
Завантажте програму з Google Play (Android) або App Store 
(iOS), знайдіть додаток «hOn» або відскануйте QR-код, щоб 
завантажити програму.
Після завантаження програми:

1 -  Відкрийте додаток
2 -  Оберіть "Реєстрація" (або пропустити, 
якщо обліковий запис вже створено)
3 -  Увійти
4 -  Оберіть "Додати пристрій" та 
виконайте кроки для підключення 
пристрою.

iOS 
Версія 9.0 або новіша

Android 
Версія 5.0 або новіша
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Вставте USB Wi-Fi модуль в порт/
Примітка: Вимкніть кондиціонер 
перед встановленням.

Потрібен смартфон та бездротовий 
маршрутизатор з підключенням до 
Інтернету.
Вимоги до системи смартфону:



УВАГА
На модуль Wi-Fi поширюється гарантія на 1 рік.
Не розбирайте та не кидайте модуль Wi-Fi, оскільки це 
уникне гарантії.
Модуль не повинен потрапляти під дію води або відкритих 
джерел вогню і призначений виключно для внутрішнього 
використання.
Будь ласка, тримайте модуль Wi-Fi подалі від дітей.

Поширені проблеми та рішення
Не вдалося завантажити та
 встановити програму.

 Бездротовий маршрутизатор має 
бути 2,4 ГГц. Дальність дії менше 
10 метрів.

При додаванні 
кондиціонера отримую 
помилку

1 -  Перевірте подачу напруги на пристрій.
2 -  Чи встановлено кондиціонер на режим 
охолодження, низька швидкість обертання 
вентилятора та температура встановлена на 
86 ° F / 30 ° C?
3 -  Пароль Wi-Fi повинен складати від 2 до 31 
символів

Телефон повинен бути сумісним. iOS версії 9.0+ 
версії Android 5.0+. Перевірте підключення до 
мережі.
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Які вимоги до бездротового 
маршрутизатора та 
розташування кондиціонера?



Цей модуль Wi-Fi позначений цим символом. Це 
означає, що електричні та електронні вироби не можна 
змішувати з несортованими побутовими відходами. Не 
намагайтеся демонтувати систему самостійно.

 

Декларація про відповідність
Компанія Hangzhou Tuya Information Technology CO.LTD 
заявляє, що радіообладнання відповідає Директиві
2014/53 / UE.
Стандарти підтримки: IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n
Діапазон частот: 2400MHz to 2483.5 МГц
Максимальна EIRP: Не більше 20 дБм
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переробки та відновлення. Забезпечивши правильну утилізацію 
цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним 
наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. 
Будь ласка, зв'яжіться зі Службою післяпродажного 
обслуговування для отримання додаткової інформації.
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