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 Visão geral 
O K01-WIFI é a solução mais avançada para gerir de forma remota um sistema de Ar 

Condicionado utilizando todo o tipo de dispositivos móveis, tais como Smartphones, 

Tablets e PC.  

 
 Sistema 

Existem 3 componentes básicos no Intesis Home: As unidades de Ar Condicionado são 

controladas a partir de uma página da Internet ou utilizando uma app para iOS ou Android 

de forma muito intuitiva 

 
Um dispositivo sem fios que controla cada unidade utilizando comunicação por IV 

 

Um servidor na nuvem gere todos os processos 
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O dispositivo Intesis Home IS-IR-WIFI-1 é um dispositivo pequeno e fácil de instalar que 

permite a conectividade com a aplicação Intesis Home e se liga ao seu sistema de 

climatização por infravermelhos (IV). Este dispositivo é compatível com qualquer unidade de 

ar condicionado que possa ser controlada utilizando um comando remoto de IV. * 

 

 Vantagens 
Eis algumas vantagens do Intesis Home:  

Ligar o AC antes de chegar a casa  

Saber a Temperatura Ambiente real da sua casa - Mudar o programa se o utilizador for 
chegar tarde  

Desligar a unidade quando sair do edifício se tiver ficado a trabalhar - Programe o AC com 

um programador de calendário de forma simples e intuitiva - Vários idiomas disponíveis - 

Poupar dinheiro sem perder conforto. 

 

 Controlo 
Com o Intesis Home pode controlar:  

Arranque e paragem da unidade interior  

Mudar o modo de trabalho (Heat (aquecimento), Cool (arrefecimento), Fan (ventoinha), Auto 
(automático), Dry (secagem))  

Mudar a velocidade da ventoinha  

Alterar a posição das palhetas  

Consultar a temperatura da divisão  

Controlar a temperatura definida  

Cenas e temporizadores  

Calendário da agenda  

E muito mais…  
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 Encargo  
Conteúdo da embalagem:  

• Dispositivo Intesis Home  
• Alimentação elétrica * A alimentação elétrica inclui fichas UE, US, UK, AU e um 

cabo a ser ligado diretamente à entrada da unidade interior  
• Documentação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Ligue o dispositivo Intesis Home  
2- Coloque o dispositivo Intesis Home:  
 

Opção 1 Próximo do Ar Condicionado fixado na parede  
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Opção 2 Direcionado para o Ar Condicionado, colocado sobre qualquer superfície. 

 

Inclui 2 transmissores de IV que tornam a instalação muito flexível e também inclui um 

recetor de IV; se quiser saber como está a trabalhar a sua unidade, tem de instalar um 

dispositivo num local onde possa receber o sinal enviado pelo Comando Remoto por IV do 

fabricante.  

 

Se não possuir sinal de Wi-Fi suficiente, lembre-se de que pode aproximar o dispositivo 

Intesis Home do ponto de acesso (router).  

 

 Antes de começar  
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Localize o seu smartphone onde quiser instalar o dispositivo Intesis Home e verifique se 

possui um bom sinal de Wi-Fi. 

Se possuir um sinal de Wi-Fi suficiente prossiga com a instalação.  

Se não possuir um sinal de Wi-Fi suficiente então: Tente instalar o dispositivo Intesis Home 

noutro local. 

Tente mover o ponto de acesso Wi-Fi. 

Se o dispositivo Intesis Home possuir uma antena externa, poderá substituí-la por outra 

antena com maior ganho. 

 

 Especificações 
Especificação de Wi-fi do Intesis Home  

Protocolo Wi-Fi IEEE 802.11b (compatível com IEEE 802.11bgn)  

Canais RF disponíveis 1 a 14 can. (de fábrica 1 a 11 can.)  

Tipos de segurança WEP, WPA e WPA2  

Métodos de configuração de Wi-Fi Procura automática das redes Wi-Fi mais próximas  

Configuração manual de redes Wi-Fi SSID ocultas  

WPS (método de botão)  

DHCP de configuração IP (Endereço IP automático)  

Manual (Endereço IP estático)  

 

 Requisitos 
Do que precisa? 
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 Configuração inicial  
Certifique-se de que o dispositivo Intesis Home tem a Luz Verde Acesa. 

Com o seu Smartphone, Tablet ou Portátil procure a rede Wi-Fi chamada “Intesis 

Homexxxxxx” e ligue-se a ela. 

 

Os últimos “xxxxxx” correspondem ais 6 últimos carateres do endereço MAC do dispositivo. 

 

Abra o navegador da internet e aceda à página ihconfig.com.  
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A página de configuração do Ecrã de Boas Vindas irá aparecer.  

 

 Configuração automática 
Clique em “Automatic” (Automático) para começar a procurar as redes Wi-Fi em redor do 

dispositivo. 

