
App hOn:
o seu companheiro 
de vida inteligente
Não é apenas uma aplicação móvel. hOn é um ecossistema para os seus 
aparelhos inteligentes para simplificar e melhorar a qualidade do seu dia-a-dia. 
Tanto em casa como no exterior.



Concebido com as suas necessidades em mente

Adaptável

hOn significa um dia-a-dia 
melhor para todos, evoluindo 
com novas funcionalidades e 
vantagens ao mesmo tempo 
que proporciona experiências 
excepcionais baseadas nos 
equipamentos que possui.

Intuitivo

hOn foi pensado para ser 
totalmente acessível e fácil 
de utilizar por todos, por 
mais familiarizado que esteja 
com as novas tecnologias.

Aberto

hOn enriquece a sua casa com 
um centro de experiência 
dinâmico, acolhendo 
equipamentos multimarca e 
serviços adicionais úteis.



Tudo sob controlo, 
mesmo quando 
não está presente



Eficiência 
monitorizada 
constantemente



Tire o máximo 
partido dos seus 
aparelhos



Super inteligente

A nova aplicação Wi-Fi “hOn” da Haier, permite-lhe assumir o 
controlo de todos os aparelhos do grupo Haier a partir de uma 
única aplicação no seu smartphone ou tablet, permitindo-lhe 
gerir todas as funções básicas e muito mais.

A aplicação pode também responder a comandos de voz, 
sendo compatível com o Google Assistant e Alexa.



Serviço personalizado

Aqui estão algumas das funções que pode desfrutar com a aplicação “hOn”

Controlo de grupo
Controla múltiplas unidades 
com apenas um smartphone.

Alerta de erro
Código de erro é mostrado 
na aplicação quando esta 
detecta uma anomalia.

Comando de voz na App
Controlo de voz incorporado 
para fácil interação.

Lembrete inteligente
Envia notificações regulares ao 
utilizador para limpar os filtros.

Controlo de Conveniência
Controla o ar condicionado a 
partir de qualquer lugar e a 
qualquer hora através da rede.

Modo de férias
Coloca em modo de férias com 
apenas um toque.

Temporizador semanal
Define a temperatura e 
velocidade do ventilador 
para semana a seguinte.

Programa personalizado
Apenas um botão para 
programar à sua maneira.

Consumo de energia
Conheça o seu consumo de 
electricidade em tempo real.



Módulo Wi-Fi integrado

O módulo Wi-Fi está integrado no 
aparelho de ar condicionado. A fim de 
controlar as unidades via smartphone ou 
tablet é necessário descarregar a app 
hOn da App Store, Google Play e Huawei 
AppGallery.

Pode também utilizar o Código QR aqui 
para localizar a aplicação.



Funciona com



Equipamentos compatíveis:



E toda a gama de Electrodomésticos:




