
Wifi Smart

În cazul în care ați pierdut manualul utilizatorului vă rugăm să contactați 
agentul local, să vizitați website-ul www.gree.ro sau să trimiteți un e-mail 
la adresa office@prompt-service.ro pentru a primi o copie electronica.

Vă mulțumim că ați ales un produs Gree.
Vă rugăm să păstrați prezentul manual pentru o utilizare corectă.

MANUAL DE UTILIZARE
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Utilizatorul sistemului IOS poate căuta Gree Smart în Apple store pentru a descărca 
versiunea apple APP.
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Descarcare și instalare App

Scanați următorul cod QR cu telefonul Smart și descarcați Wifi Smart.

Instalați App conform instrucțiunilor. Când instalarea se finalizează cu succes, pagina 

principală a telefonului dvs. va afișa următoarea pictogramă

Instrucțiuni de utilizare

1.Configurarea inițială

Configurare
NOTĂ: Selectați fie configurarea inițială fie configurarea AP conform funcțiilor APP. 

Înainte de utilizare, vă rugăm finalizați următoarea configurare pentru a beneficia de 
control Wifi și de conexiunea dintre dispozitivul de aer condiționat și dispozitivul 
inteligent. 
(1) Configurare control la distanță mică pentru aerul condiționat utilizând opțiunea 
hotspot wifi.
Pasul 1: Dispozitivul de aer condiționat wifi este configurat în modul AP din fabrică. 
Puteți căuta opțiunea hotspot wifi pentru aerul condiționat cu ajutorul telefonului dvs. 
smart. 
Numele opțiunii hotspot wifi constă în ultimele 8 cifre ale adresei mac a aparatului de 
aer condiționat. Parola este 12345678.
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NOTĂ: Un AC poate fi controlat de maxim 4 telefoane mobile în același timp.
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Pasul 2. Deschideți App iar ecranul va afișa instalația de aer condiționat pe care 
tocmai ați conectat-o. Accesați printr-un click această instalație de aer condiționat 
pentru a avea acces și pentru a realiza controlul la distanță mică, conform imaginii de 
mai jos. Vă rugăm consultați secțiunea “Prezentare funcții” pentru a vedea metode 
specifice de control.

(2) Configurare control la distanță mică și distanță mare pentru routerul de conectare a 
instalației de aer condiționat.
Pasul 1: Aflându-vă în opțiunea de control la distanță mică, reveniți la pagina principală 
„Device” (Dispozitiv). Accesați            opțiunea din colțul din dreapta sus al paginii 
principale – „Device” (Dispozitiv). Selectați „Add device” (Adăugare dispozitiv) și 
accesați pagina  "Add device" (Adăugare dispozitiv). Accesați opțiunea "Manual 
configuration" (Configurare manual) și accesați pagina "Manual configuration" 
(Configurare manual).
Pasul 2: Selectați denumirea corectă a rețelei și introduceți parola. Selectați serverul 
(Setarea serverului de aici trebuie să fie identică cu setarea serverului în opțiunea  
"Settings" (Setări) menționată mai jos. În caz contrar, controlul la distanța nu va putea fi 
realizat; apoi accesați opțiunea „Add device” (Adăugare dispozitiv) pentru configurare.
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2.Configurare AP

Se afișează mesajul "colocare (collocating)" pe interfața APP. Dispozitivul de 
avertizare sonoră va emite un sunet la finalizarea colocării.
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4 pași de configurare
Pasul 1: Accesați pagina principală a opțiunii "Device" (Dispozitiv) și apoi accesați
        din colțul din dreapta sus. Selectați opțiunea  "Adăugare dispozitiv" și 
accesați pagina Adăugare dispozitiv. Accesați opțiunea Configurare manuală

Pasul 2: Accesați opțiunea Next (Următorul) din Primul Pas.
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Pasul 3: Selectați rețeaua fără fir a instalației de aer condiționat. APP va afișa parola 
12345678 (parola implicită a rețelei de aer condiționat). Apoi apăsați "Next"; selectați 
denumirea routerului WiFi din locuință, apoi introduceți parola corectă și selectați un 
server.

