
Raadpleeg de product- en garantievoorwaarden van Nefit Easy. U vindt deze ook op www.nefit.nl/voorwaarden.
Consumenteninfolijn: 0900-0333 (€ 0,25 p/m, maximaal € 5,00 per gesprek exclusief de gebruikelijke belkosten). Internet: www.nefit.nl/easy

Randvoorwaarden en verantwoordelijke partijen
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2. Routerspecificaties

De minimale routerspecificaties zijn:

- wifi 802.11 b/g

- DHCP ingeschakeld

- WEP-128, WPA / WPA2 PSK encryptie

- SSID niet verborgen

3. Device specificaties

Geschikte platforms:

- iOS (vanaf 5.0)

- Android (2.2, 2.3 en 4.0, 4.1) Froyo, Gingerbread, IceCream Sandwich en Jelly Bean

- devices met internetbrowser (vanaf HTML 5.1)*

- Smart TV: alleen geschikt voor Samsung Smart TV

1.Installatievoorwaarden

Minimale vereisten voor montage zijn:

- 2-draadsverbinding met cv-toestel

- cv-toestel geschikt voor Nefit Easy (zie www.nefit.nl/easy “Is Easy geschikt voor mij?”)

- internettoegang via wifi

- raadpleeg ook de bedieningshandleiding Nefit Easy op www.nefit.nl
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Belangrijke aandachtspunten:

internet provider /

leverancier router

telefoon provider /
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* Kijk voor beschikbaarheid op www.nefit.nl/easy

Raadpleeg de product- en garantievoorwaarden van Nefit Easy. U vindt deze ook op www.nefit.nl/voorwaarden.

Consumenteninfolijn: (€ 0,25 p/m, maximaal € 7,50). Internet: www.nefit.nl/easy0900-0333

Nefit Easy is een slimme thermostaat die via WiFi verbinding maakt met uw router en via een beveiligde internetverbinding kan communiceren met

externe apparaten. Om Nefit Easy te kunnen gebruiken gelden een aantal minimale vereisten. In onderstaand schema, ziet u verder welke partijen

verantwoordelijk zijn voor het correct functioneren van elke schakel. Bij vragen die specifiek betrekking hebben op het functioneren van de Nefit

Easy thermostaat en app kunt u altijd contact opnemen met onze Consumenteninfolijn.

Nefit Easy is een slimme thermostaat die via WiFi verbinding maakt met uw router en via een beveiligde internetverbinding kan 
communiceren met externe apparaten. Om Nefit Easy te kunnen gebruiken gelden een aantal minimale vereisten.  
Deze vindt u hieronder. Verder ziet u in onderstaand schema welke partijen verantwoordelijk zijn voor het correct functioneren van 
elke schakel. Bij vragen die specifiek betrekking hebben op het functioneren van de Nefit Easy thermostaat en app kunt u altijd 
contact opnemen met onze Consumenteninfolijn: 0900-0333.

2. Routerspecificaties
De routerspecificaties zijn:
- wifi 802.11 b/g
- DHCP ingeschakeld
- WEP-128, WPA / WPA2 PSK encryptie
- SSID niet verborgen

3.Devicespecificaties
Geschikteplatforms:
- iOS (vanaf 5.1 of hoger)
- Android (2.2, 2.3 of 4.0 en hoger)

1.Installatievoorwaarden
Minimale vereisten voor montage zijn:
- 2-draadsverbinding met cv-toestel
- cv-toestel geschikt voor Nefit Easy (zie www.nefit.nl/easy “Is Easy geschikt voor mij?”)
- internettoegang via wifi
- raadpleeg ook de bedieningshandleiding Nefit Easy op www.nefit.nl

Belangrijke aandachtspunten:

2. Routerspecificaties
De routerspecificaties zijn:
- wifi 802.11 b/g
- DHCP ingeschakeld
- WEP-128, WPA / WPA2 PSK encryptie
- SSID niet verborgen

3.Devicespecificaties
Geschikteplatforms:
- iOS (vanaf 5.1 of hoger)
- Android (2.2, 2.3 of 4.0 en hoger)

1.Installatievoorwaarden
Minimale vereisten voor montage zijn:
- 2-draadsverbinding met cv-toestel
- cv-toestel geschikt voor Nefit Easy (zie www.nefit.nl/easy “Is Easy geschikt voor mij?”)
- internettoegang via wifi
- raadpleeg ook de bedieningshandleiding Nefit Easy op www.nefit.nl

Belangrijke aandachtspunten:

2G/3G/4G
installateur

2G/3G/4G
gebruiker

gebruiker

router

cv-toestel

internet

installateurVerantwoordelijk
betrokkene

internet provider /
leverancier router

telefoon provider /
leverancier smart device

Nefit Easy

1. 2. 3.

Nefit Easy
Randvoorwaarden en verantwoordelijke partijen


