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A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat és tartsa meg az 
útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Ellenőrizendő tételek

* A termék használata előtt készítse elő az alábbiakat:

Vezeték nél-
küli router

Ez a termék az IEEE802.11b/g/n 
vezeték nélküli LAN szabványt támogató vezeték nélküli routert hasz-
nál. Állítsa be a kapcsolatot a vezeték nélküli routerrel WPS segítsé-
gével a vezeték nélküli LAN kommunikáció biztosítása érdekében. 
Nézze meg a vezeték nélküli, IEEE802.11b/g/n szabványt vagy WPS-t 
támogató router kezelési útmutatóját.

Okostelefon 
vagy táblagép

Szükséges operációsrendszer-verzió:
Android OS 4.1 vagy újabb
iOS 8.0 vagy újabb

Az Android és Google Play a Google Inc. bejegyzett márkavédjegyei.
Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegy-
zett szolgáltatási neve.
Az IOS a Cisco vállalat Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett 
védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet jelen dokumentumban licenc alap-
ján használunk.
A vezeték nélküli LAN (WLAN) vezérléssel kapcsolatos információkat és az alábbi 
EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálhatja az alábbi weboldalon.

http://www.fujitsu-general.com/global/support/

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat 10(9). cikkére való hivatkozás az 
alábbiak szerint van biztosítva: A FUJITSU GENERAL LIMITED ezúton kijelenti, hogy a 
AP-WA4E típusú rádió-berendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. 

BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Vezeték nélküli LAN vezérlő légkondicionálóhoz
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Alkatrészek neve

1. LED (zöld)

2. LED (narancssárga)

Beállítás gomb

Vezeték nélküli LAN címke

MAC:
SSID: AC-UTY-/
PIN: 

Vezeték nélküli LAN jelzőfény 
és gomb a WLAN adapteren

MEGJEGYZÉSEK
• A vezeték nélküli LAN jelzőfény mellett található vezeték nélküli LAN címke szükséges a 

vezeték nélküli LAN beállításához. 
• Biztosítsa, hogy a WLAN adapteren található vezeték nélküli LAN címke információit 

megőrizze: írja le az adatokat vagy jegyezze fel azokat az útmutató végére. 
• A vezeték nélküli LAN jelzőfény és gomb az elülső panelen vagy a beltéri egység külső 

részén található. Ha az elülső panelen található, nyissa ki a beszívórácsot a hozzáférés-
hez. (Részletes leírás a légkondicionáló használati útmutatójában található.)

• A LED kijelző és Beállítás gomb alakja az adott terméktől függően eltérhet az ábrán 
jelzettől.

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

  A személyi sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében fi gyelmesen 
olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be 
a következőkben ismertetett biztonsági óvintézkedéseket.

  Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés személyi sérü-
léseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint 
osztályoztuk:
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VIGYÁZAT
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek nem megfelelő 
végrehajtása a felhasználó súlyos vagy halálos sérülésé-
hez vezethet.

FIGYELEM
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek nem megfelelő 
végrehajtása a kezelő sérüléséhez vagy káreseményhez 
vezethet.

Ez a jel TILOS tevékenységre utal. Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre 
utal.

 VIGYÁZAT
• A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. 

A termék javításához, elhelyezéséhez és áthelyezéséhez mindig hívjon képesített 
szerviz-szakembereket. A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, 
áramütéshez vagy tűzesethez vezet.

• Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló műkö-
dését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy 
kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.

• Ne javítsa meg, szedje szét vagy alakítsa át a terméket.
• Kerülje a termék nedvesedését és ne használja nagyon párás környezetben.
• Ne használja a terméket nedves kézzel.
• Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol tilos vezeték nélküli berendezéseket 

használni (például kórházakban).
• Ne használja a terméket pacemakerrel vagy más hasonló eszközzel rendelkező 

személyek közelében.
• Ne használja a terméket automatikus vezérlőberendezések (automata ajtók és 

tűzjelzők) közelében.

 FIGYELEM

• Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.

• A gép működtetése közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.
• Ne nyomja meg a termék gombjait a szükségesnél erősebben.
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2. FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

  A termék használatával olyan helyről is vezérelheti a légkondicionálót, ahon-
nan arra közvetlenül nem lát rá. Ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló akkor is 
működésbe léphet, amikor azt a helyiségben tartózkodó személyek nem szeret-
nék. A termék használata előtt ellenőrizze a helyiség állapotát.
  Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelően csatlakozik-e a lég-
kondicionálóhoz, valamint hogy a por nem halmozódott-e fel a légkondicionáló 
környezetében. 
Máskülönben a légkondicionáló túlmelegedhet vagy kigyulladhat.

