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ZESTAW 
SMART AC  

Instrukcja obsługi

WAŻNA INFORMACJA:
Przed przystąpieniem do instalacji lub podłączania urządzenia należy dokładnie zapoznać
się z instrukcją. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Niniejszym oświadczamy, że dostarczony sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi 
właściwymi przepisami Dyrektywy 1999/5/WE. Temat deklaracji zgodności można skonsultować 
z przedstawicielem handlowym.

1. SPECYFIKACJE
Model: OSK102
Standard: IEEE 802.11b/g/n
Typ anteny: zewnętrzna antena dookólna
Częstotliwość: WIFI 2.4G
Maksymalna moc nadawania: maks. 15 dBm
Temperatura pracy: 0°C~45°C/32°F~113°F
Wilgotność pracy: 10%~85%
Pobór mocy: DC 5V/300 Ma

2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Obsługa systemów: IOS, Android (Zalecany: IOS 7.0, Android 4.0).

UWAGA:
• Ze względu na możliwość wystąpienia szczególnych okoliczności, wyraźnie stwierdzamy, że: 

nie wszystkie systemy Android i IOS są kompatybilne z aplikacją. Nie ponosimy odpowie-
dzialności za zdarzenia wynikające z niekompatybilności systemów.

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
• Zestaw SMART obsługuje wyłącznie szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK oraz brak szyfro-

wania. Zalecane jest szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK.
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Uwaga
Więcej informacji dostępnych jest na internetowej stronie serwisowej. Dla prawidłowego odczy-
tu kodu QR wymagany jest smartfon z kamerą o minimalnej rozdzielczości 5 milionów pikseli. 
• Ze względu na zmienny stan sieci, mogą wystąpić dłuższe przerwy w dostawie usługi, wyma-

gające ponownej konfiguracji sieci. 
• Ze względu na zmienny stan sieci, proces sterowania może zostać przerwany. W takiej sytu-

acji, sygnalizacja na urządzeniu i w aplikacji może się różnić. Należy poczekać na przywróce-
nie połączenia. 

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i problemy spowodowane funk-
cjonowaniem Internetu, routera Wi-Fi i urządzeń inteligentnych. W celu uzyskania dodatkowej 
pomocy, prosimy o kontakt z dostawcą tych usług.  

3. POBIERANIE I INSTALOWANIE APLIKACJI 
Uwaga: Powyższe kody służą wyłącznie do pobrania aplikacji. 

Kod QR typ A                                                                       Kod QR typ B 

• Użytkownicy telefonów z systemem Android: zeskanuj kod QR typu A lub przejdź do sklepu 
internetowego google play, wyszukaj aplikację „Nethome Plus” i pobierz ją. 

• Użytkownicy telefonów Iphone: zeskakuj kod QR typu B lub przejdź do sklepu internetowe-
go App Store, wyszukaj aplikację „Nethome Plus” i pobierz ją.
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4. MONTAŻ ZESTAWU SMART

1. Zdejmij ochronną nasadkę z zestawu SMART.

2. Otwórz przedni panel i podłącz zestaw SMART do wyznaczonego portu.
3. Naklej kod QR dostarczony z zestawem SMART na bocznym panelu urządzenia, upewnij się,  
że jego zeskanowanie za pomocą telefonu nie będzie utrudnione. Alternatywnie, użytkownik 
może zrobić zdjęcie kodu QR i zapisać go na swoim telefonie.

OSTRZEŻENIE: Interfejs ten jest kompatybilny wyłącznie z zestawem SMART dostarczonym 
przez producenta.

5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Upewnij się, że twoje urządzenie mobilne jest połączone z routerem Wi-Fi. Przed rejestracją użyt-
kownika i konfiguracją sieci należy również upewnić się, że router nawiązał połączenie z siecią 
Internet. 
W przypadku gdy zapomnisz hasła, najlepiej zalogować się do skrzynki pocztowej i aktywować 
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zarejestrowane konto klikając link.

6. KONFIGURACJA SIECI

Uwaga:
• Konieczne jest anulowanie („zapomnij sieć”) nawiązywania połączeń z innymi dostępny-

mi sieciami i upewnienie się, że system Android lub IOS łączy się wyłącznie z siecią Wi-Fi,  
którą chcesz skonfigurować.

• Upewnij się, że funkcja Wi-Fi w urządzeniu z systemem Android lub IOS funkcjonuje prawi-
dłowo i możliwe jest automatyczne przywrócenie połączenia z oryginalną siecią Wi-Fi.

