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Vaihe 1. Yhteyden vaatimusten 
täyttymisen tarkastaminen
Ennen älypuhelimen yhdistämistä 
ilmastointilaitteeseen varmista, että seuraavat 
vaatimukset täyttyvät:
 Wi-Fi-tukiasema: Wi-Fi-tukiaseman täytyy 

toimia 2,4 GHz:n taajuudella
 Ilmastointilaitteen ja älypuhelimen täytyy 

olla yhdistetty samaan Wi-Fi-tukiasemaan. 
Kun yhteys on muodostettu, voit ohjata 
ilmastointilaitetta kaikkialta esimerkiksi Wi-Fi-, 
3G-, LTE- ja 5G-verkon kautta.

 Suositellut Android-puhelimet: Android 6,0 tai 
uudempi, vähintään 2 Gt RAM-muistia

 Tuetut Apple-puhelimet: iOS 10,0 tai uudempi, 
iPhone 6 tai uudempi

 Android-tablet-tietokoneita ja iPadeja ei tueta.

Vaihe 2. Älypuhelimen 
yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon
1 Käynnistä Wi-Fi-tukiasema.

2 Valitse älypuhelimessa Settings Wi-Fi.

3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön napauttamalla. 
Valitse 2,4 GHz:n Wi-Fi-tukiasema, johon 
älypuhelin yhdistetään.

4 Anna tarvittaessa tukiaseman salasana. 

5 Napauta Advanced.

6 Poista Switch to mobile data -vaihtoehto 
käytöstä napauttamalla sitä.

Vaihe 3. SmartThings-sovelluksen 
asentaminen
Jos SmartThings-sovellusta ei ole vielä asennettu 
älypuhelimeesi, toimi seuraavasti. Jos se on jo 
asennettu, siirry Vaihe 4. SmartThings-sovelluksen 
asetusten määrittäminen -kohtaan sivulla 40.

1 Siirry Play Store- tai App Store -myymälään.

2 Napauta hakukenttää ja paikanna SmartThings.

3 NapautaSmartThings-sovelluksen INSTALL-
painiketta.

4 Valitse Agree.

Vaihe 4. SmartThings-sovelluksen 
asetusten määrittäminen
Kun olet asentanut SmartThings-sovelluksen 
älypuhelimeesi, määritä sen asetukset toimimalla 
seuraavasti. Jos olet jo määrittänyt asetukset, 
siirry Vaihe 5. Älypuhelimen yhdistäminen 
ilmastointilaitteeseen -kohtaan sivulla 41.

1 SmartThings-sovelluksen käynnistäminen.

2 Kun näkyviin tulee ruutuja, joissa pyydetään 
lupaa käyttää paikannusta sekä Wi-Fi- ja 
Bluetooth-yhteyksiä, napauta Start.

3 Napauta Log In.

4 Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo se 
napauttamalla Add account.

5 Kirjaudu Samsung-tilillesi.

6 Hyväksy TERMS AND CONDITIONS.

7 Kun näkyviin tulee ruutu, jossa pyydetään lupaa 
käyttää paikannusta, napauta ALLOW.

SmartThings-sovellusta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen käytettävyyden ja 
suorituskyvyn parantamiseksi.
Voit ohjata ilmastointilaitetta langattomasti älypuhelimeen asennetun SmartThings-sovelluksen avulla.
Tämä edellyttää, että älypuhelimesta ja ilmastointilaitteesta muodostetaan laitepari. Jos yhteys on jo 
muodostettu, siirry Vaihe 6. Ilmastointilaitteen ohjaaminen älypuhelimella -kohtaan sivulla 41.
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Vaihe 5. Älypuhelimen 
yhdistäminen 
ilmastointilaitteeseen
1 Yhdistä virtajohto ilmastointilaitteeseen ja 

käynnistä se.

2 SmartThings-sovelluksen käynnistäminen.

3 Napauta SmartThings-sovelluksen 
aloitusnäytössä näkyvää Add device -painiketta.

4 Napauta ADD DEVICE MANUALLY.

5 Napauta Air conditioner > Room air conditioner.

6 Pidä kaukosäätimen  -ajastuspainiketta 
painettuna vähintään 4 sekuntia.

Lähetyksen  -merkkivalo vilkkuu useita sekunteja 
ja  näkyy kaukosäätimen näytössä merkkinä siitä, 
että valitsemaasi ilmastointilaitetta rekisteröidään 
Samsung-tiliisi. Kun yhteys päättyy,lähetyksen  
-merkkivalo sammuu ja  poistuu näkyvistä. 
Valitun laitteen kuvake lisätään SmartThings 
-sovelluksen aloitusruutuun.

Vaihe 6. Ilmastointilaitteen 
ohjaaminen älypuhelimella
1 SmartThings-sovelluksen käynnistäminen.

2 Napauta SmartThings-sovelluksen 
aloitusruudussa näkyvää kuvaketta. Se lisättiin, 
kun siirryit Vaihe 5. Älypuhelimen yhdistäminen 
ilmastointilaitteeseen-kohtaan sivulla 41.

3 Katso lisätietoja ilmastointilaitteen ohjaamisesta 
älypuhelimella viereisen sivun taulukosta.

  VAROITUS
 Varoitus radiotaajuusaltistuksesta – Pidä 

 Varoitus: moduulia ei saa asentaa tai käyttää 
samanaikaisesti muiden radiolaitteiden kanssa 
ilman lisäarviointia tai ilmoitusta FCC:lle.

 Isäntäjärjestelmän merkintäohjeet: 
Isäntäjärjestelmään on merkittävä 
asianmukaisesti ”sisältö: FCC ID A3LSWL-B70F"

 Laite käyttää ei-yhdenmukaistettua taajuutta ja 
on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan 
maissa. WLAN-toiminnon sisäkäyttö on sallittu 
kaikissa EU-maissa, mutta ulkokäyttö on 
kielletty Ranskassa.

Tekniset tiedot

Wi-Fi

Taajuusalue Lähettimen teho 
(maksimi)

2 412–2 472 MHz 20 dBm

Open Source Announcement

The software included in this product contains 
open source software. You may obtain the complete 
corresponding source code for a period of three years 
after the last shipment of this product by sending an 
email to mailto:oss.request@samsung.com.
It is also possible to obtain the complete 
corresponding source code in a physical medium 
such as a CD-ROM; a minimal charge will be 
required. 
The following URL http://opensource.samsung.
com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads 
to the download page of the source code made 
available and open source license information as 
related to this product. This offer is valid to anyone 
in receipt of this information.


