Instrukcja podłączenia i instalacji modułu Wi-Fi
Haier (KZW-W002) w Aplikacji HaierSmartAir2
Podana instrukcja ma charakter pomocniczy. Niektóre komunikaty mogą się różnić w zależności od urządzeń,
których Państwo używają oraz wersji zainstalowanych Aplikacji. Instrukcja dotyczy wersji 3.2.1 oraz jej kolejnych aktualizacji.

1. Do prawidłowej konfiguracji sterowania WIFI potrzebne są:
• Prawidłowo zainstalowany i działający klimatyzator HAIER

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

• ROUTER WIFI o częstotliwości 2,4 GHz

• Moduł Wi-Fi KZW-W002 (Do urządzeń komercyjnych należy dokupić kabel z wtykiem USB, który wpinany jest w PCB jednostki
wewnętrznej)

2. Pobierz Aplikację HaierSmartAir2 (Wersja min. 3.2.1)
• Aplikacja HaierSmartAir2 może być pobrana ze sklepu GOOGLE PLAY
(system Android) lub APP STORE (system iOS).
• Alternatywnie Aplikację można pobrać skanując
kod QR znajdujący się na opakowaniu modułu Wi-Fi.
• Otwórz Aplikację po instalacji
• Włącz usługi lokalizacji w urządzeniu
• Wyłącz transmisję danych
• Włącz Wi-Fi w urządzeniu

3. Zgoda na dostęp do lokalizacji urządzenia i wybór kraju

Zezwól Aplikacji na dostęp do lokalizacji
urządzenia

Potwierdź wybór kraju „Poland”

Potwierdź wybór "Tak"

4. Rejestracja konta w Aplikacji
Po prawidłowym wykonaniu wszystkich poprzednich kroków
następnie pokaże się poniższy widok.
Aby zarejestrować konto, należy kliknąć symbol
w prawym górnym rogu.

Kliknij w „Zapis” aby zarejestrować nowe konto

Wyraź zgodę na przetwarzanie danych

Następnie należy:
1. Wpisać adres mailowy
2. Wprowadzić hasło – bez znaków specjalnych takich jak %, $, ^, etc.
Najlepiej użyć co najmniej 1 dużej litery, kilku małych liter oraz kilku cyfr. Przykład: Haier123
3. Przepisać kod z obrazka obok
4. Kliknąć „Wyślij” – na adres mailowy zostanie wysłany kod weryfikacyjny
(należy go wpisać w ostatnim polu w ciągu 60 sekund) – najlepiej sprawdzić pocztę
na innym urządzeniu i wpisać 6 cyfr na urządzeniu, które będzie parowane, aby dane nie zniknęły.
5. Wpisać kod oraz zaznaczyć „Akceptacja” i nacisnąć „Zapis”. Pokaże się komunikat,
że rejestracja zakończyła się sukcesem i będzie można przeprowadzić instalację modułu Wi-Fi.
Wysyłanie kilku/kilkunastu kodów weryfikacyjnych na ten sam e-mail spowoduje
zablokowanie konta na kilka godzin. Stąd ważne jest, aby w ciągu 60 s przepisać
kod ze skrzynki pocztowej z innego urządzenia, aby wyeliminować błąd.

5. Logowanie do konta i konfiguracja urządzenia

Po zarejestrowaniu konta,
zaloguj się podając adres mailowy
oraz hasło podane przy rejestracji.

Aby rozpocząć procedurę dodawania
urządzenia, wybierz
„Klimatyzacja” i naciśnij „Zacznij dodawać”

Klikając „Dalej” będą pokazywały się kolejne
komunikaty. Włącz klimatyzator i ustaw tryb
chłodzenia, 30°C oraz niski tryb wentylatora.

5. Logowanie do konta i konfiguracja urządzenia

Połącz się z siecią Wi-Fi o nazwie „U-ACxxxx” na urządzeniu – następnie
wróć do widoku Aplikacji i kliknij „Już połączony” (Nie ma znaczenia
informacja „Internet może być niedostępny”)

Następnie wybierz router, z którym ma się połączyć moduł z klimatyzatora
i kliknij „Dalej". Wpisz hasło do routera Wi-Fi – nieprawidłowe hasło
spowoduje błąd połączenia. Proszę kliknąć „Dalej”

5. Logowanie do konta i konfiguracja urządzenia

Rozpocznie się konfiguracja urządzenia
– usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy,
poczekaj do 60 sekund.

Wybierz przykładowe lub najbliższe
miasto, następnie pomieszczenie lub
nazwij je wg uznania. Kliknij „Dalej”.

Następnie pokaże się widok
z zainstalowanymi urządzeniami (pierwszy
klimatyzator od góry jest wyłączony, drugi
to zainstalowane urządzenie, którym można
sterować). Aby przejść do sterowania,
kliknij w biały pasek z napisem
„Klimatyzacja”

6. Ekran prawidłowo zakończonej konfiguracji

Ważne informacje i częste problemy:
- Przy rejestracji konta utwórz hasło bez znaków specjalnych – użyj co najmniej 1 dużej litery,
kilku małych liter oraz kilku cyfr. Przykład: Haier123.
- Wysyłanie kilku kodów weryfikacyjnych na e-mail zablokuje konto na kilka godzin – czas
na wpisanie kodu to 60 s – kod dociera na skrzynkę mailową od razu, jeżeli go Państwo nie widzą,
prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
- Zezwól Aplikacji Haier SmartAir2 na dostęp do lokalizacji urządzenia na etapie instalacji
Aplikacji – bez akceptacji, instalacja może zakończyć się błędem dodawania 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 – bardzo często routery są ustawione na
innych parametrach, co wiąże się z niepowodzeniem podczas instalacji.
- Włącz usługi lokalizacji w telefonie podczas instalacji.
- Ustaw parametry klimatyzatora podane w instrukcji – bez nich instalacja się nie powiedzie.
- Po zainstalowaniu urządzenia, można nim sterować z tego samego konta z wielu telefonów.
- Aplikacja pozwala na dodanie wielu urządzeń do jednego zarejestrowanego konta
użytkownika.
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