
Wifi Smart

MANUÁL POUŽÍVATEĽA

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.
Pre zabezpečenie správnej inštalácie postupujte podľa krokov uvedených v tomto manuáli.



Vývojári softvéru si vyhradzujú právo pre zmeny softvéru

a manuálu, bez upovedomenia používateľov.
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Používatelia so zariadeniami s operačným systém IOS si môžu softvér stiahnuť
priamo z apple store.

Konfigurácia

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet)           

Stiahnite softvér a nainštalujte ho na svojom zariadení

sa v menu smartfónu bude zobrazovať ikona  

Nainštalujte softvér podľa pokynov v sprievodcovi inštalácie. Po úspešnej inštalácii

Inštrukcie k prevádzke

Pred uvedením jednotky do prevádzky, zvoľte nasledujúce nastavenia za účelom

1.Štandardné nastavenia

ku klimatizačnej jednotke, alebo vlastné nastavenie, t.j. pripojenie cez Wifi router.

Poznámka: Na výber je štandardné nastavenie softvéru, t.j. pripojenie priamo 

zabezpečenia Wifi ovládania medzi klimatizačnou jednotkou a smartfónom. 

(1) Nastavenie ovládania jednotky na krátku vzdialenosť cez prístupový bod Wifi.

Krok 1: Wifi na klimatizačnej jednotke je predvolene nastavené na pripojenie cez

softvér (App). Smartfónom môžete vyhľadať klimatizačnú jednotku. Názov prístu-

pového bodu, resp. klimatizačnej jednotky, je posledných 8 znakov MAC adresy

danej je 12345678. klimatizačnej jednotky. Heslo 
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Stiahnite si softvér prostredníctvom nasledujúceho QR kódu.



(2) Nastavenie ovládania jednotky cez Wifi router.

gree-a

gree-cn

gree-cn

gree-dh

Krok 2: Zvoľte názov vybranej siete a zadajte heslo. Zvoľte server(nastavenia servera

musia byť rovnaké ako sú spomenuté v časti “2. Nastavenia” nižšie, inak diaľkový

ovládač nebude fungovať). Po stisnutí “Add device” začnete konfiguráciu pripojenia.

Poznámka: Jednu klimatizačnú jednotku je možné súčasne ovládať z max. 4 zariadení.

Krok 2: Spustite softvér a na obrazovke sa bude zobrazovať pripojená klimatizačná

jednotka. Kliknite na klimatizačnú jednotku a budete ju môcť ovládať prostredníctvom

smartfónu. Jednotlivé funkcie a postup pre ovládanie nájdete v ďalšej časti manuálu.

Krok 1: Vráťte sa na domovskú stránku softvéru a kliknite na             v pravom hornom

rohu domovskej stránky zariadení(”Device”). Zvoľte “Add device“ (pridať zariadenie). 

Potom kliknite na “Manual configuration”.

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 
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Na displeji sa zobrazí “Configuring”. Po úspešnom pripojení k vnútornej jednotke

2. Nastavenia

Detailný popis postupu pri nastavovaní ovládania jednotky cez Wifi router.

vydá vnútorná jednotka zvukový signál.

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Zvoľte "Add device" a prejdite na ďalšiu stránku. Kliknite "Manual Configuration".

Krok 2: Stisnite "Next" 

Krok 1: Prejdite na domovskú stránku softvéru a kliknite  na               . 
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Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Krok 3: Zvoľte Wifi sieť klimatizačnej jednotky. Softvér si vypýta heslo - 12345678

(základné heslo siete klimatizačnej jednotky) potom stisnite “Next”, zvoľte meno Wifi

routera, zadajte správne heslo a zvoľte server. 

Krok 4: Ak bola konfigurácia úspešná, na displeji sa zobrazí správa “Configuration

Successful". Nastavenia sú týmto dokončené.

Poznámka: Po tom, ako dokončíte nastavenia, pripojenie klimatizačnej jednotky

cez prístupový bod k smartfónu zmizne. Pripojte sa smartfónom k Wifi routeru, až

potom bude možné jednotku ovládať prostredníctvom routera.

