
Akıllı Kontrol 

Notlar: 
1) Android iOS, Akıllı telefon veya tablet bilgisayarın standart Android veya iOS işletim sistemi 

kullandığından emin olun. Sürümler hakkında detaylar için lütfen Uygulamaya bakın. 
2) Wi-Fi fonksiyonu Çince Wi-Fi ağ isimlerini desteklemez. 
3) Cihazlar yalnızca Wi-Fi ve 4G kablosuz erişim alanı modunda bağlanabilir ve kontrol 

edilebilir. 
4) WEP şifrelemeli WEP Yönlendirici desteklenmez. 
5) Yazılım işletme arayüzü evrensel değildir ve kontrol fonksiyonları üniteye tam olarak karşılık 

gelmeyebilir. Yazılım işletme arayüzü Uygulamanın yükseltilmesine veya farklı işletim 
istemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen programa bakın. 

1 Gree+ Uygulamasının Kurulumu Gree+ Uygulamasını akıllı telefonunuza hemen indirmek ve 
kurmak için aşağıdaki QR kodunu tarayın. 

2 Kayıt Gree+ Uygulamasını açın ve kayıt için "Oturum aç" üzerine tıklayın. 



3 Oturum açma 
Komut istemi arayüzünde oturum açma dışında, oturum açmak için açılış sayfasına giriş yapın 
ve sol üst köşede bulunan profil resmine tıklayın. 

4 Cihaz ekleme Cihaz eklemek için sağ üst köşede bulunan "+" üzerine tıklayın. 



"AC" seçimini yaptıktan sonra, duruma göre farklı sıfırlama araçları seçebilirsiniz. 
Uygulama arayüzü farklı araçlar ile ilgili işletme açıklamalarını sağlayacaktır. 



 Cihazı sıfırladıktan ve doğru bilgileri girdikten sonra, cihaz arayın ve yapılandırmayı 
düzenleyin.  

Klimayı sıfırlayın (Uygulama arayüzünde bulunan işletme açıklamalarına bakın) ve ev 
cihazını otomatik olarak eklemek için"Sonraki" üzerine tıklayın (Wi-Fi parolası girilecektir). 
Ya da klimanın ayarlarını yapıp, enerji verdikten sonra, cihazı kontrol etmek için kablosuz 
ağı seçmek üzere sağ üst köşede bulunan "Cihazı manüel ekle" üzerine tıklayın. Ardından 
Wi-Fi ailesini doğrulayın ve yapılandırmayı düzenleyin. 



Başlıca Fonksiyonların Ayarları 

Açılış sayfasında, cihaz listesinde bulunan bir cihazın üzerine tıklayın ve cihaz işletme arayüzüne 
girin. 
1 Mod, sıcaklık ve fan devri ayarını yapın. 



Salınım ayarı 
Salınım fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "Yukarı ve aşağı salınım" veya "Sola ve sağa 
salınım" üzerine tıklayın. Aşağıdaki arayüze girmek ve salınım aralığını ayarlamak için simgenin 
sağ alt köşesinde bulunan oka tıklayın. 

2 Gelişmiş fonksiyonları ayarlama 
Gelişmiş ayarlara girmek için cihazın işletim arayüzünün sol alt köşesinde bulunan Func üzerine 
basın 



Diğer Fonksiyonları Ayarlama 
1. Açılış sayfası menüsü 
Açılış sayfasının sol üst köşesinde bulunan profil resmine tıklayın ve aşağıdaki menüde bulunan 
her bir fonksiyonu ayarlayın. 

Ön ayarları ayarlama



 

3 Ev yönetimi 
Aile grubu oluşturmak veya yönetmek için "Ev yönetimi" üzerine tıklayın. Kayıtlı hesaba bağlı 
olarak aile üyelerini de ekleyebilirsiniz. 

2 Sahne 
"Sahne" seçimini yapın, ardından cihazları ön ayarlı sahne içinde çalıştırabilirsiniz. 
Örnek: Sahne adını "hhh" olarak ayarlayın ve cihaz listesinde bulunan cihazları önceden 
ayarlayın. Bu sahne başlatıldığı zaman, seçilen ön ayarları sahne içindeki cihazlarda 
çalıştırabilirsiniz. 



4 Yardım 
Uygulamanın işletme açıklamalarını görüntülemek için "Yardım" üzerine tıklayın. 



 

5 Geri bildirim 
Geri bildirim göndermek için "Geri bildirim" üzerine tıklayın. 
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