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⯈ Трябва да приемете Условията за ползване и Декларацията за 
защита на данните, преди да започнете да използвате 
приложението 

 
⯈ Опционално: Google Analytics 

 
⯈ Опционално: Регистриране на данни 
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Разгледайте приложението, без да 
се регистрирате, ако нямате 
съвместим продукт 

 
Съвет: 
Излезте с „Изход“ от 
настройките. 
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Кликнете на  
Продължи! 

 
Вход с Bosch ID
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Bosch ID 
⯈ Влезте 

⯈ Или създайте нов Bosch ID 
 Още не сте се 
регистрирали? 

⯈ Ако сте забравили паролата 
си 
 Забравена парола 

 

Линк към сайта на Bosch ID: 
https://identity- 
myprofile.bosch.com/ids/login 

Предимствата на Bosch ID 
⯈ Споделен достъп с Вашето 

семейство 
(Многостепенен достъп с 
Bosch ID за един гейтуей) 

⯈ Добавяне на всички Ваши 
уреди (Няколко гейтуея с 
един Bosch ID (макс. 15)) 

⯈ Не е необходима лична 
парола за гейтуеите (не 
важи за  iCom) 

https://identity-myprofile.bosch.com/ids/login
https://identity-myprofile.bosch.com/ids/login
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⯈ Стартирайте 
сдвояването с 
„Добавяне на уред” 

⯈ Разрешете достъпа до 
камерата и сканирайте  
QR  кода 

⯈ Или го добавете ръчно 
чрез въвеждане на 
данните на уреда 

 
Съвет: 

Добавяне на още уреди 

Меню  Уреди 
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⯈ След сканиране на QR к од а  се показва 
разпознатият продукт 

⯈ Потвърдете, за да стартирате сдвояването 
 
 

⯈ Ако кликнете на „Упс! Не е този! “, ще се 
покаже пълният списък с продукти, 
поддържани от приложението 

⯈ Изберете уреда си и стартирайте сдвояването 

Идентификация на уреда 
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Идентификация на уреда 
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⯈ Сканирайте QR кода на 
гейтуея или на 
вътрешното тяло на 
климатика 

⯈ Свържете гейтуея към 
вътрешното тяло и включете 
захранването 

Следвайте инструкциите в 
приложението: 

 
⯈ Натискайте SET – 

Настройка, докато на 
дистанционното  се 
покаже wifi,  след това 
натиснете  OK 

⯈ Потвърдете статуса  с WIFI 
текста на дисплея на 
вътрешното тяло. 

Wi-Fi връзка 
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