
5.  Clique em pesquisar e digite “EKAZA”. 

6. Selecione o EKAZA  e clique em “Ativar para uso”, entre 
na sua conta “EKAZA” para completar a vinculação da 
conta. 

7. Agora a sua conta EKAZA está vinculada com sucesso. 

1. Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o 
Google Home Speaker está instalado. Caso não 
esteja, siga as instruções de instalação do alto- 
falante do Google Home para concluir a instalação.

3. Clique Compativeis com o Google. Na página “Adicionar 
dispositivos”, encontrar “EKAZA” e clique nele. Faça login 
com a mesma conta e senha do App EKAZA para completar 
a vinculação de conta.

4. Após vincular com êxito a sua conta EKAZA, no aplicativo 
Google Home, você verá todos os dispositivos inteligentes da
sua conta EKAZA. Você pode atribuir os ambientes para cada  
dispositivo.

5. Modifique o nome do dispositivo.  (sugerimos que use
um nome facilmente reconhecível como “Tomada tv”, 
“Tomada cafe”.  Este nome será usado diretamente pelo 
Google home. Agora você pode usar o Google Home para 
controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:

“Ok Google, ligue  [nome na Google Home]”
“Ok Google, Desligue [nome na Google Home]”

Se você ainda tiver dificuldades na configuração, 
assista a este vídeo:

9. Modifique o nome do dispositivo. 

    Sugerimos que use um nome facilmente reconhecível 
como “Tomada tv”, “Tomada cafe”.  Este nome será usado 
diretamente por alexa.
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10. Agora você pode controlar seu Mini Hub Pro através da Alexa.   
Por favor, agora tente os seguintes comandos de voz:

     “Alexa, Ligue [nome que você deu na Alexa]”  

     “Alexa, Desligue [nome que você deu na Alexa]”

2. Quando o Google Home estiver instalado, no 
canto superior esquerdo da página inicial do 
aplicativo, clique botão ” + ” , depois clique em
Configurar dispositivo.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

 CONECTAR AO AMAZON ALEXA  CONECTAR AO AMAZON ALEXA  CONECTAR AO AMAZON ALEXA

 CONECTAR AO GOOGLE ASSISTANT GARANTIA GARANTIA GARANTIA GARANTIA

Manual do usuário

Modelo: EKVZ-T1015

Botão de Cena
ZIGBEE

Faça o download  e instale o app EKAZA para o IOS ou o 
Android. Depois de baixar, o app irá solicitar que você se 
cadastre. Para se cadastrar, digite o seu  email e selecione 
o seu país. Agora, você escolheu se cadastrar por e-mail, 
você criará uma senha. 

BAIXA APP EKAZA

PARABÉNS
Você acaba de adquirir um produto da linha 
EKAZA! Nossos produtos trás facilidade, economia 
de energia e segurança. 

ESPECIFICAÇÕES

Conteúdo

Modelo:                EKVZ-T1015
Bateria:                CR2032 (inclusa)
Conexão sem fio:    Zigbee 3.0
Alcance:                5 a 30m interno
Temperatura:          -10 ºC ~ 50ºC
Umidade:               10-90% (sem condensação)
Certificações:          Anatel, RoHS

RESET

Luz indicadora

BotãoBateria CR2032

1. Certifique-se de que a 
configuração seja iniciada: a luz 
indicadora pisca rapidamente. 

Reiniciar dispositivo: pressione e 
segure Reset por 5 segundos.

2. Toque no ícone “+”, na aba 
esquerda selecione a opção 
“Automação”, e em seguida o 
dispositivo; 

CONFIGURAÇÃOCONFIGURAÇÃO DO HUB ZIGBEE

8. Detectar Dispositivos. 

    Peça para a Alexa descobrir os seus dispositivos.  Após 
1 minuto os seus dispositivos descobertos aparecerão. 

1.  Inicie o App EKAZA, faça login na sua conta e verifique se 
o Mini Hub Pro está na lista de dispositivos. 

2. Troque o nome do dispositivo (Importante) para que a 
Alexa pode facilmente reconhecer, tais como: “Tomada 
Tv”,  “Tomada quarto”, “Tomada Cafe” etc.

3. Abra o App Alexa e entre na sua conta Alexa e 
certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa 
controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc. 

4.  No canto inferior direito da Página inicial, clique no 
botão        para mostrar o menu e em seguida, clique em 
Skills e jogos.   

 CONECTAR AO GOOGLE ASSISTANT  CONECTAR AO GOOGLE ASSISTANT

Para utilizar esse produto é necessário um Hub Zigbee. 
Certifique-se de que seu HUB Zigbee foi instalado 
corretamente e está em sua lista de dispositivo. 

Você pode adicionar sub-dispositivos pelo HUB zigbee. 
Ou da seguinte maneira

3
3. Selecione o Hub Zigbee para 

configurar.

4. Pronto! O seu Botão de Cena 
está conectado com sucesso.  

FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES
   Em Cenas podemos programar o 

acionamento do botão em 4 etapas: 

1. Ação, Executar uma função 
específica de um produto

2. Nome da Cena, 

3. Estilo, 

4. Mostrar na Página inicial. 

O botão pode ser definido 
em 3 modos para executar 3 
funções diferentes.

1.  Clique rápido
2. Duplo Clique
3. Prensa longa

Por exemplo:
Clique: Ligue a lâmpada, 
Clique Duplo: Ligar Ar 
Condicionado, 
Prensa Longa: Apagar todas as 
luzes

ZTU | 10416-21-11765

“Este equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar interferência
em sistema devidamente autorizados”
“Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo
com os procedimentos regulamentados pela Resolução
nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.”
Para mais informações sobre ANATEL,
consulte o site: www.anatel.gov.br


