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Conectaţi-vă aparatul dvs.  
electrocasnic la tehnologia viitorului.

Ghid pentru pornire rapidă



2

* Accesibilitatea funcţiei Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în ţara dvs. Serviciile Home Connect  
nu sunt disponibile în toate ţările. Mai multe informaţii pe această temă se găsesc la www.home-connect.com.

Felicitări cordiale pentru achiziţionarea unui aparat electrocasnic de viitor care vă va face viaţa de zi cu zi mai uşoară şi mai plăcută 
chiar din acest moment.

Un grad superior de confort.

Cu Home Connect comandaţi aparatele electrocasnice când doriţi, unde 
doriţi. Procedeul este extrem de simplu şi intuitiv cu ajutorul smartphone-ului 
sau tabletei. În acest mod economisiţi timpul pierdut cu drumurile şi timpii de 
aşteptare şi aveţi pur şi simplu mai mult timp pentru lucrurile care sunt cu 
adevărat importante. 

Mai uşor.

Efectuaţi setările operaţionale cum ar fi tonurile semnalelor sau programele 
individuale, pur şi simplu în aplicaţie, pe ecranul tactil bine structurat. 
Funcţionează şi mai uşor şi mai exact decât la aparat şi aveţi la îndemână 
toate datele, instrucţiunile de utilizare şi multe ghiduri de utilizare în format 
video.

Un grad mai mare de conectare.

Lăsaţi-vă inspirat şi descoperiţi numeroase oferte suplimentare, adaptate exact 
la aparatele dvs.: colecţii de reţete, sugestii pentru utilizarea aparatelor şi multe 
altele. Puteţi comanda oricând accesoriile potrivite, cu doar câteva clicuri. 

Viitorul începe chiar acum, în casa dvs.! 
Ne bucurăm că utilizaţi Home Connect *
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–  Un smartphone sau o tabletă dotată cu versiune actuală a respectivului sistem de operare.

–  O recepţionare a semnalului de la reţeaua locală (WLAN) la locul de instalare a aparatului electrocasnic.  
Numele şi parola reţelei dvs. locale (WLAN):

 Nume reţea (SSID):   

 Parolă (key):   

 
Cum vă puteţi simplifica viaţa de zi cu zi în trei paşi:

www.home-connect.com

De ce aveţi nevoie pentru a conecta  
aparatul dvs. electrocasnic cu Home Connect?

1. Instalaţi aplicaţia 2. Conectaţi aparatul  
electrocasnic la WLAN

3. Conectaţi aparatul  
electrocasnic cu aplicaţia
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Pasul 1: Instalaţi 
aplicaţia Home Connect

 A Deschideţi App Store pe smartphone-ul sau pe tableta dvs. (aparate Apple),
respectiv Google Play Store (aparate Android).

 B Introduceţi în Store termenul de căutare „Home Connect“.

 C Selectaţi aplicaţia Home Connect şi instalaţi-o pe smartphone-ul dvs. sau pe tabletă.

 D Porniţi aplicaţia şi stabiliţi accesul dvs. la Home Connect. Aplicaţia vă ghidează prin 
procesul de autentificare. La sfârşit notaţi-vă adresa dvs. de email şi parola.

Date de acces Home Connect:

Email:    Parola:   

Vă rugăm să verificaţi disponibilitatea pe www.home-connect.com

 A

 B

 C

 D



5

 A Conectaţi aparatul electrocasnic şi porniţi-l. 
 
 

 B Verificaţi dacă routerul reţelei dvs. locale dispune de o funcţie WPS (conectare automată).  
De exemplu, unele routere au o tastă WPS. (Informaţii în acest sens se găsesc în manualul routerului dvs.) 
 

 C Routerul dvs. dispune de o funcţie WPS (conectare automată)?

Pasul 2 (prima punere în funcţiune): Conectaţi  
aparatul dvs. electrocasnic la reţeaua locală (WLAN)

WPS

WPS

da
După aceea continuaţi cu pasul 2.1 –
Conectare automată (WPS)

După aceea continuaţi cu pasul 2.2 –
Conectare manuală (mod profesional)

nu
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 A Pentru a porni asistenţa Home Connect, apăsaţi 
tasta de pornire de la distanţă de la maşina dvs. de spălat vase.

 B Respectaţi instrucţiunile afişate pe display-ul maşinii dvs. de spălat vase 
şi confirmaţi de fiecare dată cu tasta „+“ până când 
apare pe display „Apăsaţi tasta WPS de la router“. 

 C În următoarele 2 minute activaţi funcţia WPS de la routerul reţelei locale. 
(Unele routere au de exemplu, un buton WPS/WLAN. Informaţii în acest  
sens se găsesc în manualul routerului dvs.)

 D Dacă s-a realizat conexiunea, pe display-ul maşinii de spălat vase apar  
„Înregistrarea reţelei cu succes“ şi „Conectaţi  
cu App“. După aceea continuaţi cu pasul 3.

Pasul 2.1: Conectarea automată a maşinii  
de spălat vase cu reţeaua locală (WLAN)

WPS

 C

Display

Pe display apare mesajul: „Înregistrarea reţelei eşuată“. 

În curs de 2 minute nu s-a putut stabili nicio conectare. Verificaţi dacă maşina dvs. de spălat  
vase se află în raza de acţiune a reţelei locale (WLAN) şi dacă este cazul, repetaţi procesul  
sau efectuaţi conectarea manuală conform pasului 2.2.

?

Imagini exemplificatorii.

i
setup 3 sec.

Display

A

i
setup 3 sec.

Apăsaţi tasta WPS
la router

B

i
setup 3 sec.

