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Dziękujemy za wybór urządzeń Gree
Zarządzanie komfortem w pomieszczeniu Jeszcze nigdy nie było takie proste! Dzięki intuicyjnej
aplikacji Gree+ możesz kontrolować wszystkie urządzenia Gree posiadające funkcję sterowania
WiFi ze smartfona lub tableta.
Przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

SPIS TREŚCI:
1 . Instalacja aplikacji....................................................... str 1
2. Konfiguracja aplikacji................................................... str 4
3. Użytkowanie aplikacji................................................. str 7
4. Pytania i odpowiedzi................................................

str 11

Instalacja aplikacji
Zarządzanie komfortem za pomocą smartfona lub tableta!
Aby zrealizować zdalną kontrolę urządzeniem przez wifi musi ono posiadać funkcję sterowania
WiFi lub mo之 liwość zainstalowania opcjonalnego modułu wifi. Funkcja ta umożliwia wydawanie
komend urządzeniu z dowolnego miejsca na świecie po podłączeniu do Internetu. Aplikacja jest
kompatybilna z systemami operacyjnymi Android oraz iOS.

Wymagane wyposażenie:
Router WiFi (sieć WiFi o częstotliwości 2,4 GHz)
Smartfon, Tablet
Wymagania sytemu operacyjnego:
i眷 i System operacyjny iOS 7.0 lub wyższy
_

System operacyjny Android 4.0 lub wyższy

Wymagane ustawienia:
- W ustawieniach routera należy wybrać jeden typ zabezpieczeń WPA2-PSK lub WPA-PSK
- Podczas dodawania, urządzenie musi być w trybie czuwania (OFF)
- Transmisja danych w telefonie musi być wyłączona (Internet LTE)
- GPS w telefonie musi być włączony (lokalizacja)
- Bluetooth i NFC w telefonie muszą być wyłączone
- Dla pasma 2,4 GHz należy ustawić kanał 20 MHz
- Uwierzytelnianie przy użyciu adresów MAC lub filtrowanie adresów MAC należy wyłączyć
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Instalacja aplikacji

Kroki
Pobierz i zainstaluj aplikację Gree+ na swoim urządzeniu.
Aplikacja jest dostępna w Sklepie Play lub Apple Store.
Możesz równie之 zeskanować poniższy kod

a po

wyświetleniu strony wyboru wybrać wersję na Android
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lub iOS, aby pobrać aplikację.

M n raa

GREE+ App Download Linkage

Krok 2
Otwórz aplikację Gree+. Jeżeli nie masz
jeszcze konta w aplikacji zarejestruj się
klikając „Zarejestruj sięH.
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Podaj następujące informacje: Nazwa

Utwórz rodzinę dla jednolitego
zarządzania

użytkownika, e-mail, hasło, potwierdzenie
hasła oraz region (Europa). Potwierdź

丄

Z a rejestruj s ię

h

A

wprowadzone dane klikając „Zarejestruj się''.
Zostaniesz automatycznie załogowany.

A

Uwaga: Po podaniu informacji i kliknięciu

Z a p ro ś c zło n k a ro d zin y d o
k o n tro lo w a n ia urząd zeń w innej
ro d zin ie

„Zarejestruj się” konto zostanie utworzone
i zostaniesz automatycznie przeniesiony do
ekranu głównego aplikacji, bez potrzeby
ponownego logowania. Potwierdzenie lub
link aktywacyjny nie są wysyłane na
podany adres e-mail.
Uwaga: Unikaj znaku spacji w nazwie
użytkownika lub adresie e-mail. Unikaj
prostych i krótkich nazw użytkownika
2

