
LÂMPADA SPOT 
SMARTECK® 4,8 W
MODELO: SMAL3US1

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com 
a qualidade Steck®!
A linha Smarteck® foi criada para facilitar as tarefas 
do dia a dia diretamente do seu smartphone.

CARACTERÍSTICAS 
• Controle a iluminação da sua casa por acionamento remoto e via Wi-Fi.
• Instalação simples.
• Bivolt.
• Baixo consumo de energia.
• 16 milhões de cores para decoração.
• Comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente. 

FUNÇÕES PELO APLICATIVO
• Ajuste da intensidade luminosa. 
• Controle de temperatura, luz branca fria ou quente.
• Temporizador para a hora de descanso.
• Agende horários para acender ou apagar as luzes.
• Crie ambientes via aplicativo.

ADICIONANDO O DISPOSITIVO

Please put 
the QR code 
information 

here.

Saiba mais como
instalar seu dispositivo 

e baixar o aplicativo em
www.smarteck.com.br

Notas:
• É necessária uma rede Wi-Fi de 2,4 Ghz.
• Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
•  Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá 

ser o mesmo.
• As cores no RGB são recomendadas para decoração e ambientação, não para iluminação geral.
•  Luz piscando lentamente: significa que a conexão de rede está desconectada ou anormal, verifique o 

roteador ou a configuração de rede.
•  Para manusear a lâmpada pelo aplicativo, ela deverá estar energizada, ou seja, o interruptor deverá estar 

acionado na posição ligada. Quando estiver desligado, no aplicativo aparecerá “off-line”.
•  Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isso pode 

ocorrer devido à rede Wi-Fi anormal ou quando o interruptor estiver desligado.

1.  Baixe e instale o Aplicativo Smarteck® na App Store ou Google Play Store. O aplicativo é gratuito é fácil 
de usar.

2.  Verifique se seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro 
e login no aplicativo Smarteck®.

3. Desligue o interruptor.  
4. Conecte a lâmpada no soquete correspondente já existente.
5. No aplicativo Smarteck®, clique em adicionar dispositivos e clique no ícone correspondente.
6. Ligue e desligue o interruptor por 3 vezes consecutivas rapidamente.
7. A lâmpada começará a piscar rapidamente (intervalo menor que 1 segundo).
8. Agora clique em “Confirmar Indicador de Luz Piscante” no aplicativo.
9. Digite sua senha do roteador Wi-Fi. 
10.  O pareamento acontecerá em poucos instantes e você já pode aproveitar e configurar seu novo 

dispositivo Smarteck®.
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ADICIONAR O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE 
DE VOZ 
•  Depois de instalar o dispositivo no aplicativo Smarteck®,  

abra o aplicativo do assistente de voz de sua escolha e toque 
em “sincronizar dispositivos”.

•  Após clicar no dispositivo, logo ele será adicionado 
automaticamente à lista de produtos do seu assistente de 
voz. E já pode interagir com seu dispositivo Smarteck® pelo 
assistente de voz. 

ESPECIFICAÇÕES
Contém: 1 lâmpada spot e guia rápido de instalação
Potência: 4,8 W
Tensão: bivolt 100-240 Vca
Frequência: 50/60 Hz
Fluxo luminoso máx: 350 Lm
Vida útil: aproximadamente 25.000 horas
Cor da iluminação: cores ajustáveis - RGB (vermelho, verde  
e azul) + WW (branca quente) + CW (branca fria)
Temperatura da cor da luz branca: ajustável de 2.700 a 6.500 K
Ângulo do feixe: 120 graus
Índice de recuperação de cor: >80
Composição: material plástico, componentes eletrônicos  
e ligas metálicas
Wi-Fi padrão: IEEE 802.11b/g/n
Frequência: 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi: WPA-PSK/WPA2-PSK, AES128
Compatível: Android/iOS
Este produto contém o módulo WBLC5 código de homologação 
Anatel 11606-20-11765.
Dimensões: Ø 5 x 5,5 cm
Fabricado na China 
Validade indeterminada

GARANTIA
Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito 
de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de 
fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos 
defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. 
Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos 
provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre  
o descante consciente ou outras dúvidas em: 
www.smarteck.com.br

SAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK
SAS: SERVICIO DE ATENCIÓN STECK
Brasil: +55 (11) 2248-7000
Argentina: +54 11 4201-1489 / 4201-7534
México: +52 55 5781-3502 / 3514 / 0813
E-mail: smarteck@steck.com.br
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA
Av. Condessa Elisabeth Robiano, 320
Boxe H - Pq. São Jorge - CEP 03074-000
São Paulo - SP- CNPJ: 05.890.658/0002-10
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