
Oldalfali split klímák
Kezelési kézikönyv és garanciajegy
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KEZELÉSI KÉZIKÖNYV ÉS  GARANCIAJEGY

Köszönjük, hogy GREE légkondicionáló berendezést választott! 

 Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket!

      Piacvezető technológia:
A GREE gyár 2005 óta vezeti a lakossági 
klímaberendezések piacát, immár évente 
60 millió berendezés gyártókapacitással. 
A GREE technológiai újításainak köszön-
hetően világszerte több, mint 300 millió 
felhasználó a bizonyítéka annak, hogy jól 
választott, amikor a GREE márka mellett 
döntött.

      Energia megtakarítás:
Az Ön GREE klímaberendezésében hasz-
nált G10 Inverter technológiának köszön-
hetően akár 50% energiamegtakarítást ér-
het el, a hagyományos berendezésekhez 
képest.

      Környezetbarát:
Modern ózonbarát R32 hűtőközeggel 
töltve a fenntartható fejlődésért.

      Gazdaságos fűtés:
Az elektromos fűtőberendezésekhez 
képest az Ön hőszivattyús berendezése 
akár harmadannyi áramfelvétellel fűti fel 
a teret, és versenyképes megoldás a ha-
gyományos gázfűtéssel szemben is. 

Ez a jelzés a termékeken, csomagoláson és/vagy a hozzá tartozó dokumentációban 
azt jelzi, hogy az elhasználódott elektromos, elektronikus termékeket és elemeket 
nem szabad az általános háztartási hulladékba keverni.
Az elhasználódott termékek és elemek megfelelő kezelésének, visszanyerésének és 
újrahasznosításának érdekében azokat az erre kijelölt gyűjtőhelyekre vigye az Ön 
nemzeti előírásai, és az Európai Unió 2002/96/EK és 2006/66/EK direktívái szerint.
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FIGYELMEZTETÉSEK

Megfelelően  csatlakoztassa  
a hálózati dugót!

Különben áramütést, túlmele-
gedést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon elosztót  a 
klímaberendezés  hálózati  

csatlakoztatásához!

Ez áramütést vagy tüzet 
okozhat.

Ne  irányítsa  a  hideg  levegőt 
sokáig a testére!

Ez káros lehet az egészségére.

Működés közben  ne húzza  
ki a hálózati dugót!

Ez áramütést vagy tüzet 
okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a 
feszültség alatt levő berende-

zéshez!

Ez áramütést okozhat.

Ha égett szagot vagy füstöt 
érez kapcsolja  ki  a  légkon-
dicionálót, áramtalanítsa és  
értesítse valamely szakszervizt!

Ne használjon sérült vezeté-
ket!

Ez  túlmelegedést   vagy   tüzet
okozhat.  Ha a vezeték  meg-
sérült  csak  szakemberrel  cse-

réltesse ki. 

Ne nyúljon bele és ne dugjon
semmit a berendezés levegő

befúvó nyílásaiba!

Ez sérülést és meghibásodást
okozhat.

Csak szakemberre bízza a 
légkondicionáló megjavítását!

Ezzel elkerülheti a további 
meghibásodásokat.
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FIGYELMEZTETÉSEK

Csak a már meglévő beépített
biztosítékokat használja!

Ne  a   vezetéknél   fogva
húzza ki a hálózati dugót!

Győződjön meg róla, hogy 
a készülék  stabil  állványon  
legyen elhelyezve! Egyéb 

esetben a készülék leeshet és 
sérülést okozhat.

Ha sokáig nem használja a
légkondicionálót,  húzza  ki

a hálózati dugót! 

A légkondicionáló közelébe
ne helyezzen tűzhelyet!

Ne álljon a berendezés kültéri
egységére!

Könnyen leeshet róla és 
sérülést szenvedhet.

Tisztítás előtt kapcsolja ki a
berendezést és húzza  ki  a

hálózati dugót! Ennek elmu-
lasztása áramütést okozhat.

Ne tartson semmilyen 
gyúlékony anyagot, spayt a  

készülék közelében! 
Ez tüzet okozhat.

Ne tegyen  semmit sem a 
beltéri, sem a kültéri egység 
elé, blokkolva ezzel a levegő 

szabad áramlását!