  Előzetesen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hibásodott-e meg.
  Győződjön meg róla, hogy a légkondicionálóból kiáramló levegő nem okoz káros 
mellékhatásokat. 
Előfordulhat, hogy tárgyak leesnek, amely személyi sérülést, tüzet vagy anyagi kárt 
okozhat.
  Ha tartózkodnak emberek a légkondicionáló közelében, tájékoztassa őket előre, 
hogy a berendezést távolról üzemelteti és állítja le. 
A légkondicionáló hirtelen bekapcsolása vagy leállítása meglepheti az embereket, és 
ha állványon állnak, akkor leeshetnek róla vagy kibillenhetnek az egyensúlyukból. Ezen 
kívül a külső hőmérséklet/szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek 
fi zikai állapotát. Ne használja a terméket, ha a helyiségben olyan személyek tartóz-
kodnak, akik saját maguk nem képesek szabályozni a helyiség hőmérsékletét (például 
csecsemők, gyermekek, testi fogyatékkal élők, valamint idős vagy beteg személyek).

  A termék használata előtt tanulmányozza át a fenntartott időzítő beállítását és az 
egyéb műveleteket. 
A légkondicionáló váratlan (értsd: nem tervezett) bekapcsolódása és/vagy leállása 
ronthatja az emberek fi zikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a 
növényekre.

  Rendszeresen ellenőrizze a légkondicionáló beállításait és működését, ha a lég-
kondicionálót távolról vezérli. 
A külső hőmérséklet / szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek 
fi zikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.

  Ha a légkondicionálót a termék segítségével üzemelteti, a jelzőfények nem 
fognak villogni, és a készülék nem ad hangjelzéseket.

  Ha a termék és a vezeték nélküli router között rossz a kapcsolat, akkor a veze-
ték nélküli router helyzetének vagy az antenna irányának a megváltoztatásával 
esetlegesen javíthatja a vételt. A vétel javítható a vezeték nélküli router termék-
hez való közelebb helyezésével vagy vezeték nélküli LAN jelismétlő használa-
tával.

9380859529-02_SM_Hu.indd   49380859529-02_SM_Hu.indd   4 2016/11/4   下午 02:10:242016/11/4   下午 02:10:24



Hu-5

3. A VEZETÉK NÉLKÜLI LAN-HÁLÓZATOK 
 HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Vezeték nélküli LAN használata esetén az alábbi – rádióhullámokkal, személyes 
információkkal stb. kapcsolatos – óvintézkedéseket kell betartani. A termék megfe-
lelő használatához olvassa el az alábbi óvintézkedéseket és az Ön által használt 
vezeték nélküli LAN berendezés kezelési útmutatóját. Nem vállalunk felelősséget 
a termék Ön vagy harmadik felek általi nem megfelelő használatából eredő hibák-
kal, egyéb meghibásodásokkal és károkkal kapcsolatban – kivéve, ha jogi felelős-
séget egy bíróság vagy más kompetens szerv megállapítja.

3.1. Rádióhullámok használatával kapcsolatos óvintézkedések

 FIGYELEM
A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások vagy módo-
sítások semmissé tehetik a felhasználónak a berendezés működtetéséhez fűződő jogosultságát.
Ezt a jeladó egységet nem lehet más antennával vagy jeladó egységgel egy helyiségben 
vagy egyszerre használni.

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott FCC / IC sugár-
zási expozíciós határértékeknek, és teljesíti az FCC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós 
irányelveket és RSS-102 IC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós szabályokat. A berendezést 
úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a hűtőbordák legalább 20 cm távolságra legyenek 
az adott személy testétől.

MEGJEGYZÉSEK
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada nem enge-
délyköteles RSS szabványa(i)nak. 
Az üzemeltetés során az alábbi két feltételt kell fi gyelembe venni: 
(1) az eszköz nem okozhat interferenciát és
(2) az eszköznek tolerálnia kell minden interferenciát beleértve azt is, amelyet az eszköz 

nem kívánt működése okoz.

