PLUGUE 10A WI-FI WHOME SOB 10

MANUAL DE INSTALAÇÃO

WEG HOME

Baixe o aplicativo para smartphone:

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MANUSEIO
1. O pino central (terra) do plugue não deve ser removido.
2. Os pinos do dispositivo devem ser inseridos completamente na
tomada para garantir uma boa conexão.
3. Não inserir qualquer tipo de material nos contatos do dispositivo.
4. Verificar a potência máxima do equipamento antes de ligá-lo à
tomada.
5. Não utilizar em ambiente externo.
6. Não instale em áreas expostas à umidade.
7. Não abra, repare ou modifique o módulo.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potência máxima
Tensão
Corrente Máxima
Conexão Wi-Fi
Segurança
Padrão
Certificação
Armazenamento
Operação
Umidade
Peso aproximado

2500 W
100-240 Vac, 50/60 Hz
10 A, carga resistiva
IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
Brasil (NBR 14136)
Anatel
-20°C a 65°C
0°C a 50°C
20% a 90% UR
182g

3. INSTALAÇÃO DO PLUGUE 10A
1. Conecte o dispositivo na tomada.
2. Vá até a loja de aplicativos compatível com seu smartphone (Google
Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com
iOS). Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.
3. Caso ainda não tenha uma conta criada, pressione “Crie sua conta
agora” e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, pressione
“Entrar” e insira as informações da conta.
4. Pressione o botão do plugue por 5 segundos até que o mesmo
comece a piscar rapidamente.
5. Na página inicial do aplicativo, clique no botão “+” no canto superior
direito.
6. Escolha o “Plugue 10A Wi-Fi" na lista e siga os passos informados
pelo aplicativo para completar a instalação.
7. Pronto! O seu dispositivo já está funcionando!
8. O dispositivo pode ser acionado tanto pelo botão físico quanto pelo
aplicativo para smartphone.

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1. P: O LED do meu dispositivo não acende.
R: Verifique se a tomada onde você conectou o Plugue 10A Wi-Fi
está energizada.
2. P: Não consigo conectar o dispositivo à minha rede Wi-Fi.
R: Verifique se o seu smartphone está conectado a uma rede 2.4
Ghz.
Verifique se a senha do Wi-Fi foi inserida corretamente (a senha não
pode conter os caracteres: -!@#$%^&*().
Verifique se existe algum tipo de problema com a rede Wi-Fi. Caso o
problema persista, reinicie o modem/roteador.
3. P: O LED acende, porém o equipamento que liguei na tomada não
liga.
R: Verifique a potência do equipamento que está ligado à tomada
(ele deve ter potência igual ou menor à especificada neste manual).

5. CERTIFICAÇÃO ANATEL

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número
17690-20-11765.

6. GARANTIA
Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de
12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao
consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível
apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é
válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido
utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas
neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações
indevidas bem como perturbações da natureza.
7. SUPORTE TÉCNICO

WEG Automação S.A.
R. Venâncio da Silva Porto, 399
Jaraguá do Sul - SC
CEP 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12
Indústria Brasileira

Tel: 0800 701 0701

Para mais informações, consulte a página
www.weg.net/weghome ou
acesse através do QR code:

