
Spis treści

99

PL

1 Ostrzeżenia 100
1.1 Ogólne zalecenia 100
1.2 Instrukcja obsługi 100
1.3 Deklaracja zgodności 101
1.4 Deklaracja z art. 10.10 Dyrektywy 2014/53/UE5 101
1.5 Jak czytać instrukcje obsługi 101

2 SmegConnect 102
2.1 Panel sterowania 102
2.2 Wymogi w zakresie połączenia z siecią 103
2.3 Instalacja aplikacji 103
2.4 Rejestracja produktu 103
2.5 Połączenie zdalne 106
2.6 Zmiana danych uwierzytelniających do Access Pointu 106
2.7 Informacje o połączeniu 108
2.8 Usuwanie rejestracji 109
2.9 Aktualizacje oprogramowania 109
2.10Co robić, jeżeli... 110

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, 
wszelkich zmian, które uzna za stosowne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i 
opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i mają charakter przykładowy.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki 
którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com

TŁUMACZENIEM INSTRUKCJI ORYGINALNEJ

Znaki handlowe Apple, App Store i iOS należą do Apple Inc.
Znaki handlowe Google Play Store i Android należą do Google Inc.
Wi-Fi jest znakiem handlowym należącym do Wi-Fi Alliance.

POLSKI
1Szanowni Klienci, dziękujemy za okazane nam zaufanie.
Wybierając jeden z naszych produktów, wybrali Państwo rozwiązanie, które łącząc 
walory estetyczne z innowacyjnym wzornictwem technicznym, oferuje unikatowe 
przedmioty wyposażenia wnętrz.
Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni korzystać z funkcjonalności tego 
urządzenia. Serdecznie pozdrawiamy.
SMEG S.p.A.
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1 Ostrzeżenia

1.1 Ogólne zalecenia
• Aby móc korzystać z aplikacji, 

wymagana jest dostępność sieci 
WLAN (Wi-Fi) z routerem 
internetowym, poprzez który 
niniejsze urządzenie oraz 
urządzenie mobilne mogą się 
łączyć.

• W razie sygnału 
niewystarczającego do 
korzystania z urządzenia należy 
zainstalować w pobliżu 
urządzenie zwiększające zasięg 
Wi-Fi. 

• Poza zasięgiem sieci Wi-Fi 
korzystanie z aplikacji wymaga 
wykorzystania na urządzeniu 
mobilnym danych pakietowych. 
UWAGA: w zależności od 
umowy z operatorem telefonii 
mobilnej użytkownik może 
ponieść dodatkowe koszty.

• Urządzenie to może działać w 
trybie offline jako urządzenie 
AGD niepołączone z siecią, ale 
nie można go kontrolować za 
pomocą aplikacji, kiedy 
wyłączone jest połączenie Wi-Fi 
lub transmisja danych 
pakietowych.

• Zgodnie z przepisami 
dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej, urządzenie 
należy do grupy 2 i klasy B 
(EN 55011).

• Niniejsze urządzenie jest zgodne 
z obowiązującymi normami i 
dyrektywami w zakresie 
bezpieczeństwa i 
kompatybilności 
elektromagnetycznej. Mimo to 
zaleca się osobom posiadającym 
rozrusznik serca zachowanie 
minimalnej odległości 20 – 30 cm 
od funkcjonującego urządzenia. 
Po dodatkowe informacje 
skonsultować się z producentem 
rozrusznika serca.

• Ze względów bezpieczeństwa 
oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie wszystkimi 
funkcjami urządzenia można 
sterować zdalnie.

1.2 Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi 
integralną część urządzenia i 
powinna być przechowywana w 
całości oraz w zasięgu ręki 
użytkownika przez cały okres 
eksploatacji urządzenia.
Przed użyciem urządzenia należy 
uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi.
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1.3 Deklaracja zgodności
Firma SMEG deklaruje, że typy 
urządzeń radiowych:

CVI118RWS2 - CVI118LWS2
CVI118RWN2 - CVI118LWN2
CVI318RWX2 - CVI318LWX2

CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2
CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2

CVI638RWN2 - CVI638LWN2
CVI338RWX2 - CVI338LWX2

są zgodne z dyrektywą 
2014/53/UE.
• Technologia: 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
• Częstotliwości: 2400 - 2497 MHz.
• Maksymalna moc wyjściowa: 

+18,5 dBm.
• Urządzenie działa w paśmie 

ISM 2,4 GHz.
Kompletny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny na 
następującej stronie internetowej:
www.smeg.com/smegconnect/
direttiva_red

1.4 Deklaracja z art. 10.10 
Dyrektywy 2014/53/UE5

Niniejsze urządzenie radiowe NIE 
podlega ograniczeniom w 
oddawaniu do użytku ani 
wymaganiom dotyczącym 
konieczności uzyskania 
zezwolenia na używanie 
urządzenia w państwach 
członkowskich UE.

