
GØR DIN LUFT SMARTERE.
Opnå styring uden begrænsninger og få håndfri hjælp til 
at få fuld adgang til funktionerne i dine klimaanlæg.
Det er nu blevet let at optimere din komfort ved afkøling 
takket være vores netværksaktiverede klimaanlæg med 
Panasonics Comfort Cloud og Smart Voice Control.

NY COMFORT CLOUD OG  
SMART VOICE CONTROL

NY SMART VOICE 
CONTROL



Smart styring. Kontroller kølekomforten når som helst og hvor som helst
Forbind & Kontroller-betjening
· 20 enheder pr. sted op til 10 forskellige steder
· Omdan flere fjernbetjeninger til en enhed.

Kontroller flere enheder på én gang
·  Aktiver alle klimaanlæg på samme tid eller med gruppeindstilling for forkøling.
·  Indstil ugentlige timere for flere enheder for at imødekomme dine daglige rutiner.

Brug funktionerne på din fjernbetjening og meget mere, direkte fra din mobile enhed
Nem kontrol og adgang til alle funktioner på fjernbetjeningen, når som helst og hvor som helst.

COMFORT CLOUD APP. 
PRAKTISK CENTRALSTYRING

1

2 3

Smart komfort
Håndter nemt komfort og luftkvalitet

·  Juster indstillet temperatur 
Indstil temperatur ved at overvåge indendørs- og 
udendørstemperaturer i realtid.

·  nanoe™ X-luftrensningssystem * 
Aktiver nanoe™ X, det avancerede luftrensningssystem til at 
deodorisere og skabe sundere omgivelser.

Smart effektivitet
Mere komfort med mindre energispild.

·  Analyse af energiforbrug** 
Overvåg energiforbruget baseret på forskellige temperaturindstillinger.

·  Sammenligning af energiforbrug (dag/uge/måned/år) 
Sammenlign energiforbrugshistorik for klimaanlæg for bedre 
budgetplanlægning.

Smart assistent
Få information om nedbrud

·  Underretning om og identifikation af fejlkoder*** 
Start appen for at kontrollere fejlkoder for nem fejlfinding.  
Hjælp teknikere med let at identificere problemerne.

·  Brugerrettigheder. 
Registrer flere brugere. Indstil administratorrettigheder, og tildel 
brugeradgang.

* nanoe ™ X er tilgængelig i bestemte serier / ** Datanøjagtigheden af det estimerede energiforbrug afhænger af strømforsyningsmængden. / *** Kontakt uddannede teknikere for at udføre reparation/service.



Tænd/sluk klimaanlæg
Nem kontrol giver ro 
Det er nemt at tænde/slukke klimaanlægget, når du skal gøre et rum 
behageligt for dine små.

Skift tilstand
Ekstra hjælp når du har travlt 
Skift nemt driftstilstanden for dit klimaanlæg til køling/varme/auto, 
når du har hænderne fulde.

Få flere ting gjort med én enkelt kommando
Gør din dag nemmere med din personlige rutine ved at gruppere individuelle handlinger.

Planlæg din rutine med en tilpasset kommando.
Med rutinefunktionen kan du tilpasse stemmekommandoer og styre flere stemmestyrede enheder inklusive vores netværksaktiverede klimaanlæg for at hjælpe dig 
med din personlige rutine. 

Stemmekomandoer for klimaanlægsfunktioner
Nyd, at det er nemt at få adgang til disse fire grundlæggende funktioner med blot en enkelt stemmekommando.

Planlæg din rutine med en individuelt tilpasset kommando.
Med rutinefunktionen kan du tilpasse stemmekommandoer og styre flere stemmestyrede enheder inklusive vores netværksaktiverede klimaanlæg for at 
hjælpe dig med din personlige rutine.

NYHED — COMFORT CLOUD OG SMART VOICE CONTROL

SMART VOICE CONTROL 
ORD VIRKER BEDRE END HANDLINGER

1 3

2 4

Juster temperatur
Nem kontrol for uforstyrret kvalitetstid 
Juster klimaanlæggets temperatur efter dit behov med en enkelt 
stemmekommando.

Kontroller aktuel status
Håndfri komfort for hele familien
Det er let for ældre at kontrollere klimaanlæggets aktuelle driftsstatus 
og justere dets indstillinger

MERE INFORMATION: [Google] https://support.google.com/googlehome/answer/7029585?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0 [Amazon] https://www.techhive.com/article/3327501/how-to-use-alexa-routines.html

“OK Google, godmorgen” “OK Google, godnat”

25,5 °C

“ Alexa, tænd klimaanlægget i 
stuen.”

“ OK Google, tænd klimaanlægget 
i stuen.”

“ OK Google, indstil 
klimaanlægget i stuen til 25°C.”

“ Alexa, indstil klimaanlægget i 
stuen til 25°C.”

“ OK Google, indstil 
klimaanlæggets tilstand i stuen 
til afkøling.”

“ Alexa, indstil klimaanlægget i 
stuen til afkøling.”

“ OK Google, hvad er termostaten 
for klimaanlægget i stuen 
indstillet til.”

