
Instrukcja konfiguracji i obsługi 

 KP52W
KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

urządzenia za pomocą

Wi-Fi i aplikacji TUYA Smart



Aby ściągnąć aplikację, zeskanuj poniższe kody QR (w zależności od posiadanego systemu 
operacyjnego na swoim telefonie lub tablecie) lub wyszukaj „Tuya Smart” na pla�ormie 
Google Play lub AppStore i zainstaluj.

Pobranie i instalacja aplikacji

Klimatyzator przenośny KP52W oprócz zwykłego sterowania za pomocą panelu, może być 
obsługiwany bezprzewodowo, za pomocą aplikacji Tuya Smart, którą można zainstalować na 
smar�onie lub tablecie.
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UWAGA!
Jeśli jakieś objaśnienia dotyczące obsługi i zagadnień nie zostały opisane w tej instrukcji, 
a dotyczą także ręcznej obsługi urządzenia (nie przez Wi-Fi), np. nazwy trybów, funkcji oraz ich 
działanie, należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia (druga książeczka dołączona do 
urządzenia). 
W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu 
oraz aplikacji mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, 
jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji jest 
zawsze do pobrania na www.warmtec.pl

http://www.warmtec.pl


Zrzut ekranu 1 Zrzut ekranu 2

Zrzut ekranu 3

Jeśli już ściągnąłeś i zainstalowałeś aplikację uruchom ją. Jeśli nie masz założonego konta na 
Tuya Smart, musisz je utworzyć, klikając Zarejestruj się. (Zrzut ekranu 1)

Aplikacja automatycznie określi twój kraj, chociaż możesz to zmienić, jeśli to konieczne. 
Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Uzyskaj kod uwierzytelnienia.  (Zrzut ekranu 2)

Na podany adres e-mail zostanie wysłany numer weryfikacyjny (Uwaga: E-mail z numerem 
weryfikacyjnym może trafić do folderu SPAM twojej poczty.)  Wprowadź otrzymany numer, 
aby dokonać weryfikacji (Zrzut ekranu 3), a następnie utwórz hasło i kliknij Zakończono (Zrzut 
ekranu 4). Po pomyślnej rejestracji zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji.

Rejestracja
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Zrzut ekranu 4



1. Jeśli posiadasz konto i nie zostałeś automatycznie zalogowany do aplikacji dokonaj tego, 
klikając „Zaloguj się używając istniejącego konta” (Zrzut ekranu 5).

2. Wpisz swój email do konta w Tuya Smart oraz hasło i kliknij „Zaloguj się” (Zrzut ekranu 6).

3. Jeśli już wcześniej skonfigurowałeś urządzenie w aplikacji, po zalogowaniu na ekranie ukaże 
się urządzenie/urządzenia, które możesz obsługiwać (Zrzut ekanu 7).

Logowanie

4

Zrzut ekranu 5 Zrzut ekranu 6 Zrzut ekranu 7



1. Przy pierwszym uruchomieniu i zalogowaniu się do aplikacji, utwórz rodzinę, wpisz jej 
nazwę, zaznacz pomieszczenia i kliknij zakończone. Pojawi się komunikat o utworzeniu rodziny, 
aby przejść do dodawania urządzenia do aplikacji na komunikacie anuluj. Ukaże się ekran na 
którym będziesz mógł dodać urządzenie do aplikacji. Można to uczynić na dwa sposoby.  
Klikając „+” w prawym górnym rogu lub dodaj urządzenie. (Zrzut ekranu 8)

2. Z listy urządzeń wybierz klimatyzator. (Zrzut ekranu 9).

3. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie gotowości do połączenia z Wi-Fi (mrugająca dioda 
Wi-Fi) oraz czy twój telefon jest połączony z Wi-Fi. Jeśli tak, kliknij „Confirm indicator rapidly 
blink”. (Zrzut ekranu 10)

UWAGA! Aby uruchomić tryb gotowości do połączenia z Wi-Fi, przez 5 sekund przytrzymaj 
(podczas wyłączonego urządzenia) przycisk SLEEP. Dioda Wi-Fi zacznie mrugać. Będzie to tzw. 
pierwszy gotowości do połączenia (dioda Wi-Fi mruga dwa razy na sekundę). Kolejne 
przytrzymanie przycisku SLEEP uruchomi drugi tryb gotowości do połączenia z Wi-Fi (dioda Wi-
Fi mruga co trzecią sekundę). W przypadku, gdyby nie udało się połączyć w pierwszym trybie 
gotowości, należy spróbować połączenia w trybie drugim.

Zrzut ekranu 8 Zrzut ekranu 9 Zrzut ekranu 10

Dodawanie urządzenia
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4. Wpis hasło do swojego Wi-Fi i kliknij potwierdź. (Zrzut ekranu 11)

5. Nastąpi próba połączenia. (Zrzut ekranu 12). 

6. Jeśli połączenie zakończy sie sukcesem, na ekranie pojawi się domyślna nazwa urządzenia 
(Zrzut ekranu 13), którą możesz zmienić na np. Mój klimatyzator (Zrzut ekranu 14). Kliknij 
zapisz. Następnie kliknij zakończono (Zrzut ekranu 15). Zostanie wyświetlony ekran 
sterowania aplikacją.

Zrzut ekranu 11 Zrzut ekranu 12 Zrzut ekranu 13

Zrzut 14 Zrzut 15

Dodawanie urządzenia
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Opis ogólny przycisków na ekranie sterowania urządzeniem

Obsługa urządzenia - opis interfejsu sterowania

Timer

Funkcja
Swing

Funkcja
Sleep

Wyłączona / Włączona

Powrót
do głównego

menu aplikacji
Ustawienia

Nazwa
urządzenia

Ikony trybów
pracy urządzenia

Przyciski zmiany:
temperatury chłodzenia /
temperatury ogrzewania /

poziomu wilgotności

Przycisk zmiany 
trybu pracy 
urządzenia

- Mode

Przycisk
włączania /
wyłączania
urządzenia

Temperatura chłodzenia /
Temperatura ogrzewania / 

Wilgotność 

Przycisk zmiany 
szybkości

wentylatora
- Speed
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Zmniejsz
temperaturę
chłodzenia

Ikona
trybu

chłodzenia
(COOL)

Ustawiona 
temperatura
chłodzenia

Aktualna
temperatura

pomieszczenia

Zwiększ
temperaturę
chłodzenia

- Tryb chłodzenia (COOL)

Obsługa urządzenia - opis interfejsu sterowania
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Opis przycisków i oznaczeń na ekranie sterowania urządzeniem



Obsługa urządzenia - opis interfejsu sterowania
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Zmniejsz
temperaturę
ogrzewania

Ikona
trybu

ogrzewania
(HEAT)

Ustawiona 
temperatura
ogrzewania

Aktualna
temperatura

pomieszczenia

Zwiększ
temperaturę
ogrzewania

Opis przycisków i oznaczeń na ekranie sterowania urządzeniem

- Tryb ogrzewania (HEAT)



Obsługa urządzenia - opis interfejsu sterowania
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Opis przycisków i oznaczeń na ekranie sterowania urządzeniem

Zmniejsz
poziom

wilgotności

Ikona
trybu

osuszania
(DEHUM)

Ustawiony 
poziom

wilgotności

Aktualny
poziom

wilgotności

Zwiększ
poziom

wilgotności

- Tryb osuszania (DEHUM)





www.warmtec.pl
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