  Ne használja a terméket az alábbi helyeken. Ha ezeken a helyeken használja a 
terméket, az a kommunikációs kapcsolatokat instabillá vagy lehetetlenné teheti.
  Vezeték nélküli kommunikációs berendezések közelében, amelyek ugyanazt a frekven-
ciasávot (2,4 GHz) használják, mint a termék.
  Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság 
vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek. 
(A környezettől függően előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem jutnak el az eszközig.)
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3.2. Személyes információk (biztonsággal összefüggő) fel-
használási óvintézkedések

  Vezeték nélküli LAN berendezés használata esetén fennáll a lehallgatás esélye 
a rádióhullámok használata miatt a titkosítás meglététől függően.

  A vezeték nélküli LAN rádióhullámokat használ a termék és a vezeték nélküli 
router közötti információcseréhez. Ez azt jelenti, hogy meg van az előnye a 
LAN-kapcsolat szabad létrehozásának, amennyiben a rádióhullámok elérhető 
közelségben vannak. Másrészről, ha a rádióhullámok egy bizonyos tartomá-
nyon belül vannak, akkor minden helyiséget elérnek az akadályok mögött (pl.: 
falak). Ezért előfordulhat, hogy a kommunikációt lehallgatják, elolvassák vagy 
illegálisan behatolnak.

  Ne csatlakozzon olyan berendezéshez és hálózatokhoz, amelyek használatára 
nem jogosult a vezeték nélküli kapcsolat beállításakor.

  A termék beállításait állítsa vissza alaphelyzetbe ártalmatlanítás vagy harmadik 
félnek való átadás esetén.

3.3. Egyéb
  A terméket szabványos vezeték nélküli LAN berendezésként használja.

  A terméket ne használja kórházakban vagy orvosi berendezések közelében.

  Ne használja a terméket repülőgépen.

  Ne használja a terméket precíziós vezérlésű és gyenge jeleket használó elektromos 
berendezések közelében.

Példa elektromos berendezésekre, amelyekre fi gyelni kell:
Hallókészülékek, pacemakerek, tűzjelzők, automata ajtók és egyéb automata vezérlésű 
berendezések

  Ez nem garantálja a vezeték nélküli kapcsolatot és az összes vezeték nélküli 
routerrel és minden lakott környezetben való működést. Az alábbi helyzetekben 
előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem érik el az eszközt vagy megszakadnak.
  Beton, betonacél vagy fém épületekben való használat esetén

  Akadályok közelébe való telepítés esetén

  Azonos frekvenciát használó vezeték nélküli kommunikációs berendezések

  Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság 
vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek

  Kizárólag a vezeték nélküli router kezelési útmutatójának elolvasása után tele-
pítse és állítsa be a terméket.
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4. ELŐKÉSZÜLETEK

4.1. Alkalmazás szoftver telepítése

1 Az okostelefonja vagy táblagépe típusától függően nyissa meg a 
„Google Play” vagy az „App Store” alkalmazást.

2 Keressen rá az „FGLair” alkalmazásra.

3 A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse az alkalmazás 
szoftvert (mobil alkalmazás).

4.2. Felhasználói regisztráció

1 Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást. 

2 Az utasításokat követve regisztráljon egy felhasználót (okostelefonjával 
vagy táblagépével) a mobil alkalmazás fi ók létrehozása részében.

4.3. Légkondicionáló regisztrálása

Válasszon egy módszert a légkondicionálója és a vezeték nélküli router 
összekapcsolásához.

MEGJEGYZÉSEK:
  A beállítás elkezdése előtt várjon legalább 60 másodpercet, miután csatlakoztatta a 
tápellátást a légkondicionálóhoz (megszakító vagy dugó segítségével).

  Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy táblagépe kapcsolódik-e a légkondicionálóhoz 
csatlakozó vezeték nélküli routerhez. A beállítás nem fog működni, ha nem ugyanah-
hoz a vezeték nélküli routerhez csatlakozik. 

  Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról vagy 
táblagépről, ismételje meg a kiválasztott mód beállítását.

  A tartalmak megjelenítése a mobil alkalmazás frissítésének függvényében megváltoz-
hat, és az nem biztos, hogy egyezni fog az aktuális képernyővel.
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4.3.1 Gomb mód

*Világítási minta:    Nem világít    Világít    Villog

1 Indítsa el a mobilalkalmazást.

2 Jelentkezzen be az e-mail címével és jel-
szavával (a „4.2. Felhasználói regisztráció” 
szerint), az alábbi képernyő jelenik meg a 
mobilalkalmazásban.

john@fgl.com



Sign in

3 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja 
meg [+] gombot.