〇 Przeczytałem i zgadzam się Zgoda
użytkownika aplikacji and Gree
Privacy Plicy

Instalacja aplikacji

Włączenie modułu WiFi
Włącz moduł WiFi w urządzeniu przyciskając odpowiedni
przycisk na pilocie w zależności od modelu sterownika.
Jeżeli pilot posiada przycisk,,WiFi” włącz urządzenie,
±£1,

a następnie wciśnij przycisk „WiFi” do momentu, aż na
pilocie pojawi się ikona WiFi.
Jeżeli pilot nie posiada przycisku „WiFi" wciśnij
jednocześnie przyciski „Mode〃 i „Turbo” do momentu,
aż na pilocie pojawi się ikona WiFi.
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Konfiguracja aplikacji
Krok 1
Po zalogowaniu się w aplikacji przy pierwszej
rejestracji pojawi się ekran startowy. Dodaj
PLAY в Л 12 га # Й

O
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nowe urządzenie klikając ikonę "+" w prawym

10:02

O

górnym rogu. Następnie wybierz rodzaj

Click here to add device

urządzenia, które chcesz skonfigurować.
Uwaga: Aby skonfigurować klimatyzatory
z serii RAC, Free Match należy wybrać ikonę
"Klimatyzacja". Aby skonfigurować system
VRF GMV5 należy wybrać ikonę "Klimatyzator

目

目

D
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Click here to achieve
quick startup and
shutdown

komercyjny". Aby skonfigurować urządzenie
U-Match wybierz ikonę "U-Match". Aby

TTiJ

skonfigurować oczyszczacz EAGLE wybierz

7crKt C:vi Imllni

ikonę "350G Purifier". Aby skonfigurować
pompę ciepła wybierz ikonę "Versati".
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Uwaga: Podczas konfiguracji, urządzenie
powinno być cały czas wyłączone.
Uwaga: Wyłącz transmisję danych (LTE)
w telefonie podczas dodawania urządzenia
oraz włącz GPS.

Krok 2
Zresetuj moduł WiFi w zależności od modelu

Dodaj urządzenie ręcznie

sterownika. Aby prawidłowo zresetować
moduł za pomocą pilota z przyciskiem
"WiFi" wyłącz urządzenie, a następnie
jednocześnie przez 1 sek wciśnij przyciski
"WiFi" i "Mode". Jeżeli pilot nie posiada
przycisku „WiFi,/ wyłącz urządzenie

Weź pilot i przymocuj go do urządz
enia

i jednocześnie przez 10 sekund wciśnij

1 . Za pomocą pilota zdalnego stero
wania wyłącz klimatyzator
2. Naciśnij jednocześnie przyciski"
Mode" + "WiFi", a usłyszysz sygnał
dźwiękowy, co oznacza,之e reset si
ę powiódł.

przyciski "Turbo" i "Mode". Po poprawnym
zresetowaniu urządzenie wyda dźwięk.

Przełącz na inne sposoby resetowania

Aby przejść do kolejnego etapu potwierdź
reset modułu wciskając przycisk "Potwierdziłem

Potwierdziłem powyższą operację

〇

powyższą operację" i poczekaj 2 minuty.
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Konfiguracja aplikacji

Krok 3
Po zresetowaniu modułu WiFi pojawi się adres

<

MAC urządzenia (ID urządzenia)

Wyblei? sieć I»7pr7ewn<iriw4 dn s iło w a n ia

Uwaga: pojawienie się adresu MAC może chwilę
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Wybierz u...enieWhFi

Wybierz u...enic WhFi

Wyblei 7 sieć be?pr7ewcdowsł dn я iło w a n i л
urządzeniem

urządzeniem
Wybierz in n t Wi-Fi

兮 ' 1e<We65b

potrwać.

Krok 4
Podaj dane swojej sieci WiFi wprowadzając nazwę

Potwierd...owe Wi-Fi

i hasło, a następnie kliknij "Szukaj urządzenia". Jeżeli

Wybierz domowy router bezprzewodowy(Wi-Fi
5GHz nie jest obsługiwane)

chcesz, żeby aplikacja zapamiętała hasło do WiFi

兮

zaznacz "Zapamiętaj hasło".

