
Handleiding & Installatie
SMART KIT

BELANGRIJKE NOTITIE: 
Lees de handleiding aandachtig door voordat u uw Smart 
kit (draadloze module) installeert of aansluit. Bewaar deze 
handleiding voor toekomstig gebruik.
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Hierbij verklaren we dat deze Smart kit in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige DoC is bijgevoegd. (Alleen producten van de 
Europese Unie)



1. Specificaties 
 Model: EU-OSK105, US-OSK105 
 Standaard: IEEE 802. 11b/g/n 
 Antennetype: Bedrukte PCB 
 Antennefrequentieband: 2400-2483,5 MHz 
 Bedrijfstemperatuur: 0 C~45 C/32 F~113 F  
 Bedrijfsvochtigheid: 10 %~85% 
 Ingangsvermogen: DC 5V/300mA
 Maximaal TX-vermogen: <20dBm 

2. Preventieve maatregelen 
     • Toepasselijk systeem: iOS, Android
 - Houd uw APP up-to-date met de nieuwste versie. 
 - Vanwege een speciale situatie kunnen zich voordoen, we beweren expliciet hieronder: Niet alle 
    Android- en iOS-systemen zijn compatibel met APP. We  zijn niet verantwoordelijk voor  problemen als  
    gevolg van de incompatibiliteit.
     • Draadloze veiligheidsstrategie
   Smart kit ondersteunt alleen WPA-PSK/WPA2-PSK-codering en niet-codering. WPA/WPA2-PSK-
   codering wordt aanbevolen.
     • Waarschuwingen:
 - Vanwege verschillende netwerksituaties kan het controleproces soms een time-out geven. Als deze
    situatie zich voordoet, is de weergave tussen bord en app mogelijk niet hetzelfde.
 - De camera van de smartphone moet 5 miljoen pixels of hoger zijn om ervoor te zorgen dat de QR-code 
    goed wordt gescand.
 - Vanwege verschillende netwerksituaties kan er soms een time-out voor het  verzoek optreden, waar 
    door het nodig is om de netwerkconfiguratie opnieuw  uit te voeren.
 - Het APP-systeem kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt voor verbetering van de 
    productfunctie. Het daadwerkelijke netwerkconfiguratieproces kan enigszins afwijken van de 
    handleiding, het daadwerkelijke proces prevaleert.
 - Kijk op de servicewebsite voor meer informatie.

3. DOWNLOAD EN INSTALLEER APP 
LET OP: De volgende QR-code is alleen beschikbaar voor het downloaden van de APP. Het is helemaal anders 
met de QR-code die is verpakt met SMART KIT.

  • Gebruikers van Android-telefoons: scan de QR-code van Android of ga naar Google Play, zoek naar de app ‘     
     NetHome Plus’ en download deze. 
  • iOS-gebruikers: scan de iOS QR-code of ga naar de APP Store, zoek de ‘NetHome Plus’-app en download deze.

1.  Verwijder de beschermkap van de smart kit (draadloze module)
2.  Open het voorpaneel en plaats de slimme kit (draadloze module) in de gereserveerde interface.
3.  Bevestig de QR-code die is verpakt met de Smart-kit (draadloze module) aan het zijpaneel van de  

 machine, zorg ervoor dat het gemakkelijk kan worden gescand door de mobiele telefoon. Als alternatief  
 kan de gebruiker een foto maken van de QR-code en deze op zijn eigen telefoon opslaan.

•  Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat  
 is verbonden met de draadloze router. De  
 draadloze router heeft ook al verbinding  
 met internet gemaakt voordat de gebruik- 
 ersregistratie en netwerkconfiguratie werd  
 uitgevoerd. 

•  Het is beter om in te loggen in uw e-mail 
 box en uw registratieaccount te activeren  
 door op de link te klikken voor het geval u

  het wachtwoord bent vergeten. U kunt  
 inloggen met de accounts van derden.  
 de gebruiker een foto maken van de QR-
 code en deze op zijn eigen telefoon  
 opslaan.

Android iOS

4. Installatie van de Smart-Kit (wireless module)

5. Gebruikersregistratie

Waarschuwing:Deze interface is alleen compatibel 
         met SMART KIT (draadloze module) 
         geleverd door de fabrikant.
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1. Klik op “Account maken”
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 2.  Voer uw e-mailadres enwachtwoord in 
       en klik vervolgens op “Registreren”

Netwerkconfiguratie door Bluetooth-scan 
Let op: Zorg ervoor dat de bluetooth van je mobiele apparaat werkt.

Waarschuwingen:
• Het is noodzakelijk om elk ander netwerk in de buurt te vergeten en ervoor te 

zorgen dat het Android- of iOS-apparaat gewoon verbinding maakt met het 
draadloze netwerk dat u wilt configureren.

• Zorg ervoor dat de draadloze functie van het Android- of iOS-apparaat goed 
werkt en automatisch weer kan worden verbonden met uw oorspronkelijke 
draadloze netwerk.

Herrinnering;
De gebruiker moet alle stappen binnen 8 minuten na het inschakelen van de 
airconditioner voltooien, anders moet u hem opnieuw inschakelen.

• Android- of iOS-apparaat gebruiken om netwerkconfiguratie uit te voeren
• Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat al is verbonden met het wifi-netwerk dat 

u wilt gebruiken. U moet ook andere irrelevante Wi-Fi-netwerken vergeten voor 
het geval dit uw configuratieproces beïnvloedt.

