
SCANEAZĂ
codul QR

Control Wi-Fi

Te poți bucura de confortul casei tale 
imediat ce ajungi acasă! Pentru că vrei 
mereu temperatura optimă atunci când 
ajungi acasă și vrei să te relaxezi, poți 
controla aparatul de aer condiționat de 
oriunde ai fi prin Wi-Fi, direct de pe 
telefonul tău mobil, prin intermediul 
aplicației NetHome Plus. Poți seta atât  
temperatura ambientală cât și puterea  
sau modul de ventilare. 

Gold Guard
Rezistența crescută la coroziune și 
transfer termic optimizat! Stratul 
protector Gold Guard cu care sunt 
acoperite schimbătoarele de 
căldură oferă o rezistență crescută 
la coroziune și îmbunătățește în 
același timp transferul termic.

Filtru Cold Catalyst absoarbe o seriede 
gaze nocive (cum ar fi formaldehida) și 
mirosurile din încăpere  asigurând un 
aer curat. 

Filtru Cold Catalyst

Auto Clean+
Grundig îți aduce tehnologia AutoClean+, care 
are grijă să prevină formarea mucegaiurilor și 
bacteriilor nocive în cadrul sistemului aparatului 
de aer condiționat. În perioada în care aparatul 
nu este folosit, el continuă să funcționeze 
folosind foarte puțină energie pentru a se 
asigura evaporarea apei, prevenind apariția 
diverselor elemente nocive!

Real Set
Ne place mereu să fim cu un pas în 
fața nevoilor tale, iar spiritul inovativ
se reflectă și în tehnologia Real Set a 
aparatelor de aer condiționat Grundig. 
Senzorul din telecomandă permite 
aparatului să urmărească zona din 
camera unde te afli și să ajusteze 
automat parametrii de funcționare, 
astfel încât temperatura din jurul tău 
va rămâne constantă oriunde ai fi.

Wi Fi Ghid de conectare
Aparate de aer condiționat cu Wi-Fi 
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Crearea conexiunii dintre AC cu Wi-Fi și router, 
prin intermediul APP se face apăsând butonul 
ADD DEVICE, iar din listă selectați SPLIT-TYPE AC. 

Descărcați aplicația NETHOME PLUS* 
disponibilă pentru Android 3.1 sau iOS 6.1 
(versiuni ulterioare).

Se apasă de 7 ori butonul LED 
aflat pe telecomanda care 
însoțește aparatul, până când 
aparatul va intra în modul AP, 
aparatul afișând intermitent 
mesajul AP pe display-ul 
unității interioare.

Scanați codul QR al modului 
Wi-Fi care este în modul AP, 
aparatul de aer afișează 
intermitent mesajul AP, din 3 
în 3 secunde.

Conectați-vă, cu ajutorul
meniului de setări Wi-Fi al
telefonului, la hotspot-ul
nou creat: “net_ac_xxxx”. 
Parola este “12345678”. 
Înainte de conectarea
la hotspot-ul nou creat,
dezactivați conexiunea
Date Mobile de pe telefon.

Aplicația NETHOME PLUS va 
solicita conectarea  la rețeaua 
Wi-Fi. Permiteți accesul, folosind 
userul și parola dvs. După ce 
mesajul care confirmă adăugarea 
cu succes a noului dispozitiv, 
acesta va putea fi controlat 
inclusiv de la distanță, folosind 
rețeaua de date 3G sau 4G.

*Cerințe minime telefon mobil / tabletă și router:

20MB spațiu de stocare disponibil
Semnal 2,4 GHz

Routerele Wireless care oferă semnal 5GHz nu 
sunt suportate. Verificați intensitatea semnalului, 
este necesară cel puțin o liniuță.

Deschideți aplicația NETHOME PLUS și creați 
un cont, folosind o adresă de e-mail activă. Pe 
aceasta adresă veți primi e-mail de confirmare,
iar aplicația va deveni funcțională. Urmați 
instrucțiunile de pe ecran pentru instalare.
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Conectarea prin Wi-Fi


