
Manual scurt pentru instalare rapida a Accesoriului Wi-Fi 
 

1. Instalare fizica a accesoriului Wi-Fi 
2. Intrare in modul AP pentru conectarea la reteaua Wi-Fi 
3. Descarcarea Aplicatiei NetHome Plus 
4. Setarea si conectarea la reteaua Wi-Fi pentru controlul aparatului 

 
 
 

1. Instalarea fizica a accesoriului Wi-Fi 
 
Pentru conectarea si controlul aparatului dumnevoastra de aer conditionat prin internet este 
necesar sa instalati un accesoriu Wi-Fi. 
 
Acest accesoriu se instaleaza prin ridicarea capacului de la unitatea interioara si instalarea 
acestui accesoriu in lacasul special. Aceste accesoriu se prezinta sub forma unui stick USB. 
 

 
 
Accesoriul se vinde separat si contine manualul de utilizare in limba engleza, abtibilde cu 
codul de conectare rapida si stick-ul USB. 



 
 
 
Lacasul special unde se introduce stick-ul USB este cel prezentat in imaginea de mai sus. 
Stickul se introdude din partea dreapta, spre stanga. 
 
La finalul operatiunii se va inchide normal capacul de la unitatea interioara a Aerului 
Conditionat LDK. 
 
SPECIFICATII TEHNICE: 

● MODEL: OSK102 
● STANDARD: IEEE 802.11 B/G/N 
● TIP ANTENA: EXTERNA, OMNIDIRECTIONALA 
● FRECVENTA: 2.4 GHz 
● PUTERE MAXIMA: 15dBm 
● DIMENSIUNI: 55-24-8mm 
● TEMPERATURA DE OPERARE: 0 GRADE - 45 DE GRADE CELSIUS 
● UMIDITATE: 10%-85% 
● ALIMENTARE: DC 5V/300 mA 



 

 
 



2. Intrare in modul AP pentru conectarea la reteaua fara fir la dumneavoastra acasa. 
 
*Este important ca dumneavoastra sa aveti acasa o retea fara fir pentru a se putea realiza 
conectarea aparatului de aer condtionat si utilizarea acestuia printr-o conexiune de internet.  
 
 
Pentru a intra in modul de conectare la reteaua pe fir, prescurtat mod AP, este necesar sa 
bagam aparatul in priza. Se porneste aparatul din telecomanda si apasam de 7 ori  butonul 
LED pana pe display apare AP. Vizualizati filmul de pe youtube pentru exemplificare. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f58_rreX1-8 
 
In acest moment putem incepe configurarea Aparatului de Aer Conditionat cu ajutorul suitei 
software de pe telefon. 
 
 
 
3. Descarcarea Aplicatiei NetHome Plus 
 

● Aplicatia NetHome Plus se descarca de pe AppStore sau Google Play. Este 
compatibila cu toate telefoanele iOS 7.0 sau mai nou, Android 4.0 sau mai nou. 

● Aceasta aplicatie se poate descarca si prin scanarea codurilor QR de pe coperta 
manualului mic inclus in pachetul Accesoriului. 

● Pentru descarcarea aplicatiei este necesara o conexiune de date, preferabil wireless. 
● Smart KIT-ul este compatibil cu retele securizate cu protocolul WPA-PSK/WPA2-PSK 

sau fara securizare. 
● Este necesar ca telefonul dumneavoastra sa aiba o camera foto cu o rezolutie egala 

sau mai mare de 5 Megapixeli pentru acuratetea scanarii codului QR de legatura 
furnizat in pachet. 

 
 
4. Setarea si conectarea la reteaua Wi-Fi pentru controlul aparatului 
Dupa descarcarea aplicatiei NetHome Plus, vom fi intampinati de urmatoarea fereastra. Aici 
vom crea un cont nou de utilizator. Putem adauga si controla multiple aparate cu acest cont. 
 
 
 
IMPORTANT! Un aparat se poate asocia doar unui singur cont! Daca se doreste ca 
aplicatia sa fie folosita pe mai multe telefoane pentru a controla un singur aparat, 
introduceti contul pe care il creati la acest pas in toate telefoanele! Setarile se vor 
transfera si puteti controla aparatul de pe mai multe telefoane! Configurarea aparatului se va 
face o singura data, iar setarile se vor sincroniza intre telefoane, indiferent daca telefonul 
foloseste Android sau iOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f58_rreX1-8


 
 
 
Dupa crearea contului, vom apasa pe add device. Va aparea un ecran nou care va activa 
camera telefonului pentru a scana codul QR livrat in cutia accesoriului Wi-Fi. Prin scanarea 
acestui cod realizam o punte de legatura intre aparat si telefon. Prin aceasta punte de 
legatura, vom indica aparatului la ce retea Wireless sa se conecteze. Daca aveti o parola 
asociata acestei retele, introduceti parola in partea de jos, apoi apasati OK. Procesul 
automat de legatura incepe 

.  
 



In cazul iOS, dupa scanarea codului QR, vom apasa butonul Home. Ne vom intoarce la 
pagina principala a telefonului si vom accesa Setarile Generale ale telefonului “Settings”. 
Vom merge la WLAN/WIFI. In lista de retele Wi-Fi disponibile vom cauta si alege 
net_ac_XXXX, unde XXXX este codul de 4 cifre specific al fiecarui accesoriu Wi-Fi. Ex. 
net_ac_0010. 
 
Vom alege sa ne conectam, parola de baza fiind 12345678. Dupa acest pas, vom reveni la 
aplicatia NetHome Plus, vom apasa Next. In noua fereastra veti alege reteaua 
dumneavoastra. Introduceti parola, dupa caz. 
 
 
Felicitari! Configurarea s-a realizat cu succes. Acum va puteti alege aparatul din lista pentru 
a-l controla! Pe display-ul aparatului va aparea simbolul Wi-Fi atunci cand este corect 
configurat. 
 
 
 
NOTA Exista posibilitatea ca dupa procedura de configurare, in special in cazul iOS, 
aplicatia sa se inchida brusc. Intrati din nou in aplicatie si vedeti daca apare aparatul 
dumneavoastra in lista. 
 
Daca apare, dar nu il puteti accesa fiindca este offline, inchideti aplicatia, scoateti aparatul 
din priza, lasati-l 30 de secunde, apoi reconectati alimentarea. 
 
Porniti aplicatia din nou. Daca apare tot offline, faceti un refresh la aplicatie tragand de sus 
in jos.  
 
 
Dupa ce aparatul a devenit online, il puteti accesa si controla de la distanta. Puteti sa o 
faceti si de la dumneavoastra de la birou sau chiar si atunci cand sunteti plecat in oras, atata 
timp cat aveti o conexiune de internet dumneavoastra, iar aparatul este corect configurat la 
reteaua dumneavoastra de acasa si aveti internet. In cazul lipsei de alimentare cu energie 
electrica, a downtime-ului de internet cauzat de pe providerului dumneavoastra de internet, 
controlul asupra aparatului de la distanta nu se poate realiza. 
 






