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AirPatrol WiFi sa pripojí k domácej sieti WiFi a umožňuje vám 
odkiaľkoľvek ovládať tepelné čerpadlo pomocou smartfónu!

Umožní vám nastaviť režim, teplotu v miestnosti a rýchlosť venti-
látora tepelného čerpadla.

Ušetrite peniaze, získajte komfort!

OVLÁDAJTE VAŠU 
KLIMATIZÁCIU ALEBO TEPELNÉ 

ČERPADLO POMOCOU
MOBILNÉHO TELEFÓNU!

Ochladzujte alebo 
vykurujte váš dom, 
len keď ste doma a 
vypnite klimatizáciu a 
kúrenie, keď nikto nie 
je doma.

ŠETRÍ 
PENIAZE

ROBÍ ŽIVOT 
KOMFORTNEJŠÍM

ZOSTAŇTE 
INFORMOVANÝ

Už sa nikdy nevrátite do studeného 
domu. Nastavte si ideálnu teplotu v 
miestnosti ešte pred vašim prícho-
dom alebo nastavte automatické 
časové podnety.

Pomocou regulátora AirPa-
trol je ľahké kontrolovať 
teplotu v miestnosti a 
vlhkosť odkiaľkoľvek. 
Dokonca vás upozorní, keď 
teplota príliš poklesne alebo 
príliš vzrastie.

Inštalácia trvá len pár 
minút a zariadenie 
funguje so všetkými 
hlavnými typmi tepel-
ných čerpadiel, 
klimatizačných jedno-
tiek a smartfónov. 

ĽAHKÉ NA 
NASTAVENIE



16 m
m

86 mm

UŠETRITE PENIAZE, ZÍSKAJTE KOMFORT!

STIAHNITE SI 
APLIKÁCIU TU

WiFi VERZIA PONÚKA*

Posielanie príkazov pre klimatizáciu (-e), tepelné čerpadlo (-á) pomocou našej 
bezplatnej aplikácie pre smartfóny.

PRÍKAZY A FUNKCIE
• ON / OFF (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ)
• DRY / COOL / HEAT / AUTO
   (VYSUŠOVANIE/CHLADENIE/KÚRENIE/AUTOMATICKÝ)
• Nastavenie teploty, 10 - 30 °C
• Nastavenie rýchlosti ventilátora, AUTO / MIN / NORM / MAX
   (AUTOMATICKÁ/MINIMÁLNA/NORMÁLNA/MAXIMÁLNA)
• Režim Swing
• Režim slabého kúrenia (Ochrana proti zamrznutiu)

PRISPÔSOBITEĽNÉ ALARMY
• Nízka / vysoká teplota v miestnosti
• Nízka / vysoká vlhkosť v miestnosti
• Stav pripojenia
• Doba prevádzky

INFORMÁCIE Z REGULÁTORA AIRPATROL
• Režim funkcie
• Režim rýchlosti ventilátora
• Režim Swing
• Požadovaná teplota
• Aktuálna teplota
• Aktuálna vlhkosť
• Miestna predpoveď počasia
• Stav pripojenia
• Informácie o prevádzkyschopnosti regulátora
• Sila signálu WiFi siete
• Verzia firmvéru

ĎALŠIE FUNKCIE
• Funkcia časovača (príkazy podľa kalendára)
• Automatická detekcia (automatické rozpoznanie klimatizácie)
• Neobmedzený zoznam značiek (používanie s klimatizáciou akejkoľvek značky) 
• Vytvorenie predvolieb (možnosť ukladania rôznych IR kódov)
• Možnosť vytvárania skupín rôznych zariadení v aplikácii smartfónu
• Možnosť ovládania viacerých zariadení pomocou jednej aplikácie smartfónu
• 4 LED indikátory (napájanie, párovanie, WiFi, IR) 
• Automatická aktualizácia (automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu softvéru)
• Možnosť rozšírenia (kompatibilný so všetkými rozšíreniami AirPatrol)
• Špecifické nastavenia užívateľa, alarmy atď. (neobmedzený počet užívateľov)

NAVRHNUTÝ PRE PREVÁDZKU S A/C MODELMI:
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC 
LG • TOSHIBA • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX • ALPICAIR  • GREE  
 + Mnoho ďalších, zoznam sa neustále rozširuje!

Prosím skontrolujte kompatibilitu: www.airpatrol.eu/version.

*Môže byť zmenený na základe modelu

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU
Model: AirPatrol WiFi
Napájanie: 230 V / 50 Hz
Adaptér: Štandardný micro USB (1A)
Veľkosť produktu (V x D x Š): 16 x 86 x 86 mm
Veľkosť škatule (V x D x Š): 41 x 185 x 113 mm
Hmotnosť (bez adaptéra): 45 g
Hmotnosť škatule: 200 g


