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O controlador WiFi-Relay converte o sinal WiFi em sinal de RF, também conhecido como gateway WiFi.
É compatível com vários tipos de receptores. Com a antena WiFi, pode controlar uma única cor, duas cores, 

RGB,O LED RGBW e RGB + CCT acende com um smartphone.

CARACTERÍSTICAS

PARÂMETROS TÉCNICOS

INSTALAR SOFTWARE

- Funciona com tosos os produtos RF 2.4G Wireless Series, incluindo controladores de LED, drivers 
 dimmable de LED,Luzes LED, 0-10V e dimmers Triac.
- Pode controlar efeitos de escurecimento, temperatura de cor, RGB, RGBW e RGB + CCT.
- Controlo até 16 zonas, 8 memórias de cena, reprodução de música e função de temporizador.
- Inclui um cabo micro USB.
- Disponível no software Android e IOS

- Tensão e corrente : DC5-24V, 300mA

- Frequência: 2.412GHz ~ 2.484GHz
- Distância remota do: 30m
- Temperatura de funcionamento: -30ºC~ 55ºC 
- Dimensões: Φ72 × 25mm

Indicador LED

Branco: Status de inicialização da Antena wifi.

Amarelo: executando o modo de conexão direta.

Azul: executando o modo de rede doméstica.

Verde: status de execução do temporizador.

Vermelho: restaura o status das configurações de fábrica.

Piscando: recebendo status do sinal.

Micro USB

Reset

Entrada de alimentação 5-24Vdc 

modo direto

através da internet de casa

1. Faça o download do aplicativo na Apple Store ou no Google Play pesquisando 

"SLightingSmart App".

2. Se o controlador WiFi-Relay estiver conectado ao seu router doméstico, conecte 

seu smartphone à sua rede doméstica. Se o controlador WiFi não puder se conectar ao 

seu roteador doméstico, conecte seu telefone inteligente ao WiFi rede do controlador 

diretamente.

3. Abra o aplicativo SLightingSmart App e opere de acordo com as seguintes 

instruções

S-LIGTING SMART APP 
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1. Modo de conexão direta:

Conecte diretamente seu smartphone à antena WiFi. Quando o sinal não está disponível na sua rede doméstica, só pode 
conectar-se diretamente ao controlador antena WiFi.

1) Ligue o controlador antena WiFi., o indicador LED acenderá na cor branca. Após cerca de 5s, o indicador LED mudará cor 
amarela e espere, ele está executando o modo de conexão direta.

2) Insira as configurações de Wi-Fi do dispositivo móvel, pesquise e conecte o SSID do controlador antena WiFi. SSID do 
controlador antena WiFi.: SLightingSmart_XXXX, XXXX é o endereço MAC do controlador antena WiFi.

3) Abra o aplicativo SkySmart e comece a usar.

2. Modo de conexão à rede doméstica

Conecte o controlador antena WiFi à sua rede doméstica (recomendamos para uso diário).

1) Ligue o controlador antena WiFi, o indicador LED acenderá na cor branca. Após cerca de 5s, o indicador LED mudarácor 
amarela e aguarde.

2) Insira as configurações de Wi-Fi do dispositivo móvel, pesquise e conecte o SSID do controlador antena WiFi.SSID do 
controlador antena WiFi: SLightingSmart_XXXX, XXXX é o endereço MAC do controlador antena WiFi

3) Abra o aplicativo antena WiFi e clique em        Conectar à internet de casa (Imagem 1).depois clique em "OK". Ele pesquisará 
automaticamente todo o SSID do router wifi.

4) Escolha o roteador que deseja conectar, digite a senha e clique em “OK” (Imagem 2). Quando o controlador antena WiFi Se 
tentar se conectar ao router, o LED mudará de cor azul e continuará.

5) A configuração do router de conexão foi concluída e comece a usar o SLightingSmart App.

3. Restaurar as configurações de fábrica

Pressione e mantenha pressionada a tecla de reinicialização do controlador antena WiFi (tempo de operação de 
aproximadamente 10s) e solte a tecla até que o LED mude a cor vermelha, a restauração das configurações de fábrica está 
concluída.

CONEXÃO WI-FI

 NOTA:
O nome e a senha do SSID do controlador antena WiFi 
podem ser editados apenas no modo de conexão direta. 
Clique em      , clique em “Alterar nome e senha do 
controlador antena WiFi, digite o novo nome e / ou senha 
(a senha deve ser nula ou 8 a 20 caracteres) e clique em 
“OK” (Imagem 3).

- Se você esquecer a senha no modo de conexão direta, 
restaure as configurações de fábrica.

- No modo de conexão direta, apenas um aplicativo de 
smartphone pode conectar-se a este controlador antena 
WiFi.

