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Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter
inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido. Para mais
informações sobre o produto: www.smeg.com
As marcas Apple, App Store e iOS pertencem à Apple Inc.
As marcas Google Play Store e Android pertencem à Google Inc.
Wi-Fi é uma marca pertencente à Wi-Fi Alliance.

ADVERTÊNCIAS
Advertências gerais de
segurança
• A utilização da App pressupõe
a disponibilidade de uma rede
WLAN (Wi-Fi) com o respetivo
router Internet, através do qual
o aparelho e o dispositivo
móvel são ligados.
• Em caso de sinal insuficiente
para a utilização do aparelho,
prever a instalação de um
repetidor Wi-Fi nas
proximidades.
• Além do campo de cobertura
da rede Wi-Fi, a utilizabilidade
da App pressupõe a
disponibilidade de uma
ligação de dados para o
dispositivo móvel. ATENÇÃO:
poderão ser suportados custos
adicionais conforme o contrato
com a operadora de telefonia
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móvel.
• O aparelho pode funcionar
offline como um
eletrodoméstico “não-ligado”
mas não pode ser controlado
através a App quando a
ligação Wi-Fi ou a ligação de
dados são desativadas.
• Em conformidade com as
disposições relativas à
compatibilidade
eletromagnética, o aparelho
pertence ao grupo 2 e à classe
B (EN 55011).
• Este aparelho está em
conforme com as normas e as
diretivas atualmente em vigor
em matéria de segurança e
compatibilidade
eletromagnética. Recomendase, contudo, aos portadores de
pacemaker que mantenham
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uma distância mínima de 20-30 cm entre o aparelho em
funcionamento e o pacemaker.
Consultar o fabricante do
pacemaker para obter mais
informações.
• Só em alguns modelos, por
razões de segurança e por
respeito das normas vigentes,
nem todas as funções do
eletrodoméstico são ativáveis
por telecomando.
Declaração de conformidade
O fabricante SMEG declara que os tipos de
aparelhos de rádio:
CVI118RWS2 - CVI118LWS2
CVI118RWN2 - CVI118LWN2
CVI318RWX2 - CVI318LWX2
CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2
CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2
CVI638RWN2 - CVI638LWN2
CVI338RWX2 - CVI338LWX2
CVI138RWS2 - CVI138LWS2
CVI621LWNR3 - CVI621RWNR3
CVI621LWNX3 - CVI621RWNX3
CVI638LWN3 - CVI638RWN3
estão conformes com a diretiva 2014/53/UE.
• Tecnologia: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
• Frequências: 2400-2497 MHz.
• Potência de saída máxima: +18.5 dBm.
• O aparelho funciona na banda ISM de 2.4
GHz.

O texto completo da declaração de
conformidade UE está disponível no seguinte
endereço Internet:
www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Declaração art. 10.10
Diretiva 2014/53/UE
O presente aparelho de rádio NÃO está
sujeito a restrições aplicáveis à colocação em
funcionamento ou aos requisitos em matéria de
autorização para uso em nenhum dos EstadosMembros da UE.

Este manual de utilização
• Este manual de utilização é parte integrante
do aparelho e deve ser conservado íntegro
e ficar sempre ao alcance do utilizador
durante todo o ciclo de vida do aparelho.
• Antes de utilizar o aparelho ler atentamente
este manual de utilização.
• As explicações neste manual incluem
imagens que descrevem aquilo que
aparece habitualmente no ecrã. No
entanto, é necessário perceber que o
aparelho pode dispor de uma versão
atualizada do sistema e, por isso, o que se
visualiza no ecrã pode ser diferente do que
é apresentado no manual.

Como ler o manual de uso
Este manual de uso utiliza as seguintes
convenções de leitura:
Advertência/Atenção
Informação/Sugestão

UTILIZAÇÃO
SmegConnect

Requisitos para a ligação

O aparelho está dotado de tecnologia
SmegConnect que permite ao utilizador
controlar o funcionamento do próprio aparelho
através de App no seu smartphone ou tablet.
Para mais informações, consultar o folheto em
dotação e/ou visitar o site
www.smeg.com

• Aparelho móvel smartphone ou tablet PC
com sistema operativo iOS versão 10.x ou
superior ou Android versão 5.1 ou superior.
• Rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz,
programação de segurança WPA2) ativa e
disponível no local onde o aparelho está
instalado.
• Ligação à Internet.
• Nome e palavra-passe da rede doméstica
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Wi-Fi.

Ligação ao aparelho

Instalação da App
No seu dispositivo móvel, smartphone ou tablet,
descarregar a App SmegConnect da App
Store (dispositivos Apple) ou Google Play Store
(dispositivos Android) e instalá-la.

Criação da conta

1. Iniciar a App SmegConnect.
2. Introduzir os dados solicitados para efetuar
o registo.
Os campos marcados com o asterisco
“*” são obrigatórios.
3. No final do registo, será enviado um e-mail
de confirmação para o endereço
introduzido.

