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P Ř E K L A D  P Ů V O D N Í H O  N Á V O D U  K  O B S L U Z E

D Ů L E Ž I TÁ  P O Z N Á M K A :

Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte
tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití.



For downloading manual for this pro-
duct, please enter the model name at 
this link:

Pre stiahnutie manuálu k tomuto pro-
duktu zadajte modelové označenie do 
nasledujúceho odkazu:

Za preuzimanje priručnika za ovaj pro-
izvod unesite naziv modela na ovu 
vezu:

Um das Handbuch für dieses Produkt 
herunterzuladen, geben Sie bitte den 
Modellnamen für diesen Link ein:

Termék kézikönyvének letöltéséhez 
írja be a modell megnevezését az 
alábbi linkre:

Za prenos navodil za uporabo tega 
izdelka, vnesite ime modela na tej po-
vezavi:

Per scaricare il manuale di questo pro-
dotto, inserisci il nome del modello a 
questo link:

Чтобы загрузить руководство для 
этого продукта, введите обозначение 
модели по следующей ссылке:

Para descargar el manual de este pro-
ducto, ingrese la designación del mo-
delo en el siguiente enlace:

Pro stažení manuálu k tomuto pro-
duktu zadejte modelové označení do 
následujícího odkazu:
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Pokyny pro instalaci Wi-Fi modulu 

Postup instalace Wi-Fi modulu 

Před instalací zkontrolujte, zda je zakoupený Wi-Fi modul kompatibilní s vaší 

jednotkou. 

VAROVÁNÍ: Instalaci musí provádět pracovníci s příslušnou kvalifikací. Jinak může 

dojít ke zranění osob nebo majetkovým škodám. Nepřipojujte napájení, dokud není 

instalace dokončena. 

1. Otevřete panel vnitřní jednotky podle obrázku a odšroubujte šroub na krytu 

elektrické skříňky. 

 

UPOZORNĚNÍ: Skutečný produkt může vypadat jinak než na obrázku výše. Řiďte 

se podle skutečného produktu. 

2. Otevřete kryt elektrické skříňky a uvidíte připojovací kabel pro Wi-Fi modul. (Barva 

připojovacího kabelu pro Wi-Fi modul je stejná, jako barva připojovacího portu 

Wi-Fi modulu.) 

 

3. Vyjměte úchytku kabelu, vytáhněte připojovací kabel pro Wi-Fi modul z elektrické 

skříňky a pak připojte kabel k portu Wi-Fi modulu. 

 

Panel 

Šroub 

Kryt 
elektrické 
skříňky 

Úchytka kabelu 

Připojovací kabel pro Wi-Fi modul 

Wi-Fi modul 
Připojovací kabel 
pro Wi-Fi modul 
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POZNÁMKA: Připojovací kabel pro Wi-Fi modul musí procházet kabelovou 

drážkou, jinak se elektrická skříňka nedá zavřít. 

4. Umístěte Wi-Fi modul vedle elektrické skříňky. Po kontrole správného umístění 

připevněte Wi-Fi modul pomocí šroubů. 

POZNÁMKA: Místo pro montáž Wi-Fi modulu se může u různých modelů lišit. 

Zvolte správné místo podle konkrétní situace. 

 

5. Srovnejte připojovací kabel pro Wi-Fi modul, zavřete kryt elektrické skříňky a 

upevněte šrouby. 

6. Po zavření panelu vnitřní jednotky je instalace Wi-Fi modulu hotova. 

  

Wi-Fi modul 

Wi-Fi modul 

Wi-Fi modul 
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Ovládání pomocí aplikace Ewpe Smart 

Schéma ovládání 

 

Operační systémy 

Požadavky na smartphone uživatele:  

 

Systém iOS:  
Podporován iOS7.0 a vyšší 

verze   

Systém Android:  
Podporován Android 4.4 a 
vyšší verze 

 

  

Chytré 
domácí 

spotřebiče 

Cloud 

Aplikace 

Domácí 
Wi-Fi síť 

Domácí 
Wi-Fi 
router 

Internet 

Domácí Wi-Fi síť 

Mobilní internet/ 
Jiná Wi-Fi síť 
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Stažení a instalace 

 

Odkaz pro stažení aplikace 

 

Pomocí smartphonu naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci „Ewpe 

Smart“ v příslušném obchodu s aplikacemi, stáhněte si ji a nainstalujte. Když je 

aplikace „Ewpe Smart“ nainstalována, zaregistrujte si účet a přidejte zařízení, abyste 

je mohli ovládat na dálku přes aplikaci. 

Další informace viz nápověda „Help“ v aplikaci. 



Z P Ě T N Ý  O D B Ě R  E L E K T R O O D P A D U

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že pou-
žité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s ko-
munálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na ur-
čených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

V Ý R O B C E

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain 
www.sinclair-world.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

Z Á S T U P C E

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika 

S E R V I S N Í  P O D P O R A

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno 
Česká republika 
Tel.: +420 800 100 285 | Fax: +420 541 590 124 
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com 

I N F O R M A C E  O  C H L A D I C Í M  P R O S T Ř E D K U

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
Údržba a likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem.

Typ chladicího prostředku: R32
Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek.
Hodnota GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO2 eq)
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování)

Zařízení je naplněno hořlavým chladivem R32. 

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizo-
vané servisní středisko. Tísňové volání – telefonní číslo: 112
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For downloading manual for this pro-
duct, please enter the model name at 
this link:

Pre stiahnutie manuálu k tomuto pro-
duktu zadajte modelové označenie do 
nasledujúceho odkazu:

Za preuzimanje priručnika za ovaj pro-
izvod unesite naziv modela na ovu 
vezu:

Um das Handbuch für dieses Produkt 
herunterzuladen, geben Sie bitte den 
Modellnamen für diesen Link ein:

Termék kézikönyvének letöltéséhez 
írja be a modell megnevezését az 
alábbi linkre:

Za prenos navodil za uporabo tega 
izdelka, vnesite ime modela na tej po-
vezavi:

Per scaricare il manuale di questo pro-
dotto, inserisci il nome del modello a 
questo link:

Чтобы загрузить руководство для 
этого продукта, введите обозначение 
модели по следующей ссылке:

Para descargar el manual de este pro-
ducto, ingrese la designación del mo-
delo en el siguiente enlace:

Pro stažení manuálu k tomuto pro-
duktu zadejte modelové označení do 
následujícího odkazu:
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