
Innova WiFi OSK102

1

S
V

E
N

S
K

A

Manual för 

Innova WiFi OSK102

DS271:1711

VIKTIGT: 
Läs manualen noga innan du installerar eller ansluter ditt Smart-kit.  

Var noga med att spara manualen för framtida referens.
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar vi att denna luftkonditionering är i överensstämmelse med de kraven och bestämmelserna i direktiv 
1999/5/EG. Deklarationens överensstämmelse kan kontrolleras med försäljningsagent.
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1 SPECIFIKATIONER

Modell: OSK102

Standard: IEEE 802.11b / g / n

Antenntyp: Extern rundstrålande antenn

Frekvens: WIFI: 2.4G

Maximal överförd effekt: 15dBm Max

Driftstemperatur: 0 C ~ 45 C / 32 F ~ 113 F.

Luftfuktighet: 10% ~ 85%

Spänning: DC 5V / 300mA

2 INSTRUKTIONER
Tillämpligt system: IOS, Android. 
(Rekommenderas: IOS 7.0, Android 4.0)

Notera:
• Appen stödjer inte de senaste mjukvaruversionerna av Android och IOS-system.
• Detta förtjänar att upprepas: Appen är inte kompatibel med alla versioner av Android och IOS. Vi kommer inte att 

vara ikläda oss ansvar för eventuella problem som följd av denna inkompatibilitet.

Trådlös säkerhetsstrategi
• Smart kit stöder endast WPA-PSK / WPA2-PSK-kryptering och ingen kryptering.WPA-PSK / WPA2-PSK-kryptering 

rekommenderas.

Varning
• Vänligen kontrollera servicewebbplatsen för mer information.
• Mobilkameran måste ha en upplösning på minst 5 megapixel eller högre för att pålitligt kunna skanna QR-kod.
• På grund av olika nätverkssituationer kan ibland begäran om time-out ske, i sådana fall är det nödvändigt att göra 

om nätverkskonfigurationen igen.
• På grund av olika nätverkssituationer kan styrprocessen ibland råka ut för timeout-fel. I dessa fall kan AC:n och 

appen uppvisa olika skärmbilder, detta rättas till när kontakten återupprättas.
• Företaget ansvarar inte för problem som orsakas av Internet, Wi-Fi routern och smarta enheter.  

Kontakta respektive leverantör för ytterligare hjälp.

3 LADDA NER OCH INSTALLERA APPEN

QR-kod A QR-kod B

Observera: QR-kod A och QR-kod B används endast för 
nedladdning av appen.

Android-telefonanvändare: Skanna QR-kod A eller gå till 
Google Play, sök upp ""Nethome Plus""-appen och ladda 
ner den. 

Iphone-användare: Skanna QR-kod B eller gå till App 
Store, sök upp appen "Nethome Plus" och hämta den.
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4 INSTALLERA SMART KIT
1. Ta bort skyddslocket från SMART KIT-stickan 

2. Öppna frontpanelen och stoppa in stickan i interfacet.
3. Fäst QR-koden som levereras med SMART KIT på enhetens sidopanel, se till att det är lätt att skanna av koden 

med mobiltelefonen. Alternativt kan användaren ta en bild av QR-koden och spara i sin egen telefon.

Stoppa in

VARNING: 
Detta interface är endast kompatibelt med 
SMART KIT från leverantören.

5 ANVÄNDARREGISTRERING

• Se till att din mobila enhet är ansluten till ditt nätverk. Se också till att din WiFi-router redan är ansluten till Internet 
innan du utför användarregistrering och nätverkskonfiguration.

• Om du glömt ditt lösenord kan du klicka på länken i det e-mail du fått vid registreringen för att återställa det.

1. Klicka på "Create Account"
2. Ange din e-mailadress och lösenord och klicka 

sedan på "Registration"



Innova WiFi OSK102

5

S
V

E
N

S
K

A

6 NÄTVERKSKONFIGURATION

Varning:
• Se till att Android eller IOS-enheten bara kopplar upp mot WIFI-nätverket du vill konfigurera.
• Se till att Android eller IOS-enhetens WIFI-funktion är OK och kan anslutas automatiskt till ditt WIFI-nätverk.

Vänlig påminnelse:
• När luftkonditioneringen går in i AP-läget kan fjärrkontrollen inte styra den. Det är nödvändigt att slutföra 

nätverkskonfigurationen eller starta om igen för att kunna styra den. Alternativt kan du vänta i 8 minuter för att låta 
enheten avsluta AP-läget automatiskt.