Przypomnienie:
Kiedy praca klimatyzatora zacznie być sterowana za pomocą aplikacji, nie będzie można w tym 
celu użyć pilota klimatyzatora. Konieczne będzie zakończenie konfiguracji sieciowej lub zrese-
tować zasilanie klimatyzatora, aby móc sterować jego pracą za pomocą pilota. Alternatywnie,  

2. Wprowadź adres e-mail i hasło, następnie 
naciśnij przycisk „Registration”.

1. Kliknij na „Create Account”.
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należy odczekać 8 minut na automatyczne wyjście klimatyzatora z trybu sterowania aplikacją.

KONFIGURACJA SIECIOWA Z URZĄDZENIEM ANDROID

1. Upewnij się, że twoje urządzenie mobilne nawiązało połączenie z siecią Wi-Fi, której chcesz 
używać. Ponadto, należy „zapomnieć” pozostałe, nieużywane sieci Wi-Fi, ponieważ mogą zakłócić 
proces konfiguracji. 
2. Odłącz zasilanie klimatyzatora.
3. Ponownie podłącz zasilanie klimatyzatora i w ciągu trzech minut, siedem razy naciśnij przycisk 
„ LED ” na pilocie.
4. Pojawienie się na wyświetlaczu klimatyzatora symbolu AP oznacza, że moduł Wi-Fi klimatyza-
tora aktywował tryb aplikacji.
Niektóre modele klimatyzatorów nie wymagają wykonania czynności z punktu 2 aby załączyć 
tryb aplikacji.

6. Zeskakuj kod QR, dołączony do zestawu 
SMART.

5. Naciśnij „+Add Device”.
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KONFIGURACJA SIECIOWA Z URZĄDZENIEM IOS

1. Upewnij się, że twoje urządzenie mobilne nawiązało połączenie z siecią Wi-Fi, której chcesz 
używać. Ponadto, należy „zapomnieć” pozostałe, nieużywane sieci Wi-Fi, ponieważ mogą zakłócić 
proces konfiguracji. 
2. Odłącz zasilanie klimatyzatora (niektóre modele).
3. Ponownie podłącz zasilanie klimatyzatora i w ciągu trzech minut, siedem razy naciśnij przycisk 
wyświetlacza cyfrowego lub przycisk trybu „nie przeszkadzaj”.
4. Pojawienie się na wyświetlaczu klimatyzatora symbolu AP oznacza, że moduł Wi-Fi klimatyza-
tora aktywował tryb aplikacji.

9. Jeżeli konfiguracja zakończy się powodze-
niem, urządzenie będzie widoczne na liście.

7. Wybierz własną sieć Wi-Fi, na przykład My 
Home (powyższy rysunek należy traktować 
wyłącznie jako odniesienie).
8. Wprowadź hasło własnego routera Wi-Fi  
i naciśnij OK.
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6. Zeskakuj kod QR, dołączony do zestawu 
SMART.

8. Naciśnij przycisk „Settings” aby przejść do 
strony z ustawieniami, wybierz WLAN/WIFI.

5. Naciśnij „+Add Device”.

7. Przeczytaj wyświetlone instrukcje i naciśnij 
przycisk „Home” aby powrócić do interfejsu 
urządzenia.
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10. Wpisz domyślne hasło: 12345678 i naciśnij przy-
cisk „Join”.

11. Powróć do Aplikacji i naciśnij przycisk „Next”. 12. Wybierz własną sieć Wi-Fi, na przykład My Home 
(powyższy rysunek należy traktować wyłącznie jako 
odniesienie).
13. Wprowadź hasło własnego routera Wi-Fi i naci-
śnij OK.

9. Wybierz net_ac_XXXX
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UWAGA:
• Ukończeniu konfiguracji sieciowej, aplikacja wyświetli komunikat potwierdzający powodze-

nie operacji.
• Ze względu na różny stan sieci, wyświetlany stan sieci może nadal offline. W takiej sytuacji 

należy odświeżyć listę urządzeń w aplikacji i upewnić się, że status urządzenia zmienił się 
na online. Alternatywnie, użytkownik może wyłączyć zasilanie klimatyzatora i podłączyć  
je ponownie, urządzenie powinno przejść w stan online po kilku minutach.

