GREE-UCROWN

Οδηγίες ενεργοποίησης WiFi

Λειτουργία ενεργοποίησης
Βεβαιωθείτε ότι η «έξυπνη» συσκευή σας χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Android ή
IOS. Η κλιματιστική μονάδα μπορεί να συνδεθεί το πολύ με 4 συσκευές.
Μέθοδος 1: Στο επίσημο site της Gree http://www.gree.com/english/ αναζητήστε την
εφαρμογή «Gree-Smart» στο “Download center”.
Μέθοδος 2: Σκανάροντας το κωδικό QR η εφαρμογή κατεβαίνει απευθείας (εκτός κι αν
η συσκευή σας δεν είναι συμβατή).

Μέθοδος 3: Οι χρήστες του IOS συστήματος μπορούν να αναζητήσουν την εφαρμογή
«Gree-Smart» στο Apple’s App Store. Μετά το επιτυχές κατέβασμα της εφαρμογής θα
εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.
Στα παραδείγματα που ακολουθούν χρησιμοποιήθηκε η συσκευή iphone4s. Η
πλατφόρμα της εφαρμογής μπορεί να έχει ελαφρώς διαφοροποιηθεί, εξαιτίας της
αναβάθμισής της ή της χρησιμοποίησής της σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.
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2. Ενεργοποιήστε το WiFi της κλιματιστικής μονάδας:
Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο χειριστήριο έχει
συντονιστεί με την κλιματιστική μονάδα. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο WiFi στο ασυρματο χειριστήριο (τουλάχιστον για 3s). Αν εμφανιστεί το
εικονίδιο WiFi σημαίνει ότι η λειτουργία ενεργοποιήθηκε.

3. Στη ρύθμιση WiFi της συσκευή σας αναζητήστε το ασύρματο δίκτυο με το όνομα
gree-xxxxxxxxx. Ας πάρουμε για παράδειγμα το δίκτυο gree-E9D1. Συνδεθείτε στο
δίκτυο.

4. Εισάγετε τον αρχικό κωδικό 12345 για να συνδεθείτε στο δίκτυο.
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5. Όταν ανοίξει η εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο “Refresh” και το δίκτυο θα συνδεθεί
με την κλιματιστική μονάδα αυτόματα. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο
για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου και κατόπιν πατήστε σε οποιαδήποτε σημείο
πάνω στο interface και το λογισμικό θα γυρίσει στο interface του ασύρματου
χειριστηρίου.
Προσοχή: αλλάξτε το όνομα και τον κωδικό του δικτύου στη διάρκεια της πρώτης
ρύθμισης.

6. Στα αριστερά της μπάρας ρυθμίσεων που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης
πατήστε το πλήκτρο “Settings” για να μπείτε στο interface των ρυθμίσεων του internet.
Πατήστε το πλήκτρο “Network Setting” και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό
(τα προκαθορισμένα όνομα χρήστη και κωδικός είναι admin) στο παράθυρο του Login.
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Στη συνέχεια στην οθόνη των ρυθμίσεων δικτύου αλλάξτε το όνομα του δικτύου(π.χ
gree-my home) και τον κωδικό(ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας).

7. Μετά την αλλαγή ονόματος και του κωδικού θα εμφανιστεί ένα παράθυρο
επιβεβαίωσης ή μη της τροποποίησης στα στοιχεία του δικτύου. Η οθόνη interface θα
επιστρέψει στην οθόνη "Air-Conditioner".

8. Αφού εξέλθετε από την εφαρμογή στις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου της συσκευής
θα εμφανίζεται το δίκτυο με το όνομα π.χ gree-my home. Επιλέξτε το και εισάγετε τον
κωδικό που ορίσατε στο βήμα 6.
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9. Εισέλθετε ξανά στο interface του λογισμικού. Εν τω μεταξύ η ρύθμιση μικρής
απόστασης του ασύρματου χειριστηρίου έχει ολοκληρωθεί.

Πώς να επαναρυθμίσετε το Wifi της κλιματιστικής μονάδας:
Κλείστε με το χειριστήριο την κλιματιστική μονάδα και διακόψτε την ηλεκτρική παροχή
της. Στη συνέχεια επανατροφοδοτήστε με ρεύμα. Αφού περάσει 1 min πατήστε
ταυτόχρονα τα πλήκτρα “WiFi” και “Mode”. Το WiFi έχει επαρυθμιστεί επιτυχημένα
όταν ακουστεί από τη μονάδα ο ήχος “beep”. Προσοχή: η λειτουργία των πλήκτρων
είναι ενεργή για 2 min από την επανατροφοδότηση.
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Σε περίπτωση αποτυχίας ρύθμισης του δικτύου (αποτυχία του short-distance control)
ελέγξτε βήμα-βήμα τα παρακάτω:
-Βεβαιωθείτε ότι η κλιματιστική μονάδα έχει τροφοδοσία.
-Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του WiFi της μονάδας είναι ενεργοποιημένη ως
συνήθως.
-Βεβαιωθείτε ότι το WiFi της συσκευής σας επιλέγει το αντίστοιχο της
κλιματιστικής μονάδας.
-Επαναρυθμίστε με το ασύρματο χειριστήριο και μετά επαναλάβετε τις
ρυθμίσεις από το βήμα 3.
Θυμηθείτε, επίσης, τα εξής:
α. Η λειτουργία WiFi της κλιματιστικής μονάδας θέλει περίπου 1 min για να γίνει
ενεργή.
β. Η κλιματιστική μονάδα έχει λειτουργία μνήμης.

