
Wifi Smart Kit kezelési 
útmutató

Figyelmeztetés:
Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az 
utasítást! Őrizze meg az útmutatót, mert később 
még szükége lehet rá!
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ÓVINTÉZKEDÉSEK
Alkalmazható rendszerek: iOS, Android.
(Ajánlás: iOS 8.0 vagy későbbi, Android 4.0 vagy későbbi)
Kérjük rendszeresen frissítse az alkalmazást a legújabb 
verzióval. Nem minden Android és iOS rendszer 
kompatibilis az APP-vel. Az összeférhetetlenség miatt 
semmilyen kérdésben nem vagyunk felelősek.

Wireless biztonsági stratégia
Smart kit csak a WPA-PSK / WPA2-PSK titkosítást 
támogatja
WPA-PSK / WPA2-PSK titkosítás ajánlott.
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1 Műszaki adatok

Model: EU-SK103X, US-SK103X
Szabvány: IEEE 802. 11b/g/n
Antenna típus: Printed PCB Antenna 
Frekvenciasáv: 2400-2483.5MHz 
Működési hőmérséklet:0 C~45 C/32 F~113 F 
Működési páratartalom: 10%~85%
Teljesítménybemenet: DC 5V/300mA
Maximális TX teljesítmény:19.8dBm
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KOODXXXXXXXXXXXX

2 Smart Kit telep²t®se
1) T§vol²tsa el a Smart Kit v®dŖkupakj§t.

2) Nyissa fel az elŖlapot, majd helyezze a WIFI 
adaptert a belt®ri egys®g erre a c®lra 
kialak²tott csatlakoz·j§ba

3) beolvas§s megfelelŖ.

Eml®keztetŖ¿l: A m§sik k®t QR-k·dot 
biztons§gos helyre tegye, vagy fot·zza ®s 
elmenti a telefonj§ra.
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Olvassa be a QR-kódot a „Midea Air” alkalmazás 
letöltéséhez, vagy keressen rá a Google Play és az App 
Store áruházban

Figyelmeztetés: A következő QR-kód csak az 
applikáció letöltéséhez érhető el. A SMART KIT-ben 
található QR-kód eltérő.

1) Győződjön meg arról, hogy mobileszköze már
csatlakozott a használni kívánt Wi-Fi
hálózathoz  Emellett ügyeljen arra, hogy a 
használaton kívüli Wi-Fi hálózatok ne
okozzanak zavart a beállítás folyamatában..

3 Applikáció letöltése, telepítése

4 Előkészületek

Android iOS
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1  Regisztráció 2 Írja be e-mail címét és 
jelszavát, majd kattintson 
a "Regisztráció" gombra.

VI5

Creat Acc

Fo

rgot password?

5 Fiók létrehozása
Emlékeztető: Amikor regisztrál az alkalmazás 
használatához, el kell olvasnia és el kell fogadnia az 
Adatvédelmi iránylevet.
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6 A hálózat beállítása

Android eszköz használata hálózati beállításhoz

Figyelmeztetés
 Hagyjon figyelmen kívül minden más hálózatot, és győződjön 

meg arról, hogy az Android vagy iOS eszköz  csatlakozik-e a 
beállítani kívánt Wi-Fi hálózathoz.
 Győződjön meg arról, hogy az Android vagy iOS eszköz Wi-Fi 
funkciója jól működik, és automatikusan vissza lehet-e 
csatlakozni az eredeti Wi-Fi hálózathoz.

Emlékeztetőül:
 A felhasználónak a légkondiciónáló bekapcsolása után az 
összes lépést 8 perc alatt el kell végeznie, különben újra be kell 
kapcsolnia.

1

2
3

4

        

       
      

Győződjön meg arról, hogy mobileszköze már csatlakozott 
a használni kívánt Wi-Fi hálózathoz  Emellett ügyeljen 
arra, hogy a használaton kívüli Wi-Fi hálózatok ne 
okozzanak zavart a beállítás folyamatában.
 Válassza le a légkondicionáló tápellátását.
 Csatlakoztassa a készülék tápellátását, és folyamatosan 
nyomja meg a“ LED DISPLAY” or “DO NOT DISTURB”  
gombot 7-szer, 10 másodpercen belül.

