
РЪКОВОДСТВО ЗА WI-FI СВЪРЗАНОСТ

1  Свалете на вашия телефон 
апликация Cozytouch. 

2  Натиснете бутона «Създайте 
акаунт» и попълнете нужната 
информация.

3  Отговорете на въпросите 
свързани с вашият дом и 
продължете с  “Next step”.

4 Изберете “Wi-Fi product”. 5 Изберете “Radiator”.

7  B  1/ Чрез бутон 
MENU на вашия 
конвектор отидете 
до: Confi gurations 
(or Parameters), 
Connectivity, Pairing

 2/ На дисплея на 
вашия конвектор ще 
се появи следното 
изображение

3/ Натиснете „Start 
Pairing“

6  Включете вашият 
конвектор въведете 
точен час и дата. 
Натиснете бутона 
«Меню» и продължете 
до “Connectivity” 
настройки. 7 A  Натиснете “Connection”.
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8  C  След свързване се върнете 
в Cozytouch апликацията и 
въведете в “Wi-Fi network 
name” и “Password” данните 
за вашата Wi-Fi мрежа.

9  Следните съобщения трябва да 
се появят на конвектора

8  A  На вашият iPhone, 
изберете “Access 
the settings“.

8  A   -  На вашият Android телефон, 
разрешете достъп до 
местоположението ви.

 -  Отговорете на въпроса “The 
current Wi-Fi network cannot 
access the internet. Switch 
to another network?” като 
изберете “Cancel”.

 -  Сега вие ще се свържете 
автоматично с конвектора.

J  Трябва да получите e-mail, 
отворете го и посетете връзката 
за да потвърдите вашият акаунт

8  B  Изберете Wi-Fi настройки и 
изберете конвектор Wi-Fi име 
(пример ELEC_HEATER_Wifi _xxx). 
Оставете апликация Cozytouch 
app стартирана

8  B  Изберете Вашата 
домашна Wi-Fi мрежа и
въведете паролата
за достъп.
Изберете “log in”.

K  Влезте в новия си 
акаунт и започнете да 
използвате апликацията
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