Pasul 4: În cazul în care configurarea se finalizează cu succes, va apărea o fereastră 
care conține mesajul  "Configurare finalizată cu succes". Apoi configurarea se 
finalizează.

1.Înregistrarea utilizatorului
Obiectiv: Pentru realizarea controlului la distanță mare
Instrucțiuni privind utilizarea: La prima autentificare, va trebui să înregistrați un nou 
nume de utilizator. Dacă aveți deja un nume de utilizator, omiteți etapa aferentă 
înregistrării și introduceți adresa de email și parola în Pagina de autentificare ("Login 
Page") pentru a vă autentifica. Dacă ați uitat parola, aceasta poate fi resetată.

NOTĂ: După finalizarea configurării, va dispărea opțiunea hot spot aferentă 
dispozitivului de aer condiționat conectat la telefonul dvs. Trebuie să reconectați 
telefonul dvs. la routerul WiFi al locuinței pentru a realiza un control la distanță mare. 
Configurația de mai sus are nevoie doar de un singur telefon. Alte tipuri de telefoane 
vor instala această APP, se vor conecta cu opțiunea hot spot a dispozitivului de aer 
condiționat sau routerul wireless al dispozitivului de aer conditionat WiFi. Atunci când 
conexiunea se realizează, deschideți APP pentru a utiliza funcționarea la distanță 
mică pentru controlarea aparatului de aer condiționat și apoi puteți utiliza controlul la 
distanță mare. 
Prezentarea funcțiilor



(2) Autentificare cont. 
Parcurgeți pagina „Device” (Dispozitiv) și accesați pagina de meniu din dreapta. 
Accesați opțiunea „Login” (Autentificare) pentru a accesa pagina „Register 
Username” (Înregistrare nume utilizator). Noul utilizator trebuie mai întâi să 
înregistreze un nume de utilizator. Accesați opțiunea „Register” (Înregistrează).
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Etapele de utilizare
(1) Selectați adresa serverului
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(3) Introduceți adresa de email
Așteptați până când primiți codul de verificare. Introduceți codul și apoi accesați 
opțiunea OK pentru a vă autentifica.

(4) Dacă ați uitat parola, puteți reseta parola cu ajutorul adresei dvs. de email. 
Accesați opțiunea "Forgot password" (Parola uitată) și accesați pagina "Forgot 
password" (Parolă uitată). În primul rând, introduceți contul de email înregistrat. 
Accesați opțiunea "Get verification code" (Obținere cod verificare) pentru a obține 
un cod de verificare a emailului. Introduceți o parolă nouă și accesați opțiunea 
OK pentru a vă autentifica.



2.Configurări personale
Obiectiv: Configurare nume (nume dispozitiv, nume pre-configurare etc) pentru 
identificarea cu ușurință a utilizatorului.
(1) Configurare nume dispozitiv
După configurarea rapidă, se va genera o listă cu dispozitive inteligente controlabile. 
Denumirea implicită a dispozitivului de aer condiționat constă în ultimele 8 cifre ale 
adresei mac a dispozitivului de aer condiționat.

Funcționarea Sistemelor de Control Inteligent (Telefoane Smart, Tabletă PC)

6

Pasul 1. Accesați și mențineți accesat  "a0b417ac"' pentru a accesa pagina "Edit 
device" (Editare dispozitiv). Accesați opțiunea "Image" (Imagine) pentru a selecta 
sursa imaginii. Selectați din opțiunea "Default images" (Imagini implicite) sau  "Take 
photo" (Realizare imagine) sau Choose from photos (Alegeți din imagini) și salvați o 
imagine. 



