
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controlo de luz inteligente 



 
 

Utilização 
 

1. Descarregar e instalar a aplicação "Nedis SmartLife" da Apple App Store ou da             
Google Play Store. 

2. Lançar a aplicação "Nedis SmartLife". 
3. Criar uma nova conta ou inicie sessão na sua conta existente. 
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo. 
5. Seleccionar "interruptor de parede" da lista de produtos. 
6. Retirar o interruptor de parede que tem instalado para substituir por este. 
7. Instalar o comando de luz inteligente de acordo com a ilustração 

N: Neutro 
L: Corrente 
X: Luz 

8. Se o indicador de estado não piscar: Manter premido qualquer botão durante 6             
segundos. 

9. Se o indicador de estado piscar: Confirmar na aplicação. 
10. Procurar a sua a rede Wi-Fi e colocar a respectiva palavra-passe. 
11. Introduzir o nome do dispositivo. 

 
Nota: 
 O nome do dispositivo também será utilizado pela Amazon, Alexa e Google Home. 
 

Segurança 
 

 
● Para reduzir o risco de choque eléctrico, este produto deverá ser aberto apenas por              

um técnico especializado. 
● Desligar o artigo da rede eléctrica ou de outros componentes de forma a evitar              

problemas. 
● Leia atentamente o manual antes de o utilizar. Guarde o manual para referência             

futura. 
● Utilizar o dispositivo apenas para os fins previstos. Não utilizar o dispositivo para             

outros fins que não os descritos no manual. 
● Não utilizar o dispositivo se alguma peça estiver danificada ou defeituosa. Se o             

dispositivo estiver danificado ou defeituoso, substituir imediatamente o dispositivo. 
● Este dispositivo é adequado apenas para uso interior. Não utilizar o dispositivo ao ar              

livre. 
● Não expor o produto à água ou humidade. 
● Não tocar no dispositivo com as mãos molhadas. 
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Limpeza e manutenção 
 
Advertência! 
 

● Não utilizar solventes ou abrasivos de limpeza. 
● Não limpar o interior do aparelho. 
● Não tentar reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente,           

substitua-o por um novo dispositivo. 
● Limpar o exterior do dispositivo com um pano macio e húmido. 

 
Apoio 
 
Se precisar de mais ajuda ou sugestões, visite www.nedis.com/support 
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