
1、Introdução 2、Parâmetros

4、Configurações de Rede 
      Modos de configuração

    Chave Inteligente

Manual do usuário e Garantia
Voltagem: 100V to 240V AC, 50Hz/60Hz

Corrente Nominal: Max 10A  ou 16A(carga resistiva)
Vide embalagem

Ambiente: Temperatura de trabalho: 0 até 40 graus

Padrão Wireless: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n  2.4Ghz

Protocolo de Segurança: WPA-PSK /WPA2-PSK

3、Instalação
Desligue a alimentação e siga os passos

(1)Diagrama de fiação

(2)Reset do Interruptor Wi-Fi
Se o indicador de Wi-Fi estiver ligado ou desligado, 
segure por 5 segundos o botão fisico da chave ou 
ligue e desligue rapidamente o interruptor ligado à S1/S2
por 7 vezes rapidamente até o led começar a piscar
rapidamente

(3) Mudar operação entre modo rápido (piscando rápido) e 
 Modo AP (piscando lentamente)
 Segure por 5 segundos o botão fisco da chave ou 
ligue e desligue rapidamente o interruptor ligado à S1/S2
por 7 vezes rapidamente até o led começar a piscar lentamente

5、Aplicativo

6、Adicionando disposivo

Pesquise 'Outmat App' na loja de aplicativos ou escaneie 
o QR Code abaixo.Você pode se cadastrar e baixar via 
número de celular ou e-mail.

1.Conecte seu celular na rede WIFI desejada
Abra o aplicativo e faça o Log-in

Composição: Materiais isolantes em plástico, materiais 
condutores em latão, componentes eletrôonicos

Contém módulo de comunicação certificado no Anatel sob o 
número 11605-20-11765.
Tipo - Categoria: Transceptor de Radiação Restrita - II
Modelo - Nome Comercial (s): WB2S

Aplicação: Instalações elétricas de baixa tensão

 
Obs: O app é atualizado periodicamente, esse manual é 
apenas para refêrencia

Parabéns por adquirir sua Chave Inteligente Outmat. Você está 
a poucos passos de deixar a sua casa mais elegante e 
moderna. Esse manual irá lhe guiar para que sua conexão seja 
feita de forma correta e segura, porém, se ainda sobrar alguma 
dúvida, acesse todo nosso conteúdo online e vídeos 
explicativos em www.outmat.com.br.

A Chave Inteligente Outmat  utiliza do protocolo Wifi para se 
conectar à sua rede interna e possibilitar o controle de sua 
casa de onde você estiver.

O aplicativo Outmat lhe permite criar automações e cenas 
próprias com muita facilidade.

Os interruptores são compatíveis com Amazon Alexa, Google 
Home e outros falantes inteligentes que transformarão sua 
casa em uma casa totalmente integrada e inteligente.

Antes de começar, algumas precauções devem ser 
tomadas: 
A chave é limitada para uso interno e a sua  instalação e 
uso inadequados podem oferecer risco de choque 
elétrico.
Não utilizar se o produto estiver visivelmente danificado. 
Este produto não foi concebido para ser reparado, exceto 
pela assistência técnica autorizada.
Este produto deve ser instalado por profissional 
qualificado, conforme NBR 5410. Crianças e incapazes 
não devem manusear o produto sem a supervisão de um 
adulto capaz. 
Desligue a energia antes da instalação. 

(1)Alimente sua chave inteligente com Fase em F(entrada)
e Neutro em N(entrada)

(2)S1/S2 podem ser ligados aos interruptores comuns.
Não conecte neutro nem fase nas entradas S1/S2
Certifique-se que nenhum dos dois cabos possua
pontencial. 
Por riscos de curto circuito e/ou choques acidentais,
 consulte sempre um profissional e não maneje o
 equipamento com a rede eletrica ligada.

3)Conecte sua lampada ou outro dispostivo em 
N(saida) e F(saida)



7、Modo AP

3.Clique em Conectar, o dispostivo chamará SMARTLIFE_XXXX

9、Termos de garantia

Clique em
Disjuntor (Wifi)

（Selecione o Modo AP caso tenha problemas com o modo rápido）

4.Identifique o dispositivo e clique em conectar

6.Renomeie o dispositivo, selecione em qual grupo ele 
pertence e adicione o dispositivo à sua casa inteligente

2.Selecione o dispositivo

3.Confirme que o LED de Wifi está piscando rápido 4.Aguarde enquanto o seu dispositivo é encontrado e 
integrado à sua rede Wifi

2.Insira o nome e a senha do Wifi que seu dispositvo irá
comunicar'. *Apenas redes 2.4GHz suportadas

 

3.Insira o nome e a senha do Wifi que seu dispositvo irá
comunicar'. *Apenas redes 2.4GHz suportadas

5. Renomeie o dispositivo, selecione em qual
grupo ele pertence e adicione o dispositivo à sua casa 
inteligente

1.Clique em modo AP no canto superior direito e certifique-se 
de que o Led de Wifi do dispositivo esteja piscando 

 

5.Selecione «Manter conexão «Wi-Fi» caso necessário

1.A Outmat assegura garantia de 1 (hum) anos contra defeitos 
de fabricação dos equipamentos. A validade de garantia 
estará condicionada à apresentação do DOCUMENTO 
FISCAL de compra, onde deverá constar nome do comprador 
e data de compra. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser 
apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia;

2.Todos os materiais enviados para reparo ou substituição 
deverão ser acompanhados com DOCUMENTO FISCAL de 
Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. 
Caso não possa emitir DOCUMENTO FISCAL os 
equipamentos deverão ser acompanhados com uma carta 
timbrada com carimbo informando a remessa para conserto;

3.A garantia não cobre despesas de envio e retorno para 
conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do 
conversor e outras despesas aqui não especificadas;

4.O prazo para conserto dos produtos sob garantia é de até 
30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da 
mercadoria;

5.A substituição do produto em garantia, por outro novo, se 
dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos 
casos em que esse julgue necessário;

6.Nenhum reparo ou substituição feito dentro das condições 
de garantia prorrogarão o prazo da mesma;

7.Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido 
serão cobrados à parte, mesmo que o produto esteja no prazo 
de garantia;

8.Não serão trocados, em nenhuma hipótese, equipamentos 
que se apresentarem riscados ou danificados;

9.A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao 
território nacional;

10.Haverá perda de garantia se o produto:
a)For usado indevidamente;
b)Tiver os selos de garantia violados;
c)Sofrer danos causados por flutuação de energia elétrica, 
descargas elétricas, quedas, umidade e fenômenos da 
natureza (Raios, inundações, etc);
d)Apresentar consertos, adaptações ou modificações feitos 
por pessoas ou empresas não autorizadas pela Outmat

11.Para reparos realizados nos equipamentos que não 
estejam no prazo de garantia de acordo com o parágrafo 1 
e/ou se encontrem nas condições citadas no parágrafo 10, a 
garantia será limitada para 90 dias após a manutenção;

12.Em caso de mau funcionamento, verifique o manual do 
usuário (encaminhado junto ao equipamento) antes de acionar 
a garantia;

13.Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma 
adequada, contatar o fabricante.
NOTA: A Outmat reserva-se o direito de alterar as 
características gerais, técnica e estéticas, ou introduzir 
melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, 
sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos 
em estoque ou já vendidos.
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