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Упътване за употреба 
на Wi-Fi модул

Забележка: прочетете 
внимателно това упътване, 
преди да започнете работа с 
продукта. Запазете го в 
случай, че Ви се наложи да го 
прочетете отново.
Дизайнът и характеристиките 
са обект на промяна. 
Консултирайте се с местния 
дилър за повече информация.

QR код A
(Android)

QR код B
(iOS)

ВНИМАНИЕ!

QR код A и QR код B служат единствено 
за изтегляне на приложението.

Midea Air
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ВНИМАНИЕ!

С този символ ще означаваме риска от нараняване или повреда на 
имуществото.
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Отговаря на IDA Da105762 стандартите.
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Д
екларация за

съ
ответствие

Декларация за съответствие

В настоящия момент декларираме, че устройството отговаря на изискванията и други 
приложими разпоредби на директива 1999/5/ЕC. Декларацията за съответствие може да 
се обсъди с продавача.

Характеристики Х
арактеристики

Стандарт IEEE 802,11b/g/n

Тип на антената Външна всеобхватна антена

Честота WI-FI 2.4G

Макс. мощност на предаване Макс. 15dBm

Размери 76x28x13 мм

Работна температура 0°C ~ 45°C

Влажност 10% ~ 85%

Входна мощност DC 5V/300mA
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П
редпазни м

ерки

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Производителят не поема отговорност за никой от проблемите възникнали с 
Интернет връзката, рутера или смарт устройството Ви. Свържете се с дилъра, ако се 
нуждаете от помощ.
• Всички изображения в това упътване са с илюстративна цел. Продуктът, който 
притежавате може да се различава от тях. Действителната форма също може да 
е различна. 

3Предпазни мерки

Отдолу ще изброим някои извънредни ситуации, които могат да възникнат:

1. Не всички версии на Andriod и iOS са съвместими с приложението. Ние не носим 
отговорност за това.

2. Сигурност на безжичната връзка
Интелигентното устройство поддържа единствено кодировка WPA-PSK/WPA2-
PSK. Препоръчително е да използвате WPA-PSK/WPA2-PSK кодировката.
Посетете сервизния сайт, за да научите повече.

3. Камерата на Вашия смартфон трябва да с разделителна способност 5 MP или 
повече, за да е сигурно, че ще сканира добре QR кода.

4. В зависимост от мрежата, времето за изпълнение може да е по-дълго. Ако е 
необходимо, конфигурирайте мрежата отново.

5. В зависимост от мрежата управляващият процес може да отнеме повече време. Ако 
това стане, показанието на приложението може да е различно. Нека не Ви обърква.
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Технически
реш

ения

И
зтегляне и

инсталиране на 
прилож

ението

1. Режим Wi-Fi Router Home Control

За този режим ще Ви е нужен Wi-Fi рутер, както и смартфон. Свържете мобилното 
устройство към климатика посредством Wi-Fi връзка.

1. Смартфон

2. Интелигентен климатик

3. Wi-Fi рутер

1. За потребителите на Android: сканирайте QR код A или влезте в Google Play и потърсете 
приложението "Midea Air", след което го изтеглете.
2. За потребителите на iOS: сканирайте QR код B или влезте в App Store и потърсете 
приложението "Midea Air", след което го изтеглете.

4Технически решения

5Изтегляне и инсталиране на
приложението
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6Регистрация на потребител

ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че мобилното Ви устройство е свързано с рутера. Преди да направите 
регистрация или конфигурация на мрежата проверете дали рутерът е свързан към 
Интернет.

Регистрация на
потребител 

1. Докоснете “Create Account”. 2. Въведете своя имейл и парола,
след което докоснете “Registration”.

Enter your E-mail address

I have read and agree to the terms of service.

20:14 61%

Sign up

Password

Registration
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ВНИМАНИЕ!

Свържете своето Android или iOS устройство към Wi-Fi мрежата, която искате да 
конфигурирате. Уверете се, че функцията за Wi-Fi работи и отново може да се свърже 
автоматично към мрежата, която използвате.

Как да
конф

игурирате
м

реж
ата

7Как да конфигурирате мрежата

1.1.  Проверете дали мобилното Ви устройство е свързано към желаната Wi-Fi мрежа. В 
случай, че друга мрежа влияе върху процеса на конфигуриране, не я използвайте.
1.2. Натиснете бутона          на дистанционното управление на климатика бързо 7 пъти, 
докато на дисплея на вътрешното тяло се появи “AP”.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: можете да сканирате QR кода и да го запазите на собственото си мобилно 
устройство.

1.3. Докоснете “+”. 1.4. Сканирайте QR кода,
който ще намерите 
върху вътрешното тяло.

1. Използване на Android устройство за конфигурация на мрежата

Conditioner Discover Me

Virtual     experience

Midea

Align the QR code within the frame to scan.