+

4 Ellenőrizze, hogy a 2. LED villog-e. (2 má-
sodpercenként felvillan és kialszik) Majd 
válassza a [Button mode (gomb módot)] a 
képernyőn.

Button mode

Manual mode

(világít/nem világít 
= 2 mp / 2 mp)

5 Nyomja meg a WPS gombot a csatlakoztat-
ni kíván vezeték nélküli routeren.
Olvassa el a vezeték nélküli router kezelési útmuta-
tójában, hol található a gomb és hogyan kell meg-
nyomni.

 Vezeték nélküli 
 router
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6 Ellenőrizze, hogy a 2. LED villog-e.
(2 másodpercenként felvillan és kialszik)
Majd nyomja meg a Beállítás gombot a 
WLAN adapteren és tartsa lenyomva 3 
másodpercig.

A 2. LED villogása megváltozik.
(világít/nem világít: 2 mp / 2 mp → 2 mp / 0,5 
mp)

Folytatás előtt ellenőrizze, hogy az 1. és 2. 
LED is világít.

(világít/nem világít = 
2 mp / 2 mp)

(világít/nem világít = 
2 mp / 0,5 mp)

7 Nyomja meg a [Register (regisztrál)] gom-
bot a vezeték nélküli routerrel való kapcso-
lat elindításához.

Az 1. és 2. LED kétszer villog és a beállítás 
végén megjelenik egy üzenet a képernyőn. 
Az üzenet képernyőn való megjelenéséig több perc 
is eltelhet.

Register

Registration
Successful!

(2 alkalom)

4.3.2 Kézi mód

*Világítási minta:    Nem világít    Világít    Villog

1~3 lásd a „4.3.1. Gomb mód” 1-3. lépéseit

4 Válassza ki a [Manual mode (kézi mód)] 
elemet.

Button mode

Manual mode
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[Android rendszerhez]

5 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt légkon-
dicionáló SSID azonosítóját.

AC-UTY-xxxxxxxxxx

6 Adja meg a WLAN címkéjén található 
PIN-kódot. (Lásd az „Alkatrészek neve” 
című részt) Enter

password



Connect device

Selected router

AC-UTY-xxxxxxxxxx

7 Válassza ki annak a vezeték nélküli router-
nek az SSID azonosítóját, amelyhez csatla-
kozni kíván.
Adja meg vezeték nélküli router (WLAN 
hozzáférési pont) jelszavát, majd nyomja 
meg az [Connect device (eszköz csatlakoz-
tatása)] gombot.

Home AP

Enter
password

Select the WLAN
Access Point

XYZ AP


ABC123 Connect device

Selected router

8 Az 1. és 2. LED kétszer villog és a beállítás 
végén megjelenik egy üzenet a képernyőn. 

Registration 
Successful!

(2 alkalom)

[iOS rendszerhez]

5 Válassza ki a [Open W-LAN setting 
(W-LAN beállítás megnyitása)] elemet 
vagy kapcsolja be a vezeték nélküli LAN-t 
a Kezdőoldal -> [Setting] (beállítás) -> 
[Wi-fi ] gombok megnyomásával.
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt lég-
kondicionáló SSID azonosítóját. 

Open W-LAN setting AC-UTY-xxxxxxxxxx
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6 Adja meg a WLAN címkéjén található 
PIN-kódot. (Lásd az „Alkatrészek neve” c. 
részt referenciaként) Enter

password



Connect device

Selected router

AC-UTY-xxxxxxxxxx

7 Válassza ki annak a vezeték nélküli 
routernek az SSID azonosítóját, amelyhez 
csatlakozni kíván.
Adja meg vezeték nélküli router (WLAN 
hozzáférési pont) jelszavát, majd nyomja 
meg az [Connect device (eszköz csatla-
koztatása)] gombot.

Home AP

Enter
password

Select the WLAN
Access Point

XYZ AP


ABC123 Connect device

Selected router

8 Az 1. és 2. LED kétszer villog és a beállí-
tás végén megjelenik egy üzenet a képer-
nyőn. 

Registration
Successful!

(2 alkalom)

5. INICIALIZÁLÁS (Visszaállítás)

A következő szituációk esetén inicializálja (resetelje) a terméket:
- A vezetékmentes router változtatása esetén
- A termék leselejtezése esetén
- Ha a terméket más valakinek adja át

■ Szüntesse meg a légkondícionáló regisztrációját
  A mobil alkalmazás használatával szüntesse meg a légkondícionáló regisztráci-

óját. (Lásd a mobil alkalmazás használati útmutatóját a részletekkel kapcsolat-
ban.) 

