
Лесно управление
Простота на приложението.
airCloud Home е удобен за 
потребителя интерфейс, 
който ви позволява да 
управлявате климатиците си 
директно от вашия 
смартфон.

* Възможно е да не се предлага в някои климатици Hitachi. Моля, консултирайте се с вашия представител на Hitachi.

Гласов контрол
Свържете се с вашия 
интелигентен асистент и 
настройте вътрешния климат 
чрез гласово управление.

Енергийно 
потребление*
Проследете потреблението на 
енергия и проследете 
въздействието на разходите 
върху вашия бюджет.

Smart-Fence
Автоматично спрете и 
стартирайте климатика, 
когато излизате и се 
връщате у дома.

– 

3x Умен

– 

airCloud Home

По-интелигентен 
въздух от всяко 
друго място
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Smart-Fence
Интелигентен климатизатор с 
приспособяване към вашите 
движения.
Свържете вашия климатик към 
местоположение  си и се 
насладете на автоматичното 
управление като пристигате и 
излизате от вкъщи.

– 

airCloud Home

Като пристигнете у 
дома
Вашият климатик ще се 
включи автоматично, 
като спомогне за 
създаването на 
комфортен и приветлив 
вътрешен климат.

Докато излизате от дома
Вашият климатик ще спре 
автоматично или ще 
премине към по-
икономична 
предварително зададена 
температура, за да ви 
спести енергия.

Активиране на Smart-Fence
1.  Задайте своя периметър Smart-Fence от 500м 

до 10км около къщата ви.
2.  Изберете предпочитаното от вас поведение 

на климатизатора, когато излизате, или 
въведете вашия периметър на Smart-Fence.

3.  Насладете се на по-интелигентен въздух от 
всяко друго място. Известията за активиране 
на Smart-Fence ще бъдат изпратени на вашия 
телефон и други предварително дефинирани 
потребители автоматично.

4.  Регулирайте температурата на климатика или 
нулирайте Smart-Fence по всяко време от 
вашето приложение airCloud Home.



Пусни климатика в хола

Енергийно потребление*
Контролирайте своята сметка
Проследявайте ползването на климатика 
във вашия дом и визуализирайте 
прогнозите за вашите дневни, 
седмични, месечни и / или годишни 
разходи.
Можете също така да въведете 
бюджетен лимит
и получавайте известия, когато сте 
близо до този праг.

Планирайте 
икономиите си
Интуитивните опции за 
планиране работят за Вас
Използвайте простия таймер 
преди лягане и спестете енергия 
докато спите и използвайте 
седмичния таймер, за да 
настроите климатика около 
ежедневието си.

Командвайте с глас
Свържете гласовия си 
асистент
airCloud Home е напълно 
съвместим с Amazon Alexa и 
Google Assistant, което ви 
позволява да променяте 
температурата без ръце, 
докато готвите, почиствате 
или тренирате.

* Възможно е да не се предлага в някои климатици Hitachi. Моля, консултирайте се с вашия представител на Hitachi.

Amazon Echo поддържа английски, френски, италиански, испански, немски
Google Home поддържа английски, френски, италиански, испански, немски, португалски-BR, холандски, датски, шведски, 
тайландски, китайски (традиционен).

Amazon Echo1

Google Home2



Cloud Home

На вашия 

смартфон
Вашия HITACHI 

климатизатор*

Домашен
рутер** 

– 

airCloud Home

Създаден за удобството Ви

Как работи airCloud Home
Свържете вашия климатик към облака,
чрез вашата домашна безжична мрежа.

Бърза настройка
Разпознаването на QR код ви 
позволява да сдвоите приложението 
си с климатика си за миг.

Достъп до неограничен 
брой домове и добавяне 
на всички ваши 
климатици Hitachi без 
ограничение.

       
Много е лесно да 
започнете с airCloud 
Home. Създайте бързо 
акаунта си онлайн и 
конфигурирайте 
климатика си с лекота.

С airCloud Pro можете да 
активирате ексклузивната 
функция за самопочистване 
на Hitachi, докато сте далеч, 
и да допринесете за 
запазване качеството на 
въздуха в помещенията.

airCloud Home ви 
позволява да дадете 
достъп на до 20 души. 
Можете да изберете да 
прилагате ограничения за 
децата.

Английски, френски, 
италиански, испански, 
немски, португалски (BR & 
EU), холандски, датски, 
шведски, тайландски, 
китайски (традиционен и 
опростен), индонезийски, 
полски, унгарски, чешки, 
румънски, гръцки, 
хърватски, словенски, 
виетнамски, малайски

 

В случай на неизправност 
на климатика, ще получите 
код за грешка и ще можете 
да се свържете с вашия 
доставчик на услуги от 
приложението.

Вашата сигурност е наш 
приоритет. С високи 
стандарти за сигурност за 
настройването на вашия 
акаунт е необходимо само 
минимално количество 
лични данни.

Свалете безплатно посетете aircloudhome.com
или hitachiclimate.bg

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning - 2021/02

*Съвместимостта варира в зависимост от моделите климатици.
Може да  се наложи инсталирането на адаптер за airCloud (предлага 
се като аксесоар).
** Рутерът трябва да поддържа 2.4GHz лента.

Налично 
приложение
на 21 езика

FrostWash
активиране

Безкрайни 
връзки

Регистрирайте се в
няколко стъпки

Споделете достъпа 
със семейството си

Лесно отстраняване 
на неизправности

Сигурност на 
данните


