
Conecte a sua vida
à sua casa
e à sua segurança

Novo! Aplicação Texecom Connect V2 com 
suporte por instaladores profissionais
A Texecom Connect foi reforçada com o lançamento da nova aplicação Texecom Connect V2. 

Tem a mesma interface do utilizador e controlos intuitivos da aplicação anterior Texecom Connect V1, mas agora permite 
aos instaladores profissionais gerirem o serviço e prestarem suporte personalizado. 

A nova Texecom Connect V2 foi desenvolvida para atualizações futuras e serviços premium, cujos detalhes serão 
anunciados brevemente.

Já é utilizador Texecom Connect? 
Contacte hoje mesmo o seu instalador para fazer a atualização para a V2 com suporte melhorado do instalador ou 
descarregue a nova aplicação e siga o guia simples passo a passo para fazer a transferência direta para a nova aplicação.

Novo!
Texecom 

Connect V2
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Lembrete para 
eliminar a Texecom 

Connect V1

Transferir 
automaticamente as 

suas definições da V1 
para a V2

Adicione as suas 
informações 
de utilizador

Descarregue a 
Texecom 

Connect V2 e 
aceite os Termos de 

Serviço

Introduza o código 
de utilizador do 

painel para iniciar 
sessão

Inicie sessão com 
o e-mail e palavra-
-passe que acabou 

de submeter
(solicitado apenas 

uma vez)

Atualização para a Texecom Connect V2
A Texecom Connect foi reforçada com o lançamento da nova aplicação Texecom Connect V2. Tem a mesma interface 
do utilizador e controlos intuitivos da aplicação anterior Texecom Connect V1, mas agora permite aos instaladores 
profissionais gerirem o serviço e prestarem suporte personalizado. 

Por favor, verifique se tem a última versão da aplicação Texecom Connect V1 antes de continuar.

Nova Texecom 
Connect V2

Verifique se tem a última  
versão da aplicação 

Texecom Connect V1

E-mail 

Palavra-passe
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Permita que o seu instalador preste suporte ao seu  
sistema de segurança
A sua empresa de instalação pode oferecer-lhe uma gama de serviços de suporte para o seu sistema de segurança. 

Fornecer um acesso ao seu instalador permitir-lhe-á monitorizar o estado de funcionamento dos seus sistemas e efetuar 
ajustes à configuração do seu sistema quando as suas circunstâncias se alterarem. Por exemplo, o instalador poderá 
ajudar a adicionar ou remover utilizadores do seu sistema, ou analisar, diagnosticar e identificar um erro, por vezes, antes 
mesmo de este causar quaisquer problemas.

Consulte a sua empresa de instalação para saber o que podem oferecer. Para ativar esta funcionalidade, a sua empresa 
de instalação irá precisar de um código da aplicação do seu sistema. 

Para criar um código da aplicação, siga estes passos simples:

Selecione um 
utilizador  

principal do 
painel para o 

sistema

Prima "Users" 
(Utilizadores)

Prima "Menu"Inicie sessão na 
Texecom Connect

Código da  
aplicação de 6 
dígitos criado

(válido durante 
60 min.)

Selecione "Add 
Mobile Device" 

(Adicionar 
dispositivo 

móvel)
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