WIFI-2022

NAVODILA ZA UPORABO
WI-FI KIT KLIMATSKE NAPRAVE
ORCA
kod. D.WIFI-2022

Opomba: samo za split klimatsko napravo

Začnite!
Navodila za delovanje. Upoštevajte sledeča navodila.

Postopki

1. korak

Operacije
Prenesite in
namestite
aplikacijo

Nov račun

Ponovno namestite
aplikacijo (predhodno
registrirano)

DA

DA

2. korak

Aktivirajte APP

DA

DA

3. korak

Registracijski račun

DA

NE

4. korak

Prijava

DA

DA

5. korak

Dodajte napravo za
nadzor

DA

Registrirana naprava bo ostala.

Opomba: Če ste račun in dodano napravo že registrirali, bo dodana naprava ostala ob ponovni namestitvi
aplikacije in prijavi.

Pozor FCC ( ID FCC: 2AJCLTWAC-TYWFS)
Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika ameriške Zvezne komisije za komunikacije (FCC).
Za delovanje naprave veljata naslednja pogoja: (1) naprava ne sme povzročati motenj, in (2)
naprava mora sprejeti kakršne koli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo
neželeno delovanje naprave.
Spremembe ali modifikacije, ki niso odobrene s strani odgovornega za skladnost, lahko izničijo
uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme.
OPOMBA: Oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za
digitalno napravo razreda B, glede na 15. del pravil FCC. Te omejitve so namenjene zagotovitvi
primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih objektih. Ta oprema ustvarja,
uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih
zvez, če se je ne vgradi in uporablja v skladu z navodili. Kljub temu pa ne moremo jamčiti, da v
določenem objektu ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema deluje
Če ta oprema moti radijski in televizijski sprejem, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom
opreme, naj uporabnik poskuša motnjo odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov.
Premestite ali preusmerite sprejemno anteno.
Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
Vklopite opremo v vtičnico na drug tokokrog, v katerega ni priklopljen tudi sprejemnik.
Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV tehnika. Razdalja med
uporabnikom in napravo ne sme biti manjša od 20 cm.
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Specifikacija modula Wi-Fi in osnovne informacije
1. Minimalne specifikacije za pametni telefon:
Različica Android 5.0 ali
novejša različica iOS 9.0 ali
novejša
2. Osnovni parametri za Wi-Fi modul

Parametri

Podrobnosti

Frekvenca omrežja

2.400 - 2.500 GHz

Standardi WLAN

IEEE 802.11 b/g/n (kanali 1-14)

Podpora za sklad
protokola

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Varnostna podpora

WEP/WPA/WPA2/AES128

Podpora za vrsto
omrežja

STA/AP/STA+AP

3. Lokacija in videz modula Wi-Fi na notranji enoti
Odprite sprednji pokrov klime, modul Wi-Fi je v bližini pokrova električne omarice ali na pokrovu.

RESET

SN

Povezovalni kabel

Gumb za ponastavitev
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Prenesite in namestite aplikacijo

SmartLife-SmartHome
Za pametni telefon Android
Metoda 1: skenirajte QR kodo s skenerjem brskalnika, prenesite in namestite aplikacijo.
Metoda 2: Odprite Google "Play Store" na pametnem telefonu in poiščite
"SmartLife-SmartHome", prenesite in namestite APP.

Za IOS pametni telefon
Metoda 1: skenirajte kodo QR in sledite nasvetom za vstop " Trgovina z aplikacijami " ,
prenesite in namestite aplikacijo.
Metoda 2: Odprite Apple "AppStore" na pametnem telefonu in poiščite
"SmartLife-SmartHome", prenesite in namestite aplikacijo.

Opomba:
Pri namestitvi omogočite dovoljenja za shranjevanje/lokacijo/kamero za to APP. V
nasprotnem primeru bo imel pri delovanju nekaj težav.
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Aktivirajte aplikacijo
Ob prvi uporabi aplikacije je zahtevanja aktivacija.
1. Zaženite aplikacijo "SmartLife-SmartHome" na vašem pametnem telefonu.

SmartLife-SmartHome
2. Metoda 1: Tapnite na gumb "Skeniraj" in skenirajte desno.
Aktivirajte kodo QR.
Metoda 2: Tapnite "ali vnesite aktivacijsko kodo" na dnu zaslona,
nato vnesite kodo za aktiviranje in tapnite "POTRDI".
Aktivirajte QR kodo in aktivacijsko kodo

Skenirajte aktivacijsko QR
kodo
dil li
i

Preglej

ORCA
Brez kode QR ali aktivacijske kode ni
možno aktivirati in uporabljati aplikacijo,
zato je potrebno le-te hraniti na varnem.

Vnesite aktivacijsko

Vnesite aktivacijsko kodo
******
PREKLIC POTRDI
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Registracija
1.če nimate nobenega računa, tapnite gumb "Registracija".
2.Preberite pravilnik o zasebnosti in tapnite "Strinjam se".

Politika varovanja
zasebnosti
veliko pozornost namenjamo zasebnosti
osebnih podatkov. Da bi v celoti
predstavili, kako zbiramo in uporabljamo
vaše osebne podatke, smo podrobno
preučili Politiko zasebnosti v skladu z
najnovejšimi zakoni in predpisi. S klikom
na Strinjam se strinjate, da ste v celoti
prebrali, razumeli in sprejeli vso vsebino
spremenjene politike zasebnosti.
Prosimo, da si vzemite čas in preberete
Politiko zasebnosti. Če imate kakršna
koli vprašanja, nas kontaktirajte kadar
koli.

Registracija
Prijavite se z obstoječim
računom

Se ne
strinjam

3. Tapnite ">" in izberite državo.
4.Vnesite vaš e-naslov
5. Dotaknite se gumba "Pridobi potrditveno
kodo".

Se strinjam

Iščite državo ali povlecite po
zaslonu navzgor/dol, da
poiščete
in izberite državo.

<

<
Uprite se

Izbrana država
Iskanje

>
*********** X

A

Vnesite vaš e-naslov

Afganistan

C

Albanij

Pridobite potrditveno kodo

G

Alžirija

Strinjam se Uporabniški dogovor t in Politika
zasebnosti y

Angola
Argentina

S

Armenija
W
Avstralij
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.

Registracija
6. Vnesite potrditveno kodo, ki ste jo prejeli po e-pošti.
7. Geslo nastavite s 6-20 znaki, vključno z znaki in številkami.

8.Dotaknite se " Končano ".

Vpišite se
1. Tapnite »Prijava z obstoječim računom«.
2. Vnesite svoj registrirani račun in geslo.