■ A WLAN adapter inicializálása

*Világítási minta:    Nem világít    Világít    Villog

1 Nyomja le és tartsa legalább 10 másodpercig lenyomva a Beállítás 
gombot. 
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2 Az inicializálás akkor van kész, amikor az összes LED 
lámpa egyszerre 3-szor villog (0,5 másodpercenként felvil-
lannak és kialszanak). 

1. LED villog. (világít/nem világít = 2 mp / 0,5 mp) 
60 másodpercet követően a LED lámpák visszatérnek az 
eredeti világítási mintához. (1. LED: világít, 2. LED: világít/
nem világít = 2 mp / 2 mp)

■ A használat folytatása
  Ha Ön az, aki a termék használatát folytatni szeretné (mert az 

megkapta), akkor kövesse az „4. ELŐKÉSZÜLETEK” c. részben 
ismertetett eljárást a termék másik vezetékmentes routerhez való 
csatlakoztatásához. 

1. LED: Világít
2. LED: 2 mp-ig világít
 2 mp-ig nem világít

MEGJEGYZÉSEK:
A vezetékmentes LAN beállítása nem lehetséges, ha a korábbi tulajdonos nem szüntette 
meg a termék regisztrációját vagy azt nem inicializálta. Ilyen esetben vegye fel a kapcso-
latot a hivatalos szerviz szakembereivel.

6. KEZELÉSI JAVASLATOK

  A mobilalkalmazás működési módját lásd a mobilalkalmazás Kezelési útmutatójában.
  Kizárólag csak egy e-mail címet és jelszót regisztrálhat WLAN adapterenként. Ha 
szeretne további felhasználókat hozzáadni (okostelefont vagy táblagépet) ugyanah-
hoz a WLAN adapterhez, kérjük, használja ugyanazt az e-mail címet és jelszót.

  A légkondicionáló mobilalkalmazásból végzett beállításai nem jelennek meg a 
vezeték nélküli távvezérlőn.

  Ha a tápellátást (megszakítót vagy dugót) leválasztotta a légkondicionálóról, nem 
lehet működési utasításokat adni vagy felügyeletet végezni a mobilalkalmazásból.

  Működés közben megjelenik a helyiség hőmérséklete a mobilalkalmazásban. 
Habár előfordulhat, hogy a helyiség hőmérséklete nem helyes a helyiség körül-
ményeitől vagy a légkondicionáló működésének állapotától függően. Ezért csak 
iránymutatóként használja. 

  Ha a mobilalkalmazás és a távvezérlő beállításai eltérnek, a legutóbbi működé-
si beállítások élveznek elsőbbséget.

* Ha az időzítő beállításait mobilalkalmazásból, vezeték nélküli vagy vezetékes távvezérlőről 
adja meg, akkor mindegyik időzítő beállítása aktív lesz.
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7. MŰSZAKI ADATOK

Vezeték nélkül LAN-kompatibilis szab-
vány IEEE802.11b/g/n

Frekvenciasávok 2,4 GHz (1ch~13ch)

Maximális rádiófrekvenciás teljesít-
mény 80mW

8. HIBAKERESÉS

Mielőtt a termék javítását kérné, ellenőrizze az alábbiakat.

Alkatrészek/ele-
mek

Helyzet Megoldások

Mobilalkalma-
zás
(Letöltés és 
fi ókregisztráció)

Nem tudom, hogyan 
kell letölteni a mobilal-
kalmazást. 

Lásd: „4.1. Alkalmazás szoftver telepítése”.

Nem tudom használni a 
mobilalkalmazást

Ellenőrizze, hogy a mobileszközén lévő ope-
rációs rendszer verziója támogatott-e. 
Lásd: „Ellenőrizendő tételek”.

Nem kaptam e-mailt a 
fi ókom regisztrálását 
követően

Állítsa be a domain-engedélyeket, hogy a 
levél ne kerüljön a levél spam mappába.

A további felhasználók 
regisztrálásának módja 
nem világos

Kizárólag csak egy e-mail címet és jelszót 
regisztrálhat WLAN adapterenként. Használ-
ja ugyanazt az e-mail címet és jelszót a többi 
felhasználó esetében ugyanazon a WLAN 
adapteren való működtetés céljából.