7. OBSŁUGA APLIKACJI

Przed rozpoczęciem sterowania pracą klimatyzatora za pomocą aplikacji, upewnij się, że zarówno 
urządzenie mobilne jak i klimatyzator są podłączone do Internetu. Wykonaj następujące czynności:  

1. Wpisz nazwę własnego konta i hasło, naciśnij przycisk „Sign In”.
2. Wybierz docelowy klimatyzator aby przejść do głównego interfejsu sterowania.
3. W interfejsie można sterować załączaniem/wyłączaniem klimatyzatora, trybem pracy, tempe-
raturą, prędkością wentylatora itd.

UWAGA:
Nie wszystkie funkcje dostępne w aplikacji są obsługiwane przez dany model klimatyzatora.  
Na przykład: ECO, Turbo, wachlowanie w prawo i w lewo, wachlowanie w górę i w dół. Sprawdź 
dostępność poszczególnych funkcji w instrukcji obsługi klimatyzatora.

14. Jeżeli konfiguracja zakończy się powodze-
niem, urządzenie będzie widoczne na liście.



44

P
L

10. Wpisz domyślne hasło: 12345678 i naciśnij przy-
cisk „Join”.

11. Powróć do Aplikacji i naciśnij przycisk „Next”. 12. Wybierz własną sieć Wi-Fi, na przykład My Home 
(powyższy rysunek należy traktować wyłącznie jako 
odniesienie).
13. Wprowadź hasło własnego routera Wi-Fi i naci-
śnij OK.

9. Wybierz net_ac_XXXX

45

P
L

UWAGA:
• Ukończeniu konfiguracji sieciowej, aplikacja wyświetli komunikat potwierdzający powodze-

nie operacji.
• Ze względu na różny stan sieci, wyświetlany stan sieci może nadal offline. W takiej sytuacji 

należy odświeżyć listę urządzeń w aplikacji i upewnić się, że status urządzenia zmienił się 
na online. Alternatywnie, użytkownik może wyłączyć zasilanie klimatyzatora i podłączyć  
je ponownie, urządzenie powinno przejść w stan online po kilku minutach.

7. OBSŁUGA APLIKACJI

Przed rozpoczęciem sterowania pracą klimatyzatora za pomocą aplikacji, upewnij się, że zarówno 
urządzenie mobilne jak i klimatyzator są podłączone do Internetu. Wykonaj następujące czynności:  

1. Wpisz nazwę własnego konta i hasło, naciśnij przycisk „Sign In”.
2. Wybierz docelowy klimatyzator aby przejść do głównego interfejsu sterowania.
3. W interfejsie można sterować załączaniem/wyłączaniem klimatyzatora, trybem pracy, tempe-
raturą, prędkością wentylatora itd.

UWAGA:
Nie wszystkie funkcje dostępne w aplikacji są obsługiwane przez dany model klimatyzatora.  
Na przykład: ECO, Turbo, wachlowanie w prawo i w lewo, wachlowanie w górę i w dół. Sprawdź 
dostępność poszczególnych funkcji w instrukcji obsługi klimatyzatora.

14. Jeżeli konfiguracja zakończy się powodze-
niem, urządzenie będzie widoczne na liście.



46

P
L

8. SPECJALNE FUNKCJE

Specjalne funkcje obejmują: programator czasu włączenia, programator czasu wyłączenia,  
funkcję 8°C HEAT, program nocny, tryb testowy.

UWAGA: Jeżeli klimatyzator nie obsługuje którejś z wymienionych funkcji, funkcja ta będzie 
ukryta na liście dostępnych opcji.

Programator czasu włączenia/wyłączenia
Użytkownik może ustalić konkretne godziny załączenia lub wyłączenia klimatyzatora w ciągu  
tygodnia. Ponadto możliwe jest ustawienie ciągłości, dzięki czemu harmonogram pracy klimaty-
zatora zostanie zastosowany w kolejnych tygodniach.

FUNKCJA 8°C HEAT
Użytkownik może uruchomić klimatyzator w funkcji 8°C HEAT jednym kliknięciem. Podczas jego 
nieobecności, funkcja zapobiegnie nadmiernemu schłodzeniu pomieszczenia.

Program nocny (SLEEP)
Użytkownik może ustawić własną, komfortową temperaturę, która będzie utrzymywana  
np. w nocy, podczas snu.

Tryb testowy
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi sprawdzenie stanu pracy klimatyzatora. Po zakończeniu 
tej procedury, wyświetlony zostanie status normalnej pracy, zestawienie nieprawidłowości wraz  
z podaniem szczegółowych informacji.

9. UWAGI
• Urządzenie to spełnia wymagania punktu 15 przepisów FCC oraz wytycznych RSS 210  

organizacji Industry & Science Canada. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące 
warunki: (1) urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi odbierać 
zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowa-
nie.

