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Blahopřejeme vám k vašemu nadčasovému domácímu spotřebiči, který usnadní a zpříjemní váš každodenní život.

Praktičtější.

Home Connect vám umožní ovládat vaše domácí spotřebiče kdykoliv 
a odkudkoliv. Prostě a jednoduše pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
Ušetří vám čekání a budete mít tak více času na věci, které jsou pro 
vás opravdu důležité.

Jednodušší.

Pomocí chytře navrženého dotykového displeje si můžete v této 
aplikaci přizpůsobit provozní nastavení, jako například zvukové 
signály nebo dokonce i jednotlivé programy. Použití je ještě snazší 
a preciznější než přímé ovládání spotřebiče. Budete mít navíc ještě 
přímý přístup k celé řadě dat, provozním příručkám a dokonce 
i k početným instruktážním videím.

Propojenější.

Nechte se inspirovat! Objevte mnohé funkce navíc, které byly 
navrženy konkrétně pro váš spotřebič: sbírky receptů, tipy na 
použití spotřebiče a mnohem víc. Kompatibilní příslušenství si 
můžete kdykoliv přiobjednat, stačí několik kliknutí.

Budoucnost začíná u vás doma!
Jsme potěšeni, že jste si zvolili Home Connect. *

* Dostupnost aplikace Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi.
Služby Home Connect nejsou ve všech zemích dostupné. Více informací naleznete na www.home-connect.com.

Na internetových stránkách pro značku vašich domácích spotřebičů 
naleznete i další jazykové verze tohoto návodu k použití.
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– Chytrý telefon nebo tablet vybavený nejnovější verzí příslušného operačního systému.

– Signál domovní sítě (Wi-Fi) v místě instalace spotřebiče.

Název a heslo k vaší domovní síti (Wi-Fi):

Název sítě (SSID):    

Heslo (klíč):    

Tři kroky pro zjednodušení vaší denní rutiny:

Co potřebujete k připojení vašeho 
odsavače par k aplikaci Home Connect?

Nastavení aplikace Připojení 
spotřebiče k Wi-Fi

Připojení 
spotřebiče 
k aplikaci

www.home-connect.com



Dostupnost zkontrolujte na www.home-connect.com 
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Krok 1: Instalace aplikace 
Home Connect

Pomocí vašeho chytrého telefonu nebo tabletu klikněte na 
obchod s aplikacemi „App Store" (zařízení značky Apple). 

Napište do vyhledávače „Home Connect".

Zvolte aplikaci Home Connect a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu nebo tabletu.

Spusťte aplikaci a vytvořte si k ní přihlašovací údaje. V průběhu registrace se vám 
v aplikaci budou zobrazovat pokyny. Nezapomeňte si poznamenat svou emailovou adresu a heslo.

Přihlašovací údaje do aplikace Home Connect: 

E-mail: Heslo:  
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Krok 2 (spuštění): Připojení odsavače par k vaší 
domovní síti (Wi-Fi)

Připojte spotřebič a zapněte ho.

Zkontrolujte, zda váš domovní router má funkci WPS (automatické připojení).
Některé routery mají tlačítko WPS. (Tyto informace naleznete v dokumentech 
k vašemu routeru.)

Má váš router funkci WPS (automatické připojení)?

WPS

WPS

Ano Nyní pokračujte na krok 2.1 - 
Automatické připojení (WPS)

Nyní pokračujte na 
krok 2.2 - Manuální 
připojení 
(profesionální režim)

Ne
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Krok 2.1: Automatické připojení 
odsavače par k vaší domovní síti (Wi-Fi)

Pro připojení odsavače par k vaší domovní síti musí být odsavač i osvětlení vypnuto.
Tento proces lze kdykoliv ukončit stisknutím .

Stiskněte a držte symbol     na vašem odsavači par, dokud nezačne blikat.

Pro spuštění automatického přihlášení k vaší domovní síti stiskněte 1.      
Začne blikat osvětlení LED pro stupeň ventilátoru 1 a symbol     .

Během příštích 2 minut aktivujte na routeru vaší domovní sítě funkci WPS.
(Některé routery mají tlačítko WPS/Wi-Fi.
Tyto informace naleznete v dokumentech k vašemu routeru.)

WPS

V případě úspěšného připojení k domovní síti začne blikat symbol      a osvětlení 
LED pro stupeň 3.
Nyní je možné připojit váš odsavač par k aplikaci Home Connect.

A A

B

C C

D

Začne blikat osvětlení LED     (manuální připojení). Připojení nebylo možné navázat během 2 minut. Zkontrolujte, 
zda se odsavač par nachází v rozmezí vaší domovní sítě (Wi-Fi) a v případě potřeby postup opakujte, nebo 
postupujte podle kroku 2.2, týkajícího se ručního připojení.