3.Dotaknite se gumba »Prijava«.

tukaj vnesite svoj račun (e-pošto).
Vnesite geslo

Registracija
Prijavite se z obstoječim
računom
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Vpišite se
Ko prvič uporabite aplikacijo, morate ustvariti družino:
4. Dotaknite se »Ustvari družino«.
5.Ustvarite ime za družino.
6.Nastavi lokacijo
7.Izberite privzete sobe ali dodajte nove sobe.
8.Tapnite "Končano" in "Končano".

Vklopite svoje pametno
življenje
Ustvarite družino

Odjava

Družina ustvarjena

<

Dodajte družino Končano

Priimek

Družina

Končano

Moj dom

Družinska lokacija Nastavi lokacijo
Pametne naprave v prostorih:

Dnevna
izberite priporočeno sobo
ali naredite novo sobo, nato
tapnite Končano.

<

Končano

Dodaj

Ime sobe *******

POTRDI

PREKLI
Č

Glavna spalnica
Druga spalnica
Jedilnica
Kuhinja

Priporočeno
Dnevna soba

Glavna spalnica

Druga spalnica

JEDILNICA

Študijska
soba
Nastavitve sobe lahko kadar koli spremenite

Kuhinja

soba

Veran

Otroška

Balkon

Omar

Ali dovolite Smart Life dostop do
lokacije te naprave?
DOVOLJUJ SAMO MED
UPORABO DOVOLI VES ČAS
ZAVRNI

Opomba:
Aplikacija lahko odpre zemljevid v telefonu in nastavite lahko lokacijo, kjer ste.
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Vpišite se
Pozabljeno geslo
Če ste geslo pozabili ali ga želite ponastaviti, ravnajte na naslednji način:

1. "Ste pozabili geslo?"

2. Vnesite svoj račun (e-poštni naslov) in tapnite

gumb »Pridobi potrditveno kodo«.

3. Vnesite potrditveno kodo, ki ste jo prejeli na vaš e-

poštni naslov.
4. 4.Nastavite novo geslo in tapnite gumb "Končano".

<
Prijava
Elektronski naslov
Geslo

Prijava
Pozabljeno geslo

Prijava pomeni, da se strinjate z Uporabniški sporazumi t
in Politika zasebnosti y

<
Nastavite geslo

<
vnesi
potrditveno
kodo

******
6-20 znakov za geslo, vključno z znaki, številkami

Končano

******
Koda za preverjanje je poslana na vaš epoštni naslov:
***********,Pošlji ponovno (55s)
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Upravljanje klimatske naprave
Obstajata 2 načina za dodajanje naprave.

1. Vklopite notranjo enoto, ni treba zagnati klimatske naprave.
2. Kliknite »+« v zgornjem desnem kotu »Domačega« zaslona ali

Delovna

tapnite »Dodaj napravo« v sobi, ki nima naprave.
3. Dotaknite se logotipa "Split Conditioner".
4.Vnesite geslo za Wi-Fi, ki je isto kot za vaš pametni telefon,
nato tapnite »Naprej«.
5.Sledite komentarjem na naslednjem zaslonu, da ponastavite modul
Wi-Fi, nato označite »Potrdi, da je naprava ponastavljena« in
tapnite »Naprej«.
6. Vidite lahko odstotek procesa povezovanja, hkrati pa na notranjem
zaslonu klime zasvetijo "PP","SA","AP".
"PP" pomeni "Iskanje usmerjevalnika" "SA" pomeni "povezan z
usmerjevalnikom" "AP" pomeni "povezan s strežnikom"

<

1-CF način

Dobrodošli doma.
Za več informacij nastavite
domačo lokacijo

Vse naprave Dnevna soba Mojster

<

Ni nobene
naprave

Doma

< Dodaj ročno Samodejno skeniranje

...

Jaz

Prekliči CF način

Prekliči

Najprej ponastavite
napravo.
Metoda 1: Ko je na daljinskem upravljalniku
tipka DISPLAY, pritisnite tipko DISPLAY 6-krat v
času 8 sekund; ko na daljinskem upravljalniku ni
tipke DISPLAY, pritisnite tipko ECO 6-krat v času
8 sekund, dokler naprava dvakrat ne piska in se
na LCD zaslonu prikaže CF .

Klima Svež zrak Split Air (BT+Wi-Fi) Regenerator za čiščenje

Prenosna klimatska naprava s zračno kamero, tip
varnostnega okna

Izberite 2,4 Ghz
Wi-Fi omrežje in
Vnesi geslo

2. način: Pritisnite tipko Splošno 9-krat v času 8
sekund, dokler naprava dvakrat ne piska in se
na LCD zaslonu prikaže CF .

Če je vaš Wi-Fi 5 GHz, ga nastavite
na bo 2 4 GHz Pogosta metoda

2.4 GHz 5 GHz

Razvlaževalec zraka plavanje Pool
H/P

*******

Vnesi geslo

Geslo

Ponastavitev naprav

Nasl

Potrdite, da je naprava ponastavljena.

Naslednji

<

Prekliči

Dodaj
Naprava je
bila uspešno
dodana

Dodajanje naprave ...
Prepričajte se, da je naprava
vklopljena.

Preimenujt
e napravo

Vzorec1
Živi Ro

2%

Skeniraj Registrirajte se na Inicializiraj
napraveoblak. naprave.

Končano
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Izberite
lokacijsko
sobo

Upravljanje klimatske naprave
Delovna

<

2-AP način

1. Vklopite notranjo enoto, ni treba zagnati klimatske naprave.
2. Kliknite »+« v zgornjem desnem kotu »Domačega« zaslona ali

Dobrodošli doma.

Za več informacij nastavite domačo
lokacijo

tapnite »Dodaj napravo« v sobi, ki nima naprave.
<
Vse naprave Dnevna soba Mojster ...
3. Dotaknite se logotipa "Split Conditioner".
4.Vnesite geslo za Wi-Fi, ki je isto kot za vaš pametni telefon,
nato tapnite »Naprej«.
5. Tapnite v zgornjem desnem kotu in izberite "AP Mode"
nato sledite komentarjem na zaslonu, da ponastavite modul Wi-Fi,
Ni nobene
naprave
nato potrdite »Potrdi, da je naprava ponastavljena« in tapnite
»Naprej«.
6. Pozorno preberite navodila in tapnite »Poveži zdaj«.
7. Na zaslonu z nastavitvami omrežja izberite "SmartLife-****" in tapnite " < ".
8. Vidite lahko odstotek procesa povezovanja, hkrati pa na notranjem
zaslonu zasvetijo "PP","SA","AP".
"PP" pomeni "Iskanje usmerjevalnika" "SA" pomeni "povezan z
usmerjevalnikom" "AP" pomeni "povezan s strežnikom"
Jaz

Doma

<

Dodaj ročno Samodejno

Varnostn
a

Razvlaževalnik

Čistilec
svežega

Split
klimatska

Najprej ponastavite napravo.

