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1 . VŠEOBECNÉ
1 .1 Dôležitá poznámka
Pred inštaláciou alebo pripojením zariadenia Smart si pozorne prečíta-
jte tento návod. Túto príručku si uložte pre budúce použitie.

1 .2 Prehlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že táto Smart súprava je v súlade so základnými 
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / 
EÚ. 

1 .3 Špecifikácia
Model: EU-OSK103
Štandard: IEEE 802. 11b/g/n
Typ antény: Print. PCB Anténa Frekvencia
: WLAN 2400~2483.5 MHz Prevádzková 
teplota: 0 C~45 C/32 F~113 F Prevádzková 
vlhkosť: 10%~85% Napájanie: DC 5V/
300mA
Maxim. prenosový výkon: 19.8dBm Max

1 .4 PREDBEŽNÉ OPATRENIE
Aplikovateľný systém: iOS, Android.
(Doporučenie: iOS 8.0 alebo novší, Android 4.0 alebo novší) 
- Udržujte aplikáciu APP aktuálnu s najnovšou verziou.
- Z dôvodu výnimočnej situácie sa môže vyskytnúť následovné: Nie 
všetky systémy Android a iOS sú kompatibilné s aplikáciou APP. Z dôvo-
du nekompatibility nebudeme zodpovední za žiadne problémy.
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WIFI PRIPOJENIE

Odporúča sa šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK 

Upozornenia:
• V niektorých situáciách môže byť proces ovládania klimatizačného 
zariadenia prostredníctvom aplikácie časovo obmedzený. V takýchto 
situáciách je možné, že na displeji aplikácie a klimatizačného zari-
adenia sa zobrazujú odlišné údaje. V takom prípade skúste operáciu 
zopakovať alebo skúste reštartovať aplikáciu a potom operáciu 
vykonajte znova. Ak chyba časového limitu pretrváva, skúste aplikáciu 
znova nainštalovať
• Fotoaparát smart telefónu musí mať 5 miliónov pixelov alebo viac, 
aby sa zabezpečilo správne skenovanie QR kódu.
• V niektorých situáciách sa môžu vyskytnúť chyby časového limitu. V 
takom prípade skúste operáciu zopakovať. Ak chyba časového limitu 
pretrváva, znova vykonajte konfiguráciu siete.
• Systém APP sa môže aktualizovať bez predchádzajúceho upozorne-
nia kvôli vylepšeniu funkcie produktu. 
• Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach.
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2 . APLIKÁCIA
2 .1 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA
UPOZORNENIE: Nasledujúci QR kód je k dispozícii iba na stiahnutie

APP Je úplne odlišný s QR kódom na balení.

Pre stiahnutie aplikácie:•
Naskenujte QR kód na obr. 1.

• Použite následovný link

URL: https://www.ferroli.com/int/airconditionerapp

Alebo stiahnite aplikáciu cez obchod pod názvom NetHome Plus

Obr. 1  
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2 .2 INŠTALÁCIA WIFI MODULU

1 . Odstráňte ochranný kryt inteligentnej súpravy (wifi modul)
2 . Otvorte predný panel a do neho vložte inteligentnú súpravu 

(wifi modul) na určené miesto (podľa Obr.2).
3 . Pripojte QR kód, ktorý je dodávaný s inteligentnou súpravou (wifi

modul), k bočnému panelu zariadenia.

Obr. 2 - 

UPOZORNENIE
Toto rozhranie je kompatibilné iba s wifi modulom dodávaným výrobcom.

2 .3 UŽÍVATEĽSKÁ REGISTRÁCIA
Pozn: umožnite aplikácii prístup k všetkým požadovaným službám 
(poloha, kamera ...), aby aplikácia fungovala správne.

V prípade prvého použitia aplikácie sa musí používateľ zaregistrovať.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k WiFi routeru a či je  WiFi router
pripojený k internetu.
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Otvorte aplikáciu „NetHome Plus“; zvoľte „Registrácia“ („obr. 3 -“), potom 
zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte heslo. Prečítajte si a prijmite 
zmluvné podmienky a potom kliknite na „Registrovať“ („obr. 4 -“). Je tiež 
možné prepojiť sa s účtami tretích strán.

