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1. Lépés

2. Lépés
Regisztráljon be

30 m 3/ h 60 m 3/ h

4. Lépés
Megkezdheti az 
alkalmazás használatát

Győződjön meg róla, hogy a telefonja csatlakozik a WIFI/hifi 
hálózatokhoz.

Hatékony friss levegő befúvás

Gombok és funkciók

SET

VENTILÁTOR SEBESSÉG

SWING

BOOST

METHODE

Friss levegő

ECO/GEAR

gomb

TEMP

i-Clean
Tisztítja a hőcserélőt

loT-Modul

Alap Maximális

Csatlakoztassa a GAIA-t az 
MSmartHome One APP-on keresztül, a 

teljes körű vezérléshez

Az MSmartHome alkalmazás 
letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be 
az alábbi QR-kódot

Letöltés a

GETITON

App Store

Töltse le az alkalmazást 
és aktiválja a terméket

3. Lépés
A hálózati konfiguráció 
beállítása a légkondicionáló és a 
telefon között

1)  Nyomja meg a SET 
gombot a távirányítón az 
AP mód 
kiválasztásához, majd 
nyomja meg az OK 
gombot a 
megerősítéshez.
2)  A készülék 
bekapcsolása után 8 
percen belül be kell 
fejeznie az összes lépést.

Kattintson a felugró 
üzenetre és 
kövesse a 
következő lépéseket

ON/OFF 
Be- vagy kikapcsolja a 
készüléket.

TEMP
A hőmérsékletet 0,5°C (1°F) 
fokozatban növeli. A maximális 
hőmérséklet 30°C (86°F). 
MEGJEGYZÉS: A      és     
gombok egyidejű, 3 másodpercig 
történő együttes megnyomásával 
a hőmérséklet kijelzője váltakozva 
jeleníti meg a °C és °F értékeket.

A műveleti funkciókat az 
alábbiak szerint görgeti:
Active clean(      ) → Fresh(     ) 
→ Sleep(      ) Follow Me(      )
AP mode (      )→Active clean...
A kiválasztott szimbólum 
villogni fog a kijelzőn, nyomja 
meg az OK gombot a 
megerősítéshez.

A hőmérsékletet 0,5°C (1°F) 
fokozatban csökkenti. A minimális 
hőmérséklet 16°C (60°F).

A következő sorrendben 
választja ki a ventilátor 
sebességét:
20% → 40%→ 60%→ 80% → 
100%
Nyomja meg a TEMP      vagy 
a      gombot a ventilátor 
sebességének 1%-os 
fokozatban történő 
növeléséhez/csökkentéséhez.

Lehetővé teszi, hogy a készülék a 
lehető legrövidebb idő alatt elérje 
az előre beállított hőmérsékletet.

A vízszintes lamellák mozgásának 
elindítása és leállítása. Tartsa lenyomva 
2 másodpercig a függőleges lamellák 
automatikus mozgatásának 
elindításához (bizonyos modelleknél).

A működési módok között az alábbiak 
szerint görget: 
AUTO→ COOL→ DRY →HEAT→FAN

Az Oxigén friss levegő funkció 
indítására/leállítására szolgál. A 
következő sorrendben választja ki a 
ventilátor sebességét:
LOW→MED →HIGH →STRONG → 
STOP → LOW.....

TIMER
Állítsa be az időzítőt a készülék be- 
vagy kikapcsolásához.

OK
A kiválasztott funkciók 
megerősítésére szolgál.

Nyomja meg ezt a gombot az 
energiatakarékos üzemmódba való 
belépéshez a következő sorrendben:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%)→ 
Előző beállítási mód → ECO.....

A műveleti funkciót az alábbiak szerint 
görgeti:
Breeze Away →Breeze Mild → Breezeless 
→ Cancel →Breeze Away ....
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak hűtési 
üzemmódban érhető el.

LED
Be- és kikapcsolja a beltéri egység LED-
kijelzőjét és a légkondicionáló 
csengőhangját (modelltől függően), 
amelyek kényelmes és csendes 
környezetet biztosítanak.

Ha ezt a gombot 5 másodpercnél tovább 
nyomja, a beltéri egység megjeleníti az 
aktuális szobahőmérsékletet. Ha 5 
másodpercnél tovább nyomja meg újra, 
akkor visszatér a beállított hőmérséklet 
megjelenítéséhez.

Csillagfuratos friss levegő kivezetés 
Akár 60 m³/h tisztított friss levegő befúvás

Breezeless technológia
Kerülje el a zavaró, közvetlen légáramot, alakítsa a 
azt igénye szerint!

Internet kapcsolathoz 

* A termék alap esetben 30m³/h friss levegő befúvásra képes, a maximális légmennyiség a légbeeresztő vezeték 
bővítése után érheti el a 60m³/h-t. Azt, hogy a vezeték bővíthető-e, a telepítés helyszíni felmérése során kell 
meghatározni. A tényleges frisslevegő-mennyiséget befolyásolja a frisslevegő vezeték hossza és kialakítása, ami 
emiatt eltérhet a névleges mennyiségtől.

* A légmennyiséget a Midea laboratóriumában tesztelte alap- és bővített légvezeték használatával. A tényleges érték 
eltérő környezet miatt különbözhet a laboratóriumi adatoktól.



Könnyen cserélhető új HEPA-szűrő

Gyors útmutató

Midea GAIA

Digitális felhasználói kézikönyv
16122000010534

1. Áramtalanítsa a készüléket 2. Nyissa fel a készülék előlapját

4. Helyezze be az új szűrőt és 
csukja le az előlapot a 
visszakapcsolás előtt

3. Vegye ki a HEPA-szűrőt és a 
szűrőtartót a berendezésből

Szűrőtartó

Szűrőtartó

HEPA szűrő

A HEPA-szűrők ajánlott használati 
ideje 2160 óra.

MSmartHome alkalmazásunk emlékezteti a felhasználót, 
hogy 600 óránként cserélje ki az új szűrőt, ami a jobb 

tisztítási teljesítmény érdekében ajánlott időtartam.