• Koppel de voeding van AC los.
• Sluit de voeding van AC aan en druk zeven keer in 10 seconden zeven keer op de 

knop “LED DISPLAY” of “NIET STOREN”.
• Wanneer de AC “AP” weergeeft, betekent dit dat de AC Wi-Fi al in de 
     “AP”-modus is gegaan.

Er zijn twee manieren om de netwerkconfiguratie te voltooien:
• Netwerkconfiguratie door Bluetooth-scan.
• Netwerkconfiguratie door het type apparaat te selecteren

6. Netwerk configuratie

Druk op " + Apparaat 
toevoegen "

Druk op "Scannen naar 
apparaten in de buurt"
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Wacht tot de slimme 
apparaten zijn gevonden en 
klik om het toe te voegen

Selecteer wifi thuis, 
voer het wachtwoord in
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87 U kunt een 8 bestaande naam
kiezen of een nieuwe naam 
aanpassen.

Bluetooth-netwerkconfiguratie 
is gelukt,nu kunt u het 
apparaat in de lijst zien.

Wacht verbinding met 
het netwerk

5 6 Configuratie geslaagd, u 
kunt de standaardnaam 
wijzigen.

Netwerkconfiguratie door het type apparaat te selecteren:

    Als de Bluetooth-netwerkconfiguratie mislukt, 
selecteer dan het apparaattype.

1

volg de bovenstaande stappen om naar de 
"AP"-modus te gaan.

2
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Choose Method

9:4 1

Note:Wait5-10 seconds while your device is in

AP mode before scanning the QR code.

Manual Setup

Scan QR code on the unit

Kies de netwerk
configuratiemethode.

Kies de methode 
"Scan de QR-code".

OPMERKING: Stappen       en       zijn alleen van toepassing op 
Android-systemen. iOS-systeem heeft deze twee stappen 
niet nodig.
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Wanneer u de methode 
"Handmatige installatie" 
kiest (Android). Maak 
verbinding met het 
draadloze netwerk (iOS)

Voer wachtwoord in alstublieft5 6

Netwerkconfiguratie is gelukt Configuratie geslaagd, u kunt 
het apparaat zienin de lijst.

7 8

OPMERKING:
• Wanneer de netwerkconfiguratie is voltooid, geeft de APP succes-cue-woorden op het scherm weer. 
• Vanwege verschillende internetomgevingen is het mogelijk dat de apparaatstatus nog steeds "offline" 

wordt weergegeven. Als deze situatie zich voordoet, is het noodzakelijk om de apparaatlijst op de APP op 
te halen en te vernieuwen en ervoor te zorgen dat de apparaatstatus "online" wordt. Als alternatief kan de 
gebruiker de wisselstroom uitschakelen en weer inschakelen, de apparaatstatus wordt na enkele minuten 
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Zorg ervoor dat zowel uw mobiele apparaat als de airconditioner met internet zijn verbonden voordat u de app 
gebruikt om de airconditioner via internet te bedienen. Volg de volgende stappen:

•Schema 
 Wekelijks kan de gebruiker een afspraak maken om de AC op een bepaalde tijd in of uit te schakelen. De  
 gebruiker kan ook de circulatie kiezen om de AC wekelijks onder schemacontrole  te houden.

OPMERKING: Niet alle functies van de APP zijn beschikbaar op de airconditioner. Bijvoorbeeld: ECO, Turbo, 
Swing-functie, raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

7. HOE DE APP TE GEBRUIKEN 8. SPECIALE FUNCTIE

1 Klik op "Aanmelden"
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2 Kies de airconditioning.

3 Hiermee kan de gebruiker 
de aan/uit-status van de 
airconditioner, de bedrijfsmodus, 
de temperatuur, de ventilatorsnelheid 
enzovoort regelen.



•Sleep 
 De gebruiker kan zijn eigen comfortabele slaap aanpassen door de doeltemperatuur in te stellen.

• Apparaat delen 
 De airconditioner kan door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden bediend via de 
 Share Device-functie.

•Controleren 
 De gebruiker kan eenvoudig de AC-bedrijfsstatus controleren met deze functie. Wanneer deze procedure  
 is voltooid, kan het de normale items, abnormale items en detailinformatie weergeven.
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1 Klik op "Gedeelde 
QR-code"

2 QR-code weergave.

3 De andere gebruikers moeten 
eerst inloggen in de Nethome 
Plus-app, vervolgens op hun 
eigen mobiel op Share-apparaat 
toevoegen klikken en hen vervolgens 
vragen de QR-code te scannen.

4 Nu kunnen de anderen 
het gedeelde apparaat 
toevoegen.
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WAARSCHUWINGEN:
 
Voor modellen van US-OSK105, EU-OSK105: 
FCC-ID:2AS2HMZNA21 
IC:24951-MZNA21
 
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en het bevat van licentie vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) 
die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada.
 
De bediening is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 
1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken;
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenst gebruik van het ap-

paraat kan veroorzaken. 

Gebruik het apparaat alleen volgens de meegeleverde instructies. Wijzigingen of aanpassingen aan dit ap-
paraat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen 
de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan de 
FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om te 
voorkomen dat de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequentie worden overschreden, mag de menselijke 
nabijheid van de antenne tijdens normaal gebruik niet minder dan 20 cm (8 inch) zijn.

OPMERKING: 
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstem-
ming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een   redelijke bescherming te bieden tegen 
schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofre-
quentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, 
schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferen-
tie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- 
of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker 
aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:
 
--Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. 
--Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 
--Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. 
--Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TVtechnicus om hulp.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor problemen en problemen veroorzaakt door internet, draadloze routers 
en slimme apparaten. Neem contact op met de oorspronkelijke provider voor verdere hulp.


