
Manual de Instruções

01 Canal

Módulo Relé



Com este módulo é possível ligar e desligar equipamento e 
eletrodomésticos através do celular e também adicionar timer para 
ativar ou desativar automaticamente.
Pode ser ativado por comando de voz utilizando Alexa, Google  
Assistente ou Siri.

. Não modifique nenhuma parte do produto, a AGL não se responsabiliza 
por alterações no produto sem a prévia autorização. O uso inadequado 
do produto poderá acarretar na perda de garantia.

Módulo relé WiFi 01 Canal

Especificações técnicas: 

. Recomendado a instalação por um profissional qualificado.

. Desligue a energia geral antes da instalação.

Atenção:

. Corrente máxima: 10A

. Potência máxima: 2.200W para rede sem fio (Wi-Fi): WiFi 2.4 Ghz, 
padrão 802.11b/g/n
. Compatível com Android/IOS
. Dimensões: 88x39x23mm

. Tensão: 100-250Vca

. Frequência: 50-60Hz



1. Remova as tampas de cobertura para ter acesso ao terminais.

2. Ligue os fios da rede elétrica neutro e fase ao terminal de entrada. 
Após isso ligue o dispositivo a ser acionado no terminal de saída.

3. Instale novamente a tampa de cobertura.

Instalação: 



4. Ao ligar o módulo de interruptor interno na rede elétrica uma luz 
piscará a cada 2  segundos, isso indicará que o módulo foi ligado 
corretamente e está funcionando 

Utilize a seção (bitola) do cabo adequado. Recomenda-se utilização 
de cabos de 1,5mm²

Nota: 
para restaurar as configurações de fábrica, mantenha pressionado o 
botão liga/desliga por alguns segundos.



Baixe e instale o aplicativo AGL HOME na App Store ou Google Play 
Store. O aplicativo é gratuito e fácil de usar. 
Verifique se seu celular está conectado a urna rede Wi-Fi e se a conexão 
está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo 

Adicionando o dispositivo



Adicionar o dispositivo a um assistente de voz: 

Após clicar no dispositivo, ele será adicionado automaticamente à lista 
de produtos do seu assistente de voz. 

Depois de instalar o dispositivo no aplicativo  abra o aplicativo do 
assistente de voz de sua escolha e toque em "Sincronizar dispositivos". 

     Não sobrecarregar o circuito do módulo (limite máx 10A). 

     Não realizar a instalação próxima a produtos inflamáveis. 

   Verifique com o fabricante do produto no qual está realizando a 
instalação a compatibilidade com o módulo de interruptor interno. 
Alguns componentes eletrônicos podem ser sensíveis a interrupção 
brusca do fornecimento de energia.
     

E já pode interagir com seu dispositivo pelo Assistente de Voz. 



Suporte WhatsApp (37) 99820-2531
Suporte Chat: www.aglfechaduras.com.br
Suporte e-mail: suporte@aglfechaduras.com.br

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de 
fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 3 (três) 
meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual , contado a partir da data da compra 
do produto ao Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte 
integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca 
gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as 
despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, 
e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas 
despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de 
Instalação. Caso o produto necessite de instalação e configuração por um técnico capacitado, 
procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão 
inclusos no valor do produto. 
3. Constatado o vício, o consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço autorizado 
mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a 
examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta 
garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.  

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) 
se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo consumidor ou por terceiros estranhos ao 
fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza 
(raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada 
por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do 
usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver 
sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o 
número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado. 

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de 
fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos 
utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra 
invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de 
uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está 
livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento. Sendo estas as 
condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL se reserva o direito de alterar as 
características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens 
deste manual são ilustrativas e os componentes partes ou peças utilizadas nas ilustrações não são 
inclusas na embalagem do produto.

4. Na eventualidade de o consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao 
serviço autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a 
necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança 
de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do consumidor. 

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o 
consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto. 
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