?
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Krok 2.1: Automatické připojení 
odsavače par k vaší domovní síti (Wi-Fi)

Otevřete aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů k potvrzení připojení a dokončení celého postupu.

Symbol       n a ovládací jednotce displeje přestane blikat. 
Registrace proběhla úspěšně.

E

F

Symbol Wi-Fi zmizí:
Nebylo možné navázat spojení s aplikací Home Connect. Zopakujte postup 
nebo proveďte připojení odsavače par manuálně.

!

Jste úspěšně připojeni k vašemu odsavači par. Nyní můžete začít plně využívat veškeré výhody 
aplikace Home Connect!
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Krok 2.2: Manuální připojení odsavače 
par k vaší domovní síti (Wi-Fi)

Pro připojení odsavače par k vaší domovní síti musí být odsavač i osvětlení vypnuto.
Tento proces lze kdykoliv ukončit stisknutím .

Stiskněte a držte symbol      na vašem odsavači par, dokud nezačne blikat.

Pro spuštění manuálního přihlášení k vaší domovní síti stiskněte 2. 
Začne blikat osvětlení LED pro stupeň ventilátoru 2 a symbol    .

Na vašem chytrém telefonu nebo tabletu (mobilním zařízení) 
vyhledejte nabídku obecného nastavení a zvolte nastavení pro Wi-Fi.

A A

B

C C
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Krok 2.2: Manuální připojení odsavače 
par k vaší domovní síti (Wi-Fi)

Připojte svůj chytrý telefon nebo tablet k Wi-Fi síti „HomeConnect" - síť Wi-Fi (SSID) 
(heslo k Wi-Fi [klíč] je rovněž „HomeConnect"). Připojení může trvat až 60 vteřin.

WLAN

Po úspěšném připojení otevřete ve svém chytrém telefonu nebo tabletu 
aplikaci Home Connect.

Aplikace nyní během několika vteřin vyhledá váš odsavač par. Jakmile aplikace odsavač par nalezla - 
nebo i dříve, budete vyzváni k zadání názvu sítě (SSID) a hesla (klíče) k vaší domovní síti (Wi-Fi) 
do příslušných kolonek.

SSID
KEY

Poté klikněte na „Přenos k domácímu spotřebiči".

V případě úspěšného připojení k domovní síti začne blikat symbol      a osvětlení LED pro 
stupeň 3. N yní můžete váš odsavač par připojit k aplikaci Home Connect.

D D

E E

F F

G G

H
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Krok 2.2: Manuální připojení odsavače 
par k vaší domovní síti (Wi-Fi)

Otevřete aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů k potvrzení připojení a dokončení celého postupu.

Symbol      na ovládací jednotce displeje 
přestane blikat. R egistrace proběhla úspěšně.

I

J

Jste úspěšně připojeni k vašemu odsavači par. Nyní můžete začít plně využívat veškeré výhody 
aplikace Home Connect!

Symbol Wi-Fi zmizí:
Nebylo možné navázat spojení s aplikací Home Connect. 
Zopakujte postup.

!
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Připojení vašeho odsavače par 
k jinému účtu Home Connect

Váš odsavač par musí být připojený k síti a aplikace musí být otevřena.

Stiskněte a držte symbol     na vašem odsavači par, dokud 
nezačne blikat osvětlení LED pro stupeň 3 a    .

Postupujte podle pokynů aplikace k potvrzení připojení a dokončení celého postupu.

Symbol      na ovládací jednotce displeje přestane blikat. 
Registrace proběhla úspěšně.

A A

B

C

Jste úspěšně připojeni k vašemu odsavači par. Nyní můžete začít plně využívat veškeré výhody 
aplikace Home Connect!



Home Connect: se svými silnými 
partnery jednoduše vstupuje do 
propojené budoucnosti.

Home Connect je služba společnosti Home Connect 
GmbH.

Apple App Store a iOS  jsou registrovanými ochrannými 
známkami společnosti Apple Inc.. Google Play Store 
a Android jsou registrovanými ochrannými známkami 
společnosti Google Inc.

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo 
pokud si přejete kontaktovat servisní 
linku Home Connect, navštivte prosím  
www.home-connect.com

*
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Wi-Fi je registrovanou ochrannou známkou asociace Wi-Fi Alliance.

de cz es fr nl (9701) 9001229650



Príručka pre 
rýchly štart

 2SK Pripojte svoj domáci spotrebič – k budúcnosti
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Blahoželáme vám k vášmu nadčasovému domácemu spotrebiču, ktorý uľahčí a spríjemní váš každodenný život.

Praktickejší.

Home Connect vám umožní ovládať vaše domáce spotrebiče kedykoľvek 
a odkiaľkoľvek. Skrátka a jednoducho pomocou smartfónu alebo tabletu.
Ušetrí vám čakanie a budete mať tak viac času na veci, ktoré sú pre vás 
naozaj dôležité.

