
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Az AIRIA applikáció csatlakoztatásához 

Szkennelje be a QR kódot egy angol nyelvű 
útmutató videóhoz. 
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Az AIRIA applikáció, valamint iPhone vagy Android 
okostelefon készülékének használatával az 
ózongenerátort bárhonnan képes irányítani, még a 

lakáson kívülről is. 

A támogatott vezeték nélküli hálózatnak a következő frekvenciával kell 
működniük: 2.4GHz  

Szabvány: IEEE 802. 11b/g/n 

Támogatott okostelefon-rendszerek: 

 

 BLE Wi-Fi 

Frekvencia 2.4GHz 2.4GHz 

Maximális teljesítmény <10dBm <20dBm 

 

Megjegyzések: 

• Az applikáció csak okostelefonokkal kompatibilis, laptopokra vagy 
táblagépekre nem elérhető. 

• Előfordulhat, hogy az applikáció nem támogatja az iOS vagy 
Android rendszer legújabb verzióját a stabilitásteszt miatt. 
Előfordulhat, hogy manipulált iOS vagy Android rendszerekkel 
sem működik megfelelően az applikáció. 

• Különböző hálózati helyzetek miatt időnként kérésidőtúllépés 
fordulhat elő, ezért el kell végezni a hálózati konfigurációt. 

• A kézikönyvben található összes illusztráció csak magyarázati célt 
szolgál. A legújabb applikáció a képekhez képest kissé eltérhet. 

• Az applikáció továbbra is frissítésre kerül a megjelenési és tartalmi 
fejlesztésekkel. A Google Play áruházban vagy az APP Storeban 
figyelemmel tudja kísérni az esetleges frissítéseket, hogy mindig a 
legújabb verziót használhassa.  

iOS 9.3 or later Android 4.4 or later 
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1. Keressen rá az ’AIRA’ kifejezésre az APP 

Store-ban vagy a Google Play-ben és 
töltse le az alkalmazást. 

2. Csatlakoztassa az ózongenerátort az 
áramforráshoz. Ha a készülék korábban 
már egy másik okostelefonhoz volt 
csatlakoztatva, akkor (a készülék a 
képernyőn felvillanó Wi-Fi ikonnal jelzi) 
akkor a visszaállításhoz nyomja meg 
egyszerre a ’FAN’ és ’OZONE’ gombokat a 
készüléken. (1. ábra) 

3. Indítsa el az ’AIRA’ alkalmazást, és 
jelentkezzen be fiókjába (az első használat 
alkalmával regisztrálnia kell). 

4. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a 
telefonján, majd adja hozzá manuálisan az 
Airthereal MA10K-PRO SMART 
ózongenerátort manuálisan. (2. ábra) 

5. Válassza ki a kívánt WiFi-t és adja meg a 
jelszót. 

6. Az ’AIRA’ applikáció elkezd csatlakozni a 
készülékhez. (3. ábra) 

7. Miután beállította a kapcsolatot, 
elnevezheti a készüléket, és elkezdheti 
használni azt. (4. ábra) 

8. Az eszköz kezdeti belépési kódja 1234. 
9. Ha más telefonokat szeretne meghívni az 

eszköz vezérléséhez, lépjen be az eszköz 
beállítása-megosztása részhez. 

10. Fedezze fel az intelligens 
vezérlőműszerfalat. 

 

Ha bármilyen kérdése van, írjon nekünk a 
hello@ozongeneratorshop.hu e-mail címre. 