Ez csökkentheti a berendezés 
teljesítményét, vagy meghibá-

sodást okozhat.
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1-ES TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

9.        gomb
A berendezés kikapcsolt állapotá-
ban lehet váltani a „szimpla legyező” 
mód, illetve az „állandó legyező” 
mód között: nyomja meg a „+” és a      
.     gombot egyszerre.
Megnyomásával a terelőlapát füg-
gőleges állásait, illetve legyezését 
tudja váltani a következő ciklus sze-
rint:

Gombnyomásonként válthatunk a 
fenti állások között.

10.T-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.

Nincs
kijelzés

2

14

1

3 4

5 6

7 8

910

11

12
13

15

16 17

11.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.
12.            gomb
A készülék beüzemelésekor kikap-
csolt állapotban a gomb nyomva-
tartásával a távirányítót és a beltérit 
össze kell hangolni. (kb. 5 másodperc, 
sikeres próbálkozás után a beltéri hangjelzést 

ad). 

Megnyomásával aktiválódik a „heal-
thy” funkció (   ), a készülék cold 
plasma generátora bekapcsol. Az 
„air” funkció (   ) oldalfali modellek-
nél nem elérhető.
13. TEMP gomb
A  beállított hőmérséklet 
a szobahőmérséklet     és a 
kültéri hőmérséklet       kijelzése a 
beltéri egység kijelzőjén. A kültéri 
hőmérséklet nem minden modell-
nél jeleníthető meg.
14.X-FAN gomb
A beltéri egység lemezkéiről leszá-
rítja a nedvességet, hogy elkerülje a 
penészedést.
X-FAN bekapcsolva: Ha a berende-
zést kikapcsoljuk hűtés, vagy párát-
lanító üzemben a gép még kb. 2 
percig kis fordulaton működteti a 
ventilátort, majd kikapcsol.
15.LIGHT gomb
A beltéri egység kijelzővilágítás be- 
és kikapcsolása.
16.SLEEP gomb
Megnyomásával be, illetve kikap-
csolhatja az éjszakai üzemmódokat. 
A berendezés kikapcsolásakor törlő-
dik a beállítás. Az 1. és 2. beállítások 
gyári beállított görbék, a 3. és 4. be-
állítások programozható görbék.
17.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.

/

Nincs
kijelzés

1. ON/OFF gomb
A készülék be- és kikapcsolásához.
2. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ 
gomb „-” és „+”
A „-” gomb megnyomásával a beállí-
tott hőmérsékletet csökkentheti. Ha 
2   másodpercig tartja lenyomva, a 
hőmérséklet gyors állítása lehetsé-
ges.
A „+” gomb  megnyomásával a beál-
lított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 
másodpercig tartja lenyomva, a hő-
mérséklet gyors állítása lehetséges.
3. COOL gomb
A készülék hűtés üzemmódba vált.
4. HEAT gomb
A készülék fűtés üzemmódba vált.
5. FAN gomb
Megnyomásával  a  ventilátor
sebességét állíthatja a következők 
szerint:

6. I FEEL gomb
Megnyomásával a készülék aktiválja 
a távirányító hőmérséklet szenzo-
rát, azért hogy a felhasználó adott 
helyzetéhez megfelelően állítsa be 
a szoba hőmérsékletét.
7.        gomb
A berendezés kikapcsolt állapotá-
ban lehet váltani a „szimpla legyező” 
mód, illetve az „állandó legyező” 
mód között: nyomja meg a „+” és a                                 
.      gombot egyszerre.
Megnyomásával a terelőlapát víz-
szintes állásait, illetve legyezését 
tudja váltani a következő ciklus sze-
rint:

Gombnyomásonként válthatunk a 
fenti állások között.

8.MODE gomb
Megnyomásával a különböző 
üzemmódok közül választhat:
  

  - automata

  - hűtés

  - párátlanítás

  - ventilátor

  - fűtés



9. T-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.

10.QUIET gomb
Bekapcsolt állapotban a beltéri egy-
ség csendes üzemmódba kapcsol. 
(Legalacsonyabb ventilátor fokozat)

(AUTO QUIET módban csak akkor vált a beren-
dezés csendes üzembe, ha a beállított hőmér-

sékletet megközelíti.)

11.TEMP gomb
A  beállított hőmérséklet 
a szobahőmérséklet     és a 
kültéri hőmérséklet       kijelzése a 
beltéri egység kijelzőjén. A kültéri 
hőmérséklet nem minden modell-
nél jeleníthető meg.

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

3

4

8

9

7

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

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

(Párátlanítás üzemmódban a ventilátor sebes-

sége nem állítható.)

