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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
Declaramos que este "kit inteligente" (módulo 
WIFI) está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes da 
Directiva 2014/53/UE. Uma cópia do documento 
completo encontra-se em anexo. 

NOTA IMPORTANTE: 
Leia atentamente o manual antes de instalar ou 
ligar o seu Smart Kit (módulo WIFI). Assegure-se 
de guardar este manual para futura referência. 
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 1  ESPECIFICAÇÃO  
Modelo: Norma EU-OSK105: IEEE 802. 11b/g/n 
Tipo de antena: Antena PCB impressa  
Faixa de frequência: 2400-2483.5MHz 
Temperatura de funcionamento: 0°C~45°C/32°F~113°F 
Humidade de funcionamento: 10%~85% 
Potência de entrada: 5V DC/300mA  
Potência máxima TX: <20dBm 

 2  PRECAUÇÕES 
● Sistema aplicável: iOS, Android. 
- Manter a Aplicação actualizada com a versão mais recente. 
- Devido à possibilidade de uma situação especial, 

declaramos explicitamente o seguinte: Nem todos os 
sistemas Android e iOS são compatíveis com a 
Aplicação. Nós não seremos responsáveis por quaisquer 
problemas causados por incompatibilidade. 

● Estratégia de segurança WIFI  
O Smart Kit só suporta encriptação WPA-PSK / 
WPA2-PSK e não para qualquer outra encriptação. 
A encriptação WPA-PSK/WPA2-PSK é recomendada. 

● Precauções 
- Devido a diferentes situações de rede, por vezes o 

processo de controlo pode causar um timeout no 
regresso. Se esta situação surgir, a visualização 
entre placa e Aplicação pode ser não simultâneo, não se 
confundir. 

- A câmara do smartphone deve ter 5 milhões de pixels ou 
mais para garantir que o código QR digitaliza bem. 
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- Devido a diferentes situações de rede, às vezes aparece um 
tempo de espera para a solicitação, neste momento,  
é necessário ajustar novamente as definições de rede. 

- O sistema de Aplicação está sujeito a actualização sem aviso 
prévio para melhorias nas características do produto. O 
processo de configuração real da rede pode ser ligeiramente 
diferente do processo manual, e o processo real deve 
prevalecer. 

- Consulte o sítio web do serviço para mais informações. 
 

 3  DESCARREGAR E INSTALAR 
APLICAÇÃO 
Precauções: O código QR abaixo só é válido para 
descarregar a Aplicação. É completamente diferente do 
código QR anexado com o SMART KIT.

● Utilizadores de telefones Android: digitalizar o código QR do 
Android ou ir ao Google Play, procurar a aplicação 
"NetHome Plus" e descarregar. 

● Utilizadores iOS: digitalizar o código iOS QR ou ir à loja APP, 
procurar a aplicação "NetHome Plus" e descarregar. 

Android iOS
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 4  INSTALAÇÃO 
① Retirar a tampa protectora do kit inteligente 

(módulo WIFI) 
② Abrir o painel frontal e inserir o kit inteligente (módulo 

WIFI) na porta reservada no painel de visualização. 
Notas: É necessário abrir o compartimento onde 
se encontra a placa expositora. 

③ Anexar o código QR embalado com o SMART KIT 
(módulo WIFI) ao painel lateral da máquina,  
assegurando que é adequado para a digitalização de 
telemóveis. Em alternativa, o utilizador pode tirar 
fotografias do código QR e guardá-lo no seu telefone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO: A interface só é compatível com o SMART 
KIT (módulo WIFI) fornecido pelo fabricante. 
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 5  REGISTO DO UTILIZADOR 
● Certifique-se de que o telemóvel está ligado ao router 

WIFI. E o router WIFI já está ligado à Internet antes do 
registo do utilizador e da configuração da rede. 

● Entrar no seu e-mail e activar a sua conta de registo  
clicando no link no caso de se esquecer da sua 
palavra-passe. Também pode acessar com contas de
outras aplicações.