Metoda 1: Ko je na daljinskem upravljalniku
tipka DISPLAY, pritisnite tipko DISPLAY 6-krat
v času 8 sekund; ko na daljinskem
upravljalniku ni tipke DISPLAY, pritisnite
tipko ECO 6-krat v času 8 sekund, dokler
naprava dvakrat ne piska in na LCD zaslonu
se prikaže AP .

Prenosna klimatska naprava
okenskega tipa

Najprej ponastavite
napravo.

Izberite 2,4 Ghz
Wi-Fi omrežje in
Vnesi geslo

Način AP

Klimatska
naprava

Način AP

Preklič

Prekliči
način Defau lt
Prekliči NačinCFAP

Metoda 1: Ko je na daljinskem upravljalniku tipka
DISPLAY, pritisnite tipko DISPLAY 6-krat v času 8
sekund; ko na daljinskem upravljalniku ni tipke
DISPLAY, pritisnite tipko ECO 6-krat v času 8 sekund,
dokler naprava dvakrat ne piska in na LCD zaslonu se
prikaže AP .

Če je vaš Wi-Fi 5 GHz, ga nastavite
na bo 2,4 GHz. Pogosta metoda
nastavitve usmerjevalnika

Metoda 2: Pritisnite tipko Splošno 9-krat v času 8
sekund, dokler naprava dvakrat ne piska in se na LCD
zaslonu prikaže AP

Metoda 2: Pritisnite tipko Splošno 9-krat v
času 8 sekund, dokler naprava dvakrat ne
piska in se na LCD zaslonu prikaže AP.

2.4 GHz 5 GHz

Bazen H/P

*******
Ponastavitev naprav

Geslo

Vnesi geslo
Potrdite, da je naprava
ponastavljena.

Nasl

Ponastavitev naprav

N l d ji

Potrdite, da je naprava
ponastavljena.

Naslednji

<

<

Povežite telefon z dostopno
točko wifi v napravi

<

Prekliči

WLAN

Dodajanje
naprave ...

RAZPOLOŽLJIVA OMREŽJA
WIFI1

Povežite telefon s spodaj prikazano
dostopno točko

Dodaj

Naprava je dodana
Uspešno

1.

SmartLife-****

Vzorec1

12:30

< Wi-Fi
SmartLife-XXXX

pisarniški wifi
Živi Ro... Mojster bodi... Drugi B...
Jedilnica R... Kuhinjski študij Ro...

Domo

2%

v 5G
Gost
4G
Vrnite se v to aplikacijo in nadaljujte z
dodajanjem naprav

2.

Skeniraj Registrirajte se na Inicializiraj
napraveoblak. naprave.

Konč
Potrdite povezavo z vročo točko,
nato

9

Preimenujte
napravo
Izberite
lokacijsko
sobo

Upravljanje klimatske naprave
Po dodajanju naprave se samodejno prikaže zaslon za upravljanje naprave.
Zaslon za upravljanje naprave se bo pojavil, tako da tapnete ime naprave na začetnem zaslonu.

+

>

moj dom

Nastavite svojo domačo lokacijo,
pridobite več informacij

V

Dobrodošli doma.
Vse naprave Glavna postelja v dnevni sobi soba ...

Vzorec1
izklopljena

Vzorec 2

<

Že vklopljeno

Doma jaz

Opomba:
Obstajata dve različni obliki upravljanja, ki temeljita na različni programski opremi ali vdelani
programski opremi modula Wi-Fi. Prosimo, da natančno preberete priročnik, ki temelji na
dejanskem krmilnem vmesniku.
Kontrolni obrazec 2

Kontrolni obrazec 1

<

Vzorec 2

Vzorec1

Hlajenje

23

25

C

Nastavljena
temperatura

PRIŽGI UGASNI Način Natančnost hitrosti ventilatorja
Pretok zraka

Način

Ventil
ator

Funkcija

Časovn
ik

Eco Sleep Timer Več

1

Upravljanje klimatske naprave
Kontrolni obrazec 1
Glavni nadzorni vmesnik
Nazaj na Domači zaslon

<

Podrobnosti o napravi
in upravljanje

Vzorec 2

Klimatska naprava

23

Indikator za
NASTAVITEV
TEMPERATURE

C

Nastavljena temperatura
Indikator izbranega načina/hitrosti
ventilatorja/funkcij

Zmanjšajte

NASTAVITEV TEMPERATURE

nastavitev temperature

Način

Ventilator Funkcije

11

časovnik

Upravljanje klimatske naprave
Nadzorni obrazec1-Nastavitev načina

1. Tapnite Način, da se prikaže zaslon Način.
2. Izberite enega od načinov Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tapnite kjerkoli okoli nastavljene temperature, da prekličete nastavitev načina.

<

Vzorec 2

23

C

Nastavljena
temperatura

Način

Feel

Hlajenje

Razvlaž evanje

Ventilator

Način

Ventil

Toplota

Funkcija

Časovnik

ator

Nadzorni obrazec1-Izberite hitrost ventilatorja
1. Tapnite Ventilator, da se prikaže zaslon ventilatorja.
2. Izberite eno od hitrosti ventilatorja High/Med/Low/Auto.
3. Tapnite kjerkoli okoli nastavljene temperature, da prekličete izbiro.

<

Vzorec 2

23

C

Nastavljena
temperatura

Ventilator

Visok

Srednje

nizka

Način Ventilator Funkcija
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Samodejno

Časovnik

Upravljanje klimatske naprave
Kontrolni obrazec1-Nastavitev funkcije

1.Tapnite Funkcija, da se prikaže zaslon s funkcijami.
2.Izberite eno od funkcij Sleep/Turbo/ECO.
3. Izberite GOR-DOL/LEVO-DESNO za samodejno nihanje s smerjo GOR-DOL/LEVO-DESNO.
4.Tapnite kjer koli okoli nastavljene temperature, da prekličete nastavitev funkcije.

<

Vzorec 2

23

C

Nastavljena
temperatura

Funkcija

TURBO

Spanje

GOR/DOL

ECO

Levo - Desno
-

Način

Ventil
ator

Funkcija

Časovnik

Nadzorni obrazec1-Dodajanje časovnika

1. Tapnite Časovnik, da se prikaže zaslon

2.Dodaj časovnik.

