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PROHLÁŠENÍ O SHOD
Tímto prohlašujeme, že tento AC je v souladu se
základními požadavky a dalšími p íslušnými 
ustanoveními sm rnice 2014/53/EU.

Úplné zn ní prohlášení o shod  je na stran  28.
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Model: EU-OSK105
Standard: IEEE 802. 11b/g/n Typ antény: Printed PCB
Frekvence: 2 400~2 483.5 MHz
Provozní teplota: 0ºC~45ºC/32ºF~113ºF 
Provozní vlhkost: 10%~85%
Napájení: DC 5V/300mA
Maximální p enášený výkon: <20dBm

2 Opat ení
• Systém: iOS, Android.
(Doporu ení: iOS 9.0 a vyšší, Android 6.0 a vyšší)
- Udržujte prosím aktualizovaný APP na nejnov jší
verzi.
- Kv li zvláštní situaci která m že nastat, výslovn
tvrdíme níže: Ne všechny systémy Android a i OS jsou
kompatibilní s APP. Neneseme odpov dnost za žádný
problém v d sledku nekompatibility.
• Bezdrátové bezpe nostní šifrování
Podporované pásmo Wi-Fi: 2,4GHz

Smart kit podporuje pouze šifrování WPA-PSK/WPA2-
PSK a žádné šifrování.
Doporu uje se šifrování WPA-PSK/WPA2-PSK.

Upozorn ní
- Vzhledem k odlišné situaci v síti m že ídicí proces
n kdy vrátit asový limit. Pokud tato situace nastane,
displej mezi tabulí a aplikací nemusí být stejný,
nebu te zmatení.

1 Specifikace
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- Kamera chytrého telefonu musí mít min 5 milion
pixel , aby bylo zajišt no správné skenování QR kódu.
- Kv li odlišné situaci v síti m že n kdy dojít k vypršení 
asového limitu požadavku, proto je nutné provést 

konfiguraci sít  znovu.
- Systém APP podléhá aktualizaci bez p edchozí 
aktualizace upozorn ní na zlepšení funkce produktu. 
Skute ný proces konfigurace sít  se m že mírn  lišit od
manuálu, má p ednost skute ný proces.

3 Stažení a instalace aplikace 
UPOZORN NÍ: Aplikace se projednotlivé typy 
klimatizací liší. QR kód se liší od QR kódu, který má na 
sob  SMART KIT.

• Na následující web stránce si najd te aplikaci 

vhodnou pro vaši klimatizaci a zobrazí se vám postup 

instalace aplikace.

Výb r a instalace aplikace (anglicky)
https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-

installation-guide

Vybranou aplikaci si potom stáhn te z App Storu nebo 

Google Play a nainstalujte dle návodu na webu nebo 

dále.
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4 Instalace SMART KIT 

Bezdrátový modul
Bezdrátový modul je u n kterých klimatizací
naistalovaný z výroby.
1. Odstra te ochranný kryt chytré sady (bezdrátový
modul)
2. Otev ete p ední panel a vložte smart kit
(bezdrátový modul) do USB rozhraní.
3. P ilepte QR kód p ibalený k Smart kit (bezdrátový
modul) na bo ní panel jednotky a ujist te se, že jej
lze pohodln  naskenovat mobilním telefonem.
Alternativn  si m žete vyfotit QR kód a uložit jej do
vlastního telefonu.

VAROVÁNÍ: Toto rozhraní je kompatibilní pouze
se SMART KIT (bezdrátový modul) dodávaným
výrobcem.

Vložit
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5 Registrace uživatele
• Ujist te se, že je vaše mobilní za ízení p ipojeno k
Wi-Fi routeru a ten je p ipojení k internetu p ed
provedením registrace uživatele a konfigurace sít .
• M žete se p ihlásit pomocí ú t  t etích stran.

2. Zadejte svou e-mailovou
adresu a heslo a poté
klikn te «Registration»

1. Klikn te «Sign up»

0

Fo

0
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6 Konfigurace sít
Upozorn ní

• Je nutné zapomenout na všechny ostatní místní /
blízké sít  a ujistit se, že je za ízení IOS nebo Android
p ipojeno ke stejné síti.

