
AirPatrol WiFi ühildub sinu kodu internetiga ja võimaldab 
kontrollida õhksoojuspumpa või konditsioneeri nutitelefoni abil. 

Võid mugavalt muuta soojuspumba režiimi, toa temperatuuri ja 
ventilaatori kiirust ka kodust eemal olles. 

AirPatrol teavitab teid madalast ja kõrgest toatemperatuurist või 
niiskusest.

SÄÄSTA RAHA, NAUDI MUGAVUST!

Juhi oma 
õhksoojuspumpa või 

konditsioneeri mobiiliga!

Küta või jahuta oma 
kodu vaid perioodil, 
mil ise seal viibid. 
Muul ajal juhi kodu 
kliimat mobiilist.

SÄÄSTA
RAHA

TEE ELU 
MUGAVAKS

OLE TEADLIK

Enam ei pea sa tulema külma 
koju. Seadista toatemperatuur 
parajaks juba enne koju 
jõudmist.

AirPatroliga on lihtne kontrol-
lida toatemperatuuri ja niiskust, 
olenemata asukohast. Lisaks 
teavitab AirParol kui kodune 
temperatuur või niiskus langeb 
liiga madalale või tõuseb liiga 
kõrgele.

Paigaldamine võtab 
kõigest paar minutit ning 
seade töötab kõigi tuntud 
õhksoojuspumpade, 
konditsioneeride ja 
nutitelefonidega.

LIHTNE
PAIGALDADA

www.airpatrol.eu



16 m
m

86 mm

SÄÄSTA RAHA, NAUDI MUGAVUST!

LAE ALLA
RAKENDUS

WiFi MUDELI OMADUSED*

Saada soojuspumbale või konditioneerile käsklusi kasutades tasuta 
mobiilirakendust

KÄSUD JA FUNKTSIOONID
• Sisse / Välja
• KÜTE / JAHUTUS / KUIVATUS / AUTOMAATNE
• Temperatuuri seadistamine, 10 – 30 °C
• Ventilaatori kiiruse seadsistamine, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Õhuvoo suunamine
• Madala kütte režiim (nö suvilatküte)

SEADISTATAVAD TEAVITUSED
• Madal / kõrge toatemperatuur
• Madal / kõrge ruumi niiskus
• Ühenduse puudumine / taastumine
• Hoolduse meeldetuletus

INFORMATSIOON AIRPATROLIST
• Režiim
• Ventilaatori kiirus
• Õhuvoo suunamine
• Soovitud temperatuur
• Hetke temperatuur
• Hetke niiskus
• Kohalik ilmateade
• Ühenduse olek
• Kontrolleri töösoleku aeg
• WiFi võrk
• Tarkvara versioon

LISA OMADUSED
• Planeeritud sündmused (Kalendripõhised käsklused)
• Automaatne tuvastus (Automaatselt tuvastab soojuspumba mudeli)
• Piiramatu mudelite nimekiri
• Kiirvalikute loomine (Võimalik salvestada erinevaid IR käsklusi)
• Võimalik grupeerida erinevaid soojuspumpasid nutitelefoni rakenduses
• Võimalik kontrollida mitut soojuspumpa ühest nutitelefoni rakendusest
• 4 indikatsiooni LED’i (Toide, Paaritus, WiFi, IR)
• Automaatne uuendamine (Uuendab automaatselt tarkvara)
• Kasutajapõhised sätted, teavitused jne. (piiramatu arv kasutajaid)

LOODUD ÜHILDUMA JÄRGMISTE MUDELITEGA
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC • LG 
TOSHIBA • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX • ALPICAIR 
GREE  + Veel paljud, nimekiri kasvab pidevalt!

Palun kontrolli soojuspumba / konditsioneeri sobivust:

www.airpatrol.eu/version.

*Omadused sõltuvad soojuspumba / konditsioneeri mudelist

TOOTE SPETSIFIKATSIOON
Mudel AirPatrol WiFi 
Toide 230 V / 50 Hz 
Adapter micro USB (1A) 
Toote mõõdud (K x L x S) 16 x 86 x 86 mm 
Karbi mõõdud (K x L x S) 41 x 185 x 113 mm 
Kaal (ilma adapterita) 40 g
Karbi kaal 200 g


