
KONFIGURACJA MODUŁU WI-FI 
APLIKACJA hOn

Instrukcja ma charakter pomocniczy i może być aktualizowana. Niektóre komunikaty mogą się różnić w zależności 
od urządzeń oraz wersji aplikacji. Instrukcja dotyczy wersji 1.46.4 oraz jej kolejnych aktualizacji.

POBIERZ Z
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DO PRAWIDŁOWEJ KONFIGURACJI POTRZEBNE SĄ:

1. Prawidłowo zainstalowany i działający
klimatyzator ścienny HAIER

2. Moduł Wi-Fi

3. Smartfon z systemem Android
lub iOS połączony z Internetem
za pomocą routera Wi-Fi z którym
również będzie się łączył klimatyzator

4. Router Wi-Fi o częstotliwości
2,4 GHz
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POBIERZ APLIKACJĘ hOn

• Pobierz Aplikację hOn

• OTWÓRZ Aplikację po instalacji

• WŁĄCZ usługi lokalizacji w urządzeniu

• WYŁĄCZ transmisję danych

• WŁĄCZ Wi-Fi w urządzeniu

POBIERZ Z
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REJESTRACJA KONTA

1. Kliknij przycisk
„ZAREJESTRUJ”.

2. Kliknij przycisk
„KONTYNUUJ”.

3. Wypełnij dane i kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ”.
Zgody marketingowe są dobrowolne.
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4. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
Kliknij „AKTYWUJ SWOJE KONTO” w wiadomości.

5. Wróć do Aplikacji hOn
w telefonie.
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LOGOWANIE

1. Aby się zalogować
kliknij „WEJŚCIE”.

2. Wpisz zarejestrowany adres e-mail
oraz hasło. Kliknij „ZALOGUJ SIĘ”.

3. „ZEZWÓL” na dostęp do lokalizacji
oraz kliknij „OK”, aby włączyć lokalizację.
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DODAWANIE KLIMATYZATORA DO APLIKACJI

1. Kliknij „DODAJ
URZĄDZENIE”.`

2. Kliknij „ZACZNIJMY”. 3. Wybierz „KLIMATYZATOR”
i kliknij „POTWIERDŹ”.
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4. Kliknij „OK, JESTEM
GOTOWY”.

5. Zezwalając na użycie kamery, możesz zeskanować
numer seryjny z jednostki wewnętrznej. Jeżeli
wolisz go przepisać kliknij „INSTRUKCJA”.

6. Wpisz numer
urządzenia i kliknij
„POTWIERDŹ”.
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7. Następnie pokaże się Twoje urządzenie. 
Kliknij „TAK, TO MOJE URZĄDZENIE…”. 
Włącz Bluetooth w telefonie.

8. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w aplikacji – 
przytrzymaj przycisk WŁ/WYŁ przez 5 sekund. Klimatyzator 
wyda komunikat dźwiękowy, a na wyświetlaczu będzie migać 
ikonka Wi-Fi. Następnie kliknij „ZROBIONE, IDŹ DALEJ”.
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9. Kliknij „TAK, POTWIER…”. 10. Oznaką prawidłowo wyciągniętego sygnału będzie dostępna
sieć o nazwie „WIFIAIRCONDITIONER(..)” Dostępność tej
sieci oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

Jeśli występuje problem z konfiguracją 
sterowania Wi-Fi poprzez wciśnięcie przycisku 
ON/OFF na pilocie klimatyzatora, należy ustawić 
ręcznie następującą konfigurację w kolejności:

1. Tryb chłodzenia (PRZYCISK COOL)
2. 30 stopni Celsjusza (STRZAŁKI W GÓRĘ

I W DÓŁ)
3. Niski tryb wentylatora (PRZYCISK FAN)
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11. Kliknij „TAK, JEST
AKTYWNE”.

12. Kliknij
„KONTYNUUJ”.

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

15. Kliknij „IDŹ DO MENU
GŁÓWNEGO”.

16. Wybierz swój system i kliknij
„POTWIERDŹ”.
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17. Kliknij
„POMIŃ”.

18. Od tej pory możesz sterować
klimatyzatorem z poziomu Aplikacji hOn.
Kliknij w ikonkę Twojego klimatyzatora.

19. Z tego poziomu możesz
zmieniać ustawienia
Twojego klimatyzatora.
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WAŻNE INFORMACJE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

• 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.

• 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.

• Po nieudanym dodaniu klimatyzatora do Aplikacji hOn, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, a następnie ponownie
podłączyć, aby była widoczna sieć Wi-Fi. Można również odpiąć moduł Wi-Fi znajdujący się w klimatyzatorze i podpiąć
go ponownie. Aby wyciągnąć sygnał, należy przytrzymać przycisk ON/OFF na pilocie przez 5 sekund lub ustawić ręcznie
kombinację pokazaną NA STRONIE NR 10.

• Ustaw parametry klimatyzatora podane w instrukcji (STR. 10) – BEZ NICH INSTALACJA SIĘ NIE POWIEDZIE.

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

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

• Jeśli występuje problem z podłączeniem do Wi-Fi, należy sprawdzić, czy hasło do sieci domowej nie zawiera znaków
specjalnych typu  %, $, ^ ETC. TO MOŻE POWODOWAĆ BŁĄD.



Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji 
i Pomp Ciepła w Polsce: 
REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz 
Wsparcie ds. systemów klimatyzacji: +48 695 930 647 
Wsparcie ds. pomp ciepła: +48 661 500 987

haier-ac.pl

Lider klimatyzatorów sterowanych zdalnie. Marka NR 1 na świecie! 
HAIER AC został wyróżniony aż trzema certyfikatami NR 1 
potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.  
Źródło: Euromonitor International Limited, 2022.


