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Az alkalmazás letöltése 

 

Android: 

1. lehetőség: Letöltés: www.gree-magyarorszag.hu 

2. lehetőség: QR kód beolvasása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. lehetőség: link megnyitása telefonról: 

http://cloud.gree.com:8010/GreeUeasy/ 

 

iOs: 

1. lehetőség: Fenti QR kód beolvasása 

2. lehetőség: link megnyitása telefonról: 

http://cloud.gree.com:8010/GreeUeasy/ 

3. lehetőség: letöltés az Apple Store-ból: 

https://appsto.re/hu/reHw5.i 

 

Letöltés után telepítse a Gree Smart alkalmazást! 

Telepítés után az alkalmazás alapértelmezett nyelve angol! 

 

 

http://www.gree-magyarorszag.hu/
http://cloud.gree.com:8010/GreeUeasy/
https://appsto.re/hu/reHw5.i
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Regisztráció 

A regisztrációhoz internet kapcsolat szükséges! 

Az alkalmazás nyitó oldalán lapozzon balra, vagy nyomja meg a menü gombot. 

Ekkor a következő menü jelenik meg: 

 

 

A „Settings” menüponton válassza ki a szervert (Európa). A „Login” gombra 

kattintva bejelentkezhet, jelszó emlékeztetőt kérhet, vagy a lap alján a  

„Register username” feliratra kattintva regisztrálhat. Adjon meg egy könnyen 

elérhető email címet, egy felhasználónevet, valamint válasszon egy biztonságos 

jelszót. A „Server” lehetőségnél válassza ki az európai szervert. A regisztráció 

előtt érdemes bejelentkeznie e-mail fiókjába, hogy az ellenőrző kódhoz könnyen 

hozzájusson. A „Register” gomb megnyomása után kapni fog egy e-mailt a 

megadott címre egy ellenőrzőkóddal. Ezt rövid időn belül meg kell adnia. Ezután 

sikeres a regisztráció. 

 

 

 

 

 

 

 

Sikeres regisztráció után jelentkezzen be az új fiókba. 
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Kapcsolódás (helyi vezérlés) 

 

Győződjön meg róla, hogy a berendezés wifi modulja be legyen kapcsolva 

Alaphelyzetben a beüzemelést követően bekapcsolt helyzetben van. A távir 

nyító megfelelő gombjaival ki – és bekapcsolható a WIFI modul. 

 

Keresse meg az okos telefonja, vagy tabletje segítségével a látható WIFI 

hálózatokat. A WIFI hotspot neve a berendezés MAC címének utolsó 8 karaktere, 

az alapértelmezett jelszó pedig: 12345678 

 

Csatlakozzon a hálózathoz! 

 

Nyissa meg a Gree Smart alkalmazást. Ekkor az aktuálisan csatlakoztatott 

klímaberendezést fogja látni. Válassza ki a klímaberendezést, hogy helyileg 

vezérelni tudja azt alábbi ábráknak meglelően: 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Egy klímaberendezést legfeljebb 4 eszközzel lehet egyszerre vezérelni! 
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Távoli vezérlés: Kapcsolódás vezeték nélküli routerrel 

 

Android: 

Továbbra is a berendezés WIFI-jére kapcsolódjon! A helyi vezérlés megvalósítsa 

után térjen vissza a főoldalra és nyomja meg a + gombot, majd válassza ki a 

„Add Device” menüpontot. A megjelenő oldalon válassza ki a klímát és adja meg 

a jelszavát, mely alapértelmezetten továbbra is 12345678. A képernyő alján 

válassza a „Manual Configuration” lehetőséget. 

1. „First Step:” 

Állítsta a WIFI modult alapértelmezett állapotba a távvezérlő leírásának 

megfelelően. (Ha korábban nem történt változtatás, nem szükséges). Ezután 

nyomja meg a „Next gombot”. 

 

2. „Second Step:” 

A megjelenő hálózatokból (több berendezés esetén) válassza ki a 

berendezést és győződjön meg róla, hogy a jelszó továbbra is 12345678. 

Ezután nyomja meg a „Next gombot”. 

