
INSTALLATIE- EN 
GEBRUIKERSHANDLEIDING 

WiFi-controller

BELANGRIJKE OPMERKING:

Hartelijk dank voor het kopen van ons product.

Lees voordat u uw toestel gaat gebruiken deze handleiding zorgvuldig en bewaar het voor raadpleging 
in de toekomst.

K03 WIFI LCAC





●    Deze handleiding geeft een gedetailleerde beschrijving van 
de voorzorgsmaatregelen die tijdens de bediening onder de 
aandacht gebracht moeten worden.

●   Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel gebruikt, 
om ervoor te zorgen dat de smart port op de juiste wijze werkt.

●    Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.
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1. VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN

• Lees de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u het toestel installeert.

• De hieronder vermelde veiligheidskwesties moeten worden nageleefd.

Toepasbaar systeem: iOS, Android. (Aangeraden: iOS 10.3, Android 6.0)

OPMERKING::
De app ondersteunt niet de laatste softwareversie van Android en iOS.

Omdat zich bijzondere situaties kunnen voordoen, stellen wij uitdrukkelijk het volgende: Niet alle Android- 
en iOS-systemen zijn compatibel met de app. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door 
de incompatibiliteit.

Draadloze veiligheidsstrategie

De smart kit ondersteunt alleen WPA-PSK/WPA2-PSK-encryptie en geen encryptie. WPAPSK/WPA2-PSK-
encryptie wordt aanbevolen.

  LET OP

• Controleer de servicewebsite voor meer informatie.

• De smartphonecamera heeft 5 miljoen pixels of meer nodig om ervoor te zorgen dat de QR-code goed 
kan worden gescand.

• Als gevolg van verschillende netwerksituaties kan het soms voorkomen dat er een timeout van het 
verzoek optreedt, dus is het noodzakelijk om de netwerkconfiguratie opnieuw uit te voeren.

• Als gevolg van verschillende netwerksituaties, kan het controleproces soms weer een time-out hebben. 
Als deze situatie optreedt, kan de weergave tussen het bedieningspaneel en de app gelijk zijn. Raak 
hierdoor niet in de war.

OPMERKING::
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door internet, wifirouters en slimme 
apparaten. Neem contact op met de oorspronkelijke leverancier voor nadere hulp.
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2. APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN

Attentie: QR-code A en QR-code B zijn enkel beschikbaar voor het downloaden van de app.

QR-code A       QR-code B  

• Gebruikers van Android-telefoon: scan QR-code A of ga naar Google Play, zoek de app ‘Nethome Plus’ 
en download hem

• iPhone-gebruikers: scan QR-code B of ga naar App Store, zoek de app ‘Nethome Plus’ en download hem.
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3. INSTALLATIEACCESSOIRE

Selecteer de installatielocatie
Installeer niet op een plaats met zware olie, damp of zwavelhoudend gas, anders vervormt dit product, wat tot 
systeemstoringen leidt.

Voorbereiding voorafgaand aan de installatie
1. Controleer of alle onderstaande onderdelen zijn geleverd.

Nr. Naam Hoev. Opmerkingen

1 Smart port 1

2 Installatie- en gebruikershandleiding 1

3 Schroeven 3 M4X20 (voor montage aan de wand)

4 Muurpluggen 3 Voor montage aan de wand

5 Smart kit 1

6 De aansluitdraden groep-1 1 Sluit aan op de draadgestuurde bediening

2. Bereid de volgende delen ter plekke voor.

Nr. Naam Hoev. (ingebouwd in 
de wand)

Specificatie (alleen 
voor de referentie) Opmerkingen

1 Bedradingbuis (isolatiehuls 
en klemschroef) 1
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4. INSTALLATIEMETHODE

1. Afbeelding van het structuurformaat van de wifi-controller

2. Bedradingsschema

Alleen van toespassing op K03 WIFI LCAC

Vieraerige adgeschermde kabel, de lengte is 
afhankelijk van de installatie

Afb. 4-2

Inzetstuk van het hoofd-
paneel CN40

Wifi-bedienings-kast Hoofdpaneel van binnenunit

rood rood

zwart zwart

geel geel

bruin bruin

Afb. 4-1
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3. Afbeelding van de bedrading

• Sluit het mannelijke verbindingsstuk van de aansluitdraden groep-1 aan op het hoofdpaneel en sluit 
vervolgens de andere kant van de aansluitdraden groep-1 aan op de vieraderige afgeschermde kabel 
van de smart port. (zie afb. 4-3)

• Als u de kabel wilt verlengen, gebruik dan een verlengkabel (apart aangeschaft). (zie afb. 4-3)