<

< Dodaj časovnik

Vzorec 2

23

C

Nastavljena
temperatura

Dodaj časovnik

Način

Ventil
ator

Funkcija

Časovni
k
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Upravljanje klimatske naprave
Nadzorni obrazec1-Dodajanje časovnika
3. Izberite uro, izberite dneve ponavljanja in vklop/izklop časovnika.
4. Izberite način/hitrost ventilatorja/funkcijo in izberite nastavljeno temperaturo za vklop

časovnika. 5.Tapnite Shrani, da dodate časovnik.

Časovnik vklopljen. Časovnik izklopljen
Prekliči

Shra

Dodaj
12

Nastavitev
ure

Prekliči

Shra

12

25

13

08

13

26

14

09

14

27

15

10

15

28

16

11

16

29

17

12

17

30

18

13

18

31

Tedenska nastavitev

Časovnik vklopljen

pon torek sreda čet pet sobota ned

Nastavitev načina

način

Cool

Hitrost ventilatorja
nastavitev

Ventilator

Auto

Nastavite temperaturo

23 C

Nastavitev TIMER OFF
(časovnik za izklop)

Funkcija

Kontrolni obrazec1-Upravljanje časovnika
1. Tapnite vrstico časovnika, da uredite časovnik, kot je postopek

dodajanja časovnika.

2.Kliknite stikalo, da omogočite ali onemogočite časovnik.
3. Držite vrstico časovnika približno 3 sekunde in se prikaže zaslon Odstrani
časovnik, tapnite POTRDI in odstranite časovnik.

< Dodaj časovnik
WLAN

Natančnost časovnika je -/+ 30 sekund

Odstrani časovnik

12 20
enkrat
Časovnik: Izklop

Odstranite časovnik?

12 20

Potrditev

pon, tor, sre, čet
Časovnik: On 16

Nastavitev minut

Izberite dneve za uporabo pametnega načina

Izklop
časovnika

Temperatura
nastavitev

Dodaj

07

Cool Turbo UP-DOWN

Dodaj časovnik
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Upravljanje klimatske naprave
Kontrolni obrazec2

Vzorec1

Glavni nadzorni vmesnik
Nazaj na
začetni zaslon

Nasveti
naprave

Hlajenje

Trenutni način

25

Znižajte nastavljeno
temperaturo

Povečajte
NASTAVITEV TEMPERATURE
Različno ozadje za različne
načine:
hlajenje/ogrevanje/sušenj
e/ventilator/samodejno

Indikator izbranih funkcij

Funkcijski gumbi

Vklop/izklop

Opomba: lahko izgleda nekoliko drugače, odvisno
od modela klimatske naprave. Primer kot spodaj:

VKLOP/I
ZKLOP

Način

Eko

Ccasovnik

Hitrost
ventilatorj

Natančnos
t Pretokzraka

način

Turbo

za izklop

15

Eko

Hitrost
ventilatorj

Swing

Časovnik

za izklop

Upravljanje klimatske naprave
Nadzorna oblika2-nastavitev načina
1. Dotaknite se gumba Način.
2. Na zaslonu Mode je 5 načinov, tapnite en gumb, da nastavite
delovni način klimatske naprave.
3. Tapnite gumb X, da se vrnete na glavni nadzorni zaslon.
4. Način in ozadje se bosta spremenila na zaslonu.

Opomba: preberite podrobnosti vsakega načina
v uporabniškem priročniku za bolj udobno upravljanje.

Nadzorna oblika2-Izbira hitrosti
ventilatorja
1. Tapnite gumb Hitrost ventilatorja.
2. Izberite želeno hitrost ventilatorja in jo tapnite.
3. Tapnite gumb X, da se vrnete na glavni nadzorni zaslon.
4. Na zaslonu se prikaže izbrani indikator hitrosti ventilatorja.
Vzorec1

Vzorec1

Način

Hitrost
ventilatorja

Hlajenje

Vse hitrosti

Ventilacija

Vse hitrosti

Razvlaževanje
Hlajenje

Hlajenje

25

25

Ogrevanje

Vse hitrosti

Samodejno

Vse hitrosti

Opomba:
Hitrost ventilatorja lahko ' t prilagoditi v
načinu Dry.
Hitrost ventilatorja

PRIŽGI UGASNI Način Natančnost hitrosti ventilatorja
Pretok zraka

Eco

Sleep

Timer

Več

Turbo

Srednji nizek

X

Opomba: Zaslon hitrosti ventilatorja je lahko nekoliko drugačen,
odvisno od modela klimatske naprave.
Primer kot spodaj:

visoka

Srednje visoko

sredina

nizek

zvok

Samodejno

Hitrost

visok

16

Sred

X

Nizk

Samo

Upravljanje klimatske naprave
Krmilna oblika2-Nadzor pretoka zraka
1. Dotaknite se gumba Precision Air Flow ali Swing Flow.
2.Izberite želeni pretok zraka in ga tapnite.
3. Dotaknite se gumba X, da se vrnete na glavni nadzorni zaslon.
4.Na zaslonu se prikaže izbrani indikator pretoka zraka.

Opomba: Pri nekaterih modelih brez samodejnega pomika levo-desno, če ga aktivirate, boste slišali pisk, vendar brez dejanj.

< Natančen pretok zraka

Vzorec1

< Natančen pretok zraka

Nadzor pretoka gor-dol Kontrola pretoka levo-desno

Nadzor pretoka gor-dol Kontrola pretoka levo-desno

Hlajenje

25

Gor, dol Navzgor Navzdol
Gugalnica Gugalnica Gugalnica

Levo desno Leva sredina Desni zamah Gugalnica
Gugalnica Gugalnica

Top Fix Zgornji Fix Middle Fix

Sredinsko levo sredinsko desno
Široka Gugalnica Gugalnica Gugalnica

Levi popravek Sredinsko levo sredinsko sredinsko desno
Popravi Popravi

Spodnji popravek Spodnji popravek

PRIŽGI UGASNI Način Natančnost hitrosti
ventilatorja
Pravi popravek Cela leva široka Desna široka jeza Fix
Angle Fix Angle Fix
ECO

spati

Casovnik

Opomba: Glavni zaslon za upravljanje in zaslon pretoka zraka se lahko navidezno
nekoliko drugačna, odvisno od modela klimatske naprave. Primer je naslednji:
Vzorec1

Vzorec1

Hlajenje

Hlajenje

25

25
Pretok levo-

ON/OFF

Swing Flow

način Hitrost ventilatorja Swing Flow
Gor, dol

TURBO

X

ECO

spati

Casovnik

17

Levo desno

Upravljanje klimatske naprave
Kontrolna oblika2-funkcija ECO

1.Za funkcijo Eco samo tapnite gumb, da aktivirate funkcijo, gumb bo zasvetil in indikator

se bo pojavil na zaslonu.