Använda en Androidenhet för nätverkskonfiguration
1. Se till att din mobila enhet redan har anslutits till Wi-Fi-nätverket som du vill använda.
2. Koppla ur strömmen till luftkonditioneringsenheten.
3. Anslut strömmen och tryck kontinuerligt på displayknappen eller "Do not disturb"-knappen sju gånger inom 3 

minuter.
4. När "AP" visas på AC:n betyder det att AC:ns trådlösa nätverk gått in i AP-läge.

• Vissa typer av luftkonditioneringsenheter behöver inte steg 2 för att gå in i AP-läge.

4. Tryck på "+ Add Device"
5. Skanna QR-koden som medföljer SMART KIT.

7. Välj trådlöst nätverk.
8. Ange lösenordet för nätverket ock klicka OK.
9. Konfigurationen är klar om du kan se enheten 

i listan.
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Använda en IOS-enhet för nätverkskonfiguration
1. Se till att din mobila enhet redan har anslutits till Wi-Fi-nätverket som du vill använda.
2. Koppla ur strömmen till luftkonditioneringsenheten.
3. Anslut strömmen och tryck kontinuerligt på displayknappen eller "Do not disturb"-knappen sju gånger inom 3 

minuter.
4. När "AP" visas på AC:n betyder det att AC:ns trådlösa nätverk gått in i AP-läge.

5. Tryck på ”+ Add Device”
6. Skanna QR-koden som medföljer SMART KIT.

7. Läs instruktionen och återgå därefter till 
enhetsinterfacet.

8. Klicka på "Inställningar" för att nå inställningen 
för WLAN/WIFI.
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9. Välj "net_ac_XXXX"
10. Slå in standardlösenordet: "12345678" och 

klicka på "Anslut".

11. Återgå till appen och klicka på "Next".
12. Välj trådlöst nätverk.
13. Ange lösenordet för nätverket ock klicka OK.

14. Konfigurationen är klar om du kan se enheten i listan.

NOTERA:
• När konfigurationen avslutats kommer appen att visa detta i displayen.
• I vissa fall visar enheten fortfarande att den är offline. I sådant fall kan man 

behöva söka upp enheterna i enhetslistan igen eller alternativt starta om AC:n 
så bör enheten gå online efter ett par minuter.
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7 ATT ANVÄNDA APPEN
Säkerställ att både din mobila enhet och luftkonditioneringsaggregatet är anslutna till internet innan du går vidare.

1. Ange användarnamn och lösenord. Klicka på 
"Sign in".

2. Välj aggregat att styra.

3. Användaren kan styra olika funktioner i aggregatet, bland andra av/på, driftläge, 
temperatur, fläkthastighet.

NOTERA:
Inte alla funktioner i appen är tillgängliga för luftkonditioneringsaggregatet, t.ex. ECO-läge, Turbo, vänster-, höger-, upp- 
och ner svängning av luftriktarna.
Se användarmanualen för mer information.
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8 SPECIALFUNKTIONER
Timer ON/OFF,  Underhållsvärmeläge, Insomningsfunktion.
NOTERA: Om det aktuella aggregatet inte stöder dessa funktioner kommer de inte att synas i listan av funktioner.

Timer ON/OFF
Användaren kan här ställa in av- och påslag av aggregatet på vissa tider under veckan.

Underhållsvärmeläge 8°C
Användaren kan ställa in aggregatet på 8°C med ett klick. 
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Insomningsläge
Användare kan här ställa in en temperaturkurva för komfortabel nattemperatur.

Kontroll
Användaren kan enkelt kontrollera aggregatets status. Vid avslut av funktionen kan visas normala och onormala värden 
samt detaljerad information.
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VARNING
Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och "RSS 210 of Industry & Science Canada". Användning 
får endast ske vid följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste 
motstå eventuella störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad påverkan av driften.
Använd endast enheten enligt anvisningarna. Denna enhet överensstämmer med FCC- och IC-
strålningsexponeringsgränserna för en okontrollerad miljö. För att undvika att överskrida dessa gränser skall människor 
inte vistas närmare antennen än 20 cm under normal drift.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse av 
bestämmelser kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.
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Ahlsell Sverige AB
Rosterigränd 12
117 98 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 (0)771 775 000
Email: ahlsell.kyl@ahlsell.se
Web: www.ahlsell.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. 
Vi reserverar oss för ev tryckfel.


