CONTROLE IC55B - COM BLUETOOTH
Conguração
O controle remoto IC55B Bluetooth, permite comandar o ventilador de três formas:
- Pelo controle de mão.
- Pelo controle de parede (vendido separadamente).
- Através do seu smartphone ou tablet.
O uso do controle de mão e controle de parede é explicado no manual de instruções.
Para usar o smartphone ou tablet, é necessário instalar o aplicativo da Aliseu.
Siga as instruções abaixo para iOS (iPHONE) ou Android.
1 - Para iOS (iPHONE)
Há três formas de instalar o aplicativo:
A - Entre em ‘’App Store’’ e procure por Aliseu. Instale o
aplicativo.
B - Use o endereço abaixo e instale o aplicativo.
https://itunes.apple.com/us/app/aliseu/id1263992241?l=pt&l
s=1&mt=8
C - Use o ‘’QR Code’’ ao lado e instale o aplicativo.
(É necessário ter um leitor QR instalado)
1 - Para Android
Há três formas de instalar o aplicativo:
A - Entre em ‘’Play Store’’ e procure por Aliseu. Instale o
aplicativo.
B - Use o endereço abaixo e instale o aplicativo.
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.aliseu
C - Use o ‘’QR Code’’ ao lado e instale o aplicativo.
(É necessário ter um leitor QR instalado)
2 - Após a instalação, aparecerá este ícone
Toque nele para abrir o aplicativo.
Depois de aberto, a tela de seu smartphone mostrará uma
imagem como a da gura 1.
3 - Agora, devemos localizar e cadastrar o seu ventilador com
IC55B Bluettoth.
Toque no ícone
que ca no canto superior direito da
tela.
(Importante: Seu ventilador deverá estar ligado à rede
elétrica. Se na ação existir alguma chave ou controle de
parede, este deverá estar ligado).

gura 1

Após alguns segundos, aparecerá o nome ‘’Aliseu’’ na parte
inferior da tela, como na gura 2. (Se for necessário, ‘’puxe’’ a
tela para cima).
O nome padrão do ventilador é ‘’Aliseu’’, mas ele pode ser
alterado para qualquer outro como é mostrado no item 6.
Se nada for localizado, verique se o ventilador esta ligado à
rede elétrica e toque no icone
de novo.
Se houver mais de um ventilador com IC55B Bluetooth,
aparecerão vários ‘’Aliseus’’, um para cada ventilador.
Portanto, durante esta conguração, é recomendável manter
apenas um ventilador ligado à rede elétrica, por vez.

Figura 2

4 - Para se conectar ao ventilador, toque no nome.
Assim que a conexão for feita, aparecerá um circulo verde na
parte superior da tela. (Figura 3).
Agora é possível controlar o ventilador pelo aplicativo.
A tela mostra uma sequencia de teclas, que tem a mesma
função das do controle de mão. Por favor, veja as
explicações de uso no manual de instruções do IC55B.

5 - Para desconectar, toque no circulo verde.
Para se conectar novamente neste ventilador basta tocar em
seu nome.
Figura 3

6 - É possível trocar o nome do ventilador. Isso é muito útil,
principalmente quando temos mais de um, com o controle
IC55B Bluetooth.
Para fazer esta troca, toque no ícone
que ca ao lado do
nome.
Em seguida toque no nome. Aparecerá um teclado para a
edição ser feita. (Figura 4 - tela do iPhone)
Faça a edição.
Após a edição, toque no ícone
para salvar o novo nome.

Figura 4