2. Znova tapnite, da onemogočite funkcijo.
3. Nadzorovana temperatura za nekatere modele klimatske naprave:

V načinu hlajenja bo nova nastavljena temperatura 26 .
V načinu ogrevanja bo nova nastavljena temperatura 25 .

Način
Vzorec1

Vzorec1

Hlajenje

ECO omogočeno
Da

Ventilacija
Toplota

Razvlaževanje

Hlajenje

25

26 0

Ogrevanje

Da

Samodejno
ECO je onemogočen v načinu Fan/Dry/Auto.

ON/OFF

Eco

način

Sleep

Hitrost

ventilatorja

Timer

Swing Flow

More

ON/OFF

način

Hitrost

Swing Flow

Eco

Sleep

Timer

More

ventilatorja

Opomba: Glavni nadzorni zaslon in metoda ECOcontrol se lahko nekoliko razlikujeta, odvisno od
modela klimatske naprave. Primer spodaj:
Vzorec1

Hlajenje

23 0
Nizko

ECO

ON/OFF

način

Hitrost

Swing Flow

Turbo

Eco

Sleep

Timer

ventilatorja

Opomba:
ECO je onemogočen tudi v načinu
Turbo/Sleep za nekatere modele
klimatske naprave.
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Upravljanje klimatske naprave
Nadzorna oblika2-funkcija spanja
1. Dotaknite se gumba Sleep.
2. Izberite želeni način mirovanja in ga tapnite.
3. Tapnite gumb X, da se vrnete na glavni nadzorni zaslon.
4. Na zaslonu se prikaže indikator izbranega načina mirovanja.

Vzorec1
Vzorec1

Vzorec1

Način
Hlajenje

Toplota
Toplota
Hlajenje

25

Razvlaževanje

Samodejno

Eco

način

Sleep

Hitrost

ventilatorja

Timer

Swing Flow

More

ON/OFF

način

Hitrost

Swing Flow

Eco

Sleep

Timer

More

ventilatorja

Opomba:
Glavni nadzorni zaslon se lahko zdi nekoliko drugačen, odvisno od modela klimatske naprave.
Primer kot spodaj:

Vzorec1

Vzorec1

Hlajenje

Hlajenje

25

23 0
Nizko

Spanje
X

sleep

ON/OFF

način Hitrost ventilatorja Swing Flow
Standard

Turbo

Eco

Sleep

Starejši

Timer

Opomba:
Spanje je onemogočeno tudi v načinu
Turbo/Sleep za nekatere modele klimatske
naprave.
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Da

Ventilacija

26 0

Ogrevanje

ON/OFF

Spanje
omogočeno

Otrok

Da

Upravljanje klimatske naprave
Nadzorni obrazec2-Timer(on) nastavitev
1. Dotaknite se gumba Timer.
2. Dotaknite se + v zgornjem desnem kotu glavnega
zaslona Timer. 3.Izberite Čas/Ponovitev/Izklop in nato
tapnite Shrani.
4. Časovnik (izklop) se prikaže na glavnem zaslonu časovnika.

Vzorec1

25
Hlajenje

PRIŽGI UGASNI Način Natančnost hitrosti ventilatorja
Pretok zraka

Eco

Sleep

Timer

Več

Tapnite ponovitev> nato tapnite
želene dni ponavljanja ali Enkrat in
nato tapnite Potrdi izbiro.
Prekliči

Ponovi

Potrdi

Če polnjenje poteka,
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Tapnite Preklop>, nato pa
povlecite po zaslonu, da
izberete VKLOPLJENO
in Potrdi.

Prekliči

Ponovi
ON
OFF

20

Potrdi

Upravljanje klimatske naprave
Nadzorni obrazec2-Timer(off) nastavitev
1. Dotaknite se gumba Timer.
2. Dotaknite se + v zgornjem desnem kotu glavnega zaslona
Timer. 3.Nastavite čas/datum
ponovitve/stikalo(ON)/temperaturo/način/
Hitrost ventilatorja/pretok zraka po želji in nato
tapnite Shrani. 4.Časovnik se bo prikazal na glavnem
zaslonu časovnika.
< Časovnik

Vzorec1

21:29

25
Hlajenje

IZKLOP, delavnik

04:30
izklopi (OFF)

PRIŽGI UGASNI Način Natančnost hitrosti ventilatorja
Pretok zraka

Eco

Sleep

Timer

Več

Tapnite ponovitev> nato tapnite
želene dni ponavljanja ali Enkrat in
nato tapnite Potrdi izbiro.
Prekliči

Ponovi

Potrdi

< Časovnik

Če polnjenje poteka,
Ponedeljek

Povlecite gor ali
dol, da izberete
čas

21:29

Torek

IZKLOP, delavnik

Sreda

04:30

Četrtek

izklopi (OFF)

Petek

16:19

Sobota

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25 ,M...

Nedelja

povlecite po zaslonu, da
izberete VKLOPLJENO
in Potrdi.
Tapnite Preklop>, nato pa
Prekliči

Ponovi

Potrdi

Tapnite Temperatura/Način/Hitrost
ventilatorja/Pretok zraka > enega za
drugim, nato nastavite želeno, kot je
navedeno v prejšnjem poglavju, in
tapnite Potrdi nastavitev.

21

Upravljanje klimatske naprave
Nadzorni obrazec2-Upravljanje časovnika
1. Spremenite nastavitev časovnika:

Tapnite kjerkoli v vrstici seznama časovnika, razen preklopne vrstice, za
upravaljanje časovnika, spremenite nastavitve in nato tapnite shrani.

2. Omogočite ali onemogočite časovnik:

Tapnite levo stran stikala, da onemogočite časovnik. Tapnite desno od stikala,
da omogočite časovnik.

3. Izbriši časovnik:

Povlecite vrstico seznama časovnika od desne proti levi, dokler se ne
prikaže gumb Izbriši, nato tapnite Izbriši.
< Časovnik

< Časovnik

21/29

21/29

IZKLOP, delavnik

04:30
IZKLOPLJENO

16/19

04:30

IZKLOPLJENO

16/19

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25 ,M...