Spomínaná konfigurácia sa vykonáva len na jednom smartfóne. V prípade, ak by ste 

potrebovali klimatizačnú jednotku ovládať ďalšími smarfónmi, musíte na tieto smart-

fóny nainštalovať softvér a konfiguráciu pripojenia vykonať rovnako, ako pri prvom

smartfóne. Z ostatných smartfónov je klimatizáciu možné ovládať cez prístupový bod,

1.Registrácia používateľa 

Účel: Nutné pre ovládanie klimatizačnej jednotky pripojenej cez Wifi router.

Inštrukcie k prevádzke: Počas prvého prihlásenia je nutné si zaregistrovať nové

nové prihlasovacie meno. Po registrácií zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo

(v prihlasovacom menu “Login Page”). Heslo je možné v budúcnosti resetovať,

v prípade, že ste ho zabudli.

Popis funkcií
alebo pripojením cez Wifi router.
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Kliknite "Login" a prejdete do menu "Register username". Nový používatelia sa

tu môžu registrovať kliknutím na “Register”.

(2) Prihlasovacie údaje: Presuňte sa na danú stránku.

(1) Zvoľte adresu servera.

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

(4) E-mailovú adresu potrebujete v prípade zabudnutého hesla. Ak ste zabudli

(3) Zadajte svoju e-mailovú adresu a počkajte, kým Vám bude zaslaný verifikačný

kód, potom zadajte kód a stisnite tlačidlo “OK”.

svoje heslo, kliknite na “Forgot password”, potom zadajte svoju e-mailovú adresu.

Kliknite na “Get verification code” a na Váš e-mail bude odoslaný verifikačný kód.

Potom zadajte verifikačný kód a prihláste sa do softvéru.

Postup:
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2. Osobné nastavenia

Účel: Nastavenie mena (nastavenie názvu zariadenia, a pod.) a obrázku (obrázok

zariadenia) pre jednoduchšiu orientáciu používateľa.

(1) Nastavenie názvu zariadenia

Po ukončení rýchlej konfigurácie bude vygenerovaný zoznam dostupných 

ovládateľných zariadení. Predvolene je názvom zariadenia posledných osem čísiel

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Krok 1: Kliknite a podržte prst nad názvom zariadenia (v tomto príklade “a07a020d”)

a prejdete na stránku “Edit device”. Kliknutím na “Image” môžete zmeniť obrázok

zariadenia. Na výber máte z možností Default images(základné obrázky), Take photo

MAC adresy klimatizačnej jednotky.

(použiť fotoaparát) alebo Choose form photos(obrázky uložené na smarfóne).
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Krok 2: Kliknite "Name" a zmeňte názov zariadenia. Po uložení nastavení sa bude

zobrazovať nový názov zariadenia. Zapnutím “Lock device” uzamknete zariadenie,

resp. iné smartfóny nebudú môcť vyhľadať danú klimatizačnú jednotku. Kliknutím

(príklad) a softvér sa automaticky aktualizuje.

Krok 3: Kliknutím na "Firmware updated" môžete aktualizovať softvér, kliknite na “1.8" 

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

na “Temp unit” môžete zmeniť jednotku zobrazovanej teploty (°C ~ °F).
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Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Krok 2: Zvoľte si čas. Potom kliknite “Name” (príklad “baby room”), zvoľte typ

(2) Nastavenie Preset (predvolené nastavenia jednotiek)

Krok 1: Kliknite            v pravom hornom rohu domovskej obrazovky. Zvoľte “Add

preset" a prejdete na stránku “Preset edit”.

časovača (ON). Následne zvoľte dni, kedy sa má preset opakovať. Na záver

uložte nové nastavenia.

3. Ovládanie

(1) Štandardné funkcie ovládania: Ovládanie klimatizačnej jednotky smartfónom, od

bežných funkcií ovládania (On/Off, nastavenie teploty, rýchlosti ventilátora, režimu

prevádzky a pod.) až po pokročilé funkcie (výmena vzduchu, odvlhčovanie, režim

Krok 1: Štandardné funkcie ovládania. Prejdite na domovskú stránku klimatizačnej

jednotky, v tomto príklade je to jednotka “babyroom”.

Health, nastavenie posvietenia displeja, režim Spánok, režim úspory energie)
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Kliknite na "babyroom" a prejdite na stránku klimatizačnej jednotky. Najskôr kliknite

na         .

