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Стандартний

Особливості
IEEE 802.11 b IEEE 802.11 g IEEE 802.11 n

Частотний 
діапазон

2400 - 2483,5 МГц
Діапазон ISM

2400 - 2483,5 МГц
Діапазон ISM

2400 - 2483,5 МГц
Діапазон ISM

Модуляція DQPSK,DBPSK
CCK,DSSS

QPSK,BPSK,16QAM
64QAM з OFDM

BPSK,QPSK,16QAM
64QAM з OFDM

Число каналів 13 13 13

Швидкість 
передачі даних

11 Мбіт/с 54 Мбіт/с 54 Мбіт/с

Чутливість -76 дБм для 11 Мбіт/с -65 дБм для 54 Мбіт/с -64 дБм при MCS7
(Діапазон 2,4 ГГц /HT20)

Вихідна 
потужність

16 +- 2 дБм
для 11 Мбіт/с

14 +- 2 дБм
для 54 Мбіт/с

13+- 2 дБм при MCS7
(Діапазон 2,4 ГГц / HT20)

Безпека Стандарт: WEP / WEPA / WPA2
Алгоритм шифрування: WEP64 / WEP128 / TKIP / AES

Примітка: додаток Smart Life буде оновлено без попередження, це короткий посібник
для завантаження, реєстрації та загальних функцій.
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1.     Мінімальна специфікація смартфона 
Версія Android 5.0 або новіша версія
Версія IOS 9.0 або новіша 

2.     Вимоги бездротових мереж для Wi-Fi модуля

Смартфон та модуль Wi-Fi
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Завантаження та встановлення додатку Smart Life

Крок 1: Відскануйте QR код Крок 2: Натисніть кнопку «Скачати та 

Встановити», щоб перейти в APP Store або 

Play Store та продовжити завантаження.

Завантаження та встановлення додатку Smart Life (iOS)

Крок 1: Натисніть кнопку           та встановіть додаток.

Крок 2: Після завершення встановлення додатку, натисніть кнопку «Відкрити», щоб 

відкрити додаток.

  для Android                         для iOS

Інші способи встановлення додатку

Крок 1: Торкніться піктограми «App Store» 

на телефоні.

Крок 2: Шукайте додаток «Smart Life» у 

рядку пошуку.

Крок 3: Натисніть кнопку         та встановіть 

додаток.

Крок 4: Після завершення встановлення 

додатку, натисніть кнопку «Відкрити», щоб 

відкрити додаток.



Крок 1: Натисніть кнопку «Встановити».

Крок 2: Після завершення встановлення додатку, натисніть кнопку «Відкрити», щоб 

відкрити додаток.
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Завантаження та встановлення додатку Smart Life (Android)

Інші способи встановлення додатку

Крок 1: Торкніться піктограми «Play Store» 

на телефоні.

Крок 2: Введіть «Smart Life» на панелі 

пошуку, щоб знайти додаток.

Крок 3: Натисніть кнопку «Встановити».

Крок 4: Натисніть кнопку «Прийняти», щоб 

встановити додаток.

Крок 5: Завершуючи встановлення 

програми, натисніть кнопку «Відкрити», 

щоб відкрити додаток.

Активація додатку

При першому вході в додаток буде відображено екран активації, 

де можна вибрати активацію за допомогою сканування QR-коду. 

Натисніть кнопку «Сканувати» та відскануйте QR-код активації 

Або активуйте за допомогою введення кодового слова активації 

і натисніть кнопку «активувати».

QR-код активації програми Кодове СЛОВО активації 
програми: TCL
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Реєстрація облікового запису користувача

1.  Якщо у вас вже є обліковий запис TCL, увійдіть у систему та отримайте доступ до 

програми.

2.  Якщо у вас немає облікового запису TCL, введіть реєстраційну інформацію відповідно 

до вказівок.

3.  Натисніть кнопку «Створити обліковий запис»,  ознайомтесь з  політикою  конфіденційності 

та натисніть «Згоден», щоб перейти до реєстрації. 

4.  Введіть адресу електронної пошти та натисніть кнопку «Отримати перевірочний код», 

щоб отримати код підтвердження.

5.  Введіть код підтвердження та встановіть пароль (пароль повинен включати від 6 до 20 

символів і цифр).

6.  Дайте дозвіл додатку на пошук пристрої у вашій локальній мережі та інше, що 

бажаєте за потрібне.
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Вхід в обліковий запис користувача

1.  Введіть свою електронну адресу та пароль.

2.  Натисніть «Вхід».

1. Якщо ви забули пароль для входу, натисніть «Forget Password»  (Забули пароль).

2. Введіть свою електронну адресу натисніть «Отримати перевірочний код». 

3. Введіть код підтвердження (що надійшов  у повідомленні на електронну адресу) 

протягом 59 секунд.

4. Створіть новий пароль (пароль повинен включати від 6 до 20 символів і цифр).

5. Натисніть «Done» (Готово), щоб закінчити вхід.

