Verbinding maken

emotioneel beeld

Welkom bij het Internet of things van Smeg
SmegConnect is de Smeg-app waarmee je kunt communiceren met je eigen huishoudelijke apparaten en deze op
afstand kunt bedienen met je smartphone en tablet, instrumenten die inmiddels onmisbaar zijn voor ons werk en in onze
vrije tijd.
Als de technologie beantwoordt aan onze wensen, worden ook de dagelijkse handelingen van het huishouden
eenvoudiger, waardoor we meer tijd overhouden voor onszelf en een betere service van het apparaat krijgen.

SMEGCONNECT
Dankzij SmegConnect kan je communiceren met je huishoudelijke
apparaten via je smartphone en tablet.
Met de toepassing kan je de functies van je producten selecteren,
personaliseren en programmeren, waar je ook bent, waardoor je meer
vrijheid hebt om je tijd in te delen, met de zekerheid dat je ze altijd
onder controle hebt.
Via de Personal assistant, de Direct assistance en het gedeelte
Food&Wine vergemakkelijkt de app je huishoudelijke activiteiten met
een vleugje kwaliteit en plezier.
De Personal assistant reageert op al je nieuwsgierigheden in je
navigatie op de app en het gebruik van het huishoudelijke apparaat
om makkelijk al zijn mogelijkheden te kunnen ontdekken. De Direct
assistance-sessie biedt handige suggesties op de meestgestelde vragen.
Hiermee kun je direct elke storing van je apparaat doorgeven aan de
technische assistentie met een simpele klik. In een kosmopolitische app,
maar met de spirit van Made in Italy, kon het gedeelte Food&Wine niet
ontbreken. Met allerlei informatie over de gastronomische wereld, op
maat aan te passen aan jouw passies, helpt deze je om recepten en
wijn te combineren met de adviezen van beroemde sommeliers en koks.
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INSTALLATIEVOORWAARDEN
Controleer voordat je begint met de registratie van het product:
• Of je Smeg-apparaat uitgerust is met connectiviteit (dat wil zeggen of het een
SmegConnect-product is)
• Of je apparaat goed aangesloten is op de netvoeding
• Of in de ruimte waarin het apparaat geïnstalleerd is een draadloos WLAN-netwerk
aanwezig en actief is met bijbehorende router.
• Of de router in je woning ingeschakeld is met de Wifi-functie (band 2,4 GHz) actief
en verbonden met internet
• Of je gebruikersnaam en het wachtwoord van het Wifi-netwerk binnen handbereik
zijn
• Of het mobiele apparaat, zoals een smartphone of tablet, besturingssysteem iOS
versie 10.x of hoger heeft, of Android versie 5.3 of hoger
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DE APP INSTALLEREN
• De SmegConnect-toepassing
en Android-apparaten:

is beschikbaar voor iOS-

• Zoek de app op in je store door SmegConnect in te typen en
installeer hem op je smartphone of tablet
• Als de app geïnstalleerd is, open je deze en volg je de
voorgestelde procedure
• Creëer je profiel door de gevraagde gegevens voor de
registratie in te voeren (de velden met een sterretje “*” zijn verplicht)
• Aan het eind van de registratie ontvang je een bevestigingsemail op je e-mailadres
• Klik op de link in de e-mail om je registratie te voltooien.
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DE WIJNKOELKAST REGISTREREN EN AANSLUITEN
Voor de registratiefase moeten er afwisselend enkele handelingen in de app en
A
op het display van het apparaat D worden uitgevoerd. Zorg dat je in de
buurt van de wijnkoelkast bent.

1. Meld je aan
2. Selecteer op het hoofdscherm Product toevoegen

+

3. Selecteer Wijnkoelkast

Je kunt de registratieprocedure op
elk moment onderbreken door kort
op de toets Verbinding te drukken.
In dat geval verschijnt “CF” aan
het eind.
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4. Zorg dat de wijnkoelkast aan staat, zo niet, druk dan eerst
op de ON/OFF-toets
Als de wijnkoelkast in stand-by staat, druk dan op een
willekeurige toets om het bedieningspaneel te activeren.
5. Houd de toets Verbinding
letters SC verschijnen

5.

Verder

ingedrukt tot op het display de

gedurende
6. Houd binnen 30 seconden de toets Licht
3 seconden ingedrukt tot deze begint te knipperen

6.
Verder

A

7. Druk op

Beginnen met handmatige verbinding

8. Open de Wifi-configuratie van je apparaat door te klikken op
de link Wifi-instellingen openen
9. Selecteer het netwerk smegconnect , voer het wachtwoord
smeg0001 in en wacht tot de verbinding tot stand is gebracht
10. Ga terug naar de app en druk op

Verder

D

11. Houd binnen 1 minuut de toets Ventilator
ingedrukt
tot de toets Verbinding
begint te knipperen

A

12. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord van het Wifi-netwerk
van je woning in. Druk op
en wacht
Verder

D

13. Een geluidssignaal geeft aan dat de procedure voltooid is.
De toets Verbinding
blijft knipperen

A

Ga naar product
14. Druk op
om te beginnen met communiceren
met je wijnkoelkast vanaf je mobiele apparaat

11.

Verder

13.

Verder

14.
Verder
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WAT TE DOEN ALS...
Wat te doen als op het display de letters CN
verschijnen, afgewisseld met de temperatuur?
Als deze toestand langer dan een minuut duurt, kunnen er
problemen zijn met de verbinding op afstand:
• Controleer of de router aan staat
• Controleer of de router niet te ver weg staat
• Controleer of het netwerk actief is
om het apparaat los te
• Druk op de toets Verbinding
koppelen en probeer de verbinding op een later moment
opnieuw tot stand te brengen.

Voor meer informatie: www.smeg.it/faq/smegconnect

Veel meer dan een huishoudelijk apparaat
SmegConnect is een app die voortdurend verder ontwikkeld wordt en die de gebruiker dichterbij de fabrikant brengt.
Op dit moment te gebruiken voor wijnkoelkasten, ovens en afwasmachines, maar in de toekomst voor nog meer
huishoudelijke apparaten met steeds meer informatie in de app.

Veiligheid en bescherming van gegevens
Smeg gebruikt de beste oplossingen om de veiligheid van gegevens te garanderen tijdens de gehele levenscyclus van de
aangesloten apparaten, door middel van een nauwkeurig ontwerp en voortdurende updates.
Alle producten van Smeg voldoen aan de normen voor Wifi-systemen, zoals WPA2 en WPS, die ook gebruikt worden door de
routers van het thuisnetwerk om versleutelde communicatiekanalen tot stand te brengen.
De communicatie tussen alle onderdelen van het SmegConnect-systeem - producten, de app en de cloud - wordt beschermd
met behulp van de meest recente versies van het TLS-protocol, de meest geavanceerde veiligheidsnorm voor communicatie via
internet.
Veiligheid van de gebruikers
Om veiligheidsredenen en om te voldoen aan de geldende wetgeving zijn bij enkele SmegConnect-apparaten sommige functies
niet te gebruiken via de app, of zijn ze beperkt te gebruiken ten opzichte van wat mogelijk is bij handmatige activering.
In deze gevallen moet de handmatige activering worden uitgevoerd voor de genoemde functies op het apparaat zelf.
Raadpleeg voor informatie over eventuele beperkte functionaliteit van de app de instructiehandleiding die geleverd is bij het
huishoudelijke apparaat.
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