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  CONT

Vă mulțumim că ați ales ariston net, un sistem 
proiectat și produs de ariston pentru a vă furniza o 
nouă experiență în folosirea sistemelor de încălzire și 
producere de apă caldă menajeră în domeniul casnic. 

1.  Descărcați aplicația gratuită Ariston NET

2.  Selectați «Creează cont»
3.  Completați câmpurile necesare și salvați. Veți primi un e-mail la adresa introdusă
4.  Deschideți e-mailul și faceți clic pe link-ul de confirmare

CREAREA CONTULUI

Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3
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  CONEXIUNEA WI-FI ȘI ÎNREGISTRAREA PRODUSELOR

ATENȚIE  Produsul se conectează doar la rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. 
 Rețelele de 5 GHz nu sunt suportate.

 • Dacă sunt prezente ambele rețele, asigurați-vă că selectați rețeaua 
de 2,4 GHz.

 • Dacă smartphone-ul se deconectează de la produs, verificați 
în setările rețelei Wi-Fi dacă selectarea automată a rețelei a fost 
dezactivată.

1.  Apăsați simultan tastele „+” și „-” (a) 
prezentate în figură pentru a accesa 
meniul de conectivitate.

2.  Derulați meniul cu tastele „+” și „-” 
(b) prezentate în figură și selectați 
elementul WIFI, verificați dacă este setat 
la ON, altfel derulați, treceți la „ON” și 
confirmați apăsând tasta OK (c) .

3.  Derulați meniul cu tastele „+” și „-” 
(b) prezentate în figură și selectați 
elementul AP apăsând tasta OK (c).

4.  În aplicația AristonNet, conectați-vă cu 
contul creat anterior.
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  CONEXIUNE LA INTERNET ȘI ÎNREGISTRAREA

Utilizați contul creat anterior în aplicație.
Pentru a răspunde la prima întrebare (Fig. 4), priviți ecranul produsului.
Dacă acesta afișează «AP HK» sau «compatibil cu Apple HomeKit», răspundeți DA.
În caz contrar, răspundeți NU.

La început, procedura este diferențiată pentru Ios și Android.
Ulterior, devine una singură.

DA Dacă urmați procedura ghidată 
de pe sistemul de operare al 
telefonului mobil, veți fi direcționat 
automat în aplicație pentru 
înregistrare (Fig. 8).

NU Aplicația vă va duce la selectarea 
manuală a accesoriului pe care 
doriți să îl configurați (Fig. 5).

 După ce ați selectat rețeaua Wi-Fi 
«Remote Gw thermo», reveniți în 
aplicație și selectați rețeaua Wi-
Fi și introduceți parola (Fig. 7). În 
timp ce produsul se conectează, 
continuați cu înregistrarea 
selectând «DA».

      

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 8

urmați Fig. 9
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  CONEXIUNE LA INTERNET ȘI ÎNREGISTRAREA

urmați Fig. 9

1.  Utilizați contul creat anterior pentru a intra în aplicație.
2. Aplicația va căuta automat produsul dvs (Fig. 6).
3. După câteva secunde, aplicația se va conecta la produs și vă va cere să selectați rețeaua Wi-Fi 

și să introduceți parola(Fig. 7).
4. În timp ce produsul se conectează, continuați cu înregistrarea produsului selectând «DA» 
 (Fig. 8).

Android

Fig. 6
Fig. 7

Fig. 8
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  CONEXIUNE LA INTERNET ȘI ÎNREGISTRAREA

Când ajungeți în acest punct, procedurile se unesc:

Atingeți lupa (Fig. 9) pentru a introduce adresa corectă
ATENȚIE: exactitatea este importantă deoarece de ea depinde corecta funcționare
a anumitor servicii. 

Dacă rezultatul nu vă mulțumește, trageți cursorul în poziția exactă și introduceți
adresa corectă în câmpul «adresă»
Alegeți un nume pentru instalație (Fig. 10) și sunteți gata! (Fig. 11)

Fig. 9
Fig. 10 Fig. 11

      
Android



Ești gata să te bucuri de Ariston 
NET?
Gestionarea confortului termic 
devine acum mai ușoră, într-o 
singură pagină îți poți gestiona 
toate setarile zonelor de 
temperatură și a modurilor.
Verifică mesajul din partea de 
jos a paginii, afișează cel mai 
relevant mesaj pentru starea 
sistemului.

Noua aplicație este uşor şi 
intuitiv de folosit, și satisface 
atât cerințele utilizatorilor de 
bază cât și a celor avansați.
• Verifică consumul de energie 

vizualizându-l pe ani, luni sau 
zile pentru a înțelege cum și 
când produsul tău este activ. 
Recomandările energetice 
te ajută să înveți cum să 
economiseşti!

• Pagina aparatului îţi arată 
presiunea și starea în timp 
real a centralei.

• Nu ești singur în acasă? 
Adăugă invitați noi pentru 
a le permite să controleze 
centrala de pe propriul 
smartphone. 

CASĂ MAI 
INTELIGENTĂ, 
VIAŢĂ MAI SIMPLĂ

ARISTON 
NET



ariston.com/ro

Ariston Thermo Romania SRL
Polona Business Center, Strada Polonă nr. 68-72
Etaj 1, Sector 1, Cod Poștal 010505, București
Telefon: 004021-2319521

Fax :   004021-2319510
e-mail: service.ro@aristonthermo.com
www.ariston.com/ro 42
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