① Clicar em "Criar conta" 

00

Android iOS
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② Introduza o endereço de 
correio electrónico e a 
palavra-passe, depois 
clique em "Registar" 
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 6  CONFIGURAÇÃO DE REDE 
Precauções 
É necessário que o dispositivo móvel não reconheça 
outra rede memorizada e certifique-se de que o 
dispositivo Android ou iOS apenas se liga à rede WIFI 
que pretende ligar ao computador. 
Certifique-se de que a função WIFI do seu dispositivo 
Android ou iOS está a funcionar correctamente e pode 
voltar a ligar-se automaticamente à sua rede WIFI 
original. 

Lembrete: 
O utilizador deve completar todos os passos dentro de  
8 minutos após a ligação da unidade à fonte de 
alimentação, caso contrário, a unidade deve ser 
reconectada. 

Utilização de um dispositivo Android para 
efectuar a configuração da rede 
Certifique-se de que o seu dispositivo móvel já está 
ligado à rede WIFI que pretende utilizar. Além disso, 
deve ignorar as redes WIFI irrelevantes, caso estas 
influenciem o seu processo de configuração. 
Desligar o ar condicionado da fonte de alimentação. 
Ligar a alimentação do ar condicionado e premir 
continuamente o botão "LED" ou "DO NOT 
DISTURB" sete vezes no espaço de 10 segundos. 
Quando a unidade exibe "AP", significa que o ar 
condicionado já entrou no modo "AP"configuração. 

Notas: 
Há duas maneiras de completar a configuração da rede: 
● Configuração de rede via Bluetooth.  
● Configuração de rede por tipo de dispositivo 

seleccionado.
 

1 

2 
3 

4 
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Configuração da rede através do Bluetooth  
 

Notas: Certifique-se de que o Bluetooth do seu 
dispositivo móvel está a funcionar.

① Prima "+ Adicionar 
dispositivo" 

② Prima "Scan for nearby 
devices" 
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③ Esperar que encontrem 
os dispositivos 
depois clique para os 
adicionar 

 

④ Seleccione Home   
Wi-Fi, introduza a  
palavra-passe
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⑤ Esperar para se ligar à 
rede 

⑥ Configuração correcta, 
pode alterar o nome 
predeterminado. 
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⑦ Pode seleccionar um 
nome existente ou 
personalizar um novo 
nome 

⑧ A configuração da 
rede Bluetooth foi 
realizada com 

 

sucesso, pode agora ver 
o dispositivo na lista. 
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Configuração de rede por tipo de dispositivo 
seleccionados: 

 
 

 

① Se a configuração 
bluetooth falha,  
seleccionar o tipo de  
dispositivo.
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② Siga os passos acima para entrar no modo "AP". 



14  

 

③ Seleccionar o método 
de configuração da 
rede. 

④ Seleccionar o método 
"Scan the QR code". 

NOTA: O passo ③ e o passo ④ são aplicáveis apenas ao 
sistema Android. O sistema iOS não precisa destes 
dois passos. 

Choose Method

9:41

Note:Wait5-10 seconds while your device is in
AP mode before scanning the QR code.

Manual Setup

Scan QR code on the unit
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⑤ Ao seleccionar o 
método "Manual Setup 
(Configuração Manual)". 
Ligar à rede WIFI (iOS)

 

⑥ Introduzir a palavra-passe. 
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⑦ A configuração da rede 
foi bem sucedida. 

⑧ Quando a configuração 
for bem sucedida, 
poderá ver o dispositivo 
na lista. 
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NOTA:
● Quando a configuração da rede estiver completa,

  o APP irá exibir palavras-chave para o  sucesso
  no ecrã.

● Devido a diferentes ambientes de Internet, o estado  
do dispositivo pode ainda mostrar "offline". Se esta  
situação ocorrer, é necessário extrair e actualizar a  
lista de dispositivos no APP e assegurar que o estado 
do dispositivo se torna"ligado". Em alternativa, o 
utilizador pode desligar a alimentação do ar 
condicionado e voltar a ligá-lo, o estado do dispositivo 
tornar-se-á "ligado" após alguns minutos.
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 7  COMO UTILIZAR A APLICAÇÃO 
Certifique-se de que tanto o dispositivo móvel como o ar 
condicionado estão ligados à Internet antes de utilizar o 
aplicativo para o controlar, siga os passos abaixo: 

 
② Seleccionar o ar 

condicionado. 