3.MODE gomb
Megnyomásával a különböző üzem-
módok közül választhat:
                    - automata
  - hűtés
  - párátlanítás
  - ventilátor
  - fűtés

(AUTO üzemmódban a hőmérséklet nincs ki-

jelezve.)

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

5. SWING - Függőleges lamella-
mozgatás
Megnyomásával a terelőlapát állá-
sait, illetve legyezését tudja váltani a 
következő ciklus szerint:

6. SWING – Vízszintes lamellamoz-
gatás
Nyomja meg ezt a gombot, hogy ki-
válassza az oldal irányú lamellamoz-
gatás szögét, amely kör alakban az 
alábbi ábra szerint választható ki: 

Gombnyomásonként válthatunk a fenti 
állások között. Tartsa hosszan nyomva, 
és a terelőlapát az elengedés pillanatá-
ban lévő pozícióban fog megállni. 

(Vízszintes légterelés csak bizonyos modellek-

nél érhető el.)

7. TURBO gomb
Ezzel a gombbal tudja a berende-
zést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtésre 
kapcsolni.

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

2-ES TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

13. 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.

14. 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.

15.            gomb (Szakember általi!)
A berendezés kikapcsolt állapotá-
ban tartsa nyomva 3 mp-ig a gom-
bot a lamella lenyitásához. Amíg 
teljesen lenyílik a kijelzőn a     ikon 
jelenik meg, a folyamat végén pedig 
eltűnik. Ekkor áramtalanítsa a ké-
szüléket, ezután elkezdheti a beltéri 
egység megtisztítását. Miután újra 
áram alá helyezi a készüléket, a ki-
jelző visszaszámol 99-től, közben a 
ventilátor segítségével leszárítja ma-
gáról a nedvességet, ezt várja meg. 
A funkció törléséhez tartsa nyomva 
3 mp-ig a gombot. 

16. Auto CLEAN (Öntisztítás)
A berendezés kikapcsolt állapotában 
tartsa nyomva 3 mp-ig a „LIGHT” és 
„IFEEL” gombokat. A kijelzőn és a 
távirányítón megjelenik a „CL” felirat.
A folyamat kb. 20 percet vesz igény-
be, a beltéri egység hőcserélője 
lejegesedik, eközben kevés hideg 
levegő áramlik át rajta. A funkció 
törléséhez nyomja meg egyszerre 
a két gombot vagy nyomja meg 
az ON/OFF gombot, és várja meg 
amíg a „CL” felirat eltűnik.

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.

1

6

12

16

2

5

11

13

10

14

15

.

Nincs kijelzés (a lamella megáll az aktuális 

pozícióban)

.

Nincs kijelzés (a lamella megáll az aktuális 

pozícióban)

.

.

.

.
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3-AS TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

TURBO FAN

MODE

CLOCK TIMER OFF TIMER ON

TEMP ON/OFF IFEEL

LIGHT WIFI QUIET SLEEP

/

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

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

3.MODE gomb
Megnyomásával a különböző 
üzemmódok közül választhat:
                    - automata
  - hűtés
  - párátlanítás
  - ventilátor
  - fűtés

(AUTO üzemmódban a hőmérséklet nincs 

kijelezve.)

4. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb 
„+” és „-”
A „-” gomb megnyomásával a be-
állított hőmérsékletet csökkentheti. 
Ha 2   másodpercig tartja lenyomva, 
a hőmérséklet gyors állítása lehet-
séges.
A „+” gomb  megnyomásával a beál-
lított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 
másodpercig tartja lenyomva, a hő-
mérséklet gyors állítása lehetséges.

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

6.-7. SWING gomb
Megnyomásával a terelőlapát állá-
sait, illetve legyezését tudja váltani a 
következő ciklus szerint:

Gombnyomásonként váltha-
tunk a fenti állások között. Tartsa 
hosszan nyomva, és a terelőla-
pát az elengedés pillanatában 
lévő pozícióban fog megállni.  
(Vízszintes légterelés csak bizonyos modellek-

nél érhető el.)

8.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.

12. 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.

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

14. 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.

15.QUIET gomb
Bekapcsolt állapotban a beltéri egy-
ség csendes üzemmódba kapcsol. 
(Legalacsonyabb ventilátor fokozat)

(AUTO QUIET módban csak akkor vált a beren-
dezés csendes üzembe, ha a beállított hőmér-

sékletet megközelíti.)

