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Handleiding wifimodule  
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Beste klant,  
 
Wij geven u deze handleiding, omdat u een airco met wifimodule bij ons heeft aangekocht. 
Wij vragen u om voorafgaand aan de montage de volgende gegevens bij de hand te hebben: 
 

• Een bestaand e-mailadres 
• Een door u verzonnen wachtwoord (deze mag u zelf invullen zonder toeziend oog van 

de monteurs) 
• Uw wifinaam en wachtwoord 

 
U dient met deze gegevens een account aan te maken op de Gree+ applicatie. Met deze 
applicatie kunt u de airco gaan bedienen. Wij vragen u dan ook om voorafgaand aan de 
montage deze applicatie te downloaden in de app store of google play store.  
 
Elk persoon in uw huishouden dient een account aan te maken op deze applicatie, om deze 
te kunnen bedienen via de telefoon. Dit kunt u doen door middel van deze handleiding, in 
hoofdstuk 1 en 2 (blz. 2 tot 4). Als de montage gereed is dan kunnen stap 3 t/m 5 worden 
doorlopen. Mocht het registreren voor de montage niet lukken, helpt de monteur hier 
uiteraard bij tijdens de montage. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
Team AircoDirect 
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Beheer comfort met je smartphone 
 
Deze app kan alleen geïnstalleerd worden op: 

IOS-support 7.0 en hoger 
Androidsupport 4.0 en hoger 
 

 
1. De Gree+ app installeren op je telefoon: 

 
Stap 1.1 Selecteer en download de GREE+ app: 
Open de Apple of Google playstore op uw telefoon. Typ in de zoekbalk in de store GREE+ 
app. U ziet dan de applicatie verschijnen in de store. Vervolgens kunt u op downloaden 
klikken op uw telefoon. Sluit hierna de App/Play store.  
 
 

Android: 
• Samsung  

 

Apple: 
• Iphone 
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U ziet de volgende app verschijnen. Deze 
mag u downloaden.  

 

 
 
Stap 1.2 Start de GREE + app 
Druk op de Gree+ app die u bij stap 1.1 Van de vorige paragraaf heeft gedownload.  
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2. Gebruikers acoount aanmaken: 
Stap 2.1 Aanmelden voor universele wifitoegang  
 

U ziet als eerste dit aanmeldt scherm 
verschijnen. Voor beginnende gebruikers 
moet u eerst op “registreren” klikken. 
Vervolgens moet u een account aanmaken. 

 
Dit doet u door: 

• Kies bij regio voor Europa 
• Een gebruikersnaam te creëren  
• Een bestaand E-mailadres invoeren 
• Een wachtwoord creëren  

 
 
Vervolgens drukt u op de “Registreren” 
toets.  
Dit doet u voor iedere telefoon/ tablet, om 
de airco apart te kunnen bedienen. Ieder 
account dat u aanmaakt dient uniek e-
mailadres te hebben. Dit e-mailadres hoort 
een bestaand e-mailadres te zijn. 
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U kunt eventueel in de onderstaande tabel uw inloggegevens opschrijven, voor het geval u 
bang bent deze te vergeten: 
 
Gebruikersnaam:  
 
E- mail adres:  
 
Wachtwoord:  
 
 
 

3. Uw unit registreren op het wifisysteem: 
 
Bij deze stappen kan de monteur u ondersteunen.  
 
Stap 3.1 Activeer de wifimodule: 
Druk op de wifiknop van de afstandsbediening van uw binnenunit. Hij maakt nu een beep 
geluid. Het woord WIFI verschijnt nu op de afstandsbediening. Ook ziet u bij het drukken op 
de WIFI knop nu een wifi-icoon op de afstandsbediening .  
Herhaal deze procedure om de WIFI uit te schakelen.  
 
Stap 3.2 Unit toevoegen 
 
 

Via dit wifi netwerk zal de unit verbonden 
worden en communiceren. Druk in de 
Gree+ app op de My Home tab, vervolgens 
drukt u op de “+” toets om uw wifi netwerk 
toe te voegen aan de app. 
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U drukt nu op AC, linksboven.  

Vervolgens klikt u op het donkerblauwe van 
met “i have confirmed the above 
operation”. Het duurt enkele seconden 
voordat de balk volledig geladen is.  
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Vervolgens krijgt u de volgende melding op 
uw scherm. U drukt op instellingen. U gaat 
nu automatisch naar de instellingen van uw 
telefoon.  