Obr. 3  Obr. 4  
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Skontrolujte si e-mail a priečinky so spamom („obr. 5 -“). Kliknite (alebo 
skopírujte do svojho prehliadača) aktivačný odkaz, ktorý dostanete e-
mailom, aby ste potvrdili svoju e-mailovú adresu a aktivovali svoj účet 
(„obr. 6 -“). Ak nedostanete žiadne e-maily, skúste sa znova zaregistrovať 
a skontrolujte správnosť zadanej e-mailovej adresy.

Pozn: aktivačný odkaz má časovo obmedzenú platnosť. Ak platnosť 
odkazu vyprší alebo je neplatná, obnovte heslo.

Obr. 5  Obr. 6  
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Po dokončení procesu aktivácie otvorte aplikáciu, zadajte svoju e-mailovú 
adresu a heslo a kliknite na „Prihlásiť sa“ („obr. 7 -“). V tomto okamihu ste 
overený („obr. 8 -“).

Obr. 7  Obr. 8  
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2 .4 KONFIGURÁCIA SIETE PRIPOJENIA
Upozornenia

•  -  Je potrebné zabudnúť na akékoľvek iné zariadenie v sieti a 
ubezpečiť sa, že zariadenie s Androidom alebo iOS sa pripája iba 
k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete konfigurovať.

-  Skontrolujte, či funkcia bezdrôtového pripojenia zariadenia 
Android alebo iOS funguje dobre a či sa dá automaticky pripojiť k  
bezdrôtovej sieti.

Pripomienka:
Užívateľ musí dokončiť všetky kroky do 8 minút po zapnutí klimatizá-
cie, inak ho musíte znova zapnúť.

3 . POUŽITIE ZARIADENIA ANDROID NA SIEŤOVÚ KONFIG-
URÁCIU

1 . Uistite sa, že vaše zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi, ktorú
chcete použiť. Odstráňte uložené WiFi siete iné ako tie, ktoré 
chcete nakonfigurovať.
2 . Odpojte vnútornú jednotku od elektriky.
3 . Napojte vnútornú jednotku naspäť. Pomocou diaľkového 
ovládača stlačte tlačidlo "LED" button 7 krát v priebehu 10 sekúnd.
4 . Displej vnútornej jednotky zobrazí správu "AP". To znamená, 
že bezdrôtový modul klimatizácie je v režime pripájania “Access 
Point”. Niektoré typy klimatizačných zariadení nepotrebujú tento 
postup na vstup do režimu „AP“.
5 . Vyberte "+ Add Device" (pridať zariadenie) a potom "Split-
type AC" (splitový typ klimatizácie) ("Obr. 9 -" and "Obr. 10 -")
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Obr. 9  Obr. 10  
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6 . Postupujte podľa pokynov a spustite bezdrôtový modul v režime 
prístupového bodu („obr. 11 -“ a „obr. 12 -“). Ak je jednotka už v 
režime AP, kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obr. 11  Obr. 12  
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7 . Pripojte sa k sieti WiFi generovanej bezdrôtovým modulom („obr.
13 - “). Je možné sa spojiť dvoma rôznymi spôsobmi:

• Oskednovaním QR kódu ("Obr. 14 -")
• Alebo manuálnym zadaním údajov. Kliknite na "Go to Wi-Fi settings"

(Nastavenie wifi siete) vyhľadajte "net_ac_XXXX" sieť a pripojte sa 
s heslom "12345678" ("Obr. 15 -")

fig. 13 - fig. 14 - 
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8 . Vráťte sa do aplikácie a vyberte domácu sieť WiFi, ku ktorej 
chcete pripojiť klimatizáciu („obr. 16 -“), potom kliknite na “Start 
configuration” - „Spustiť konkonfiguráciu “.

