
Ligue o seu eletrodoméstico ao futuro.
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Home Connect.  
Uma única aplicação para tudo.

A Home Connect é a primeira aplicação que lava  
e seca, limpa, cozinha e faz café por si e, além disso, 
aindamantémoseufrigoríficodebaixodeolho. 
Diversos eletrodomésticos, diferentes marcas –  
A Home Connect liga-os entre si e oferece-lhe  
mobilidade.

Istoabre-lheummundodenovaspossibilidadespara
organizar a sua vida com toda a comodidade. Utilize 
serviçosmuitopráticos,descubrainformaçõesinteres-
santes e realize as suas tarefas domésticas facilmente 
comosmartphoneouotablet.Damos-lheasboas- 
vindas a um dia a dia completamente novo.
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O seu novo dia a dia.

Mais confortável.

Com a Home Connect, é possível controlar os seus 
 eletrodomésticos sempre que quiser, onde quiser. Fácil  
eintuitivamenteatravésdesmartphoneoutablet.Isto
permite-lheevitarcomplicaçõeseesperase,assim,
ganhar mais tempo para as coisas realmente importantes. 

Mais fácil.

Ajusteasdefiniçõesdeutilização,comoossinaisde
aviso ou os programas individuais, facilmente com esta 
aplicação, no ecrã táctil intuitivo. Na aplicação, este 
procedimentoéaindamaisfácileexatodoqueno
próprio aparelho, tendo à sua disposição, além disso, 
todososdadosnecessários,como,porexemplo,as
instruçõesdeserviçoemuitosvídeosexplicativos.

Mais interligado.

Deixe-seinspiraredescubraasinúmerasofertasadicio-
naisconcebidasespecialmenteparaosseusaparelhos:
coleçõesdereceitas,dicasparautilizarosseuseletro-
domésticos e muito mais. Além disso, com apenas uns 
cliques, pode encomendar acessórios adequados para 
cada tarefa em qualquer momento. 
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Com o Home Connect o seu  
eletrodomésticoficamuitomaisversátil.

A partir de agora, controle o seu eletrodoméstico enquanto está fora de casa e ganhe mais tempo 
paraascoisasverdadeiramenteimportantes!Naspáginasseguintes,irádescobrircomopodeligaroseu
eletrodomésticoàpioneiraaplicaçãoHomeConnect,bemcomoaproveitarasrestantesvantagensdeste
sistema. Em www.home-connect.com encontrarátodasasinformaçõesrelevantessobreaHomeConnect

 A AbraaAppStore(dispositivosApple)ouaGooglePlayStore(dispositivosAndroid) 
noseusmartphoneoutablet.

 B Uma vez na página adequada, introduza o termo de pesquisa “Home Connect”.

 C SelecioneaaplicaçãoHomeConnecteinstale-anoseusmartphoneoutablet.

 D InicializeaaplicaçãoeconfigureoseuacessoàHomeConnect.Aaplicaçãodá-lheindicaçõesdurante 
oprocessoderegisto.Nofinal,anoteoseuendereçodee-maileasuapalavra-passe.

Dados de acesso da Home Connect:

E-mail:  Palavra-passe:

O que precisa para ligar o seu eletrodoméstico 
ao Home Connect?

–  Aversãomaisrecentedosistemaoperativorespetivoestáinstaladanoseusmartphoneoutablet.

– Oeletrodomésticoestácolocadonumlocalcomacessoaumarededoméstica(WLAN).
 Nome e palavra-passe da sua rede doméstica (WLAN):

 Nomedarede(SSID):
 
 Palavra-passe(Key):

– ArededomésticaestáligadaàInterneteafunçãodeWLANestáativada.

– Oseueletrodomésticoestádesembaladoeligado.
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Pesquisar

Passo 1:Configurea 
aplicação Home Connect

 A

 B

 C

 D

 A AbraaAppStore(dispositivosApple)ouaGooglePlayStore(dispositivosAndroid) 
noseusmartphoneoutablet.

 B Uma vez na página adequada, introduza o termo de pesquisa “Home Connect”.

 C SelecioneaaplicaçãoHomeConnecteinstale-anoseusmartphoneoutablet.

 D InicializeaaplicaçãoeconfigureoseuacessoàHomeConnect.Aaplicaçãodá-lheindicaçõesdurante 
oprocessoderegisto.Nofinal,anoteoseuendereçodee-maileasuapalavra-passe.

Dados de acesso da Home Connect:

E-mail:  Palavra-passe:

Verifiqueadisponibilidadeemwww.home-connect.com
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WPS WPS

WPS

WPS

WPS

Passo 2 (primeira colocação em funcionamento):  
Ligueoseueletrodomésticoàsuarededoméstica(WLAN)

 A Conecte o eletrodoméstico e ligue-o. 
 
 

 B VerifiqueseorouterdasuarededomésticadispõedeumafunçãoWPS 
(paramaisinformaçõessobreestetema,consulteomanualdorouter).
 