16.SLEEP gomb
Megnyomásával be, illetve kikap-
csolhatja az éjszakai üzemmódokat. 
A berendezés kikapcsolásakor törlő-
dik a beállítás.
Részletes leírás a következő olda-
lakon.

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.

9. T-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.

10.TEMP gomb
A  beállított hőmérséklet 
a szobahőmérséklet     és a 
kültéri hőmérséklet       kijelzése a 
beltéri egység kijelzőjén. A kültéri 
hőmérséklet nem minden modell-
nél jeleníthető meg.

11.           gomb
Megnyomásával aktiválódik a „heal-
thy” funkció (   ), a készülék cold 
plasma generátora bekapcsol. Az 
„air” funkció (   ) oldalfali modellek-
nél nem elérhető.
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4-ES TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

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

2.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.

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

4.TURBO gomb
Megnyomásával gyors hűtés vagy 
fűtés kérhető, a ventilátor TURBO 
fokozatba kapcsol.

5.HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb 
„FEL-LE”
A gombok  megnyomásával a beál-
lított hőmérsékletet növelheti vagy 
csökkentheti. Ha 2 másodpercig 
tartja lenyomva, a hőmérséklet 
gyors állítása lehetséges.

6.-7. SWING gomb
Vízszintes és függőleges lamella 
állítása
Az „legyező” módban az alábbi be-
fújási szögek között választhat:

(A vízszintes lamella állítása csak bizonyos mo-

dellek esetén érhető el.)

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

Auto

12. QUIET gomb
Ezzel a gombbal tudja a berende-
zést csendes üzembe kapcsolni. A 
ventilátor a legalacsonyabb fokozat-
ba kapcsol.

13. 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.

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

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

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

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.

9. 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.

10.TIMER-ON / TIMER-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.

11. 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.

/SLEEP

TURBO

MODE FAN

I FEEL

TIMER OFFTIMER ON

CLOCK

WIFI TEMP LIGHT
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5-ÖS TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

9. WIFI gomb

A WIFI gomb megnyomásával ki- 

vagy bekapcsolja a berendezés wifi 

modulját. Ha a gombot 10mp-ig 

nyomva tartja a WIFI funkció alap-

helyzetbe áll vissza. Alaphelyzet-

ben 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.

10. LIGHT gomb

Kijelzővilágítás be- és kikapcsolásá-

hoz. Bekapcsolt állapotát      ikon 

jelzi.

11. CLOCK gomb

Megnyomásával az órát állíthatja be. 

A       jelzés villogni fog, 5 másodper-

cen belül állítsa be a „FEL” vagy „LE” 

gombokkal az időt, majd a CLOCK 

gomb ismételt megnyomásával 

hagyja jóvá.

12. T-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 „FEL” és a „LE” 

gomb segítségével tudja beállíta-

ni a kívánt időt. (Ha folyamatosan 

nyomja, az idő gyorsabban változik.) 

Ezután nyomja meg még egyszer 

a gombot és azzal elmenti a beál-

lítást. A távirányító azonnal küldi a 

jelet az berendezésnek és a villogás 

megszűnik. Ha ki szeretné kapcsolni 

a funkciót, szimplán nyomja meg 

még egyszer a korábbi gombot. 

I Feel funkció:

A MODE és a „FEL” gomb együttes 

megnyomásával a készülék aktivál-

ja az infrás távirányító hőmérséklet 

szenzorát, azért hogy a felhasználó 

adott helyzetéhez megfelelően állít-

sa be a szoba hőmérsékletét.

Auto

1. ON/OFF gomb

A berendezés be és kikapcsolásá-

hoz.

2. 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. 

3. FAN gomb

Megnyomásával  a  ventilátor sebes-

ségét állíthatja a következők szerint:

4. SWING gomb

Megnyomásával a terelőlapát állá-

sait, illetve legyezését tudja váltani a 

következő ciklus szerint:

Gombnyomásonként válthatunk a 

fenti állások között.

5. TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a berende-

zést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtés-

re kapcsolni.

6. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb 

„FEL-LE”

A „LE” gomb megnyomásával a be-

állított hőmérsékletet csökkentheti. 

Ha 2   másodpercig tartja lenyomva, 

a hőmérséklet gyors állítása lehet-

séges.

A „FEL” gomb  megnyomásával a 

beállított hőmérsékletet növelheti. 

Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, 

a hőmérséklet gyors állítása lehet-

séges. 

7. SLEEP gomb

Megnyomásával be, illetve kikap-

csolhatja az éjszakai üzemmódo-

kat. A berendezés kikapcsolásakor 

törlődik a beállítás. Részletes leírás a 

következő oldalakon. 

8. TEMP gomb

A  beállított hőmérséklet 

a szobahőmérséklet és a kültéri hő-

mérséklet kijelzése között választ-

hatunk. A kültéri hőmérséklet nem 

minden modellnél jeleníthető meg.
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9. I FEEL gomb

A gomb megnyomásával a készü-

lék aktiválja az infrás távirányító 

hőmérséklet szenzorát, azért hogy 

a felhasználó adott helyzetéhez 

megfelelően állítsa be a szoba hő-

mérsékletét.

10. TIMER gomb

A gomb megnyomása után amikor 

az ON felirat villog időzíteni tudja a 

bekapcsolást, amikor az OFF felirat, 

akkor a kikapcsolást.  Ekkor a „FEL” 

és a „LE” gomb segítségével tudja 

beállítani a kívánt időt. (Ha folyama-

tosan nyomja, az idő gyorsabban 

változik.) Ezután nyomja meg még 

egyszer a gombot és azzal elmen-

ti a beállítást. A távirányító azonnal 

küldi a jelet az berendezésnek és 

a villogás megszűnik. Ha ki szeret-

né kapcsolni a funkciót, szimplán 

nyomja meg még egyszer a korábbi 

gombot.

 

11. WIFI gomb

A WIFI gomb megnyomásával ki- 

vagy bekapcsolja a berendezés wifi 

modulját. Kikapcsolt állapotban a 

TURBO és MODE gomb eggyüt-

tes megnyomásával alaphelyzetbe 

állítja a berendezés WIFI modulját. 

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.

12. LIGHT gomb

Kijelzővilágítás be- és kikapcsolásá-

hoz. Bekapcsolt állapotát      ikon 

jelzi.

Auto

1. ON/OFF gomb

A berendezés be és kikapcsolásá-

hoz.

2. 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. 

3. FAN gomb

Megnyomásával  a  ventilátor sebes-

ségét állíthatja a következők szerint:

4. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb 

„FEL-LE”

A „LE” gomb megnyomásával a be-

állított hőmérsékletet csökkentheti. 

Ha 2   másodpercig tartja lenyomva, 

a hőmérséklet gyors állítása lehet-

séges.

A „FEL” gomb  megnyomásával a 

beállított hőmérsékletet növelheti. 

Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, 

a hőmérséklet gyors állítása lehet-

séges. 

5. SWING gomb

Megnyomásával a terelőlapát állá-

sait, illetve legyezését tudja váltani a 

következő ciklus szerint:

Gombnyomásonként válthatunk a 

fenti állások között.

6. SLEEP gomb

Megnyomásával be, illetve kikap-

csolhatja az éjszakai üzemmódo-

kat. A berendezés kikapcsolásakor 

törlődik a beállítás. Részletes leírás a 

következő oldalakon. 

7. TEMP gomb

A  beállított hőmérséklet a szobahő-

mérséklet és a kültéri hőmérséklet 

kijelzése között választhatunk. A 

kültéri hőmérséklet nem minden 

modellnél jeleníthető meg.

8. TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a berende-

zést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtés-

re kapcsolni.

6-OS TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE
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ÜZEMMÓDOK / FUNKCIÓK

       HŰTÉS       ÜZEMMÓD

A helységben lévő hőmérséklet és a beállított kívánt hőmérséklet eltérése  szerint a 
berendezés vezérli hogy hűtsön vagy sem.  Ha a helységben lévő  hőmérséklet ma-
gasabb mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha alacsonyabb
a kompresszor áll és csak a beltéri egység ventilátor motorja üzemel. A beállított hő-
mérséklet 16 és 30 Celsius fok között lehet. 

1. Az 1-es számmal jelölt „be/ki” gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE” gomb segítségével válassza ki a hűtés       üzemmódot.
3. A „       ” gomb megnyomásával válassza ki a légterelők levegő terelési irányát.    
4. A „FAN” gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét.
5. A „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.  

