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3-AS TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

1.ON/OFF gomb
A készülék be- és kikapcsolásához.

2.HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb 
„-”
A „-” gomb megnyomásával a be-
állított hőmérsékletet csökkentheti. 
Ha 2   másodpercig tartja lenyomva, 
a hőmérséklet gyors állítása lehet-
séges.

3.HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb 
„+”
A „+” gomb  megnyomásával a beál-
lított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 
másodpercig tartja lenyomva, a hő-
mérséklet gyors állítása lehetséges.

4.MODE gomb
Megnyomásával a különböző 
üzemmódok közül választhat:

  - automata
  - hűtés
  - párátlanítás
  - ventilátor
  - fűtés

Bekapcsolásnál az AUTO mód az 
alapértelmezett. AUTO módban a 
hőmérséklet nincs kijelezve.

5.FAN gomb
Megnyomásával  a  ventilátor
sebességét állíthatja a következők 
szerint:

6.SWING gomb
A szimpla legyező mód alapértel-
mezett a távirányítón. A ki- és be-
kapcsolásához használja a gombot.
A berendezés kikapcsolt állapotá-
ban lehet váltani a „szimpla legyező” 
mód, illetve az „állandó legyező” 
mód között: nyomja meg a „+” és a      
SWING gombot egyszerre.
Az „állandó legyező” módban az 
alábbi befújási szögek között vá-
laszthat:

Auto

10.TEMP gomb
A  beállított hőmérséklet 
a szobahőmérséklet     és a kül-
téri hőmérséklet       kijelzése között 
választhatunk. A kültéri hőmérséklet 
nem minden modellnél jeleníthető 
meg.

11-13.-ON / T-OFF gomb
A T-ON gombbal tudja időzíteni a 
bekapcsolást, a T-OFF gombbal a  
kikapcsolást.  Nyomja meg ezt a 
gombot egyszer, és megjelenik az 
időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb 
segítségével tudja beállítani a kívánt 
időt. (Ha folyamatosan nyomja, az 
idő gyorsabban változik.) Ezután 
nyomja meg még egyszer a gom-
bot és azzal elmenti a beállítást. A 
távirányító azonnal küldi a jelet az 
berendezésnek és a villogás meg-
szűnik. Ha ki szeretné kapcsolni a 
funkciót, nyomja meg még egyszer 
a korábbi gombot.

12. CLOCK gomb
Megnyomásával az órát állíthatja be. 
A       jelzés villogni fog, 5 másod-
percen belül állítsa be a „+,vagy-„ 
gombokkal az időt, majd a CLOCK 
gomb ismételt megnyomásával 
hagyja jóvá.

14. TURBO gomb
Ezzel a gombbal tudja a berende-
zést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtés-
re kapcsolni.

15. LIGHT gomb
A beltéri egység kijelzővilágítás be- 
és kikapcsolásához. Bekapcsolt álla-
potát      ikon jelzi.

16. WIFI gomb
Tartsa 3mp-ig lenyomva a berende-
zésben lévő WIFI egység  ki- vagy be 
kapcsolásához. 
Kikapcsolt állapotban a MODE és 
WIFI gomb együttes megnyomá-
sával a WIFI funkció alaphelyzetbe 
áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat 
neve: egy 8 jegyű szám és betű 
kombináció; jelszava: 12345678.
Az Android és iOS rendszerre letölt-
hető „GREE+” alkalmazással vezé-
relhető a berendezés. További infor-
mációért kérjük keresse fel a www.
gree-magyarorszag.hu weboldalt.

7. I FEEL gomb
Megnyomásával a készülék aktivál-
ja az infrás távirányító hőmérséklet 
szenzorát, azért hogy a felhasználó 
adott helyzetéhez megfelelően állít-
sa be a szoba hőmérsékletét.

8.           gomb
Megnyomásával aktiválódik a „heal-
thy” funkció (   ), a készülék cold 
plasma generátora bekapcsol. Az 
„air” funkció (   ) oldalfali modellek-
nél nem elérhető. 

9. SLEEP gomb
Megnyomásával be, illetve kikap-
csolhatja az éjszakai üzemmódo-
kat. A berendezés kikapcsolásakor 
törlődik a beállítás. Részletes leírás a 
következő oldalakon.

X-FAN funkció:
Hűtés vagy párátlanítás üzemben 
tartsa lenyomva a „FAN gombot”. 
A beltéri egység lemezkéiről leszá-
rítja a nedvességet, hogy elkerülje a 
penészedést.
X-FAN bekapcsolva: Ha a beren-
dezést kikapcsoljuk hűtés, vagy pá-
rátlanító üzemben a gép még kb. 
2 percig kis fordulaton működteti a 
ventilátort, majd kikapcsol.
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