1.5 Jak czytać instrukcje obsługi
W instrukcji zastosowano następujące 
symbole ułatwiające czytanie:

Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące 
instrukcji, bezpieczeństwa i 
końcowej utylizacji.
Użytkowanie

Informacje na temat użytkowania 
urządzenia i akcesoriów.

Informacja
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2 SmegConnect
Urządzenie to jest wyposażone w 
technologię SmegConnect, która pozwala 
użytkownikowi na sprawdzanie jego 
działania za pomocą aplikacji na 
smartfonie lub tablecie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
należy się zapoznać z dołączoną ulotką i/
lub wejść na stronę

www.smeg.com

2.1 Panel sterowania

Poniżej przedstawiono funkcje panelu elementów sterowania, jeśli chodzi o połączenie 
urządzenia z siecią.

 Wyświetlacz

Na wyświetlaczu pojawiają się informacje 
o urządzeniu.

 Przycisk ON/OFF

Za pomocą tego przycisku można włączyć 
lub wyłączyć to urządzenie.

 Przycisk połączenia z siecią

Tego przycisku należy użyć, aby uaktywnić 
lub zdezaktywować połączenie zdalne.

 Przycisk oświetlenia

 Przycisk blokowania elementów 
sterowania

 Przycisk wentylatora

Tych przycisków należy użyć w ramach 
procedury rejestracji urządzenia.



SmegConnect

103

PL

2.2 Wymogi w zakresie połączenia z 
siecią

• Urządzenie mobile smartfon lub 
tablet z systemem operacyjnym iOS, 
wersja 10.x lub późniejsza, lub z 
systemem operacyjnym Android, 
wersja 5.1 lub późniejsza.

• Sieć Wi-Fi (pasmo 2,4 Ghz, 
zabezpieczenie WPA2) aktywna i 
dostępna w miejscu zainstalowania 
urządzenia.

• Połączenie z Internetem.
• Nazwa i hasło sieci domowej Wi-Fi.

2.3 Instalacja aplikacji
• Pobrać z App Store (urządzenia Apple) 

lub Google Play Store (urządzenia 
Android) na swoje urządzenie mobilne, 
smartfon lub tablet, aplikację 
SmegConnect i zainstalować ją.

2.4 Rejestracja produktu

Faza rejestracji przewiduje wykonywanie 
różnych czynności zarówno w aplikacji 

,jak i na panelu elementów sterowania 

urządzeniem . Upewnij się, że 
znajdujesz się w pobliżu urządzenia.

Jeśli w trakcie rejestracji na 
wyświetlaczu pojawi się 
Connection Failed (Brak 

połączenia),  oznacza to, 
że jeden z etapów procedury nie 
został wykonany prawidłowo lub 
procedura została przerwana.

Aby usunąć , należy 

nacisnąć przycisk alarmu  
(chłodziarki do wina z 
pojedynczą komorą) lub przycisk 
wyświetlacza górnej komory 

 (chłodziarki do wina z 
podwójną komorą).

Procedurę rejestracji można 
przerwać w dowolnym momencie, 
naciskając przycisk połączenia z 

siecią .
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Tworzenie konta

1. Uruchomić aplikację SmegConnect.
2. Wprowadzić wymagane dane w celu 

przeprowadzenia rejestracji.

3. Po zakończeniu rejestracji na podany 
adres zostanie wysłany e-mail z 
potwierdzeniem wykonania jej.

Podłączanie do urządzenia

1. Zalogować się.
2. Na kolejnym ekranie, Witaj Nazwa 

użytkownika, dotknąć Add product.

3. Na kolejnym ekranie, Add product, 
wybrać rodzaj produktu, który zamierza 
się podłączyć (w tym przypadku 
„chłodziarka do wina”).

4. Na urządzeniu nacisnąć dowolny 
przycisk, aby uaktywnić panel 
elementów sterowania.

5. Trzymać wciśnięty przez kilka sekund 

przycisk połączenia z siecią .

Urządzenie wchodzi do menu 
SmegConnect: na wyświetlaczu pojawia 

się .

Tryb ręczny

1. W ciągu 30 sekund nacisnąć przycisk 

oświetlenia  w celu 
przeprowadzenia ręcznej rejestracji 
produktu.

