
 

Налаштування управління кондиціонерами 
Gree по Wi-Fi 

 
1. Завантажуємо та встановлюємо додаток Gree+: 

 

 
2.  Після установки запускаємо додаток Gree+. 



 
ПРИМІТКА! Якщо необхідно продемонструвати роботу  
додатку, є можливість запустити демо-режим: прогорніть 
головний екран вліво і у правому верхньому куті  
з’явиться напис натисніть на нього, і додаток  

завантажиться в демонстраційному режимі з віртуальним 
внутрішнім блоком. 

          



                            Вхід в додаток 
 

3. Для входу в додаток необхідно                 
зареєструватись -  

або увійти в наявний обліковий запис -               
 

                  
 
  



                         Реєстрація        
                         

4. Натискаєте і створюєте обліковий 
запис, обираєте регіон, заповнюєте поле 

 

 
• Username – вводите логін (не менше 6 символів, 

cкладається тільки  з букв та цифр, без пропусків і 
спеціальних символів). 

• Please enter your email – Ваша електронна пошта. 
• Please enter password – введіть пароль. 
• Please enter password again – повторіть пароль. 
• Натисніть                      , щоб  
зареєструватись і увійти в головний інтерфейс додатку.                                                                                                            

 
 



5. Якщо ви маєте обліковий запис,  
натисніть      і введіть дані: 

  

• Username – введіть Ваш логін. 
• Please enter your email – введіть адресу Вашої 

електронної пошти. 
• Виберіть регіон. 

 
Натисніть                            , щоб увійти в головний  
інтерфейс додатку. 

 
 

 



                         Підключення 
  

ВАЖЛИВО! Wi-Fi модуль підтримує підключення до 
роутера тільки в д 2.4 ГГц! 

 
6. Щоб приєднати            Далі виберіть тип   

кондиціонер                       пристрою  
              натисніть 

 

                   
 
 
 



7. Потім на екрані з’явиться запит на скидання 
модуля  Wi-Fi 
внутрішнього блоку.  

 
8. Якщо на пульті 

дистанційного 
управління 
кондиціонером наявні 
кнопки ”Wi-Fi” та “Mode”, 
виконайте наступні 
кроки, описані нижче у 
вікні програми. 
 

• Внутрішній блок має бути 
вимкнений пультом дистанційного управління. 
 

• Направте пульт на 
внутрішній блок і 
натисніть одночасно 
кнопки “Mode”+”WiFi”. 
Якщо ви почули звуковий 
сигнал, то скидання 
відбулось успішно (якщо 
ні  – натисніть одночасно 
кнопки “Mode ”+”WiFi”  
ще раз). 
 
 
Примітка: Wi-Fi модуль перейде в режим точки 
доступу (з’явиться в мережі) тільки через дві 
хвилини після успішного скидання!!! 
 
 



 
9. Підтвердіть виконані дії, натиснувши  

внизу екрану.  
 

10. Потім з’явиться сповіщення: ”Після 
перезавантаження приладу зачекайте 2 
хвилини, щоб розблокувати точку доступу, будь 
ласка, підтвердіть, що саме ви виконали 
операцію скидання”. 

 
 
11. Якщо скидання відбулось успішно,   

          натисніть 
 



 
12. Якщо на пульті 

дистанційного 
управління 
кондиціонером немає 
кнопки “WiFi”, натисніть 
на екрані інтерфейсу 

 
 
 
 
 
 
 

 
13. У вікні, що з’явилось 

виберіть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Виконайте наступні 
кроки, описані нижче у 
вікні додатку. 

 
• Внутрішній блок  

має бути вимкнений 
пультом дистанційного 
управління. 
 

• Наведіть пульт на 
внутрішній блок і 
одночасно натисніть 
кнопки “Mode”+”Turbo”.  
Якщо ви почули звуковий сигнал, то скидання 
відбулось успішно (якщо ні  - натисніть 
одночасно кнопки “Mode ”+”Turbo”  
ще раз). 
 
Примітка: Wi-Fi модуль перейде в режим точки 
доступу (з’явиться в мережі) тільки через дві 
хвилини після успішного скидання!!! 
 
