Conectar ao Alexa

INTERRUPTOR
ON/OFF
INTELIGENTE WI-FI

Botão de Reset

Saída
90V-250V

Entrada
90V-250V

Manual do usuário

Modelo:
EKNX-T006
Entrada:
90V ~ 250V AC
Carga máxima: 10A (2200W@220v)
1100W@110V
300w Luz de led
Tipo Wi-Fi:
2.4GHz, 1T1R
APP:
EKAZA IOS / Android

Faça o download ou escaneie o código QR
e instale o aplicativo EKAZA para o IOS ou
o Android.Depois de baixado, o aplicativo
solicitará que você registre seu dispositivo.
Digite o seu número de telefone ou e-mail
que faz você se sentir confortável e
selecione o país em que vive. Se o número
de telefone selecionado, você receberá
um texto com um código de registro. Se
você escolher e-mail, você criará uma
senha.

1. Certiﬁque-se de que a conﬁguracao do
modo rapido seja iniciada: a luz
indicadora pisca rapidamente (duas vezes
por segundo). Se piscar lentamente (uma
vez a cada 3 segundos).
Pressione e segure o botão de reset por 7
segundo até que a luz indicadora pisque
rapidamente.
2. Toque no icone "+" no canto superior
direito, escolha o tipo de dispositivo.
Tenha em atenção que existem duas
conﬁgurações de modos(Modo
rápido/Modo AP) disponíveis para você

INSTALAÇÃO
A INSTALAÇÃO INCORRETA PODE CAUSAR UM
CURTO-CIRCUITO E UM INCÊNDIO.
PARA SUA SEGURANÇA, SOLICITE A UMA
INSTALAÇÃO PROFISSIONAL.

escolher antes de adicionar o dispositivo
a aplicação. O Modo rápido e
recomendado.
3. Siga as instruções no app para
conectar o interruptor a sua rede Wi-Fi
2,4Ghz

1. Inicie o Aplicativo EKAZA. faça login na sua conta e
veriﬁque se o Mini Smart Plug é uma lista de
dispositivos.
2. Nome do dispositivo Modiﬁque para que Alexa
pode facilmente reconhecer, tais como: luz da sala de

4. uma vez conectado, o app solicitar a
conexão e clique em "concluído"

estar, quarto Ligth, luz do quarto, etc.

5. Agora, você pode controlar a
iluminação atraves do app EKAZA

entre na sua conta Alexa e certiﬁque-se de ter pelo

6. Quando a conﬁguração foi concluída
com sucesso, a luz indicadora ﬁcará
vermelha e o dispositivo será adicionado
a " lista de dispositivos"

instalado como Echo, Echo dot, etc.

3. Minimize EKAZA App, depois abra o Alexa App e
menos um dispositivo Alexa controlado por voz

4. No canto superior esquerdo da Página inicial,
clique no botão

para mostrar o menu App. Em

seguida, clique Skills no menu.

Digitalize o código QR para fazer o download

*NOTA: O INTERRUPTOR DEVE SER ALIMENTADO POR FIOS N E L

5. Digite “EKAZA” na pesquisa e clique no
botão de pesquisa ao lado.

Conectar ao Google Home

Resolução de problemas e FAQ
3. Na página “Adicionar dispositivos”, role

1. Inicie o aplicativo Google Home e

para baixo até encontrar “EKAZA” e clique

veriﬁque se o Google Home está

nele. Faça login no EKAZA App com sua

instalado. Caso contrário, siga as

conta do EKAZA App e escolha a senha.

instruções de instalação do alto-falante
doméstico do Google para concluir a

Smart Life, App no menu suspenso para

instalação.

completar a vinculação de conta.

2. O que devo fazer quando não
consigo ligar ou desligar?

instalado, no canto superior esquerdo da

4. Após vincular com êxito a conta, no

página inicial do aplicativo, clique botão

aplicativo Google Home, você pode ver

Certiﬁque-se de que seus dispositivos
móveis e o Certiﬁque-se de que os
dispositivos conectados ao estejam
ligados.

"Controle inicial" no menu.

todos os dispositivos inteligentes da sua

2. Quando o Google Home estiver

6. Habilite o Smart Life Smart Skill e entre
no seu Conta EKAZA para completar a
vinculação da conta.

conta do EKAZA App. Você pode atribuir

7. vinculação de conta bem-sucedida,
peça ao Alexa para descobrir
dispositivos.Depois de 20 segundos de
descoberta, Alexa exibirá todos os
dispositivos descobertos.

para controlar seus dispositivos

8. Voltar ao menu clicando no botão
e, em seguida, clique Smart Home.
9. Na página inicial inteligente, você pode
agrupar seus dispositivos para diferentes
categorias. Seu aplicativo EKAZA tem
habilidade com o Alexa. Agora você pode
controlar seu através do Alexa.

1. Quais dispositivos posso controlar
?
Você pode controlar luzes, ventiladores,
aquecedores portáteis e quaisquer
pequenos aparelhos de acordo com as
especiﬁcações do Tomada.

salas para cada dispositivo.
5. Agora você pode usar o Google Home
inteligentes, você pode dizer como:
Ok Google, ligue / desligue a luz de
parede
Ok Google, deﬁna a luz do quarto para
vermelho

3. O que devo fazer quando o processo
de conﬁguração do dispositivo falhou?
Você poderia:
Veriﬁque se o Smart Plug está ligado ou não.
Veriﬁque se o seu dispositivo móvel está
conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
Veriﬁque sua conectividade de rede. Veriﬁque se
o roteador está funcionando corretamente:
Se o roteador for roteador de banda dupla,
selecione a rede 2.4G e adicione o Smart
Plug.
Ative a função de transmissão do roteador.
Conﬁgure o método de criptograﬁa como
WPA2-PSK e o tyoe de autorização como AES
ou deﬁna ambos como auto.
O connot do modo sem ﬁo deve ser apenas
11 n.

Veriﬁque a interferência de Wi-Fi ou
mude o Interruptor para outro local
dentro do alcance do sinal.

Veriﬁque se os dispositivos
conectados do roteador atingem o
limite de quantidade. Tente desativar
a função Wi-Fi de veriﬁque se o
roteador não está proibindo da
conexão.

05860-19-11765

