
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SMART ΚΙΤ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν συνδέσετε το Smart Κιτ σας (Ασύρματη μονάδα). 
Φροντίστε να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να ανατρέξετε στο μέλλον.
Οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου είναι καθαρά επεξηγηματικές.Η πραγματική μορφή είναι 
αυτή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
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1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή «Midea Air» ή να τη λάβετε 
από το Google Play και το App Store μέσω χειροκίνητης αναζήτησης.

Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi ασύρματο 
δρομολογητή. Επίσης, ότι το Wi-Fi ασύρματος δρομολογητής έχει ήδη συνδεθεί στο 
Διαδίκτυο, πριν κάνετε την εγγραφή χρήστη και ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας έχει ήδη συνδεθεί στο ίδιο Wi-Fi/ασύρματο 
δίκτυο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επίσης, πρέπει να αγνοήσετε όποιο άλλο 
δίκτυο εντός εμβέλειας, μη σχετικό Wi-Fi/ ασύρματο δίκτυο και βεβαιωθείτε ότι τα 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ του 4G/5G είναι ΚΛΕΙΣΤΑ για όσο χρονο διαρκεί η διαδικασία, για να 
μην επηρεάζει τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων σας.

   

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζητήματα και προβλήματα που προκαλούνται 
από το Διαδίκτυο, το Wi-Fi/τον ασύρματο δρομολογητή (router)και  τα συνδεόμενα 
Smartphones/Tablets. Επικοινωνήστε με τον αρχικό πάροχο για να λάβετε περαιτέρω 
βοήθεια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω κωδικοί QR αφορούν ΜΟΝΟΝ στην ΛΗΨΗ της εφαρμογής 
(αναλόγως του λειτουργικού της συσκευής σας). Είναι εντελώς διαφορετικός από τον 
κωδικό QR που συνοδεύει τη μονάδα.

2  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Android iOS

Μοντέλο μονάδας: Real Cool 35 
Μοντέλο μονάδας WiFi: EU-SK105
Πρότυπο: IEEE 802. 11b/g/n
Είδος Κεραίας: Εκτυπωμένη κεραία PCB
Ζώνη συχνοτήτων: 2400-2483,5MHz
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C~45°C
Υγρασία λειτουργίας: 10%~85%
Τροφοδοσία: DC 5V/300mA
Μεγ. Ισχύς Εκπομπής : <20dBm



Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας έχει ήδη συνδεθεί στο Wi-Fi/ασύρματο δίκτυο που θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε. Επίσης, πρέπει να αγνοήσετε όποιο άλλο, μη σχετικό Wi-Fi/ασύρματο δίκτυο 
σε περίπτωση που επηρεάζει τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων σας.
Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την τροφοδοσία ρεύματος.
Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος του κλιματιστικού και ενεργοποιήστε τη λειτουργία AP (οι 
εικόνες του εγχειριδίου είναι μόνο για λόγους επεξήγησης). Η συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρει 
ελαφρώς.Για τους λεπτομερείς χειρισμούς, διαβάστε το κεφάλαιο ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στο 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ.
Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη AP, αυτό σημαίνει ότι το ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ έχει ήδη εισέλθει 
σε λειτουργία ( Access Point). Ο χρήστης μπορεί να κάνει τη ρύθμιση παραμέτρων του επόμενου 
βήματος.

Υπενθύμιση:

Χρήση συσκευής Android ή iOS για τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου

5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
Σημεία προσοχής
Είναι απαραίτητο να αγνοήσετε κάθε άλλο δίκτυο γύρω σας και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
Android ή iOS απλά συνδέεται στο Wi-Fi/ασύρματο δίκτυο που θέλετε να διαμορφώσετε.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi/Ασύρματη λειτουργία της συσκευής Android ή iOS δουλεύει 
καλά με τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ 4G/5G απενεργοποιημένα και μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στο 
συγκεκριμένο αρχικό σας Wi-Fi/ ασύρματο δίκτυο.

Ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα βήματα σε 8 λεπτά μετά την ενεργοποίηση του 
κλιματιστικού, ειδάλλως πρέπει να το επαναλάβει τη διαδικασία πάλι.