      Ha a készülék kijelzőjén megjelenik az "AP" jel, 
csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz
Bizonyos típusú készülékeknek nincs szüksége a második 
lépésre, hogy AP módban legyenek
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5 Press “ + Add Device ” 6 Select  appliance type
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 Kövesse a fenti lépéseket az „AP” módba való 
belépéshez.
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Válassza a hálózat

beállítás 
Olvassa be a QR kódot
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Vagy válassza a "Manual 
Setup” lehetőséget.

Válasszon jelszót
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A hálózati beállítás sikeres Ha a beállítás sikeres, 
az eszközt látható lesz 
a listán.
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Az iOS eszköz használata hálózati beállításhoz 
Ellenőrizze, hogy mobileszköze már csatlakozik-e a használni 
kívánt Wi-Fi hálózathoz. Emellett figylmen kívül kell hagynia az 
egyéb Wi-Fi hálózatokatnis, ha az befolyásolja a beállítási 
folyamatot.
 Válasszuk le a légkondiciónáló tápegységet (egyes típusok). 
Csatlakoztassa a légkondiciónáló tápegységet, és 10 másodperc 
alatt hétszer nyomja meg folyamatosan a „LED KIJELZÉS” vagy 
a „NE ZAVARJON” gombot.
Amikor az egység kijelzése „AP”, jelzi, hogy a Wi-Fi már „AP” 
módba lépett.

Válassza az "Add Device-t" Válassza ki a készüléket
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o

Kövesse a fenti lépéseket az „AP” módba való 
belépéshez.
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o

Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz     Gépelje be a jelszót
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A hálózati beállítás sikeres Beállítás sikeres, láthatja 
az eszközt a listán.
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Megjegyzés:
A hálózati konfiguráció befejezésekor az APP 
megjeleníti a képernyőn a sikeres végrehajtásokat.
A változó internetes környezet miatt lehetséges, 
hogy a készülék állapota továbbra is „offline” 
állapotban van. Ha ez a helyzet bekövetkezik, 
frissítenie kell az eszközlistát az APP-n, és 
ellenőriznie kell, hogy az eszköz állapota „online”-e. 
Alternatív megoldásként a felhasználó kikapcsolhatja 
és újra bekapcsolhatja a légkondiciónálót, az eszköz 
állapota néhány perc múlva „online” lesz.
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7 Az applikáció használata

SIM!

082

cc

Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobilkészüléke és a 
légkondicionálója is csatlakozik-e az internethez, 
mielőtt az alkalmazást használja a légkondicionáló 
internetes vezérlésére. Kövesse a következő 
lépéseket:

Klikkeljen a bejelentkezésre Adja hozzá a készülékét
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A felhasználó szabályozhatja a klímaberendezések 
be / ki állapotát, üzemmódját, hőmérsékletét, 
ventilátor sebességét 
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Megjegyzés:
Az alkalmazás nem minden funkciója elérhető az adott 
légkondiciónálón. Pl. ECO, Turbo, Balra és Jobbra, Fel 
és Le légterelés funkciók. További információért kérjük 
tekintse meg a felhasználói kézikönyvet. 
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Beleértve: Bekapcsolás időzítő, Kikapcsolás időzítő, 
Alvázgörbe, Ellenőrzés, Energia Monitor, Számla 
ellenőrzés
Megjegyzés:
Az alkalmazás nem minden funkciója elérhető az adott 
légkondiciónálón, vagyis ha a légkondiciónálója nem 
támogatja a fenti funkciót, akkor az el lesz rejtve a listából