2. Wybrać opcję Manual mode 
(Przeprowadź ręczną rejestrację).

3. Na urządzeniu mobilnym wejść do 
ustawień Wi-Fi i wybrać sieć 
„smegconnect”.

4. Wprowadzić hasło „smeg0001” i 
poczekać na nawiązanie połączenia.

pola oznaczone gwiazdką „ ” są 
obowiązkowe.
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5. Powrócić do aplikacji SmegConnect i 
dotknąć Next.

6. W ciągu jednej minuty nacisnąć na 

urządzeniu przycisk wentylatora , 
aby potwierdzić swoją obecność. 

Przycisk połączenia z siecią  
zaczyna migać.

7. Wprowadzić dane punktu dostępu:
• Nazwa sieci domowej.
• Hasło Wi-Fi.

8. Dotknąć Next i poczekać.

9. Poczekać, aż otworzy się strona 
powitalna.

10.Poczekać na wyemitowanie sygnału 
akustycznego.

Procedura rejestracji produktu jest 
zakończona.
Urządzenie jest podłączone do Internetu i 
gotowe do zdalnego sterowania.

Urządzenie obsługuje nazwy sieci 
(SSID) o długości do 24 znaków 
(ze spacjami) i zabezpieczenie 
WPA2 (nie WEP lub WPA).

Podczas tego etapu urządzenie 
mobilne automatycznie nawiązuje 
ponowne połączenie z siecią Wi-
Fi lub z siecią danych 
początkowych. Po stronie 
użytkownika nie są wymagane 
żadne czynności.
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2.5 Połączenie zdalne

Aby nawiązać połączenie z 
urządzeniem, należy:
1. Nacisnąć dowolny przycisk, aby 

uaktywnić panel elementów sterowania.
2. Nacisnąć przycisk połączenia z siecią 

.

Przycisk połączenia z siecią  zaczyna 
migać. Na wyświetlaczu pojawi się na 

kilka sekund  na przemian z 
wartością temperatury, dopóki połączenie 
z Internetem nie zostanie nawiązane.
Aby rozłączyć urządzenie, należy:
3. W dowolnym momencie nacisnąć 

przycisk połączenia z siecią .

Przycisk połączenia z siecią  
przestaje migać i świeci światłem stałym.

2.6 Zmiana danych 
uwierzytelniających do Access 
Pointu

W przypadku zmiany danych (nazwa sieci 
lub hasło) swojego punktu dostępu należy:
1. Zalogować się.
2. W aplikacji wejść do menu Ustawienia 

na stronach produktu i wybrać Zmiana 
punktu dostępu.

3. Na urządzeniu nacisnąć dowolny 
przycisk, aby uaktywnić panel 
elementów sterowania.

4. Trzymać wciśnięty przez kilka sekund 

przycisk połączenia z siecią .

Urządzenie wejdzie do menu 
SmegConnect: na wyświetlaczu pojawi się 

. 

5. W ciągu 30 sekund nacisnąć i 
przytrzymać wciśnięty przez kilka 

sekund przycisk ON/OFF .

Gdy urządzenie jest 
zarejestrowane, można je w 
każdej chwili podłączyć do sieci 
internetowej lub od niej odłączyć.

Zdalne połączenie jest dostępne 
tylko po zarejestrowaniu 
urządzenia.

Procedurę zmiany danych 
uwierzytelniających do punktu 
dostępu można przerwać w 
dowolnym momencie, naciskając 

przycisk połączenia z siecią .
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6. Wybrać opcję Manual mode 
(Przeprowadź ręczną rejestrację).

7. Na urządzeniu mobilnym wejść do 
ustawień Wi-Fi i wybrać sieć 
„smegconnect”.

8. Wprowadzić hasło „smeg0001” i 
poczekać na nawiązanie połączenia.

9. Powrócić do aplikacji SmegConnect i 
dotknąć Next.

10.W ciągu jednej minuty nacisnąć na 

urządzeniu przycisk wentylatora , 
aby potwierdzić swoją obecność.

Przycisk połączenia z siecią  zaczyna 
migać.

11.Wprowadzić dane punktu dostępu:
• Nazwa sieci domowej (SSID)
• Hasło Wi-Fi (klucz).

12.Dotknąć Next i poczekać.

13.Poczekać, aż otworzy się strona 
powitalna.

Podczas tego etapu urządzenie 
mobilne automatycznie nawiązuje 
ponowne połączenie z siecią Wi-
Fi lub z siecią danych 
początkowych. Po stronie 
użytkownika nie są wymagane 
żadne czynności.



SmegConnect

108

14.Poczekać na wyemitowanie sygnału 
akustycznego.

Procedura zmiany danych 
uwierzytelniających punktu dostępu jest 
zakończona.
Urządzenie jest ponownie podłączone do 
Internetu i gotowe do zdalnego 
sterowania.

