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Manual do
Usuário

CONTROLADOR
 INTELIGENTE 

IR JFL-SH1 

Parabéns,
Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no
Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as
funções do equipamento.
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1 INTRODUÇÃO

O Smart IR JFL-SH1 é um controle universal inteligente de operação através do aplicativo JFL
Home  possibilitando  o  controle  de  dispositivos  que  utilizam  controle  remoto  por
infravermelho num mesmo ambiente, exemplo, televisores, aparelho de som, ventiladores,
ares-condicionados, etc. 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 5 Vc.c. / 1 A.; 
Frequência de Operação Wi-Fi: 2.4 GHz
Padrão IEEE:  802.11 b/g/n

3 PRINCIPAIS COMPONENTES

  

       Figura 1

1 - Conector de alimentação;
2 - Botão Reset;
3 - Led configuração de rede

4 INSTALAÇÃO

Conecte o dispositivo à fonte de alimentação e verifique se o seu smartphone está conectado
a uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz.
Pressione e segure o botão reset por 5 segundos até que o LED indicador de rede esteja
piscando rápido.
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       Figura 2
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5 INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

1. Faça o download do Aplicativo JFL Home na APP store ou no Google Play;
2. Crie uma conta no JFL Home, clicando em “registrar”;
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3.  Caso  já  possua  uma conta,  faça  o  login,  clicando  em “Faça  o  login  com uma  conta
existente” na telam que exibirá tela abaixo de login;
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4. No aplicativo, toque em “+” no canto superior direito da página para entrar na página de
adição de dispositivos;
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5.  Selecione o Controle Inteligente IR JFL-SH1, e em seguida a rede uma rede 2.4 GHz ,
adicione a senha da rede selecionada;
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6. Em seguida Confirme que o LED indicador esteja piscando rápido;

9



www.jfl.com.br

7. A conexão levará cerca de 10 a 120 segundos para concluir, dependendo da condição da
sua rede;
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8. Na tela principal do aplicativo o dispositivo é mostrado, e na tela principal do dispositivo, é
possível adicionar os controles remotos conforme desejado.
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8. Conecte-se ao Amazon Alexa ou ao Google Assistente para realizar o controle de voz ou
compartilhe os dispositivos com suas famílias ou amigos;
9.  Aproveite a sua vida inteligente de automação residencial para controle de iluminação
usando nosso aplicativo móvel multifuncional em qualquer lugar do mundo ou simplesmente
com controle por voz quando estiver sentado em casa confortavelmente.
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6 VERIFIQUE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO

- O seu smartphone ou tablet deve estar conectado a uma rede Wi-Fi 2.4 GHz com internet.
- Você deve possuir a senha correta do Wi-Fi.
- Seu smartphone ou tablet deve ter acesso à App Store, Google Play. E o seu roteador não
possuir bloqueio de MAC.
- Faça download do aplicatico JFL Home no Google Play ou App Store.
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GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano 
a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das 
características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar 
(ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as 
despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja 
reparado.

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550
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