8 Különleges funkciók
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Bekapcsolás / Kikapcsolás időzítés
A felhasználó a teljes hétre beállíthatja, hogy a 
légkondícionáló mikor kapcsoljon be és ki.
Ismétlést is bekapcsolhat, hogy a készülék minden 
héten a beállított órákban üzemeljen
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Alvás
A felhasználó személyre szabhatja a 
légkondícionáló által alvásidőben fenntartott 
célhőmérsékletét.
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Ellenőrzés
A felhasználó ezzel a funkcióval egyszerűen 
ellenőrizheti a klímaberendezése működési 
állapotát. Amikor az alkalmazás befejezte az 
ellenőrzést, megjeleníti a normál és rendellenes 
elemeket és részletes információkat.
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Energiafigyelő
A felhasználó egyszerűen nyomon követheti a 
légkondiciónáló villamosenergia-fogyasztását a 
táblázat és az előzmények nyilvántartásával.
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Számla ellenőrzés
A felhasználó paramétereket állíthat be az 
áramfogyasztás korlátozására egy bizonyos 
időtartamra.
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Megosztott eszköz
A légkondicionálót egyszerre több felhasználó 
vezérelheti a Share Device funkcióval.

1 Klikk  "Share device" 2 QR kód megjelenés
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 Más felhasználóknak 
előszöt be kell jelentkezni 
a "Midea Air" Applikációba, 
Utána klikkljen az Add 
Share Device gombra 
majd szkennelje a QR 
kódot 

  "

  Így mások 
hozzáférhetnek a 
megosztott készülékhez 
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9 APP Megfelelőségi Nyilatkozat

-Ezt az eszközt csak a kezelési utasításban leírtak szerint 
használja
Azok a módosítások vagy átalakítások, melyeket a gyártó 
nem engedélyezett megszüntetik a felhasználó további 
használatához való jogát.
Az eszköz teljesíti az FCC és IC sugárzási határokban 

lefektetetteket egy szabályozatlan környezetben.
Annak érdekében, hogy ne lépje túl az FCC és IC 
rádiofrekvenciás kitettségi határokat, egy személy nem 
tartózkodhat 20 Cm-nél közelebb, amikor az eszköz 
működik.

Tanúsítjuk, hogy ez a készülék teljesíti a 2014/53/EU 
és más ide vonatkozó rendelkezéseket. A teljes 
dokumentáció csatolva(Kizárólag Europai Uniós 
termékek)

Figyelmeztetés:
US-SK103X,EU-SK103X modellekhez:
FCC ID: 2ADQOMDNA19
IC: 12575A-MDNA19

Ez az eszköz teljesíti az FCC 15. részének a szabályait és 
az RSS 210 of lndustry & Science Canada. A felhasználás 
két feltétel mellett valósul meg: 
(1) Az eszköz nem okoz káros interferenciát és 
(2) Az eszköznek be kell fogadnia bármilyen interferenciát, 
beleértve olyan interferenciát is ami rendellenes működést 
okozhat.
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MEGJEGYZÉS: 

Ezt a berendezést tesztelve lett, és 
megállapításra került, hogy megfelel az B. 
osztályú digitális eszközökre vonatkozó 
határértékeknek, az FCC szabályok 15. része 
alapján. Ezeket a határértékeket úgy 
tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak 
a vételi zavarok ellen lakóhelyiségekben. Ez a 
berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, 
használ és sugározhat, és ha nem az 
utasításoknak megfelelően telepítik és 
használják, vételi zavart okozhat a rádiós 
kommunikációban. Nincs azonban garancia 
arra, hogy zavar nem fordul elő egy adott 
telepítésnél. Ha ez a berendezés zavart okoz 
a rádió vagy televízió vételében, amelyet a 
berendezés kikapcsolásával és 
bekapcsolásával lehet összefüggyésbe hozni, 
a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja 
helyreállítani a zavart az alábbi intézkedések 
valamelyikével: 

Helyezze át az antennát. 

Növelje a berendezés és a vevő közötti 
távolságot. 

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan 
áramkör aljzatához, amely eltér a 
vevőkészülék áramkörétől. 

Forduljon a kereskedőhöz vagy szakemberhez



Gyártó:
GD Midea Air-Conditioning Equipment Co,.Ltd. 
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan 
Guangdong People’s Republic of China 528311

A vállalat nem vállal felelősséget az 
Internet, a vezeték nélküli router és az 
smart eszközök által okozott problémákért. 
További segítségért vegye fel a 
kapcsolatot az eredeti szolgáltatóval.
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