TP-LINK_8319

i 一…■!
O Zapamiętaj hasło

Wybierz inne Wi-Fi

Konfiguracja aplikacji

Krok 5
Po krótkiej chwili rozpocznie się proces
wyszukiwania. Nale之у potwierdzić
w wyskakujących okienkach przyciskiem
"Połącz" integrację z modułem wifi oraz

〇

Wyszukaj urządzenie
Urządzenie zostało zarejestrowane w wirtualnej
chmurze

lokalną siecią wifi. Po zakończeniu kliknij

Ukończono

"OK", aby powrócić do ekranu głównego
i rozpocząć sterowanie urządzeniem.

〇 Wyszukaj urządzenie
Urządzenie zostało zarejestrowane w
wirtualnej chmurze
Ukończono

Uwaga: w przypadku nieudanej próby
dodania urządzenia należy sprawdzić czy
typ zabezpieczeń w routerze to WPA2-PSK

Г

1
Device to use with GREE+
c61cbc15

lub WPA-PSK.

Anuluj

〇

Wyszukaj urządzenie
Urządzenie zostało zarejestrowane w wirtualnej
chmurze
Ukończono

Device to use with GREE+
'Щ ,

GREE_Biuro

Anuluj
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Połącz

Połącz

Użytkowanie aplikacji

Krok 1 - Ustawienia wstępne
Wejdź w urządzenie klikając jego panel.
Kliknij ikonę "Ustawień"

^ , aby otworzyć

Sterowanie grupowe
愈

Dom

(T〇 Po za domem

Zarządzanie akcesorium

ekran ustawień. Mo之esz na nim zmienić nazwę
urządzenia, zablokować urządzenie i sprawdzić

Ф

wersję Firmware.
Po ustawieniu kliknij "Zapisz" w prawym
górnym rogu.

Krok 2 - Zmiana trybu pracy
Aby zmienić tryb pracy uruchom urządzenie
czerwonym przyciskiem "Włącz" i wejdź w jego
ustawienia klikając panel urządzenia w aplikacji.

°C

Przesuwając w prawo lub w lewo ikonę trybu
pracy wybierz Chłodzenie, Grzanie, Osuszanie,
Wentylacja lub tryb Auto.
Low
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Krok 3 - Zmiana nastaw temperatury
Aby zmienić nastawioną temperaturę, przesuń
w prawo lub w lewo ikonę temperatury.
Wybierz wartość między 16°C a 30°C.

囹

Użytkowanie aplikacji
Krok 4 - Zmiana biegów wentylatora
Aby zmienić bieg wentylatora przesuń w prawo lub w lewo
ikonę wentylatora.
Krok 5 - Funkcje specjalne

°C

Aby ustawić funkcje specjalne kliknij ikonę „Func” w lewym
dolnym rogu. Aby uruchomić daną funkcję kliknij jej ikonę.

冬 银

凝 ⑪ 公 ！

Medium

Podświetlenie na niebiesko informuje o aktywności funkcji.
Kliknij ponownie, aby wyłączyć funkcję.

SB

Uwaga! Poni之ej opisane funkcje dostępne dla wybranych
modeli.

Funkcje specjalne:
X FAN - funkcja osuszania wymiennika po pracy w trybie
chłodzenia lub osuszania zapobiegająca rozwojowi pleśni
i grzybów. Wentylator, po wyłączeniu urządzenia kontynuuje
pracę przez pewien czas, po czym zatrzymuje się.
LIGHT - włączanie lub wyłączanie wyświetlacza na urządzeniu.
SE - funkcja oszczędności energii.
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Lelt&RighU

Up&Donru

Sleep
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Urządzenie pracuje tak, by ograniczyć pobór energii elektrycznej.
LEFT&RIGHT - sterowanie ruchem poziomych żaluzji.

