
manual do usuário  
smart interruptor switch

mais Informações: kerksmart.com/KSI

visão geral

Obrigado por escolher o produto Kerk Smart. 

Os interruptores Touch Inteligentes permitem o 

controle das luzes de sua casa de uma forma prática 

e elegante. Acabamento em vidro cristal e leds nas 

teclas touch. Acionamento pelo painel de vidro 

touch: via aplicativo Kerk Smart, ou por voz via Alexa 

ou por Google Assistant. Nosso aplicativo controla 

toda a família de produtos Kerk Smart.

Bem-vindo ao futuro.  
Kerk Smart, simples assim.
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  especificações

- Modelos: KSI-3, KSI-2, KSI-1
- Interruptor Smart touch
- Voltagem: 90-250 V AC
- Carga máxima p/canal: 10A
- Padrão: Wi-fi 2.4Ghz
- Material: plástico injetado e painel em vidro  
  cristal 
- Compativel Google Assistant, Amazon Alexa.
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  instalação

- Instalar o suporte na parede conforme    
  indicado na figura 2. 
- Conectar os fios conforme indicado na  
  figura 1.
- Recomendamos desligar a força antes de  
  fazer as ligações.
- Cuidado para não encostar o fio neutro nos  
  outros fios, recomendamos que conecte  
  esse fio primeiro. 
- Se não tiver habilidade com elétrica, use o  
  serviço de um profissional.

  configuração de dispositivo

- No canto superior direito pressione “+”

- Escolha em elétrica, interruptor de parede.

- Na tela Adicionar dispositivo, confirmar  

  se o indicador no aparelho está piscando  

  rapidamente, o equipamento sai de fábrica  

  assim, caso não esteja, pressione o botão  

  inferior para entrar em modo configuração. 

- No app pressionar o botão azul e confirme.

- Inserir a senha do Wi-Fi e, OK.

- Após configurar, defina o ambiente e nome.

  configuração do aplicativo

- Faça o download do app Kerk Smart 
- Na parte inferior da tela vá em Registrar e  
  siga as instruções de como abrir uma conta  
  em nossa plataforma na nuvem. 
- Você vai receber um código de confirmação  
  no seu celular.
- Na tela de Login, pressione Entrar.
- No canto inferior direito da tela principal,  
  pressione “Me” então vá em gestão da  
  Página e adicione a sua família, é possível    
  controlar vários lugares com o mesmo  
  aplicativo, como a casa da cidade, da praia.