 

3. „Third Step” 

A megjelenő hálózatokból válassza ki azt a hálózatot (otthoni WIFI) routert, 

amelyre a berendezést csatlakoztatni szeretné. Adja meg ennek a hálózatnak 

a jelszavát. Ezután nyomja meg a „Next gombot”. Miután a csatlakozás 

megtörtént, a berendezés hangjelzést ad. Ezután a berendezés a telefon 

számára nem jelenik meg az észlelt WIFI hálózatok között! Lépjen ki az 

alkalmazásból majd indítsa újra! Csatlakozzon vissza az internetre és kb. 1 

perc átfutási idő elteltével bárhonnan vezérelheti a berendezést.  
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iOs: 

Továbbra is a berendezés WIFI-jére kapcsolódjon! A helyi vezérlés megvalósítsa 

után térjen vissza a főoldalra és nyomja meg a + gombot, majd válassza ki a 

„Add Device” menüpontot. A megjelenő oldalon válassza ki a klímát és adja meg 

a jelszavát, mely alapértelmezetten továbbra is 12345678. A képernyő alján 

válassza a „Manual Configuration” lehetőséget. 

 

Válassza ki azt az internetre csatlakoztatott hálózatot (az otthoni hálózatot), 

melyre a klímaberendezést csatlakoztatni fogja, majd adja meg annak jelszavát. 

Adja mega titkosítási típust is (a legtöbb esetben WPA2). Válassza ki az európai 

szervert, majd nyomja mega  „Configuration” gombot. Miután sikerült 

csatlakoznia, a berendezés hangjelzést ad. Ezután a telefon számára már nem 

jelenik meg az észlelet WIFI hálózatok között. 

 

Lépjen ki az alkalmazásból, majd indítsa újra. (iOs rendszer esetén nyomja meg 

2x a főgombot és húzza felfelé a futó alkalmazást a végleges leállításhoz) 

Miután az eszközt sikerült csatlakoztatni az internetre, bárhonnan vezérelheti 

klímaberendezését! 

 

Ha valamilyen változás miatt meg kell ismételnie a műveletet, a berendezés 

távirányítójának kezelési útmutatója szerint állítsa alaphelyzetbe a WIFI modult. 
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Funkciók 

A klímaberendezés beállításai 

A nyitó képernyőn tartsa nyomva a csatlakoztatott eszköz nevét, mely jelenleg a 

klímaberendezés MAC címének utolsó 8 karaktere. 

Itt válassza ki az „Edit device” lehetőséget. 

Az „Image” menüpont alatt képet választhat az előre megadott képek közül, a 

telefonján található fényképek közül, vagy közvetlenül is készíthet fényképet. 

A „Name” menüponton megváltoztathatja az alapértelmezett nevet. 

A „Lock device” funkció bekapcsolásával, más eszközzel nem lesz elérhető a 

klímaberendezés. (Ezt nyilvános helyeken érdemes bekapcsolni!) 

A „Temp unit” menüpontot C0 és F0 között válthat. 

A „Firmware updated” ponton frissítheti a klímaberendezés szoftverét. 

 

 

Több berendezés üzemeltetése egyidejűleg 

A + gomb megnyomása után válassza az „Add Scene” lehetőséget. Itt 

végrehajtató parancsokat állíthat be, pl. az összes vagy csak bizonyos klímák 

bekapcsolása. 
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A + gomb megnyomásával adhat hozzá parancsot. Válassza ki a berendezést és 

hajtsa végre az ON – OFF parancsot. Több parancs esetén a parancsok közötti 

idő 0 és 60 mp lehet. 

Érintse meg a képet és a telefonon lévő képek közül válasszon a parancssor 

megkülönböztetésre szolgáló képet, valamint állítson be egy nevet a 

parancssornak. 

Ha elkészült nyomja meg a jobb felső sarokban lévő „Save” feliratot. 

 

Időzítés 

Heti időzítést tud beállítani egy vagy több berendezéshez. A + gomb 

megnyomása után válassza az „Add Preset” lehetőséget. Szükség estén 

szinkronizálja az időt a berendezésen a telefonjához. 

Válassza ki a berendezést, az időzítés típusát (ON-OFF) állítsa be az időpont és 

az ismétlési napokat, majd hagyja jóvá a „Save” felirat megnyomásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíma Kft. 

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/c 

www.klima.hu 

E-mail: it@klima.hu 

http://www.klima.hu/
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