Κάντε κλικ στο «Sign up» ) 
(Δήλωση συμμετοχής) 

Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τον κωδικό 
πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, 
κάντε  κλικ στο «Registration» (Εγγραφή)

1
2

2

Υπενθύμιση: Όταν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει να  διαβάσετε τη 
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και να συμφωνήσετε με αυτήν.

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
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Σημείωση: Υπάρχουν δύο τρόποι για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου:
       Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου με σάρωση Bluetooth
       Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου μέσω επιλογής τύπου συσκευής
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Πατήστε «Scan for nearby 
devices» (Σάρωση για 
κοντινές συσκευές)

Πατήστε «+ Add Device» 
(+ Προσθήκη Συσκευής)

3

Περιμένετε να βρεθεί 
κάποια έξυπνη συσκευή 
και μετά κάντε κλικ για 
να την προσθέσετε.

Επιλέξτε Οικιακό Wi-Fi 
και εισαγάγετε τον 
κωδικό πρόσβασης.

Περιμένετε να γίνει 
σύνδεση στο δίκτυο.

Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου με σάρωση Bluetooth
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το bluetooth της κινητής συσκευής σας είναι σε λειτουργία.
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Επιτυχία ρύθμισης παραμέτρων. Μπορείτε να δείτε τη 
συσκευή στη λίστα, μπορείτε να τροποποιήσετε το 
προεπιλεγμένο όνομα.

Για κλιματιστικό παραθύρου Για φορητό κλιματιστικό

Η ρύθμιση παραμέτρων 
δικτύου Bluetooth είναι 
επιτυχής. Τώρα μπορείτε 
να δείτε τη συσκευή στη 
λίστα.

Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου μέσω επιλογής τύπου συσκευής:

      Εάν η ρύθμιση παραμέτρων 
δικτύου bluetooth αποτύχει, 
επιλέξτε τον τύπο της συσκευής. Ακολουθήστε τα βήματα για να εισέλθετε στη 

λειτουργία «AP».
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Για φορητό κλιματιστικό

Για φορητό κλιματιστικό

Για κλιματιστικό παραθύρου

Για κλιματιστικό παραθύρου

Επιλέξτε τη μέθοδο
ρύθμισης παραμέτρων 
δικτύου.

Επιλέξτε τη μέθοδο 
«Σάρωση του κωδικού QR».

horizontal

Choose Method

9:41

Note:Wait5-10 seconds while your device is in
AP mode before scanning the QR code.

Manual Setup

Scan QR code on the unit

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βήματα       και        ισχύουν μόνο για το σύστημα Android. Το σύστημα iOS 
δεν χρειάζεται αυτά τα δύο βήματα.

Όταν επιλέγετε τη μέθοδο «Manual Setup» (Χειροκίνητη 
ρύθμιση) (Android). Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο (iOS).
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6

Για φορητό κλιματιστικό

Για φορητό κλιματιστικό

Για κλιματιστικό παραθύρουΓια κλιματιστικό παραθύρου
Η ρύθμιση παραμέτρων 
δικτύου είναι επιτυχής

Επιτυχία ρύθμισης παραμέτρων,
 μπορείτε να δείτε τη συσκευή 
στη λίστα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κατά την ολοκλήρωση της ρύθμισης παραμέτρων δικτύου, η εφαρμογή θα εμφανίσει τις επιτυχείς λέξεις-
κλειδιά στην οθόνη.Λόγω του διαφορετικού περιβάλλοντος Διαδικτύου, είναι πιθανό η κατάσταση της 
συσκευής να εξακολουθεί να εμφανίζει «offline» (χωρίς σύνδεση). 
Εάν παρουσιαστεί αυτή η κατάσταση, είναι απαραίτητο να τραβήξετε και να ανανεώσετε τη λίστα 
συσκευών στην εφαρμογή και να βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση της συσκευής γίνεται «online». 
Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει την τροφοδοσία του κλιματιστικού και να την 
ενεργοποιήσει πάλι. Η κατάσταση της συσκευής θα γίνει «online» ύστερα από λίγα λεπτά.