 C OseurouterdispõedeumafunçãoWPS(ligaçãoautomática)?

OseurouterpossuiumafunçãoWPS? 
Neste caso, continue no passo 2.1 –  
Ligação automática (WPS). 

ou Oseurouternãodispõedeumafunção 
WPSounãosabe?
Neste caso, continue no passo 2.2 –  
Ligação manual (modo profissional).

 A Primaatecla“Iniciar remoto”  durante3segundos.Nopaineldeindicações 
surge “Ini.ses.rede Auto”.

 B Com uma das duas teclas de seta da direita selecione “ligar”,  
para iniciar a ligação. 
 

 C Nos2minutosseguintes,ativeafunçãoWPSnorouterdasuarededoméstica. 
(AlgunsrouterstêmumbotãoWPS/WLAN,porexemplo. 
Paramaisinformações,consulteomanualdoseurouter.)

 D Sealigaçãoforbemsucedida,surgeumvisto  ao lado de “ligado”.
Agora, continue diretamente no passo 3.
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ligado
ligar novamente

Fernstart

Ini.ses.rede auto
Ini.ses.rede manual

Iniciar remoto

Ini.ses.rede auto
Ini.ses.rede manual

A

WPS

WPS

WPS

WPS

WPS

WPS

Ini.ses.rede Auto
Sinal de fim

Ini.ses.rede Manual
não ligado
Ligar

 B

 A

WPS

Nopaineldeindicaçõessurge“A ligação do seu eletrodoméstico à sua rede doméstica  
não foi bem sucedida”. 
Nãofoipossívelestabeleceraligaçãonoespaçode2minutos.Verifiqueseoseueletrodoméstico
estádentrodoalcancedarededoméstica(WLAN)e,casosejanecessário,repitaestaoperação
ouestabeleçamanualmentealigação,conformedescritonopasso2.2.

 A Primaatecla“Iniciar remoto”  durante3segundos.Nopaineldeindicações 
surge “Ini.ses.rede Auto”.

 B Com uma das duas teclas de seta da direita selecione “ligar”,  
para iniciar a ligação. 
 

 C Nos2minutosseguintes,ativeafunçãoWPSnorouterdasuarededoméstica. 
(AlgunsrouterstêmumbotãoWPS/WLAN,porexemplo. 
Paramaisinformações,consulteomanualdoseurouter.)

 D Sealigaçãoforbemsucedida,surgeumvisto  ao lado de “ligado”.
Agora, continue diretamente no passo 3.

Passo 2.1: Ligação automática do seu eletrodoméstico 
àsuarededoméstica(WLAN)

?

 C

 D
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WPS

WPS

WPS

Ini.ses.rede Auto
Sinal de fim

Ini.ses.rede Manual
não ligado
Ligar

 A

Passo 2.2: Ligação manual do seu eletrodoméstico 
àsuarededoméstica(WLAN)

 E

Nocasodaligaçãomanual,oseueletrodomésticoconfiguraumaredeWLANprópria 
(AccessPoint),àqualsepodeligarcomoseusmartphoneoutablet. 

 A Primaatecla“Iniciar remoto”  durante 3 segundos.

 B Com uma das duas teclas de seta da esquerda selecione 
“Ini.ses.rede. Manual”.

 C Com uma das duas teclas de seta da direita selecione “ligar”,  
para iniciar a ligação.

 D Agora,oseueletrodomésticoconfigurouparaatransmissãodedadosumaredeWLANprópria 
comonome(SSID)“HomeConnect”,àqualpodeacedercomoseusmartphoneoutablet.

 E Paraisso,mudeparaomenudeconfiguraçãogeraldoseusmartphoneoutablet 
eacedaàsconfiguraçõesWLAN.

 B  C

 F LigueoseusmartphoneouoseutabletàredeWLAN(SSID)“HomeConnect”  
(apalavra-passeWLAN[Key]é“HomeConnect”).Oprocessodeligaçãopodedemoraraté60segundos! 

 G Apósaligaçãoserestabelecidacomsucesso,abraaaplicaçãoHomeConnect 
noseusmartphoneoutablet. 

 H A aplicação procura agora durante alguns segundos o seu eletrodoméstico.  
Assimqueoeletrodomésticoforencontrado,introduzaonome(SSID)ea 
palavra-passe(Key)dasuarededoméstica(WLAN)noscamposcorrespondentes.

 I Primaemseguida“Transferir para o eletrodoméstico”. 
 

 J Sealigaçãoforbemsucedida,surgeumvisto  ao lado de “ligado”. 
Agora, continue no passo 3.
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ligado
ligar novamente

WPS

WPS

WPS

Ini.ses.rede manual

Ini.ses.rede manual

 J

SSID
KEY

WLAN F LigueoseusmartphoneouoseutabletàredeWLAN(SSID)“HomeConnect”  
(apalavra-passeWLAN[Key]é“HomeConnect”).Oprocessodeligaçãopodedemoraraté60segundos! 