8C

Urządzenie uruchamia automatyczny ruch żaluzji. Kliknięcie
ikony trójkąta przy nazwie funkcji umo之 liwia ustawienia stałego
kierunku żaluzji. Aby wybrać kilka zakresów kliknij jeden z nich
i nie odrywając palca od ekranu przeciągnij na kolejne zakresy.
Right
sweep

UP&DOWN - sterowanie pionowym ruchem żaluzji. Urządzenie
uruchamia automatyczny ruch 之aluzji. Kliknięcie ikony trójkąta
przy nazwie funkcji umożliwia ustawienia stałego kierunku
żaluzji. Aby wybrać kilka zakresów kliknij jeden z nich i nie
odrywając palca od ekranu przeciągnij na kolejne zakresy.

丰
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Użytkowanie aplikacji
Funkcje specjalne:
SLEEP - możliwość ustawienia trybu(trybów) snu.
Kliknięcie ikony trójkąta przy nazwie funkcji

く

Dodaj ust...nia cza su

09

umożliwia ustawienia programu sleep Expert, Nap,
Tradition lub DIY. Przy wyborze danego programu

57

10 58

na wykresie powy之ąj przedstawiona zostanie

11

charakterystyka trybu. Powrót realizowany jest
strzałką w górnym lewym rogu.

59

Typ wykonania
P ow tórz

TIMER - regulator czasowy automatycznie wyłączy
i wyłączy urządzenie w danym dniu tygodnia
i o zadanej godzinie. Kliknięcie w ikonę funkcji

N led

{

n „.

Z apisz

przenosi do ustawień timera. Na ekranie pojawią się
ustawione wcześniej programy. Aby włączyć program bez jego edycji

く

H u m id ify S e ttin g

く

In d o o r N osie

wystarczy kliknąć ikonę suwaka. Aby zmienić wcześniej wprowadzone
dane należy kliknąć na dany program. Aby ustawić nowy program należy
kliknąć ikonę "+" na dole ekranu. Następnie należy określić godzinę,
dzień tygodnia oraz działanie ON lub OFF. Po nadaniu ustawień kliknij
"Zapisz". Program automatycznie zostanie aktywowany.
HUMIDIFY - kontrola wilgotności powietrza.
Kliknięcie ikony trójkąta przy nazwie funkcji umożliwia ustawienia
programu Inteligent,Continuous, Manual. Wybierz tryb, a następnie
kliknij strzałkę powrotu w lewym górnym rogu.
INDOOR NOISE - ograniczenie poziomu hałasu jednostki wewnętrznej.
Kliknięcie ikony trójkąta przy nazwie funkcji umożliwia ustawienia
programu. Aby wybrać poziom hałasu kliknij ikonę suwaka i zaznacz
之ądaną wartość na wykresie. Powrót realizowany jest przez

kliknięcie strzałki w górnym lewym rogu.
HEALTH - włączenie lub wyłączenie jonizatora.
AREA FAN _ dzięki tej funkcji mo之esz dostosować kierunek nawiewu
powietrza, tak aby uniknąć intensywnych podmuchów w kierunku
przebywania ludzi. Kliknięcie ikony trójkąta przy nazwie funkcji
umożliwia ustawienia programu. Kliknij suwak "Area Term", a
następnie klikając na strefę pomieszczenia ustaw strefę przebywania
ludzi ikoną ^ . Przesuń ikonę klimatyzatora
, aby
umiejscowić go zgodnie z rzeczywistym stanem.
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Użytkowanie aplikacji
Funkcje specjalne:
8°C HEATING - funkcja ta umożliwia ogrzewanie pomieszczenia
do 8°C.
Pomoc, Wiadomości, Opinie, Ustawienia
Aby przejść do działu pomocy, wiadomości, opinii i ustawień na
ekranie głównym kliknij ikonkę użytkownika w prawym górnym rogu,
a następnie kliknij odpowiedni dział.
Sprawdzenie wersji aplikacji
Aby sprawdzić wersję oprogramowania, na ekranie głównym kliknij
ikonkę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie kliknij
"Ustawienia" i "Info".
Sterowanie grupowe
Aby stworzyć grupę urządzeń na ekranie głównym kliknij ikonkę