Jednoduchší.

Pomocou inteligentne navrhnutého dotykového displeja si môžete 
v tejto aplikácii prispôsobiť prevádzkové nastavenie, ako napríklad 
zvukové signály alebo dokonca aj jednotlivé programy. Použitie je 
ešte jednoduchšie a precíznejšie než priame ovládanie spotrebiča. 
Budete mať navyše aj priamy prístup k celej rade dát, prevádzkovým 
príručkám a dokonca aj k početným inštruktážnym videám.

Prepojenejší.

Nechajte sa inšpirovať! Objavte mnohé funkcie navyše, ktoré boli 
navrhnuté konkrétne pre váš spotrebič: zbierky receptov, tipy na 
použitie spotrebiča a omnoho viac. Kompatibilné príslušenstvo si 
môžete kedykoľvek priobjednať, stačí niekoľko kliknutí.

Budúcnosť začína u vás doma!
Teší nás, že ste si zvolili Home Connect.*

* Dostupnosť aplikácie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine.
Služby Home Connect nie sú vo všetkých krajinách dostupné. Viac informácií nájdete na www.home-connect.com.

Na internetových stránkach pre značku vašich domácich spotrebičov 
nájdete aj ďalšie jazykové verzie tohto návodu na použitie.
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– Smartfón alebo tablet vybavený najnovšou verziou príslušného operačného systému.

– Signál domovej siete (Wi-Fi) v mieste inštalácie spotrebiča.

Názov a heslo k svojej domovej sieti (Wi-Fi):

Názov siete (SSID):    

Heslo (kľúč):       

Tri kroky na zjednodušenie svojej dennej rutiny:

Čo potrebujete na pripojenie svojho 
odsávača pár k aplikácii Home Connect?

Nastavenie aplikácie Pripojenie 
spotrebiča k Wi-Fi

Pripojenie 
spotrebiča 
k aplikácii

www.home-connect.com



Dostupnost zkontrolujte na www.home-connect.com 
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Krok 1: Inštalácia 
aplikácie Home Connect

Pomocou svojho smartfónu alebo tabletu kliknite na obchod 
s aplikáciami „App Store“ (zariadenie značky Apple). 

Napíšte do vyhľadávača „Home Connect“.

Zvoľte aplikáciu Home Connect a nainštalujte ju do svojho smartfónu alebo tabletu.

Spustite aplikáciu a vytvorte si k nej prihlasovacie údaje. V priebehu registrácie sa vám v aplikácii 
budú zobrazovať pokyny. Nezabudnite si poznamenať svoju emailovú adresu a heslo.

Prihlasovacie údaje do aplikácie Home Connect: 

E-mail: Heslo:  
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Krok 2 (spustenie): Pripojenie odsávača pár k 
vašej domovej sieti (Wi-Fi)

Pripojte spotrebič a zapnite ho.

Skontrolujte, či má váš domový router funkciu WPS (automatické pripojenie).
Niektoré routery majú tlačidlo WPS. (Tieto informácie nájdete v dokumentoch 
k svojmu routeru.)

Má váš router funkciu WPS (automatické pripojenie)?

WPS

WPS

Áno Teraz pokračujte na krok 2.1 – 
Automatické pripojenie (WPS)

Teraz pokračujte na 
krok 2.2 – Manuálne 
pripojenie 
(profesionálny režim)

Nie
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Krok 2.1: Automatické pripojenie odsávača 
pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)

Na pripojenie odsávača pár k vašej domovej sieti musia byť odsávač aj osvetlenie vypnuté.
Tento proces je možné kedykoľvek ukončiť stlačením     .

Stlačte a držte symbol      na svojom odsávači pár, kým nezačne blikať.

Na spustenie automatického prihlásenia k svojej domovej sieti stlačte 1.      
Začne blikať osvetlenie LED pre stupeň ventilátora 1 a symbol      .

Počas nasledujúcich 2 minút aktivujte na routeri svojej domovej siete funkciu WPS.
(Niektoré routery majú tlačidlo WPS/Wi-Fi.
Tieto informácie nájdete v dokumentoch k svojmu routeru.)

WPS

V prípade úspešného pripojenia k domovej sieti začne blikať symbol 
a osvetlenie LED pre stupeň 3.
Teraz je možné pripojiť váš odsávač pár k aplikácii Home Connect.

A A

B

C C

D

Začne blikať osvetlenie LED      (manuálne pripojenie). Pripojenie nebolo možné nadviazať počas 2 minút. 
Skontrolujte, či sa odsávač pár nachádza v rozmedzí vašej domovej siete (Wi-Fi) a v prípade potreby postup opakujte, 
alebo postupujte podľa kroku 2.2, týkajúceho sa manuálneho pripojenia.