A további légkondicio-
nálók regisztrálásának 
módja nem világos

További légkondicionálók regisztrálásához 
ismételje meg a kiválasztott mód beállítását a 
„4.3. Légkondicionáló regisztrálása” szerint.
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Alkatrészek/ele-
mek

Helyzet Megoldások

Vezeték nélküli 
LAN beállítás 
és kezdeti beál-
lítások 

Vezeték nélküli LAN be-
állítás nem lehetséges

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router 
támogatja-e a „WPS funkciót”. (Gomb mód)

Ellenőrizze, hogy a korábbi tulajdonos hasz-
nált-e a vezeték nélküli LAN vezérlést. Ha 
volt korábbi tulajdonos, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot képesített szerviz-szakemberrel.  

Vezeték nélküli LAN 
beállítás nem lehetsé-
ges (a WLAN adapter 
és a router kapcsolati 
beállításai nincsenek 
befejezve)

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router 
támogatja-e a „IEEE802.11b/g/n” szabványt. 
(Ellenőrizze a vezeték nélküli router kezelési 
útmutatója alapján.)

Ellenőrizze, hogy a beltéri egység WLAN 
adaptere be van-e kapcsolva. (Ellenőrizze, 
hogy a WLAN adapter LED lámpája világít 
vagy villog-e.)
* Ha a LED lámpát kikapcsolta a mobilalkalma-

zásban, akkor nem fog világítani vagy villogni.

Mobilalkalma-
zásból indítható 
műveletek

Nem tudom működteti 
a terméket a mobilalkal-
mazásból

Ellenőrizze, hogy a beltéri egység áramellá-
tása be van-e kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router 
áramellátása be van-e kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy az okostelefonja nincs-e 
repülőgép módban.

Ellenőrizze, hogy nem olyan helyen tartózko-
dik-e, ahol valami nehezíti a rádióhullámos 
kapcsolatot.

  Vezeték nélküli LAN jelzőfények állapota
*Világítási minta:    Nem világít    Világít    Villog

Lámpák állapota Okok és megoldások

Egyik lámpa sem 
világít

A WLAN adapter áramellátása nincs bekapcsolva.
  Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló áramellátása 
be van-e kapcsolva és a légkondicionáló meg-
szakítója kioldott-e.

A LED lámpákat kikapcsolták a mobilalkalmazás 
beállításain keresztül.

  Részletes leírás a mobilalkalmazás használati 
útmutatójában található.

9380859529-02_SM_Hu.indd   149380859529-02_SM_Hu.indd   14 2016/11/4   下午 02:10:252016/11/4   下午 02:10:25



Hu-15

Lámpák állapota Okok és megoldások

A 2. LED nem világít 
vagy gyorsan villog 
(0,5 másodpercen-
ként felvillan és 
kialszik).

A vezeték nélküli router áramellátása nincs bekap-
csolva.

  Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router 
áramellátása be van-e kapcsolva.

Előfordulhat, hogy a WLAN adapter nincs megfelelő-
en csatlakoztatva a vezeték nélküli routerhez.

  Válassza le a légkondicionáló tápellátását (a 
megszakító vagy a dugó segítségével), majd 
újra csatlakoztassa a tápellátást.

Az 1. LED gyorsan 
villog (0,5 másodper-
cenként felvillan és 
kialszik).

Nem lehet kommunikálni a légkondicionálóval.
  Lehetséges, hogy a vezetékezéssel van problé-
ma a légkondicionálóban. Kérjük, lépjen kapcso-
latba képesített szerviz-szakemberrel.

Az összes LED 
gyorsan villog (0,5 
másodpercenként fel-
villannak és kialsza-
nak).

A WLAN adapterrel van probléma.
  Válassza le a légkondicionáló tápellátását (a 
megszakító vagy a dugó segítségével), majd 
újra csatlakoztassa a tápellátást. Állítsa be újra 
a vezeték nélküli LAN-t a „4. ELŐKÉSZÜLETEK” 
című rész eljárásai szerint.

Ha a probléma az ellenőrzések vagy diagnosztika elvégzése után is fennáll, vegye 
fel a kapcsolatot egy képesített szerviz-szakemberrel.
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9. BEÁLLÍTÁS ADATAI

Jegyezze fel a beállítás adatait az alábbi táblázatban.

  Beállítási információk

SSID

MAC-cím (MAC)

PIN

Rendszer üzembe helyezésé-
nek dátuma

  Telepítő elérhetőségi adatai

Név

Telefonszám
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