Pasul 2: Accesați opțiunea "Name" (Nume) pentru a modifica numele 
dispozitivului. Salvați-l și noul nume al dispozitivului va fi afișat, accesați butonul 
"Lock device" (Blocare dispozitiv) pentru a bloca dispozitivul. Alte telefoane smart 
nu pot căuta dispozitivul în acest moment. Accesați opțiunea  "Temp unit" (Unitate 
temperatură) pentru a modifica unitatea de temperatură.

Pasul 3. Accesați opțiunea "Firmware updated" (Firmware actualizat) pentru a 
actualiza componentele firmware ale dispozitivului. Accesați opțiunea "1.8". 
Dispozitivul se va actualiza automat. 
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(2) Configurare nume pre-setare
Pasul 1: Accesați opțiunea                din colțul din dreapta sus al paginii principale 
"Device” (Dispozitiv). Selectați "Add preset" (Adăugare pre-setare) și accesați pagina 
"Preset edit (Presetare editare).

Pasul 2: Alegeți timpul. Accesați opțiunea Name (Nume). Conform imaginii afișate, 
numele este "baby room" (camera copilului). Pentru tipul de temporizator, selectați 
opțiunea On (Pornit). Apoi selectați zilele în care opțiunea se va repeta. Salvați 
configurarea numelui de pre-setare.

(3) Configurare imagine dispozitiv. 
Vă rugăm consultați pașii 1 și 2 (1).
3.Funcții de control
(1) Funcții obișnuite de control: controlul general asupra funcționării dispozitivelor 
inteligente (pornit/oprit, temperatura, viteza ventilatorului, modul, etc.), precum și 
stabilirea unor funcții avansate (schimbul de aer, aer uscat, mod sănătate, lumină, 
somn, limita superioară economisire energie).
Pasul 1: Control General. Accesați pagina principală "Device" (Dispozitiv) mai 
întâi. Să luăm "babyhome" ca exemplu.



Accesați opțiunea babyroom și accesați pagina de control a dispozitivului de aer 

condiționat. Accesați          pentru a porni comutatorul de comandă. 

Accesați        sau       pentru a crește sau pentru a reduce temperatura. 
Accesați                pentru a modifica modul de lucru. Accesați            pentru a 
accesa pagina de modificare a vitezei ventilatorului.  
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Accesați            și mergeți în jurul cercului pentru a modifica viteza ventilatorului.

Pasul 2: Configurări avansate. Accesați               pentru a introduce configurările 
avansate. Puteți selecta modurile "Air" (aer)J "Dry"(uscat), "Health" (sănătate), 
"Light"(Lumină), "Sleep" (Somn) sau "Energy saving (Economisire energie).

(2) Funcții avansate de comandă. Configurare locație, Presetare, Legătură, 
comandă infraroșu (disponibil numai pentru telefoanele smart cu emițător infraroșu).
Configurare locație; Pre-configurați acțiunea câtorva telefoane smart cu un singur click.
Pe pagina Device (Dispozitiv), accesați imaginea Device (Dispozitiv) pentru a 
accesa pagina Edit scene (editare locație).

Accesați opțiunea  "Add scene" (Adăugare locație) și editați numele locației, spre 
exemplu "Back home". Adăugați dispozitivele de realizare. 
Accesați           pentru a adăuga comenzi. Din pagina "Select execution device" 
(Selectare dispozitiv realizare) selectați dispozitivul de aer condiționat denumit 
"babyroom". Apoi selectați "ON" sau "OFF".



Accesați opțiunea  "Save" (Salvează). Accesați imaginea locației afișată pe pagina 
principală "Device" (Dispozitiv) pentru a transmite comanda. Apoi locația  "Back 
home" va fi în execuție. Aveți posibilitatea de a vizualiza starea execuției locației.

(3)Pre-configurarea include pre-configurarea unui singur dispozitiv și pre-configurarea 
mai multor dispozitive. Pre-configurare dispozitiv unic: Această opțiune poate pre-
configura un anume dispozitiv să fie Pornit/Oprit la o anumită oră.

