
Управлявайте умно климатика си чрез смартфон



Melissa може да управлява всеки климатик
чрез смартфон и да пести електроенергия.

Melissa може да управлява всеки климатик, без значение 
марката, моделът или на колко години е. Благодарение на 
нашето мобилно приложение, управлението на климатик от 
разстояние никога не е било по-лесно. Всичко, което е нужно, е 
само връзка с интернет. След време, Melissa обучава навиците 
Ви и започва да управлява климатика вместо вас, спестявайки до 
25% от електроенергията на климатика.
За инсталацията на Melissa не са нужни никакви специални 
умения. Просто включете устройството в електро захранването 
и го поставете на видно място срещу климатика, който искате да 
управлявате умно.



Технология, която работи.

Връзката между смартфон и Melissa е посредством 
интернет. След като се изпрати команда от 
мобилното ни приложение, Melissa симулира 
дистанционното на климатика, пращайки към него IR 
сигнал, отговарящ на командата.



Чрез мобилното приложение на Melissa, можете да 
управлявате климатика си отвсякъде. Можете да 
променяте температурата, да задавате режима на работа, 
скоростта на вентилатора, както и да разберете повече за 
влажността в стаята. Искате като се приберете  вкъщи, 
климатика Ви вече да работи на предпочитана  от вас 
температура? Да, с мобилното ни приложение можете 
лесно да задавате таймери с ден, час и желана 
температура!

Независимо дали сте на работа, извън 
града или пък в движение...



Инсталация само за 3 минути.
Не се изискват никакви по-специални умения, за да 
инсталирате успешно Melissa. Единственото, което 
са изисква е 3 минути от вашето време.
Ето как протича една инсталация на Melissa:

1 Пъхнете USB кабела към AC/DC адаптера, 
включен в комплекта.

2 Поставете Melissa на видимо място срещу 
климатика, който желаете да управлявате.

3 Включете Melissa в контакт.

4 Свалете мобилното приложение от AppStore 
или Google Play и следвайте инструкциите в 
него.



Продавайте Melissa.
Въпреки, че сме млада компания, ние сме 
амбициозни и вярваме, че нашият продукт е 
най-добрият. Ние Ви предлагаме продукт, чрез 
който да се отличите от другите. Включвайки 
нашият продукт в своето портфолио, Вашите 
клиенти ще Ви виждат като напредничава 
компания с достъп до най-доброто на пазара. 
Нашата бизнес философия е обвързана изцяло с 
идеята за иновации, които да променят 
използването на климатика завинаги, правейки го 
лесен за управление. Вярваме, че ключът към 
успешни бизнес отношения е в доверието, 
лоялността и добрата комуникация. Убедени сме, че 
можем да постигаме общи успехи с повече 
партньори. Станете наш партньор, включете се в 
иновацията.
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София
Лозенец, бул. П. Яворов № 50-56, вх. А, ет. 1, ап. 4

hi@seemelissa.com
+359 896 482 229

www.seemelissa.com