Вхід в обліковий запис користувача - Забули пароль?
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Додати кондиціонер

Після встановлення додатку на мобільний пристрій вам потрібно спочатку

додати кондиціонер, а потім використовувати додаток «Smart Life»  для керування

кондиціонерами. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче:

Примітка. Перш ніж додавати пристрій, переконайтеся, що ваша кімната

знаходиться в зоні сигналу Wi-Fi або в активній точці доступу (лише мережа 2,4 ГГц).

1. Натисніть кнопку «Add Device». 2. Оберіть кондиціонер, щоб додати.

Існує два способи підключення пристрою: 

«CF» або «AP». Ви можете обрати будь-який 

спосіб у спливаючому вікні.
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Додати кондиціонер (режим CF)

1. Запустіть кондиціонер, натисніть 6 разів

кнопку DISPLAY або ECO на пульті

дистанційного керування кондиціонера

протягом 8 секунд, поки не почуєте звуковий 

сигнал, на дисплеї відобразиться «CF».

2. Введіть пароль Wi-Fi (домашнього

маршрутизатора або мобільної точки

доступу).

3. Програма «Smart Life»  автоматично

підключить пристрій.

4. Пристрій успішно додано.

Якщо на якомусь з етапів Ви помилились чи 
підключення не відбулось, почніть процедуру з 
початку.
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Додати кондиціонер (режим АР)

1. Натисніть 6 разів кнопку DISPLAY на пульті 

дистанційного керування кондиціонера, 

щоб очистити всю зареєстровану 

інформацію та повернутися до початкового 

стану.

2. Замініть точку доступу на SmartLife-XXXX 

на вашому смартфоні, а потім поверніться 

до екрану додатку. 

3.  Натисніть кнопку «Next» (Далі).

Програма «Smart Life»  автоматично

підключить пристрій.

4. Пристрій успішно додано.

Якщо на якомусь з етапів Ви помилились чи 
підключення не відбулось, почніть процедуру з 
початку.
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Керування кондиціонером

Натисніть назву кондиціонера, щоб увійти в панель керування програмою. Натисніть

кнопку Вмикання/Вимикання, щоб налаштувати параметри.

Повернутися до сторінки
списку пристроїв

Зменшення температури Збільшення температури

Режими роботи

Індикатор обраного 
режиму та функцій

Вмикання/вимикання 
кондиціонера

Функції

Відображення встановленної 
температури

Таймер

Ім’я пристрою
Дані пристрою

Вентиляція
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Керування кондиціонером

1. Зміна режимів роботи. Ви можете 

налаштувати параметри режиму 

роботи, який ви хочете використовувати: 

Авто, Охолодження, Обігрів, Осушення, 

Вентиляція. Натисніть кнопку «Mode» 

(Режим) і оберіть, що потрібно змінити.

2. Для режиму Вентиляція натисніть кнопку 

«Fan» (Вентиляція) і оберіть потрібну 

швидкість: висока, середня, низька, 

автоматична.

3. Інші функції керування можна вибрати 

кнопкою «Function» (Функції) - Сон, Турбо, 

ЕКО, ВГОРУ-ВНИЗ, ВЛІВО-ВПРАВО. У 

режимі Сну швидкість вентилятора буде 

зафіксована на низькій рівні.
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Керування кондиціонером - Таймер

Натисніть кнопку «Timer» (Таймер). Додаток перейде до екрану налаштування таймера. 

Натисніть кнопку «Add Timer» (Додати таймер).

Натисніть кнопку «УВІМКНУТИ» або «ВИМКНУТИ», щоб увімкнути або вимкнути Таймер.

Можна встановити години, хвилини, режим роботи, керувати швидкістю вентилятора та 

температурою, а також встановити щотижневий таймер.

Закінчивши налаштування, натисніть кнопку «Save» (Зберегти ) або «Cancel» (Скасувати).

Функції

Налаштування
температури

Налаштування швидкості
вентилятора

Налаштування режиму

Увімкнення 
таймеру

Налаштування годин

Скасувати таймер Зберегти таймер

Налаштування хвилин

Налаштування по днях

Вимкнення
таймеру
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Додаткові налаштування

В верхньому правому куті можна знайти додаткові налаштування, такі як зміна даних 

пристрою, інформація про пристрій, оффлайн-повідомлення, спільний доступ до 

пристрою, зворотній зв’язок, перевірка мережі, перевірка наявності оновлення прошивки, 

видалення пристрою. 

Для зручності можна дадати значок пристрою, змінити його ім’я та розташування.



-13-

Налаштування спільного доступу

1. Натисніть «Add Sharing» (Додати спільний доступ) в нижній частині екрану.

2. Введіть обліковий запис (електронну пошту на яку було зареєстровано додаток)

користувача з яким хочете поділитися доступом, натисніть «Done». 

3. Даному користувачу в додаток надійте повідомлення про налаштування спільного 

доступу, а у його інтерфейсі з’явится ваш дивайс.

