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Android eszközre
Kérjük, látogasson el a  

Google Play-re és a 
telepítéshez keressen rá a 
"My Chihiros" kifejezésre.

IOS eszközre
Kérjük, látogasson el az Apple 

Store-ba és a telepítéshez 
keressen rá a "My Chihiros" 

kifejezésre.

Ehhez az eszközhöz egy mobilalkalmazás használata 
szükséges. Kérjük, töltse le és telepítse az alábbiak szerint.



Telepítési útmutató

--ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

1. Miután megbizonyosodott arról, hogy a mobiltelefon Bluetooth-ja/GPS-e 
vagy a helymeghatározás be van kapcsolva, kattintson az alkalmazás 
főoldalának jobb felső sarkában található + gombra az eszköz hozzáadásához.
2. A WiFi Hub ikonra kattintás után válassza ki a csatlakozni kívánt vezeték 
nélküli hálózatot, és a kapcsolat megerősítéséhez írja be a vezeték nélküli 
hálózat jelszavát.
3. Lépjen be a WiFi hubba a csatlakoztatni kívánt eszköz kereséséhez és 
kattintson a kapcsolódásra.
4. Az alkalmazás fő felületén a kicsi wifi ikon megjelenik a készülék ikonjának 
jobb felső sarkában a kapcsolódás után.

1. Lépjen be a WiFi Hub felületre, válassza ki a lecsatlakoztatni kívánt 
eszközt, kattintson a kapcsolatbontás lehetőségre és az eszköz 
lekapcsolódásához válassza az "Igen" lehetőséget.

1. Csak azonos eszközöket lehet csoportosítani. Válassza ki 
bármelyik eszközt, kattintson a jobb felső sarokra, válassza ki a 
csoportosítható eszközt, és válassza a Hozzáadás lehetőséget.
2. Az összekapcsolás befejezése után lépjen ki az eszközből, és lépjen be az 
alkalmazás fő felületére a csoport eszközeinek megtekintéséhez.

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT KERESSE A 
CHIHIROS AQUATIC STUDIO-T  A 
YOUTUBE-ON VAGY SZKENNELJE BE EZT A 
QR-KÓDOT

Ez az eszköz csak wifi hálózaton 
működik, a csomag csak a wifi 
hubot és adatkábelt tartalmazza. 
5 V kimeneti feszültségű és 1A 
vagy annál nagyobb kimeneti 
áramú USB mobiltelefon-
töltővel használható.

--ESZKÖZ LECSATLAKOZTATÁSA

--CSOPORT BEÁLLÍTÁSOK

--CSOPORT MEGSZŰNTETÉSE

1. Válasszon ki egy eszközt egy csoportból, kattintson rá a 
beállítási felületre való belépéshez, kattintson a jobb felső 
sarokra, és válassza ki az eszközt a csoport törléséhez.
2. A befejezés után lépjen ki az eszközből, és lépjen be az 
alkalmazás fő felületére.

--ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA
Nyomja hosszan a sárkány logót 5 másodpercig, amely a WiFi 
Hub eszköz közepén található.