4. Verwijder de bovenkant van de smart port

• Breng een schroevendraaier in de groeven van de onderkant van de smart port aan (op 2 plaatsen) en 
verwijder de bovenkant van de smart port. (Afb. 4-4) 

     

Vieraderige afgescher-
mde kabel

De aansluitdraden 
groep-1 Hoofdpaneel

De aansluitdraden groep-2

Groeven

Afb. 4-3

Afb. 4-4
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 5. Maak de achterplaat van de smart port vast

• Maak bij zichtbare montage de achterplaat aan de wand vast met 3 schroeven (M4x20) en pluggen. 
(Afb. 4-5)

6. Installeer de smart kit op de smart port
Breng de smart kit met behulp van een beetje kracht aan in de hoofdprintplaat van de smart port. (Afb. 4-6)

Achterplaat

Schroeven (M4x20)

Afb. 4-6

Afb. 4-5



7

7. Bedrading

A. Bij zichtbare montage twee posities.

B. Afgeschermde bedrading.

Bovenkant kabe-
lafvoer

Onderkant
kabelafvoer

Bedrading door de wand

Bedradingsgat en wandgat
Diameter van het wandgat: Φ20mm

Afb. 4-7

Afb. 4-8
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  LET OP

Zorg ervoor dat er geen water in de smart port terechtkomt, gebruik een afsluiter en stopverf om de 
aansluitingen van de draden tijdens de installatie van de bedrading af te sluiten. (afb. 4-9) Houd bij 
installatie een bepaalde lengte van de aansluitkabel vrij om de smart port tijdens onderhoud naar 
beneden te kunnen halen.

8. Maak de bovenkant van de smart port weer vast

• Vermijd, nadat de bovenkant is bijgesteld en daarna is gebogen, dat de bedrading tijdens de installatie 
vastgeklemd komt te zitten. (Afb. 4-10)

Afsluiter
Afsluiter

StopverfStopverf

Afb. 4-9

Afb. 4-10
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9. Sluit de smart port aan op de draadgestuurde bediening (indien nodig).
1. Verwijder de bovenkap uit het gat tussen de boven- en onderkant door middel van een gereedschap 

met vlakke kop. (zie afb. 4-11)

2. Gebruik de aansluitkabel om de draadgestuurde bediening en CN3 van de smart port aan te 
sluiten. (zie afb. 4-12) (bekijk de handleiding van de draadgestuurde bediening voor details)).

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter uitleg. Uw wifi-controller kan 
enigszins verschillen. De huidige vorm is geldig.

5. SPECIFICATIES

Model K03 WIFI LCAC

Standaard IEEE802.11 b/g/n

Type antenne Externe rondstralende antenne

Frequentie WIFI:2.4G

Maximaal uitgezonden vermogen Max. 15 dBm

Bedrijfstemperatuur 0ºC~45ºC/32ºF~113ºF.

Bedrijfsvochtigheid 10%~85%

Opgenomen vermogen DC 5 V/300 mA

Afb. 4-11 Fig 4-12
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6. GEBRUIKERSREGISTRATIE

• Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is aangesloten op de wifi-router. Ook moet de wifi-router al op 
internet zijn aangesloten voordat u de gebruikersregistratie en netwerkinstellingen uitvoert.

• Het is beter om in uw e-mail in te loggen en uw registratieaccount te activeren door op e link te klikken 
voor het geval dat u het wachtwoord vergeet.

1. Klik op “Login” (inloggen) 2.  Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en 
druk vervolgens op “Create Account” (account 
aanmaken)
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7. HET TOESTEL IN DE APP-MODUS INSTELLEN

Druk zeven keer achter elkaar in 3 minuten op de digitale displayknop of de niet-storenknop.

Als APP op het display verschijnt, betekent dit dat de wifi van de airconditioning zich reeds in de app-modus 
bevindt. De gebruiker kan vervolgens de configuratie uitvoeren.

OPMERKING:
Sommige airconditioners hebben stroom aan/uit AC nodig voordat een knop wordt ingedrukt.
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8. NETWERKCONFIGURATIE

1. Log in op uw account.

2. Druk op “+” op het scherm met de applicatielijst van de app en selecteer de toestelcategorie die u nodig 
hebt.

3. Kies de netwerkconfiguratiemethode
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Methode met QR-code:
• Deze methode is bedoeld voor gebruikers die van simpele stappen houden.

• Een Android-gebruiker dient stap 7.4 te volgen voor de complete configuratie.