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25 ,M...

< Časovnik

29

Povlecite levo, da onemogočite časovnik.

IZKLOP, delavnik

Izbriši

kday

04:30
izklopi (OFF)

16:19
ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25 ,M...

22

Povlecite desno, da omogočite časovnik.

Upravljanje klimatske naprave
Nadzorni obrazec2-Več funkcij
1. Tapnite gumb Več za upravljanje dodatnih funkcij, da se prikaže na zaslonu.
Vzorec1

< Več

Hlajenje

25

Zaslon Buzzer proti plesni

GEN način Zdravstvena rezervacija

Elektrika Električna energija Samodiagnostika Nadzor
upravljanja

PRIŽGI UGASNI Način Natančnost hitrosti ventilatorja
Pretok zraka

Eco Sleep Timer Več

Opomba:
Nekateri modeli klimatske
naprave nimajo gumba več.

Opomba: Izgled je morda drugačen, nekatere ikone
so skrite, če klimatska naprava nima te funkcije ali
ne omogočena v trenutnem načinu.

2. Dotaknite se "Prikaz" za vklop/izklop notranjega LED zaslona.

Zaslon

3. Dotaknite se "brenčalo" za vklop/izklop brenčanja pri delu prek aplikacije Wi-Fi.

Brenčalo

4. Dotaknite se " Proti plesni " gumb za vklop funkcije proti plesni, če je na voljo na zaslonu. Po izklopu

klime se bo začelo sušenje, zmanjševanje vlage in s tem preprečevanje plesni. Po končani funkciji se
bo klima samodejna izklopila.

Proti plesni

5. Dotaknite se " zdravje " gumb za vklop/izklop zdrave funkcije, če je na voljo na zaslonu.

Aktivira funkcijo antibakterijskega ionizatorja. Ta funkcija je samo za modele z ionizatorjem.

zdravje

23

Upravljanje klimatske naprave
Nadzorni obrazec2-Več funkcij
6. Dotaknite se "GEN način" gumb, če je na voljo na zaslonu.

V tem načinu lahko izberete eno od treh stopenj toka. Klimatska
naprava bo vzdrževala ustrezen tok za varčevanje z energijo.
GEN način X

30 % 50 % 80 %

GEN način

LV1 LV2 LV3

7. Dotaknite se " Nadzor električne energije " gumb, če je na voljo na zaslonu.

V tej funkciji lahko spremljate porabo električne energije klimatske naprave.
Nadzor električne energije

11.03.2019

2019-03

DAN Mesec Leto

Nadzor električne
energije

Ta gumb lahko tapnete, da
se prikaže koledar, nato pa
izberete datum.

Nadzor električne

DAN

kWh
0,032

kWh
0, 16

0,024

0,12

0,016

Mesec

Leto

0, 08

0,008 0

0,04

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

0

10.03.2019

0 kWh
Skupna poraba
električne energije

0 uro
Statistika časa delovanja

11.03.2019

03-09 03-10 03-11 03-12 03-13 03-14 03-15

2019-02

0,14 kWh

0,13 kWh

Skupna poraba
električne
energije

Skupna poraba
električne energije

4.33 uro

4.6 uro

Statistika časa delovanja

Statistika časa delovanja

2019-03

0,32 kWh

Skupna poraba
električne
energije

10.83 uro
Statistika časa delovanja

8. Dotaknite se " Samočiščenje " gumb, če je na voljo na zaslonu.

Preverite podrobnosti funkcije samočiščenja v uporabniškem
priročniku.

Samočiščenje

9. Dotaknite se " 8

Toplota " gumb , če je na voljo na zaslonu. Ta funkcija
pomaga ohranjati sobno temperaturo nad 8 . Preverite podrobnosti 8
Funkcija ogrevanja v uporabniškem priročniku.

8 Toplota
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Upravljanje klimatske naprave
Nadzorni obrazec2-Več funkcij
10. Dotaknite se " Rezervacija " gumb , če je na voljo na zaslonu.

Nastavite lahko uro, dan ponovitve, temperaturo, način, hitrost ventilatorja, pretok
zraka po želji in nato tapnite Shrani, da aktivirate funkcijo.
Klimatska naprava bo samodejno dosegla vaše nastavitve ob dogovorjenem času.
< Rezervacija

< Rezervacija
15 18

14 17

16:19:00

16/19
17 20
18 21

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25 ,M...
Ko je rezervacija opravljena, bo klimatska naprava
samodejno dosegla vašo nastavitev ob vašem terminu.

Ponovite nastavitev ponedeljek >
Temperatura 25 >

Rezervacija

Način Hlajenje>
Srednja hitrost ventilatorja>
Natančen zračni tok navzgor-dol zamah>

Shrani

11. Dotaknite se " Samodiagnoza " gumb, če je na voljo na zaslonu.

Klimatska naprava bo samodejno diagnosticirala in prikazala kodo napake ter
navodila za težavo, če je mogoče.
Samodiagnoza

Samodiagnoza

48 %

100 %

Preverjanje

Zaključen
o

Samodiagnoza
Koda napake: E0 Notranji in
zunanji
Napaka v komunikaciji

V redu

Prekliči

25

Nadzor
klimatske
naprave
Upravljanje
klimatske
naprave - Dodatne funkcije
Nadzorni obrazec2-Več funkcij
12. Dotaknite se gumba "Fotosensitive", če je na voljo na zaslonu.

Ta funkcija omogoča klimatski napravi, da samodejno
vklopi/izklopi zaslon glede na jakost svetlobe.

občutljiv na svetlobo
13. Dotaknite se gumba "Mehka ventilacija", če je na voljo

na zaslonu. Pri tej funkciji bo klimatska naprava
vpihovala nežen zračni tok skozi mikro luknje na
deflektorju.

Mehka ventilacija
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Nadzor klimatske naprave
Podrobnosti o napravi in upravljanje
Tapnite kontrolni obrazec1 ali tapnite ... na kontrolni obrazec2, pojdite na zaslon s
podrobnostmi o napravi. Tukaj je na voljo nekaj koristnih informacij in možnost delitve
naprave z drugimi računi. Pozorno preverite naslednje slike in navodila.

