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Outras informações
1. O software fornece o serviço de ajuda através do qual os usuários podem
verificar as instruções de funcionamento do software e outras informações.
2. Além disso, a interface de operação e a função do software estão em constante
aprimoramento. Manteremos você informado sobre as atualizações
subsequentes da sua atualização.
3. Como a interface de operação pode mudar devido à atualização constante da
versão, os números neste manual são apenas para referência; portanto, confie
na interface de operação atual.

Apêndice A: << Itens de verif. de falha de config.>>
1. Verifique o ícone de Wi-Fi no painel do ar-condicionado; se o ícone não for exibido,
entre em contato com o serviço ao cliente.
2. Verifique a rede de telefonia móvel sob o atual ambiente roteador WI-FI: Feche a
conexão de dados 3G/4G do telefone móvel, para ser conectado ao pareamento
WI-FI do roteador.
3. Verifique se o módulo é reiniciado com sucesso: Pressione o botão Saúde no
controle remoto 8 vezes para redefinir; um som "gotejamento" indica êxito na
redefinição.
4. Verifique o nome Wi-Fi do roteador; é recomendado que não contenha espaços e
outros caracteres não alfanuméricos.
5. Verifique a senha de Wi-Fi do roteador; não é permitido mais de 32 bits, é
recomendado que não contenha espaços e símbolos especiais, além de letras e
números.
6. Verifique se a entrada da senha do Wi-Fi está correta durante a configuração do
aplicativo: você pode marcar exibir senha para confirmar ao inserir a senha do
WI-FI.
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Gerenciar os dispositivos
1. Modificar e bloquear dispositivos

Introdução às funções WI-FI
O sistema de AC está equipado com a tecnologia de controle remoto,
com o módulo WI-FI dentro da máquina conectada ao painel de exibição e
com o comando para funcionamento do AC transmitido. O sistema de AC está
em constante conexão com um roteador sem fio ou ponto de acesso
conectado à Internet. Terminais móveis como smart phones e computadores
tablet, nos quais softwares de controle especiais estão instalados e também

* Na interface “Lista de dispositivos”, mantenha pressionado por mais de 0,5 segundo (para o
sistema Android) ou pressione (para o sistema IOS) o ícone de um dispositivo existente para ativar
a interface “modificar o nome”.

* Você pode alterar o nome ou o ícone, para identificar diferentes dispositivos de AC.
* Para bloquear um dispositivo, basta tocar no ícone “Bloquear dispositivo”. Quando um dispositivo
é bloqueado, outros usuários não poderão procurá-lo, impedindo-o de controle hostil. Após as
configurações dos nomes dos dispositivos de AC, dos ícones e do status do bloqueio terem sido
concluídas, tocar em “Salvar” irá salvar e validá-las.

módulos WI-FI configurados com êxito no local, podem ser usados como
controladores remotos quando estiverem conectados à Internet.

2. Excluir um AC sob controle
Para Android: clique no botão “Excluir dispositivo” em “Modificar o nome” na Fig.7.
Para IOS: passe o dedo sobre o nome do AC à esquerda em “Lista de dispositivos” e clique em
“Excluir”.

3. Controle remoto com roteador sem fio
Quando o roteador sem fio estiver conectado à Internet, a ativação do GPRS no terminal móvel
ativará o controle remoto dos dispositivos.

Configuração dos dispositivos
Após o software de controle ser baixado e instalado no
terminal móvel, configure os dispositivos de AC de acordo
com a figura a seguir.

Baixar e instalar o software de controle
O software de controle pode ser baixado e instalado da
seguinte forma:
1.
2.

Nota: 1.No caso da primeira configuração, ou após o roteador sem fio conectado ou
ponto de acesso ser alterado, certifique-se de que o terminal móvel já esteja
conectado ao roteador sem fio ou ponto de acesso a ser pareado com o módulo
WI-FI.
2.Se a configuração falhar, pressione “Itens de verif. de falha de config.” para verificar
as notas sobre a falha antes de reconfigurar o AC.

Após o êxito na configuração, clique no nome do AC
correspondente para inserir a interface de controle para
operação posterior.

Para terminais móveis, como smartphones e tablets (apenas Android 4.1 e iOS
6.0 ou superior), pesquise e faça o download de “AC Freedom” no Google Play
ou App store e instale-o em seu sistema.
Você também pode usar seu terminal móvel (Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior
apenas) para escanear o “código QR” (veja a Fig.1) com uma ferramenta de
verificação de terceiros, que o direcionará automaticamente para a interface de
download do AC Freedom para você baixar e instalar o software.

Quando o software de controle
estiver instalado, entre na “Interface
de digitalização” (para baixar a
Página de Boas-vindas). Existem
dois tipos de logons na Interface de
digitalização (Veja a Fig.2):

Baixar e instalar o software de controle
1. Clicando em “digitalizar” e digitando o código QR à direita (veja a Fig.3)

Reiniciar o módulo WI-FI do AC
No caso da primeira
configuração ou depois de
alterar o roteador sem fio
conectado, o módulo WI-FI
do ar-condicionado precisa
ser reiniciado.
Para reiniciar o módulo:
Pressione o botão “saúde” 8 vezes
Pressione a tecla “SAÚDE” no controle
remoto 8 vezes (veja a Fig. 5) até 5
segundos após o ar-condicionado ser
ligado. A reinicialização não é feita até
você ouvir dois bipes da campainha.

2. Introduzindo o código de ativação (6364d) na
área com a solicitação “digite o código de ativação”
(veja a fig.4)

Smartphone, pad ou outros terminais móveis se conectam ao WI-FI ou hotspot
Ative a função WI-FI do terminal móvel e conecte-o a um roteador
sem fio ou a um ponto de acesso.
Nota:

Um roteador sem fio é necessário para que a função WI-FI funcione. Compre, se você ainda não
tiver um.

