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Pred akýmkoľvek 
zásahom do zariadenia 
odpojte el. napájanie! 

Pri každom zásahu do prístroja je potrebné 
dodržiavať bezpečnostné predpisy. Montáž a údržbu 
prístroja musí vykonávať výlučne kvalifikovaný 
personál. Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami. 
 
VÝSTRAHA 
-  pred každým zásahom alebo údržbou je potrebné 

vypnúť napájanie. 
- pri nedodržaní tohto návodu na montáž výrobca 

odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruka 
zaniká. 

- prístroje je potrebné inštalovať odborne a podľa 
platných noriem. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

ŠPECIFIKÁCIE 

Zariadenie je v súlade s požiadavkami normy              
1999/5/EC. 
Štandard: IEEE 802.11 b/g/n 
Typ antény: všesmerová 
Frekvencia: WIFI 2.4G 
Maximálny výkon: 15 dBm Max 
Rozmery: 55x24x8 mm 
Prevádzková teplota: 0-45°C, vlhkosť: 10-85% 
El. napájanie: DC 5V/300mA 
Kryptovanie: WPA-PSK/WPA2-PSK 
Operačný systém: Android 4.0 alebo vyšší, iOS 7.0 alebo 
vyšší 
Vyžadované miesto: aspoň 20MB 
 
Pozn: nie všetky zariadenia iOS a Android kompatibilné 
budú schopné používať aplikáciu. 
Táto WiFi sada umožňuje ovládanie jednotiek HKD, HND, 
HDH cez lokálne ovládanie WiFi a taktiež diaľkové cez 
internet. 
Pre inštaláciu je potrebný smartfón s fotoaparátom 
aspoň 5Mpix. 

V tejto verzii WiFi ovládania je štandardom lokálne aj 
vzdialené ovládanie. Preto je nutné po zapnutí apli-
kácie vytvoriť užívateľský účet. 
 
Z Appstore alebo Google Play stiahnite 
aplikáciu  NetHome Plus.  
Po spustení aplikácie si vytvorte účet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup konfigurácie 
 
Po kliknutí na Add Device (pridanie zariadenia) sa 
zobrazí obrazovka, kde zvoľte Split-type AC 
(Android) resp. sa zobrazí rovno obrazovka na krok 
1/4 (iOS). 
 
 

INŠTALÁCIA 

Na jednotke otvorte predný panel, vyberte skrutku, 
odklopte displej a vložte zásuvný WiFi modul. Displej 
založte naspäť a upevnite skrutkou. QR kód modulu 
nalepte na jednotku. Panel uzavrite. 

1. Kliknite na Create Account
  

2. Vložte email adresu a poža-
dované heslo. Zaškrtnite spod-
né políčko o súhlasení s pod-
mienkami a  Kliknite na  
„Registration“. 

3. Po úspešnom vytvorení             
a potvrdení účtu kliknite na 
„Sign in“ 

4. Stlačte „+ Add Device“ 

Zadaná email adresa 

........ 

užívateľské meno 
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1. Odpojte el. napájanie jednotky na 10sekúnd. 
2. Pripojte el. napájanie. 
3. Stlačte tlačidlo Next (krok 1/4) 
4. Stláčajte tlačidlo LIGHT (cca 7x) na ovládači  
    smerujúc na displej jednotky, kým sa nezobrazí na displeji AP. 
5. Stlačte tlačidlo Next (krok 2/4) 

6. Zobrazí sa obrazovka s výberom inštalácie (tento krok sa  
    zobrazí len pre Android). Zapnite v telefóne lokalizáciu cez GPS  
    a zvoľte inštaláciu cez QR kód (Scan QR code). Zobrazí sa  
    čítačka QR (krok 3/4). Po načítaní kódu sa obrazovka prepne  
    na krok 4/4. 

Ak sa prepla obrazovka na krok 4/4, pokračujte bodom 8. 
 
7. Ak sa nepodarilo načítať QR kód, vráťte sa o krok späť  
    a postupujte cez manuálne nastavenie (Manual Setup). Tento  
    postup platí aj pre zariadenia s iOS. 
 
    V manuálnom nastavení je nutné cez WiFi nastavenia prihlásiť  
    telefón na WiFi AirNetu, čiže cez nastavenia WiFi siete sa  
    prihlásiť na sieť net_ac_xxxx, ak sa bude vyžadovať heslo, tak  
    zadajte 12345678. Do nastavení sa dostanete stlačením  
    spodného tlačidla Go to WLAN Settings (krok 3/4) (Android)  
    resp. musíte ísť priamo do nastavení WiFi (iOS). Po prihlásení  
    na sieť „net_ac_xxxx* sa vráťte späť (šípkou vľavo hore)  
    (Android) resp. sa prepnite do aplikácie (iOS) a zobrazí sa  
    obrazovka s krokom 4/4. 

Lokálna sieť 

Lokálna sieť 

Lokálna sieť 

9. Počkajte kým prebehne celá konfigurácia (to môže trvať aj  
    minútu). 

10. Po úspešnej konfigurácii sa zobrazí obrazovka, kde je možné  
      zvoliť názov jednotky (preddefinovaný názov alebo vlastný  
      v políčku Custom Names). Po zvolení stlačte vpravo hore  
      tlačidlo Save. Následne sa zariadenie objaví vo vašom účte.  
      Kliknite na jednotku, kliknite na text LOGO a môžete ovládať  
      zariadenie. 

užívateľské meno 

8. Kliknite na horné pole a vyberte lokálnu WiFi sieť (sieť, na  
    ktorú chcete pripojiť modul), do spodného poľa zadajte heslo.  
    Nevypisujte ju, priamo ju vyberte z nájdených sietí. Tento krok  
    vykonajte, aj keď už lokálna sieť bude v danom poli uvedená.  
    Inak sa pri konfigurácii proces zastaví na 99%. Ak nastane  
    situácia, že sa proces zastaví na 99%, stlačte šípku vľavo hore  
    pre krok späť a opätovne zvoľte lokálnu WiFi sieť a heslo. Po  
    zvolení siete a zadaní hesla stlačte spodné tlačidlo Start  
    Configuration. 

1 

2 
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Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená. 

Ochrana životného prostredia 
Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:  
Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo           
na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu                
s komunálnym odpadom. 
Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené 
symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných 
zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. 
Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate                    
k ochrane vášho životného prostredia.  

Predajca 