 

Vervolgens klikt u op locatie.  
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Hier klikt u op “bij gebruik van app”.  

Vervolgens voert u het wachtwoord van uw 
Wifi thuis in, klik op verbindt. U gaat nu 
automatisch terug naar de Gree+ app. 
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U klikt nu op volgende en gaat automatisch 
weer terug naar de wifi instellingen van uw 
telefoon.  

 

Hier klikt u op het mac adres (naam) van de 
unit. Dit adres staat op het kaartje van de 
airco. Het wachtwoord dat u vervolgens 
moet invoeren is: 12345678.  
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Tot slot gaat het apparaat zich verbinden, 
dit kan enkele seconden duren.  
 

 
U kunt in dit scherm de naam van het 
apparaat veranderen in bijvoorbeeld: 
woonkamer. Tot slot klikt u op gereed. 
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4. Meerdere gebruikers instellen 

 
Stap 4.1 Herhaal eerdere stappen: 
Herhaal stap 1 De Gree+ app installeren op je telefoon en stap 2 gebruikers account 
aanmaken. Op bladzijde 2 tot 4. 
 
Stap 4.2 Gebruiker toevoegen: 
 

Klik op het menu aan de linkerkant van het 
my home scherm. In dit menu klikt u op 
Home management 

 
Vervolgens klikt u op My home.  
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Vervolgens klikt u op invite member.  

 
U krijgt de volgende melding te zien. Druk 
op ok.  
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Vul hier het e-mailadres in van de persoon 
die u wilt uitnodigen. Let op dit is het e-
mailadres dat de ander bij het registreren 
heeft opgegeven.  
 

 
De uitgenodigde persoon krijgt het 
volgende te zien, Deze persoon hoeft 
verder niets te doen.  
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U heeft nu succesvol iemand toegevoegd. 
Herhaal dit proces tot dat iedereen van uw 
gezin is toegevoegd.  
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5. Functies  
4.1 Standen 
U kunt kiezen uit de volgende standen: “auto”,”cool”,”dry”,”fan” of “heat”. U kunt een van 
deze standen kiezen door het standen icoontje naar links of naar rechts te schuiven.  
De modes zien er als volgt uit:  
 
Bekijk de airco handleiding voor functie uitleg.  
 
4.2 Fahrenheit/ Celsius instellen 
De app is standaard ingesteld op Fahrenheit. U kunt dit aanpassen door op °F te drukken. 
Tevens kunt u via de app uw temperatuur instellingen aanpassen. 
 
4.3 Fan standen 
De fan stand kan worden aangepast door Het fan icoon naar links of rechts te schuiven. De 
modes zien er als volgt uit:  
 
  
Bekijk de airco handleiding voor functie uitleg. 
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4.4 Het speciale functie scherm openen 
De app heeft diverse speciale functies om uw comfort te 
verbeteren, tijd en energie te besparen. Druk op de 

“function”/”functie” knop  om het speciale functie 
tabblad te openen. 
 

i. X- Fan stand/ X-ventilator 
Wanneer een ruimte vochtig is, heeft de airco een “Dry 
Coil”/ “Droog koel” functie. Deze functie heet X-fan. Met 
deze functie kan de binnen ventilator een vooraf bepaalde 
tijd draaien nadat de unit is uitgeschakeld (koel- of 
droogmodus) om ervoor te zorgen dat vocht uit de ruimte 
verwijderd wordt. Schakel de X-fan funcite in/uit door op de  
“X-fan” knop te drukken.  
 

ii. Unit display licht aan/uit 
Schakel het licht op de display van de binnenunit aan/uit 
door op de “light”/”licht” knop te drukken.  
 

iii. Energiebesparing stand 
De energiebesparende modus selecteert automatisch de 
optimale compressor en ventilator snelheden om energie te 
besparen tijdens het koelen of verwarmen. De compressor 
en ventilator zullen vanzelf langzamer draaien als de ruimte 
op temperatuur komt. Om deze functie in/uit te schakelen 
drukt u op de “SE” $ toets.  
 

iv. Anti bevriezing functie  
De anti bevriezing functie houdt de ruimte automatisch op een temperatuur boven 8°C. Om 
deze functie in/uit te schakelen drukt u op de 8°C-toets linksonder in het menu. De anti 
bevriezing functie kan alleen worden ingeschakeld binnen de heat stand.  
 


