
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISTAJAN OPAS 
 

Wifi Smart 
 

 

Kiitos, että olet valinnut meidän tuotteen. 

Lue laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseen tämä ohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä 

varten. 
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Oikeus ohjelmistoon ilman ennakkovaroitusta muutosten tekemiseen pidätetään. 
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Asennuksen lataaminen ja asentaminen 

Lue älypuhelimellasi seuraava QR-koodi ja lataa Wifi Smart. 

 

 

 

 

 

Asenna sovellus ohjeiden mukaan. Kun asennus onnistuu, älypuhelimesi aloitusnäyttöön kuvataan kuvake  

 

IOS-järjestelmän käyttäjä löytää Gree Smartin Apple Store -verkkokaupasta ja voi ladata sovelluksen Apple-

version. 

 

Konfigurointi  

Ennen käytön aloittamista suorita konfigurointi Wifi-valvonnan asettamiseen ja ilmastointilaitteen ja älylaitteen 

välisen yhteyden luomiseen. 

1. Ilmastointilaitteen lyhyen matkan ohjausasetukset wifi-hotspot-yhteyden avulla. 

1. vaihe: ilmastointilaitteen wifin tehdasasetuksena on AP-käyttötila. Voit hakea ilmastointilaitteen wifi hotspot –

yhteyden älypuhelimesi avulla. Wifi hotspotin nimi on ilmastointilaitteen mac-osoitteen viimeiset 8 numeroa. 

Salasana on 12345678. 

  

Käyttöohjeet 
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2.vaihe: avaa sovellus ja näyttöön kuvataan se ilmastointilaite, jonka juuri yhdistit. Paina siihen 

ilmastointilaitteeseen ja suorita lyhyen matkan tarkistus alla kuvatulla tavalla. Noudata tarkastukseen kappaleessa 

”Toimintojen esittely” annettuja ohjeita. 

 

 

 

HUOMAA: Yhtä ilmastointilaitetta voi ohjata samanaikaisesti enintään neljällä matkapuhelimella. 

2. Lyhyen matkan ja pitkän matkan ohjausasetukset ilmastointilaitteen reitittimeen yhdistämiseen. 

1.vaihe: palaa lyhyen matkan ohjauksessa aloitusnäyttöön ”Laite” (Device). Napauta Laite -aloitusnäytön oikeassa 

yläkulmassa painikkeeseen . Valitse ”Lisää laite” (Add device) ja siirry sivulle ”Lisää laite” (Add device). 

Napauta ”Konfigurointi käsin” (Manual configuration) ja siirry Konfigurointi käsin –sivulle. 

2.vaihe: valitse oikea verkko ja syötä salasana, valitse palvelin (palvelimen asetusten tulee olla samoja kuin alla 

kohdassa ”Asetukset” kuvatut palvelimen asetukset. Muussa tapauksessa etäohjaus ei onnistu), sen jälkeen 

napauta konfigurointia varten painiketta ”Lisää laite”. Tällä hetkellä kuvataan sovelluksen liitännässä pyörii 

”hammasratas”. Kun liittäminen onnistuu, kuuluu sisätilalaitteesta merkkiääni. 
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Toimintojen esittely 

1. Käyttäjän rekisteröinti 

Tarkoitus: pitkän matkan ohjauksen mahdollistaminen. 

Käyttöohje: ensimmäisen kerran sisään kirjautumisessa on rekisteröitävä uusi käyttäjätunnus. Jos sinulla on jo 

käyttäjätunnus, ohita rekisteröintivaihe ja syötä sisään kirjautumiseen ”Sisäänkirjautuminen” (Login Page) sivulla 

sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Jos olet unohtanut salasanasi, voit nollata salasanan. 

Käyttövaiheet: 

(1) Valitse palvelimen osoite. 

 

 

 

(2) Sisään kirjautuminen käyttäjätilille: liu’uta Laite-sivua ja siirry vasemmalla valikkosivulle. Napauta 

”Käyttäjätunnuksen rekisteröinti” (Register username) sivulle siirtymiseen ”Kirjaudu sisään” (Login). Uuden 

käyttäjän pitää ensin rekisteröidä käyttäjätunnus. Napauta ”Rekisteröi” (Register). 
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(3) Syötä sähköpostiosoitteesi. Odota, kunnes saat vahvistuskoodin. Syötä koodi ja napauta sisään kirjautumiseen 

”OK”. 

 

(4) Jos olet unohtanut salasanan, voit nollata salasanan sähköpostiosoitteellasi. Napauta ”Salasana unohtui” 

(Forgot password) ja siirry sivulle ”Salasana unohtui”. Syötä ensin rekisteröity sähköpostiosoitteesi. Napauta ”Hae 

vahvistuskoodi” (Get verification code) ja sinulle lähetetään sähköpostiisi vahvistuskoodi. Syötä uusi salasana ja 

napauta sisään kirjautumiseen ”OK”. 