“ Alexa, hvad er klimaanlægget i 
stuen indstillet til.”
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Log på www.aircon.panasonic.eu, hvis du vil vide mere om,  
hvad Panasonic kan gøre for dig 

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland

Panasonic Comfort Cloud App

Smart Voice Control med netværksaktiverede klimaanlæg

Funktioner
Når du er hjemme Når du ikke er hjemme

Fjernbetjening Smart Voice Control 
med VPA  Comfort Cloud App.

Smart 
styring

Strøm TIL/FRA ✔ ✔ ✔

Kontroller flere klimaanlæg på  
1 sted ✔

Kontroller flere enheder på flere 
steder ✔

Opsæt og administrer rutiner ✔

Smart 
komfort

Køletilstand ✔ ✔ ✔

Opvarmningstilstand ✔ ✔ ✔

Auto-tilstand ✔ ✔ ✔

nanoeTM-tilstand ✔ ✔

Forkøling ✔ ✔

Temperaturændring ✔ ✔ ✔

Smart 
effektivitet

Analyser energiforbrugsmønstre ✔

Sammenlign forbrugshistorik ✔

Smart 
assistent

Modtag fejlmeddelelser ✔

Tildel flere brugere ✔ ✔

Tjek strøm TIL/FRA ✔ ✔ ✔

Tjek nuværende tilstand ✔ ✔ ✔

Tjek temperaturindstillinger ✔ ✔ ✔

Tjek rumtemperatur ✔ ✔ ✔

Andre funktioner

1. Valg af tilstand
Juster din rumtemperatur fra alle tilgængelige driftstilstande

2. Ændr ventilatorhastighed
Juster ventilatorhastigheden efter behov, eller aktiver auto-
ventilatortilstand for automatisk justering.

3. Ændr luftstrømsretning*
Vælg auto- eller svingtilstand (op-ned, venstre-højre) for at 
styre luftstrømsretningen for optimal køling.
*  Mulighed for Venstre-Højre-sving er skjult, hvis modellen ikke har denne funktion, f.eks. 

standardmodeller.

4. Underretning om og identifikation af fejlkoder*
Start appen for at kontrollere fejlkoder for nem fejlfinding og 
hjælp teknikeren med nemt at identificere fejl.
* Kontakt uddannede teknikere til udførelse af reparation/service.

5. Brugerrettigheder
Registrer flere brugere. Indstil administratorrettigheder, og 
tildel brugeradgang.

6. Multirum
Administrer rum for rum og se statistik pr. rum, og udnyt 
funktioner som "Alle til" eller "Alle fra". 
Op til 20 rum (enheder) pr. sted på 10 steder. 

Specifikationer
Indgangsspænding
Strømforbrug
Størrelse (H x B x D)
Vægt
Grænseflade
Trådløst LAN Standard
Frekvensområde
Kryptering

DC 12 V 
Maks. 660 mW
66 mm x 36 mm x 12 mm
Ca. 85 g
1 x trådløst LAN
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz-bånd
WPA2-PSK (TKIP/AES)

CZ-TACG1 netværksadapter 
(valgfri)*
·  Valgfri RAC-netværksadapter
·  Kompakt størrelse for nem installation.
·  Fås til indbygning eller som synlig 

installation afhængigt af modeltype.

*  Funktionalitet varierer afhængigt af modeller. Kontakt din 
lokale forhandler for kompatible modeller.

Opsætning
For at synkronisere med din stemmeassistent skal 
klimaanlægget først registreres i Panasonic Comfort Cloud.

Sådan synkroniseres Comfort Cloud med Google Home
1. Åbn Google Home-appen.
2. Klik på 'Konto'.
3. Vælg 'Opsæt eller tilføj'.
4. Vælg 'Opsæt enhed'.
5.  Vælg ‘Fungerer med Google;  

Har du allerede sat noget op?
6. Søg efter ‘Comfort Cloud’.
7.  Angiv dit brugernavn og 

adgangskode til ‘Comfort Cloud’.

Sådan synkroniseres Comfort Cloud med Amazon Alexa
1.  Åbn Amazon Alexa-appen.
2. Klik på 'Enheder'.
3.  Vælg ‘Dine Smart Home-færdigheder.
4.  Vælg ‘Aktiver Smart Home-færdigheder'.
5. Søg efter ‘Comfort Cloud’.
6.  Angiv dit brugernavn og   

adgangskode til ‘Comfort Cloud’. 

Tilslutningsdiagram
Andre hardwarekrav 
(køb og abonner separat)

Download gratis appIndendørsenhed

Panasonic Comfort CloudRouter Internet Smartphone
Netværk 
Indbygget WLAN i bestemte 
modeller eller med valgfri adapter 
CZ-TACG1 tilsluttet port CN-CNT

Panasonic Cloud 
Server udvikles, 
styres og 
administreres af 
Panasonic.

Kompatibel enhed og browsere
1. Android 4.4 eller højere
2. iOS 9.0 eller højere

Bemærk:
·  Dette er ikke en endelig liste over alle kompatible enheder, andre tilsvarende 

enheder, som bruger understøttede operativsystemer kan også fungere via særlige 
apps. Bemærk venligst, at brugeroplevelsen kan variere en smule afhængigt af 
kombinationen af hardware og software.

 
· Google er et varemærke tilhørende Google LLC.
·  Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. 

eller dets datterselskaber.
·  Tilgængeligheden af stemmeassistenttjenesterne varierer afhængigt af land og sprog.


