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Manual do Usuário
Wi-Fi Smart Plug

Nº 1 Registro/Login Nº 1 Registro/Login Nº 2 Adicionar dispositivo - Modo normal

Modo normal

Nº 2 Adicionar dispositivo - Modo normal

Modo AP

Nº 2 Adicionar dispositivo - Modo normal

Modo AP

Nº 2 Adicionar dispositivo - Modo normal

Insira a senha do Wi-Fi

Nº 2 Adicionar dispositivo -  Insira a senha do Wi-Fi

Processo de conexão de rede

Nº 2 Adicionar dispositivo -  Insira a senha do Wi-Fi

Dispositivo de controle

Nº 3 Dispositivo de controle

Se você não tem uma conta de aplicativo, registre uma conta ou faça login com 
o código de verificação por SMS. Esta página descreve o processo de registro.

1. O sistema reconhece automaticamente seu país / área. Você também pode 
selecionar o código do seu país. Insira o número do celular / e-mail e toque em 
“Avançar (Next)”.
2. Insira seu número de celular ou e-mail cadastrado e senha para fazer o login.

1. Entre no aplicativo, toque em “+” no canto superior direito da página para 
entrar na página de conexão de rede, conforme mostrado na imagem.
2. Há dois métodos de conexão de rede (modo normal e modo AP). O modo 
normal é o padrão. Os usuários podem tocar no canto superior direito para 
mudar o método de conexão para o modo AP.
3. Para o mod o normal, certifique-se de que a luz indicadora do dispositivo 
pisque rapidamente (2 vezes por segundo), toque para ir para a próxima etapa
4. Se a luz indicadora não estiver piscando rapidamente, toque em “como 
definir a luz indicadora para piscar rápido” para visualizar os processos de 
operação.

1. Para o modo AP, certifique-se de que a luz indicadora do dispositivo pisque
lentamente (1 vez a cada 3 segundos), toque para ir para a próxima etapa.
2. Se a luz indicadora não estiver piscando lentamente, toque em “como definir 
a luz indicadora para piscar lentamente” para visualizar os processos de 
operação.

Observações: Como definir a luz indicadora para piscar rápido Observações: Como definir a luz indicadora para piscar lentamente Selecione o Wi-Fi no qual o dispositivo está funcionando, insira a senha e toque 
em “Confirmar” para entrar no processo de conexão de rede, conforme 
mostrado na imagem abaixo.

Se você selecionar o modo normal para conectar o dispositivo à rede, o 
aplicativo passa pelos processos conforme mostrado na figura 1.
Após a conexão de rede ser bem-sucedida, a página do aplicativo será 
mostrada na figura 2.

Depois de configurar os dispositivos com sucesso, o dispositivo inteligente será
mostrado na página inicial.
Toque para entrar na página de controle

Observação:

1. Quando o dispositivo está online, ele suporta operações de atalho.
2. Quando o dispositivo está offline, ele exibe “Offline” e pode ser controlado.

1. Toque para entrar na página de registro.
2. O sistema reconhece automaticamente seu país / área. Você também pode 
selecionar o código do seu país. Insira o número do celular / e-mail e toque em 
“Avançar (Next)”, conforme mostrado na figura 1.
3. Se você inserir o número do celular, insira em seguida o código de verificação 
na mensagem, conforme mostrado na figura 2, e insira a senha, toque em 
“Confirmar” para finalizar seu registro.
4. Se você inserir o e-mail, insira a senha conforme mostrado na figura 3, e 
toque em “Confirmar” para finalizar seu registro.



O Wi-Fi Smart Plug Suporta Controles de Terceiros
(Amazon Echo & Google Home)

Se quiser saber como usar o aplicativo de terceiros, pode clicar em “     ” no
canto superior direito da interface do dispositivo e, em seguida, clicar no ícone
correspondente para obter instruções detalhadas.
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Cenário Easy4 Home

Nº 4 Cenário Easy4 Home

O cenário Easy4 Home permite que os dispositivos executem ações 
correspondentes em várias condições.

Perfil

Nº 4 Perfil

Perfil

Nº 4 Perfil

Perfil

Nº 4 Perfil

Desbloqueio de Padrão

Nº 4 Perfil - Desbloqueio de Padrão

Compartilhamento de Dispositivos

Nº 4 Perfil - Compartilhamento de Dispositivos Nº 4 Perfil - Central de mensagens

Sobre

Nº 4 Perfil

Sobre

Controle de Terceiros Suportado

A página “Perfil” é onde os usuários podem gerenciar informações pessoais.
As principais informações são as seguintes:

A página “Perfil” serve para exibir informações da conta pessoal.
Você pode alterar a senha de login, o número do celular obrigatório e definir o
desbloqueio de padrão nesta página.

Toque em “Desbloquear padrão” para definir seu padrão. Após a configuração,
você deve inserir seu padrão para usar o aplicativo.

Enviar compartilhamento:
A lista mostra todos os membros que são adicionados por sua conta.
Você pode excluir o membro e excluir o compartilhamento deslizando para a 
esquerda.

Receber compartilhamento:
A lista mostra todos os dispositivos que sua conta recebeu.
Você pode excluir o compartilhamento deslizando para a esquerda

Outras informações relacionadas ao aplicativo incluem:

1. Toque em “Avalie-nos”. O aplicativo será redirecionado para um mercado de
aplicativos correspondente, onde você pode avaliar nosso aplicativo.
2. Mostra o número da versão do aplicativo.

1. As imagens usadas neste manual são da interface do aplicativo iOS, a versão 
Android é um pouco diferente.
2. Atualização do produto e software periodicamente, o número e a interface 
do aplicativo neste manual são apenas exemplos. Nenhuma notificação extra 
sobre mudanças futuras.

Adicionar compartilhamento:
Conforme mostrado na imagem, os usuários podem inserir o número do celular 
de um novo membro e compartilhar o dispositivo com ele. O novo membro 
pode então controlar o dispositivo compartilhado

Central de mensagens
Incluindo notificações de novo
dispositivo e novo compartilhamento

Feedback:
Entrada onde os usuários podem
enviar seu feedback

1. Informações pessoais
2. Compartilhamento de Dispositivos: exibe as informações de dispositivos 
compartilhados
3. Central de mensagens
4. Perguntas frequentes
5. Entrada para enviar feedback
6. Sobre


