
Lançamento ! 

Controla a climatização do ambiente a qualquer hora e de 
qualquer lugar!

Adquirindo o Interface Wireless Lan (UTY-TFNXZ2) e baixando o app FGLair, você pode 
controlar a temperatura da sua casa a qualquer hora e de qualquer lugar.

Define a temperatura

Verifica a Operação

Verifica a operação

Liga

Desliga

Altera a configuração
de temperatura

Residência 2

Você pode controlar o ar condicionado Fujitsu utilizando o smartphone como controle remoto.

Usando o aplicativo FGLair, você pode verificar o status de operação e alterar suas configurações.

Com um único smartphone, você pode verificar o status de operação não apenas de 1 ar condicionado 

de sua residência, mas de todos os condicionadores de ar instalados em sua casa e de outra casa 

também!

Por exemplo, você pode verificar o status do ar condicionado da casa dos seus pais.

Controle até 24 aparelhos de ar condicionado.

Residência 1

WLAN para controle individual
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Principais Funções
•Timer Semanal •Ajuste da Aleta

•Controle da Temperatura

•Exibição de Erro

•Alerta via e-mail

•Liga / Desliga

•Modo de Operação

•Velocidade do Ventilador

•Roteador Wireless
-IEEE802.11b/g/n LAN sem fio
•Versão necessária do sistema

operacional
*Por favor, verifique o aplicativo para mais informações..

Diagrama do Sistema

Design simples e fácil de usar!
O novo design, com uma tela mais amigável, permite que você opere mais facilmente seu condicionador de ar.
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*Kit de Comunicação: UTY-XCBXZ2 é obrigatório para os modelos ASBG09/12JMCA e ASBG07/09/12LMCA
*Kit de comunicação: UTY-XWNX é obrigatório ASBG36JMTA e ASBG36LMTA


