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Конфигуриране
Преди да ползвате приложението, моля направете следната конфигурация, за да  
осъществите WiFi контрол и връзка между климатика и устройството.
1. Настройки за близък контрол на климатик използващ WiFi hotspot (гореща точка)
Стъпка 1: WiFi функцията на климатика е фабрично настроена на режим AP. 
Може да намерите WiFi горещата точка на климатика чрез Вашия телефон. 
Името на WiFi горещата точка на климатика е последните 8 числа от MAC адреса
на климатика. Паролата е 12345678. 
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Изтеглете и инсталирайте приложението

инсталирате приложението, на телефона Ви ще се покаже иконата:   

Инсталирайте приложението спрямо упътването за инсталиране. Когато 

Инструкции за работа
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Сканирайте един от следните QR кодове с Вашия смартфон и 
изтеглете Wifi Smart.

Android: iPhone:



Стъпка 2: Изберете правилната мрежа и въведете паролата. Изберете сървър 
(Настройките на сървъра трябва да са същите както в меню "Settings", споменато
напред. В противен случай контролът върху устройството няма да се осъществи),

Натиснете                  в горния десен ъгъл. Влезте в "Add device". Изберете 

Бележка:Един климатик може да се контролира от максимум 4 смартфона по 
едно и също време.
2. Близък и далечен контрол на климатик чрез рутер. 
Стъпка 1: При близък контрол, се върнете към начална страница "Device". 

"Manual configuration". 
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Стъпка 2: Отворете приложението и ще се покаже климатика, с който се 
свързахте. Кликнете върху името на климатика за да осъществите контрол от 
близко разстояние, както е показано. Моля, обърнете се към упътването на 
функциите, за повече подробности.

gree-a

gree-cn

gree-cn

gree-dh

след това изберете "Add device". 



В това време “collocating” е показано на интерфейса на приложението. Ще чуете 
звук от вътрешното тяло когато колокацията е успешна.

1.Потребителска регистрация
Цел: За извършване на контрол от далечно разстояние
Инструкция: При първо влизане трябва да регистрирате ново потребителско име.
Ако вече имате потребителско име, пропуснете стъпката регистрация и въведете 
имейл адрес и парола в страницата за влизане. Ако сте си забравили паролата, 
може да я нулирате.  
Стъпки:
(1) Изберете адреса на сървъра.  

Представяне на функциите

 
Натиснете "Login" за да влезете в "Register username". Като нов потребител първо 
трябва да си регистрирате име, след това натиснете "Register”.

(2) Влизане в акаунта: Отидете в "Device" и влезте в менюто отляво.  
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(4) Ако сте си забравили паролата, може да я нулирате с вашия имейл.

(3) Въведете вашият имейл адрес. Изчакайте докато получите код за 
верификация. Въведете кода и натиснете ‘’OK’’. 

Натиснете "Forgot password". Въведете имейла от регистрацията. Натиснете
"Get verification code" за да получите имейл с код. Въведете новата парола и
натиснете "OK" за влизане.  

2. Лични настройки
Цел: Задайте име (име на устройството, предварително име и др.) и изображение 
(на устройството), в тази последователност, за лесно идентифициране на 
потребителя.
(1) Задайте име на устройството
След бързо конфигуриране, ще се покаже лист с контролируеми смарт устройства. 
Името на Вашето устройство е последните 8  цифри от mac адреса.
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Стъпка 2: Натиснете "Name" за да смените името на устройството. Запаметете го 

Стъпка 1: Натиснете и задръжте "a0b417ac" за да влезнете в  "Edit device". 
Натиснете "Image", за да изберете изображение. Изберете от предварително 
зададените "Default images", направете снимка "Take photo" или изберете от 
вече направените "Choose from photos".  

и новото име ще се покаже . Активирайте ''Lock device'', за да заключите 
устройството, за да не се показва на други телефони. Натиснете "Temp unit" за

"1.8"  и устройството ще го обнови автоматично.
Стъпка 3: Натиснете "Firmware updated" за да обновите фърмуера. Натиснете 
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настройка на градусите.



Стъпка 2: Изберете времето. Натиснете "Name". Както е показано на снимката, 

(2) Задайте предварително име
Стъпка 1: Натиснете           в горния десен ъгъл в меню "Device". Изберете
"Add preset" и влезте в "Preset edit".

името е "baby room". Включете таймера, като изберете "On". След това изберете 
ден/дни. Запаметете настройките.

(3) Задайте изображение на устройството
Моля вижте Стъпка 1 в 2(1) (На страница 5)
3. Контролни функции 
(1) Общи контролни функции: Общ контрол на работата на устройствата 
(On/Off, temperature, fan speed, mode, и др.) и настройка на допълнителните 
функции (air exchange, dry, health, light, sleep, energy saving upper limit).
Стъпка 1: За общ контрол влезте първо в "Device". Изберете "babyhome" 
(като пример). 
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Натиснете "babyroom" и влезте в контрола на климатика. Натиснете        , за да

го активирате.

Натиснете          или         за промяна на температурата. Натиснете               , за да  

промените работният режим. Натиснете            за промяна на скоростта на 
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вентилатора.



(2) Разширени контролни функции: Set scene; Preset; Link: Infrared control (само
за телефони с инфрачервен излъчвател)
Set scene: Предварително настроите работата на няколко устройства с едно  

докосване. В меню "Device", натиснете върху изображението на устройството и 
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Натиснете              и плъзнете по часовниковата стрелка, за да регулирате 

Стъпка 2: За разширени настройки натиснете               . Може да избирате 
между "Air", "Dry", "Health", "Light", "Sleep" или "Energy saving".

Натиснете "Add scene" и въведете име, напринер "Back home" (Обратно вкъщи). 
След това изберете устройствата.

