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7. Alege Mod AP din dreapta sus a ecranului. Selectează Confirm the indicator is blinking slowly și apasă Next.
8. În următoarea pagină apasă Conectați-vă. Alege și conectează rețeaus SmartLife-XXXX.
9. Așteaptă sincronizarea robotului cu aplicația. Ține telefonul în apropierea robotului.
10. După sincronizare apasă Efectuat.
11. Deschide aplicația pentru a începe să utilizezi robotul.
12. În partea de jos a interfeței găsiți toate funcțiile generale ale robotului.
NOTĂ: Înainte de a utiliza aspiratorul robot, așezați-l pe stația de încărcare.

iHunt Home

iHunt Home

1. Descarcă aplicația iHunt Home           din Magazin Play (Android) sau App Store (IOS). După instalare deschide aplicația.
2. Creează un cont nou folosind o adresă de email validă. Vei primi un email cu un cod de validare.
Introdu în aplicație codul primit pentru a putea continua înregistrarea. Setează o parolă pentru contul tău. 
3. Apasă butoul Adăugați dispozitiv.
4. Apasă pe Small Home Appliances și alege Mătură robotul (Wi-Fi).
5. Permiteți accesul aplicației la locația dvs. și alegeți o rețea wifi 2.4Ghz (robotul nu se poate conecta la o retea wifi 5Ghz).
Introduceți parola de acces a rețelei wifi alese. Apasă Următor.
6. Pornește robotul de la butonul din spate, apoi ține apăsat continuu butonul de pe fața robotului timp de cca 5 secunde.

Ghid rapid pentru conectarea dispozitivului la aplicația iHunt Home

7. Choose AP Mode from the top right corner of the screen. Select Confirm the indicator is blinking slowly and press Next.
8. In the next screen press Go to Connect. Choose and connect to the SmartLife-XXXX network.
9. Wait for the robot to synchronize with the application. Hold the smartphone near the robot.
10. After synchronization press Done.
11. Open the application to start using the robot.
12. At the bottom of the interface you will find all the general functions of the robot.
NOTE: Before using the robot vacuum cleaner, place it on the charging station.

1. Download iHunt Home app          from Play Store (Android) or App Store (iOS). After installation open the application.
2. Create a new account using a valid email address. You will receive an email with a validation code.
Enter the received code in the application in order to continue the registration. Set a password for your account. 
3. Press the Add Device button.
4. Click on Small Home Appliances and choose Robot Vacuum (Wi-Fi).
5. Allow the app to access your location and choose a 2.4Ghz WiFi network (the robot cannot connect to a 5Ghz wifi network).
Enter the password for the chosen Wi-Fi network. Press Next.
6. Turn on the robot by pressing the power button located on side of the device, then press and hold the button on the front of
the robot for about 5 seconds.

Quick Guide - connecting the device to the iHunt Home app


