Baixe o aplicativo i2GO Home
O que necessita:
Um roteador WiFi (não requer hub) que suporte as bandas
2,4GHz e 802.11 b/g/n; a banda 5GHz não é suportada.
Um smartphone ou tablet conectado a uma rede WiFi.
Um smartphone ou tablet com iOS 9.0 (ou superior)
ou Android 4.4 (ou superior).
Baixe o aplicativo i2GO Home
e crie uma conta

Smart WiFi
Remote Control
Controle Universal
Inteligente

i2GO Home

Baixe o aplicativo i2GO Home disponível na App Store (para
dispositivos iOS) ou Google Play (para dispositivos Android).
Nota: o Controle Universal Inteligente também é compatível
com os aplicativos ‘Tuya’ e ‘Smart Life’.

Manual do Usuário
Instruções e Especificações

Escaneie com a câmera
do seu smartphone para
acessar nossos vídeos e
tutoriais de instalação.

I2GOTH717
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Não consigo me conectar ao WiFi
1. Verifique se o smartphone está conectado a uma rede
de 2,4GHz.
2. Verifique se a senha WiFi inserida está correta.
3. Verifique se há sinal de Internet na rede. Teste o acesso
a sites e redes sociais. Se necessário, reinicie o roteador
ou entre em contato com sua operadora.

Precauções:
1. Este produto foi projetado apenas para uso interno.
2. Não instale em áreas úmidas ou expostas à água
(como chuva, gotejamento e borrifos) ou calor excessivo.
3. Tenha cuidado ao usar cabos e carregadores de
baixa qualidade.
4. Não instale ou manuseie com as mãos molhadas.
5. Não use objetos pontiagudos ou metálicos ou ferramentas
no interior do dispositivo.
Use o Controle Universal Inteligente
com Amazon Alexa ou Google Assistente

Antes de começar, certifique-se de que:
O Controle está conectado ao aplicativo i2GO Home.
Você tem um dispositivo compatível como Alexa,
Google Home ou Chromecast. Esses dispositivos
inteligentes são vendidos separadamente.
O aplicativo correspondente, Amazon Alexa ou
Google Home, já está instalado em seu smartphone
e você já criou uma conta.

Use o Controle Universal Inteligente
com Amazon Alexa:
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Modo Manual

Modo Automático

1. Na página
inicial, selecione
a opção Controle.

1. Na página inicial, selecione
a opção Controle.
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2. Clique no ícone
para adicionar um
dispositivo.

3. Selecione a
opção DIY.

Cabo Micro-USB

Como adicionar a rede WiFi
1. Abra o aplicativo i2GO Home em seu smartphone.
2. Pressione o botão Reset por 6 segundos até que o
indicador LED pisque rapidamente. Em seguida, o dispositivo
entrará no Modo WiFi Inteligente.
3. Pressione o botão Reset novamente por 6 segundos até
que o indicador pisque lentamente. O dispositivo entrará no
Modo de Pesquisa.
4. Modo Smart WiFi: no aplicativo
i2GO Home, clique no botão “+” no
canto superior direito da tela e siga
as instruções no aplicativo.
5. Se a conexão falhar, tente usar
o "Modo de Pesquisa" no canto
superior direito e siga as instruções
do aplicativo.

2. Clique no ícone para
adicionar um dispositivo.

3. Selecione um tipo
de dispositivo entre
os listados.
4. Selecione o tipo de seu dispositivo ou personalize um.
5. Mova o controle remoto do seu dispositivo para mais
perto do Controle Universal Inteligente e clique em “Avançar”.
6. Pressione uma tecla no controle remoto e espere
o Controle Universal Inteligente receber comandos
do dispositivo.
7. Assim que o Controle Universal Inteligente receber o
comando do dispositivo, você deve indicar qual tecla
selecionou no controle remoto. Siga a mesma etapa para
todas as teclas que deseja adicionar e salve as alterações.

4. Selecione a marca
do seu dispositivo.
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5. Experimente alguns botões nos controles pré-configurados.
Caso eles controlem seu dispositivo sem problemas, por favor,
confirme. Caso contrário, clique em "Avançar".
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Entrada: Micro-USB 5V/1A
Frequência do infravermelho: 38-56kHz
Área de cobertura: 360° | Distância do controle: Até 7m
Corrente máxima: 110mA | Potência máxima: 0,55W
Conexão WiFi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz
Segurança e criptografia: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
Temperatura de operacão: 0°C ~ 40°C
Umidade de operação: 20% ~ 85%
Temperatura de armazenamento: 0°C ~ 60°C
Umidade de armazenamento: 0% ~ 90%
Certificações: Anatel, RoHS, CE, FCC
Dimensões: 60 x 60 x 20mm

8. Caso queira modificar um controle que foi adicionado
por este método, basta pressionar o botão “Editar” no
canto superior direito, na tela de controles personalizados,
e selecionar a opção desejada.
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Itens Inclusos:
1 Controle Universal Inteligente
1 Carregador de Parede
1 Cabo Micro-USB
1 Manual

05852-19-11765
“Este equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar interferência
em sistemas devidamente autorizados”.

Especificações técnicas:

O Controle agora funciona com o Google Assistente
em dispositivos como o Google Home.
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Indicador
LED

Entrada
Micro-USB

Garantia:
Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta
qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra
defeitos de fabricação por 1 ano. Para ativar mais 2 anos (3 anos
no total), registre seu produto e obtenha mais informações em:
i2go.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso
e desgaste normal do produto.

Use o Controle Universal Inteligente
com o Google Assistente:
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Abra o aplicativo Alexa e selecione "Habilidades"
(ou “Skills”) no
menu.
Nessa tela, pesquise “i2GO Home”.
Depois de encontrá-lo, clique em "Habilitar".
Faça login com sua conta i2GO Home para que
Alexa possa controlar seu Controle.
Descubra novos dispositivos inteligentes através
do menu “Casa Inteligente” (ou “Smart Home”)
no aplicativo Alexa ou no controle de voz Alexa.

Abra o aplicativo Google Home.
Clique em “+” no canto superior esquerdo da tela.
Selecione a opção “Configurar Dispositivo”.
Busque por i2GO Home na lista.
Faça login para vincular sua conta.
Selecione os dispositivos que deseja conectar.
Uma vez que o dispositivo estiver conectado,
poderá controlar por comandos de voz.

Botão
Reset

Atenção:
Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto.
Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa
para garantir sua qualidade. Se você descobrir que seu
dispositivo está excessivamente quente, exala odor, foi
deformado ou cortado, produz ou manifesta um fenômeno
anormal, interrompa imediatamente o uso do produto
e entre em contato com o fabricante.

 Depois que seu dispositivo for encontrado, você
pode operar o Controle com sua voz.
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Como configurar o Controle Universal Inteligente

Estrutura do Controle Universal Inteligente

ESTE PRODUTO CONTÉM O MÓDULO ESP8266EX
CÓDIGO DE HOMOLOGAÇÃO 05852-19-11765
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Importado e distribuído por: Comexport Trading Comercio
Exterior Ltda, CNPJ: 01.135.153/0001-09; Allied Tecnologia
S.A., CNPJ: 20.247.322/0005-70; Samaúma Brands LTDA
CNPJ: 16.593.757/0001-76 | T (+55 11) 4562-4222.
i2GO.com.br |
i2GO
i2GObr
Fabricado na China
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