Kliknutím          alebo         zvyšujete alebo znižujete nastavenú teplotu. Kliknite

pre zmenu prevádzkového režimu. Kliknutím na           vstúpite do menu

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

pre zmenu rýchlosti otáčok ventilátora.
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Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Kliknite na               a pohybovaním krúžkom do kruhu meníte rýchlosť ventilátora.

Krok 2: Pre pokročilé nastavenia kliknite na              .  Prejdete do menu, v ktorom

môžete nastaviť funkcie ako výmena vzduchu, odvlhčovanie, režim Health,

(2) Pokročilé nastavenia: Nastavenia presetu(Scene); Link: Infra ovládanie (dostupné

iba na smarfónoch, ktoré obsahujú Infraport).

Nastavenie preset: Predvolené nastavenia prevádzky na niekoľkých zariadeniach.
 

V menu "Device", kliknite na ikonu "Device" a prejdete do menu "Edit scene".

Kliknite "Add scene" a zadajte meno presetu, v príklade je uvedené meno "Back home".

Potom pridajte zariadenia, pre ktoré bude tento preset platiť.

Stisnite           pre pridanie príkazov daného presetu. V menu "Select execution device",

zvoľte klimatizačné zariadenie(príkl. "babyroom"). Potom si zvoľte ON alebo OFF.

podsvietenie displeja, režim Spánok alebo režim úspory energie.

12



Stisnite "Save". Kliknite na obrázok presetu(scene) na domovskej stránke “Device” 

a spustíte tým preset. Na obrazovke si môžete pozrieť stav prebiehajúceho presetu.

(3) Preset je možné nastaviť na jednu, alebo viac klimatizačných jednotiek.

Preset umožňuje zapnúť alebo vypnúť klimatizačnú jednotku/jednotky v konkrétny

nastavený čas.

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Pokračujte k voľbe ďalšieho zariadenia do rovnakého presetu, stisnite

a nastavte interval.
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Na základnej obrazovke "Device", zvoľte klimatizačnú jednotku(príkl. “babyroom”). 

Kliknite          na spodku menu "babyroom". Prejdete do menu “Preset edit”

Na tejto obrazovke nastavte čas. Ak chcete čas zosynchronizovať so smartfónom,

kliknite na "synchronize". Tento krok vynechajte, ak sa vám nezobrazilo hlásenie

“Hint”.

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Kliknite "Name" pre nastavenie mena presetu. Preset device(zariadenie, pre ktoré

je preset určený) nie je možné zmeniť a bude automaticky nastavený na “babyroom”.

Nastavte typ časovača na ON(zapnutie) a zvoľte dni v týždni, kedy má preset platiť.

14



Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Preset pre viac zariadení: Viac zariadení môže použiť rovnaký preset v rovnaký

nastavený čas.

Postupujte podľa inštrukcií pre nastavenie času, mena, časovača presetu,

typu (ON/OFF) a dní, kedy sa má preset opakovať, podobne, ako pri nastavovaní

presetu pre jednu klimatizačnú jednotku. Stisnite “Preset device” pre výber jednej

(4) Link(Táto funkcia nie je dostupná na niektorých modeloch klimatizačných jednotiek)

nastavené na master jednotke, ostatné jednotky vykonajú príkazy nastavené v presete

Zvoľte hlavnú jednotku(master). Až budú parametre v miestnosti spĺňať požiadavky 

softvéru.

Krok 1: Nastavte parametre hlavnej(master) jednotky (zvoľte master jednotku, zvoľte 

požadované parametre prostredia, zvoľte stav master jednotky).

Stisnite           v pravom hornom rohu základnej obrazovky “Devices”. Kliknite na “link”

a v menu “Add linkage” stisnite “Device/Param”. Zvoľte si potom klimatizačnú jednotku,

napr. “babyroom”.

Potom nastavte parametre prostredia(teplotu, režim, on/off).

alebo viacerých klimatizačných jednotiek. Potom sa vráťte do menu “Device”.
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Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Stisnite “Temperature" a prejdete do menu "Select temperature parameter", kde

nastavíte požadovanú teplotu. Stisnite “Upper limit / “Lower limit” pre nastavenie

horného/dolného limitu teploty. Stisnite “Mode” a “On/Off” pre nastavenie stavu

Krok 2: Nastavte čas prepnutia presetu. Stisnite "Time parameter" a pokračujte na

“Set time". Posuňte            doprava a nastavený čas presetu bude platný.