• Urządzenie należy obsługiwać zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Niniejsze 
urządzenie spełnia przepisy FCC oraz IC dotyczące emisji promieniowania ustalone dla nie-
kontrolowanego środowiska. Aby uniknąć możliwości przekroczenia limitów narażenia na 
promieniowanie o częstotliwości radiowej, ustalonych przez FCC i IC, podczas normalnej 
pracy człowiek nie powinien się znajdować bliżej niż 20 cm od anteny.

• Zmiany lub modyfikacje urządzenia, na które nie otrzymano wyraźnej zgody strony odpo-
wiedzialnej za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i problemy spowodowane funkcjono-
waniem Internetu, routera Wi-Fi i urządzeń inteligentnych. W celu uzyskania dodatkowej 
pomocy, prosimy o kontakt z dostawcą tych usług.
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Tryb testowy
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi sprawdzenie stanu pracy klimatyzatora. Po zakończeniu 
tej procedury, wyświetlony zostanie status normalnej pracy, zestawienie nieprawidłowości wraz  
z podaniem szczegółowych informacji.

9. UWAGI
• Urządzenie to spełnia wymagania punktu 15 przepisów FCC oraz wytycznych RSS 210  

organizacji Industry & Science Canada. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące 
warunki: (1) urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi odbierać 
zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowa-
nie.

• Urządzenie należy obsługiwać zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Niniejsze 
urządzenie spełnia przepisy FCC oraz IC dotyczące emisji promieniowania ustalone dla nie-
kontrolowanego środowiska. Aby uniknąć możliwości przekroczenia limitów narażenia na 
promieniowanie o częstotliwości radiowej, ustalonych przez FCC i IC, podczas normalnej 
pracy człowiek nie powinien się znajdować bliżej niż 20 cm od anteny.

• Zmiany lub modyfikacje urządzenia, na które nie otrzymano wyraźnej zgody strony odpo-
wiedzialnej za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i problemy spowodowane funkcjono-
waniem Internetu, routera Wi-Fi i urządzeń inteligentnych. W celu uzyskania dodatkowej 
pomocy, prosimy o kontakt z dostawcą tych usług.
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SMART AC KIT  

Owner’s Manual

IMPORTANT NOTE:
Read the manual carefully before installing or connecting your Smart kit. Make sure to save this manual for future reference.
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DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, we declare that this AC is in compliance with the essential requirements and other rel-
evant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted with 
sales agent.

1. SPECIFICATION
Model: OSK102
Standard: IEEE 802.11b/g/n
Antenna Type: Wxternal omnidirectional Antenna
Frequency: WIFI 2.4G
Maximum Transmitted Power: Max. 15 dBm
Operation Temperature: 0°C~45°C/32°F~113°F
OperationHumidity: 10%~85%
Power Input: DC 5V/300 Ma

2. PRECAUTIONS
Applicable system: IOS, Android (Suggest:IOS 7.0, Android 4.0).

NOTE:
• Due to special situation may be occured, we explicitly claims below: Not all of the Andriod 

and IOS system are compatible with APP. We will not be responsible for any issue as a result 
of the incompatibility.

Wireless safety strategy
• Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK encryption and none encryption . WPA-PSK/

WPA2-PSK encryption is recommended.
Caution
• Please Check The Service Website For More Information.
• Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well. 
• Due to different network situation, sometimes, request time-out could happen, thus, it is 

necessary to do network configuration again.
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• Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this 
situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel 
confused.

NOTE: Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wi-Fi Router 
and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

3. DOWNLOAD AND INSTALL APP
Caution: QR Code A and QR Code B is only available for downloading APP.

QR Code A                                                                       QR Code B 

• Android Phone users: scan QR Code A or go to google play, search ‚Nethome Plus’ app and 
download it.

• Iphone Users: scan QR Code B or go to App Store, search ‚Nethome Plus’ app and download it.

4. INSTALL THE SMART KIT

1. Remove the protective cap of the smart kit.

2. Open the front panel and insert the smart kit into the reserved interface.



84

E
N

3. Attach the QR code packed with SMART KIT to the side panel of the machine, ensure it is con-
venience to be scanned by the mobile phone. Alternatively, user can take picture of the QR Code 
and save in into their own phone.
WARNING: This interface is only compatible with SMART KIT provided by the manufacturer

5. USER REGISTRATION

• Please ensure your mobile device is connected to Wifi router. Also, the Wifi router has alrea-
dy connected to Internet before doing user registration and network configuration.