• Een iOS-gebruiker dient stap 7.6 te volgen voor de complete configuratie.

Methode zonder QR-code:
• Deze methode is geschikt voor gebruikers die de QR-code zijn verloren of deze niet willen scannen. Het 

is een stabielere methode en aanbevolen voor een hoge versie van het Android-systeem.

• Een Android-gebruiker dient stap 7.5 te volgen voor de complete configuratie.

• Een iOS-gebruiker dient stap 7.7 te volgen voor de complete configuratie.
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4. Voor Android (methode met QR-code)

1.  Scan de QR-code die is 
opgenomen in de verpakking 
van de smart kit

2.  Selecteer uw eigen wifi-netwerk, 
bijvoorbeeld My Home (de 
afbeelding dient enkel ter 
referentie)

3.  Voer uw wachtwoord voor uw 
eigen wifi-router in en klik op OK.
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4.  De configuratie is succesvol 
uitgevoerd, u kunt nu het toestel 
in de lijst zien.

OPMERKING:
Als u de netwerkconfiguratie heeft afgerond,

dan toont de app successignaalwoorden op 
het scherm.

Vanwege verschillende internetomgevingen 
is het mogelijk dat de toestelstatus nog 
steeds ‘offline’ aangeeft. In dit geval moet de 
toestellijst op de app worden vernieuwd en 
ervoor gezorgd worden dat de toestelstatus 
“online” wordt. Een andere mogelijkheid is 
om de stroom van de airconditioning uit en 
weer in te schakelen. Na een paar minuten 
wordt de toestelstatus “online”.
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5. Voor Android (methode zonder QR-code)

1.  Selecteer net_xx_xxxx hotspot, 
typ het wachtwoord 12345678 in 
en klik op “next” (volgende).

2.  Selecteer uw eigen wifi-netwerk, 
bijvoorbeeld My Home (de 
afbeelding dient enkel ter 
referentie)

3.  Voer uw wachtwoord voor uw 
eigen wifi-router in en klik op OK.
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4.  De configuratie is succesvol 
uitgevoerd, u kunt nu het toestel in 
de lijst zien.

OPMERKING:
Als u de netwerkconfiguratie heeft afgerond, 
dan toont de app successignaalwoorden op 
het scherm.

Vanwege verschillende internetomgevingen 
is het mogelijk dat de toestelstatus nog 
steeds ‘offline’ aangeeft. In dit geval moet de 
toestellijst op de app worden vernieuwd en 
ervoor gezorgd worden dat de toestelstatus 
“online” wordt. Een andere mogelijkheid is 
om de stroom van de airconditioning uit en 
weer in te schakelen. Na een paar minuten 
wordt de toestelstatus “online”.
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6. Voor iOS (methode met QR-code)

1.  Scan de QR-code die is 
opgenomen in de verpakking 
van de smart kit

2.  Lees de instructie bovenaan 
en druk op de knop “Home” 
om terug te gaan naar het 
bedieningspaneel van het toestel.
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3.  Ga naar de instellingen voor 
draadloze apparaten

4. Kies net_ac_xxxx
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5.  Typ het standaard wachtwoord 
12345678 in en klik op “Join” 
(aansluiten).

6.  Ga terug naar het aansluitscherm 
voor uw toestel van de app en klik 
op “next” in de bovenhoek. 
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7.  Selecteer uw eigen wifi-netwerk, 
bijvoorbeeld My Home (de 
afbeelding dient enkel ter 
referentie)

8.  Voer uw wachtwoord voor uw 
eigen wifi-router in en klik op OK.

9.  De configuratie is succesvol 
uitgevoerd, u kunt nu het toestel in 
de lijst zien. 
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7. Voor iOS (methode zonder QR-code)

1.  Lees de instructie bovenaan 
en druk op de knop “Home” 
om terug te gaan naar het 
bedieningspaneel van het toestel.

2.  Ga naar de instellingen voor 
draadloze apparaten.
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3. Kies net_ac_xxxx 4.  Typ het standaard wachtwoord 
12345678 in en klik op “Join” 
(aansluiten).
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5.  Ga terug naar het aansluitscherm 
voor uw toestel van de app en klik 
op “next” in debovenhoek.

6.  Selecteer uw eigen wifi-
netwerk, bijvoorbeeld My Home 
(de afbeelding dient enkel ter 
referentie).

7.  Voer uw wachtwoord voor uw eigen 
wifi-router in en klik op OK
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8.  De configuratie is succesvol 
uitgevoerd, u kunt nu het toestel in 
de lijst zien.