Kontrolni obrazec1

Kontrolni obrazec2

< Vzorec 2

Vzorec1

Hlajenje

23

25

C

Nastavljena
temperatura

PRIŽGI UGASNI Način Natančnost hitrosti
ventilatorja

Način

Ventil
ator

Funkcija

Eco Sleep Timer Več

Časovn
ik

<

Podrobnosti o

Informacije

Tapnite, da spremenite
lokacijo naprave v drugo
sobo

Spremeni ime naprave *** >
Lokacija naprave Jedilnica >
Preverite omrežje naprave Preverite
zdaj >

omrežja Tapnite za preverjanje
stanja omrežja

Podprt nadzor tretjega dela

Tapnite, da dobite navodila za povezavo
glasovnega upravljalnika Amazon alexa ali Google
Assistant

Drugo

Skupna raba naprave >
Informacije o napravi >

Pošljite težave ali nekaj predlogov skrbniku
aplikacije.

Tapnite za preverjanje stanja

Tapnite za skupno rabo naprave z drugim računom

Povratne informacije >
Preverite posodobitev vdelane
programske opreme >

Tapnite, da preverite navidezni ID/ime WiFi/naslov IP MAC naslov/časovni pas/enotno moč
Wi-Fi
Preverite in posodobite vdelano programsko opremo

Odstranite napravo
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Tapnite, da odstranite napravo in
naprava se bo samodejno
ponastavila, ko bo izbrisana.

Nadzor klimatske naprave
Podrobnosti o napravi in upravljanje
Kako deliti naprave z drugimi računi?
1. Tapnite »Skupna raba naprav« in se odpre zaslon za skupno rabo naprav.
2. Tapnite »Dodaj skupno rabo«.
3. Izberite regijo in vnesite račun, ki ga želite dati v skupno rabo.
4. Tapnite »Končano«, račun se bo pojavil na vašem seznamu za skupno rabo.
5. Prejeti člani skupne rabe naj držite pritisnjen začetni zaslon in povlecite
navzdol, da osvežite seznam naprav, naprava se bo prikazala na seznamu
naprav.

< Podrobnosti o napravi

< Podrobnosti o napravi

Informacije

Spremeni ime naprave *** >
Lokacija naprave Jedilnica >
Preverite omrežje naprave Preverite
zdaj >

< Dodajanje skupne rabe je
končano

Za nadzor naprave je priporočljivo nastaviti stalno
prebivališče kot družinskega člana Družinske nastavitve

Regija Slovenija +386 >
Račun
številka ***********

Podprt nadzor tretjega dela

Drugo

Skupna raba naprav
Ustvari
skupino
Podatki o napravi

>
>
>

Povratne informacije

>

Preverite posodobitev vdelane
programske opreme

>

+

moj dom

Podrobnosti o
napravi

>

<

Dodajanje skupne rabe

Dobrodošli doma.
Nastavite svojo domačo lokacijo,
pridobite več informacij

V

Za nadzor naprave je priporočljivo nastaviti stalno
prebivališče kot družinskega člana Družinske nastavitve

Vse naprave Glavna postelja v dnevni sobi soba ...

Seznam za skupno rabo

Vzdevek ime 1
************

Držite vrstico približno 3
s, nato lahko izbrišete
račun za skupno rabo.

Vzorec1
izklopljena

<

Vzorec 2
Že

Doma

Dodajanje skupne rabe
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Jaz

Pridržite in povlecite
navzdol, da osvežite seznam
naprav

Upravljanje računa
Nastavitev profila računa
+

>

moj dom

Profil
Vzdevek Račun
********

Nastavite svojo domačo lokacijo,
pridobite več informacij

Vse naprave Glavna postelja v dnevni sobi soba ...

Vzorec1
izklopljena

<

Vzorec 2

>

V

Dobrodošli doma.

Upravljanje doma

>

Center za sporočila

>

Središče za pomoč

>

Več storitev

>

Nastavitve

>

Že

Domača stran

Jaz

Doma

Jaz

Spremenite vzdevek
vašega računa
Profil

Uredite
ime Račun ena
Prekliči

Izberite sliko za račun iz
lokalnega albuma

Profilna slika >
Shrani

Vzdevek ******** >
Varnost računa

Izbira časovnega pasu

>

Univerzalni časovni pas >

<

Varnost računa

E-pošta
Lokacija

********
Kitajs
>

Spremenite geslo za
prijavo
Odklepanje vzorca

Nastavite vzorčno geslo za
zagon APP

>

Spremenite geslo, kot je
ponastavitev gesla
Dotaknite se stikala, da omogočite
ali onemogočite geslo za vzorec
Previdno deaktivirajte
račun
saj bodo vsi podatki izbrisani.

Deaktiviraj račun >
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Upravljanje računa
Upravljanje doma (družine).

1. Tapnite ime doma v levem zgornjem kotu začetnega zaslona in izberite Upravljanje doma.

Ali pa tapnite Jaz in tapnite Upravljanje doma.

2. Tapnite eno od družin na seznamu družin in pojdite na zaslon z družinskimi nastavitvami.

+

>

Moj dom

< Upravljanje doma

Moj dom
Moja

Nastavite svojo domačo lokacijo,
pridobite več informacij

Moj dom >
Moja pisarna >

pisarna

V

Dobrodošli doma.

Družina

Vse naprave Glavna postelja v dnevni sobi soba

U

...

lj

j d

Opomba:
Dotaknite se "
Dodajte družino "
in glejte stran 6 za
dodajanje nove
družine

Profil

Vzorec1
izklopljena

<

Vzorec 2
Že

Vzdevek
Račun

>

Upravljanje doma

>

Center za

>

Center za pomoč >
Več storitev >
Doma

Jaz

Nastavit

>

Jaz

Doma

3. Nastavite družino na naslednje kazalnike.

<

Družinske

Priimek

Moj dom >

Dotaknite se za vstop v upravljanje sob

Upravljanje sob 2 sobi > Družinska

Samodejno odprite zemljevid potem
lahko nastavite lokacijo

lokacija >
Družinski člani

>

Vzdevek Račun
********

Dodajte drug račun v to
družino za nadzor naprave

Tapnite, da preimenujete družinsko ime

Tapnite, da nastavite ime in
izberite sliko za
družinski član

Dodajte Menberja

Odstranite družino iz
svojega računa

Odstrani
družino
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Opombe
1. Ob tehničnih posodobitvah lahko pride do odstopanja od tega, kar je navedeno v priročniku. Se
opravičujemo. Prosimo, preverite lasten dejanski izdelek-klimo in aplikacijo.
2. Aplikacijo za pametno klimatsko napravo je mogoče spremeniti brez predhodnega obvestila zaradi
izboljšav v kakovosti in tudi odstraniti, odvisno od okoliščin proizvodnjih podjetij.
3. Če je moč signala Wi-Fi oslabljena, bo pametna aplikacija morda prekinjena. Zato poskrbite, da bo
notranja enota blizu brezžičnega usmerjevalnika.
4. Funkcija strežnika DHCP mora biti aktivirana na brezžičnem usmerjevalniku.
5. Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi težave s požarnim zidom. V tem primeru se
obrnite na lastenga ponudnika internetnih storitev.
6. Za varnost sistema pametnega telefona in nastavitev omrežja se prepričajte, da je aplikacija Smart
klimatska naprava potrjena med zaupanja vrednimi.