Stisnite "Execution time"; potom stisnite "Start" a "Stop" pre nastavenie času začatia

a zastavenia. Stisnite "OK" v pravom hornom rohu a uložte nastavenia.

master jednotky. Potom stlačte “Save”.
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Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Zvoľte dni v sekcii “Repeat”, počas ktorých sa má preset opakovať a stisnite “Save”.

Krok 3: Pokračujte na “Execute command”

Stisnite “Execute command” a prejdite na stránku “Select device”.

Kliknite na meno zariadenia, ktoré chcete ovládať. Stisnite “ON” alebo “OFF”

a potom “Save” pre dokončenie úkonu.
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Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Stisnite "Save" a zopakujte kroky uvedené vyššie pre prepojenie presetu

s viacerými jednotkami

(5) Infračervené ovládanie (aplikovateľné iba pri smartfónoch, ktoré obsahujú infra).

Účel: Smarfón je možné použiť ako náhradu za infračervený diaľkový ovládač. 

Kliknite            v pravom hornom rohu domovskej stránky a kliknite na “Infrared”.

Po kliknutí na            prejdete do pokročilých nastavení diaľkového ovládača.
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spánku), a pod. - pre nastavenie pokročilých funkcií. 

Tlačidlami hore/dole nastavujete požadovanú hodnotu napr. teploty, alebo času.

kliknutím na               meníte rýchlosť ventilátora a smer fúkania vzduchu(SWING).

Kliknite na Health(Režim Health), Sleep(režimEnergy saving(režim úspory energie), 

obsahuje 4 funkcie : (Share, Set, History, Feedback)

(1) Share (zdielanie): Pre zdielanie informácií o konfigurácií a o zariadení, vrátane 

importu/exportu informácií.

Pre import stačí jednoducho kliknúť na “Local import” a počkať kým sa dáta nahrajú.

Pri exporte postupujte nasledovne:

Krok 1: Exportujte dáta na iný smartfón.

Vstúpte do menu na ľavej strane a kliknite na “Share”(zdielanie), potom kliknite 

na "Local export".

4.Funkcie menu

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Kliknite na           a zapnite zariadenie. Kliknutím         meníte prevádzkový režim
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Vstúpte do menu na ľavej strane a stisnite “Backup”.

Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 
Krok 2: Pripojenie ďalšieho smartfónu

Kliknite na meno modelu a pokračujte ďalej

(2) Záloha: Pre zálohovanie údajov a prípadné neskoršie rýchle opätovné 

nakonfigurovanie klimatizačných jednotiek pokračujte podľa nasledujúcich krokov:

Záloha na cloud

Kliknite "Backup to cloud" a potom voľbu potvrďte tlačidlom “Yes”. Následne 

počkajte, kým sa dáta načítajú.
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Prevádzka ovládača Smart  (Smartfón, PC, Tablet) 

Zvoľte "Backup list on the cloud". Zobrazí sa zoznam obsahujúci záznami o zálohe.

Kliknutím “Record” stiahnete údaje a obnovíte dáta v softvéri.

(3) Nastavenia

Používateľ môže nastaviť vibrovanie, výstražné správy, server, aktualizácie a pod.

Nastavenia servra musia byť rovnaké ako v časti “Configuration”(Nastavenia), inak

ovládanie jednotky nebude funkčné.

Používatelia majú možnosť napísať vývojárom softvéru svoje postrehy a nápady

prostredníctvom menu “Feedback”. Po stisnutí “Feedback” môžete napísať tvorcom,

správu odošlete potvrdením tlačidla “Submit” na spodku obrazovky.

(4) Odozvy používateľov
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66160000322

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070
Tel: (+86-756) 8522218         Fax: (+86-756) 8669426
E-mail: gree@gree.com.cn    www.gree.com 

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Voľný preklad z anglického originálu, Slovklima Deimos s.r.o. 2016
Právo na tlačové chyby vyhradené.