• Ujist te se, že b hem konfigurace máte vypnuté
mobilní datové p ipojení

• Ujist te se, že bezdrátová funkce za ízení Android
nebo i OS funguje dob e a lze ji automaticky p ipojit
zp t k p vodní bezdrátové síti..

Milá p ipomínka:
Uživatel musí dokon it všechny kroky do 8 minut po
zapnutí AC, jinak jej musíte znovu zapnout.

P idat nové za ízení
1. Ujist te se, že vaše mobilní za ízení již bylo

p ipojeno k bezdrátové síti, kterou chcete použít.
Také musíte zapomenout na ostatní místní / blízké
bezdrátové sít  pro p ípad, že by to ovlivnilo váš
konfigura ní proces.

2. Odpojte napájení AC na 5 minut.
3. P ipojte zdroj st ídavého proudu a nep etržit

stiskn te tla ítko „LED DISPLAY“ nebo „NERUŠIT“
sedmkrát b hem 10 sekund.

4. Když AC zobrazí „AP“, znamená to, že bezdrátové
p ipojení AC již vstoupilo do režimu „AP“.

• N které typy AC nepot ebují 2 kroky, aby byly v
režimu AP.
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6.  Vyberte spot ebi ,
který nastavujete

5. Stisknout “ + Add Device ”

Ru ní p idání nového za ízení:
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7. Pro vstup do režimu „AP“ postupujte podle výše

uvedených krok .
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8. Vyberte metodu                   9a. Nascanujte QR kod
konfigurace sít .

Choose Method

9:41

Note:Wait5-10 seconds while your device is in

AP mode before scanning the QR code.

Manual Setup

Scan QR code on the unit
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10. Najd te vaši sí
«net_ac_XXXX» a p ipojte
se k ní. K p ipojení
použijte heslo
«12345678». Stiskn te
«Next».

9b. Nebo vyberte “Manual 
Setup”.
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12. Konfigurace sít  byla
úsp šná

11. Zadejte vaše WiFi
heslo



14

13. Za ízení vidíte na
seznamu
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6.  Vyberte «Scan for 

nearby devices»

5.  Stiskn te “Add Device”

P idat nové za ízení s p ipojením
Bluetooth:
Poznámka: Ujist te se, že bluetooth vašeho mobilního
za ízení funguje.
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7. Po kejte, až se vaše jednotka objeví v seznamu.
Vyberte za ízení, které chcete p idat. Vyberte svou
domácí Wi-Fi a zadejte heslo.
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9.Konfigurace sít  byla
úsp šná.

8. Po kejte chvíli, než se
za ízení p ipojí.
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11. Konfigurace úsp šná,
za ízení vidíte zapnuté.

10. Vyberte zobrazený 
název vašeho za ízení z

   doporu ených nebo 
pojmenujte své za ízení.



POZNÁMKA:

Po dokon ení konfigurace sít  APP zobrazí na 
obrazovce „úsp ch“.

Vzhledem k bezdrátové povaze je možné, že stav 
za ízení bude stále zobrazovat „offline“. Pokud tato 
situace nastane, je nutné tažením dol  aktualizovat 
seznam za ízení v APP a ujistit se, že se stav za ízení
zobrazuje „online“. Alternativn  m že uživatel 
vypnout napájení AC a routeru na 5 minut a znovu je 
zapnout, stav za ízení se po n kolika minutách objeví 
„online“.

18
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7 Používání aplikace
P ed použitím aplikace k ovládání klimatizace p es
internet se prosím ujist te, že jsou vaše mobilní
za ízení i klimatizace p ipojeny k internetu.
Postupujte podle následujících krok :

2. Vyberte jednotku1. Stiskn te «Sign in»
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3. Uživatel m že ovládat 
stav zapnutí/vypnutí
klimatizace, provozní 
režim, teplotu, rychlost 
ventilátoru a tak dále.

