
Модуль ERGO WiFi - AC3 

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ 
WiFi МОДУЛЯ

 



2. Як встановити WiFi Модуль

Перед виконанням 
робіт по встановленню 
WIFI модуля, відімкніть 
кондиціонер від мере-
жі живлення. Підніміть 
маску (передню криш-
ку) внутрішнього бло-
ку. 

Роз’єм для під’єднання 
WIFI модуля знахо-
диться праворуч (на 
фото) всередині боксу 
модуля індикації, який 
під’єднано до маски 
внутрішнього блоку.

Для відкриття боксу 
модуля індикації  необ-
хідно викрутити фік-
суючий саморіз.

1. Необхідні пристрої для використання ERGO WiFi -
AC3
1) Смартфон
2) Кондиціонер
3) WiFi-роутер



Далі, необхідно натис-
нути на два фіксатири 
одночасно, як показано 
на фото, і одночасно 
потягнутити бокс на 
себе.

У розкритому модулі 
індикації роз’єм для 
встановлення модуля 
WIFI знахоходиться лі-
воруч (на фото розта-
шування роз’єму вказа-
но стрілкою).

Дістаньте WIFI модуль з 
упаковки та зніміть за-
хисну кришку з його 
роз’єму.
Прикріпіть QR-код, який 
поставляється із моду-
лем WiFi до бічної панелі 
кондиціонера, переко-
найтеся, що його зручно 
сканувати смартфоном. 



Під’єднайте модуль 
WIFI до роз’єму, як 
показано на фото.
Модуль WIFI встанов 
лено. 
Необхідно встановити 
бокс на колишнє місце.

Встановіть бокс модулю 
індикації у відповідні 
пази на масці (передній 
кришці внутрішньго 
блоку) за стрілками на 
фото…

…та натисніть на два
фіксатири одночасно до 
характерного клацання.



Зафіксуйте встановле-
ний на місце  бокс 
модулю індикації фік-
суючим саморізом за 
допомогою викрутки.

Закрийте маску. Можна 
переходити до процесу 
під’єднання кондиціоне-
ру до локальної WIFI 
мережі за допомогою 
встановленого модуля.

3. Завантаження та встановлення мобільного
додатку
1) Користувачам Android: відскануйте QR-код
Android або перейдіть до google play, знайдіть дода-
ток „NetHome Plus” і завантажте його.
2) Користувачам iOS: відскануйте QR-код iOS або
перейдіть до APP Store, знайдіть додаток „NetHome 
Plus” і завантажте його.
З) З інструкцією по налаштуванню програмного 
забеспечення ви можете  ознайомитися на сайті 
www.ergo-ua.com за посиланням:
 https://bit.ly/2WrFDzp або відсканувавши QR-код.

Справжнім, ГД Мідеа Еір-Кондішенін Еквіпмент 
Компані ЛТД.  заявляє, що тип радіо-обладнання 
Модуль ERGO WIFI – AC3 відповідає Технічному 
регламенту радіообладнання.
Повний текст декларації про відповідність доступний 
на веб-сайті за такою адресою: https://certificates. 
yugcontract.ua

Android iOS

Інструкція

Стандарт бездротового зв'язку: IEEE 802.11 b / g / n. Тип антени: зовнішня в усі напрямки. Частота Wi-Fi – 2,4 ГГц. Максимальна 
потужність випромінювання: не більше 15 дБм. Діапазон робочих температур: 0–45 °С. Допустимий діапазон коливань вологості: 
10–85%. Параметри електроживлення: 5 В / 300 мА пост. струму