 

2. Omat asetukset 

Tarkoitus: Nimen (laitteen nimi, esiasetettu nimi jne.) ja kuvan (laitteen kuva) muuttaminen käyttäjän tunnistamisen 

helpottamiseen. 

(1) Laitteen nimen asettaminen 

Lyhyen konfiguraation jälkeen laaditaan ohjattavien älylaitteiden lista. Ilmastointikoneen oletusnimi on 

ilmastointilaitteen mac-osoitteen 8 viimeistä numeroa. 
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1.vaihe: Napauta sivulla ”Muokkaa laitetta” (Edit device) ”a0b417ac” ja pidä painettuna. Napauta kuvalähteen 

valitsemiseen ”Kuva” (Image). Valitse sopiva ”Oletuskuvista” (Default image) tai ”Ota kuva” (Take photo) tai 

”Valitse valokuvista” (Choose from photos) ja tallenna kuva. 

 

2.vaihe: Napauta laitteen nimen muuttamiseen ”Nimi” (Name). Tallenna se ja näytössä kuvataan laitteen uusi nimi. 

Aktivoi laitteen lukitsemiseen painike ”Lukitse laite” (Lock device), nyt muulla älypuhelimella ei voi saada yhteyttä 

laitteeseen. Napauta yksikön lämpötilan muuttamiseen ”Lämpötilayksikkö” (Temp unit). 

 

3. vaihe: Napauta laitteen laiteohjelman päivittämiseen ”Laiteohjelma päivitetty” (Firmware updated). Napauta 

”1.8”, laite päivittyy automaattisesti. 
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(2) Esiasetetun nimen asetus 

1.vaihe: Napauta aloitusnäytössä ”Laite” (Device) oikeassa yläkulmassa painikkeeseen . Valitse ”Lisää 

esiasetus” (Add preset) ja siirry sivulle ”Esiasetuksen muokkaus” (Preset edit). 

 

2. vaihe: valitse aika. Napauta ”Nimi” (Name). Sen nimi on, kuten kuvassa ”vauvan huone” (baby room). Valitse 

ajastimen tyypiksi ”Päällä” (On). Sen jälkeen valitse toistamisen päivät. Tallenna esiasetetun nimen asetus. 

 

(3) Laitteen kuvan asetus 

Toimi 1. ja 2. vaiheessa (1) kuvatulla tavalla. 

3. Ohjaustoiminnot 

(1) Tavanomaiset ohjaustoiminnot: älylaitteen toimintojen yleisohjaus (On/off, lämpötila, puhaltimen nopeus, 

käyttötila jne.) ja lisätoimintojen asetukset (ilmanvaihto, kuiva, hyvinvointi, kevyt, uni, energiansäästön yläraja). 
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1.vaihe: yleisohjaus. Siirry ensin aloitusnäyttöön ”Laite” (Device). Ota esimerkiksi ”babyhome”. 

Napauta ”babyroom” ja siirry ilmastointilaitteen ohjaussivulle. Napauta ohjauskytkimen kääntämiseen 

painikkeeseen . 

 

Napauta lämpötilan nostamiseen tai laskemiseen  tai . Napauta käyttötilan muuttamiseen 

. Napauta puhaltimen nopeuden säätösivulle siirtymiseen . 
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Napauta puhaltimen nopeuden säätämiseen  ja liiku ympyrää pitkin. 

 

2.vaihe: Lisätoiminnot. Napauta lisätoimintoihin siirtymiseen . Valittavana ovat ”Ilma” (Air), ”Kuiva” 

(Dry), ”Hyvinvointi” (Health), ”Light” (Kevyt), ”Uni” (Sleep) tai ”Energiaa säästävä” (Energy saving). 

 

(2) Lisätoimintojen ohjaus: paikka; esiasetukset; linkki: infrapunaohjaus (käytettävissä vain älypuhelimissa, 

joissa on infrapunalähetin). 

Paikka: esiaseta useamman älylaitteen asetukset yhdellä napautuksella. 

Napauta sivulla ”Laite” (Device) laitteen kuvaan ja siirry sivulle ”Muokkaa paikkaa” (Edit scene). 

 

Napauta ”Lisää paikka” (Add scene) ja muokkaa paikan nimeä, esimerkiksi ”Takaisin kotiin” (Back home). Lisää 

toteutuslaitteet. 

Napauta komentojen lisäämiseen  Valitse sivulla ”Valitse toteutuslaite” (Select execution device) 

ilmastointilaite nimeltään ”babyroom”. Valitse seuraavasi ”ON” tai ”OFF”. 



