
www.airpatrol.eu

AirPatrol WiFi prisijungia prie Jūsų namų bevielio ryšio stotelės ir 
leidžia Jums valdyti šilumos siurblį ar oro kondicionierių iš bet 
kurios vietos, naudojant išmanųjį telefoną!

Jūs galite nustatyti veikimo režimą, kambario temperatūrą ir 
šilumos siurblio ventiliatoriaus greitį.

TAUPYKITE PINIGUS, MĖGAUKITĖS KOMFORTU!

VALDYKITE ORO 
KONDICIONIERIŲ 

MOBILIUOJU TELEFONU!

Vėsinkite arba 
šildykite savo 
namus tuomet, kai 
esate namuose, ar 
išjunkite įrenginius, 
kai nieko nėra 
namuose.

TAUPO 
PINIGUS

DARO 
GYVENIMĄ 
PATOGESNĮ

BŪKITE 
INFORMUO-
JAMI

Daugiau negrįžkite į šaltus 
namus. Prieš grįždami 
nustatykite tinkamą kambario 
temperatūrą, režimą ir kitus 
norimus parametrus.

Su AirPatrol paprasta 
stebėri kambarių 
temperatūrą ir drėgmės 
lygį iš bet kurios vietos. 
Naudodami šią įrangą 
visada žinosite, kokia oro 
temperatūros patalpoje.

Montavimas ir 
kon�gūravimas trunka vos 
kelias minutes, įranga 
veikia su daugelio 
gamintojų šilumos siurb-
liais, oro kondicionieriais ir 
 išmaniaisiais telefonais

LENGVA 
NUSTATYTI



16 m
m

86 mm

TAUPYKITE PINIGUS, MĖGAUKITĖS KOMFORTU!

PARSISIŲSTI 
PROGRAMĖLĘ 

ČIA

BEVIELĖS VERSIJOS YPATUMAI*
Siųsti komandas į oro kondicionierių (-us), šilumos siurblį (-ius) naudo-
jant mūsų nemokamą išmaniojo telefono programėlę.

KOMANDOS IR FUNKCIJOS
• Įjungti / Išjungti.
• SAUSINIMAS / VĖSINIMAS / ŠILDYMAS / AUTOMATINIS.
• Temperatūros nustatymas, 10 - 30 °C.
• Ventiliatoriaus greičio nustatymas, AUTO / MIN. / NORM. / MAKS.
• Nukreipiamųjų grotelių judėjimas.
• Silpno šildymo režimas (apsauga nuo užšalimo).

ADAPTUOJAMI ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI
• Žema / aukšta kambario temperatūra.
• Žemas / aukštas drėgmės lygis kambaryje.
• Ryšio būsena.
• Priminimas apie būtinąją įrangos profilaktiką.

INFORMACIJA IŠ AIRPATROL
• Veikimo režimas.
• Ventiliatoriaus greičio režimas.
• Nukreipiamųjų grotelių režimas.
• Norima temperatūra.
• Esama temperatūra.
• Esamas drėgmės lygis.
• Oro prognozė.
• Ryšio būsena.
• Informacija apie valdiklio pasiekiamumą.
• Bevielio ryšio signalo stiprumas.
• Programinės įrangos versija.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS
• Laikmačio funkcija.
• Automatinis aptikimas (oro kondicionierius aptinkamas automatiškai).
• Neribotas įrenginių gamintojų sąrašas (naudokite su bet kuriuo oro 
kondicionieriumi).
• Išankstinių nustatymų kūrimas (galimybė išsaugoti skirtingus IR kodus).
• Galimybė grupuoti skirtingus įrenginius išmaniojo telefono programėlėje.
• Galimybė valdyti kelis įrenginius viena programėle.
• 4 LED indikatoriai (energijos, poravimo, WiFi, IR).
• Automatinis atnaujinimas (automatiškai atnaujina programinę įrangą).
• Išplečiama (suderinama su AirPatrol plėtiniais).
• Kiti specialūs vartotojo nustatymai, įspėjamieji signalai ir t.t. 

SUKURTA NAUDOTI SU A/C MODELIAIS:
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC • LG 
TOSHIBA • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA • HITACHI 
SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX • ALPICAIR GREE 
+ ir dar daugiau, sąrašas nuolat plečiamas!

Prašome pasitikrinti, ar suderinama: www.airpatrol.eu/version.

* Ar galimi pakeitimai, priklauso nuo modelio.

GAMINIO YPATUMAI
Modelis: AirPatrol WiFi
Maitinimas: 230 V / 50 Hz
Jungtis: standartinė mikro USB (1A)
Gaminio dydis (A x I x P): 16 x 86 x 86 mm
Pakuotės dydis (A x I x P): 41 x 185 x 113 mm
Svoris (be jungties): 40 g
Pakuotės svoris: 200 g