Odpravljanje težav
Opis

Klimatske naprave
ni mogoče uspešno
konfigurirati

Mobilni telefon ne
more nadzorovati
klimatske naprave

Analiza vzroka
1. Preverite, ali sta SSID in geslo mobilnega usmerjevalnika WLAN pravilna;
2. Preverite, ali obstajajo dodatne nastavitve usmerjevalnika WLAN, kot je prikazano spodaj.
1) Požarni zid s samim usmerjevalnikom ali z osebnim računalnikom
2) Filtriranje naslovov MAC
3) Skrit SSID
4) DHCP strežnik
Znova zaženite usmerjevalnik WLAN, mobilno napravo in klimatsko napravo (WLAN
modul) ter ponovno povežite klimatsko napravo v načinu CF. Pred ponovnim zagonom
preverite, da še nihče ni povezal iste klimatske naprave.
1. Ko se klimatska naprava (modul WLAN) znova zažene in aplikacija
prikaže Device remove, neupoštevanje te potrditve bo povzročilo, da
mobilna naprava izgubi dovoljenje za nadzor nad klimatsko napravo.
Klimatsko napravo boste morali znova povezati z načinom CF.
2. V primeru izpada električne energije bo mobilna naprava izgubila dovoljenje
za nadzor klimatske naprave za 3 minute po izpadu električne energije.
(Obvestilo bo zdaj prikazano na mobilni napravi.)
Če aplikacije (klimatske naprave) ne morete upravljati niti po ponovni
vzpostavitvi napajanja, boste morali klimatsko napravo znova povezati z
načinom CF.
1. Prikaz aplikacije Klimatska naprava Naprava brez povezave. Preverite naslednje
pogoje. 1) Klimatska naprava je bila ponovno konfigurirana.
2) Klimatska naprava je izpadla. 3)
Usmerjevalnik je izklopljen.
4) Klimatska naprava se ne more povezati z usmerjevalnikom.

Mobilni telefon ne
najde klimatske
naprave

5) Klimatska naprava se ne more povezati z omrežjem prek

usmerjevalnika. 6) Mobilna naprava se ne more povezati z
omrežjem.
2. Ko dodate napravo, ta izgine na seznamu naprav.
Pridržite in povlecite navzdol, da osvežite seznam naprav. Če ni sprememb, zaprite aplikacijo in
zaženite znova.
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GARANCIJA
Spoštovani,
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka blagovne znamke Orca in prepričani smo, da boste z njim
zadovoljni.
Priporočamo, da pozorno preberete in shranite priročnik za uporabo in vzdrževanje v vsakem
izdelku.
Garancija
S tem Naicon srl jamči za izdelek brez kakršne koli napake v materialu ali izdelavi za obdobje 24
mesecev in krije le nadomestne dele. Garancija na kompresor je 60 mesecev.
Če se v garancijskem roku odkrijejo materialne ali proizvodne napake, podružnice Naicon srl,
pooblaščeni servisi ali pooblaščeni trgovci odpravijo napako ali (po presoji Naicon srl) zamenjajo
izdelek ali njegove okvarjene dele v skladu s spodaj navedenimi pogoji, brez stroškov dela ali
rezervnih delov.
Naicon srl si pridržuje pravico (po lastni presoji) zamenjati sestavne dele izdelkov z napako ali
poceni izdelkov z sestavljenimi deli ali novimi ali regeneriranimi izdelki.
Naicon srl te običajne garancije ne razširja na NEPOOBLAŠČENE trgovce in na tiste izdelke, ki jih
namesti nekvalificirano osebje (npr. brez kvalifikacije za upravljanje s hladilnimi plini).
Pogoji
1. Ta garancija bo veljavna le, če bo izdelek z napako predložen skupaj s prodajnim računom ali
potrdilom prodajalca (z navedbo datuma nakupa, vrste izdelka in ime trgovca).
Naicon srl si pridržuje pravico, da zavrne garancijsko delo, če ni zgoraj navedenih
dokumentov ali v primeru, da so podatki, ki jih vsebujejo, nepopolni ali nečitljivi.
2 . Ta garancija ne krije stroškov in/ali kakršne koli škode in/ali okvar, ki so posledica
sprememb ali prilagoditev na izdelek, brez predhodnega pisnega dovoljenja, ki ga je izdal
Naicon, da bi ga uskladil s tehničnimi ali tehničnimi standardi nacionalne ali lokalne
varnosti, ki veljajo v državah, ki niso tiste, za katere je bil izdelek prvotno zasnovan in
izdelan.
3. Ta garancija preneha veljati, če je navedba modela ali serijske številke, prikazana na izdelku,
spremenjena, preklicana, odstranjena ali kako drugače nečitljiva.
4. Garancija ne vključuje:
a. Redno vzdrževanje in popravilo ali zamenjava delov, ki so podvrženi normalni obrabi
b. Vsaka prilagoditev ali sprememba izdelka brez predhodnega pisnega dovoljenja Naicon za
izboljšanje delovanja v primerjavi s tistimi, ki so opisane v priročniku za uporabo in vzdrževanje;
c. Vsi stroški odhoda tehničnega osebja in morebitnega prevoza od naročnikovega doma do
Naicon srl, ali do delavnice asistenčnega centra in obratno ter vsa s tem povezana tveganja;
d. Škode, ki so posledica:
- Nepravilna uporaba, vključno z, vendar ne omejeno na: (a) uporabo izdelka za namene, ki niso
predvideni, ali neupoštevanje navodil Orca o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, (b)
namestitev ali uporaba izdelka ne v skladu s tehničnimi ali varnostnimi standardi, ki veljajo v
državi, v kateri se uporablja;
- Popravila s strani nepooblaščenega osebja ali samega naročnika;
- Nenamerni dogodki, strele, poplave, požari, nepravilno prezračevanje ali drugi vzroki, ki jih ni
mogoče pripisati Dilocu;
- Napake v sistemih ali opremi, na katero je bil izdelek povezan.
5. Ta garancija ne vpliva na pravice kupca, določene z veljavnimi nacionalnimi zakoni, niti na
pravice kupca do prodajalca, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
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