2.7 Informacje o połączeniu

W aplikacji, w menu Ustawienia na 
stronach produktu, dostępne są 
następujące informacje dotyczące 
połączenia:
• data rejestracji urządzenia;
• nazwa sieci;
• poziom sygnału Wi-Fi;
• adres MAC karty zapewniającej 

łączność;
• wersja Firmware karty zapewn. 

łączność;
• adres sieci IPv4 i IPv6;
• ID zgodności oprogramowania 

(identyfikator zgodności według 
wymogów dyrektywy RED).

Urządzenie obsługuje nazwy sieci 
(SSID) do 24 znaków (wraz ze 
spacjami) i ustawienie 
zabezpieczeń typu WPA2 
(bez WEP lub WPA).

Jeśli w trakcie rejestracji na 
wyświetlaczu pojawi się 
Connection Failed (Brak 

połączenia),  oznacza to, 
że jeden z etapów procedury nie 
został wykonany prawidłowo lub 
procedura została przerwana.

Aby usunąć , należy 

nacisnąć przycisk alarmu  
(chłodziarki do wina z 
pojedynczą komorą) lub przycisk 
wyświetlacza górnej komory 

 (chłodziarki do wina z 
podwójną komorą).
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2.8 Usuwanie rejestracji

Aby usunąć rejestrację urządzenia, 
należy:
• Wejść w aplikacji do menu Ustawienia 

na stronach produktu i postępować 
zgodnie z instrukcjami.

Aby usunąć zarejestrowanego 
użytkownika, należy:
• Wejść w aplikacji do menu Moje konto 

i postępować zgodnie z instrukcjami 
udzielonymi w informacji dotyczącej 
prywatności.

2.9 Aktualizacje oprogramowania

 

Co pewien czas udostępniane są 
aktualizacje oprogramowania sterującego 
połączeniem urządzenia z siecią.
Jeśli urządzenie jest połączone z siecią 
domową Wi-Fi, aktualizacje pobierane są i 
instalowane automatycznie.
Podczas wykonywania tych czynności 
usługa łączności jest chwilowo 
zawieszona. Aktualizacja trwa łącznie kilka 
minut.

Produkt można ponownie 
zarejestrować zgodnie z opisaną 
wcześniej procedurą.

Aby zaktualizować 
oprogramowanie, nie jest 
wymagane żadne działanie po 
stronie użytkownika.

Podczas aktualizacji 
oprogramowania urządzenie 
działa normalnie.
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2.10 Co robić, jeżeli...
Po zarejestrowaniu produktu na 

wyświetlaczu pojawi się  na 
przemian z wartością temperatury. Jeśli 
napis taki widnieje przez czas 
przekraczający jedną minutę, mogły 
wystąpić problemy z połączeniem 
zdalnym:
• Sprawdzić, czy router Wi-Fi jest 

włączony.
• Sprawdzić, czy router Wi-Fi nie jest 

zbyt oddalony od urządzenia.
• Sprawdzić stan sieci Wi-Fi (pasmo 

2,4 GHz).
• Sprawdzić stan połączenia z 

Internetem.
• Nacisnąć przycisk połączenia z siecią 

 w celu odłączenia urządzenia i 
ponownego nawiązania z nim 
połączenia później.

• Odłączyć urządzenie od gniazdka i 
włączyć je ponownie, sprawdzając 
uprzednio, czy rzeczywiście się 
wyłączyło.

Procedury rejestracji produktu lub zmiana 
punktu dostępu nie powiodły się:
• Sprawdzić, czy router Wi-Fi jest 

włączony.
• Sprawdzić, czy router Wi-Fi nie jest 

zbyt oddalony od urządzenia.
• Sprawdzić stan sieci Wi-Fi (pasmo 

2,4 GHz).
• Sprawdzić dostępność trybu ochrony 

danych WPA2.

• Sprawdzić, czy nazwa sieci nie ma 
więcej niż 24 znaki (ze spacjami).

• Sprawdzić stan połączenia z 
Internetem.

• Sprawdzić status transmisji danych, jeśli 
urządzenie mobilne korzysta z niej w 
celu uzyskania dostępu do Internetu.

• Ponowić próbę procedury później.
• Odłączyć urządzenie od gniazdka i 

włączyć je ponownie, sprawdzając 
uprzednio, czy rzeczywiście się 
wyłączyło.

Na wyświetlaczu pojawia się : 
awaria urządzenia:
• Należy skontaktować się z biurem 

pomocy technicznej.

W aplikacji pojawia się : awaria 
urządzenia:
• Należy skontaktować się z biurem 

pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
• sekcja aplikacji Zalecenia  Często 

zadawane pytania  Łączność;
• strona www.smeg.it/faq/

smegconnect/
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