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 Távirányítási Mód

Okostelefon / IPad

Wi-Fi Adapter

Router

Felhő alapú szerver és
Internet

Termék bemutatása Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Áttekintés Koncepció Mód Felépítés



• Ovális matt, érdes tapintású

• Adapter nyakán SK 102 jelölés

• Doboza barna színű

• Dobozon Midea felirat fekete!

• Applikációja „Midea Air”

• Kompatibilis modell: Blanc, MissonI.-II.,  Ultimate Comfort



Típus SK 101 Kifutott OSK 102 SK 102

Kép   

Modellszám 

helye

Ismertetőjele Ovális fényes Szögletes Ovális matt

Mihez jó? Blanc Blanc/Aurora/MDV Blanc/Mission

Android rendszer 

amivel hibásan 

működhet

Regisztáció 

sikertelen

Eszközfelvétel 

sikertelen

Eszközfelvétel 

sikertelen

Megszakad a 

kapcsolat

Megszakad a 

kapcsolat

Időzítés nem 

működik

Hiba lehetőségek

A mobil eszközön, csak a Wifi legyen bekapcsolva (mobiladatot 

kikapcsolni!) 

Be lett kapcsolva az "AP"  üzemmód a beltérin?

A jelszó rövid legyen (max 10-15) karakter.

1 beltérit 1 felhasználónévhez lehet hozzárendelni. Többi 

felhasználó kilövi egymást. Ugyanazon felhasználónév kell!

A routeren az automata csatornaváltást ki kell kapcsolni.

A routeren ellenőrizni kell hogy milyen időzónára van állítva                                           

(melyik szerverről frissíti az időt)



Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület



Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

USB 
csatlakozó

Kijelző panelWi-Fi 
Adapter



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

 Beállítás (Router beállítás)

Tartsd a berendezést kikapcsolt állapotban , majd a távirányítót használva nyomd meg a“ " gombot 7-szer az 

“AP” mód bekapcsolásához.

„AP”felirat jelenik meg a kijelzőn ha a Wifi beállítás aktiválódott
8 Perc áll rendelkezésünkre , hogy a kapcsolatot beállítsuk

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

„AP”  üzemmódban a Távszabályzóval nem lehet kezelni a légkondicionálót,   várni kell 8 percet  vagy a 
programozás lezárásával kezelhető ismételten.



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Midea Air applikáció 
megnyitása



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Regisztráljon!
Hozzon létre 
felhasználói 

fiókot

Lépjen be!



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

„+” jel megnyomásával 
készülék hozzáadása 

majd készülék kategória 
kiválasztása

Konfigurációs mód kiválasztása
1. QR Kód Beolvasással

2. QR Kód nélkül

QR kód beolvasás módszer:
- ajánlott olyan felhasználók számára 

akik kedvelik az egyszerű telepítést.

QR kód nélküli módszer:
- ajánlott olyan felhasználók számára  
akik elveszítették vagy nem akarják a
QR kódot beolvasni. 

Stabilabb, megbízhatóbb kapcsolatot 
szeretnének.



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Válassza ki a saját Wifi
hálózatát

Írja be hálózatának Wifi
jelszavát majd OK.

A beállítás sikeres ha a készülék 
megjelenik a listában Online

státusszal

QR kód beolvasása mobil 
készülék kamerájával

„Scan QR Code”

QR kód beolvasás módszer



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Válassza ki a saját Wifi
hálózatát

Írja be hálózatának Wifi
jelszavát majd OK.

A beállítás sikeres ha a készülék 
megjelenik a listában Online

státusszal

Válassza ki a net_ac_xxxx hálózatot.
Írja be az alapértelmezettv jelszót: 
12345678 majd klikkeljen a "next" 
elemre

QR kód nélküli módszer



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

IOS eszközök

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Midea Air applikáció megnyitása

Csatlakozzon mobil készülékével a Wifi routerhez



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Regisztráljon!
Hozzon létre 
felhasználói 

fiókot

Lépjen be!



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

„+” jel megnyomásával 
készülék hozzáadása majd 

készülék kategória kiválasztása

QR kód beolvasás módszer:
- ajánlott olyan felhasználók számára 

akik kedvelik az egyszerű telepítést.

QR kód nélküli módszer:
- ajánlott olyan felhasználók számára  
akik elveszítették vagy nem akarják a
QR kódot beolvasni. 