 

15. Виконайте дії, описані в пунктах 9, 10 і 11. 
 

 
 

 
 

 



16. Далі з’явиться вікно з шкалою 
часу в нижній частині 
інтерфейсу з написом 
“Дочекайтесь завершення 
завантаження”.  

 
 

Важливо! На даному етапі не 
закривайте додаток, залишайтесь 
під’єднаними до Вашої мережі Wi-
Fi, не під’єднуйтесь до іншої 
мережі Wi-Fi! Не виконуйте 
жодних дій! Дочекайтесь 
завершення завантаження!   
 

 
 
17. Через 2 хвилини 

натисніть на кнопку,    
що з’явилась в нижній 
частині інтерфейсу  

 
 
 
 
 
 

 



18. У разі успішного 
виявлення модулю 
Wi-Fi в мережі (малюнок 
справа, ім’я модуля 
вказано для прикладу), 
натисніть 

 
   
для продовження.  

 
 
 
 

 
19. В наступному вікні 

інтерфейсу повинна 
відобразитись назва 
вашої мережі Wi-Fi 
(назва мережі “Gree” на 
малюнку для прикладу). 
Якщо ви бачите назву 
Вашої мережі Wi-Fi, 
введіть в поле  

 
              пароль Вашої  мережі                     

Wi-Fi  
  і натисніть   
 
  для продовження.  



 
20. Якщо в наступному вікні 

інтерфейсу ви не бачите 
назви Вашої мережі Wi-
Fi, натисніть  
і в списку виберіть Вашу 
мережу Wi-Fi. 
Далі введіть в поле 

 
              пароль Вашої мережі  

Wi-Fi   
             і натисніть     
          

для  продовження.                                
 

21. Після цього розпочнеться процес пошуку 
модулю Wi-Fi в мережі і реєстрація приладу в 
Gree Cloud. 



 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 

 

 

                                    Один пристрій знайдено. 

 
Важливо! Процес реєстрації може тривати до двох 
хвилин! На даному етапі не закривайте додаток, 
залишайтесь під’єднаними до Вашої мережі Wi-Fi, 
не під’єднуйтесь до іншої мережі 
Wi-Fi! Не виконуйте жодних дій! Дочекайтесь 
завершення завантаження!   
 



 
22. Пристрій підключено! 

В Разі успішного 
підключення Ви почуєте 
звуковий сигнал 
внутрішнього блоку. 
Натисніть 

для підтвердження. 
 
 
 

23. Блок доступний для 
управління! 

 
 
 
 
 
 
 
 



УВАГА! Якщо 
двоххвилинний процес 
реєстрації завершився 
повідомленням справа, 
перевірте ще раз 
наступне: 

• Чи в нормі 
підключення Вашого 
кондиціонера до 
електромережі? 

• Чи в робочому стані 
Ваш Wi-Fi пристрій 
(роутер), Wi-Fi 
увімкнений? 
Активуйте функцію 
Wi-Fi вашого 
кондиціонера (на пульті управління повинен бути 
активний знак Wi-Fi). 

• Чи є ваш смартфон/планшет, на якому Ви 
актививуєте додаток, підключеним до Вашої 
мережі Wi-Fi? 

• Чи співпадає регіон реєстрації Вашого облікового 
запису Gree з регіоном Вашого 
смартфона/планшета? 

• Чи правильно введені імя та пароль Вашої 
мережі Wi-Fi?  

• Якщо при виконанні вище вказаний дій з’єднання 
не встановлено, спробуйте скинути модуль Wi-Fi. 

 
 

    



 
  Зміна імені блоку та інформація про модуль Wi-Fi 
 
В даному вікні 
будуть 
відображатись 
зареєстровані  у 
Вашому  
обліковому записі 
блоки.  
Для зміни імені 
блоку натисніть 
на необхідний 
блок. 
Натисніть на олівець праворуч від імені блока. 
 
В даному вікні Ви можете 
змінити ім’я блока, 
перевірити і обновити (при 
наявності) прошивку модуля  
Wi-Fi. 
 