Ste ro w anie grupow e
W ykonaj

użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie kliknij "Sterowanie
grupowe". Dodaj nową grupę klikając w dole ekranu

Wpisz nazwę

grupy i wybierz urządzenia klikając suwaki przy ich nazwach. Klikając
ustawienia dla danego urządzenia wybierz polecenia. Po wprowadzeniu
ustawień kliknij "Zapisz" w prawym górnym rogu. Aby aktywować
działanie grupowe kliknij "Wykonaj" przy nazwie grupy.
Sterowanie urządzeniem z wielu kont
Aby umożliwić nowym użytkownikom dostęp do skonfigurowanych
przez Ciebie urządzeń na ekranie głównym kliknij ikonkę użytkownika
w lewym górnym rogu, a następnie kliknij "Zarządzanie domem".
Wybierz następnie skonfigurowane urządzenie
w "Rodzina stworzona przez siebie" i kliknij

<

"Zaproś członka". Podaj jego mail i kliknij

Z a r z ą d z a n ie d o m e m

く

Z a p ro ś c zło n k a

R odzin a s tw o rzo n a prz e z siebie

W irtu a ln y

"Zaproś członka".
Jeżeli podany użytkownik jest zarejestrowany

R odzina, d o które] s ię przyłączyłem

M y Hom e
C e n tru m G ree

dostanie wiadomość z zaproszeniem.
Uwaga! Aby móc dodać innego użytkownika
musi on utworzyć konto na drugim telefonie /
tablecie.
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Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi
Jak zmienić hasło?
W aplikacji Gree+ na pierwszym telefonie kliknij w symbol "ludzika" w lewym górnym rogu.
Ponownie kliknij na symbol "ludzika", a następnie "Zmień hasło".
Jak sterować urządzeniem będąc poza domem?
Sterowanie poza domem odbywa się na takiej samej zasadzie jak w domu przy połączeniu
z siecią WiFi. Wystarczy połączyć się z dowolną siecią, aby móc sterować urządzeniem
z dowolnego miejsca na świecie.
Uwaga: Kafelek w aplikacji "Poza domem" nie służy do sterowania urządzeniem poza domem.
Dodanie urządzenia w Aplikacji GREE+ nie powiodło się - co robić?
Jeżeli masz problemy ze znalezieniem urządzenia, skorzystaj z poniższych wskazówek:
- Należy unikać prostej nazwy użytkownika podczas rejestracji
- Podczas konfiguracji urządzenie musi być w trybie czuwania czyli wyłączone
- Podczas konfiguracji musi być włączony GPS w telefonie
- Resetowanie modułu WiFi w urządzeniu poprzez wciśnięcie przycisku WIFI+MODE,
urządzenie wyda dźwięk
- Transmisja danych w telefonie musi być wyłączona (Internet LTE)
- Telefon musi być połączony z siecią WiFi routera 2,4 GHz
- W routerze typ zabezpieczeń musi być ustawiony na WPA_PSK albo WPA-PSK2. Nie może
być ustawiony w trybie mieszanym czyli WPA-PSK/WPA-PSK2 lub AUTO.
Nie mogę się zarejestrować/zalogować?
Zwróć uwagę na nazwę użytkownika, która nie może być zbyt prosta.
Zaleca się używanie kombinacji cyfr/znaków specjalnych.
Spróbuj zarejestrować/zalogować się na innej sieci WiFi.
U之yj innego konta e-mail.
Unikaj znaku spacji w nazwie użytkownika lub adresie e-mail.
Jak uzyskać pomoc techniczną?
W przypadku problemów z aplikacją Gree+ napisz e-maila na gree@gree.pl lub skorzystaj
z pomocy Działu Technicznego Free Polska te l.12 431 33 27 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00
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