 G Apósaligaçãoserestabelecidacomsucesso,abraaaplicaçãoHomeConnect 
noseusmartphoneoutablet. 

 H A aplicação procura agora durante alguns segundos o seu eletrodoméstico.  
Assimqueoeletrodomésticoforencontrado,introduzaonome(SSID)ea 
palavra-passe(Key)dasuarededoméstica(WLAN)noscamposcorrespondentes.

 I Primaemseguida“Transferir para o eletrodoméstico”. 
 

 J Sealigaçãoforbemsucedida,surgeumvisto  ao lado de “ligado”. 
Agora, continue no passo 3.

Casonãotenhasidopossívelestabeleceraligação,mantenhaateclaStartdoseu
eletrodoméstico premida durante 3 segundos. A seguir, inicie manualmente a sessão 
na rede do seu eletrodoméstico outra vez, com o ponto  B

?

 F

 G

 H

  I
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Ligar com aplicação

Ligar com aplicação

Ini.ses.rede Manual

Ini.ses.rede Manual

Wi-Fi ligado/desligado

Wi-Fi ligado/desligado

não ligado

Aplicação(ões) ligadas

Ligar a App

Ligar a App

O seu eletrodoméstico está agora  
ligado ao seu dispositivo móvel.

60°  1200 2:30h

Passo 3: Ligue o seu eletrodoméstico  
à aplicação Home Connect 

 G

 H

 D

 E

 F

 B  C

Conectou o seu eletrodoméstico com sucesso.  
Agora, pode aproveitar todas as vantagens que a aplicação  
Home Connect lhe oferece!

No campo de indicação aparece “Ligação falhou”: 
Certifique-sedequeoseusmartphoneoutabletseencontraincluídonarede
doméstica(WLAN).Repitaasoperaçõesdescritasnopasso3.

 A SejánãoseencontrarnasregulaçõesdoHomeConnect,primaatecla 
“Iniciar remoto”  durante 3 segundos, para voltar para o menu.

 B Com uma das duas teclas de seta da esquerda selecione “Ligar com aplicação”.
 C Com uma das duas teclas de seta da direita selecione “Ligar a App”, para iniciar a ligação.

 D PeguenoseusmartphoneoutabletPC.Selecione“Ligar” na aplicação Home Connect, 
assim que o seu eletrodoméstico for indicado.

 E Seoeletrodomésticonãoforexibidoautomaticamente,primaaopção“Procurar eletro-
doméstico” na aplicação e, em seguida, “Estabelecer ligação com eletrodoméstico”.

 F Sigaasúltimasinstruçõesdaaplicaçãoparaconcluiraoperação.

 G Quando o seu eletrodoméstico estiver conectado com a aplicação, surge uma indicação  
nopaineldeindicaçõesdoeletrodoméstico.

 H Podesairdasregulaçõessepremirsimultaneamenteasduasteclasdesetadolado 
direitoduranteaprox.3segundos.

 I Primabrevementeatecla“Iniciar remoto” , para poder iniciar um programa  
pela aplicação Home Connect.

?
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O futuro já começou 
no seu lar.

SabiaqueháoutroseletrodomésticoscomafunçãoHomeConnect?  
Futuramente, isto permite-lhe controlar e operar em modo remoto não só a sua  
máquina de lavarroupaeasuamáquinadesecar,mastambémamáquinada 
louça,frigoríficos,máquinasdecaféoufornosdefabricanteseuropeussele-
cionados.Informe-sesobreofuturodastarefasdomésticasesobreasinúmeras
vantagensqueumlaremredelheofereceemwww.home-connect.com

Asuasegurança–Anossaprioridademáxima.

Segurança de dados: 
Os dados transferidos são sempre encriptados. A Home Connect cumpre os mais  
elevadospadrõesdesegurança,sendocertificadapeloTÜVTrustIT.Paramais
informaçõessobreaproteçãodedados,visitewww.home-connect.com

Segurança do aparelho: 
Paragarantirumfuncionamentosegurodoseueletrodomésticocomafunção 
HomeConnect,observeosavisosdesegurançaexistentesnasinstruçõesde 
serviço do aparelho.
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Temdúvidasoupretendecontactaro 
serviçodeassistênciadaHomeConnect?
Nessecaso,visite-nosemwww.home-connect.com 
 

A Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH

AppleAppStoreeiOSsãomarcasdaAppleInc.
GooglePlayStoreeAndroidsãomarcasdaGoogleInc.

Wi-FiéumamarcadaWi-FiAlliance
OcertificadodecontrolodaTÜVbaseia-senumacertificaçãodaTÜVTrustITGmbH

GrupoempresarialTÜVAUSTRIA

Desfrutedaliberdadedeorganizaroseu 
dia a dia conforme os seus próprios desejos.

9001163540

BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_Trocknen_X_Siemens_210x148_V001_PT_STAR.indd   12 14.01.16   09:00