Registo do produto

A fase de registo prevê a alternância de
operações a efetuar na App
e no painel de
comandos do aparelho
. Certificar-se de
estar em proximidade do aparelho.
Se durante o registo no ecrã aparecer
Ocorreu uma Falha na Ligação
significa que alguma passagem do
procedimento não funcionou
corretamente ou foi interrompida.
pressionar o botão
Para remover
Alarme
(adegas com um único
compartimento) ou o botão ecrã do
compartimento superior
(adegas
com dois compartimentos).

1. Tocar em Log in.
2. No ecrã seguinte (página Inicial), tocar em
Adicionar produto.
3. Selecionar o tipo de produto que deseja
ligar (neste caso “adega”).
4. No aparelho pressionar um botão qualquer
para ativar o painel de comandos.
5. Manter premido durante alguns segundos o
botão Ligação
. O aparelho entra no
menu SmegConnect; no ecrã aparece

.
6. No prazo de 30 segundos manter premido
o botão Iluminação forçada
até
começar a piscar
7. Selecionar o Modo Manual.
8. No dispositivo móvel, abrir as definições
Wi-Fi e selecione a rede “smegconnect”.
9. Introduzir a palavra-passe “smeg0001” e
aguardar pelo estabelecimento da ligação.
10. Voltar para a App SmegConnect e tocar
em Próximo.
11. No prazo de um minuto, no aparelho
pressionar o botão Ventoinha
para
confirmar a sua presença. O botão
Ligação
inicia a piscar.
12. Introduzir os dados do Ponto de Acesso:
• Nome da rede doméstica.
• Palavra-passe do Wi-Fi.
O aparelho suporta nomes de rede
(SSID) de até 24 caracteres (espaços
incluídos) e definição de segurança
WPA2 (não WEP nem WPA)

O procedimento pode ser interrompido
a qualquer momento pressionando o
botão Ligação .

914779624/A
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13. Tocar em Próximo e ficar a aguardar pela
página de confirmação.
Durante esta fase, o dispositivo móvel
volta a ligar-se automaticamente à rete
Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não
são necessárias operações por parte
do utilizador.

14. Aguardar por uma sinalização acústica de
confirmação.
O procedimento de registo do produto está
concluído.
O aparelho está ligado à Internet e pronto
para ser controlado à distância.

Ligação remota

Alteração das credenciais do Ponto
de Acesso
O procedimento pode ser interrompido
a qualquer momento pressionando o
botão Ligação .
Em caso de alteração das credenciais (nome
de rede ou palavra-passe) do próprio Ponto
de Acesso:
1. Entrar na App, tocando Log in.
2. No menu Definições das páginas de
produto selecionar Alterar ponto de
acesso.
3. No aparelho pressionar um botão qualquer
para ativar o painel de comandos.
4. Manter premido durante alguns segundos o
botão Ligação
. O aparelho entra no
menu SmegConnect; no ecrã aparece

.
5. No prazo de 30 segundos manter premido
o botão ON/OFF
até começar a
piscar
Quando o aparelho está registado,
pode ser ligado ou desligado da
Internet em qualquer momento.
A ligação remota está disponível
apenas quando o aparelho está
registado.
Para desligar o aparelho:
1. A qualquer momento pressionar o botão
Ligação .
2. O botão Ligação

deixa de piscar e

volta para luz fixa.
Para voltar a ligar o aparelho:
1. A qualquer momento pressionar o botão
Ligação .
2. O botão Ligação
inicia a piscar. No
ecrã aparecerá durante alguns segundos
alternada ao valor da temperatura,
até a ligação à Internet estar concluída.
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Em alguns modelos o botão ON/OFF
ilumina-se só se bo produto já foi
registado.

6. Selecionar o Modo Manual.
7. No dispositivo móvel, abrir as definições
Wi-Fi e selecione a rede “smegconnect”.
8. Introduzir a palavra-passe “smeg0001” e
aguardar pelo estabelecimento da ligação.
9. Voltar para a App SmegConnect e tocar
em Próximo.
10. No prazo de um minuto, no aparelho
pressionar o botão Ventoinha
para
confirmar a sua presença. O botão
Ligação
inicia a piscar.
11. Introduzir os dados do Ponto de Acesso:
• Nome da rede doméstica.
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• Palavra-passe do Wi-Fi.
O aparelho suporta nomes de rede
(SSID) de até 24 caracteres (espaços
incluídos) e definição de segurança
WPA2 (não WEP nem WPA)
12. Tocar em Próximo e ficar a aguardar pela
página de confirmação.
Durante esta fase, o dispositivo móvel
volta a ligar-se automaticamente à rete
Wi-Fi ou à rede de dados iniciais. Não
são necessárias operações por parte
do utilizador.