Натиснете          , за да добавите команди. В "Select execution device" изберете
климатик с име "babyroom". След това изберете "ON" или "OFF".

скоростта. 

влезте в "Edit scene". 



Натиснете "Save". Натиснете върху “scene picture”, която се показва в "Device", за
 да изпратите командата.След това "Back home" ще бъде в изпълнение. Можете 

да видите условията за изпълнение.
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Продължете за да изберете друго устройство по същия начин. Натиснете            ,   
за да настройте интервала.

(3) Preset включва предварително зададено едно или няколко устройства.
Едно устройство: Предварително може да се включват или изключват 
определени устройства в конкретно време.



В меню "Device", вземете климатик "babyroom" като пример. 

Натиснете         (най-долу) в контрола на "babyroom" така ще влезете в 

"Preset edit".
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Плъзнете нагоре и надолу за да настройте времето. Ако имате нужда да 
синхронизирате времето, натиснете " synchronize". Ако не се е показал прозорец 

Натиснете "Name", за да персонализирате името.
Предварително зададеното устройство не може да бъде избрано и по 

които да се повтаря за да се завърши настройката.

"Hint", моля пропуснете тази процедура.

подразбиране ще бъде "babyroom". Изберете "On" за таймера. Изберете дни, в 



Няколко устройства: Може да се настроят няколко устройства да изпълняват  
команда в конкретно време.
Моля, обърнете се към инструкциите как да зададем preset time, name, timer type 
и repeating days за едно устройство.
Натиснете "Preset device", за да изберете едно или няколко устройства. След това 

(4) Link (тази функция се отнася за част от моделите)

основното устройство, останалите устройства ще изпълняват команди, за да се
Изберете главно устройство. Когато средата достигне зададените параметри на 

 
осъществи свързване на устройствата.
Стъпка 1: Задайте параметри на главното устройство (изберете главно 
устройство, изберете параметри на средата, изберете състояние на главното 

Натиснете          в горния десен ъгъл в меню "Device". Изберете "Link", за да 

влезете в "Add linkage". Натиснете "Device parameter" и влезте в "Select 
device". Вземете като пример "baby room". Натиснете "babyroom".

Влезте в "Select environment parameters".
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се върнете към "Device". 

устройство).
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Натиснете "Temperature" за да влезете в "Select temperature parameter". Плъзнете
нагоре или надолу за да нагласите градусите. Натиснете "Upper limit" или 
"Lower limit". Натиснете "Mode" или "On/Off" за да изберете съсътояние на 

Стъпка 2: Задайте параметри за времето на свързване. Натиснете 
"Time parameter" за да влезете в “Set time". Плъзнете           надясно за да го 

Натиснете "Execution time"; след това "Start" и "Stop" за да зададете начален и 
каен час. Натиснете "OK" в горния десен ъгъл за да запаметите настройките.

главното устройство, след това натиснете "Save".

активирате. 
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Изберете дни от менюто "Repeat" за да изберете дни за повторение. След това 

Стъпка 3: Изберете "Execute command"
Натиснете "Execute command", за да влезете в "Select device".

Натиснете името на устройството, което искате да управлявате. Изберете "ON" 
или "OFF", след това натиснете "Save" за да завършите свързването.

натиснете "Save".



(5) Infrared control (приложимо за смартфони с инфрачервен излъчвател).
Функция: Смартфонът може да се използва като дистанционно. 

Натиснете            в горния десен ъгъл в меню "Device". Изберете "Infrared" и 

влезте в "Remote controller". Натиснете           и плъзнете нагоре за да отворите
прозорец с разширени функции.

Работа със Smart Control (Smartphone, Tablet)
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Натиснете "Save" и след това повторете горните стъпки, за да зададете 
няколко свързвания.



Натиснете "Sleep", за да влезете в "DIY sleep".Използвайте стрелката отляво и 
отдясно, за да зададете време за сън. Натиснете стрелката нагоре и надолу, за 

Натиснете          , за да включите устройството. Натиснете       , за да изберете          

и ъгълът на жалузите. Натиснете "Health", "Energy saving", "Sleep" и др., за да 
промените разширените функции. 

Функции на менюто (Share, Set, History, Feedback)
(1) Share: За бързо споделяне на информация за конфигурацията и 
устройството, включително местен износ и внос.
За местен внос, трябва да изберете "Local import" и да изчакате да се изтегли 

Местен износ
Стъпка 1: Експортирайте местните данни на друг смартфон.
Влезте в менюто от лявата страна и натиснете "Share", за да влезете в опцията. 
След това натиснете "Local export".

4. Функции на менюто 
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работен режим. Натиснете             , за да промените скоростта на вентилатора 

да промените температурата във време за сън.

информацията.



Влезте в менюто в ляво и натиснете "Backup".
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Стъпка 2: Прехвърляне на информацията на друг смартфон.
Изберете името на модела и изчакайте за изтегляне.

(2) Backup: За да запазите инфромацията за конфигурацията и устройството, 
включително архивиране към облак и архив на облак.
Архивиране към облак

Натиснете "Backup to cloud" и изберете "Yes". Изчакайте за да се свали 
информацията.
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Изберете "Backup list on the cloud". След това архивните записи ще се появят. 
Натиснете "Record" за да свалите информацията и да възстаовите 

Потреителите могат да изпращат предложения към мениджмънта за поддръжка  
и развитие.
Натиснете "Feedback". Напишете вашето предложение и го изпратете.

(4) Обратна връзка

(3) Настройки
Може да настроите vibration, message alerts, server, updates, и др. Настройките 
на сървъра трябва да останат същите, като настройките в "Configuration" 
(споменати по-горе). В противен случай няма да се осъществи контролът.

информацията на местната единица.
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