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Návod na aplikáciu Rohnson pre odvlhčovač vzduchu R-9420 Genius Wi-Fi 
 

1. Zapojte odvlhčovač vzduchu do el. siete. 
 
 

2. Na odvlhčovači vzduchu (ďalej len zariadenia - Obr. 
1) stlačte tlačidlo DEHUMIDIFY MODE po dobu cca 5 
sekúnd - symbol Wi-Fi rýchlo bliká. Týmto krokom 
ste pripojili zariadenie k vášmu routeru. 

 
 
 

3. Vo vašom smartfóne si nainštalujte aplikáciu Rohnson (Obr. 2.). 
 
 
Aplikáciu si môžete načítať cez QR kód. 
 

iOS systém podporuje 
iOS 7.0 a vyššie verzie. 

 
Android systém podporuje 
Android 4.0 a vyššie verzie. 

 
UISTITE SA PROSÍM, ŽE JE VÁŠ TELEFÓN NASTAVENÝ 
V SLOVENSKOM JAZYKU! 
 
 
 
 
 
 

4. Teraz vykonajte registráciu (Obr.3). 
 
Registrácia pomocou E-mailu 
Zadajte e-mail a následne heslo (Password) 
obsahujúci písmená a číslice. 
 
Registrácia pomocou telefónneho čísla 
Zadajte telefónne číslo (Mobile number), na ktoré 
Vám v priebehu pár sekúnd dorazí SMS s verifikačným 
kódom. 
Zadajte verifikačný kód (Verification code) do 60 s a 
následne heslo (Password) obsahujúci písmená a 
číslice. 
 
Registrácia cez účet na Facebooku/Twitteru 
Zadajte užívateľské meno a heslo, ktorými sa 
prihlasujete bežne na danú sociálnu sieť. 
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5. Pripojte zariadenie k aplikácii. 
Pridajte zariadenie (Add devices) Rohnson Genius Wi-Fi (Obr.4). 
Potvrďte, že na ovládacom paneli zariadenia rýchlo bliká symbol Wi-Fi (Confirm indicator rapidly 
blinks) (Obr. 5). 
Vyberte požadovanú Wi-Fi (Change network) a zadajte prístupové heslo k Wi-Fi (Enter Wi-Fi 
password) (Obr.6). 
Zariadenie sa pripojí k aplikácii. 
 

   
 
 

Poznámka: Ak sa pripojenie zariadenia do telefónu zlyhá: 
odporúčame opakovať vyššie uvedený postup. 
 
6. Po pripojení zariadenia sa v aplikácii zobrazí domovská stránka 
(Obr. 7), z ktorej už môžete ovládať váš odvlhčovač vzduchu. 
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Vážený zákazník, 
 
Ďakujeme za zakúpenie odvlhčovače vzduchu R-9420 Genius 
Wi-Fi. 
V prípade akýchkoľvek otázok či pomôcť ohľadom aplikácie 
nás prosím kontaktujte na tel.: 257 311 212 (iba v pracovné 
dni od 8:30 h do 17 h) alebo emailu: info@rohnson.cz. 
 
Radi Vám so všetkým pomôžeme. 
 
Tím ELECTRA TRADE, s.r.o. 
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