• It is better to log in your email box and active your registration account by clicking link in case 
you forget the password.

2. Enter your email address and password, and 
then click “Registration”.

1. Click “Create Account”.

Inser t 



84

E
N

3. Attach the QR code packed with SMART KIT to the side panel of the machine, ensure it is con-
venience to be scanned by the mobile phone. Alternatively, user can take picture of the QR Code 
and save in into their own phone.
WARNING: This interface is only compatible with SMART KIT provided by the manufacturer

5. USER REGISTRATION

• Please ensure your mobile device is connected to Wifi router. Also, the Wifi router has alrea-
dy connected to Internet before doing user registration and network configuration.

• It is better to log in your email box and active your registration account by clicking link in case 
you forget the password.

2. Enter your email address and password, and 
then click “Registration”.

1. Click “Create Account”.

Inser t 

85

E
N

6. NETWORK CONFIGURATION

Caution:
• It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or IOS device 

just connect to the WIFI network you want to configure.
• Make sure the Android or IOS device WIFI function works well and can be connected back to 

your original WIFI network automatically.

Kindly reminder:
When AC enters into AP mode, the air-conditioning remote controller can’t control it. It is neces-
sary to finish network configuration or power the AC again in order to control it. Alternatively, you 
need to wait 8 minutes to let the AC quit AP mode automatically.

USING ANDROID DEVICE TO DO NETWORK CONFIGURATION

1. Make sure your mobile device has already been connected to the wifi network which you want 
to use. Also, you need to forget other irrelative wifi network in case it influences your cofiguration 
process.
2. Disconnect the power supply of AC.
3. Connect the power supply of AC, and seven times press the „ LED ” button in the remote control.
4. When the AC displays AP , it means that the AC WIFI has already entered into AP Mode.

Some type of AC do not need the 2 step to be in AP mode.

6. Scan QR Code which 9 is packed with smart 
kit.

5. Press “+Add Device”.
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USING IOS DEVICE TO DO NETWORK CONFIGURATION

1. Mak sure your mobile device has already been connected to the wifi network which you want 
to use. Also, you need to forget other irrelative wifi network in case it influences your cofiguration 
process.
2. Disconnect the power supply of AC(some units).
3. Connect the power supply of AC, and continuously press the digital display button or do not 
disturb button seven times in 3 minutes.
4. When the AC displays “AP” , it means that the AC WIFI has already entered into AP Mode.

 
 
 
 
 

9. Configuration Success, you can see the  
device on the list.

7. Select your own WiFi network, for example
My Home (the picture is only for reference).
8. Enter your own WiFi router password and 
click OK.
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8. Click settings to enter the setting page,  
select WLAN/WIFI.

7. Read the instruction above and press the
Home button to return to the device interface.

6. Scan QR Code which 9 is packed with smart 
kit.

5. Press “+Add Device”.
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10. Type defult password: 12345678 and click
“Join”.

12. Select your own WiFi network, for example
My Home (the picture is only for reference).
13. Enter your own WiFi router password and
click OK.

10. Choose net_ac_XXXX.

11. Return to APP and click Next.
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NOTE: 
When finishing network configuration, APP will display 
success cue words on the screen.
Due to different internet environment, it is possible that 
the device status still display offline. If this situation oc-
curs, it is necessary to pull and refresh the device list on 
the APP and make sure the device status become online. 
Alternatively, user can turn off the AC power and turn 
on it again, the device status will become online after 
few minutes.

7. HOW TO USE APP

Please ensure both your mobile device and air conditio-
ner are connected to the Internet before using app to 
control the air conditioner via internet, please follow the 
next steps:

14. Configuration Success, you can see the device on 
the list.

1. Type your own account and password, Click
“Sign in”.

2. Select the target air conditioner to enter
into the main control interface.
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NOTE:
Not all the function of the APP is available on air con-
ditioner. For example: ECO, Turbo, Left and Right Swing, 
Up and Down swing function, please check the user ma-
nual to find more information

8. SPECIAL FUNCTIONS

Including: Timer on, Timer off, 8OC Heat, Sleep, Check.

NOTE: If the air conditioner do not support the above 
function, the function will be hided from the function 
list.

Timer on/Timer off
Weekly, user can make an appointment to turn on or off 
AC on specific time. User also can choose circulation to 
keep the AC under schedule control every week.

3. Thus, user can control air conditioners on/off status, 
operation mode, temperature, fan speed and so on.
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8°C HEAT
User can let the AC run under 8OC Heat by one-click. When people go outisde, this function can 
protect your furniture from frost damage.
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