- No modo de conexão de rede doméstica, se o router foi 
alterado ou perdido, e a rede “SLightingSmart” não pode 
ser encontrado na lista de rede, você deve restaurar as 
configurações de fábrica e repita todas as etapas de 
conexão desde o início.
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- Se o SLightingSmart App não conseguir conectar o controlador antena WiFi ao modo de rede doméstica, você pode ter 
digitado a senha errada, apenas restaura a operação das configurações de fábrica.

- No modo de conexão de rede doméstica, Vários smartphones podem conectar-se com este controlador antena WiFi.

- No modo de conexão de rede doméstica, se for necessário conectar várias antenas de retransmissão WiFi, todos as 
antena de retransmissão WiFi conecte-se à rede doméstica, um por um, primeiro configuarar e depois clique em        
“Selecionar antena WiFi para alternar entre o controlador de antena WiFi múltiplo (Imagem 1). Recomende editar o nome 
do SSID por conexão direta com antecedência.

1) Clique       e, clique abaixo da tecla "+" ou "-" para adicionar uma nova 
zona de luz ou excluir uma zona de luz (Imagem 4), com até 16 zonas.

2) Deslize para a esquerda para editar o nome de cada zona de luz, 
imagem e tipo de luz (Imagem 5).

3) Clique em Nome para editar o nome da zona de luz.

4) Clique         ou          para alterar a imagem da zona de luz.

5) Clique no ícone do tipo de luz para alterar o tipo de luz (Imagem 6). 
Existem 6 tipos de luz que você pode selecionar: Dimmer, CCT, RGB, 
RGBW, RGB + CCT ou interruptor ON / OFF

ADICIONAR, APAGAR, EDITAR



1. Clique em         , entre no painel de luzes.

2. Clique na tecla             direita para ativar ou desativar cada luz da zona.

3. Clique na tecla inferior direita            para ligar ou desligar todas as zonas.

4. Clique na imagem esquerda para entrar na interface de luz de cada zona (Imagem 7-11).

5. A zona de luz RGB, RGBW e RGB + CCT suporta o modo dinâmico, 10 níveis de velocidade ajustáveis.

6. A zona de luz RGB, RGBW e RGB + CCT suporta a reprodução de música,usando o reprodutor de 

música do smartphone ou o microfone como entrada de sinal de música.
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Especificações:
Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
16  zonas
20 
3 anos
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Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

CCT
imagem 8

RGB
imagem 9

RGBW
imagem 10

RGB+CCT
imagem 11

Dimmer
imagem 7

72mm

25mm

Desenhos  técnicos:
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OPÇÃO DE CENÁRIO

OPÇÃO DE AGENDAMENTO

1. Clique em       memória na interface do cenário.

2. Cena salva:

1) Entre na interface de luzes, mude a cor de cada zona de 

luz ou On / Off.

2) Entre na interface de cena, pressione e segure qualquer 

uma das 8 teclas digitais 2 segundos, salve o efeito de luz 

atual em 1-8 (Imagem 12).

3. Recuperação de cena: Entre na interface de cena, 

pressione rapidamente qualquer uma das 8 teclas 

digitais,recuperar o efeito de luz salvo (Imagem 12).

4. Edite o nome da cena: Clique na tecla “Editar” no canto 

superior direito para editar 8 nomes de cenas (Imagem 13)

Cada zona de luz pode corresponder a um ou mais controladores de RF, duas maneiras de correspondência /
exclusão são oferecidas para seleção:

Use a tecla Match do controlador

Configuração:
Breve clique na tecla match, e
pressione imediatamente o botão on / o          . 
o indicador led pisca algumas vezes, o que significa 
que a configuração foi bem sucedida.

Usar reinicialização elétrica

Excluir:
Pressione a tecla de match durante 5s 
para eliminar toda a match,
Se a luz piscar 5 vezes significa que todos os 
comandos correspondentes foram excluídos.

CONTROLO REMOTO DE CORRESPEPONDÊNCIA RF 

Configuração:
Desligue a energia e ligue-a novamente, pressione 
rapidamente a tecla on/o          . Quando a luz piscar 3 vezes, 
significa que a correspondência foi sucedida.

Excluir:
Desligue a energia e ligue-a novamente,
Pressione rapidamente a tecla on/o         . Se a luz piscar 5 
vezes significa que todos os comandos correspondentes foram 
excluídos.

1. Clique em        entrar na interface da cena.

Depois clique com o botão direito do mouse na interface 

do temporizador (Imagem 12).

2. Clique em        adicionar cronômetro, deslize para a 

esquerda para excluir o cronômetro (Imagem 14), até 10 

temporizadores.

3. Clique em        cada temporizador para entrar na 

interface Edit Timer (Imagem 15). Tempo, ligar e desligar a 

iluminação atual ou 8 cenas. O temporizador pode ser 

executado semanalmente.

4. Quando qualquer timer estiver ativado,cada zona de luz 

aparecerá         automaticamente