Funcționarea Sistemelor de Control Inteligent (Telefoane Smart, Tabletă PC)
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Continuați să selectați următorul dispozitiv de realizare conform instrucțiunilor de 
mai sus. Accesați              pentru a configura intervalul.



În pagina principală "Device" (Dispozitiv), să luăm dispozitivul de aer condiționat 
"babyroom" drept exemplu.

Accesați           din colțul de jos al paginii. Apoi veți intra în pagina Preset edit (Pre-
configurare editare).

Glisați în sus și în jos pentru a seta ora. În cazul în care trebuie să sincronizați 
ora, accesați opțiunea  "synchronize" (Sincronizare). În cazul în care o astfel de 
interfață  Hint ( "Sugestie") nu a apărut, vă rugăm să săriți peste această 
procedură de funcționare.
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Accesați opțiunea  "Name" (Nume) pentru a personaliza numele pre-configurat. 
Dispozitivul pre-configurat nu poate fi selectat și va fi implicit "babyroom". 
Selectați opțiunea "On” (Pornit) pentru tipul de cronometru. Selectați zilele în 
care opțiunea se repetă pentru a finaliza pre-configurarea.
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Pre-configurare dispozitiv multiplu. Această opțiune poate pre-configura mai multe 
dispozitive pentru a executa o comandă la un anumit moment.
Vă rugăm să consultați instrucțiunile care se referă la modul de configurare a timpului 
presetat, numelui, tipului de cronometru și zilelor pentru repetarea opțiunii aferente unui 
singur dispozitiv.
Accesați opțiunea "Preset device" (Pre-configurare dispozitiv) pentru a selecta unul sau 
mai multe dispozitive. Apoi reveniți la pagina "Device" (Dispozitiv).

(4) Legătură (Această funcție este aplicabilă parțial modelelor).
Selectați un dispozitiv master. Când mediul înconjurător a îndeplinit parametrii astfel 
cum sunt configurați în dispozitivul master, dispozitivele secundare vor executa 
comenzi pentru a realiza legături între dispozitive. 
Pasul 1: Setați parametrii dispozitivului master (Selectați dispozitiv master, selectați 
parametrii de mediu, selectați stare dispozitiv master).
Accesați            din colțul din dreapta sus al paginii principale „Device” (Dispozitiv). 
Selectați opțiunea „Link” (Legătură) și accesați pagina „Add linkage” (Adăugare 
legătură). Accesați „Device/Param” pentru a accesa pagina „Select Device” 
(Selectare dispozitiv). Să luăm „babyroom” drept exemplu. Accesați opțiunea 
„babyroom”.

Accesați pagina „Select environment parameters” (Selectare parametrii mediu 
înconjurător).
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Accesați opțiunea "Temperature" (Temperatură) pentru a accesa pagina "Select 
temperature parameter" (Selectați parametru temperatură). Glisați în sus și în jos pentru 
a regla temperatura. Accesați opțiunea "Upper limit" (Limita superioară) sau "Lower 
limit" (Limita inferioară). Accesați opțiunea "Mode" (Mod) sau "On/Off” (Pornit/oprit) 
pentru a selecta starea dispozitivului master. Apoi accesați opțiunea "Save" (Salvare).

Pasul  2: Configurați parametrul timp pentru legătură. Accesați opțiunea "Time 
parameter" (Parametru timp) pentru a accesa pagina "Set time" (Configurare timp). 
Glisați              spre dreapta pentru a porni timpul de configurare.

Accesați opțiunea "Execution time" (Timp execuție); Apoi accesați opțiunea 
"Start" (Pornire) și "Stop" (Oprire) pentru a configura timpul de pornire și respectiv de 
oprire. Accesați opțiunea "OK" din colțul dreapta sus pentru a salva configurarea.
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Accesați zilele de sub opțiunea „Repeat” (Repetare) pentru a selecta zilele în care 
opțiunea se repetă. Apoi accesați „Save” (Salvare).

Pasul 3: Selectați „Execute command” (Executare comandă).
Accesați „Execute command” (Executare comandă) și accesați pagina „Select 
device” (Selectare dispozitiv).