Înregistrarea reţelei
cu succes

D
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Pasul 2.2: Conectarea manuală a maşinii  
dvs. de spălat vase cu reţeaua locală (WLAN)

La conectarea manuală, maşina dvs. de spălat vase îşi formează propria reţea WLAN (Acces Point) la care aveţi acces cu 
smartphone-ul sau tableta.

 A Menţinaţi apăsată tasta Info/Setup de la maşina dvs. de spălat vase,  
timp de 3 secunde.

 B Răsfoiţi cu tasta „<“ sau „>“ până când în meniu, pe display 
apare „Oprit Wi-Fi“.

;;

 C Apăsaţi tasta „+“ pentru a activa funcţia Wi-Fi. 
Pe display apare acum „Pornit Wi-Fi“. În momentul în care este 
activată funcţia Wi-Fi, nu trebuie să mai efectuaţi acest procedeu  
şi altă dată.

 D Răsfoiţi cu tasta „<“ sau „>“ în meniu până când pe display 
apare „Înregistrarea reţelei“.

i
setup 3 sec.

Display

A B

i
setup 3 sec.

Pornit Wi-Fi

C

i
setup 3 sec.

Înregistrarea reţelei

D
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Pasul 2.2: Conectarea manuală a maşinii  
dvs. de spălat vase la reţeaua locală (WLAN)

 E Apăsaţi tasta „–“ pentru autentificarea manuală în reţea.

 F Pe display apare „Conectaţi aparatul dvs. mobil la reţeaua 
HomeConnect“. Maşina dvs. de spălat vase şi-a instalat  
acum o reţea WLAN proprie (SSID) „HomeConnect“, la care puteţi 
avea acces cu smartphone-ul sau tableta.

 G Pentru aceasta treceţi în meniul general de setări al smartphone-ului 
dvs. sau al tabletei (aparat mobil) şi accesaţi setările WLAN. 

 H Conectaţi smartphone-ul sau tableta dvs. la reţeaua WLAN 
(SSID) „HomeConnect“ (parola WLAN [Key] este de asemenea 
„HomeConnect“). Realizarea conexiunii poate dura până la 60 de 
secunde! 

 I După conectarea cu succes deschideţi aplicaţia Home Connect pe 
smartphone-ul dvs. sau pe tableta.

 G

WLAN H

 I

i
setup 3 sec.

Legaţi aparatul Dvs. mobil cu 
reţeaua HomeConnect.

F E
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Pasul 2.2: Conectarea manuală a maşinii  
dvs. de spălat vase la reţeaua locală (WLAN)

 J Aplicaţia caută acum câteva secunde, maşina dvs. de spălat vase. Dacă a fost găsită maşina de spălat  
vase (aparatul electrocasnic) şi nu apare încă, vi se va cere să introduceţi numele reţelei (SSID) şi parola (Key)  
reţelei dvs. locale (WLAN) în câmpurile respective.

 K În continuare respectaţi instrucţiunile din aplicaţia Home Connect.

 L Pe display-ul maşinii dvs. de spălat vase apare acum „Legătura cu reţeaua cu succes“.  
După aceea continuaţi cu pasul 3.

SSID
KEY

 J

 K

Dacă nu s-a putut stabili nicio conectare, ţineţi apăsată tasta Start de la maşina dvs. de spălat vase,  
timp de 3 secunde. În continuare porniţi din nou autentificarea manuală în reţea a maşinii dvs. de spălat 
vase de la punctul  E

?
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Pasul 3: Conectaţi maşina dvs. de spălat vase
la aplicaţia Home Connect 

 A Apăsaţi tasta „+“ de la maşina dvs. de spălat vase.
(Acest pas nu este valabil la autentificarea automată în reţea.)

 B Pe display-ul maşinii dvs. de spălat vase apare acum „Legaţi cu App“ 
respectiv „Confirmaţi legătura în App“. 

 C Pentru a porni procesul, apăsaţi tasta „+“ de la maşina dvs.  
de spălat vase.

 D Din momentul în care s-a afişat maşina de spălat, vă rămân 2 minute 
să adăugaţi maşina dvs. de spălat vase în aplicaţia Home Connect, pe 
smartphone-ul sau pe tableta dvs.

 E Dacă maşina de spălat vase nu se afişează, apăsaţi pe „Caută aparate 
electrocasnice“ şi în continuare pe „Conectează aparat electrocasnic“.

 F Respectaţi ultimele instrucţiuni ale aplicaţiei pentru a confirma conectarea şi 
a încheia procesul.

 D

  E

  F

i
setup 3 sec.

Display

AB

 C



11

Pasul 3: Conectaţi maşina dvs. de spălat vase
la aplicaţia Home Connect 

Sugestie de utilizare: Dacă doriţi să porniţi aparatul prin intermediul aplicaţiei, apăsaţi tasta de pornire de la 
distanţă de la maşina de spălat vase (vezi imaginea grafică din dreapta). Dacă funcţia este activată, prin tastă se 
aprinde intermitent o lumină.

Aţi conectat cu succes aparatul dvs. electrocasnic. Folosiţi-vă acum de toate avantajele aplicaţiei Home Connect!

În câmpul de afişare apare „Conexiune eşuată“: 
Asiguraţi-vă că smartphone-ul dvs. sau tableta se află în reţeaua locală (WLAN).  
Repetaţi procesele de la pasul 3.

?



12

Home Connect este un serviciu al companiei Home Connect GmbH.

Apple App Store şi iOS sunt mărci ale Apple Inc.
Google Play Store şi Android sunt mărci ale Google Inc.

Wi-Fi este o marcă a companiei Wi-Fi Alliance.

Aveţi întrebări sau doriţi să vă adresaţi liniei de 
asistenţă telefonică Home Connect Service?
În acest caz vizitaţi-ne la  
www.home-connect.com

Home Connect: cu parteneri puternici 
spre un viitor conectat la Internet.
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