
Podana instrukcja ma charakter pomocniczy. Niektóre komunikaty mogą się różnić w zależności 
od urządzeń, których Państwo używają oraz wersji zainstalowanych Aplikacji. Instrukcja dotyczy 
wersji 1.15.1 oraz jej kolejnych aktualizacji.

Instrukcja podłączenia  
i instalacji modułu  
Wi-Fi Haier w Aplikacji hOn
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1. Do prawidłowej konfiguracji potrzebne są:

z Prawidłowo zainstalowany i działający
klimatyzator HAIER

z Moduł Wi-Fi

z Smartfon z systemem Android lub iOS
połączony z Internetem za pomocą
routera WIFI z którym również będzie
się łączył nasz klimatyzator

z ROUTER WIFI o częstotliwości
2,4 GHz
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z Aplikacja może być pobrana ze sklepu
GOOGLE PLAY (system Android) lub
APP STORE (system iOS)

z Otwórz Aplikację po instalacji

z Włącz usługi lokalizacji w urządzeniu

z Wyłącz transmisję danych

z Włącz Wi-Fi w urządzeniu

2. Pobierz Aplikację hOn
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z Kliknij przycisk 
„Zarejestruj się”

z Kliknij przycisk
„Kontynuuj”

z Wypełnij dane i kliknij przycisk
„Zarejestruj”. Nie musisz za-
znaczać zgód marketingowych

3. Rejestracja konta
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z Na podany adres e-mail zosta-
nie wysłany link aktywacyjny.
Kliknij „Aktywuj Swoje Konto”
w wiadomości

z Wróć do Aplikacji hOn w telefonie



6

4. Logowanie

z Aby się zalogować
kliknij „WEJŚCIE”

z Wpisz zarejestrowa-
ny adres e-mail oraz 
hasło. Kliknij 
„ZALOGUJ SIĘ”

z „Zezwól” na dostęp do lokali-
zacji oraz kliknij „OK”, aby 
włączyć lokalizację
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5. Dodawanie klimatyzatora do Aplikacji

z Kliknij „DODAJ URZĄ-
DZENIE”

z Kliknij „ZACZNIJMY” z Wybierz „Klimaty-
zator” i kliknij 
„POTWIERDŹ”
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z Kliknij „OK, JESTEM
GOTOWY”

z Zezwalając na użycie kamery,
możesz zeskanować numer
seryjny z jednostki wewnętrz-
nej. Jeżeli wolisz go przepisać
kliknij „WPISZ RĘCZNIE”

z Wpisz numer urzą-
dzenia i kliknij 
„POTWIERDŹ”
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z Następnie pokaże się
Twoje urządzenie. Kliknij
„TAK, TO MOJE URZĄ-
DZENIE…”. Włącz Blue-
tooth w telefonie

z Przytrzymaj przycisk WŁ/
WYŁ przez 5 sekund. Klima-
tyzator wyda dźwięk a na 
wyświetlaczu będzie migać 
ikonka Wi-Fi. Następnie klik-
nij „ZROBIONE, IDŹ DALEJ”

z Kliknij „BLU-
ETOOTH”

z Kliknij
„TAK, PO-
TWIER…”
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z Kliknij „TAK, JEST 
AKTYWNE”

z Kliknij „KONTYNUUJ” z Wybierz domową sieć Wi-Fi,
z którą połączy się moduł Wi-
-Fi oraz wpisz jej hasło. Kliknij
„POTWIERDŹ”
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z Nastąpi parowanie,
które trwa zazwyczaj
1 minutę

z Kliknij „IDŹ DO MENU
GŁÓWNEGO”

z Wybierz swój system i
kliknij „POTWIERDŹ”
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z Kliknij „POMIŃ” z Od tej pory możesz sterować
klimatyzatorem z Aplikacji
hOn. Kliknij w ikonkę Twojego
klimatyzatora

z Z tego poziomu mo-
żesz zmieniać usta-
wienia Twojego klima-
tyzatora
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z Zezwól Aplikacji hOn na dostęp do lokalizacji urządzenia na etapie instalacji Aplikacji – 
bez wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji, instalacja może zakończyć się błędem 
konfiguracji urządzenia.

z Podczas instalacji wyłącz transmisję danych w telefonie oraz automatyczne łączenie 
się z innymi sieciami Wi-Fi. Podczas instalacji klimatyzator może połączyć 
się z niewłaściwą siecią. Router powinien działać na częstotliwości 2,4 GHz.

z Ustaw parametry klimatyzatora podane w instrukcji (str. 9) – bez nich instalacja 
się nie powiedzie.

z Po konfiguracji urządzenia, można nim sterować z tego samego konta z wielu telefonów.

z Aplikacja pozwala na dodanie wielu urządzeń do jednego zarejestrowanego konta 
użytkownika. 

z Po nieudanym dodaniu klimatyzatora do Aplikacji hOn, należy włączyć/wyłączyć 
zasilanie klimatyzatora, aby była widoczna sieć Wi-Fi.

6. Ważne informacje i najczęstsze problemy 
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