Obr. 15  Obr. 16  

Pozn: Po pripojení k sieti „net_ac_XXXX“ môže vaše zariadenie upo-
zorniť, že pripojenie na internet nie je k dispozícii. Vyberte zostať pripo-
jený napriek tomu k sieti Wi-Fi. (Remain connected).
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9 . Aplikácia spája bezdrôtový modul s vybranou domácou sieťou WiFi 
(„obr. 17 -“). Je možné zvoliť preddefinovaný alebo prispôsobený názov 
na identifikáciu klimatizácie („obr. 18 -“), potom bude klimatizácia k 
dispozícii v zozname pripojených systémov („obr. 19 -“).

Obr. 17  Obr. 18  
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Obr. 19  



SK Cod. 3QE46170  -  Rev. 00 - 11/2019

APP WIFI

16

4 . POUŽITIE ZARIADENIA IOS NA SIEŤOVÚ KONFIGURÁCIU
1 . Uistite sa, že vaše zariadenie už bolo pripojené k sieti Wi-Fi

Odstráňte uložené WiFi siete iné ako tie, ktoré chcete nakonfig-
urovať.

2 . Odpojte vnútornú jednotku klimatizácie.
3 . Zapnite vnútornú jednotku. Pomocou diaľkového ovládača
        stlačte tlačidlo „LED“ 7x do 10 sekúnd
4 . Dipslej na jednotke zobrazí správu"AP". To znamená, že modul je   

v prístupovom bode - režim "Access Point". 
5 . Vyberte (pridať zariadenie) "+ Add Device" a potom model split

"Split-type AC" ("Obr. 20 -" a "Obr.  21 -")

Obr. 20  Obr. 21  
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6 . Pracujte podľa inštrukcií a prejdite do režimu AP ("Obr. 22 -" and 
"Obr. 23 -"). Ak je jednotka už v režime AP prejdite ďalej (NEXT).

Obr. 22  Obr. 23  
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7 .  Pripojte sa k sieti WiFi generovanej bezdrôtovým modulom („obr.
24 - “). Je možné sa spojiť dvoma rôznymi spôsobmi:

• - Oskenovaním QR kódu  ("Obr. 25 -")
• - Manuálne zadávanie údajov. V takom prípade kliknite na „Prejsť na 

nastavenia Wi-Fi“, vyhľadajte sieť „net_ac_XXXX“ a spojte sa s hes-
lom „12345678“ („obr. 26 -“)

Obr. 24  Obr. 25  



SKCod. 3QE46170  -  Rev. 00 - 11/2019

APP WIFI

19

8 .  Vráťte sa do aplikácie a vyberte domácu sieť WiFi, ku ktorej chcete 
pripojiť klimatizáciu („obr. 27 -“), potom kliknite na „Spustiť konfig-
uráciu“.

Obr. 26  Obr. 27  

Pozn: Po pripojení k sieti „net_ac_XXXX“ môže vaše zariadenie upozorniť, 
že pripojenie na internet nie je k dispozícii. Rozhodnite sa napriek tomu 
zostať pripojení k sieti Wi-Fi.
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9 .  Aplikácia spája bezdrôtový modul s vybranou domácou sieťou WiFi 
(„obr. 28 -“). Je možné zvoliť preddefinovaný alebo prispôsobený názov 
na identifikáciu klimatizácie („obr. 29 -“), potom bude klimatizácia k 
dispozícii v zozname pripojených systémov („obr. 30 -“).

Obr. 28  Obr. 29  
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Obr. 30 - 

Pozn: 
Na konci postupu konfigurácie siete aplikácie sa zobrazí správu na obra-
zovke, ktorá naznačuje, že operácia bola úspešná.
Novo nakonfigurovaná klimatizácia môže byť „offline“. V takom prípade 
postupujte takto:

•- V aplikácii prejdite na zoznam nakonfigurovaných zariadení a 
vynúťte si aktualizáciu stavu. Skontrolujte, či je stav klimatizácie 
„online“.