Λειτουργία στο κύριο interface
1. MODE: Ρυθμίζει τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας. Οι διαθέσιμες επιλογές
είναι Auto, Cooling, Drying, Fan ή Heating ανάλογα με τις ανάγκες.
2. TEMPERATURE: Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες.
3. FAN SPEED: Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Όταν η μονάδα είναι σε
λειτουργεί σε ψύξη ή σε θέρμανση και η λειτουργία προσαρμογής θορύβου είναι
ενεργοποιημένη, προσαρμόζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα, αυτή θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα.
(Για λεπτομέρειες των παραπάνω λειτουργιών ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου
χειριστηρίου).
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Οδηγίες για τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού
1.PRESET: Αφορά τις λειτουργίες Timer on και Timer off, που ρυθμίζονται ανάλογα με
τις ανάγκες.

2.FUNCTIONS: Στο interface ρυθμίσεων, μπορείτε να τροποποιήσετε επιλογές όπως το
Light, Purify, X-fan και Turbo και να ρυθμίσετε λειτουργίες όπως το Silent, Humidity, Air
Exchange και άλλες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω
λειτουργίες ανατρέξτε στις οδηγίες του ασύρματου χειριστηρίου.
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3. SWING: Όταν είναι ενεργοποιημένη η κίνηση των περσίδων τόσο αριστερά-δεξιά όσο
και πάνω-κάτω δημιουργείται μια σταθερή γωνία κίνησης από τον συνδυασμό τους. Η
κίνηση πραγματοποιείται ολοκληρωμένα όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο μία από τοις
δύο κινήσεις. Το Regional swing δεν επηρεάζεται όταν ενεργοποιείται η κίνηση
αριστερά-δεξιά, ενώ απενεργοποιείται όταν γίνει ενεργή η κίνηση των περσίδων πάνωκάτω.

4.ADVANCED: Στο interface των προχωρημένων, μπορείτε να ρυθμίσετε το Sleep curve,
Regional swing, Noise και Power saving.
1.
Sleep Curve: Περιλαμβάνει τη λειτουργία DIY, τον παραδοσιακό τρόπο
λειτουργίας, τον Expert και τον Siesta. Με ενεργοποιημένο το DIY τρόπο μπορείτε να
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ρυθμίσετε την θερμοκρασία και το χρόνο. Σε λειτουργία auto ή fan η λειτουργία του
sleep curve είναι απενεργοποιημένη. Σε λειτουργία dry μπορεί να επιλεχθεί μόνο ο
παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας.

2.
Regional Swing: .Μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το εμβαδό του χώρου.
Πατήστε το πλήκτρο “Air Flow Position” και μπορείτε να ρυθμίσετε την περιοχή στο
χώρο που θα φυσάει ο ανεμιστήρας, μετακινώντας το εικονίδιο του air conditioner
αριστερά και δεξιά ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης της μονάδας.

Επίσης ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει το εικονίδιο του ανθρώπου ανάμεσα σε 9
τετράγωνα της οθόνης για να ορίσει τη θέση του. Η κίνηση των περσίδων πάνω-κάτω
στο Regional Swing είναι ενεργή μόνο στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Η κίνηση
αριστερά-δεξιά εξαρτάται από τη θέση που έχει οριστεί ότι βρίσκεται εγκαταστημένη
η μονάδα. Στην κίνηση αυτή είναι λογικό να υπάρχει ασσυμετρία. Η λειτουργία “Avoid
People” μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες.
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3.
Noise: Η λειτουργία προσαρμογής του θορύβου για την εσωτερική μονάδα
ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη. Το εύρος προσαρμογής είναι
διαφορετικό για κάθε εσωτερική μονάδα.

4.
Power Saving: Όταν ενεργοποιηθεί η εν λόγω λειτουργία, η μονάδα “διαβάζει”
αυτόματα την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία. Με τον τρόπο αυτό,
προσαρμόζει ανάλογα με τα φορτία του χώρου, τη συχνότητα του συμπιεστή, την
ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη ρυθμισμένη θερμοκρασία (set-point) για
εξοικονόμηση ενέργειας.
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