 

Após alguns segundos uma lista com as redes Wi-Fi irá aparecer. Encontre a sua rede Wi-Fi e 

clique em “Select” (Selecionar). 
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Certifique-se de que o dispositivo possui nível de sinal de Wi-Fi suficiente. 

 

Introduza a sua palavra-passe e clique em “Next” (Seguinte) * Se precisar de configurar um 

Endereço IP Estático, clique em “Advanced Options” (Opções avançadas), introduza as 

definições de IP e depois clique em “Next” (Seguinte). 

 

Verifique se os dados do Sumário da Configuração Sem Fios estão corretos Se sim, clique em 

“Save and Apply” (Guardar e aplicar) Se não, clique em “Back” (Anterior) e modifique. 
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1º passo: O dispositivo está a tentar ligar-se ao router Wi-Fi  

2.º passo: O dispositivo foi ligado ao router Wi-Fi e agora está a transferir a mais recente 

atualização de firmware  

3.º passo: Após a atualização, o dispositivo reinicia automaticamente e tenta ligar-se 

novamente ao router Wi-Fi  

4.º passo: O dispositivo está agora a funcionar 

Configuração manual (para redes Wi-Fi SSID ocultas) O SSID é o nome da rede Wi-Fi. Este 

nome pode ser ocultado pelas definições do router Wi-Fi. Se quiser ligar o dispositivo 

IntesisHome a uma destas redes, utilize a configuração manual. 

 

Clique em “Manual” de forma a iniciar a configuração Nesta janela precisa de:  

Escrever o nome SSID  

Escolher o tipo de segurança  

Escrever a palavra-passe  

 

* Os próximos passos são os mesmos que os da configuração automática  
 

Configuração WPS (apenas para routers Wi-Fi compatíveis com WPS)  
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Clique no menu WPS da página web ou clique no botão WPS do dispositivo IntesisHome de 

forma a iniciar.  

 

Depois clique no botão WPS do router Wi-Fi.  

 

Depois disso, o dispositivo prossegue para os passos seguintes como configuração 

automática ou manual.  
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Mensagem de erro. Se aparecer algum problema durante a configuração, o LED do 

dispositivo indica o problema. 

 

Encontre a tabela com todos os estados dos LED em: 

http://www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf 

 

Se aparecerem alguns problemas, pode ligar novamente ao dispositivo IntesisHome e no Ecrã 

de Boas-Vindas é apresentada a Mensagem de Erro. 

 

Criar uma conta Depois de ter ligado o dispositivo IntesisHome à Internet, poderá criar uma 

nova conta em www.intesishome.com.  
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Preencher o formulário.  

Preencha o formulário com os respetivos dados pessoais e aceite os termos e condições. 

 

Um e-mail de validação será enviado para a conta de e-mail introduzida durante o processo 

de registo.  

 

Siga as instruções do e-mail de validação para terminar o processo de registo. Depois disso, 

poderá iniciar a sessão como utilizador conhecido.  

 

Iniciar sessão Introduza o Nome de Utilizador ou E-mail e a palavra-passe. 

 

Depois clique no botão “Login” (Iniciar sessão).  
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 Adicionar dispositivo  
 

 

Da primeira vez em que iniciar sessão no 

IntesisHome, esta janela aparece. 

 

 

 

Caso contrário, aceda à secção de 

configuração clicando no botão 

Definições na página principal. 

 

 

 

Clique no separador “Devices” 

(Dispositivos) no menu da barra superior 

e depois clique em adicionar (+).  

 

 

 

Introduza o número de registo. Pode encontrar esta informação na capa do Manual de 

Utilização do dispositivo IntesisHome ou na etiqueta do dispositivo.  

Nota. Certifique-se de que o dispositivo já está configurado e ligado à Internet. Caso 

contrário, não pode completar o processo de registo do dispositivo.  
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Selecione o modelo de AC. Certifique-se de que seleciona o modelo interior de Ar 

Condicionado correto, pois define as funcionalidades do dispositivo. Ao não selecionar o 

modelo correto poderá conduzir a um comportamento anormal do sistema.  

 

App iOS  

 

Dispositivos iOS: iPhone, iPod e iPad (iOS 5.0 ou superior)  

 

Download gratuito na AppStore  
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App Android  

 

Dispositivos Android: Smartphones e Tablets (Android 2.2 ou superior)  

 

Download gratuito no Google Play  

 

 

Online  

 

Site disponível em qualquer PC, Tablet ou Smartphone  
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Nota: A configuração do utilizador e do dispositivo pode ser feita apenas online.  

 

 Início de sessão 

 

1- Nome de utilizador e palavra-passe  

2- Recorde-se do nome de utilizador e palavra-passe para a próxima vez  

3- Botão Iniciar Sessão  

4- Vista e exemplo: Se não possuir uma conta pode utilizar esta funcionalidade para ver 

como funciona o IntesisHome 

5- Crie uma nova conta de utilizador no IntesisHome 

 



 

 

 


