
Introdução
 
Obrigado por escolher nosso produto. Com o Hub Blluetooth + WiFi é possivel controlar 
remotamente de qualquer lugar dispositivos como: fechaduras digitais AGL H10 e H30 
bluetooth, controle de acesso AGL FP100 bluetooth, dentre outros. Todos os produtos 
controlados pelo aplicativo AGL Home

Especificações:

.Cabo de alimentação: Micro USB (Incluso)

.Corrente: DC 5V 1A

.Temperatura: -10ºC a 55ºC

.Conexão: Bluetooth

(Bluetooth)

Botão Reset

Entrada de energia

 2º Passo
Configurando o aplicativo:
Cadastro: Pressione o botão “registrar” na página e siga as instruções para 
primeiramente criar a sua conta. Depois de ter uma conta, faça o login, para entrar na 
página de operação.

3º Passo
Na página inicial, clique no botão “+”. Após procure o ícone do produto Hub WiFi 
Bluetooth.

5º Passo 
Siga os passos indicados no aplicativo, para configuração do produto, na rede WiFi.

1º Passo 
Configurando o aplicativo:
Faça o download do aplicativo AGL HOME na Google Play ou Apple Store o produto 
deverá ser instalado onde há bom sinal WiFi. ( Requer rede WiFi 2,4Ghz ) Android 4.4.4 
ou superior, IOS 7.0 ou superior.

4º Passo 
Siga os passos indicados no aplicativo, para configuração do produto, na rede WiFi.

6º Passo 
Usando o aplicativo:
Adicione os produtos que queira fazer automação.

HUB Bluetooth+WiFi



8º Passo
Habilitar a Skill AGL Home:
Clique em confira as skills, depois na lupa e procure AGL Home. Digitar o e-mail e senha 
do AGL Home.

9º Passo
Vincule sua  conta  no aplicativo AGL Home.

11º Passo
Habilitar dispositivo para uso:
Selecione o dispositivo a ser habilitado, como exemplo a fechadura digital bluetooth 

10º Passo
Detectar os dispositivos.

12º  Passo
Selecionando dispositivo: 
 Clique na engrenagem de configuração, depois habilite “desbloquear por aplicativo” e 
“destrancar por voz” e crie seu código de voz. Que é a senha para abrir a fechadura.

13º Passo
 Ativar a senha de abertura no aplicativo AGL Home: 
No aplicativo AGL HOME clique na fechadura digital, depois em configurações, 
abertura remota e fechamento automático e digite a senha criada no aplicativo Alexa. 
Sua automação está pronta para uso.

7º Passo 
Como fazer automação no aplicativo Alexa:
Faça download  do aplicativo na Google play ou Apple Store.
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