 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



6 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι τόσο η κινητή συσκευή όσο και το κλιματιστικό σας είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο 
πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για τον έλεγχο του κλιματιστικού μέσω Διαδικτύου. 
Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

7

Κάντε κλικ στο «Login» 
(Σύνδεση)

1  Επιλέξτε το κλιματιστικό.2 Έτσι ο χρήστης μπορεί να 
ελέγξει την κατάσταση 
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης τον τρόπο 
λειτουργίας, τη θερμοκρασία, 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
και ούτω καθεξής .

3

I5

F
o
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής στο κλιματιστικό. 
Για παράδειγμα: λειτουργία ECO, τούρμπο, κίνησης. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρηστών για να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες.



9

7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Περιλαμβάνουν: χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, καμπύλη ύπνου, 
έλεγχο, παρακολούθηση ενέργειας, έλεγχο λογαριασμού.

NOTE:
Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ δεν είναι διαθέσιμες για όλα τα μοντέλα. Έτσι, εάν το κλιματιστικό σας δεν 
υποστηρίζει  κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες αυτές δεν θα εμφανίζονται στη λίστα λειτουργιών.



Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Εβδομαδιαία, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη ώστε να ενεργοποιείται 
ή να απενεργοποιείται το κλιματιστικό σε συγκεκριμένη ώρα. Ο χρήστης μπορεί επίσης 
να επιλέξει την επανάληψη για να διατηρήσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας 
του κιματιστικού.

Ύπνος
Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον δικό του  προφίλ άνετου ύπνου ορίζοντας την 
επιθυμητη θερμοκρασία.

10



Έλεγχος
Ο χρήστης με αυτήν τη λειτουργία μπορεί να ελέγξει εύκολα την κατάσταση λειτουργίας
του κλιματιστικού. Κατά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, μπορεί να εμφανίσει τα 
στοιχεία κανονικής λειτουργίας, μη φυσιολογικής λειτουργίας και πιθανά σφάλματα.

Παρακολούθηση κατανάλωσης
Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί εύκολα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της 
μονάδας κλιματιστικού, ελέγχοντας το διάγραμμα και το αρχείο ιστορικού.

11



Επιλέξτε «Share device» 
(Κοινή Χρήση Συσκευής)

1 Εμφανίζεται ο κωδικός QR2

Έλεγχος λογαριασμού
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει παραμέτρους για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας για μια χρονική περίοδο.

Κοινή χρήση συσκευής
Το κλιματιστικό μπορεί να ελέγχεται και απο άλλους χρήστες ταυτόχρονα, με τη λειτουργία
 «Κοινή χρήση συσκευής» (share device).Στη συσκευή του κύριου χρήστη.

12
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3 Προστίθεται το κλιματιστικό 
για κοινή χρήση.

4Οι άλλοι χρήστες πρέπει 
πρώτα να συνδεθούν στην 
εφαρμογή Midea Air, μετά 
να κάνουν κλικ στην επιλογή 
«Προσθήκη κοινόχρηστης 
συσκευής» στο δικό τους 
κινητό και στη συνέχεια να 
τους ζητήσετε να σαρώσουν 
τον κωδικό QR.



Λόγω ειδικών καταστάσεων που μπορεί να παρουσιαστούν, δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά  
τα παρακάτω: 
Πιθανώς να μην είναι πλήρως συμβατές όλες οι εκδόσεις των λειτουργικών Android και IOS με την 
εφαρμογή. Δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη για κανένα ζήτημα που οφείλεται στην ασυμβατότητα 
των εκδόσεων του λειτουργικού της συσκευής σας με το κλιματιστικό. Ο έλεγχος συμβατότητας 
γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

2

Η φωτογραφική μηχανή του Smart Phone πρέπει να διαθέτει ανάλυση 5 εκατομμύρια 
εικονοστοιχεία ή παραπάνω, για να εξασφαλιστεί ότι θα σαρώνεται σωστά ο κωδικός QR.