4. Для виделення спільного користувача, змахніть вліво та натисніть «Видалити».

Налаштування спільного доступу через 

«Керування домом»

1.    Натисніть «Додати учасника».

2. Оберіть спосіб запрошення: через 

додаток «Smart Life» (інструкція вище), 

повідомлення, електронна пошта або 

відправте запрошеняя в будь-який 

месенджер.

3. Користувачу буде надіслано 

повідомлення з детальною інструкцією та 

код запрошення.
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Профіль

Ви можете керувати своїми особистими даними. Вони включають наступне:

1. Редагування особового запису: фото, ваше ім’я, зміна паролю, створення графічного 

паролю, видалення аккаунта.

2. Центр повідомлень: сигнал тревоги, повідомлення системи та дому, налаштування 

сповіщень.

3. Поширені запитання, зворотній зв’язок.

4. Додаткові послуги - підключення додаткових сервісів: Alexa та Google Assistant.

5. Інші налаштування.
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Для зміни паролю потрібно підтвердити 

ваш аккаунт. Натисніть «Отримати 

перевірочний код», на вашу електронну 

адресу буде відправленно код. Введіть 

його протягом 59 секунд, та змініть пароль.

Щоб налаштувати графічний ключ 

розблокування додатку, натисніть «Pаttern 

Unlock» (Розблокування графічним ключом) 

та створіть графічний ключ.

Керування домом

Ви можете створити свій дім для керування 

кондиціонерами у різних кімнатах або 

надати  доступ до уже створеного дому, 

для спільного керування (описано на 

стр. 13).

Профіль
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Команди та функції голосового керування:

Функція Голосові команди

Увімкніть кондиціонер Увімкни кондиціонер

Вимкніть кондиціонер Вимкни кондиціонер

Встановлення температури Встанови температуру кондиціонера на 26 гра-
дусів

Переключіть режим роботи Встанови кондиціонер в режим охолодження / 
вентиляція / осушення / автоматичного режиму

Відрегулюйте швидкість 
обертання вентилятора

Встанови кондиціонер  на високу / низьку / се-
редню швидкість

Використання Google Assistant для керування кондиціонером

Прилади, які зареєстровані у додатку Smart Life, можуть керуватися за допомогою 

Google Home: 

1.  Зайдіть в профіль аккаунту, оберіть Google Assistant в розділі «Додаткові послуги». 

2.  Підключіться до Google асистенту через додаток Google Home, за вказівками на 

екрані.

3.  Керуйте кондиціонером голосом.
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Примітки

1.  Після оновлення додатку, можливе відхилення фактичних елементів від тих, що вказані в 

керівництві. Ми висловлюємо свої вибачення. 

2.  Додаток «Smart Life» може бути зміний без попередження для покращення якості, а 

також видаленний залежно від обставин фірм-виробників.

3.  У разі ослаблення потужності сигналу Wi-Fi додаток може бути відключений.

Переконайтеся, що внутрішній блок знаходиться поруч із бездротовим маршрутизатором.

4.  Функція DHCP-сервера повинна бути активована для бездротового маршрутизатора.

5.  З’єднання з Інтернетом може вийти з ладу через проблему брандмауера. У цьому

випадку зверніться до свого постачальника послуг Інтернету.

6.  Що стосується безпеки системи смартфону та налаштування мережі, переконайтеся, 

що додаток є надійним.

Вирішення проблем

Опис проблеми Можливі причини

Кондиціонер не
вдається

налаштувати
успішно

1. Перевірте, чи правильно введені Wi-Fi-адреса та 
пароль на мобільному пристрої;

2. Перевірте кондиціонер у стані конфігурації; 
3. Перевірте обмеження у брандмауері чи інші          

обмеження;
4. Перевірте нормальну роботу маршрутизатора;
5. Переконайтесь, що кондиціонер, маршрутизатор 

та мобільний пристрій працюють у межах сигналу;
6. Перевірте захист програми маршрутизатора.

Смартфон не
може керувати
кондиціонером

Індикація: збій ідентифікації (Identification failed)
Це означає, що в налаштуваннях кондиціонер був 
скинутий, а смартфон втратив дозвіл на керування. 
Вам потрібно підключити Wi-Fi, щоб знову отримати 
дозвіл. 
Підключіть локальну мережу і обновіть її.
Якщо, ви все ще не можете працювати, будь ласка, 
видаліть кондиціонер і почекайте його оновлення.

Смартфон не може знайти 
кондиціонер

Індикація: Кондиціонер недоступний
Перевірте роботу мережі:
1. Була проведена переконфігурація кондиціонера;
2. Кондиціонер відключений від електроживлення;
3. Роутер відключений від електроживлення;
4. Кондиціонер не може підключитися;
5. Кондиціонер не може підключитися до мережі через 

роутер (в режимі remote control mode);
6. Смартфон не може підключитися до роутера (в 

режимі local control mode);
7. Смартфон не може підключитися до мережі (в 

режимі remote control mode)


