
1.   Este produto foi projetado somente para uso em ambientes internos.

2.   Não instale em áreas úmidas ou expostas a água (como chuva, 
gotejamento e borrifos) e calor excessivo.

3.   Cuidado ao utilizar adaptadores e extensões.

4.   Não instale ou manuseie com as mãos molhadas.

Obrigado por adquirir nosso produto. Para uma ótima performance e 
segurança, leia as instruções com cuidado antes de manusear os 
produtos. Guarde esse manual para futuras consultas.

1.   Verifique se seu smartphone está conectado a uma rede de 2,4GHz.

2.   Verifique se a senha do Wi-Fi foi inserida corretamente.

3.   Verifique se há sinal de internet na rede. Tente acessar sites e redes 
sociais. Se necessário reinicie o roteador ou contate sua operadora.

Garantia:

Estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta qualidade. 
Para garantir isso, este produto está garantido contra defeitos 
de fabricação por 3 (três) anos, a partir da data de compra e 
apresentando o recibo original. Danos resultados do uso ou 
desgaste normal não estão cobertos por esta garantia.

Advertência:

Leia todas as instruções e advertências antes de utilizar este produto.
Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa de garantia 
de qualidade.
Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, 
emitindo odor, deformado, cortado ou gerando ou demonstrando um 
fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto 
e entre em contato com o fabricante.

Não consigo conectar ao Wi-Fi

Precauções:

Potência: 1100W
Tensão: 100~250V
Corrente Máxima: 10A
Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz
Segurança e Criptografia: AES128
Plug: Brasil (NBR 14136)
Armazenamento: Ali e Google Cloud
Condições de Operação: de Operação:0°C~40°C
Certificações: Anatel, RoHS, CE, FCC
Dimensões: 70 x 70 x 68 mm
Peso: 140g 

Especificações Técnicas:

Como conectar a Tomada Inteligente

1.   Procure pelo aplicativo i2GO Home na loja de aplicativos 
correspondente ao seu smartphone e baixe o aplicativo.
Disponível gratuitamente para Android e iOS, na Google Play 
e na AppStore respectivamente.

2.   Conecte a Tomada 
Inteligente i2GO Home 
na tomada.

3.   Pressione o botão por aproximadamente 
5 segundos até que o LED de indicação 
comece a piscar rapidamente.

5.   Na tela seguinte, selecione a Tomada 
Inteligente e siga os passos do aplicativo para 
conectar a Tomada Inteligente à rede Wi-Fi.

4.   No aplicativo i2GO Home clique no botão + 
no canto superior direito da tela inicial para 
adicionar um novo dispositivo.

Como controlar a Tomada Inteligente

No aplicativo i2GO Home utilize os botões descritos abaixo:

Ligar/Desligar: Clique para que a Tomada Inteligente ligue e desligue.

Temporizador: Clique para agendar horários para que a Tomada 
Inteligente ligue e desligue.

Contagem Regressiva: Clique para escolher um tempo determinado 
para ligar ou desligar a Tomada Inteligente.

Smartphone com Android ou iOS.
Rede Wi-Fi na frequência de 2,4GHz.

Requisitos:Manual do Usuário
Instruções e Especificações

Tomada
Inteligente

I2GWAL034

1 Tomada Inteligente
1 Manual de Utilização

Itens inclusos na embalagem:

Importado e Distribuído por: 
Samaúma Brands LTDA
CNPJ 16593757/0001-76 | Fone (11) 4562-4222

Fabricado na China
i2GO.com.br |       i2GO        i2GObr

05860-19-11765

6.   Caso não seja possível adicionar com os passos anteriores, utilize o 
Modo de Procura disponível na tela de adição de dispositivos. Clique no 
botão Procurar Dispositivo na parte superior e siga os passos até o final.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas
devidamente autorizados”.

ESTE PRODUTO CONTÉM O MÓDULO TYWE2S
CÓDIGO DE HOMOLOGAÇÃO 05860-19-11765

Este produto está homologado pela ANATEL, sob o registro 
05860-19-11765, de acordo com os procedimentos regulamentados
pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da  ANATEL - www.anatel.gov.br