- Alternatívne vypnite a znovu zapnite klimatizáciu. Klimatizácia sa
vráti do „online“ stavu v priebehu niekoľkých minút.
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5 . AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU
Pred použitím aplikácie na ovládanie klimatizácie cez internet sa uistite, 
že vaše mobilné zariadenie aj klimatizácia sú pripojené k internetu. Pos-
tupujte podľa nasledujúcich krokov:

• Kliknite na " Sign up " "Obr. 31 -" (Registrácia)
• Vyberte (pridajte klimatizáciu) "Obr. 32 -"

Obr. 31  Obr. 32  
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Užívateľ tak môže ovládať stav zapnutia / vypnutia klimatizácie „obr. 33 
-“, prevádzkový režim, teplotu, rýchlosť ventilátora atď.

Obr. 33 - 

POZN:
Na klimatizačnom zariadení nie sú k dispozícii všetky funkcie aplikácie 
APP. Napríklad: ECO, Turbo, Swing, ďalšie informácie nájdete v použí-
vateľskej príručke.
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6 . ŠPECIÁLNE FUNKCIE
K dispozícii sú špeciálne funkcie: Časovač zapnutý, Časovač vypnutý, 
režim spánku, Kontrola, režim 8 ° C, zdieľanie systému.
POZN: ak klimatizácia nepodporuje jednu z týchto funkcií, bude skrytá.

6 .1 TIMER ON/TIMER OFF
Užívateľ môže nastaviť časovač na zapínanie a vypínanie klimatizácie v 
nastaviteľných intervaloch („obr. 34 -“ - „obr. 35 -“). Je tiež možné zvoliť 
prevádzkový režim, nastavenú teplotu a rýchlosť ventilátora.

Obr. 34  Obr. 35  
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6 .2 8° C - PROTIMRAZOVÁ OCHRANA
Užívateľ môže zapnúť režim protimrazovej ochrany: klimatizácia klesne 
do režimu vykurovania, ak vnútorná teplota klesne pod 8 ° C.

6 .3 SLEEP - SPÁNOK
Užívateľ si môže prispôsobiť svoj pohodlný spánok nastavením cieľovej 
teploty „obr. 36 -“ - „obr. 37 -“.

Obr. 36  Obr. 37  
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6 .4 KONTROLA
Pomocou tejto funkcie môže užívateľ jednoducho skontrolovať stav chodu 
AC. Po dokončení tohto postupu môže zobraziť normálne položky, chyby
a podrobné informácie („obr. 38 -“ - „obr. 39 -“).

Obr. 38  Obr. 39  
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6 .5 ZDIEĽANIE ZARIADENIA

Klimatizácia môže byť ovládaný niekoľkými používateľmi súčasne zdieľaním 
systému.Ak chcete zdieľať klimatizáciu, postupujte podľa nasledujúceho 
postupu:

1 . V špeciálnych funkciách "Special Functions" menu, vyberte zdieľanie 
systému "System Sharing"
2 . Zobrazí sa QR kód ("Obr. 40 -")
3 . Inštalujte a nastavte "NetHome Plus" App na vašom zariadení, 

otvorte aplikáciu a vyberte pridať zdieľané zariadenie "Add shared 
device". Oskenujte QR kód, potom sa klimatizácia pridá do zoznamu 
zdieľaných zariadení a používateľ ich môže použiť.

Obr. 40  
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7 . UPOZORNENIE
IC: 24951-MZNA19
FCC ID: 2AS2HMZNA19
Toto zariadenie je v zhode s Pa rt 1 5 pravidiel FCC
a Industry Canada bez licencií RSS.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam
1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie; 
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia
môže používať nežiaduce ovládanie zariadenia.
Zariadenie prevádzkujte iba v súlade s dodanými pokynmi. Zmeny alebo 
úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zod-
povednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia 
používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie vyhovuje limitným hodnotám vystavenia žiareniu FCC 
stanoveným pre nekontrolované prostredie. Aby sa predišlo možnosti 
prekročenia limitov vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu FCC, ľudská 
blízkosť k anténe by počas normálnej prevádzky nemala byť menšia ako 
20 cm.

POZN: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam 
pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú 
navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 
inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať 
vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokyn-
mi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna 
záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí 
škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím 
a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie 
jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

• Nasmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je 

pripojený prijímač.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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