Stabilabb, megbízhatóbb kapcsolatot 
szeretnének.

Konfigurációs mód kiválasztása
1. QR Kód Beolvasással

2. QR Kód nélkül



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Olvassa el  az utasításokat és 
nyomja meg telefonján a Home 
gombot

Lépjen be a beállítások 
menübe, válassza a Wi-Fi részt

QR kód beolvasás módszer

QR kód beolvasása mobil 
készülék kamerájával



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

• Válassza a „net_ac_xxx” nevü
hálózatot

• Írja be az alapértelmezett 
jelszót: 12345678 majd 
csatlakozás

QR kód beolvasás módszer



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

• Térjen vissza a Midea Air 
alkalmazáshoz, nyomjon a 
„Next”-re

• Írja be hálózatának Wifi
jelszavát majd OK.

• Válassza ki a saját (otthoni) 
Wifi hálózatát

QR kód beolvasás módszer



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

• Ha kész a beállítás      
success „sikeres”   
felugró ablak  jelenik 
meg. > Ok

• A beállított készülék 
megjelenik a listában 
Online státusszal

QR kód beolvasás módszer



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Olvassa el  az utasításokat és 
nyomja meg a Home gombot

Nyomjon a beállításokra, 
válassza a Wi-Fi részt

QR kód nélküli módszer

Válassza a „net_ac_xxx”hálózatot



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Térjen vissza a Midea Air 
alkalmazáshoz, nyomjon a 

„Next”-re

Írja be hálózatának Wifi jelszavát 
majd OK. 

Válassza ki a saját Wifi hálózatát

QR kód nélküli módszer

Írja be az alapértelmezett 
jelszót: 12345678 > majd 
csatlakozás



Hogyan csatlakoztasd       Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

• Ha kész a beállítás      
success „sikeres”   
felugró ablak  jelenik 
meg. > Ok

• A beállított készülék 
megjelenik a listában 
Online státusszal

QR kód nélküli módszer



Hogyan csatlakoztasd Kezelőfelület

 Az Applikáció működése

Klikkelj a WIFI eszközre (amit korábban beállítottál), majd érintsd meg a ki/be kapcsoló gombot , innentől tudod irányítani a 

berendezést. A különböző üzemmódok eltérő háttérszínnel fognak megjelenni Pl:(Hűtés=kék, Melegítés=Narancssárga stb..)

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók



Funkciók

Hogyan csatlakoztasd Kezelőfelület

Termék bemutatása        Hogyan csatlakoztasd Új FunkciókHogyan csatlakoztasd

Be / Ki

Mód

Ventilátor 
sebesség

Több Funkció

Több
Funkció



Alap funkciók

Termék bemutatása            Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Vissza az előző 
menühöz

Ventilátor sebesség és 
jelenlegi hőmérséklet 
kijelzése

Kinti hőmérséklet / Benti hőmérséklet
Páratartalom (opcionális)

Beállítás módosítása



Profil szerkesztése

Termék bemutatása                    Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók



Heti időzítő

Termék bemutatása           Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Heti időzítő, Saját hűtési naptár kezelő
Állítsd be a légkondicionáló időzítőjét egy hétre előre. Választhatod ezt a funkciót ha napi szinten ismétlődik a Ki/Be 
kapcsolás, így ennek segítségével élvezni tudod a friss hűs levegőt amikor csak jólesik.



Ellenőrzés

Termék bemutatása           Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Intelligens ellenőrzés annak biztosítására, hogy a készülékünk a legjobb állapotban van
Ez egy automatikus hiba ellenőrző rendszer ami felismeri és diagnosztizálja a korai hibákat és jelzi az Applikáción keresztül



Az energiagazdálkodási funkció opcionális csak egyes inverter modellek esetében érhető el.

Energiagazdálkodás (85% pontossággal)

Termék bemutatása           Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók



Alvási görbe

Termék bemutatása           Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

Intelligens alvási görbe és személyre szabott alvási üzemmód
Az alvás görbéket optimalizálhatjuk fiatal, idős emberek vagy gyermekek személyes igényeihez ezzel is biztosítva a jó éjszakai alvást.



Fagyvédelem 8°C hőmérséklet
(Opcionális)

Termék bemutatása           Hogyan csatlakoztasd Új Funkciók

FP (Freeze Protection)

Aktiválhatja a 8 °C - os fűtést. 