Smart Control –toiminnon käyttö (älypuhelin, taulutietokone) 

 
9 

 

Jatka valitsemalla seuraava toteutuslaite yllä kuvatulla tavalla. Napauta aikavälin asettamiseen . 

 

Napauta ”Tallenna” (Save). Napauta komennon lähettämiseen aloitusnäytössä ”Laite” (Device) kuvattuun paikan 

kuvaan. Sen jälkeen paikka ”Takaisin kotiin” (Back home) toteutetaan. Voit katsella paikan toteutustilaa. 

 

(3) Esiasetuksiin kuuluu yksittäisen laitteen esiasetus ja useiden laitteiden esiasetus. 

Yksittäisen laitteen esiasetus: tällä toiminnolla voidaan tietty laite asettaa tietyksi ajaksi On/Off –tilaan. 

Ota aloitusnäytöllä ”Laite” (Device) esimerkiksi ilmastointilaite ”babyroom”. 
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Paina ”babyroom”-sivun alareunassa . Siirry sivulle ”Esiasetusten muokkaus” (Preset edit). 

 

Liu’uta kellonajan määrittelemiseen ylös ja alas. Jos haluat synkronoida ajan, napauta ”Synkronoi” 

(Synchronize). Jos näyttöön ei kuvata tällaista ”Vinkki” (Hint) –liittymää, ohita tämä toiminto. 

 

Napauta esiasetetun nimen muokkaamiseen ”Nimi” (Name). 

Esiasetettua laitetta ei voi valita ja se on ”babyroomin” oletus. Valitse ajastintyyppiä varten ”On”. Valitse 

esiasetuksen loppuun saattamiseen toistopäivien lukumäärä. 
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Useamman laitteen esiasetus: tässä voit esiasettaa useamman laitteen toteuttamaan tiettynä aikana tietyn 

komennon. 

Noudata ajan, nimen, ajastintyypin ja toistopäivien lukumäärän esiasettamiseen yksittäisen laitteen osalta 

annettuja ohjeita. 

Napauta ”Esiaseta laite” (Preset device) valitaksesi yhden tai useamman laitteen. Sen jälkeen palaa sivulle ”Laite” 

(Device). 

 

(4) Linkki (tämä toiminto on käytettävissä vain osassa malleja). 

Valitse päälaite. Kun käyttöympäristö vastaa päälaitteen asetusten mukaisia vaatimuksia, alalaitteet toteuttavat 

komennot laitteen yhdistämiseen. 

1.vaihe: aseta päälaitteen muuttujat (valitse päälaite, valitse ympäristön ominaisuudet, valitse päälaitteen tila). 

Napauta aloitussivun ”Laite” (Device) oikean yläkulman . Valitse ”Linkki” (Link) ja siirry sivulle ”Lisää 

liitäntä” (Add linkage). Napauta sivulle ”Valitse laite” (Select device) siirtymiseen ”Laitteen muuttujat”(Device 

parameters). Ota esimerkiksi ”vauvan huone” (baby room). Napauta ”vauvan huone”. 

 

Siirry sivulle ”Valitse ympäristön ominaisuudet” (Select environment parameters). 
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Napauta sivulle ”Valitse lämpötilamuuttujat” (Select temperature parameters) ”Lämpötila” (Temperature). Liu’uta 

lämpötilan säätämiseen ylös tai alas. Napauta ”Yläraja” (Upper limit) tai ”Alaraja” (Lower limit).  

Napauta päälaitteen tilan valitsemiseen ”Tila” (Mode) ja ”On/off”. Napauta ”Tallenna” (Save). 

 

2.vaihe: Aseta liitännän aikamuuttujat. Napauta sivulle ”Aseta aika” (Set time) siirtymiseen ”Aikamuuttujat”(Time 

parameters). Liu’uta ajan asettamiseen oikealle . 

 

Napauta ”Toteutusaika” (Execution time). Sen jälkeen napauta aloitusajan ja lopetusajan asettamiseen 

vastaavasti ”Käynnistä” (Start) ja ”Pysäytä” (Stop). Napauta asetusten tallentamiseen oikeassa yläkulmassa 

”Tallenna” (Save). 
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Napauta toistopäivien valitsemiseen ”Toista” (Repeat). Napauta ”Tallenna” (Save). 

 

3.vaihe: Valitse ”Toteuta komento” (Execute command). 

Napauta ”Toteuta komento” (Execute command) ja siirry sivulle ”Valitse laite” (Select device). 

 

Napauta sen laitteen nimeen, jota haluat ohjata. Napauta ”ON” tai ”OFF” ja sen jälkeen yhdistämisen loppuun 

saattamiseen ”Tallenna” (Save). 
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Napauta ”Tallenna” (Save) ja toista useiden paikkojen yhdistämiseen yllä kuvattuja vaiheita. 

 