Introduceți numele dispozitivului pe care doriți să-l controlați. Accesați opțiunea 
„ON” (Pornit) sau „OFF” (Oprit) și apoi accesați opțiunea „Save” (Salvați) pentru 
a finaliza legătura.
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Accesați opțiunea "Save" (Salvați) șI apoi repetați pașii de mai sus pentru a configura 
legătura câtorva locații.

(5) Comanda prin infraroșu (disponibil numai în cazul telefoanelor smart cu emițător 
cu infraroșu). 
Funcție: Telefonul smart poate fi utilizat ca o telecomandă.

Accesați            din colțul din dreapta sus al paginii principale "Device" (Dispozitiv). 
Selectați opțiunea "Infrared" (Infraroșu) și accesați pagina "Remote controller" 
(Telecomandă). Accesați            și glisați în sus pentru a accesa pagina cu funcții 
avansate.



Accesați         pentru a porni dispozitivul. Accesați         pentru a selecta modul. Accesați
pentru a regla viteza ventilatorului și unghiul de balansare. Accesați opțiunea "Health" 
(Sănătate), "Energy saving" (Economisire energie), "Sleep" (Somn) etc. pentru a 
configura funcțiile avansate. 
Accesați opțiunea  "Sleep" (Somn) pentru a accesa pagina  "DIY sleep". Accesați săgețile 
din stânga și din dreapta pentru a configura ora la care dispozitivul intră în modul Sleep. 
Accesați săgețile în sus și în jos pentru a regla temperatura la o anumită oră când 
dispozitivul se află în modul Sleep.

(Share, Set, History, Feedback)
(1) Share (Partajare): Pentru a transmite informațiile legate de configurare și de unitate, 
inclusiv exportul și importul local de informații. 
Pentru importul local de informații, nu trebuie decât să accesați opțiunea "Local import" 
și să așteptați ca datele să se descarce. 
Exportul local de informații
Pasul 1: Exportul local de date către alt telefon smart. 
Accesați pagina de meniu din stânga și accesați opțiunea  "Share" (Partajare) pentru a 
accesa pagina "Share" (Partajare). Apoi accesați opțiunea "Local export".

4.Funcții meniu

Funcționarea Sistemelor de Control Inteligent (Telefoane Smart, Tabletă PC)
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(2) Copie de siguranță. Pentru a păstra o copie de siguranță a informațiilor legate 
de configurarea rapidă și de unitate, includeți copia de siguranță în opțiunea cloud 
și listați în opțiunea cloud.
Copie de siguranță la opțiunea cloud
Accesați pagina de meniu din stânga și accesați opțiunea Backup (Copie de 
siguranță).

Funcționarea Sistemelor de Control Inteligent (Telefoane Smart, Tabletă PC)

18

Pasul 2: Un alt telefon smart de importat. 
Accesați denumirea modelului și așteptați descărcarea.

Accesați opțiunea Backup to cloud (Copie de siguranță la opțiunea cloud) și apoi 
accesați opțiunea Da. Apoi așteptați descărcarea datelor.
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Selectați opțiunea "Backup list on the cloud" (Listă copie de siguranță opțiunea 
cloud). Vor apărea înregistrările de rezervă. Accesați opțiunea "Record" 
(Înregistrare) pentru a descărca date și a recupera date pe unitatea locală.

(3) Configurări
Utilizatorul poate configura vibrații, alerte de mesaj, server, actualizări etc. 
Configurarea serverului de aici trebuie să fie identică cu configurarea serverului în 
opțiunea "Configuration" (Configurare) menționată  mai sus. În caz contrar, 
telecomanda va fi inoperantă.

(4) Feedback
Utilizatorul poate transmite informații și sugestii către departamentul de 
conducere, cu privire la întreținere și dezvoltare.  
Accesați opțiunea Feedback. Introduceți sugestiile și apoi transmiteți-le.
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