
O Bidi-wifi é um dispositivo destinado a 
instalação,configuração e operação de 
centrais de comando/automatizadores 
diversos. Sua interface se dá entre o dis-
positivo instalado na central de comando 
e o aplicativo de celular.

ATENÇÃO!!! DESLIGUE SEU AUTOMATIZADOR 
ANTES DE REALIZAR ESTE PROCEDIMENTO! 

3.1-Em seu celular, com acesso a internet, acesse a loja correspondente 
de seu sistema operacional(ex.: sistema android: playstore).

IMPORTANTE! COMPATIVEL SOMENTE COM 
SISTEMA OPERACIONAL ANDROID.

3.2-No campo de pesquisa da sua loja de aplicativos, busque por: My 
Nice Pro

3.3-Clique em “instalar” e aguarde a finalização do processo.

ADENDO TÉCNICO: COMO INSTALAR E 
CONFIGURAR BIDI-WIFI NO APLICATIVO 
MYNICE PRO.

1- Sobre o Bidi-Wifi

2- Como instalar o dispositivo 3- Como configurar seu dispositivo

4- Como fazer o cadastro

3.4-Com o aplicativo aberto, inicie o processo de cadastro.

4.1-Clique no campo “e-mail” e insi-
ra um endereço de fácil acesso.

4.2-Clique no botão “continuar”.

Instalação em centrais com estojo:

Instalação em centrais sem estojo:

2.1-Localize o conector do Bidi-wifi em 
sua central de comando, note que o mes-
mo possui lado correto para ser instalado, 
conforme a imagem a seguir.
2.2-Após conectar, ligue novamente seu 
automatizador na energia! 

4.3-Selecione o seu perfil e 
clique no botão “continuar”.

4.4-Selecione o primeiro “check 
box” de autorização obrigatório e 
os demais caso concorde, clique no 
botão “continuar”.



4.7-Selecione o dispositivo de 
interface, neste caso o Bidi wi-fi e 
clique no botão “continuar”.

4.8-Aponte a câmera do seu celu-
lar par ao QR Code  do dispositivo 
Bidi wi-fi, aguarde reconhecimento 
e clique no botão “continuar”.

4.9-Após a identificação do 
dispositivo, clique em “Continuar” 
e aguarde enquanto o dispositivo 
esta sendo configurado.

4.10-Após a configuração, será 
exibido “bidiwifi pronto”, clique em 
“Finalizar” e seu dispositivo estará 
pronto para uso via aplicativo.

Nota: Você pode inserir os dados de identifi-
cação do dispositivo manualmente, cliclando 
no botão “inserir os códigos manualmente”. 
(imagem do tópico 4.8)

O QR Code de identificação do Bidi wi-fi está lo-
calizado no próprio dispositvo ou em seu manual 
de instalação que acompanha o produto, assim 
como seus dados para identificação manual.

Os produtos da marca Nice possuem garantia de todas as partes, peças 
e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 
(três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, 
comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra do produto 
pelo consumidor final.
Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado 
à um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se 
constatado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, pode-
rá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou recondicionadas 
equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo 
restante do prazo original.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das 
hipóteses a seguir:
a)Não forem observadas as especificações técnicas do produto e reco-

5-Termo de garantia
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mendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e 
adequação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível 
com o produto, características de uso etc.
b)Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados 
ao produto.
c)Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido 
alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver 
sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela 
Nice Brasil;
d)Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, 
agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, 
tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutua-
ções excessivas da rede elétrica),
influência de natureza química ou eletromagnética, decorrente do desgas-
te natural das partes, peças e componentes;
e)Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes 
da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como 
decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domés-
ticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, 
estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização
f)Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou 
apresentem sinais de adulteração.
g)O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
h)Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas
provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá 
arcar com as despesas.
O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do com-
prador. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complemen-
tar, a Nice Brasil se reserva o direito de alterar as características gerais, 
técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
Nome do comprador__________________________________________
Assinatura do comprador_______________________________________
Nº da nota fiscal______________________________________________
Data da compra______________________________________________
Modelo_____________________________________________________
Lote:_______________________________________________________
Distribuior:___________________________________________________

4.5-Verifique sua conta de 
e-mail, você recebeu um código 
de acesso, insira o código e 
clique no botão “fazer login”.

4.6-Clique no botão “iniciar 
configuração”.