       FŰTÉS     ÜZEMMÓD  

Ha a helységben lévő hőmérséklet alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, akkor
a kompresszor üzemel. Ha magasabb, a kompresszor és a kültéri egység ventilátor
motor áll,  és a  beltéri ventilátor motor is leáll. A  légterelő  motor vízszintesre
állítja a légterelő lemezeket.  A  beállított  hőmérséklet  16 és 30  Celsius  fok  között
lehet.  

1. Az 1-es számmal jelölt „be/ki” gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE” gomb segítségével válassza ki a fűtés     üzemmódot.
3. A „      ” gomb megnyomásával válassza ki a légterelők levegő terelési irányát.  
4. A „FAN” gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét.
5. A „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 

       PÁRÁTLANÍTÁS     ÜZEMMÓD 

Ha a helységben lévő hőmérséklet alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, akkor
a kompresszor, a kültéri és a beltéri egység ventilátor motorja leáll. Ha a helységben
lévő hőmérséklet +/- 2 Celsius fokkal a beállított hőmérséklet körül van, a légkondi-
cionáló párátlanítja a levegőt. Ha a helység hőmérséklete magasabb  mint a  beállí-
tott akkor a légkondicionáló hűtés üzemmódba kapcsol. A beállított hőmérséklet 16 
és 30 Celsius fok között lehet. 

1. Az 1-es számmal jelölt „be/ki” gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE” gomb segítségével válassza ki a párátlanítás       üzemmódot.
3. A „      ” gomb megnyomásával válassza ki a légterelők levegő terelési irányát.  
4. A  ventilátor sebességét a párátlanítás üzemmódban nem lehet állítani.
5. A „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 
       
       AUTOMATA       ÜZEMMÓD 

Automata üzemmódban a berendezés a helység hőmérsékletétől függően automa-
tikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba.
Automata üzemmódban 20/25°C a kért hőmérséklet, ez az érték nem állítható. 

1. Az 1-es számmal jelölt „be/ki” gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE” gomb segítségével válassza ki az automata        üzemmódot.
3. A hőmérséklet automatikusan állítódik, ventilátor sebessége állítható marad. 
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ÜZEMMÓDOK / FUNKCIÓK

       8°C-OS FŰTÉS / ENERGIATAKARÉKOS MÓD 
         (csak a funkcióval rendelkező modelleknél) 

Amikor a berendezés fűtés üzemben van, a TEMP és a CLOCK gombok együttes 
lenyomásával 8°C-os hőtartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli 
ingatlan fagymentesítésére használható. A távirányítón a $ szimbólum jelenik meg. 
Hűtés üzemben a gombkombináció az energiatakarékos funkciót kapcsolja be, ek-
kor a kijelzőn az SE felirat jelenik meg. A hőmérséklet ekkor nem állítható. 

       I-FEEL 

(csak a funkcióval rendelkező modelleknél)
Ha az I-FEEL funkció be van kapcsolva, a távirányítóban lévő hőmérő méri a hőmér-
sékletet. A távirányító 10 percenként küldi a mért hőmérsékletet a beltéri egységnek. 
Fontos, hogy úgy helyezze el a távirányítót, hogy rálásson a beltéri egységre.   

       LOCK (zár)   

Ki- illetve bekapcsolt állapotban a „+” valamint a „-„ gomb egyidejű lenyomásával le-
zárhatjuk/feloldhatjuk a billentyűzetet. Amikor lezárt állapotban van, a kijelzőn meg-
jelenik egy LOCK ikon. Feloldott állapotban ez az ikon nem látszik. A beüzemelés 
után, a feloldott állapot az alapértelmezett.  

       °F/°C  

Kikapcsolt állapotban a „MODE” és a „-” gomb együttes lenyomásával tud váltani a 
°C és a °F között.    

       ÉJSZAKAI         ÜZEMMÓD   

Ha  az  éjszakai  üzemmód  be  van kapcsolva és  a  berendezés  hűtés vagy  szárítás
üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 Celsius 
fokkal növekszik, 2 órán belül pedig  2 Celsius  fokkal.  Ha a berendezés  fűtés üzem-
módban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 fokkal, 2 órán 
belül 2 fokkal lecsökken.  

1. Az 1-es számmal jelölt „be/ki” gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE” gomb segítségével válassza ki a hűtés, párátlanítás vagy fűtés üzem-
módot.
3. A „       ” gomb megnyomásával válassza ki a légterelők levegő terelési irányát.
4. A  ventilátor sebességét a „FAN” gombbal tudja beállítani.
5. A „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
6. A „’SLEEP” nyomógombbal bekapcsolhatja az éjszakai üzemmódot. A kijelzőn a
        jel jelenik meg.  