Також тут буде 
відображатись інформація, 
які голосові та інші асистенти 
підтримуватимуть управління 
Вашим кондиціонером Gree. 
 
 



          Надання права управління Вашим кондиціонером 
Gree іншим користувачам 

Для того, щоб зайти в 
меню додаткових 
налаштувань додатку 
Gree+, знаходячись на 
домашній сторінці, 
прокрутіть екран 
вправо. 
 
 
 
Ввійдіть у розділ 

 
далі в  

Натисніть + 

 
 
 
 
 
 



Підтвердіть дію, 
натиснувши 
Введіть в поле імя або 

адресу електронної 
пошти користувача, 
якому Ви надаєте 
управління блоком. 
ВАЖЛИВО! Користувач, якому Ви надаєте право 
управляти Вашим кондиціонером Gree, повинен мати 
аккаунт Gree, зареєстрований в тому ж регіоні, в якому 
зареєстрований Ваш аккаунт Gree! 
Наприклад: якщо Ваш аккаунт був зареєстрований в 
регіоні “Европа”, то надати доступ до управління Вашим 
кондиціонером користувачу, зареєстрованому в регіоні 
“Азія” неможливо.                                 
 
Після введення імені або адреси 
електронної пошти 
користувача,якому ви надаєте 
управління блоком,натисніть 

 
 
 
 
 

 



Після відправлення Вами 
запрошення, адресат в розділі 
додаткових налаштувань 
додатку Gree+, в розділі 

зможе побачити 
відповідне повідомлення. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Через декілька хвилин, в інтерфейсі користувача, якому 
ви надали доступ до управління Вашим кондиціонером, 
відбудуться зміни. 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
В закладці 
зявиться додаткова вкладка  
(надалі користувач буде мати 
змогу змінити ім’я списків 
своїх кондиціонерів або 
приладів). 
 
 
 
 
 



Якщо користувач натисне на 
нижній чорний трикутник         

, він побачить  
блок, до якого Ви надали 
доступ для управління. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Видалення зареєстрованого блока (модуля Wi-Fi)                                          
 
Якщо необхідно видалити 
зареєстрований блок з Вашого 
списку або відкріпити модуль 
Wi-Fi від Вашого облікового 
запису, натисніть на 
необхідний блок та утримуйте  
до зміни кольору значка 
блока.  
 
 
 
 
 
Підтвердіть дію натисканням 

круга в правому 
нижньому куті значка блока  
та натисніть кнопку 

   
 
 
 
 
 
 



Питання, які можуть виникнути під час встановлення та          
експлуатації додатку 

Під час встановлення додатку Gree+ можуть виникнути 
запити на надання дозволу: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для продовження встановлення 
необхідно надати дозвіл 
(погодитись, підтвердити). 
 
 
 
 
 



Такий знак означає розрив 
(відсутність) звязку сервера Gree 
Cloud з Вашим модулем Wi-Fi. 
Перевірте наступне: 
Чи в нормі підключення Вашого 
кондиціонера до електромережі? 
Чи в робочому стані Ваш Wi-Fi 
пристрій (роутер), Wi-Fi 
увімкнений? Чи активна функція 
Wi-Fi вашого кондиціонера (на 
пульті управління повинен бути 
активний значок Wi-Fi). 
Чи є ваш смартфон/планшет, на 
якому Ви актививуєте додаток, 
підключеним до Вашої мережі 
Wi-Fi? 
Якщо при виконанні вище 
вказаний дій з’єднання не 
встановлено, спробуйте скинути 
модуль Wi-Fi і виконати 
повторне підключення модуля  
Wi-Fi, попередньо видаливши 
його з Вашого облікового запису 
(списку зареєстрованих блоків у 
додатку). 
Для того, щоб прискорити активацію 
функції точки доступу модулю Wi-Fi під час 
скидання (не чекати двоххвилинної затримки), одразу після скидання 
модуля (після відповідного звукового сигналу внутрішнього блоку) 
відключіть від напруги кондиціонер на 5-10 сек. і відновіть напругу. 
Приблизно через 15-30 сек.  модуль Wi-Fi в режимі точки доступу буде 
доступний. 