Poznámka:
Ne všechny funkce aplikace APP jsou na klimatizaci 
dostupné. Nap íklad: ECO, Turbo, funkce Swing. Další
informace naleznete v uživatelské p íru ce vaší 
klimatizace.
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8 Speciální funkce
Poznámka: Pokud klimatizace nepodporuje žádnou z
dále uvedených funkcí, funkce se v seznamu funkcí
nezobrazí.

asova
P i nastavování funkce asova e m že uživatel
naprogramovat asova  pro zapnutí a/nebo vypnutí
klimatizace v ur ený as. asova  lze zvolit tak, aby se
opakoval každý týden nebo všechny dny v týdnu.
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 8ºC Topení
Uživatel m že nechat klimatizaci b žet p i teplot
8ºC jediným kliknutím. Tato funkce m že chránit
jednotku a místnost p ed poškozením mrazem.

P ipomenutí: Vzhledem k bezdrátové povaze se
doporu uje spustit oh ev 8ºC b hem vaší p ítomnosti
u jednotky.
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 Sleep - No ní režim
Uživatel m že upravit pokojovou teplotu každou
hodinu podle svých vlastních preferencí.
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 Check - Kontrola stavu
Pomocí této funkce m že uživatel jednoduše
zkontrolovat provozní stav AC. Po dokon ení tohoto
postupu m že zobrazit normální indikace, abnormální
indikace a podrobné informace.
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1. Stiskn te «QR code»

 Share Device - Sdílené za ízení
Klimatizaci m že ovládat více / další uživatelé
sou asn  pomocí funkce Share Device.

2.Nechte ostatní

uživatele naskenovat
zobrazený QR kód.
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3. Stiskn te «Add Share 

Device» a nascanujte QR

4. Za ízení je p idané
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UPOZORN NÍ:
FCC ID: 2AS2HMZNA21
IC: 24951- MZNA21
Toto za ízení vyhovuje ásti 15 pravidel FCC a
licencovaným RSS kanál m Industry Canada.
Provoz podléhá následujícím dv ma podmínkám:
(1) Toto za ízení nesmí zp sobovat rušení; a
(2) Toto za ízení musí akceptovat jakékoli rušení, v etn
rušení, které m že zp sobit nežádoucí provoz za ízení.
Provozujte za ízení pouze v souladu s dodanými
pokyny.
Zm ny nebo úpravy této jednotky, které nejsou
výslovn  schváleny stranou odpov dnou za shodu,
mohou zrušit oprávn ní uživatele provozovat za ízení.
Toto za ízení vyhovuje limit m FCC pro vystavení radiaci
stanoveným pro nekontrolované prost edí. Aby se
p edešlo možnosti p ekro ení limit  FCC pro vystavení
vysokofrekven nímu zá ení, vzdálenost lov ka od
antény nesmí být b hem normálního provozu menší
než 20 cm (8 palc ).

POZNÁMKA: Toto za ízení bylo testováno a bylo
zjišt no, že vyhovuje limit m pro digitální za ízení t ídy
B podle ásti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy
tak, aby poskytovaly p im enou ochranu p ed
škodlivým rušením p i domácí instalaci. Toto za ízení
generuje, používá a m že vyza ovat vysokofrekven ní
energii
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a pokud není nainstalováno a používáno v souladu
s pokyny, m že zp sobovat škodlivé rušení rádiové
komunikace. Nelze však zaru it, že p i konkrétní
instalaci k rušení nedojde. Pokud toto za ízení
zp sobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo
televizního p íjmu, což lze zjistit vypnutím a
zapnutím za ízení, doporu ujeme uživateli, aby se
pokusil napravit rušení jedním nebo více z
následujících opat ení:
- P eorientujte nebo p emíst te p ijímací anténu.
- Zv tšete vzdálenost mezi za ízením a p ijíma em.
- P ipojte za ízení do zásuvky v okruhu
odlišný od toho, ke kterému je p ipojen p ijíma .
  - Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného
rádiového/TV technika.
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