?
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Krok 2.1: Automatické pripojenie 
odsávača pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)

Otvorte aplikáciu Home Connect a postupujte podľa pokynov na potvrdenie pripojenia a dokončenie celého postupu.

Symbol      prestane blikať na ovládacej jednotke. 
Registrácia prebehla úspešne.

E

F

Symbol Wi-Fi zmizne:
Nebolo možné nadviazať spojenie s aplikáciou Home Connect. 
Zopakujte postup alebo pripojte odsávač pár manuálne.

!

Ste úspešne pripojení k svojmu odsávaču pár. Teraz môžete začať plne využívať všetky výhody 
aplikácie Home Connect!
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Krok 2.2: Manuálne pripojenie 
odsávača pár k vašej domovej sieti 
(Wi-Fi)

Na pripojenie odsávača pár k svojej domovej sieti musia byť odsávač aj osvetlenie vypnuté.
Tento proces je možné kedykoľvek ukončiť stlačením     .

Stlačte a držte symbol      na svojom odsávači pár, kým nezačne blikať.

Na spustenie manuálneho prihlásenia k svojej domovej sieti stlačte 2. 
Začne blikať osvetlenie LED pre stupeň ventilátora 2 a symbol    .     

Na svojom smartfóne alebo tablete (mobilnom zariadení) 
vyhľadajte ponuku všeobecného nastavenia a zvoľte nastavenie pre Wi-Fi.

A A

B

C C
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Krok 2.2: Manuálne pripojenie odsávača 
pár k vašej domovej sieti (Wi-Fi)

Pripojte svoj smartfón alebo tablet k Wi-Fi sieti „HomeConnect„ – sieť Wi-Fi (SSID) 
(heslo k Wi-Fi [kľúč] je tiež „HomeConnect“). Pripojenie môže trvať až 60 sekúnd.

WLAN

Po úspešnom pripojení otvorte vo svojom smartfóne alebo tablete 
aplikáciu Home Connect.

Aplikácia teraz za niekoľko sekúnd vyhľadá váš odsávač pár. Hneď ako aplikácia odsávač pár našla – 
alebo aj skôr, budete vyzvaní na zadanie názvu siete (SSID) a hesla (kľúča)
k vašej domovej sieti (Wi-Fi) do príslušných kolónok.

SSID
KEY

Potom kliknite na „Prenos k domácemu spotrebiči". 

V prípade úspešného pripojenia k domovej sieti, začne blikať symbol      a osvetlenie 
LED pre stupeň 3 a teraz môžete váš odsávač pár pripojiť k aplikácii Home Connect.

D D

E E

F F

G G

H
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Krok 2.2: Manuálne pripojenie odsávača pár k 
vašej domovej sieti (Wi-Fi)

Otvorte aplikáciu Home Connect a postupujte podľa pokynov na potvrdenie pripojenia a dokončenie celého postupu.

Symbol      prestane blikať na ovládacej jednotke displeja. 
Registrácia prebehla úspešne.

I

J

Ste úspešne pripojení k svojmu odsávaču pár. Teraz môžete začať plne využívať všetky výhody 
aplikácie Home Connect!

Symbol Wi-Fi zmizne:
Nebolo možné nadviazať spojenie s aplikáciou Home Connect. 
Zopakujte postup alebo pripojte odsávač pár manuálne.

!
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Pripojenie vášho odsávača pár 
k inému účtu Home Connect

Váš odsávač pár musí byť pripojený k sieti a aplikácia musí byť otvorená.

Stlačte a držte symbol   na svojom odsávači pár, kým 
nezačne blikať osvetlenie LED pre stupeň 3 a     .

Postupujte podľa pokynov aplikácie na potvrdenie pripojenia a dokončenie celého postupu.

Symbol     prestane blikať na ovládacej jednotke displeja. 
Registrácia prebehla úspešne.

A A

B

C

Ste úspešne pripojení k svojmu odsávaču pár. Teraz môžete začať plne využívať všetky výhody 
aplikácie Home Connect!



Home Connect: so svojimi 
silnými partnermi jednoducho 
vstupuje do prepojenej 
budúcnosti.

Home Connect je služba spoločnosti Home Connect 
GmbH.

Apple App Store a iOS  sú registrovanými ochrannými 
známkami spoločnosti Apple Inc. Google Play Store 
a Android sú registrovanými ochrannými známkami 
spoločnosti Google Inc.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak 
si prajete kontaktovať servisnú linku 
Home Connect, navštívte, prosím, 
www.home-connect.com.

*
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Wi-Fi je registrovanou ochrannou známkou asociácie Wi-Fi Alliance.

de cz es fr nl (9701) 9001229650




