
Módulo Garagem Izzy Open 
433Mhz

Manual de instruções

 IZZY OPEN 433



Introdução
Obrigado por escolher nosso produto. Com o Módulo Garagem Izzy 
Open 433Mhz, você pode controlar a abertura e fechamento da 
garagem de qualquer lugar que esteja, adicionar mais módulos e 
controlar todos pelo aplicativo AGL Home.

Central Automatizador AGL
 Ou outras MarcasCentral Izzy 

Open 433Mhz

Fim de Curso 
de Fechamento
da Central Izzy 
Open 433Mhz

Rede 
Elétrica

Observação: 
O REED (Fim de Curso) do IZZY 
OPEN 433Mhz deve ser fixado 
junto com o REED (Fim de Curso 
de Fechamento) do 
automatizador de portão.

Especificações técnicas

Tensão 12V (Fonte não inclusa)

Corrente máxima 300mA

Temperatura

 

 

-20ºC a 60ºC

 

Tipos de controles Code Learning/ Holling Code (433Mhz)

Quantidade de controles Até 2000 controles

Backup Controles  Pendrive AGL(vendido separadamente)



Configurando o aplicativo

1º Passo 
Baixe o aplicativo AGL HOME na Google Play ou Apple Store
O produto deverá ser instalado onde há bom sinal WiFi. 
( Requer rede WiFi 2,4Ghz ).



2º Passo 
Cadastro: Pressione o botão “Registrar” na página e siga as instruções 
para primeiramente criar a sua conta. Depois de ter uma conta, faça o 
login, para entrar na página de operação.



3º Passo 
Na página inicial, clique no botão “+”.



4 º Passo 
Procure o ícone do produto Izzy Open 433Mhz (Wi-Fi).



5 ºPasso 
Siga os passos indicados no aplicativo, para configuração do produto, 
na rede WiFi.

Continua próxima página



5 º Passo 
Siga os passos indicados, no aplicativo para configuração do produto, 
na rede WiFi.

O Izzy Open 433Mhz é compatível com vários assistentes de voz 
disponíveis, como: Alexa, Google Assistente e Siri.



6 º Passo 
Usando o aplicativo.



6 º Passo 
O aplicativo AGL também envia notificações e avisos de portão 
fechado e portão aberto.

Com o Izzy Open 433Mhz, você pode fazer automações e criar rotinas 
com outros produtos da linha  AGL Home. 



7 º Passo 
Configurações:
 Toque na engrenagem conforme a figura1, para entrar em 
configurações.

8º Passo
Gravar controle remoto (Fig2) 

Fig1 Fig2



9 º Passo 
Gerenciamento dos controles: 
 Toque no ícone conforme demonstrado na figura 3 e escolha o número 
da posição, no qual irá gravar o controle remoto, basta pressionar um 
botão do controle. Para nomear o controle, basta editar como 
demonstrado na  figura 4. 

Fig3 Fig4



Nas configurações é possível:

• Visualizar a última posição do controle pressionado;
• Programar um controle remoto;
• Deletar todos os controles remotos;
• Deletar um controle remoto especifico; 
• Visualizar a quantidade de controles gravados;
• Habilitar, Programar e visualizar o tempo de 
notificação de portão aberto;
• Visualizar o tempo de notificação de portão aberto; 
• Programar  abertura por controle remoto ou smartphone; 
• Programar função predial:
(O controle somente funcionará se o portão estiver fechado, neste 
caso deverá ser configurado o fechamento automático na central do 
automatozador);
• Salvar backup dos controles remotos (Requer pendrive  AGL vendido 
separadamente);
• Notificações de novos controles adicionados;
• Notificação de falta de energia;
• Notificação de portão aberto.



Certificado de Garantia



AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG 

CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br
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