2

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εξυπηρέτησης.5

Η εφαρμογή δεν μπορεί να υποστηρίξει την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού του συστήματος 
Android και IOS.

1
Συμβατά συστήματα: IOS, Android  - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

3 Εξαιτίας διαφορετικών καταστάσεων δικτύου, είναι πιθανό κάποιες φορές να προκύψει υπέρβαση 
χρόνου αιτήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προβείτε ξανά σε ρύθμιση 
παραμέτρων δικτύου.

4 Η εφαρμογή Midea Air, υπόκειται σε συνεχείς ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη 
βελτίωση της λειτουργίας του προϊόντος. Η πραγματική διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων του 
δικτύου μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το εγχειρίδιο, υπερισχύει η πραγματική διαδικασία.

Λόγω των διαφορετικών καταστάσεων δικτύου, μπορεί κάποιες φορές να προκληθεί υπέρβαση 
χρόνου στη διαδικασία ελέγχου. Εάν παρουσιαστεί αυτή η κατάσταση, η οθόνη μεταξύ του πίνακα 
και της εφαρμογής ενδέχεται να μην είναι η ίδια, μην αισθανθείτε σύγχυση.

1
Σημεία προσοχής

Το Smart κιτ υποστηρίζει μόνο κρυπτογράφηση WPA-PSK/WPA2-PSK και καθόλου 
κρυπτογράφηση. Συνιστάται η κρυπτογράφηση WPA-PSK/WPA2-PSK.

Στρατηγική ασύρματης ασφάλειας

8  ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

14

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι το παρόν κλιματιστικό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και 
άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ. Επισυνάπτεται αντίγραφο 
του πλήρους εγγράφου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλες οι απεικονίσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο είναι μόνο για λόγους επεξήγησης. 
Η συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς. Η πραγματική μορφή είναι αυτή που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη.



Δήλωση συμμόρφωσης

15

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ FCC: 2ADQOMDNA21
ΠΕΡΙΕΧΕΙ IC: 12575A-MDNA21
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC και περιέχει πομπούς/δέκτες 
που εξαιρούνται από την άδεια χρήσης και συμμορφώνονται με τα RSS Καινοτομίας, Επιστήμης και 
Οικονομικής Ανάπτυξης που εξαιρούνται από την άδεια χρήσης του Καναδά.
Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, και
(2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλ αμβανομένων των 
παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Αλλαγές ή τροποποιήσεις 
σε αυτήν τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη 
συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που έχουν οριστεί για μη 
ελεγχόμενο περιβάλλον. Προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης 
ραδιοσυχνοτήτων της FCC, η απόσταση των ανθρώπων από την κεραία δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 20cm κατά την κανονική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει κριθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής 
συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Επικοινωνιών (FCC). Τα εν λόγω όρια έχουν δημιουργηθεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από 
επιζήμιες παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και 
μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητες χαμηλής ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί και δεν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τότε ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις 
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές 
σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί με την ενεργοποίηση και την 
απενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει την 
παρεμβολή εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

--Να αλλάξει τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
--Να αυξήσει την απόσταση που χωρίζει τον εξοπλισμό από τον δέκτη.
--Να τροφοδοτήσει τον εξοπλισμό απο διαφορετικό δίκτυο παροχής απο αυτό που τροφοδοτεί το 
κλιματιστικό.
--Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής ή κάποιον έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για 
βοήθεια.

Η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζητήματα και προβλήματα που προκαλούνται 
από το Διαδίκτυο, το Wi-Fi/τον ασύρματο δρομολογητή (router), τον πάροχο και τις 
έξυπνες συσκευές. 
Επικοινωνήστε με τον βασικό πάροχο για να λάβετε περαιτέρω βοήθεια.
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Κατασκευαστής:
GD Midea Air-Conditioning Equipment Co,.Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan
Guangdong Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 528311

FG EUROPE SA
128, VOULIAGMENIS AVE
16674 GLYFADA GREECE

Technical support email: fge.service@fgeurope.gr



Μοντέλο μονάδας:Real Cool 35, Real Cool 35 BK 