13. Aguardar por uma sinalização acústica de
confirmação.
O procedimento de alteração de credenciais
do Ponto de Acesso está concluído.
O aparelho está ligado à Internet e pronto
para ser controlado à distância.
Se durante o registo no ecrã aparecer
Ocorreu uma Falha na Ligação
significa que alguma passagem do
procedimento não funcionou
corretamente ou foi interrompida.
pressionar o botão
Para remover
Alarme
(adegas com um único
compartimento) ou o botão ecrã do
compartimento superior
(adegas
com dois compartimentos).

Informações sobre a ligação
No interior da App, no menu Definições
das páginas de produto, estão disponíveis
informações relativas à ligação, tais como:
•
•
•
•
•
•
•

data de registo do aparelho;
nome da rede;
nível do sinal Wi-Fi;
endereço MAC da placa de Ligação;
versão Firmware da placa de Ligação;
endereços de rede IPv4 e IPv6;
SW Compliance ID (identificativo de
conformidade em relação aos requisitos da
diretiva RED).
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Eliminar o registo
Para eliminar o registo do aparelho da App:
• Entrar na App sob o menu Definições das
páginas de produto e seguir as instruções.
O produto poderá ser novamente
registado seguindo o procedimento
descrito anteriormente.
Para eliminar o registo do aparelho no
produto (só em alguns modelos):
1. No aparelho pressionar um botão qualquer
para ativar o painel de comandos.
2. Manter premido durante alguns segundos o
botão Ligação
. O aparelho entra no
menu SmegConnect; no ecrã aparece
.
3. No prazo de 30 segundos pressionar
simultaneamente os botões
e

durante alguns segundos até iniciarem
a piscar.
4. Aguardar por uma sinalização acústica de
confirmação.
Este procedimento elimina o registo e
restabelece as definições de fábrica
apenas do menu SmegConnect.
O cancelamento efetuado
no mesmo aparelho não requer
a ligação na cloud.
Este tipo de cancelamento tem efeito
apenas no produto, efetuar o
cancelamento do aparelho também da
App.
O produto poderá ser novamente
registado seguindo o procedimento
descrito anteriormente.
Para eliminar o registo do utilizador:
• Entrar na aplicação sob o menu A minha
conta e seguir as instruções indicadas na
Informação sobre a Privacidade.
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Atualizações do software
Esta fase não requer nenhuma
intervenção por parte do utilizador.
Ocasionalmente são entregues atualizações de
software relativas à parte de ligação do
aparelho.
Se o aparelho estiver ligado à rede doméstica
Wi-Fi, as atualizações são automaticamente
descarregadas e instaladas.
No ecrã aparece
(só em alguns
modelos), ou
alternado ao valor da

temperatura ou

.

Durante estas fases o serviço de
ligação é temporariamente suspenso. A
duração total da atualização é de
alguns minutos.
Todavia, não é possível mudar o
estado do botão de Ligação ou aceder
ao menu SmegConnect e aos
respetivos procedimentos.
Durante a fase de atualização do
software, o aparelho continua o seu
funcionamento normal.

Que fazer se...
Com o produto registado, no ecrã aparecer a
comunicação
alternada ao valor da
temperatura. Se este estado permanecer por
um período superior a um minuto, poderão
existir problemas de ligação remota:
• Verificar que o router Wi-Fi esteja ligado.
• Verificar que o router Wi-Fi não esteja
demasiado distante do aparelho.
• Verificar o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4
GHz).
• Verificar o estado da ligação à Internet.
• Pressionar o botão Ligação
para
desligar o aparelho e voltar a tentar a
ligação mais tarde.
• Desligar o aparelho da rede elétrica e
voltar a ligá-lo depois de ter se certificado
da sua desligação efetiva.

• Verificar o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4
GHz).
• Verificar a disponibilidade do modo de
proteção de dados WPA2.
• Certificar-se de que o nome da rede não
seja mais comprido que 24 caracteres
(incluindo os espaços).
• Verificar o estado da ligação à Internet.
• Verificar o estado da ligação de dados, se
o dispositivo móvel utilizar esta última para
aceder à Internet.
• Tentar o procedimento novamente num
segundo momento.
• Desligar o aparelho da rede elétrica e
voltar a ligá-lo depois de ter se certificado
da sua desligação efetiva.
No ecrã aparece
: avaria do aparelho:
• Chamar o serviço de assistência técnica.
Na App aparece
: avaria do aparelho:
• Chamar o serviço de assistência técnica.
Para mais informações consultar:
• a secção Conselhos/FAQ/Ligação na
App.
• a página web www.smeg.it/faq/
smegconnect/

Os procedimentos de registo do produto ou
alteração do ponto de acesso falharem:
• Verificar que o router Wi-Fi esteja ligado.
• Verificar que o router Wi-Fi não esteja
demasiado distante do aparelho.
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