The first press of restart

Mode

SET

Temp

Mode Fan

Swing

Direct

OK

Timer

Super

Options

RG70E2(2)/BGEFU1,
RG70E2(2)/BGEF

RG58F1(2H)/BGEF,
RG58F1(2H)/BGEFU1
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Password 

Belkin

My Home

Cisco

Air conditioner  want to use your Wi-Fi

Midea

Virtual experience V

Aurora Of f V

Premier On V

1.5. Изберете Wi-Fi мрежа, на-
пример My Home (изображе-
нието служи само за пример). 
Въведене паролата за рутера Ви 
и докоснете "OK".

1.6. Ако конфигурацията се из-
пълни успешно ще видите
устройството си в списъка.

2. Използване на iOS устройство за конфигурация на мрежата

Как да
конф

игурирате
м

реж
ата

1.1.  Проверете дали мобилното Ви устройство е свързано към желаната Wi-Fi мрежа. В 
случай, че друга мрежа влияе върху процеса на конфигуриране, не я използвайте.
1.2. Натиснете бутона          на дистанционното управление на климатика бързо 7 пъти, 
докато на дисплея на вътрешното тяло се появи “AP”.

Mode

SET

Temp

Mode Fan

Swing

Direct

OK

Timer

Super

Options

RG70E2(2)/BGEFU1,
RG70E2(2)/BGEF

RG58F1(2H)/BGEF,
RG58F1(2H)/BGEFU1
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2.4. Сканирайте QR кода,
който ще намерите върху 
вътрешното тяло.

2.5 Прочетете инструкциите 
отгоре и натиснете бутона 
"Home", за да влезете в 
интерфейса на устройството. 

Me

Virtual experience

Midea

Align the QR c ode within th e frame to s can

The �rst press  of restart

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: можете да сканирате QR кода и да го запазите на собственото си мобилно 
устройство.

20:14 61%

Settings

Airplane Mode

WLAN Smart

Bluetooth

Cellular

VPN

Noti�cations

Control Center

Do Not Disturb

General

Settings     WLAN

CHOOSE A NET WORK.....

ASUS-5GX

ASUS-2.4GX

bdptest1

bdptest1-5G

HIWIFI-22EF60

Midea  

midea_fc_6866

MideaACIOT

net_ac_0010

zztest

20:14 61%

Joining  "net_ac_0010"  ....

20:14 61%

Cancel JoinEnter Password

Password

2.6. Докоснете менюто Settings,
за да влезете в него, след което
изберете WLAN/WI-FI.

2.7. Изберете net_ac_XXXX.

Как да
конф

игурирате
м

реж
ата

2.3. Докоснете "+".

Conditioner Discover 

2.8 Въведете паролата по под-
разбиране: 12345678 и докос-
нете “Join”.
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Conditioner Discover Me

W050 ine

Как да
конф

игурирате
м

реж
ата

2.9. Върнете се в приложение-
то “Midea Air” и докоснете Next.

2.10. Изберете Вашата Wi-Fi
мрежа, например My Home
(изображението служи само
за справка), въведете паро-
лата и докоснете OK.

2.11. Ако конфигурацията е ус-
пешна, устройството ще се по-
каже в списъка. Ако това не се
случи, направете справка с упът-
ването.

БЕЛЕЖКИ

Ако на екрана на мобилното устройство се появи следното “please connect to xxx”, то е не-
обходимо да се свържете отново с Wi-Fi мрежата ръчно. След това докоснете OK.

Как да
използвате

прилож
ението

8Как да използвате приложението

Проверете дали мобилното Ви устройство и климатикът са свързани към Интернет преди да
започнете да управлявате климатика с приложението. Следвайте долуизброените стъпки:

CAUTION

Не всички функции на приложението се поддържат от климатика. Проверете типа и моде-
ла на климатика, ако искате да научите повече.

ВНИМАНИЕ!
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8.1. Въведете имейл и парола,
след което докоснете “Sign in”.

8.2. Изберете климатик, кой-
то да управлявате.

Как да
инсталирате

прилож
ението

8.3. Можете да включвате и
изключвате климатика, да
променяте режима на рабо-
та, температурата или ско-
ростта на вентилатора и
много други.

8.4. Докоснете “Discover“ и ще
можете да избирате измежду
различни модели климатици.

8.5. Когато влезете в менюто
“Me“ ще можете да проверите
и редактирате личната си ин-
формация.
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9Специални функции

Timer On/Timer O�

Sleep

Специалните функции са: Timer on, Timer o�, Sleep, Check.

Можете да зададете седмичен график за включване или изключване на климатика. 

Можете да изберете температура, при която да Ви е комфортно по време на сън.

Специални
ф

ункции
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Check

Благодарение на тази функция можете да проверите състоянието на климатика. След като
процедурата приключи ще получите детайлна информация за състоянието на системата. Специални

ф
ункции
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