
Alto-falante

Luz

Reset
Entrada Micro-USB
DC 9V/1A

Liga/Desliga

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 cabos e carregadores de má qualidade.

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: Micro-USB DC 9V/1A
Potência de Backup: 7,4V
Bateria de Lítio: 300mAh
Consumo de Energia: Corrente de Pico ≤ 200mA
Corrente de Espera: ≤ 120mA 
Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz
Segurança e criptografia: AES128
Armazenamento: Ali e Google Cloud
Temperatura de Operação: -20°C ~ +50°C
Umidade de Operação: 10% ~ 95% RH
RF: 315/433/868/MHz (ev1527 330K Resistor/SC2262 4,7m Resistor) 
Nível de Som do Alarme: 100dB (1m)
Certificações: Anatel, RoHS, CE, FCC
Dimensões: 80,8 x 80,8 x 35mm
Peso: 145g

Central Inteligente | Especificações Técnicas:

Tipo de Bateria: Bateria de Lítio Recarregável.
Vida Útil da Bateria: 5 meses de duração com uma carga completa.
Recarregável por mais de 100 vezes.
Frequência de Transmissão: 433mHz
Potência de Transmissão: 15mW
Distância de Transmissão: até 100m (sem barreiras) 
Alcance de Detecção: 5m
Ângulo de Detecção: 150º
Temperatura de Operação: -10°C ~ +45°C
Umidade de Operação: 10% ~ 90% RH

Sensor de Movimento | Especificações Técnicas:

Tipo de Bateria: Bateria de Lítio Recarregável.
Vida Útil da Bateria: 5 meses de duração com uma carga completa.
Recarregável por mais de 100 vezes.
Frequência de Transmissão: 433mHz
Potência de Transmissão: 15mW
Distância de Transmissão: até 100m (sem barreiras) 
Temperatura de Operação: -10°C ~ +45°C
Umidade de Operação: 10% ~ 90% RH

Sensor de Portas e Janelas | Especificações Técnicas:

Como parear a Central Inteligente

1.   Deslize o botão Liga, pressione a botão 
Reset uma vez, todas as quatro luzes 
acenderão, aguardando a transmissão do host.

2.    Pressione o botão de Reset por 6 
segundos até o indicador piscar lentamente. 
O dispositivo muda para o Modo de Procura.

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

Requisitos:

1 Central Inteligente
1 Sensor de Movimento
2 Sensores de Portas e Janelas
1 Controle Remoto
1 Carregador de Parede
1 Cabo Micro-USB
1 Manual

Itens inclusos na embalagem:

Estrutura 
da Sirene 

Manual do Usuário
Instruções e Especificações

Kit
Segurança

I2GOTH725

3.   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.

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

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

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.

7.   Quando o sinal é recebido, as 4 luzes piscam por 2 vezes, 
indicando que o pareamento foi bem-sucedido.

Nota: Pressione o botão Reset por 4 vezes para sair.

1.   Deslize o botão Liga, pressione o botão Reset uma vez, todas as 
quatro luzes acenderão. Em seguida, pressione o Controle Remoto 
para transmitir o sinal para a Central. A Central piscará 2 vezes 
indicando que foi pareada com sucesso. A Central pode ser 
combinada com no máximo 20 controles remotos.

2.   Pressione o botão Reset novamente, o segundo indicador ficará 
aceso indicando que os sensores de porta e movimento podem ser 
adicionados. Pressionando o botão Reset pela terceira vez, o 
terceiro indicador acenderá, indicando estar no modo Em Casa. 
Pressione Reset pela quarta vez, o quarto indicador acenderá, 
indicando estar no modo de Emergência 24 horas. Se pressioná-lo 
mais uma vez, ele sairá e todas as luzes estarão apagadas.

Nota: até 20 sensores podem ser adicionados a cada modo.

Pareamento para Alarme

Quando o alarme estiver desarmado, pressione o botão Reset por 
3 segundos. As 4 luzes irão piscar 3 vezes e apagarão, indicando 
que os sensores e o controle foram removidos.

Remover os sensores e o controle

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

Fabricado na China
i2GO.com.br |       i2GO        i2GObr

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

ESTE PRODUTO CONTÉM O MÓDULO TYWE3S
CÓDIGO DE HOMOLOGAÇÃO 05846-19-11765

Este produto está homologado pela ANATEL, sob o registro 
05846-19-11765, 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

05846-19-11765


