
MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTERRUPTOR INTELIGENTE CENÁRIO



 

 

 

Notas antes da instalação

1. Suporta  a conexão WiFi de 2.4 GHZ (IEEE802.11 b/g/n)
2. Requer experiência e conhecimentos elétricos, ou consulte um 
eletricista profissional.
3. Botões de Ligar/Desligar também podem ser usados como botão de 
resetar. Aperte e segure para resetar seu interruptor para as 
configurações de fábrica. Apenas faça isso se tiver certeza que você 
quer apagar toda as suas configurações.
4. Aplicável apenas para controlar toda linha de dispositivos AGL WiFi  .



Especificações: 

Indicador 
luminoso

Botão 
Liga/Desliga 

Notas de Instalação

Tipo: Interruptor Cenário Inteligente WiFi.
Modelo: Interruptor Cenário Inteligente WiFi.
Modo de fornecimento de energia: (Neutro + Fase) ou (Fase+Fase)
Corrente nominal: 10A (Max)
Voltagem Nominal:  AC 100 – 240V ~50/60 Hz
Frequência sem fio: 2.4 GHZ
Frequência Padrão: IEEE802. 11 b/g/n
Tamanho do produto: 120*70*39.4MM

Significado do indicador de luz 

Cor Status Descrição

Piscadas Rápidas
Pronto para conectar 
(apenas modo padrão)

Sem luz

 
Interruptor em espera

Luz branca apaga após 3 
segundos

 

Modo cena em execução 

Verde

Botão de cena

Botão de cena

Verde Piscando devagar Sem internet

74mm 

120mm 

30.7mm 

39.4mm 



Instrução da Fiação: 

 Nota de Segurança:
.Desligue a energia antes de iniciar a instalação.

Rede Elétrica
100-240Vac

Caixa Passagem
Rede Elétrica

Rede 
Elétrica

Rede Elétrica
100-240Vac



.Use uma pequena chave de fenda para abrir a tampa do encaixe. 

. Coloque os parafusos correspondentes, e cubra a placa frontal. 

Guia de Instalação

Passo 1

Desligue o disjuntor 

Encontre a chave de controle de luz no quadro de disjuntores e desligue-
o. Depois, tenha certeza de que a energia esteja desligada apagando e 
acendendo o interruptor algumas vezes.

Fixe os dois parafusos (PWM) 
Plano de Instalação 1



Passo 2
Encontre os fios da rede elétrica 

Passo 3 
Instalação do interruptor 

Use o conector para ligar o interruptor na sua fiação de casa, seguindo o 
diagrama. Tenha atenção ao combinar os fios da rede elétrica. Remova os 
adesivos, parafuse o interruptor na parede e coloque a placa frontal.

Passo 4
Ligue o circuito no disjuntor.

Ligue a energia do seu interruptor do disjuntor. Pressione o interruptor 
algumas vezes para ter certeza se funcionou. 

Passo 5  
Checar a luz do Wi-Fi

 Caixa da parede

Rede Elétrica
100-240Vac

Liga Desliga

Liga Desliga

Liga Desliga

Caixa Elétrica
de Disjuntores 



Instalação do aplicativo “AGL HOME” 

Passo A. 
Encontre o aplicativo do “AGL HOME”  no Google Play ou na Apple Store. 

O aplicativo é gratuito e compatível com aparelhos que suportam IOS 
acima de 8.0, e Android acima de 4.4

Passo B. 
Entre na interface de registro, coloque o e-mail/número de telefone para 
conseguir o código de verificação para registrar uma conta. Por favor 
apenas faça o login se você já tem uma conta  AGL HOME 

Passo C. 
Adicione o Interruptor ao aplicativo da AGL HOME

Nota: Esse interruptor pode apenas suportar conexão de 2.4G a não 
trabalha com conexão 5.0G. Por favor, checar se sua conexão é de 2.4G 
e tenha certeza se seu celular está conectado com o wi-fi da sua internet 
em casa.

(1) Clique no botão “+” no canto superior direito do dispositivo e clique em 
“interruptor” para entrar na próxima página.



Modo Padrão ( Recomendado)

Passo 1. 
Tenha certeza que o indicador está picando rapidamente, se não estiver, 
segure o botão de LIGAR/DESLIGAR por 10 segundos para resetar.
(Indicador de luz pisca rapidamente 2 vezes por segundo)

Passo 2. 
Entre com a  Senha do Wi-fi para se conectar.

Passo 3. 
Ligue o aparelho e confirme.

Passo 4. 
Espere até o aparelho conectar com sucesso.

Passo 5. 
Quando o aparelho conectar com sucesso, você poderá mudar o nome do 
aparelho. 

Modo AP ( alternativo)

Passo 1. 
Quando o indicador de luz piscar rapidamente, pressione o botão de 
LIGAR/DESLIGAR por 10 segundos, o indicador irá piscar devagar.
(Indicador de luz pisca devagar 1 vez a cada 3 segundos)

Passo 2. 
Selecione 2.4 Ghz  entre com a senha

Passo 3. 
Ap mode

Passo 4.
Ligue o aparelho e confirme

Passo 5. 
Conecte o wi-fi do celular com o ponto de acesso do aparelho



Passo D: Dê um nome para o interruptor e clique em Finalizado. Você irá 
encontrar o dispositivo que você nomeou mostrado na página inicial do 
aplicativo. Clique no aparelho para entrar na página de configuração.

Nota: O nome que você der para o dispositivo será o nome por controle de 
voz na Alexa ou Google Home mais tarde. Por exemplo, o nome do aparelho 
é “Interruptor” nesse guia de usuário

Introdução da operação da interface do aplicativo

Clique aqui para modificar o nome 
do interruptor.

Botão de Cena 
(Usado para trocas entre as cenas) 
Pressione e segure por um tempo para 
entrar nas configurações das cenas. 
Para detalhes, veja próxima página.



Guia de adicionar cena:

Passo 1.
Pressione e segure para entrar nas configurações das cenas.

Passo 2.
Selecione a cena

Guia de adicionar uma nova cena:

Passo 1.
Selecione o dispositivo

Passo 2. 
Configure as funções

Passo 3. 
Defina e salve

Passo 4. 
Selecione a Cena

Guia modificador de cena:

Passo 1:  
selecione “Interruptor” no menu principal.
1.Você pode deletar essa cena
2.Você pode modificar a função do interruptor
3.Você pode modificar o nome da cena
4.Salvar depois de configurar



AGL Eletrônicos do Brasil S.A.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - CEP 35.501-256 

Tel: +55 37 3212-1623 - CNPJ:11.335.885/0001-04   
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