

Dacă încă mai întâmpinați dificultăți sau probleme, 

consultați distribuitorul pentru ajutor sau

Vă rugăm păstrați acest manual în bune condiții.

APARAT DE CLIMATIZARE
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Scanați, vă rugăm, codul QR pentru a descărca cel mai recent 
software pentru aplicație. Cel mai recent software pentru aplicație 
integrat pentru aparat de climatizare, dezumidificator și aparat de 
climatizare portabil.

Stare de funcționare
Vă mulțumim că ați ales aparatul de climatizare produs de noi.
Acest manual este valabil pentru aparatele de climatizare cu funcție WiFi. 
Vă rugăm să citiți manualul cu atenția înainte de a utiliza produsul și să-l 
păstrați în stare corespunzătoare pentru consultare ulterioară.
Pentru actualizări tehnice, poate exista o deviere a articolelor de la conținutul 
manualului. Vă cerem scuze. Vă rugăm consultați produsul curent



Pas 4: Se continuă cu instrucțiunile din manual.

Pas 3: În cazul în care sunt mai multe rețele WIFI în zona în care este montat 
AC-ul, ambele device-uri ( AC si tel/tabletă) trebuie să fie pe aceeasi retea WIFI.

Pas 2: Inchiderea datelor mobile și deschiderea WIFI telefon/tabletă.

Deschideți panoul frontal al unității interioare, veți găsi modulul WIFI. Utilizați o 
unealtă potrivită pentru a apăsa butonul WIFI "Reset", până când lumina continuă 
să clipească și afișează "CF" pe afișaj. Apoi reconectați WIFI aparatului de aer 
condiționat urmărind pașii pentru activarea functiei WIFI.

Metoda 2

Apăsați butonul "display" de pe telecomandă (unele modele nu au acest buton) de 
6 ori în 20 de secunde până când se aude un zgomot. Apoi reconectați WIFI 
aparatului de aer condiționat urmărind pașii pentru activarea functiei WIFI. 

Metoda 1

Dacă AC configurat nu poate fi controlat normal de pe telefonul dumneavoastră, 
sau in cazul în care doriți să schimbați telefonul sau ruterul local, puteți alege 
funcția de resetare pentru reconfigurare. 
(Notă: Asigurați-vă ca WIFI de la AC este pornit și în stare de așteptare.)

Resetare WIFI 

Pas 1: Resetarea modulului wifi:



Activați codul QR

1. Atunci când accesați aplicația pentru prima oară, interfața de activare va 
apărea în modul pop-up, veți putea selecta codul QR de activare prin scanare 
(faceți clic pe butonul „Scan” și scanați codul QR de activare de la pagina 
următoare) sau introduceți cuvintele „cod de activare” cuvinte, dați clic pe butonul 
„activare” pentru a-l activa.

2. Cod de activare a aparatului de climatizare
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Adăugați dispozitivul

1. Dați clic pe „Adăugare dispozitiv” (vă rugăm să confirmați că telefonul mobil s-a 
conectat la ruterul WIFI)

2. Introduceți numele ruterului și parola, apoi alegeți „Pornire configurare”



3. Configurarea blocării aparatului de climatizare. Dați clic pe “     ” pentru a 
configura funcția de blocare a comenzii și apăsați pe acesta din nou, 
pentru a debloca. Ștergere aparat de climatizare.

Apăsarea prelungită pe butonul „dispozitiv” va redenumi 
aparatul de climatizare.
Glisați butonul „dispozitiv” spre stânga pentru a-l șterge.



Comanda aparatului de climatizare

1. Dați clic pe numele aparatului de climatizare pentru a accesa interfața de comandă.

Reduceți setările 
de temperatură.

Măriți setările de 
temperatură.

Treceți butonul 
la „Configurare 
cronometru”

*Pentru actualizarea aplicației poate exista o deviere a articolelor efective de 
la conținutul manualului, fără notificare prealabilă. Ne cerem scuze.

Sumarul funcțiilor uzuale

Buton oprire alimentare

Cronometru După configurarea inițializării cronometrării, setarea trebuie salvată



Mod

Balans

Un mod diferit poate seta o viteză diferită a ventilatorului

Setați funcția necesară 
modului corespunzător.

Puternic Ecologic

Modificare viteză ventilator



Analizarea cauzei

Aparatul de 

climatizare nu poate 
fi configurat cu 
succes

1. Verificați dacă telefonul mobil este conectat la adresa 
WIFI și dacă parola este corectă;
2. Verificați starea configurării aparatului de climatizare;
3. Există vreun firewall sau au fost setate sau nu alte 
restricții 
4. Verificați dacă ruterul funcționează normal;
5. Asigurați-vă că aparatul de climatizare, ruterul și 
dispozitivul mobil funcționează în aria de acoperire a 
semnalului
6. Verificați dacă aplicația ruterului este protejată sau nu  

Afișare software: Identificarea nu a reușit, 

Înseamnă că aparatul de climatizare a fost resetat, iar 

telefonul mobil a pierdut permisiunea de comandă. 

Trebuie să conectați WIFI pentru a primi permisiunea din 

nou. Conectați-vă la rețeaua locală și reîmprospătați. 

Dacă tot nu funcționează, ștergeți aparatul de climatizare 

și așteptați să se reîmprospăteze.

Telefonul mobil nu 

poate comanda 

aparatul de 

climatizare

Afișare software: Aparatul de climatizare este 
deconectat. Verificați funcționarea rețelei
1. Aparatul de climatizare a fost reconfigurat
2. Aparatul de climatizare nu este alimentat cu energie
3. Ruterul nu este alimentat cu energie

4. Aparatul de climatizare nu se poate conecta la ruter
5. Aparatul de climatizare nu se poate conecta la rețea 

prin ruter (în modul telecomandă)
6. Telefonul mobil nu se poate conecta la ruter (în 

modul de control local);
7. Telefonul mobil nu se poate conecta la rețea (în 

modul telecomandă).

Telefonul mobil nu 

găsește aparatul de 
climatizare

Depanarea

Descriere
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