0

82

① Clicar em 
"Entrar  (Registar)"
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③ Isto permite ao 
utilizador controlar o 
ON/ OFF do ar 
condicionado, modo 
de funcionamento, 
temperatura, 
velocidade do 
ventilador e outros. 

NOTA: 
Nem todas as funções da aplicação estão disponíveis 
para ar condicionado. Por exemplo: Funções ECO, Turbo 
e Swing. Consulte o sítio web do serviço para mais 
informações. 
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8 FUNÇÕES ESPECIAIS

 Programação semanal
O utilizador pode fazer uma marcação semanal para 
ligar  ou desligar o ar condicionado a uma hora 
especificada. A circulação também pode ser 
seleccionada para controlar o  ar condicionado sob o 
controlo programadosemanalmente.
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 Sonho 
O utilizador pode personalizar o seu próprio sono 
confortável, definindo a temperatura alvo.
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 Verifique 
O utilizador pode verificar o estado de funcionamento 
do aparelho de ar condicionado com esta função. No 
final do procedimento, serão exibidos itens normais, 
itens anormais e informação detalhada. 
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 Dispositivo de partilha 
O ar condicionado pode ser controlado por vários 
utilizadores ao mesmo tempo, utilizando a função 
Share Device. 

① Clicar em Share QR        ② Mostrar código QR 
 



25  

 

③ Os outros utilizadores 
devem iniciar sessão 
em a aplicação 

④ Outros podem agora 
adicionar o dispositivo 
partilhados. 

"net home plus" primeiro, 
depois clique em "Adicionar 
dispositivo de partilha" no 
seu telemóvel, e peça-lhes 
para digitalizar o código QR. 
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PRECAUÇÕES:
Para os modelos EUOSK105:
FCC ID:2AS2HMZNA21
IC:24951-MZNA21

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das 
Regras da FCC e contém transmissores/receptores
isentos de licença que cumprem RSS de Inovação,
Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá que
não requerem uma licença.
O funcionamento está sujeito às duas condições
seguintes:
(1) Este dispositivo não causa interferência; e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência,

incluindo interferências causadas pelo funcionamento
indesejado do dispositivo.

Utilizar o dispositivo apenas de acordo com as
instruções fornecidas.
Alterações ou modificações à unidade não expressamente 
aprovadas pela parte responsável pelo cumprimento 
poderiam anular a autoridade do utilizador para operar o 
equipamento. Este dispositivo está em conformidade com os 
limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para 
um ambiente não controlado. Para evitar a possibilidade de 
exceder os limites de exposição à radiofrequência da FCC, a 
proximidade humana à radiofrequência pode não ser 
permitida a antena não deve ser inferior a 20 cm
(8 polegadas) durante o funcionamento normal.
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NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em 
conformidade com os limites de um dispositivo digital da 
Classe B, nos termos da parte 15 das Regras da FCC. 
Estes limites são concebidos para proporcionar uma
protecção razoável contra interferências nocivas numa 
instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e 
pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for 
instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode 
causar interferências prejudiciais às comunicações por
rádio. No entanto, não  há garantias de que não ocorram 
interferências numa determinada instalação. Se este 
equipamento causar interferências prejudiciais à recepção 
de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ligando 
e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a 
tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das 
seguintes medidas:
-- Reorientar ou relocalizar a antena de recepção.
-- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
-- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito

  diferente daquele a que o receptor está ligado.
-- Pedir ajuda ao fornecedor ou a um técnico de

  rádio/TV experiente.
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O fabricante não é em  nenhum caso 
algum por problemas causados pela 
Internet, pelo router Wi-Fi ou pelos 
terminais móveis. Deve entrar em contacto 
com os fornecedores destes serviços se 
verificar falhas.



www.mundoclima.com  

C/ NÁPOLES 249 P1 
08013 Barcelona 
SPAIN 
(+34) 93 446 27 80  
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