OPMERKING:
Als u de netwerkconfiguratie heeft afgerond, 
dan toont de app successignaalwoorden op 
het scherm.

Vanwege verschillende internetomgevingen 
is het mogelijk dat de toestelstatus nog 
steeds ‘offline’ aangeeft. In dit geval moet de 
toestellijst op de app worden vernieuwd en 
ervoor gezorgd worden dat de toestelstatus 
“online” wordt. Een andere mogelijkheid is 
om de stroom van de airconditioning uit en 
weer in te schakelen. Na een paar minuten 
wordt de toestelstatus “online”.
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9. HOE DE APP TE GEBRUIKEN

Log in en selecteer het toestel dat u waar dan ook vandaan met uw smart toestel wilt bedienen.

OPMERKING:
Niet alle functies van de app zijn beschikbaar op de airconditioning. Bijvoorbeeld: Zie de 
gebruikershandleiding voor meer informatie over de functies ECO, Turbo, Left en Right Swing, Up en 
Down Swing.
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10. SPECIALE FUNCTIES

Met inbegrip van: Timer on (timer aan), Timer off (timer uit), Sleep curve (slaapcurve), Check (controle), Energy 
Monitor (energiebewaking), Bill Control Check (rekeningcontrole).

OPMERKING:
Niet alle units kunnen deze speciale functies op de app gebruiken. 

Als de airconditioning de bovenvermelde functies niet ondersteunt, zijn deze functies dan ook niet 
zichtbaar op de functielijst.



29

• Timer On / Timer Off
Wekelijks kan de gebruiker instellen dat de airconditioning op een bepaalde tijd wordt in- of uitgeschakeld. De 
gebruiker kan ook kiezen voor roulatie om wekelijks de programmering van de airconditioning in te stellen.



30

• Sleep
De gebruiker kan zijn/haar eigen comfortabele slaaptemperatuur instellen door een doeltemperatuur in te stellen.
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• Check
De gebruiker kan met deze functie eenvoudigweg controleren wat de werkingsstatus van de airconditioning 
is. Wanneer deze procedure is afgelopen, kan het de normale items, abnormale items en nadere informatie 
weergeven.
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• Energy Monitor
De gebruiker kan simpelweg het energieverbruik van de airconditioning bewaken door de grafiek en geschiedenis 
te controleren.
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• Bill Control Check
De gebruiker kan de parameters instellen om het energieverbruik over een bepaalde periode te beperken.
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11. APP-VERKLARING

• Toepasbaar systeem: iOS, Android

Toepasbaar systeem: iOS, Android
De app ondersteunt niet de laatste softwareversie van Android en iOS.

Omdat zich bijzondere situaties kunnen voordoen, stellen wij uitdrukkelijk het volgende: Niet alle 
Android- en iOS-systemen zijn compatibel met de app. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen 
veroorzaakt door de incompatibiliteit.

• Draadloze veiligheidsstrategie

De smart kit ondersteunt alleen WPA-PSK/WPA2-PSK-encryptie en geen encryptie.

WPA-PSK/WPA2-PSK-encryptie wordt aanbevolen.

  LET OP

• Als gevolg van verschillende netwerksituaties, kan het controleproces soms weer een time-out hebben. 
Als deze situatie optreedt, kan de weergave tussen het bedieningspaneel en de app gelijk zijn. Raak 
hierdoor niet in de war.

• De smartphonecamera heeft 5 miljoen pixels of meer nodig om ervoor te zorgen dat de QR-code goed 
kan worden gescand.

• Als gevolg van verschillende netwerksituaties kan het soms voorkomen dat er een timeout van het 
verzoek optreedt, dus is het noodzakelijk om de netwerkconfiguratie opnieuw uit te voeren.

• Controleer de servicewebsite voor meer informatie.
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CONFORMITEITSVERKLARING

• Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan de Canadese industrienorm RSS 210. 
Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat 
mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele ontvangen storingen 
accepteren. Dit geldt ook voor storingen die kunnen leiden tot een ongewenste werking.

• Gebruik het toestel alleen in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Dit apparaat voldoet 
aan de FCC en IC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Om te 
voorkomen dat de FCC- en IC-limieten voor radiofrequentie worden overschreden, moeten mensen 
tijdens normaal bedrijf minstens 20 cm verwijderd zijn van de antenne.

• Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij 
die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze 
apparatuur te bedienen ongeldig maken.

• Wij verklaren hierbij dat deze airconditioning in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere 
relevante bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan bij de verkoopagent 
worden geraadpleegd.



Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd ter verbetering van het product. Neem contact op met de verkoper of 

fabrikant voor meer informatie.
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