       HIDEG LEVEGŐ ELLENI VÉDELEM   

Amikor a berendezés „HEAT” vagy „AUTO HEAT” módban van, a kompresszor és a 
külső ventilátor elindul. A beltéri ventilátor mindaddig nem indul, amíg a befújt leve-
gő hőmérséklete kellemesen meleg nem lesz.
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A BERENDEZÉS RÉSZEI

Beltéri egység

Kültéri egység

Beszívott levegő

Beszívott levegő

Kifújt levegő

Távirányító

Kifújt levegő
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hűtés

párátlanítás

fűtés

működés

beállított hőmérséklet

1.Elektromos kábel

2.Távirányító

3.Előlap

4.Szűrő

5.Légterelő

6.Védőcső

7.Szigetelés

8.Csatlakozó vezeték

9.Vízelvezető cső
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KARBANTARTÁS

       HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK
 
1. Győződjön meg, hogy ne legyen semmi 
sem a beltéri,  sem a  kültéri egység előtt 
ami akadályozná a  levegő szabad áramlá-
sát!

2. Ellenőrizze a megfelelő hálózati csatla-
koztatást!

3. Szükség esetén cseréljen szűrőt a klíma 
beltéri egységében!

4. Szükség esetén cseréljen elemet a táv-
irányítóban.

       HASZNÁLAT UTÁNI TEENDŐK

1. Tisztítsa meg a szűrőket a beltéri egység-
ben és az egyéb részeket!

2. Távolítsa el a kültéri egységről a szeny-
nyeződéseket.

3. Ha rozsdát találna a kültéri egységen, 
gondoskodjon a megfelelő felületkezelés-
ről, hogy megóvja a továbbterjedést. 

       SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

Tisztítás előtt áramtalanítsa a berendezést.  
Tisztítás közben ne nyúljon a  lamellákhoz, 
mert azok  sérülést okozhatnak.

1. Nyissa fel az előlapot, majd lefelé húzva 
vegye ki a szűrőket a helyükről. 

2. Tisztítsa meg a szűrőket porszívóval, 
vagy langyos vízzel.

3. A tiszta, száraz szűrőket tolja vissza a sín-
be, majd csukja le az előlapot.
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AZ ELEMEK KICSERÉLÉSE / HIBAELHÁRÍTÁS

       AZ ELEMEK KICSERÉLÉSE
 
1. Vedd le a távirányító hátánál levő elemeket 
takaró fedelet.
2. Tegyen bele két megfelelő méretű elemet.
3. Rögzítse vissza a takaró fedelet. 

Megjegyzés:
1. Ne legyenek különfélék az elemek.
2. Vegye ki az elemeket, ha sokáig nem hasz-
nálja a távirányítót.
3. Az elemek élettartama kb. 1 év.

       LEOLVASZTÁS

Ha a kültéri hőmérséklet alacsony és a pára-
tartalom magas, fűtés üzemmódban a kültéri 
hőcserélőn jég képződhet.  
Ilyenkor a berendezés automatikusan leol-
vasztás üzemmódba vált. Ekkor a kijelzőn a H1 
felirat látható. (a berendezés ventilátorai nem 
működnek, kb. 8-10 percig)

A leolvasztás manuálisan is kapcsolható ha a 
berendezés fűtés üzemmódban van. A hőmér-
sékletet állítsa 16°C-ra majd a távirányítón a +, 
-, +, -, +, - gombokat megnyomva a berende-
zés leolvasztás üzemmódra vált.

       HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a következőket észleli azonnal kapcsolja ki 
a berendezést, húzza ki a hálózati dugót és ér-
tesítse a legközelebbi szervizt:

1. Szokatlan hangot ad ki a  berendezés üze-
melés közben.
2. A biztosítékot gyakran kioldja.
3. Túlhevült elektromos vezeték, vagy dugvilla.
4. Szokatlanul büdöset érez a berendezés mű-
ködésének következtében.
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MŰSZAKI ADATOK

     MŰSZAKI ADATOK:

Alapvető műszaki adatok a berendezések oldalán található címkén láthatóak.

Részletesebb műszaki specifikációk folyamatosan frissített változata megtalál-
ható, és letölthető honlapunk alábbi linkjéről:

https://gree-magyarorszag.hu/letoltesek-muszaki-specifikacok/ 
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