
Ghid de instalare si utilizare – AST Remote Control 
1 Prezentare :

 '' PUTEM CONTROLA  AC-UL  DE ORIUNDE SI ORICAND ''

 logare simpla cu router-ul din vecinatatea aparatului
 securitate marita la conectare
 toate functiile  aparatului de aer conditionat sunt pe telefonul dvs ( remote 

control)
 feedback in timp real
 afiseaza in timp real temperatura din spatiul unde este montat aparatul de 

aer conditionat
 afiseaza in timp real consumul de energie electrica si graficul cu consumul

zilnic/lunar. 
 se poate face o reducere de pana la 30% consum energie electrica prin 

stabilirea/analiza paramentrilor de functionare
 valabil pentru Android si IOS
 se pot conecta mai multe aparate de aer conditionat la acelasi program si 

se pot defini in functie de locul de montaj al acestora
 poate modifica aparatul de aer conditionat intr-un SMART AC – prin 

functiile de Auto POWER ON ,  Auto SLEEP  si TIMER
 se poate conecta la orice WI-FI cu 2.4 Ghz /b/g/n

Atentionare : A nu se utiliza pt puteri mai mari de 3,5 Kw 

2 Instalare :

Conectati  cablul de alimentare al echipamentului de aer conditionat in  modulul 
ARC si modulul tb introdus in priza 220V
 Tb ca indicatorul led sa lumineze intermitent  - in culoarea ROSU

3 Incarcare program  - Incarcati programul din Google Play sau App Store  : 
AST REMOTE CONTROL

4 Conectarea la Router/Internet 

Dupa ce telefonul  mobil este pregatit sa fie conectat la Wi- Fi , deschideti 
programul Ast Remote Control, adaugati un nou device “Add device ''



5 Configurare Wi- Fi

Introduceti parola Wi- Fi al retelei la care va -ti conectat si apasati pe butonul '' 
Cautare''

Cand lumina ledului lumineaza cu intermitenta in culoarea albastru  , insemna 
ca modulul s-a conectat cu routeru-ul. Cand lumina devine albastra ( fara sa mai
lumineze cu intermitenta) sau nu mai lumineaza – insemna ca modulul AST 



Remote Control s-a conectat la internet
6 Identificare aer conditionat
Cand apare codul modulului AST Remote Control – apasam pe butonul '' 
Identificarea aparatului dvs de aer conditionat “

Dupa aceasta identificare, apasam butonul de ON/OFF al telecomenzii de aer 
conditionat. Telecomanda tb sa fie indreptata catre modulul  AST Remote 
Control



Apare interfata, cu care putem modifica paramentrii echipamentului de aer 
conditionat

Puterea consumata :



Modificarea unui echipament normal intr-un Smart AC cu functiile :

Atentie :
-  pentru a proteja bateria telefonului , dupa utilizarea aplicatiei este indicat  sa 
iesim din aplicatie cu functia EXIT 
- daca  modulul este deja conectat la retea / router , un alt utilizator de poate 
conecta la modulul respectiv cu parola : 123456
- in cazul in care se schimba utilizatorul /reteaua sau tb ''inrolat'' cu alt 
echipament, se raiau pasii de mai sus, dupa ce se apasa pe butonul  RESET 
( timp de  7-10 secunde) , buton care se afla in partea de jos al modulului
- pentru o conectare si utilizare  rapida a modulului, acesta trebuie amplasat in 
fata echipamentului de aer conditionat ( emitatorul IR modulului sa fie in zona 
receptorului IR al echipamentului de aer conditionat).
- modulul AST Remote Control – se utilizeaza doar la echipamentele de aer 
conditionat, care pot fi comandate prin IR
-  exista posibilitatea  ca acest modul sa nu functioneze la toate echipamentele 
de aer conditionat 


